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SUNUŞ

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu 17-18 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da ODTÜ Mezunları Vişnelik Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantı,
Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’in katılımlarıyla onurlandı,
güçlendi ve yükseldi.
Böyle bir toplantı yapılmasına ilişkin ilk karar bir yıl önce alınmış, ilk
çağrı Mart 2009’da yapılmıştı.
Çalışmalar, örgütlerimizin de içinde bulunduğu toplam 17 kuruluşun
çeşitli destekleriyle sürdürülerek tamamlanmıştır. Hazırlık süreci, aşağıda adları bulunan kurum ve örgüt temsilcilerinin yer aldığı Düzenleme
Kurulu tarafından yürütülmüştür. Sempozyum’un bilimsel yönü ise,
Bilim Danışma Kurulu tarafından belirlenmiştir. Bilim Danışma Kurulu
üyeleri başlıca temaları ve çağrılı bildirileri belirlemiş, gönderilen bildirileri değerlendirmiş, oturumları planlamıştır. Sempozyum Programı’nın kesinleştirildiği son toplantı 12 Eylül 2009 günü yapılmış, bu
çalışma bir tür Sempozyum öncesi çalıştay şöleni olarak hafızalarımıza
kazınmıştır.
İki günlük çalışmada açılan kitap sergilerine de ev sahipliği yapan
ODTÜ Mezunları Derneği ve Vişnelik Tesisleri işletmesi, Sempozyum
çalışmaları için sağladığı yalın, sakin, özenli ve belki de bu nedenle son
derece etkileyici ortamla çalışmamıza en büyük desteklerden birini
sunmuştur.
Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, yalnızca çok sayıda kuruluşun değil,
aynı zamanda çok sayıda gönüllü kişinin sahiplenmesiyle gerçekleşmiştir. Bu ortak çabada yer alan tüm dostlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER
YAYED Genel Başkanı
Ali Fahri ÖZTEN

Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN

HKMO Genel Başkanı

ZMO Genel Başkanı

Toplantının sahibi kuruluşlar:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Birleşik Taşımacılık Sendikası
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ODTÜ Mezunlar Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tüketici Hakları Derneği
Türk Hukuk Kurumu
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Yerel Yönetim Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği

ÖNSÖZ

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan bildirilerden metni bize ulaştırılanların tümü, elinizdeki kitapta bir araya getirilmiştir. Kitap, Türkiye’de toprak mülkiyeti konusunun çeşitli boyutlarını ele alan çalışmaların genel bir dökümü gibi düşünülebilir. Bildiriler,
Türkiye’de toprak mülkiyeti konusundaki birikimin resmini, bütünüyle
olmasa da, büyük ölçüde göstermektedir. Uzun zamandır bilimsel ve
siyasal ilgi alanı olmaktan çıkmış toprak mülkiyeti konusunda bunca
değerli çalışma heyecan vericidir. Gündemden düşen bu konu, gerçekten
toplum yaşamında önemsizleşmeye başlamış mıdır? Ya da siyasal ve
toplumsal açıdan önemini yitirmiş midir? Prof. Dr. Birgül Ayman
Güler’in “toprak hakkı”na vurgu yaptığı Sempozyum açılış
konuşmasında ve Muzaffer İlhan Erdost hocamızın açılış bildirisinde,
toprak reformunun başarılamamasının sonuçları irdelenirken, bu sorunun yanıtı açık bir biçimde verilmektedir. Toprak mülkiyeti, toprak
reformu ve toprak hakkı tartışması, önemini yitirmemiş ancak unutmaya yüz tutmuş konulardır. Bununla birlikte, Sempozyumda sunulan
bildiriler, bize unutmaya yüz tutan bu tartışmaların canlanması için her
tür bilimsel, akademik ve siyasal merakın hala varolduğunu göstermiştir.
Otuz yıldır liberal politikaların darmadağın ettiği sosyal devlet ve vatandaşlık hakları, Sempozyum bildirilerinde en açık şekilde ifade edilmiştir. Artık mülkiyet hakkı tartışması yeni bir eşiğe gelmiştir. Bireysel
mülkiyet hakkı ya da toprak hakkı, kâr olgusu karşısında, hukuksal
alanda da yenik düşmeye başlamıştır. Sempozyum bildirileri, toprak
hakkı ve mülkiyet hakkı konusunda yeniden toplumsal yararı öne çıkartan bakış açılarının geliştirilmesi gerekliliğini açık bir biçimde ortaya
koymuştur.
Sempozyum bildirilerini on başlık altında bir araya getirdik.
Birinci Bölüm, Türkiye’de Toprak Reformu başlığını taşımaktadır.
70’li yıllarda toprak reformu konusunda hukuksal alanda ve uygulamada neler yapılmıştır? Toprak reformunun başarılmamasının tarihsel
nedenleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını bulabileceğimiz bildirileri
içermektedir.
İkinci bölüm, Toprak Mülkiyetinde Dönüşüm Kamulaştırma – Özelleştirme başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, öncelikle Cumhuriyet tarihi
boyunca toprak sorunu ve bu sorunun çözümüne ilişkin düşüncelere

(mayınlı arazilerin topraksız köylülere dağıtılması gibi), yer verilmiştir.
Ardından küresel kapitalizmle sıkı ilişkiler içerisinde ülkemize biçilen
yeni rolün gereği olarak toprakların ve doğal varlıkların ekonomiye
kazandırılması adı altında yürütülen politikalara ve bunun özel bir biçimi olarak “toprağın menkulleştirilmesi” olgusuna dikkat çekilmektedir. Sonra, “Acele kamulaştırma kararı” ile Efemçukuru köylülerinin
topraklarına el konması örneğinde, yeni bir mülkiyet anlayışının yükselişi ele alınmaktadır. Ardından, kamulaştırma yasasında yapılan değişikliklerle, kamulaştırmanın tek yanlı bir idari işlem olmaktan çıkarılıp
nasıl bir özel hukuk işlemine çevrildiği ve bunun sonuçları irdelenmektedir. Özelleştirme ve özelleşme süreçlerindeki gelişmelere yer verilerek
kamu arsa ve arazilerinin özelleştirilmesi konusunun ele alındığı bir
sonraki bildiri önemli iki tespit yapmaktadır: a) Özelleştirme sürecinde,
toplumda, kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, piyasaya ve planlama
kurumuna güven azalmaktadır; b) Kamu yararı, devlet ve planlama
kavramları da bu süreçte anlamlarını ve meşruiyetini yitirmeye başlamıştır. Son bildiride, devletin taşınmaz mülkiyeti konusunda, kamu
yararının kullanım ve yönetim ilkelerinin yeniden kurgulanması ihtiyacına dikkat çekilmektedir.
Üçüncü Bölüm, Tarım ve Mülkiyet başlığını taşımaktadır. İlk bildiride, tarım modellerinin mülkiyet ile ilişkisi kurulmaktadır. Sonra, yakın
dönemlerde yaygınlaşan sözleşmeli üretim/çiftçilik uygulamalarının,
Türkiye’de mülksüzleşmeye yol açıp açmadığı, bu uygulamaların özellikleri ele alınmaktadır. Bir sonraki bildiride, küçük meta üretimi ele
alınarak, sermayenin tahakkümünü arttırmasının, Türkiye gibi ‘az-gelişmiş’ ülkelerde ‘geri’ ilişkileri muhafaza ederek, içselleştirerek gerçekleştirdiği gösterilmektedir. Bir başka bildiri, kırsal alanda kadının
toprağın mülkiyetine sahip olmamasının, kadını nasıl üretim sürecinin
planlamasında karar alıcı olmaktan çıkardığını ve nasıl ikincil bir toplumsal konuma yerleştirdiğini anlatır. So bildiri ,ise, tarımsal mülkiyet
sorunu çözülmeden, tarımsal işletmelere devletçe yapılacak iyileştirme
ve desteklemelerin topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçi için
herhangi bir fayda sağlamayacağını anlatmaktadır.
Dördüncü bölüm, Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyetin El Değiştirme Biçimleri başlığını taşımaktadır. Kentsel dönüşüm projeleriyle oluşabilecek ranta dikkat çekilen bildirilerde, demiryolları örneği, bu süreçte kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yöntemler; Eskişehir’de kent mekanının yeniden planlaması örneği ayrı ayrı bildirilerin konusunu oluşturmaktadır. Kentsel dönüşüme barınma hakkı açısından bakan bir

bildiride ise, neoliberalizmin kentsel topraklarda yarattığı dönüşümlere
karşı barınma hakkı mücadelelerinde mülkiyet iddiasının anlamını ve
yerini kavramaya dönük bir sorgu geliştirmeyi hem önermekte hem de
denemektedir.
Beşinci Bölüm, Kentsel Rant başlığını taşımaktadır. İlk bildiri, kent
toprakları üzerindeki değer artışı süreci ve arsa rantlarının oluşturulması sürecinde çıkar gruplarının etkilerini ele almaktadır. İkinci bildiri,
kentsel rantın Antalya örneğinde yol açtığı yağma anlayışını ortaya
koymaktadır. Üçüncü bildiri ise, mortgage olarak bilinen ipotekli konut
kredisini tüketici hukuku yönünden değerlendirmektedir. Sonraki bildiride, “Türkiye’de kentler yaşanmak için değil talan edilmek için planlanmaktadır” denilerek, imar uygulamalarının yol açtığı siyasal yozlaşmanın boyutlarına dikkat çekilmektedir. Son bildiride kentsel rantın
vergilendirilmesi ve elde edilen değerin aktarım mekanizmaları işlenmektedir.
Altıncı Bölüm, Doğal Varlıklar başlığını taşımaktadır. İlk bildiri, orman sayılan arazilerde yaşanan dönüşüm, orman sayılan alanlarda
mülkiyet haklarındaki değişimler, tarihsel, toplumsal bağlamı içinde ele
almaktadır. İkinci bildiri, ormanları tahrip edip buralara ev-işyeri-okulfabrika gibi tesisler kurulması sorununa bir çözüm olarak orman alanlarının özel mülkiyete devredilmesi önerisini dile getirmektedir. Üçüncü
bildiri, coğrafi özellikleri ve doğal kaynak potansiyeli ve ekosistem zenginliğinin yanı sıra, kentleşme, sanayileşme, ikinci konut talebi nedeniyle kıyı bölgelerinin üzerinde artan baskıya dikkat çekilerek, bu bölgelerin hukuki rejimine ilişkin öneriler getirilmektedir. Dördüncü bildiride, SİT alanlarına saldırı suçlarında, yargılama sürecinin uzun sürmesinin, kamu davalarının düşmesine neden olduğu belirtilerek, zamanaşımı süresinin başlangıcının tespit edilmesinde yeni bir kriter önerilmektedir. Bölümdeki son bildiri, madenlerde mülkiyet sorununun mevzuatta açık ifadeler ile düzenlenmesi ihtiyacına vurgu yapmaktadır.
Yedinci Bölüm, Yabancılara Toprak Satışı başlığını taşımaktadır. İlk
bildiride, yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde hak edinmeleri ve bunun hukuksal çerçevesi çizilmektedir. İkinci bildiride, 1980
sonrasında yabancı gerçek kişilerin mülk edinimini arttıran en önemli
etkenin yasal düzenlemeler olduğuna dikkat çekilerek dönemsel analiz
yapılmaktadır. Üçüncü bildiri, yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimini, 1934-2008 yılları arasında, genel eğilimler itibariyle değerlendirmektedir. Dördüncü bildiri, yabancılara toprak satışı ile gıda güvenliği
konusunu, dünyadaki örneklerine ve yol açtığı sorunlara odaklanarak

ele almaktadır. Dördüncü bildiri, mayınlı araziler ve yabancılara toprak
satışı konusunda öneriler içermektedir. Son bildiri, günümüzde,
uluslararasılaşmanın farklı bir boyutu olarak değerlendirilen ikinci
konut sahipliği konusunu, Dalyan örneğinde incelemektedir.
Sekizinci bölüm, Kadastro, Yönetim ve Planlama başlığını taşımaktadır. İlk bildiri, toprakta kadastro sistemine yer vermektedir. İkinci
bildiride, dünyadaki plan uygulama araçları, rant, bölüşüm ve planlama
ekseninde incelenmiş ve bunların ışığında, Yeni İmar Kanunu Tasarısı
incelenmiştir. Üçüncü bildiride, ülkemizdeki mevcut plan uygulamaları
ve mülkiyet hakkı ilişkisini kurmaktadır. Dördüncü bildiri, Tapu sicili ile
ilgili sorunları belirleyerek, bir öneri sunmaktadır.
Dokuzuncu Bölüm, Mülkiyet Hakkı Tartışmaları başlığını taşımaktadır. Bölümdeki ilk bildiri, kamulaştırma sürecinde, kamu yararı ile özel
yararın karşı karşıya gelmesi ile ortaya çıkan sorunlara ve bu dengenin
hangi ilkelerle korunacağına ilişkin önemli bir tartışmayı başlatmaktadır. İkinci bildiri, toprak hukukunda ve özellikle imar faaliyetinde kamu
yararı ilkesinin arkasına sığınarak yapılan manipülasyonlara odaklanarak, kamu yararı kavramını tartışmaya açmaktadır. Bölümün son bildirisi, olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetini kazanılması
konusunu yeni hukuksal yorumlarla birlikte ele almaktadır.
Onuncu Bölüm Toprak Hakkı ve Direnişler başlığını taşımaktadır. Bu
bölümde yer alan bildiriler, toprak hakkı, barınma hakkı ve su hakkı için
mücadele elen katılımcıların bildirileri yer almaktadır. Ankara’da Dikmen Vadisi’nde verilen barınma hakkı mücadelesi; İstanbul’da okul
arsalarının satılması ile gündeme gelen Okuluma Dokunma Kampanyası; İzmit’te kamuya ait konut deprem konutlarının satılması ile gündeme gelen Arızlı depremzedelerinin barınma mücadelesi, Niğde Ulukışla köylülerinin siyanürlü altın madenciliğine karşı mücadelesi ve son
olarak akarsuların satılmasıyla yükselen Karadeniz halkının mücadelesi
ele alınmaktadır.
Kitap, Sempozyum sırasında ortaklaşa onyedi kuruluşun temsilcilerinin kaleme aldığı Sempozyum Sonuç Bildirgesi ile tamamlanmaktadır.
Kitaptaki bildirilerin yeni sorular sordurması ve toprak ve mülkiyet
konusunda bir tartışmanın başlangıcı oluşturması dileğiyle.
Sonay Bayramoğlu Özuğurlu

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Himmet ŞAHİN
ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı

Sayın Cumhurbaşkanım değerli katılımcılar uzun süreden beri dile
getirilmeyen sosyo-ekonomik kalkınmanın temeli olan ve toprağın insan
haklarının uygun tasnifi adil gelir dağılımını düşük tutacak Toprak Mülkiyeti Sempozyumumuza hoş geldiniz. Bu Sempozyumun düzenlenmesine öncülük eden YAYED ve değerli destekleyicilerine ve katılımcılarına
teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki buradan çıkacak sonuç dikkate alınır ve
kırsal kesimde gelir dağılımı bozukluklarının ve eşitsizliklerin kaldırılması için çaba sarfedilir. Demokratik toplumlarda toprak sahiplerinin
mülkiyetleri nedeni ile elde ettikleri siyasi ve maddi güç etkisini yitirir
ve toprak sahiplerinin etki alanından tarım üreticisi çıkarılır. Bu durum
sosyo-ekonomik siyasi dengeleri de kökten değiştirir; toprağı işleyene
devredilmesi sağlanır. İki farklı sınıftan, azınlık olan tarafın, üretim
araçları ile elde edilen alım gücünü iktidarda kullanmasından, sınıfsal
ayrımların sürdürülmesinden vazgeçilir. Sosyal toplum, özgür ve eşit
üretici topluluklardan oluşanların mülkiyet hakkı, insan hakları çerçevesinde dikkate alınır. Üretim araçları yeniden düzenlenerek dış bağımlılıktan kurtulunur. Sempozyumumuzun tüm sorunlara ışık tutması
dileğiyle katılımcılara başarılar diliyorum ve saygılarımı sunuyorum.
Konuşmalarını yapmak üzere YAYED Genel Başkanı Prof.Dr. Birgül
Ayman Güler’i kürsüye davet ediyorum.
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Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Milletvekilim, Değerli Arkadaşlarım.
Burada konusunun uzmanı akademisyenler, bürokratlar ve siyasetçiler var. Selamlama için her bir katılımcının adeta tek tek sayılması
gerek, ama bu mümkün değil. Herbir katılımcıyı, burada bulunmasından
büyük onur duyduğumuz Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’in
şahsında ayrı ayrı selamlıyorum.
Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Program’da adlarını gördüğünüz 17
kuruluşun ortak çalışmasıdır.
Daha önce toprak mülkiyeti değil ama toprak reformu üzerinde
önemli toplantılar yapılmıştı. Bunların en dikkate değerlerinden biri,
1978 yılında Muzaffer İlhan Erdost’un bildirisi ile Türkiye’nin önemli
isimlerinin bir araya geldikleri toplantıydı. Bu toplantının bildirileri
TMMOB tarafından yayınlanmıştı. Bundan çeyrek yüzyıl sonra, 2005
yılında bir toprak reformu sempozyumu daha yapıldı. 2005 Sempozyumu Urfa’da gerçekleştirilmişti. Urfa’da yapılması ayrı bir anlam taşıyan bu sem sempozyum çalışmasında şunu görmüştük: Toprak reformu
konusu boyut değiştirmiştir. İkibinli yıllarda, konunun, 1970’lerde tartışılandan daha farklı boyutlarını tartışmak gerekmektedir. Artık toprak
reformu sorunu Dünya Bankası aklına ve kredilerine bağlanan toprak
politikalarının ağırlığı altında ezilmektedir. Bu konuya, Dünya Bankası
öncülüğünde mali araçlarla yön verilmekte, ülkenin kadastro uygulaması bu kurumun proje kredileriyle yönlendirilmekte, toprak mülkiyeti
kayıt sistemi ‘doğrudan gelir desteği’ adını alan uygulamalar eliyle yönetilmektedir. Bu politika, “toprak reformu tarihe mal olmuştur” inancındadır; “toprağın adil dağılımı” diye bir sorun olmadığı düşüncesindedir;
topraktaki mülkiyeti mali araçlar eliyle piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendireceğiz” hedefine kilitlenmiş durumdadır. Bu güçlere
göre toprak reformunun anlamı topraktaki devlet mülkiyetini çözmekten ibarettir. Onlara göre “devlet üretme çiftlikleri” parçalanarak özel
mülkiyet havuzuna aktarılmalıdır. Buna karşılık, özel mülk halindeki
toprakların büyüklük ya da küçüklükleri sorun edilmemelidir. Mülkiyetle kurulmuş sahiplik, ne denli adaletsiz olursa olsun, ne denli verimlilik ilkesine ters düşerse düşsün sorun edilmemelidir. Bu durum, toprakların, küresel ve yerli tekellerin hiçbir doğal ve siyasal riski üstlenmeden serbestiyetle kullanmaları sağlandığı tarktirde sorun değildir.
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Küresel ve yerli tekellerin istekleri “sözleşmeli üreticilik” sistemiyle
karşılanabilir. Bu serbestiyet, toprak mülkiyetinde “yurttaşlık şartı”nın
kaldırılması ve yabancılara toprak satışının genişletilmesiyle tamamlanırsa, Dünya Bankası ve bu kurumun patronları durumdan memnun
olmaktadır. 2005 Sempozyumu, toprak reformu konusunun bu yeni
boyutlarını ortaya koyunca, tüm katılımcılar, yalnızca toprak reformunu
değil güncel toprak sorununu konu alan geniş bir çalışma yapılmasını
gerekli görümüşlerdi.
Bugünkü toplantının geçmişi ve yapılmasına duyulan gereksinme,
işte bu iki adıma, 1978 ve 2005 çalışmalarının birikimlerine dayanmaktadır. Ama bugün başlayan sempozyum, aynı zamanda son dönem gelişmelerini yeterince kapsamlı biçimde anlama ve 21. yüzyılda buna
çözüm bulma çabasının ürünüdür.
Bu sempozyumun bir başka özelliği daha var. Bu çalışmada, olabilecek kadar geniş bir katılımcı ve bildirici ağı yaratılmasına çaba
sarfedildi. Neredeyse tüm bildirilerin aklının gerisinde ortak bir soru
var: Toprak sözkonusu olunca mülkiyet hakkı doğru söz müdür? Yoksa
doğru söz toprak hakkı mıdır? Toprak sorunu üzerine konuşurken “toprakta mülkiyet hakkı”ndan mı söz edeceğiz, yoksa “toprak hakkı” ya da
“toprak kullanma hakkı” üzerine mi düşüneceğiz?
Elbette bizim mülkiyete dayalı dünyamızın, mülkiyetten başka bir
şey görmeyen mevcut uygarlığın sormayı çok zorlaştırdığı bir sorudur
bu. Toprakta mülkiyeti bir sorun olarak görüp, toprağın kullanma hakkını çözüm sayarak yol almak, 21. yüzyılın insanı için, 17. Yüzyıl insanı
için zor olduğundan daha zor olsa gerek. Ama bazı zamanlar, sorunların
ancak, uygarlığın en temel kabullerini tartışmakla çözülebileceği
zamalardır. Öyle görünüyor ki mülkiyet sorunu, toprakta mülkiyet sorunu, uygarlığın en temel tartışma konularından biri olarak bizim tartışma masamıza yatırılmalıdır. Eğer bu toplantı, bu kadar büyük sorulara cevap verme gücü kazandırabilirse bizlere, bu çok büyük bir mutluluk olacaktır. Ama bizler, ilk adımlarımızda doğru soruların sorulmasıyla yetinmeye de hazırız. Doğru soruları sormanın, doğru yanıtları
üretmenin en önemli adımı olduğunu biliyoruz. Toprak mülkiyeti konusunda eğer doğru soruları sormayı ve bir sorular listesi çıkarmayı başarabilirsek, Sempozyum’un amaca erişmiş olduğunu ilan edebileceğiz.
Bunu yarın Kapanış Bildirimizde yapabilmeyi umuyoruz.
İki günlük çalışmamızda, düşüncemize 100 kürsü katkıda bulunacak.
Açılış ve kapanış bildirileri dahil, oturum başkanlarımızın çok önemli
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katkıları hariç, 73’ü sözlü bildiri olarak kürsüden seslendirilecek, 27 bildiri ise, akşam üstü arzu eden uzmanlar yazılı bildirinin sahibi ile karşı
karşıya gelerek yazılı bildiriyi sahibiyle tartışma yoluyla sunulacaktır.
Buradaki bildirileri kitap olarak basacağız. Kitabın basımını
TMMOB’nin Ziraat Mühendisleri Odası ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası başkanlıkları ortaklaşa karşılayacaklardır. Bildiri sahiplerinin önemli bir kısmı bildirilerini daha bugünden teslim ettiler; kitabın
yayıma hazırlığını YAYED üstlendi. Bu sempozyumun genel sekreterliğini üstlenen Dr. Sonay Bayramoğlu Özuğurlu, kitabın yayına hazırlanmasının sorumluluğunu da üstlenmiş bulunuyor. Elimizden geleni yapacak, bildirileri mümkün olan en kısa süre içinde sizlere ve kamuoyuna
kitap olarak ulaştıracağız.
Sempozyum, toprak üzerine çok önemli bir araştırmacı, Muzaffer
İlhan Erdost tarafından hazırlanan açılış bildirisiyle başlayacaktır.
Sempozyum’a başarılı bir çalışma diliyor, saygılarımı sunuyorum.

AÇILIŞ BİLDİRİSİ

DEMOKRATİKLEŞME AÇISINDAN
TOPRAK REFORMU
Muzaffer İlhan ERDOST

-IToprak reformunu, toprağın yeniden düzenlenmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu düzenleme, toprak alanların büyüklüğüne, mülkiyetin özüne,
biçimine ilişkin olabileceği gibi, toprağın iyileştirilmesine ve doğal üretkenliğin arttırılmasına ilişkin bir düzenleme de olabilir.
Toprak reformu, ülkemizde, genel olarak, siyasal sistemin demokratikleşme sürecine girdiği, ama toprak mülkiyet biçimlerinin ve mülkiyet
ilişkilerinin kapitalist-öncesi özelliklerini koruduğu dönemlerde, uluslaşmanın tamamlanmasının bir gereği olarak, kırsal alanın demokratikleşmesinin bir gereği olarak gündeme gelmiştir.
Mülkiyetin özüne ilişkin değişim ve dönüşümler, biçimsel bir mülkiyet
değişikliğiyle sınırlı kalması durumunda, kırsal alan, teokratik gericiliğin
mümbit bir fideliği ve giderek emperyalist gericiliğin cephaneliği haline
de gelebilir.
Uluslaşma ile demokratikleşmenin birbiriyle örtüşen, dahası sarmaşdolaş iki özdeş kavram olduğu bilinir. Ulusların, kapitalizmin şafak vaktinde doğduğu, demokratikleşmenin kapitalizmin gelişmesine koşut olarak erginleştiği de bilinir. Ama şu özellikle belirtilmek gerekir: Ulusların
kapitalizmin şafak vaktinde doğmasının nedeni, kapitalizmin özelliğinden
değil, sanayinin ve sanayileşmenin kapitalist biçim altında gelişme olanağı bulduğu içindir. Nasıl ki, kapitalizm, kapitalist-öncesi ilişkiler, özellikle de feodal sistem, üretici güçlerin gelişmesinin engeli haline geldiği
zaman, bu engelleri kaldırarak, üretici güçlerin gelişmesinin ve güçlenmesinin yolunu açarsa, kapitalizmin kendisi, üretici güçlerin gelişmesi
tamamlanmadan kendisinin gelişmesinin engeli haline de gelebilir.
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Şöyle de somutlaştırmak olanaklı:
Ulusal demokratik devrimin öz çocuğu laik Cumhuriyet, kırsal alanda,
demokratik devrimi tamamlamak, üretici güçlerin gelişmesinin engeli
olan feodal ve yarı-feodal ilişkileri tasfiye etmek amacıyla, Kemal Atatürk’ün ana çizgilerini belirlediği Çiftçiyi Topraklandırma Yasası çıkarmış,
ama bu yasanın feodal ve yarı-feodal sistemin tasfiyesini amaçlayan maddesi, kapitalist-öncesi sistemin savunucuları tarafından adeta kurşuna
dizilmişti. Doğal ki tek başına değillerdi. Emperyalist gericiliğin
güdülediği doğrultuda ve emperyalist gericilikten güç alarak.
-IIİmparatorlukta tarımsal topraklar, bazı ayrıksın durumlar dışında, (1)
miri topraklar, (2) mülk topraklar, (3) vakıf topraklar, (4) aşiret ya da
beylik toprakları olarak dört ana başlık altında toplanmaktaydı.
Tarımsal toprakların tümü, timar statüsündeydi. Bu nedenle de, mülkiyeti devlete ait olan miri topraklar sipahi timarlar olarak; mülkiyeti kişi
ya da ailelere ait olan topraklar mülk timarlar olarak; mülkiyeti dini hizmet için hapsedilmiş topraklar vakıf timarlar olarak; aşiret ve beyliklere
ait topraklar yurtluk ve ocaklık timarlar olarak askeri sisteme bağlanmış
ya da gelirleri, durumlarına göre askeri hizmete tahsis edilmişti.
Bu başlıca dört büyük mülkiyet biçiminde, toprakların tasarruf (ya da
işletme biçimi) aynıydı. İşletme açısından bir köylü ailesi, “tam çift” olarak adlandırılan, bir çift öküzle işlenebilen büyüklükte toprağı “daimi ve
ırsen kiracılık” ile tasarruf ediyordu.
İmparatorlukta özel mülk topraklar ile miri mülk toprakların tasarruf
hakkı ise birbirinden farklıydı. Özel mülk topraklar şer-i miras hukukuna
göre intikal ediyor, miri topraklar örfi hukuka göre yürütülüyordu. Şeri
hukuk, islam dini ilkelerine, örfi hukuk görenek ve gereksinimlere göre
düzenleniyordu. Bu nedenle, örfi hukuk, sürekli değişmiş, miri araziyi
“daimi ve ırsen kiracılık”la tasarruf eden köylü, zamanla işlediği toprağın
sahibi durumuna gelmiş, mülk timarları tasarrufunda bulunduran köylü,
ortakçı, kiracı, tarım emekçisi olarak varlığını sürdürmeye yargılı kalmıştı.
Miri toprağı, tam-çift, yarım-çift vb. büyüklüklerde “daimi ve ırsen kiracı” olarak tasarruf eden köylü öldüğü zaman, bu tasarruf hakkı, oğlu
varsa oğluna intikal etmekte, oğlu yoksa, sipahi, ölen köylünün toprağını
bir başkasına tapulamaktaydı. Erkek çocuğa, babasının tasarrufunda olan
toprağı, “tapuy-ı mislile” intikal etmekte, köylünün birden fazla oğlu
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varsa, bu oğullar arasında “müşa ve müşterek”, yani hissedar olarak ve
ortaklaşa tasarruf edilmekteydi.
Başlangıçta babadan yalnızca oğula intikal eden tasarruf hakkı, daha
sonra oğlu olmadığı takdirde kızına verilmeye başlanmıştı. 1274 (1858)
Arazi Kanunuyla, oğlu ve kızı olmayanın babasına, yoksa anasına intikali
kabul edilmişti.
16. yüzyılın sonlarına doğru bozulmaya başlayan timar sistemi,
Tanzimatta (1839) sona erecek, timarlardan boşalan toprakların feodal
rant olarak geliri iltizama çıkarılacak, yıllık gelirini peşin olarak ödeyen
mültezimler, aşarın kaldırılacağı 1926 yılına kadar, bu gelirleri kendi
adlarına toplayacaklardı. Bir yerin on yıllık gelirini peşin verenlere,
“muaccala” adı altında o toprak (doğal ki üzerindeki reayası/köylüsüyle
birlikte) satılıyor, bir başka deyişle, miri araziden ayrılarak, mültezimlerin mülküne dönüşüyordu. Özellikle Rum, Ermeni ve Yahudilerin oluşturduğu Galata Sarrafları, bu yoldan ya doğrudan kendi adlarına, ya da imtiyazlı saray bürokrasisi aracılığıyla dolaylı olarak büyük mülkler ediniyorlardı.
Aynı dönemde, özel mülk topraklar ise, şeri miras hukukuna göre, mirasçılar arasında paylaştırılıyordu. Hisse sahipleri ise koca, karı, dede, kız,
oğulun kızı, ana-baba-bir kardeşler, baba-bir kardeş, ana-bir kardeş, ana
ve nineydi. Paylaşanlar, toprağın sahipleriydi, mülk sahibine bağımlı ve
toprağa bağlı köylüler ancak sahip değiştirecekti.
1274 (1858) Arazi Kanunu ve bunu izleyen yasalarla, “daimi ve ırsi kiracı” olan köylünün tasarruf hakkının, borcuna karşılık zaptedilmesi
giderek bu hakkın satışa çıkarılması, yasal konuma getirilmişti. 1329
(1911) tarihli Emvali Gayrimenkullerin Sureti Tasarrufuna Dair Kanunla
da, köylünün, memurun izni olmaksızın, miri toprak ve vakıf toprak üzerindeki tasarruf hakkını devretmesi, icara vermesi, ödünç vermesi ya da
borcuna karşılık göstermesi yasallaşmıştı. Dolayısıyla “Mülk toprakların
satışı ile miri toprakların ferağı arasında büyük bir fark kalmamıştı”.
(Barkan, Tanzimat, s. 68-69.)
Bir başka anlatımla, Cumhuriyetten önce, çıplak mülkiyeti devlete ait,
yani miri mülk olan toprağı, “daimi ve ırsi kiracılık”la işleyen köylü, giderek tasarrufunda bulundurduğu toprağın sahibi olacaktı.
Medeni Yasa (14 Nisan – 4 Ekim 1926), İmparatorluktan devralınan
toprak mülkiyeti biçimlerinden herhangi birine kesin ya da açık olarak
son vermemiş olmakla birlikte, yalnızca özel mülk toprakların devir ve
intikaline ilişkin hükümler içerdiği için, miri toprakların tasarrufuna
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ilişkin hususlar da, özel mülk topraklar çerçevesinde yürütülmüştü. Medeni Yasaya göre, devlet, mutasarrıfı bulunan araziyi, mutasarrıfından
alamaz, satamaz ve bu araziden dolayı davacı ve davalı olamaz. Toprağı
tasarrufunda bulunduran köylü, Medeni Yasada özel mülk topraklar için
belirtilen hükümlere uygun biçimde, hakkını devretme, bu hakkın özel
mülk gibi varisleri arasında paylaşma olanağına sahip olmuş ve sonuç
olarak, tasarrufunda bulundurduğu toprağın mülkiyetinin fiilen sahibi
durumuna gelmişti.
Medeni Yasadan bir yıl önce, 17 Şubat 1925’te yayınlandığı gün yürürlüğe giren “Aşarın İlgasıyla Yerine İkame Edilecek Vergi Hakkında
Kanun” ile, aşar vergisi kaldırılıyor, gene Medeni Yasanın yayınlandığı
tarih (4 Nisan 1926) ile yürürlüğe girdiği tarih (4 Ekim 1926) arasında,
29 Mayıs 1926’da yürürlüğe giren 837 sayılı yasayla, tasarrufunda bulundurduğu toprağı üç yıl üstüste ekmeyen köylünün elinden toprağın alınmasına son veriliyordu. Yasadaki söylemiyle, ırsen kiracı olarak “fer’i
zilyet” olan köylü, malik sıfatıyla “asli zilyet” durumuna gelmişti.
Mülkiyet açısından İmparatorluktan Cumhuriyete devreden topraklar,
bozulmuş sipahi timarlarıyla sınırlı değildi, sipahi timarlarının çözülmesi
de tek tip bir yol izlememişti.
Sipahi timarlarıyla sınırlı değildi, çünkü, imparatorlukta, miri mülk
topraklar yanında, büyük özel mülk topraklar vardı. Bunlar, İmparatorluğun çekirdeği olan beyliğin (ki, bu beyliğin, Selçuklu Sultanının Kayı aşiretine verdiği bir ikta (timar) olduğu görüşü ağır basar), “devlet” olma
sürecinde varolan ve beyliğe katılan mülk topraklar olduğu gibi, devletin
İmparatorluğa genişleşmesi sürecinde ve İmparatorlukta, gerek fethedilen topraklardan serbest mülk olarak kumandanlara ayrılan ya da hizmet
karşılığı büyüklük ve özelliklerine göre has, zeamet adları verilen zamanla özel mülke dönüşmüş topraklardı. Saray tarafından, bağış, çehiz,
satış ve benzeri yollarla, “bütün hudut, hukuk ve eklentileriyle, tam mülk
olarak kişilere temlik edilen” topraklarla birlikte, mülk topraklar, Cumhuriyete, büyük feodal “adalar” olarak intikal edeceklerdi.
Burada, Mevlana’nın çağdaşı olan Hacı Bektaş Veli ile özdeş Bektaşi
Tekkesinin İmparatorlukta 362 köyün gelirine sahip olduğunu, gene
Hacıbektaş yöresinde Çelebilik kurumunun 80 köyü, Merzifon’daki Bektaşi tekkesinin 365 köyü olduğunu, İmparatorluktan Cumhuriyete intikal
eden gerek mülk toprakların, gerek vakıf toprakların büyüklüğüne örnek
olarak belirtelim.
7 Sefer 1284 (18 Haziran 1868) günlü “Tebaayı Ecnebiyenin Emlake
Mutasarrıf Olmaları Hakkında Kanun”la, yabancıların taşınmaz edinmele-
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rine yasal olanak sağlandığı zaman, başta İngilizler olmak üzere, yabancıların İzmir ve yöresinde, satın aldıkları toprakların büyüklüğü de, İmparatorlukta mülk toprakların, ya da miri araziden satış yoluyla ayrılarak
özel mülke dönüşen toprakların büyüklüğüne olduğu kadar feodal niteliğine örnek olarak gösterilebilir:
“Türkiye’ye Emperyalizmin Girişi” kitabında, yazar, 1857-1892 yılları
arasında, İzmir yöresinde, İngilizler 2.8 milyon dönüm toprak almış,
1895’te İzmir’in %85’inin tapusu yabancıların eline geçmişti. Yabancılara
satılan araziler, bu toprakları işleyen köylüleriyle birlikte satılıyordu.
Kişilerin ya da şirketlerin satın aldıkları topraklar, 30.000 dönümden,
130.000 dönümden, 247.000 dönüme kadar değişen büyüklükteydi. Yazar, Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklarla birlikte yabancıların edindiği
toprağın 6 milyon dönüme ulaştığını yazar ve büyük toprakların bir kısmının, İmparatorlukta, alt-feodaller olarak varlıklarını sürdürecek olan
Anadolu beyliklerinin varislerinin toprakları olduğunu duyum olarak
belirtir. Gerek Selçukluların beylere ikta olarak verdiği topraklardan,
gerek Güneydoğu’da varolan beyliklerden imparatorluktaki adıyla aşiret
ve beylere ait yurtluk ve ocaklık timarlardan, gerek miri araziden ayrılarak mülk araziye dönüşmüş, ve bu özellikleriyle Cumhuriyete intikal
etmiş mülkler, feodal ve yarı-feodal mülklerdi, bu toprakları işleyen köylü
aileler, ister ortakçı, ister yarıcı, ister maraba, azap vb. olsunlar, toprağa
bağlı, toprak sahibine bağımlı “serf”tiler, yani “toprak kölesi”ydiler. Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının iki kanadından (14. ve 17. maddelerinden)
birini oluşturan 17. maddesinde yeralan “topraksız veya az topraklı olan
ortakçılar, kiracılar ve tarım işçileri”ydiler. Yalnızca topraksız değildiler.
Aynı zamanda “teamülen” ve ana-ata tasarruf hakkına sahip oldukları
topraklarla birlikte alınıp-satılan, toprağa bağlı ve toprak sahibine bağımlı toprak kölesiydiler. Yasanın 17. maddesiyle, ana-ata tasarruf hakları
olan işledikleri toprakların sahibi olacaklardı.
-IIIToprak mülkiyet biçimleri açısından feodal ve yarı-feodal ilişkilerin
tasfiyesi, Cumhuriyet hükümetlerini uğraştıran bir konu olmuştur. 1925
Şeyh Sait İsyanı, 1930’ların Ağrı ve yöresinde görülen isyanlar, 1927’de
1500 ailenin zorunlu iskanına neden olmuş, 1929’da, Doğuda, büyük
toprak sahiplerinden değerinin üstünde fiyat ödeyerek kamulaştırılan
20.000 dönüm toprağın 11.000 dönümü “Şark menatıkı dahilinde muhtaç
zürra”ya, yani topraksız köylülere dağıtılmıştı.
14 Haziran 1934 günlü ve 2510 sayılı “İskan Kanunu”yla, “aşirete
hükmü şahsiyet tanınmadığı” belirtilerek, “aşiretlerin şahsiyetlerine
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izafetle, Reis, Bey, Ağa ve Şeyhlere ait kayıtlı kayıtsız bütün
gayrimenkullerin devlete geçeceği” hükmüne yer verilmiş, “Reis, Bey, Ağa
ve Şeyhlerden” alınacak topraklar, yasanın aynı maddesine göre, muhacirlere, mültecilere, göçebelere, naklolunanlara, topraksız ve az topraklı
yerli çiftçilere dağıtılacaktı.
İmparatorlukta yurtluk ve ocaklık olan, aşiretlerin ortaklaşa mülkü sayılan toprağın, aşiret reisinden alınarak aşiret üyesine tapulanması, aşiret
ve beylik toprağına dışardan gelecek göçmen aileler ile yerel topraksız
ailelerin yerleştirilmesi, kabul etmek gerekir ki, aşiret yapısını bilmemekten kaynaklanıyordu ve aşiretler ile Cumhuriyeti karşı karşıya getirecek
yanlış uygulamalardı.
Her ne kadar İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 1934’te İskan Kanunu’nun
Mecliste görüşülmesi sırasında, “Bugün memleketin beş milyon nüfusunun başkalarının toprağında çalıştığını”, bazı vilayetlerin yarısından
fazlasında, köylünün başkalarının toprağında çalıştığını söylüyorsa da, bu
topraksız köylülerin topraklandırılması, İskan Yasasıyla belirlenen çerçeve içersinde uygulanma olanağı bulamayacak, 1934-1938 yılları arasında 41.00 göçmen ve 48.000 yerel topraksız aile üzerine, hazine arazisinden 2.900.000 dönüm toprak tapulanacaktı.
-IVKemal Atatürk’ün, büyük toprakların sınırlandırılmasını ve topraksız
ve az topraklı köylülerin belirli büyüklükte toprak sahibi yapılmasını,
Meclis açış konuşmalarında dile getirdiği bilinir. 1938’de, “tarımda kalkınmaya büyük önem verilmesi” önerilmiş, “Cumhuriyetin onbeşinci
yılının, planlı, sistemli, tarım ve köy kalkınmasının başlangıcı” olması,
denebilirse, Kemal Atatürk’ün, bu konudaki son dileği olarak Meclisi açış
konuşmasında yer almıştı.
İlk kez, 1929’da, “çiftçiye arazi vermenin hükümetin izlemesi gereken
bir yükümlülük olduğunu” belirten Kemal Atatürk, 1936’da, “her Türk
çiftçi ailesinin geçinebileceği ve çalışacağı toprağa malik olacağı”, “Toprak
Kanunu”nun sonuçlandırılmasını isteyecek, ve 1937’de, gene Meclisi açış
konuşmasında, ulusal ekonomimizin temelinin tarım olduğunu, “her
köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek
uygulayabileceği bir tarım rejimini kurmanın gereğini” belirtmiş ve bu
politika ve rejimin mülkiyetle ilgili başlıca noktalarını şöyle sıralamıştı:
“Bir kez, ülkede topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar.) Bundan daha önemli olan ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiçbir nedenle ve hiçbir şekilde bölünemez bir nitelik almasıdır”.
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Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işleyebilecekleri arazi genişliğinin,
arazinin bulunduğu bölgelerin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sınırlanması gerekli olduğunu ve küçük büyük bütün çiftçilerin iş araçlarının arttırılmasını, yenileştirilmesini istiyordu.
Aynı yıl, TBMM’ne sunulan hükümet programında da “büyük çiftçi ve
çiftlik genişliğinin sınırlandırılacağı” görüşüne yer verilmiş ama sorun
anayasa değişikliğiyle sınırlı kalmıştı. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin
arazileri ve bu arazilerin sayısal büyüklüğü konusunda ise o günlere
ilişkin bilgilerden bugün de yoksun olduğumuzu belirtelim. Zamandaş
olmamakla birlikte, köklerini geçmişten alan o günlerin büyük çiftçi ve
çiftliklerinin niteliği ve sayısal büyüklüğüne örnek olması açısından şu
bilgileri yinelemekte yarar olduğu kanısındayım:
2005 yılında Urfa’da düzenlenen Toprak Reformu Kongresine sunduğum bildiride, sevgiyle andığım Örsan Öymen’in 23 Aralık 1978 günlü
Milliyet’te yayınlanan “Satılık Köy...” yazısından aktardığım pasajlarda yer
alan bazı sayılar şöyleydi:
Köy İşleri Bakanlığının 54 ilde yaptığı bir araştırmaya göre 709 adet
köy, kişilerin, ailelerin, sülalelerin özel mülkiyetindeydi, hem de içindeki
insanıyla, hayvanıyla, çöpüyle, samanıyla birlikte. Bunlardan 252 köy, bir
tek kişinindi, 255 köy aile mülkündeydi, 202 köy de sülale elindeydi.
Başkent Ankara’da üç köy sülaleye aitti. Urfa’da 51 köy tek kişiye, 32 köy
sülaleye, 40 köy de aileye aitti. Diyarbakır’da, kişi ve aile mülkiyetinde
birleşen köy sayısı 61. Van’da 11 köy tek tek kişilerin, Gaziantep’te 96
köy, kişi-aile mülkiyetinde. 1970’li yıllarda Mete Akyol, Urfa Belediye
Başkanının “Satılık Köy” ilanı dolayısıyla, soruyor: “Köyümü satmaya
hazırım diyorsunuz, ya o köyde yaşayan insanlar ne olacak? Onlar da
topraklar gibi, evler gibi satılacaklar mı? Analar, babalar, kızlar, erkekler,
çocuklar, yaşlılar, onlar ne diyecekler bu işe?” Belediye Başkanı sakin
yanıtlıyor: “Köylü için, sahibinin şu kişi, bu kişi olması mühim değil, köylü
kim iş verirse ona çalışır.” Akyol, köylülere de soruyor. Ali Onduç, “Bu işte
konuşmak bize düşmez, diyor, köyün sahibi her kimse biz ona çalışırız.”
Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının yılı 1945. 1978’de, 33 yıl sonra, bu
satırlardan, kişiye, aileye, sülaleye ait köylerin sahibinin toprağı işleyen
aileleriyle birlikte sahibi olduğunu, sahipleri tarafından işledikleri toprakla birlikte alınıp satıldığını saptıyoruz. Aynı biçimde, köylünün, köylü
ailenin, köyle birlikte satıldığını saptıyoruz. Köylü ailenin tasarrufunda
bulundurduğu toprağa bağlı olduğunu, geleneksel anlamda işlediği toprağın ırsen tasarruf hakkına sahip olduğunu da saptıyoruz. Şunu da
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saptıyoruz: toprağın çıplak mülkiyeti kiminse, toprağı işleyen köylünün
sahibine bağlı ve bağımlı olduğunu saptıyoruz. Kısacası, ister ağa, ister
bey, ister reis, ister şeyh olsun, köyün sahibi, yalnız toprağın değil, yalnız
evlerin, çiftin-çubuğun, koşum öküzünün değil, tarlaya serptiği tohumun
değil, köylülerin ve onların ailelerinin, çocuklarının da sahibiydi. Çiftçi
olan köylü serfti, yani toprağa bağlı, toprak sahibine bağımlı toprak kölesiydi.
Çiftçiyi Topraklandırma Yasası Tasarısının gerekçesinde, Türkiye’nin
Osmanlı İmparatorluğundan devraldığı ve bugün de sürüp giden Ortakçılıkla arazi işletme şeklinin en çok büyük arazi mülklerde rastlandığı,
ortakçılıkla işletme şeklinin iptidai bir işletme şekli olduğu görüşüne yer
veriliyordu. Ortakçılığın, “Kısmen timar ve zeamet sistemlerinden azma
bir sistem olduğunu” belirten Başbakan Saraçoğlu, mülk timarlardan ya
da zamanla miras yoluyla mülk timarlara dönüşmüş timar ve zeametlerden kök alan ortakçılığı, “hukuki esaslara dayanmayan”, “iktisadi ve içtimai münasebetlerin teamüllere göre yürütüldüğü” bir sistem olarak nitelemişti.
1946 seçim bildirisinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Çiftçiyi Topraklandırma Yasasıyla, “Türk köylüsünü serf halinden kurtaracaklarını”,
“vatandaşların köle yaşamına gözyummayacaklarını” dile getirmişti.
Sorun, köylülüğü, serf halinden, köle yaşamı sürmekten kurtarmak sorunuydu. “50 dönüm” öyküsü, buradan kaynaklanıyordu, ve “50 dönüm”,
ortakçılıkla işletilen köy ve köylerle sınırlıydı.
İnönü, köylüyü serf/köle olmaktan, toprak kölesi olmaktan kurtarma
düşüncesini, tanığı olduğu ve köylülerinin topraksız olduğu iki köyü örnekleyerek açıklıyordu. Biri, Eskişehir’de yerli bir köydü, ne zaman kurulduğunu bilen yoktu, “bütün köy bir çiftlik sahibinin mülkü”ydü. İkinci
köy de Eskişehir’deydi ve bir muhacir köyüydü. Yetmiş yıldır bu köyde
oturan köylülerin bir dönüm toprağı yoktu.
Yineleyerek belirtelim ki, İnönü, tanığı olduğu bu iki köyü örnekleyerek, Çiftçiyi Topraklandırma Yasasıyla “Türk köylüsünü serf halinden
kurtaracaklarını”, “vatandaşların köle yaşamına göz yummayacaklarını”
ifade etmişti. “50 dönüm” ile, feodal sistemin ve serfliğin tasfiyesi amaçlanmıştı. Amaç, Emin Sazak’ın toprağını elinden almak değil, toprak gibi
sahibi olduğu köylüleri, toprak kölesi olmaktan kurtarmaktı. Emin Sazak
ile simgelenen ve köy ve köyler sahibi olanların korumak istedikleri,
toprak değil, sistemdi, ve bu, toprak-köleliğine dayanan feodal sistemdi.
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1945’te, Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu, “Memleketimizde üç bin
dönüm, beşbin dönüm, onbin dönüm arazisi olanlar vardır. Çoğunun
arazisi parça parça ortakçılara verilmiş durumdadır ve bunun için köylülerimizin bir kısmı az topraklı ve topraksızdır. Ortakçılık çiftçiliğin kanseridir. Servaj yok diyorlar, yok demekle, realite yok olur mu?” (Ulus,
7.6.1945) diyor, ortakçılar burada da serf olarak niteleniyordu. Açıktır ki,
amaç, toprak sahibinin elinden toprağını almak değil, serfliği sona erdirmek, küçük köylülüğü serbest mülk sahibi yapmak, kölelikten kurtarmaktı.
Feodal toprak mülklerin simgesel temsilcisi Emin Sazak da bunun kaygısındaydı. Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının 17. maddesinin görüşülmesi sırasında, bunu, şu sözlerle açmıştı: “İstediğiniz kadar toprağı devlete ben vereyim. Ama o toprakları devlet benden yasa zoruyla almasın.”
Nedenini de Sazak kendisi söyleyecekti: “O toprakları devlet benden yasa
zoru ile alırsa Emin Sazak Eskişehir’de ölür.” Aslında ölecek olan kişi ya
da kişiler değil, ölmüş olan toplumsal gelişmeye engel olan toprak köleliği, feodal sistemdi.
Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının 14. maddesine göre, “arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçilere (tarım işçileri dahil) dağıtılmak üzere”, (a)
bütün vakıf arazisinin tamamı, (b) özel idare ve belediyelere ait kullanılmayan arazi, (c) gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine alt araziden
beşer bin dönümü geçen parçaları vb. Tarım Bakanlığınca kamulaştırılacaktı.
Yasanın 6. maddesine göre, arazi mülkler, yüzölçüsü bakımından, küçük, orta ve büyük arazi olmak üzere üç boya ayrılmıştı. Küçük arazi 500
dönüme kadar olan araziydi, orta arazi 500’den 5.000 dönüme kadar olan
araziydi, büyük arazi, 5.000 dönümü geçen araziydi.
Yasanın 17. maddesine göre ise, topraksız veya az topraklı olan ortakçılar, kiracılar veya tarım işçileri tarafından işlenmekte bulunan arazi, (o
bölgede 39. madde gereğince, dağıtmaya esas tutulan miktarın kendi
seçtiği yerde üç katı sahibine bırakılmak şartıyla), yukarda yazılı çiftçi ve
işçilere dağıtılmak üzere kamulaştırılabilecek, sahibine bırakılacak arazi
50 dönümden aşağı olamayacaktı.
Burada bağlantı kurulan 39. madde ise, hiç arazisi olmayanlara, bölgelere ve tarım çeşitlerine göre, bir çiftçi ailesinin geçinmesine ve aile
fertlerinin iş kuvvetlerinin değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuvvet
ve çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi içinde verilecek araziydi, toprağı
yetmeyenlerin arazileri de yeter miktara çıkarılacaktı.
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Dağıtılacak arazi ise, yasanın 8. maddesinde şöyle sıralanıyordu: (a)
Devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyeti altında bulunup kamu
işlerinde kullanılmayan arazi; (b) Bir veya birkaç köy, kasaba veya şehrin
ortamalı olan arazinin ihtiyaçtan fazla olduğu parçası; (c) Sahibi bulunmayan arazi; (d) Devletçe kurutulan bataklıklardan kazanılacak arazi; (e)
Göllerin kurutulması ile nehirlerin doldurulmasıyla elde edilecek arazi;
(f) Bu kanunun hükümlerine göre kamulaştırılacak arazi.
Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının 14. maddesine göre, arazisi olmayan
veya yetmeyen çiftçilere dağıtılmak üzere vakıfların, belediye ve özel
idarenin, gerçek ve tüzel kişilerin 5.000 dönümün üstündeki arazi kamulaştırılıyor; aynı yasanın 17. maddesine göre de, topraksız veya az topraklı olan ortakçılar, kiracılar ve tarım işçileri tarafından işlenmekte olan
arazi, bu maddede yazılı çiftçi ve işçilere dağıtılmak üzere kamulaştırılabiliyordu.
Birinde “arazisi olmayan veya yetmeyen çiftçilere”, devlet arazisi yanında vakıflardan, belediye ve özel idarelerden, özel ve tüzel kişilerden
kamulaştırılacak arazi dağıtılacaktı; ikincisinde, “topraksız ve az topraklı
olan ortakçılar, kiracılar ve tarım işçileri tarafından işlenmekte olan
arazi” kamulaştırılacak, bu araziyi tasarruf eden çiftçi ve işçilerin kendilerine verilecekti.
14. maddeye göre, yasadaki ölçütlemeye göre, arazisi olmayan çiftçilere, devlet arazisi ile kamulaştırılacak 5.000 dönümün üstündeki arazi
dağıtılacak, 17. maddaye göre topraksız ve az topraklı ortakçı ve kiracıların işledikleri topraklar, işleyen çiftçilere verilecekti. Burada, her çiftçiye
verilecek arazinin üç katı, toprak sahibine bırakılıyordu. 50 dönüm, asgari
sınırdı. Çiftçilere 100’er dönüm toprak verilirse, toprak sahibine en az
300 dönüm bırakılacaktı. Açıktır ki, toprağın genişliğine göre, her çiftçi
ailesine yeterli olacak miktarda toprak bırakıldığı zaman, kalan topraklar
toprak sahibine kalıyordu ve burada belirlenmiş bir sınır yoktu. Toprak
sahibine 500 dönüm de, 1.000 dönüm de, daha fazlası da kalabilirdi.
Yasaya karşı olanlar ve özellikle ortakçı, kiracı ve tarım işçisi çalıştıran
ve feodal niteliğini sürdüren büyük toprak sahipleriydi (örneğin Emin
Sazak). Tarım Bakanı Şevket Raşit Hatiboğlu ise, 17. maddenin “bu kanunda gerçek inkılabı yapacak madde olduğunu” savunuyordu.
Yasada “orta arazi mülkü”n, 501’den 5000 dönüme kadar olan arazi
olarak nitelenmiş olması da, Tarım Bakanı Hatiboğlu’nun eleştirisine
neden olacak, “memleketimizde hakikaten üçbin dönüm, beşbin dönüm,
onbin dönüm arazisi olanlar vardır” diyecek ve ekleyecekti: “Ama bunla-
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rın çoğunun arazisi parça parça ortakçılara verilmiş vaziyettedir, ve bunun için köylülerimizin bir kısmı az topraklı ve topraksızdır.” (Ulus,
7.6.1945.)
Emin Sazak ise, şöyle yakınacaktı: “Hiç olmazsa 5.000 dönümü filan aldık, oraya geldik, orada da “Devletin takati şudur, budur deriz” diye içimizde azçok bir ferahlık duyuyorduk. Ama şimdi bu kalkınca ve 50 dönüm gibi bir şeye inince, benim gibi acısını duyup da deli olmamanın
imkanı yoktur. (...) Bir tabir vardır, el başından saç yolmak kolay derler
arkadaşlar. Başından saçı yolunmayan bunun acısını bilmez.” (Tutanak
Dergisi, 14.5.1945, s. 81,80.)
-VÇiftçiyi Topraklandırma Yasasının, serfliğe dayalı toprak köleliğine son
verecek olan 17. maddesi ölü doğacak ve bu ölü maddenin konduğu tabuttan nur topu gibi bir parti doğacaktı: Demokrat Parti. Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının kabul tarihi: 11 Haziran 1945’ti; Demokrat Parti ise,
12 Haziran 1945’te kurulmuştu.
1946 genel seçimleriyle birlikte, Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının
mimarlarından sayılmak gereken Şükrü Saraçoğlu, 7 Ağustos 1946’da
başbakanlıktan ayrılacak, yerini Saraçoğlu kabinesinde Dışişleri Bakanı
olan Hasan Saka alacaktı (4 Eylül 1947). Başbakan Saka, “devlete ait arazinin ilk önce dağıtılacağı” konusunda güvence verecek (TC Resmi Gazete,
14 Ekim 1947, Sayı: 6732), özel toprakların kamulaştırılması bir dizi
kurala bağlanarak zamana yayılacaktır. Tarım Bakanı Şevket Raşit
Hatiboğlu’nun koltuğuna, Topraklandırma Yasasının 17. maddesinin
uygulanması durumunda, “orta işletmenin kalkacağını”, “bütün iş hayatını
felce uğratacağını”, mülkiyet rejimi güvencesini sarsacağını, seksenyüzbin aileyi mağdur edeceğini söyleyerek, yasaya karşı çıkmış bulunan
Cavit Oral oturacaktı.
Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının uygulanmasına geçileceği süreçte,
bu değişiklikler, kuşku yok ki tek başlarına değerlendirilemezdi.
Amerikan Kongresi tarafından benimsenen 11 Mart 1941 günlü
“Ödünç Verme ve Kiralama Yasası”ndan Türkiye, 7 Kasım 1941’den başlayarak yararlandırılmış, bu yardım, 1 Nisan 1944’te kesilmişti. ABD’nin
baskısıyla Türkiye Birleşmiş Milletler bildirisini imzalayacak, Almanya ve
Japonya’ya savaş açacak, Dışişleri Bakanı Hasan Saka’nın imzalayacağı
Ödünç Verme ve Kiralama Yasası gereğince, ABD yardımları, İkinci Dünya
Savaşından sonra yeniden başlayacak (23 Şubat 1945), 1947’de Truman
Doktrini ile ülkenin demokratikleşme süreci tam bir denetim altına alına-

30│ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
cak, Cumhuriyetle başlatılan demokratikleşme sürecinin ana damarları
olan Eğitim Birliği Yasası, Halkevleri, Köy Enstitüleri ve Çiftçiyi Topraklandırma Yasası şu ya da bu şekilde çökertilecek, Cumuriyet Makinası
hurdaya çıkarılacaktı.
Çiftçiyi Topraklandırma Yasası açısından son CHP iktidarının yaptığı
tek önemli şey, “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (mülga)” başlığı altında,
22.03.1950 günlü ve 5618 sayılı yasanın 1. maddesiyle Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının 23 maddesini değiştirmek olmuştu. Tartışmaya konu
olan 17. madde aynen kalmış, “Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırma
gereğini takdir etmenin ve kamulaştırma kararını vermenin Tarım Bakanlığına ait olduğu”na ilişkin maddesi de aynen kalmıştı. Ama değişen
bir şey vardı: Tarım Bakanı.
Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının kabul edilmesinin hemen ardından,
12 Haziran 1945’te Bayar-Menderes-Koraltan-Köprülü dörtlüsünün kuracağı Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950’de iktidara gelecek, 27 Mayıs
1960’a değin iktidarda bulunduğu on yıl içersinde, bu yasaya bağlı olarak,
18.737.536 dönüm toprak dağıtılacaktı. Dağıtılan toprakların %96,6’sı
hazine arazisi, %2,6’sı vakıf vb. arazisi, %0,5’i de özel araziydi.
Bir başka deyişle, bazı topraksız ve az topraklı köylüler, bu yasa yoluyla, ortalama 50 dönüme yakın toprağın sahibi olmuşlardı, ama bunlar
arasında feodal ve yarı-feodal toprakları ortakçılık sistemine göre işleyen
topraksız çiftçi aileler bulunmuyordu.
Yani yasayla, demokratikleşme açısından amaçlanan, “ortakçı, kiracı ve
tarım işçisi” olarak belirlenen, toprak sahibine bağımlı ve toprağa bağlı
köylü aileler, bu bağımlılıktan kurtarılmamış, işlediği toprağın sahibi de
olamamıştı.
-VI1961 Anayasasının 37. maddesinde, devletin, topraksız ve yeterli toprağı bulunmayan çiftçiyi topraklandırmak amacıyla gereken önlemleri
alacağı yer almış, bu madde doğrultusunda, 1961-1970 yılları arasında 8
toprak reformu yasa tasarısı hazırlanmış, ama hiçbiri yasalaşmamıştır.
26 Temmuz 1972’de “Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu”, sonra 19 Temmuz 1973’te “Toprak ve Tarım Reformu Kanunu”
yürürlüğe girecek, başka şeyler yanında, “topraksız ve az topraklı çiftçi
ailelerinin yeter gelirli aile işletmeleri haline getirilmeleri için topraklandırılmaları, donatılmaları, desteklenmeleri ve örgütlenmeleri” amaçlanacaktı.
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Burada bizim dikkatimizi çeken Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının bir
bakıma belkemiğini oluşturan ortakçılık ve ortakçı statüsündeki kiracılık
ve tarım işçiliği gibi, kapitalist-öncesi ilişkilerden günümüze kalan çiftçi
ailelerin toprak sahibine bağımlılığına son verecek bir topraklandırma
yöntemine yer verilmemiş olmasıydı. 1 Kasım 1973’te yasanın pilot bölge
olarak Şanlıurfa’da uygulanacağı açıklanacak, Nisan 1974’te CHP-MSP
koalisyonu döneminde uygulama doğrultusunda özverili bir çalışma
başlatılacak, Karayolları, TEK, DSİ, Zirai Donatım Kurumu harekete geçirilecek, yollar yapılacak, elektrik hatları çekilecek, sulama çalışmaları
hızlandırılacak, kooperatiflerin kullanımı için yüzlerce traktör, biçerdöver, tarım alet ve makineleri, gübre ve ilaç satın alınacaktı.
Toprak ve Tarım Reformu eski müsteşarı Saim Kendir’in anlatımına
göre, Çiftçiyi Topraklandırma Yasasıyla, 25 yılda 50 bin dönüm özel mülk
toprak kamulaştırılmıştı, yeni yasaya göre, 20 günde 50 bin dönüm özel
arazi kamulaştırılıyordu. 75 bin aile toprak edinmek için başvurmuştu. 1
Haziran 1975’te gerçekleştirilmesi planlanan ilk dağıtımda, 5 bin aileye
toprak dağıtılacak ve bunlar Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinde
örgütleneceklerdi.
1.600.000 dönüm toprak kamulaştırılmıştı, dağıtılacak 1.100.000 dönüm kadar da hazine toprağı vardı. 35-40 bin ailenin topraklandırılmasının altlığı oluşturulmuştu.
CHP-MSP koalisyonu dağılmış, yerini Adalet Partisi-Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, yani “Milliyetçi Cephe” koalisyonu almış
(31 Mart 1975), reform çalışmaları yavaşlatılmış, askıya alınmıştı.
10 Mayıs 1977’de 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası biçim
yönünden, yani Senatoda yasa maddeleri tek tek değil, toplu olarak oylandığı için, Anayasa Mahkemesi Tarafından iptal edilecek Mahkemenin
yeni yasa için belirlediği bir yılın sonunda da yeni yasa çıkmayacaktı.
Şunlar da eklenmeli ki, “Toprak ve Tarım Reformu Kanunu” (1973) yürürlüğe girmeden önce, 28.6.1966’da 100 dönümden fazla toprakların
zilyedi adına mülk olarak tapulanmasına olanak sağlayan Tapulama Kanunu Yürürlüğe girmişti.
1950’de çıkarılan 5602 Sayılı Tapulama Yasası ile 100 dönüme kadar
olan arazinin zilyedi adına mülk olarak tapulanması için aranan belgeler,
bu kez, 100 dönümden fazla toprakların zilyedi adına mülk olarak tapulanması için yeterli sayılıyordu.
Üst sınırı açık bırakılmış 100 dönümden fazla toprakların zilyedi adına
tapulanması için aranan belgeler arasında, özellikle büyük arazilerin
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padişahlar tarafından geliri tahsis edilmiş mütevelli, sipahi, mültezimlere
ait temessük veya senetleri de vardı. Bir yandan İmparatorluktan Cumhuriyete devreden büyük özel mülklerin, kamulaştırılarak bu toprakları
ortakçılarla işleyen çiftçi ailelere verilmesi için yasa çıkartılırken, öbür
yandan, çiftçi aileler, İmparatorluktan Cumhuriyete devreden ve fiilen
kendi mülklerine dönüşmüş bulunan toprakların işgalcisi durumuna
düşürülüyordu.
Reform Yasası karşıtı ikinci bir yasa 22 Kasım 1984’te çıkarılan 3083
sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
Kanunu”ydu. Anavatan iktidarında çıkarılan bu yasa, “Mülga 1757 sayılı
Toprak ve Tarım Reformu Kanununa” göre yapılan uygulamalarda kendilerinden toprak kamulaştıranların, (...) kanunun “Sahibine Uygulanacak
Araziye İlişkin Hükümleri” uygulanmaya başlanacaktı. Kanunda “aile
başına” yaklaşık 1000 dönüm olan sahibine geri verilecek arazi miktarı,
bu yasayla, “kişi başına” 2000 dönüme çıkarılıyordu.
-VIIToprak Reformu, geri viteste süreci tamamlamaktayken, İMF, Dünya
Bankası ve Dünya Ticaret Örgütünün planlı ve programlı dayatmaları
kıskacında, negatif bir toprak reformu sürecine çekildiğimiz burada belirtilmeli;
İmparatorlukta, 7 Sefer 1284 (18 Haziran 1868) yasası ile “Tebaayı
Ecnebiyenin Emlake Mutasarrıf Olmaları Hakkında Kanun” ile yabancıların taşınmaz/toprak edinmelerine yasal olanak sağlanmıştı.
Büyük Millet Meclisi Döneminde, 24 Temmuz 1923’te, Lozan
Andlaşmasında yer alan bir sözleşmeyle, “Müttefik Devletler” uyruklarına,7 yıl için, Türkiye’de taşınmaz mal edinme hakkı tanınıyordu.
Cumhuriyet Döneminde, 18 Mayıs 1924’te, Köy Yasasının 87. maddesiyle “Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunmayanların köylerde arazi
ve emlak edinmeleri” yasaklanmış, 22 Aralık 1934’te Tapu Yasasının 35.
maddesiyle, yabancı gerçek kişilerin bir köye bağlı olmayan, köy dışında
kalan araziyi edinebilmeleri olanağı sağlanmıştı.
Turgut Özal Döneminde:
21 Haziran 1984 günlü yasayla Tapu Yasasının 35. maddesi ile Köy Yasasının 87. maddesinde değişiklik yapılarak “Suudi Arabistan, Kuveyt,
Birleşik Arap Emirlikleri, Oman sultanlığı, Bahreyn ve Katar ülkeleri ile bu
ülkelerin uyruğunda bulunan gerçek kişiler”in, karşılıklılık olmaksızın
Türkiye’de taşınmaz edinebilmelerine olanak sağlanmış, Anayasa Mahkemesinin iptali üzerine,
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22 Nisan 1986 günlü yasayla Tapu Yasasının 35. maddesi ile Köy Yasasının 87. maddesi aynı amaçla yeniden değiştirilmiş, Anayasa Mahkemesi
yeniden iptal etmişti.
Tayyip Erdoğan (AKP) döneminde:
1) 5.6.2003:
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası yürürlüğe giriyor.
Bu yasa, halkın farkına varmadığı, yabancılara taşınmaz alımına olanak
sağlayan ilk yasadır. Bu yasaya göre, yabancı yatırımcı kişi ya da yabancı
ülkelerde kendi yasalarına göre kurulmuş ticaret şirketleri, karşılıklılık
koşulu aranmaksızın, Türk vatandaşlarının edimine açık bölgelerde, Türk
vatandaşları gibi taşınmaz edinebilecekti. Yasa, 5 Haziran 2003’te yürürlüğe girmiş, hemen iptali için Anayasa Mahkemesine gidilmiş, Mahkeme,
11 Mart 2008 günlü kararıyla, yasanın ilgili maddesini iptal etmişti. Yasa
beş yıl yürürlükte kalmıştı. İptal edilen 3. maddenin d bendi, bazı değişikliklerle, AKP tarafından boşa alınan Tapu Yasasının 36. maddesi olarak
düzenlenmiş, 3 Temmuz 2008’de yeniden yasalaşmıştı. 2003 yılından
2008 yılına kadar, ülke toprakları, yabancılar tarafından, özellikle
karşılıklık koşulu olmayan Arap ülkeleri sultanları ve uyrukları tarafından
Türk vatandaşının edimine açık yerde ve Türk vatandaşlarının edineceği
büyüklükte toprak edinmişlerdi.
2) 3.7.2003: Tapu Yasasının 35. maddesi değiştiriliyor, Tapu yasasının
36. maddesi ve Köy Yasasının 87. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.
Bir başka anlatımla, 1924’te Köy Yasasıyla, 1934’te Tapu Yasasıyla, yabancı gerçek kişilerin, köylerde emlak edinmesini ve köy arazisinde toprak edinmesini yasaklayan maddeler yürürlükten kaldırılıyordu.
3) Değiştirilen Tapu Yasasının 35. Maddesi, iki kez Anayasa Mahkemesinde iptal edilecek, iki kez yeniden düzenlenerek yürürlüğe konacak,
2003’ten 2008 yılına kadar, yabancı gerçek kişiler ülkeyi, özellikle kıyılardan talan edecekti.
Bilmem hiç düşünüldü mü? Son genel seçimlerde, Ege ve Akdeniz kıyılarının oy rengi, AK karşıtı, isyan kırmızısıydı. Çünkü bu iller AKP’nin
çıkardığı yasalarla, yabancılar tarafından tam bir işgale uğramış, yöre
insanları, kendi yurtlarında, yurtsuz ve işsiz kalmaya isyan etmişlerdi.
Oylarının rengi onun için bayrak rengi, isyan kırmızısıydı.
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-VIIITurgut Özal döneminde, 1984’te ve 1985’te, Suudi Arabistan, Kuveyt,
Birleşik Arap Emirlikleri, Oman Sultanlığı, Bahreyn ve Katar ülkeleri ile
bu ülkelerin uyruğunda bulunan gerçek kişilere, karşılıklılık koşulu
aranmaksızın Türkiye’de taşınmaz edinmesi için yasalarda yapılan (ve
herbiri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen) değişiklikler, bugün
yapılanlarla karşılaştırıldığında, bir bakıma iyi niyetli istekler olarak
nitelenebilirdi! Çünkü o zaman, yalnızca bu ülkelerin petro-dolar zengini
krallarına, sultanlarına, emirlerine, şeyhlerine, Boğazda “keyf” sarayları
edinmeleri gibi “masum” amaçlar gündemdeydi.
Bugün 11 Eylülü arka cebimize koymadan ekleyelim ki:
Yabancılara toprak satışı adı altında, petro-dolar giysisi içinde uluslararası sermaye ulus-devleti içinden oyuyor, ılımlı islam sancağı altında
teokratik sistem laik sistemin kalesini içinden çökertiyor.
Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında, Batı, yatıyor-kalkıyor, “Türkiye’yi
ne yapacağız?” diye soruyordu. Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918) ve
Sevr Andlaşması (10 Ağustos 1920), bu soru’nun somut yanıtlarıydı.
Mondros Mütarekesiyle imparatorluğun kolları ve bacakları kesilmişti,
Sevr Andlaşmasıyla gövdesi parsellenmişti. Ama bu, ulusal diriliş, derleniş
ve direniş duvarına çarpacak, tuz-buz olacaktı.
Batıdan doğuya, kuzeyden güneye paylaşım amacıyla eklemlenen etnik
ve dinsel bölüşüm amacı, içten içe özerklikten özgürlüğe, özgürlükten
“özür”e, değişik kimlikler ve giysiler içinde günümüze taşındı, taşınıyor.
Bugün ülke toprakları, ülkeyi bir yanıyla parsellemek isteyen, bir yanıyla ekonomisine egemen olarak siyasal iradesini güdülemeye çalışan,
bir yanıyla laik ve demokratik kimliğin başına hilafet sarığı sarmayı
amaçlayan perspektiflere programlanmış yasalarla başka ülkelerin toprağı haline geliyor.
Bir bakıma Türkiye Büyük Mağazasında, ülke toprağı, meta olarak pazarlanıyor, toprağı “para” olarak algılayan Bakanların deyişiyle ülke “kapış kapış” paylaşılıyor.
Bilmem afişlerde gördünüz mü? Hemen her seçimde , ampul yanında
bir portre ve altında “Her şey Türkiye için!” yazılıyor. Evet her şey Türkiye için. Fabrikalarımızı sattık Türkiye için. Limanlarımızı sattık Türkiye
için. Bankalarımızı sattık Türkiye için. Ormanlarımızı sattık Türkiye için.
Topraklarımızı satıyoruz Türkiye için.
Unutmayalım, hiç unutmayalım ki, Türkiye’yi satıyoruz Türkiye için.
“Allaha bin şükür!”, iyi satıyoruz. 17 Aralık 2009, Ankara

TÜRKİYE’DE TOPRAK REFORMU

TOPRAK REFORMU VE
1971 DÖNEMİ
Refet ERİM

Ben hasbel kader 12 Mart askeri müdahalesinden sonra I. Nihat Erim
hükümeti sırasında girişilen toprak reformu ile ilgili çalışmaların önce
yanında sonra içinde bulundum. Atilla Karaosmanoğlu benim çocukluk
arkadaşımdı ve liseyi beraber bitirdik. O SBF’yi terçih etti, ben İstanbul
Hukuk Fakültesini yeğledim. Ama dostluğumuz kardeşlik ölçüsünde
devam etti; hala da devam eder. Nihat Erim hükümeti kurulduktan
sonra, o sırada Atilla DB idi, Amerika’da ona da hükümette görev alma
önerisi yapılmış. İsteksiz bir şekilde geldi. Burada diğer arkadaşlarımızın da baskısı ve desteğiyle, işte Atila Sav’ın Özer Derbil’in ve diğer
arkadaşlarımızın baskısıyla görevi kabul etmeye razı oldu. Ayrıca ekonomik işlerden sorumlu başbakan yardımcısı oldu.
Hükümet programı hazırlanırken yine başlangıç kısmını bir akşam
Ayhan Çilingiroğlu’nun evinde Nejat Erder’le birlikte beraber kaleme
almaya çalıştık. Hükümet programında hükümetin yapması gereken
başlıca işler arasında toprak reformu konusu ön alıyordu. Birkaç ay
geçti ses seda yok. Atilla da üzgün… Bir akşam bizde konuşurken nedir
ne oluyor diye sordum. Büyük ihtimalle hükümetin siyasi durumuna
karşı bir reaksiyon olmak üzere Ankara’da hukukçu bilim insanlarından
yeterli desteği alamıyormuş ve bu yüzden de bir ön hazırlığa
girişemiyormuş. “Ben yardımcı olayım mı” dedim. “Becerebilir misin”
dedi; “çalışayım” dedim. Tabi kendim yapmayacaktım; Aydın Aybay’a
telefon ettim, İstanbul’a. Ertesi gün Aybay rahmetli Ümit Doğanay’la
birlikte Ankara’ya geldi. Ümit Doğanay’ı biliyorsunuz, vurdular. O gün
birkaç saat Atilla ile görüştüler. Görüştükten sonra üstlendiler bu görevi,
döndüler İstanbul’a.
On gün sonra geldiler. Bir arkadaşımızın daha katkısıyla, Keork
Acemoğlu, toprağı bol olsun o da çok ciddi bir toprak hukuku uzmanıydı
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birlikte bir taslak hazırlamışlar. Birkaç saat o taslak üzerinde görüşüldü.
Sonunda bu işin bu şekilde bu kişiler tarafından devam etmesi uygun
görüldü ve onlar çalışmaya başladılar. (Bu arada bir şey daha söyleyeyim ben bu bilimsel toplantıya panele yeterince hazırlanmak fırsatına
sahip olamadım çünkü 6 ay öncesine kadar bana bir haber verilmişti
böyle bir toplantı yapılacak diye ama Pazartesi günü masamın üzerinde
adımın da yazılı programı buluncaya kadar ondan sonra başka hiçbir
irtibatımız olmamıştı tabi iki gün içerisinde bilimsel bildiri hazırlanmaz
hele benim gibi bilim insanı olmayan biri tarafından hiç hazırlanmaz.
Onun için sizlere daha çok o günlerde neler yaşadık neler oldu nasıl bitti
onları anlatmaya çalışacağım.)
Taslak bir taraftan hazırlanırken bir taraftan da toprak reformu ile
ilgili hazırlıklar yapılıyordu. Toprak reformu komisyonu oluşturuldu.
Kimlerden oluşuyordu bu komisyon? Başkanlığını Haldun Derin üstadımız yapıyordu; Haldun Derin, biliyorsunuz, Atatürk’ün ve İnönü’nün
özel kaleminde uzun yıllar çalışmış, arkasından, zannediyorum, 7 yıl
kadar başbakanlık müsteşarlığı yapmış çok saygın bir hukuk insanı, bir
idareci. Onun yardımcısı Ziraat Fakültesinden Ziya Gökap Mülayim
hocamızdı. O da bu konularda çok emek vermiş bir bilim insanı. Bir
ikinci yardımcı ise Planlamadan arkadaşımız Doğan Kayran’dı; sonra
sayın Cumhurbaşkanımla birlikte çalıştılar, yardımcı oldular. Diğer
üyeler Ümit Doğanay rahmetli, Aydın Aybay, Adnan Güniz hocamız
Ankara’dan komisyonunun üyesiydi. Beni de lütfettiler komisyona aldılar. Sadettin Ağatay Yargıtay 7. Hukuk dairesi üyesi; Halim Çorbalı Tapu
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı; Avcı Özkök Tarım Bakanlığı Tetkik ve
İstişare Kurulu üyesi; Necdet Öcal Alpullu Şeker Fabrikası eski müdürü;
bunlardan oluşan bir komisyon kuruldu ve komisyon çalışıyor. Taslak
hazırlandı… elden geçirildi… malum bakanlıklara sunuldu… bakanlıkların görüşleri alındı. Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda kabul edilebilir düzeltmeler yapıldı. O zaman TÜBİTAK’da çalışıyordum, görevliydim. TÜBİTAK’tan izin alındı ve Başbakanlıkta bu işlerle ilgilenmeye
başladım.
Bakanlar Kuruluna bu tasarı taslağı sunuldu. Bakanlar kurulunda çok
kavgalı bir görüşme oldu, karma bir bakanlar kurulu; Nihat Erim, Sadi
Koçaş, Karaosmanoğlu, Mehmet Özgüneş, İsmail Arar, Ferit Melen, Cahit
Karakaş ama Özer Derbil’de var, Türkan Akyol var. Böyle bir hayli tartışmalı müzakerelerden sonra sağolsun Atilla bana yükledi, ben sundum. Bakanlar kurulunda da ufak tefek zaiyatla tasarı geçti.
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Tasarı neleri öngörüyordu izin verirseniz birkaç cümle ile burdaki
notlarıma bakarak onları arzedeyim size: Sulanan topraklarda 150
dekar, kıraç topraklarda 600 dekardan büyük araziler için, bu ölçü eğer
söz konusu olan toprak bağ bahçe zeytinlik fındıklık ve benzerlerindense bu miktarların 1/3’ü alınacaktı. 20 Temmuz 1961’den bu yana,
yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yapılan muvazalı devir ve temlikleri
geçersiz sayıyordu. Yani 10 yıl geriye gidiliyor neler muvazaalıydı. Bu
yukarıdaki büyüklüklerin üzerindeki arazide kanun yürürlüğe girdikten
sonra ifraz işlemi yapılamıyordu. Ön Tedbirler Kanunun ilk haline göre
çiftçiyi topraklandırma kanunu kapsamında dağıtılan tarım arazisi devir
ve temlik edilemeyecekti başkalarına. Tarım arazisi üzerinde kazandırıcı zaman aşımı işlemeyecekti ve bu yolla mülkiyet kazanılamayacaktı.
Bir de toprak reformu müsteşarlığının kurulmasıyla ilgili birkaç madde
sözkonusuydu.
Hükümetten çıktı, meclise sunuldu, mecliste o zaman muhalefet partisi (ama hükümete katılmış bakan vermiş) CHP’ye konuyu anlatmamız
lazım. Meclise gittik bir toplantı yapıldı. Halk Partisi meclis yönetim
grubu mu ne deniyorsa onun adına bir de parti meclisi üyeleri. İsmet
Paşa rahmetli onun başkanlığında, yeni bir göz ameliyatı geçirmişti,
rahatsızdı fakat geldi, o gün o toplantıyı kendisi yönetti. O sırada biliyorsunuz Ecevit kanadı CHP’nin Nihat Erim Hükümetine destek veriyor
olmasını kabullenemediği için parti içi muhalefete geçmişti. Görevlerinden falan ayrılmışlardı ama parti meclisinde temsilcileri yani arkalarında olan milletvekilleri vardı. Onlarla daha ciddi bir şey yaşadık; yani
onlar, samimiyetle diyeceğim şu, böyle bir şeyin darbe sonrası demokratik olmayan bir hükümet tarafından gerçekleştirileceğine inanmadıkları
için karşı çıkıyorlardı. Tartıştık sonuçta CHP meclise sunulan tasarının
değil hükümete sunulan ve bazı maddeleri traşlanan haliyle taslağın
desteklenmesine karar verdi. Yani biz önceden daha radikal bir öneriyi
getirmişiz ama hükümet bunu kabul etmemiş onu törpülemiş. Onu değil
daha evvelki taslaktakini desteklemeye karar verdi.
Dün ararken İsmet Paşa’nın rahmetli bu konuyla ilgili olarak yaptığı
bir basın açıklamasının mecliste yaptığı toplantıda yaptığı grup toplantısında yaptığı konuşmayla ilgili bir açıklamayı buldum. Yaşlanınca insan
biraz duygusallaşıyor biraz gözlerim yaşararak hatırlayarak okudum.
Şöyle diyor; “ 1971 askeri müdahalesiyle gelen hükümet bu tasarıyı ele
aldı ve cesaretle uzun boylu tetkik ettirerek ön tedbirler diye bir eser
ortaya koydu, bu eser ciddi hazırlanmıştır. Tetkik edilmeye her tarafı
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incelenmeye değer bir eserdir. Biz bunu bu niyetle karşılayacağız, bu
eseri, ön tedbirleri, fayda verecek bir surette meydana çıkarmak için
CHP olarak bütün gayretimizle çalışacağız.” Ertesi gün yani onlara tasarıyı anlattığımızın ertesi günü grup başkan verillikleri beni çağırdı, gene
duygusallığıma verin bu söylediğimi de, “Aferin çocuk iyi hazırlanmışsın” dedi. Bu da benim bu süreçteki en büyük ödülümdür, onu söylemek
isterim size.
Tasarı mecliste, hem meclis var hem senato var o dönemde biliyorsunuz, bir ortak komisyon kuruldu. Toprak Reformu Ön Tedbirler Kanun Tasarısını görüşmek üzere teşkil olunmuş 55 numaralı geçici komisyon 27 kişiden oluşuyor, komisyonda hem senatörler var hem milletvekilleri var. Başkanı da İsmail Hakkı Tekiner. Daha evvel Adalet
Komisyonu başkanlığı yapmış, İstanbul’lu. Bağışlayın ifademi bıçkın bir
avukat yani vur diyorsunuz öldürüyor gibi birisi. Komisyon müzakerelerine 13 Ekim 1971’de başladı, 3 Aralık 1971’de bitti. Biz daha evvel pes
dedik yani komisyonu falan terk ettik. Onlar çalışmalarını 1971’de bitirdiler.
Komisyonda hükümet adına toplantıyı izlemeye, sorulacak soruları
cevaplandırıp gerektiğinde açıklamada bulunmaya Haldun Derin, Doğan
Kayran ve Adnan Güriz hocaların yanında beni de yetkili kıldılar Başbakanlıktan yazılan tezkere ile. Ama bir taraftan hukuk kökenli olmam bir
taraftan da ağzımın onların anlayacağı uslupta biraz laf yapması yüzünden, ben sonunda sözcü konumuna geldim. Kavga hep bizim aramızda
cereyan ediyordu yani komisyon üyeleriyle, CHP değil onlar destek
veriyor tabi, komisyon üyeleriyle bizim aramızda cereyan ediyordu.
Neler oldu komisyonda, öyle şiddetli bir karşı çıkışla geliyorlardı ki
karşımıza, yani burnumuzdan artık ter mi damlıyordu kan mı
damlıyordu çok farkında değiliz.
Görüşmeleri sabote etmek için daha evvel Bahri Dağdaş tarafından
hazırlanmış bir tarım reformu tasırısının da bizim tasarı ile birlikte
müzakere edilmesi konusunda baskı yaptılar önce. Şimdi eğer o tasarıyı
da birlikte müzakere etmek kabul edilirse yani bizim ön tedbirler kanun
tasarısının çıkması mümkün değil. Çıkarsa bile nasıl çıkacağı hiç belli
değil. Orda ilk kavgayı verdik. Sonuçta nasıl oldu bilmiyorum o kavga
kazanıldı ve yalnız ön tedbirler kanun tasarısının konuşulması kararlaştırıldı.
Arkasından komisyon başkanlığınca tasarı hakkında görüşlerini yansıtmak için davet edilen Tarım ve Hukukçu akademisyenleri dinlemeye
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başladık. Kimler geldi? Sağolsunlar sayacağım; Sefa Reisoğlu, Selahattin
Sulhi Tekinay, Celal Tarıman Ziraat Fakültesi, Ali Balaban Ziraat Fakültesi, Gürgan Çelebican, Akın Düren, Fikret Eren, İlhan Öztrak, Orhan
Düzgüneş, Sayim Kendir, İbrahim Aksöz, Tevfik Tarhan. O ara parlamenter olan hukukçular da ilgi gösterdiler. Mesela Turhan Feyzioğlu’nun,
rahmetli, yaptığı aşağı yukarı 1.5-2 saat süren çok ciddi ve bilimsel
içeriği çok esaslı olan bir konuşmasını hatırlıyorum. Oda temsilcileri
geldiler. Orman, Ziraat odası temsilcileri, Harita Kadastro odaları temsilcileri. Tabi arada onlar eksik kalmasın ticaret ve sanayi odası falan
onlar da geldiler. Görüşmeler özellikle mülkiyet hukuku bakımından
hukukçu hocalarımızın profesörlerin de katılımıyla iyice akademik bir
içerik kazanmaya başladı.
Bilmiyorum vaktim var mı kısa bir örnek vermeye, neleri tartışır
hale geldik. O zaman biz kazandırıcı zaman aşımı demezdik. İktisadi
mührü zaman derdik. İktisadi mühürü zaman hangi andan itibaren
geçerli olur, bir gün bunu tartıştık. Bu çok kolay akademik bir şey, yani
şurda geçerli olur, ne bileyim süre dolduğu zaman belli olur demiş İsmet
Sungur Bey… . İşte bir başkası, hayır süre dolduğu zaman değil, hakim
kararı verdiği zaman, tokmağı vurduğu zaman belli olur. o zaman mı
olacak bu zaman mı olacak, yani bir gün tartışılır mı orda. Biz bir alay
yeni birşeyler öğrendik, iyi de oldu öğrendiklerimiz. Ama öyle bir noktaya geldik ki uğradığımız hakaretler artık içeride görevimizi yapmaya
devam etmemizi engeller mertebeye ulaştı. Atilla çekildi daha evvel,
gelmemeye başladı. Bir süre sonra, biz de onların izniyle elimizi ayağımızı çektik, onlar ne biliyorlarsa onu yaptılar.
Biliyorsunuz 26 Mart 1971’de göreve başlamış olan I. Nihat Erim hükümetinden 11 Bakan 11 Aralık’ta istifa etti. Sadi Koçaş, Atilla
Karaosmanoğlu, Atilla Sav, Ayhan Çilingiroğlu, Özer Derbil, Osman Olcay, Şinasi Oral, Türkan Akyol. Onlar ayrıldıktan sonra II. Erim hükümeti
kuruldu. II. Erim hükümetinde toprak reformu ile ilgili görev ve yetki
İlhan Öztrak Hocaya verildi. Çok saydığım sevdiğim bir hoca olmakla
birlikte önceden yaşadıklarımızı unutamadığımız için komisyonda kalmaya devam etmek imkanını göremedim. Başka bir şey yok. “Adım
11’lerle anılıyor, sizin başınıza iş açarım, onun için beni affedin hocam”
diye bir şey söyledim kendisine. Ama küstü kızdı, yani niye devam
etmiyoruz, niye devam etmiyorum diye kızdı. Sonra bir kanun çıktı ama
ne reform yapılabildi ne de bir şey. Saim Kendir benim çok sevdiğim
saydığım bir arkadaş, giderken kulağını çektim, benim biraz küçüğüm-
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dür, “Saim alma çok üzerler seni ve yapamazsın bitiremezsin” diye. O
heyecanla görevi aldı, işte sayın hocamızın da anlattığı gibi, ama burnundan getirdiler. Yani onun da burnundan getirdiler.
İzin verirseniz son bir şey söyleyerek bitirmek istiyorum, süremi aşmadan. Çok güvendiğim bazı siyasilerin de bu söyleyeceklerime katıldığını biliyordum. Bugün sayın Cumhurbaşkanımızla toplantı öncesi birkaç cümle bir arada konuşurken, kendilerinin de böyle düşündüğünü
öğrendim. Eğer biz adam gibi bir toprak reformunu yapmış olabilseydik
bugün yaşadıklarımızın çok büyük bir kısmını hiç kuşkusuz yaşamayacaktık. Bir arada yaşamaya mutlu mutlu devam edecektik. Teşekkür
ederim.

TOPRAK REFORMU VE
URFA DENEYİMİ
Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli milletvekilim, değerli konuklar. Öncelikle böyle bir sempozyumu düzenledikleri için sempozyum komitesine, Sayın Ayman’ın şahsında çok teşekkür etmek istiyorum. Sempozyumun toprak reformu gibi çok önemli bir konuda düzenlenmiş olması
ve başlaması da beni çok umutlandırdı. Çünkü ben bu projede çalışma
olanağına kavuştum. 32 yaşında genç bir uzman olarak Fransa’da doktoradan döndükten sonra Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığına geçtim ve orda çok hoş bir dönemi yaşadım acılı da bir dönemdi. Önce
kendimle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 1968 Mülkiye mezunuyum
1969-74 yılları arasında Fransa’da Montpellier Üniversitesinde doktora
yaptım. Doktora konum ‘‘Türkiye’de Ekonomik Kalkınma ve Tarım’’ dı.
Tezimi hazırlarken toprak ve tarım reformu yasasından geniş biçimde
yararlandım. Yasa Türk tarımının sorunlarına çözüm getiren gerçek bir
reformu öngörüyor, tarımda ulusal kalkınmayı hızlandırıcı bir yapının
kurulmasını amaçlıyordu. Doktoradan döndükten sonra ki bizim gönderilişimiz nedeni 1416 sayılı yasa uyarınca dönüşümüzde kurulmakta
olan üniversitelere öğretim üyesi olarak gitmekti. Ancak ben Toprak ve
Tarım Reformu Müsteşarlığı’nda çalışmak istiyordum.. Prof. Dr. Saim
Kendir müsteşarımızdı. Kendisini şükranla anıyorum. O burada olsaydı
çok daha iyi olurdu belki. Kendisi ile görüştüm görüşmemiz çok güzeldi
ileride belki fırsat olur anlatırım. Ben kabul ettim ama Milli Eğitim Bakanlığı izin vermedi. Çünkü üniversitede çalışmamız gerekiyordu. Sonuçta Milli Eğitim bakanlığı bana mecburi hizmetim saklı kalmak koşuluyla izin verdi. Ben ona rağmen kabul ettim. Orada çalıştığım 3-3.5
yıllık süre içerisinde 1-1.5 yılım Urfa’da geçti. Çok coşkulu bir dönemdi.
Özellikle 1. MC hükümetinin işbaşına gelmesine kadar, sayın Süleyman
Demirel hükümetinin. Ondan sonra Saim bey görevden alındı. O ekip
çok coşkulu, çok yurt sever ve idealist bir ekipti ve çok şeyler yaptı. Ben
kendilerini burada şükranla anıyor ve konuşmama başlıyorum. Gerçi
Muzaffer bey bana anlatacak çok şey bırakmadı ama yine de onu tamamlayıcı şeyleri söyleyeceğim.
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1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu yasası iki temel prensip üzerine kuruluydu. Sosyal adalet ve verimlilik. Yasanın birinci maddesinde
‘‘Toprak Reformu, toprak mülkiyet dağılımının, tasarruf ve işletme
şeklinin ve işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenmesidir’’ biçiminde tanımlanıyordu.. Bunun
iki boyutu vardı bunlardan bir tanesi sosyal adalet boyutuydu. Sosyal
adalet boyutunda toprağın yeniden dağıtımı ve mülkiyet ilişkisinin
yeniden düzenlenmesi öngörülüyordu.. Kamulaştırmalarda Çiftçiyi
Topraklandırma Yasasından farklı olarak özel mülkiyette bulunan topraklar ilk sırayı oluşturuyordu. Verimlilik ilkesini gerçekleştirmek için
toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin kurulması öngörülmüştü ve
yasanın 10 maddesi onunla ilgiliydi Çiftçiyi Topraklandırma yasasında
böyle bir uygulama söz konusu değildi. Ortakçılığın yeniden düzenlenmesi, toplulaştırma, parçalanmayı engelleme, örnek köyler kurma, toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesi yasanın öngörüleri içerisindeydi.
Yasa temelini aile işletmelerinin oluşturacağı bir tarımsal yapıyı kurmayı amaçlamaktaydı. Kurulacak işletmeler küçük işletme,aile işletmesi,
orta işletme ve örnek işletme olarak 4 kesime ayrılmıştı. Bunların ölçekleri sulu ve kuru tarıma göre belirlenmişti. Reformdan yararlananların ödemelerinde ise tam ödeme öngörülüyordu. 25 yılda, 25 taksitle ve
faizsiz olarak. Kamulaştırmalarda gerçek ve tüzel kişilerin toprakları ön
sıradaydı. Kamulaştırma karşılığı piyasa değeriydi ancak bu değer toprak sahibinin vergi beyan değerini aşamıyordu. Bu nedenle Urfa’daki
kamulaştırmalarda birçok toprak sahibinin canı yandı. Kamulaştırma
sınırları bölgelere göre kuru arazide 2000-4000 dekar, sulu arazi de ise
1000-2000 dekar arasında öngörülmüştü. Kamulaştırma bedellerinin
%15’i peşin, geri kalanının ise 15 yıl süre ile ödenmesi planlanmıştı. Bu
ödemeler borç ve hisse senedi ile de söz konusu olabilecekti.
Toprak ve Tarım Reformu Yasası 12 Mart sonrası oluşturulan teknokrat hükümet ve bu yasayı hazırlamaktan sorumlu olan Atilla
Karaosmanoğlu’nun eseri olup çağdaş ve demokratik bir yasaydı. Urfa
uygulaması 1 Kasım 1973 ile 10 Mayıs 1978 tarihleri arasında yer
aldı.Yasa biraz evvel Muzaffer beyin belirttiği gibi 10 Mayıs 1977’de
tarihinde çıkarılışındaki bir usul hatası nedeniyle Anayasa Mahkemesince iptal edildi. Ama Anayasa Mahkemesi yeni yasanın çıkarılabilmesi
için hükümete bir yıl süre tanıdı. Bu nedenle o bir yıllık sürede de çalışmalar sürdü ve 10 Mayıs 1978’de yasa resmen uygulamadan kalktı.
Urfa uygulaması başlamadan önce Naim Talu hükümeti vardı yönetimde.Çok ilginç olan bir şey de yasanın uygulandığı 5 yıl içerisinde
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Türkiye’nin tam 7 kez hükümet değişikliği yaşamasıydı.. Düşünebiliyor
musunuz 5 yıl içerisinde 7 kez hükümet değişti, Naim Talu Hükümeti
zamanında başladı yasa uygulanmaya. Başlangıçta Urfa’nın toprak ve tarım reformu bölgesi ilan edilmesi konusunda da çok süpekülasyonlar
yapıldı. Bazılarına göre Urfa toprak reformunun gerçekleşmesini engellemek için ilan edildi. Çünkü Urfa Türkiye’de feodal ilişkilerin en yoğun
olduğu kentti. Karşılaşacağı direnç reformun başarısını engelliyecekti.
Ayrıca çok sulama yatırımının yapılması gerekecekti. Bu da reformun
maliyetini çok yükseltecekti. Diğerlerinin argumanlarına göre ise Urfa
Türkiye’de toprak insan ilişkilerinin en bozuk olduğu, feodal ilişkilerin
en yoğun olduğu kentti, dolayısıyla toprak reformu buradan başlamalıydı.
Toprak reformu uygulamasından önce Urfa’daki tarımsal yapı son
derecede adaletsiz bir görünüm sergilemekteydi. Nitekim 1970 Tarım
Sayımı sonuçlarına göre, 5 hektardan küçük işletmeler toplam işletmelerin %61’ini oluşturdukları halde, toprakların sadece %6’ sını işlemekte, buna karşılık 50 hektardan büyük işletmeler toplam işletmelerin
%5’ini oluşturmakta ancak toprakların %60’ını işlemekteydi. Kişi, aile
ve sülalelere ait köy sayısı 123’e ulaşmakta, topraksız ailelerin sayısı da
30.000’i aşmaktaydı.. Ancak Urfa’da 16 Mart-17 Nisan 1974 tarihleri
arasında toprak istem talebinde bulunan ailelerin sayısı 70.100’dü.
Burada sayılarla reform çalışmalarını görüyorsunuz. Dağıtılabilecek
toplam arazi miktarı 2.629.205 dekar, kamulaştırılacak arazi ise 1.610.
090 dekardı. Kamulaştırmalarda özellikle belirli bir dönemden sonra
son derece duyarsız, tembel, isteksiz davranıldı. Kamulaştırma yapılan
köy sayısı 329, dağıtılan toprak miktarı sadece 237 897 dekar, dağıtım
yapılan köy sayısı 47, topraklandırılan aile sayısı 1518 nüfus sayısı 5539
ve aile başına verilen ortalama arazi genişliği 189.5 dekardı. Bu çiftçiyi
topraklandırma yasasında 51.5 dekar’dır. Toprak isteminde bulunan
aile sayısı 75.700’ kurulan kooperatif sayısı 4, kooperatifler de kuruldu
tabii. Kooperatiflere bağlı köy sayısı 36, kooperatiflerin ortak sayısı 742,
çalışma alanı da 132.857 dekardı.
Şimdi şunu samimiyetle söylemek isterim. Ben Güneydoğu Anadolu’yu bu projede çalışmam sayesinde tanıdım ve ülkemi de tanımış
oldum, Urfa’ya ilk gidişimle son gidişim çok farklıydı ilk gidişimde ilk
kez bir Güneydoğu Anadolu kenti gördüm Batı Anadolu kentlerinden hiç
farklı değildi, hatta Batı Anadolu’da bir çok kent Urfa’dan daha geri idi
Başlangıçta topraksız köylüler reformun yapılabileceğine pek
inanmıyorlardı. Köylere gittiğimizde bizi karşılıyorlar ancak devletin
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memurları işte,gelirler, giderler, yazarlar, çizerler sonuçta hiçbir şey
olmaz diye düşünüyorlardı. Ancak son gittiğimde Urfa bir şantiye idi.
İnanamazsınız olağanüstü bir çalışma temposu içindeydik. Ve en önemlisi Cumhuriyet tarihinde ilkkez direnmelere karşın toprak reformu
kuralları içerisinde kamulaştırmalar yapılmıştı ve çiftçi bir reformun
yapılacağına artık inanıyordu. Saim Kendir ve Müsteşarlık 1975 yazında
tam 2500 ailenin topraklandırılabilmesi konusundaki bütün çalışmalarını tamamlamıştı.. Burda gerçekleştirilen yatırımlar var yatırımların
büyük bir kısmı tarımsal altyapıyla ilgili yatırımlar bugünkü değerleri
dolar olarak 110 milyon dolar civarında. Bu 5 yıl içinde demiyeyim
çünkü ilk 2-3 yıl çok hızlı yürüdü ondan sonra kaldı. Yine bu yatırımların
önemi mesela sulama projesi henüz GAP falan yok gündemde, 253.200
dekarlık alanın sulaması öngörülmüştü bunlardan Ceylanpınar Çiftliği
içerisinde yağmurlama sistemiyle ilgili sulama 92 bin dekarlık alanı
kapsıyordu. Açılan artezyen kuyusu sayısı 338, döşenen kanal uzunluğu
dikkatinizi çekerim tam 145 km idi. Köy yolları ve içme suyu yatırımları
bu tarımsal yatırımların %29’unu oluşturuyordu. Kooperatifler için
alınan traktör sayısı 424 olup bunun 87’si yerli üretimdi. Yurt dışından
gümrüksüz ithal edilen traktör sayısı ise 337 adetti.
Reform sayesinde Urfa Türkiye’de tapulaması tamamlanan tek ve ilk
kent olmuştur. Urfa uygulaması ekonomik sonuçları açısından ne yazık
ki bir fiyaskodur. Birazdan işin politik yönünü de size çok kısa bir şekilde sunacağım. Yasanın iptal edilmesi ve daha sonra siyasi partilerin
bu konudaki bloke edici tavırları topraksız ve az topraklı vatandaşlardan oluşan kamuoyunda Türkiye’de bir toprak reformu uygulamasının
gerçekleştirilemeyeceği imajının yaratılmasına neden oldu. Artık insanlar güvenlerini kaybettiler tam gerçekleşme aşamasında iken her şey
yüzüstü bırakıldı. Olası bir toprak reformuna karşı toprak sahipleri
gereken önlemleri aldılar.Bunu da kamulaştırma normlarının altında
kalabilmek için tapu kayıtlarında topraklarını yakınları arasında paylaştırarak gerçekleştirdiler. Nitekim Devlet Planlama Teşkilatının 1973
araştırma sonuçları 1980 Tarım Sayımı sonuçları ile karşılaştırıldığında
50 hektarın üzerindeki işletmelerden 20-50 hektar arasındaki işletmelere doğru büyük kayışların olduğunu görüyoruz.
Yasa iptal edildikten sonraki gelişmelere bakarsak, biliyorsunuz
1980’de Türkiye 1983’e kadar sürecek bir sivil idareden yoksun döneme girdi. Burada şunu söylemek istiyorum Türkiye çok ilginç bir ülke.
Batıda sanayi burjuvazisi toprak reformundan yana çıkmıştır. Oysa
Türkiye’de sanayi burjuvazisi toprak reformuna karşıydı. Fabrikaları-
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mızı da alırlarsa ne olacak diye bir korku vardı. Fabrikayla toprağın ayırımını gözetemeyen bir sanayi burjuvazisi düşünebiliyor musunuz?
Topraklar verimsiz bir şekilde işletiliyor, rant unsuru ve bu topraklar
üzerinde bütün ulusun hakkı var. Öbür taraftan asker toprak reformunu
savunuyor, çıkması için çaba harcıyor. 12 Eylül sonrası gelişmelere
bakarsak: 1975’de topraklar kamulaştırıldı ve aradan 5 yıl geçti oysa
6838 sayılı istimlak yasasının 23. maddesi kamulaştırılan ancak amacına uygun olarak 5 yıl içerisinde kullanılmayan topraklarjn eski sahiplerince geri alınabileceğini öngörüyor. Kamulaştırılan topraklar dağıtılamadı. Dağıtılan topraklar da yasa iptal edildiği için geri alındı.
Düşünebiliyormusunuz 1318 aile toprak sahibi oldu ancak yasa iptal
edildiği için bu topraklar onlardan geri alındı ve toprak ve tarım reformu müsteşarlığınca işletilmeye, kiralanmaya başlandı. Dolayısıyla
büyük toprak sahipleri topraklarını geri almak için dava açtılar. Rahmetli hocam Prof.Dr. İlhan Öztrak devlet bakanı ve toprak reformu
çalışmalarından sorumlu. Bir taraftan yeni bir yasa hazırlama çabası
içerisinde, öbür taraftan da bu geri alma taleplerinin durdurulması için
çalışıyor. Bu kapsamda bir maddelik bir yasa tasarısı hazırladı. Hükümet
o tasarıda sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılmasını ve açılan davaların
düşmesini öneriyordu. Danışma Meclisinde oluşturulan toprak ve tarım
reformu komisyonu ki bu komisyonun başında da dikkatinizi çekerim
çok büyük bir toprak sahibi bulunuyordu. Komisyon sürenin 10 yıla
çıkarılmasını kabul etti ama mahkemelerde açılmış davaların düşürülmesi teklifine yanaşmadı ve oyalayıcı bir tutum içerisine girdi. Bu arada
topraklarını geri almak için başvuran toprak sahiplerinin sayısında 56
artış oldu. Bunların geri istediği toprak miktarı da 1 milyon dekara
ulaşıyordu. Komisyonun oyalayıcı tutumuna rağmen yasa hükümetin
ısrarıyla kabul edildi. Böylece süre 10 yıla çıkarılıyor ve davaların düşürülmesi sağlanıyordu. Milli Güvenlik konseyi de yasayı daha radikal bir
biçime getirdi ve yayınladı. Buna göre toprak ve tarım reformu amacıyla
kamulaştırılan toprakların geri alınması talebinde bulunulamayacaktı.
Yasanın iptalinden sonraki İkinci olumsuz gelişme 1982 Anayasası ile
ilgili gelişmelerdi. Türkiye’de şunu açıkça ortaya koymakta yarar var.
Sağ yönetimler her zaman toprak reformuna karşı olmuşlardır Türkiye
için 1945 yılına kadar sürmüş tek parti yönetimini bile parçalayan bu
çok stratejik konuya sağ kesim hep karşı çıktı. Solun da bu işe gerçekten
sahip çıktığına inanmıyorum, bunu da birazdan izah edeceğim. Dolayısıyla 1982 Anayasasın da artık toprak reformu yok. Anayasa’da tarım
reformu yer alıyor. Tarım reformunun getirdiği bir başka yenilik de
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kamulaştırma bedeli ile ilgili maddenin. 46. madde sanıyorum bunu
vergi beyanından piyasa değerine, rayiç bedele getirmesi. Bu da 1982
Anayasası ile ilgili gelişme. Daha sonra 1983’de ANAP’ın yönetime gelmesiyle toprak reformuna karşı yeni bir yasa çıkarıldı 1984 tarihinde.
Adı falan çok garip ‘‘Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair
tarım reformu kanunu’’. Urfa’da sonuçlandırılamasa da bir takım çalışmalar başlamıştı ve en önemlisi GAP projesi hayata geçirilecekti. Bu
nedenle de toplulaştırma çalışmaları önem kazanıyordu.Yasanın temel
çıkarılış nedeni buydu. Turgut Özal hükümetinin çıkardığı bu çok kısa
kanunun bizi ilgilendirme nedeni geçici maddelerinden bir tanesinde
yer alan bir hüküm. Biraz evvel Muzaffer beyin de belirttiği gibi yasa
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 6 ay içerisinde baş vurmaları halinde
toprakları kamulaştırılan toprak sahiplerinin topraklarını geri alabileceğini öngörüyordu. Bu da sayın Özal’ın bir armağanıydı.
Burada da konunun politik yönüyle ilgili bir şeyler söylemek
istiyorum. Biraz önce değindiğim reformun uygulandığı 5 yılda tam 7
hükümet değişikliği oldu Türkiye’de. Çalışmalar daha çok 31 Mart
1975’e kadar hızlı yürüdü.1 Kasım 1973’de Urfa toprak ve tarım reformu bölgesi ilan edildi. 31 Mart 1975’e kadar hızlı bir çalışma söz
konusu. Bu dönemin hükümetlerine baktığımız da ilki Bülent Ecevit
hükümeti. 26 Ocak 1974 ile 17 Kasım 1974 arasında yönetimde. 17
Kasım benim için çok önemli bir tarih. Sayın Ecevit’in başbakanlığı bırakış tarihi.. Müsteşarlıkta çalışan bütün arkadaşlarımızın morali son
derece bozuldu, bu büyük bir hayal kırıklığı idi. Hepimiz büyük bir idealin peşinden koşuyor, Urfa’ya gidiyor, coşkuyla çalışıyorduk. Güneydoğu
Anadolu’da hakça bir düzen kuruluyor, feodal ilişkilere son veriliyor,
çağdaş bir yapı oluşturuluyordu. Ama Sayın Ecevit iktidarı bıraktı gitti.
İstifa etti birçoğu için istifa etmesi için hiçbir neden yoktu. Gerçekten
Türkiye güllük gülistanlıktı. Ben Fransa’dan yeni dönmüştüm, dolar 15
lira, enflasyon %7-8 civarında idi. Merkez Bankası rezervleri cumhuriyet tarihimizde ilk defa 2.5-3 milyar dolara ulaşmıştı. Kıbrıs’a çıkılmıştı
ve herkes tapıyordu Ecevit’e. CHP, Necmettin Erbakan’ın Milli Selamet
Partisi (MSP) ile yaptığı bir koalisyon hükümetiyle yönetiyordu ülkeyi.
MSP’nin 48 tane milletvekili vardı ve imzalanmış bir koalisyon protokolü bulunuyordu. MSP türbanla falan ilgilenmiyor ancak sayın Erbakan
büyük sanayi hamlesi adı altında her yerde gayri ciddi temeller atıyordu. Bunun dışında önemli bir şeyler her halde yoktu ve Ecevit, hükümeti bıraktı gitti. Saygı duyuyorum ama toprak ve tarım reformu
bakımından son derece talihsiz bir gelişme ve Türkiye açısından da
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kaçırılmış tarihi bir fırsat oldu bu.. Olof Palme’ye gidecekti ziyarete,
Erbakan’a benim gibi yaşlı olanlar hatırlarlar Cumhurbaşkanım belki siz
de hatırlarsınız vekalet bırakmak istemedi. Sırf bu vekalet sorunundan
bir koalisyon krizi oluştu ve Ecevit başbakanlığı bıraktı. Ve reform ne
yazık ki bitti arkadaşlar. Daha sonra Sadi Irmak hükümeti var, 17 Kasım
1974 - 31 Mart 1975 bu dönem içerisinde de reform hızlı bir şekilde
yürüdü.
Sayın Demirel’in kurduğu 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti 31 Mart 1975
- 21 Haziran 1977 tarihleri arasında görev yaptı. Toprak reformu açısından gerçekten son derece olumsuz bir dönemdi bu. Nitekim 10 Mayıs
1977’de yasa iptal edildi. Kamulaştırmalarda piyasa değerinin kabul
edilmesine dair Anayasa Mahkemesi kararı da bu dönemdedir. Neticede
bu dönemde kazananlar büyük toprak sahipleri, ağalar, aşiret reisleri
oldu. Kaybedenler topraksızlar, azaplar ,civelekler ve marabalar kısacası
Türkiye oldu.. Daha sonra bir aylık bir Ecevit dönemi var 1 Haziran 21
Temmuz tarihleri arasında.onu da geçelim. 2. MC dönemi yine Sayın
Demirel’in başbakanlığında 21 Temmuz 1977’den - 5 Ocak 1978’e kadar
sürdü. Demirel tapuyu deldirmemekte devam etti. Onun temel sloganı
tapuyu deldirmemekti. Bunda da çok başarılı oldu ama bakın bugün
Türkiye nerelere geldi. Bülent Ecevit 5 Ocak 1978 – 19 Kasım 1979 arası
tekrar başbakan oldu.Bu, süresi 10 Mayıs 1978’de sone eren Toprak ve
Tarım Refomu yasasının yerine yeni bir yasa çıkartılması için büyük
şanstı.Önünde de 5-6 aylık bir süre vardı. Sayın Ecevit, CHP bunu da
yapmadı maalesef. Yeni bir yasa çıkarılamayınca 10 Mayıs 1978’den
itibaren herşey bitti. Bu konuda sağ kesimin yaklaşımında hiçbir değişiklik yok dün neyse bugün de öyle. Bunu bugün en iyi biçimde Mayınlı
arazilerde görüyoruz. Oraları köylülerin arazisiydi, kamulaştırıldı. 450
km uzunluğunda bir km eninde. Orada topraksız ve az topraklı köylüler
topraklandırılıp çok verimli işletmeler oluşturulabilir. Korkunç bir politik direnç var oysa ki toprak reformu özveri isteyen politik bir projedir.Örneğin 1946-51 yılları arasında İtalya’da Tarım Bakanlığı yapmış
olan Antonio Segni bizzat kendisinin hazırlamış olduğu toprak reformu
yasasıyla Sardunya’daki topraklarının çoğunu kaybetmiştir. Bu siyasal
özveri gerektiren bir projedir. Maalesef bizde böyle vizyon sahibi, böyle
özverili yöneticiler yok.
Konuşmamı beni çok etkileyen iki olayı sizlerle paylaşarak bitirmek
istiyorum. Fransa’da öğrencilik yıllarımda 1973 sonu 1974 başı petrol
krizi oldu, biliyorsunuz petrolün varili birden 2.5 dolardan 12.5 dolara
çıktı. Cumhurbaşkanı Pompidu hemen Fransa bakanlar kurulunu olağa-
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nüstü toplantıya çağırdı. Saatlerce süren toplantının sonucu alınan karar
Fransa’nın ivedilikle petrole bağımlı olmayan toplu taşıma sistemlerini
yaşama geçirmesini öngörüyordu.. Günümüzde dünyanın en gelişmiş
demiryolu sistemlerinden birine sahip olan Fransa’da hızlı trenin,
.TGV’nin doğuşunda birinci petrol şokundan alınan dersler yatar. Hatırlarsanız bizim cumhurbaşkanlarımızdan bir tanesi de demiryollarının
komünist ülkelerin ulaşım araçları olduğunu söylerdi.. Türkiye böyle
yönetiliyor işte...
İkinci anekdotuma gelince, ben doçentlik tezimi tarımsal mekanizasyon konusunda hazırladım. Fransa’da bununla ilgili çok araştırma yaptım. Özellikle Ortak Makine Kullanım Kooperatifleri konusunda çalıştım.
Tarımsal makinalaşmanın başladığı dönemi hatırlayın, Amerika Avrupa’nın yeniden yapılanması konusunda Marshall Planı çerçevesinde
hem parasal hem de materyal yardımı yaparken Türkiye’ye de 1949-53
tarihleri arasında 40 bin traktör yollamıştı. Amerika Fransa’ya da 10 bin
traktör yolladı.Bildiğiniz gibi traktör tarımın tanıdığı en büyük devrimdir. Tarımsal üretim süreçlerini alt üst eden çok verimli bir üretim faktörüdür. Fransızlar böyle bir ekipman kitlesi karşısında ne yapılması
gerektiğini düşündüler, taşındılar ,sonunda Fransa’da o tarihte mevcut
olan hasat sendikalarını ortak makine kullanım kooperatiflerine dönüştürmeye karar verdiler. Günümüzde Fransa’da çok etkin olan bu Ortak
Makine Kullanım Kooperatifleri Fransız çiftçisinin mekanizasyon maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir.
Peki biz ne yaptık? 1960’larda Anadolu’yu bir traktör mezarlığına çevirdik. Bundan da ders almadık aynı Anadolu’yu 1980’lerde bu defa bir
traktör fabrikası mezarlığına dönüştürme başarısını gösterdik.. Bu zihniyetler devam ettikçe ,bizim daha pek çok bu tür sempozyumlar da bir
araya gelmemiz gerekecek herhalde.. Ben sabrınız için teşekkür ederim.

TÜRKİYE'NİN İKTİSADİ VE SİYASİ TARİHİNDE
TOPRAK REFORMU TARTIŞMALARININ ROLÜ
Dr. Nevzat Evrim ÖNAL
İktisadi açıdan kapitalizm öncesi üretim biçimlerinden kapitalizme
geçiş ve siyasi olarak ulus devlet formunun oluşması, tarihsel olarak
çoğu örnekte, birlikte olmasa da paralel yaşanan süreçlerdir. Genel
anlamda burjuva demokratik devrimi olarak tanımlayabileceğimiz bu
süreçlerin her biri kendi içerisinde kimi özgünlükler barındırsa da;
sınıfsal karakterleri, siyasi yönelimleri ve neticelerinde ortaya çıkan
toplumun yapısı açısından bir arada incelenebilecek derecede
benzerdirler.
Burjuva devrimlerinin en önemli meselelerinden biri, toprakta özel
mülkiyet sorunsalının nasıl çözüme ulaştırıldığıdır. Toprak, bir üretim
aracı olarak diğer tüm üretim araçlarından farklıdır zira diğer üretim
araçları gibi serbestçe çoğaltılamaz ve tarım alanlarının genişletilmesi
başlı başına bir meseledir. Ayrıca toprağın kullanılması sonucunda elde
edilen ürünler, başka hiçbir yolla elde edilemezler ve bu ürünler insanın
başta beslenme olmak üzere en temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Bütün bunların ötesinde, kapitalizm öncesi dönemin en önemli üretim
aracı olan toprak, zaten eski üretim biçimi çerçevesinde mülkiyet altına
alınmış durumdadır ve bu mülkiyet yapısının kapitalistleşme sürecinde
varlığını nasıl sürdüreceği ya da nasıl dönüşeceği burjuva devriminin en
önemli sorunsallarından birini oluşturur. Daha açık söylemek gerekirse,
devrimci burjuvazi ile eski üretim biçiminde toprağın sahibi olan kesim
arasındaki gerilim-işbirliği ilişkisi, burjuva devriminin kaderi konusunda da hayli belirleyici bir niteliğe sahiptir.
Bu çalışmada, en önemli dönemeci Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu
olan ve bu coğrafyada kapitalist üretim biçimini hâkim kılan burjuva
devriminin toprak sorununa yaklaşımının iktisadi, sınıfsal ve siyasi
sonuçları incelenecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişme
sürecinde en önemli siyasi başlıklardan biri olan toprak reformu üzerinden yürütülen tartışmalar, Türkiye kapitalizminin izlediği gelişme
yolu konusunda da hayli belirleyici bir nitelik taşımış, bu tartışmaların
sonlandırılma biçimi aynı zamanda Türkiye’nin siyasi haritasının şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır.
 Öğretim Görevlisi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
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OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE DURUM
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ekilebilir alanların mülkiyeti konusunda elde bulunan verilerin güvenilirliği tartışmalıdır. Yine
de farklı kaynaklarda aktarılan verilenin hepsi, kırsal alanda yegane
üretim aracı olan toprağın mülkiyetinin daha kapitalistleşme sürecinin
başında merkezi bir yapı arz etmekte olduğuna işaret etmektedir. Örneğin Rozaliyev’e göre Birinci Dünya Savaşının başında, tarımsal nüfusun
yüzde birini oluşturan büyük toprak sahipleri ve ağaları, tüm işlenebilir
toprakların yüzde 39,3’üne sahiptiler; nüfusun yüzde dördünü meydana
getiren küçük toprak ağaları, kulaklar ve çiftçiler arazinin yüzde
26,2’sini ellerinde bulunduruyorlardı; Tarımsal nüfusun yüzde 95’ini
oluşturan köylü işletmelere ise arazinin yüzde 34,5’i düşüyordu
(Rozaliyev,1978; s.23).
1912-1913 yıllarında yapılan tarım sayımları benzer rakamlara işaret etmektedir. Anadolu çapında 1 milyon aileyi kapsayan verilere göre
toprakları en büyük olan yüzde 1’lik kesim toprakların yüzde 39’una, en
küçük topraklara sahip olan yüzde 87’lik kesim ise toprakların yüzde
35’ine sahipti.
Ayrıca, bir köylü ailesinin, iki yılda bir nadasa bırakarak işlediği topraktan geçimini sağlayabilmesi için en az 50 dönümlük toprağa sahip
olması gerektiği hesaplanmaktadır. Aynı dönemde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hariç bütün bölgelerde 50 dekardan daha az toprağa
sahip işletmelerin oranının yüzde 70-85 arasında bulgulanmakta, bu
aile birimlerin yarısının ise 10 dekardan küçük toprağa sahip olduğu
belirtilmektedir (Köymen, 2003; s.195). Topraksız köylüler ise, henüz
toplam tarımsal nüfusun yüzde 8 gibi bir kısmını oluşturmaktaydı
(Köymen, 1981; s.10). Yani Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde
yoksul köylü, kendi toprağını işleyerek geçimini sağlayamamakta, büyük
toprak sahiplerinin yanında çalışmak zorunda kalmaktadır ve köylünün
küçük bir toprağa sahip olmasına rağmen işçileşmesi daha bu dönemde
başlamıştır.
Diğer yandan, başka bir çalışmada daha kapsamlı biçimde incelendiği
üzere (Önal, 2009), Osmanlı coğrafyasında kapitalistleşme dinamikleri
19. yüzyılın başına dek uzanmaktadır. İmparatorluğa merkezi bir yapı
kazandırma çabasıyla atılan modernleşme adımları bir yandan, emperyalist Avrupa devletleriyle girilen ticaret ve borç ilişkileri diğer yandan
burjuvalaşma dinamiklerini besliyordu. Bu ilişkiler arasında, impara-
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torluk coğrafyasını hayli eşitsiz biçimde etkileyen demiryolu imtiyazları
da özel bir öneme sahipti. Yaşanmakta olan dönüşüm, İstanbul ve İzmir
gibi önemli metropollerde gayrimüslim tüccarların elinde ticari sermaye
birikmesiyle sonuçlanıyordu. Anadolu kırsalında ise, Tanzimat fermanı
ile iltizamın vali ve diğer devlet yöneticilerine yasaklanmasının ardından yerel eşraf elinde bir ilkel birikim oluşmaya başlamıştı. 1858 tarihli
Arazi Kanunnamesi’yle toprakta özel mülkiyetin tanınmasının ardından
bu kesim elindeki toprakları genişletmeye başlamıştı. Böylelikle, bir
yandan mültezimlikle, diğer yandan sahip olduğu topraklar sayesinde
zenginleşen, bu zenginliğini de duruma göre tüccarlık yaparak, ancak
bundan daha önemlisi tefecilik yoluyla, köylülüğü sömürerek pekiştiren
bir asalak sınıf ortaya çıkmıştı. Bu sınıfsal yapı, Cumhuriyetin kurulmasının ardından “toprak ağası” olarak tanımlanmaya başlayacaktı.

KEMALİST DEVRİMİN SINIF KARAKTERİNİN
TARIMSAL SONUÇLARI
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'dan yok denecek derecede zayıf bir
sanayi (Boratav, 2004; s.20) devralmıştır. Anadolu'da ilkel birikimin
önemli bir bölümünü elinde bulunduran ve burjuva sınıfının belkemiğini oluşturmak için gerekli özelliklere en fazla sahip olan gayrimüslim
tüccar ve zanaatkârlar ise ulusal karakteri ağır basan devrimin ilk yıllarından itibaren dışlanmış, bunların önemli bir kısmı devrimin çeşitli
aşamalarında tasfiye edilmiştir. Böylelikle kapitalist Türkiye'nin burjuvazisini oluşturacak şahısların çoğu Osmanlı’nın son döneminde zenginleşen kırsal eşraftan türemiş, bu kişiler nüfus mübadelesi gibi önemli
miktarda mülkiyetin sahipsizleştiği her dönemeçte daha da zenginleşmişlerdir.
Bu durum, Anadolu devrimine çok önemli bir sınıfsal karakter kazandırmıştır. Kemalist kadrolar, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık aşamasından itibaren kırsal eşraf ve toprak ağaları ile ittifak içine girmiştir. Meclis, kurulduğu yıldan itibaren bu ittifakı yansıtacak bir bileşime sahip
olmuş ve kuruluş sürecindeki yasama faaliyetlerinin tümünde de bu
ittifakın sınıfsal karakteri şekil vermiştir. Bu karakteri, kendisini en açık
biçimde devrim sonrası toprak mülkiyetinde ve kırsal ilişkilerdeki seyir
ile göstermiştir. Toprak reformu tartışmaları, cumhuriyetin ilk yıllarında yalnızca satır aralarında gündeme gelmiş ve toprak sahiplerinin
tepkisiyle derhal gündemden düşmüştür. Döneme canlı biçimde tanıklık
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eden Sabiha Sertel, CHP Milletvekili Mazhar Müfit ile aralarında geçen
bir diyalogu şöyle aktarır:
– Pekala, dedim, şimdi Mecliste eşraf, toprak ağaları, hacılar, hocalar
yok mudur? Bunlar Mustafa Kemal’in reformlarını destekleyecekler
midir? Bu gericiler yine reformlara karşı geleceklerdir. Mustafa Kemal
halka değil bu gerici kuvvetlere dayanıyor. Anayasada toprak reformunu, işçi haklarını sağlayacak maddeler yok. Türkiye sınıfsız bir toplumdur, diyorlar. Ezilen işçiler, köylüler haklarını nasıl koruyacaklardır?
Mazhar Müfit bu defa kızmadı. Düşünerek cevap verdi:
Mustafa Kemal bir çok reformlar yapmak istiyor. Toprak reformu için
burada ağalarla, özellikle Kürt ağaları ile Kürt mebuslardan Feyzi
Bey’ler ve diğerleri ile konuşmalar yaptı. Bu reform meselesi, çok çetin
bir mesele. Ağalara toprak reformunu anlatmak imkansız. Bu reformu
ele almak, bütün ağaları, eşrafı kaybetmek demektir. Şimdilik toprak
reformu defterini kapadık (Sertel, 1969; s.73).
Cumhuriyetin toprak mülkiyetine yönelik tüm uygulamaları, mevcut
mülkiyet yapısını daha fazla eşitsizleştirmektedir. Büyük toprak sahiplerinin topraklarının sürekli olarak genişlemesine olanak sağlanırken,
topraksız kesimler devlet arazilerinin dağıtılması suretiyle küçük mülk
sahibi yapılmaktadır. Toprak reformu yerine “topraklandırma” siyaseti,
Türkiye Cumhuriyeti’nin topraksızlık sorununa büyük toprak sahiplerini rahatsız etmeden bulduğu çözümdür. Örneğin mübadele sürecinde
boşaltılan özel mülklere eşraf el koyarken (Boratav, 2004; s.56,
Hilderink ve Kıray, 1970; s.18), muhacirlere devlet mülkü altında olan
ancak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar tarafından serbestçe kullanılan
mera topraklarının dağıtılması yoluna gidilmiştir. Bir yanda büyük
toprak sahipleri mülkiyetlerini genişletmekte, diğer yanda ise özel toprak mülkiyeti mera alanlarının daralması pahasına bir bütün olarak
genişlemektedir. Dahası, dağıtılan arazinin de dağıtıldığı ellerde kalmadığı ve zamanla büyük mülk sahipleri tarafından çeşitli yollarla bu topraklara el konulduğuna dair önemli bulgular vardır (Tökin, 1990; s.196).
Diğer yandan büyük toprak sahipleri, kapitalizm öncesine ait tefecilik, murabaha ve benzeri ilkel yöntemlerle yarattığı birikimi daha fazla
tefecilik ve murabahacılık yapmak için kullanmıştır; zira altyapının olmadığı, sınai ürüne yönelik iç talebin kısıtlı, bu ürünlerde ihracata yönelmenin ise imkansız olduğu dönemde en kârlı iş, nüfusun ezici ço-
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ğunluğunu oluşturan yoksul köylüyü anormal faiz oranları sayesinde
sömürmeye devam etmektir (Tökin, 1932; s.14).
Bu davranış kalıbı, geç kapitalistleşen Türkiye Cumhuriyeti’nin, büyük çoğunluğu eşraf kökenli burjuvazisinin tipik davranış kalıbının pek
çok örneğinden bir tanesidir ve iktidar sahibi sınıfın devrimin ilk günlerinden itibaren nasıl gerici ve asalak bir karakter taşıdığını göstermesi
açısından önemlidir.
Devrim toprak mülkiyetindeki eşitsizliği düzeltmemiş, aksine yasal
zeminini de oluşturarak kemikleştirmiş ve derinleştirmiştir. Rozaliyev,
1920 ve 30’larda büyük toprak sahiplerinin tüm toprakların yaklaşık
yarısını, dönemsel olarak işçi çalıştıran orta boy mülklerin toprakların
yüzde 40’ını, yoksul köylülerin de kalan yüzde 10’unu kullanıyor olduğunu belirtmektedir (Rozaliyev,1978; s.23).

2. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TOPRAK REFORMU
TARTIŞMALARI
Toprak reformunun cumhuriyetin ilk yıllarında meclisteki büyük
toprak sahiplerinin şiddetli muhalefeti karşısında gündeme dahi getirilmeden rafa kaldırıldığına daha önce değinilmişti. Sorun, bu tarihten
sonra meclis gündemine 1929 yılında, İsmet İnönü tarafından getirilmiştir. İnönü, topraksız köylü sorunu konusunda endişelerini dile getirmekte, ancak büyük toprak sahiplerini karşısına almamaya da özen
göstermektedir.
Bizim bu işte meselemiz, topraksız köylüye kendi malı yapacağımız
tarlasında çalışma olanağını hazırlamaktır. Bunun dışında büyük çiftlik
işletmekte olan gayret ve servet sahiplerine dokunmak şöyle dursun
aksine olarak bunların da iyi çalıştıklarını ve kazandıklarını görmekten
memnun oluruz (Köymen, 1981; s.74).
Konu, 1936’da İnönü tarafından yeniden dile getirildiğinde, özel
mülkiyetin dokunulmazlığı konusu yerli yerinde durmaktadır, ancak
ifadelere artık telaş hâkimdir.
Yurdumuzda topraksız çiftçi sayısı, her varsayımın üzerindedir. Toprağın en fazla bölündüğü yerlerimizde bile, köylünün yarısına yakın
miktarı topraksızdır. Başkalarına ait topraklar üstünde, çok fena şartlar
içinde ve çok verimsiz olarak çalışmak mecburiyetindedir.
Hiçbir zaman, hiçbir adamın malına zorla el koyma fikrinde değiliz.
Fakat hiçbir şekilde köylüyü sonsuza dek topraksız kalmaya mahkum
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eden dar bir çerçeve içinde bırakmaya razı olamayız (Avcıoğlu, 1969;
s.234).
Konu, 1937’de ise en yetkili ağızdan bir kez daha dile getirilmiş ve
devletin bu yönde bir müdahalede bulunacağı artık kesinleşmişti.
Mustafa Kemal, 1937 yılının Kasım ayında yaptığı Meclis açılış konuşmasında şöyle diyordu:
Bir defa, memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha
önemli olanı ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın, hiç bir sebep
ve biçimde bölünemez bir yapı kazanmasıdır. (alkışlar) Büyük çiftçi ve
çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu
memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine
göre sınırlamak lazımdır (Barkan, 1980; s.457).
1945 yılında Şevket Raşit Hatipoğlu’nun hazırladığı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tasarısı ile Meclis Komisyonunda görüşülmeye başlanır. Mecliste yapılan tartışmalarda, muhalifler tarafından yapılan vurgular da aynı derecede ilginçtir. Örneğin bir tartışmada Eskişehir milletvekili ve toprak ağası Emin Sazak ile tasarıyı hazırlayan Şevket Raşit
Hatipoğlu arasında şöyle bir diyalog geçer:
– Tasarıyı geri al. Sen bunu İnönü’nün emriyle yapıyorsun. Tasarı
geri alınırsa Beylikköprü’deki 30 bin dönümü hibe ediyorum.
– Kanunla alsak n’olur?
– Kanunla olmaz. Devlet araziyi zorla alırsa, Eskişehir havalisinde
Emin Sazak ölür. (…) Ben köyde karısı ölene tekrar yardım eder, evlendiririm. Öküzü ölene öküz alıveririm. Biz yüze gelmiş insanlarız, bu
düzeni bozarsanız, vallahi arkadaşlar, kıyamete kadar size memleket
beddua eder (Avcıoğlu, 1969; s.235).
Aylar süren tartışmalar ve başını Adnan Menderes ve Emin Sazak’ın
çektiği engelleme çalışmaları ile komisyon kimi üyeler arasında dahi
alay konusu haline gelir. Yasama sürecindeki bu tıkanıklığa doğrudan
müdahale etmek isteyen İsmet İnönü, uygulandığı takdirde hayli devrimci sonuçlar doğurabilecek 17. Madde’yi tasarıya ekletir:
Topraksız veya az topraklı olan ortakçılar, kiracılar veya tarım işçileri tarafından işlenmekte bulunan arazi, o bölgedeki 39. madde gereğince dağıtılmaya esas tutulan miktarın, kendi seçtiği yerde üç katı
sahibine bırakılmak şartıyla yukarıda yazılı çiftçi ve işçilere dağıtılmak
suretiyle kamulaştırılabilir. Sahibine bırakılacak arazi 50 dönümden
aşağı olamaz (Avcıoğlu, 1969; s.234).
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Son oylama sırasında Emiz Sazak tarafından yapılan uyarı ise, tartışmaların kayıtlara geçmiş en önemli kısımlarından birini oluşturmaktadır:
İnsanların çamurunu değiştiremeyiz ki. Birisi kumandan olur, mareşal olur, öbürü de er olur. Hepsini mareşal yapamayız. Arkadaşlar, bu
işçi işi bütün köyleri altüst eder. Çiftçiler kendisini nisbeten kurtarır.
Ama bu prensip kabul edilince, yarın işçinin şu apartmanın bir odasını
da istemek hakkı olacaktır (Avcıoğlu, 1969; s.234).
Kanunun harfiyen uygulanması durumunda Türkiye kapitalizminin
kaldıramayacağı sonuçlar doğuracağı açıktır. Kırda büyük mülkiyetin
tasfiye edilmesi, aynı zamanda merkezi iktidarın kırdaki temsiliyetinin
de ortadan kaldırılması anlamına gelecektir; zira Emin Sazak’ın işaret
ettiği, büyük toprak sahibinin aynı zamanda köylülüğün gözünde sahip
olduğu “koruyan, kollayan, sorunlarını çözen” mertebe, fazlasıyla gerçektir.
Sonuçta kanun yasalaşmış, ancak uygulanmamıştır. Kanunun yasalaşmasından birkaç ay sonra Hatipoğlu Tarım Bakanlığı’ndan ayrılmış,
yerinde toprak reformunun en şiddetli aleyhtarlarından toprak ağası
Cavit Oral gelmiştir. 1950 seçimlerinden önce kanunun 17. Maddesi
kaldırılmış, geri kalan maddelerde de değişiklikler yapılarak kanun
işlemez hale getirilmiştir. Bu değişikliklerden en önemlisi, kamulaştırmaya tabi tutulacak arazilerin alt sınırının 5000 dönüme yükseltilmesidir. İlgili maddeyle ilgili mecliste geçen tartışmalarda eski tarım bakanı
Hatipoğlu şu eleştirileri getirmiştir:
(…)arkadaşlar, 5 bin dönümden yukarı olan arazi, aslen tek elde bulunmakla beraber, tapuda şu veya bu biçimde hisselere ayrılmış olacaktır(…) Dolayısıyla, gelecek zamanlarda, her hisse ayrı bir mülk kabul
edildiği takdirde, artık 5 bin dönümden yukarı arazi bulup da onu çiftçiye dağıtmak mümkün olmayacaktır. Eğer toprak dağıtmada yalnız
Hazine arazisi kullanılacaksa, ben size rahatlıkla söyleyebilirim ki, toprak davası diye bir dava ele alıp da Toprak Kanunu çıkartmaya lüzum
yoktur. Bu memlekette Hazine arazisi yetmeyeceği ve özel mülklerden
arazi kamulaştırması zorunlu olduğu için Toprak Kanunu çıkarılmıştır
(Avcıoğlu, 1969; s.237).
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27 MAYIS SONRASI TOPRAK REFORMU TARTIŞMALARI
27 Mayıs darbesinin ardından iktidara gelen Milli Birlik Hükümeti’nin son günlerinde Tarım Bakanlığı tarafından bir toprak reformu
tasarısı hazırlanmıştı. Bu tasarı, 27 Mayıs’ın toprak sorununa yaklaşımı
konusundaki yönsüzlüğünü göstermesi açısından hayli önemlidir, zira
tasarıda kamulaştırma durumunda toprak sahibine bırakılacak olan
kısım asgari 20 bin dönüm olarak belirlemekteydi. Dolayısıyla böylesine
anlamsız bir “toprak reformu” tasarısının gerekçeler kısmında “Toprak
reformu hiçbir grup ve zümrenin aleyhinde olmayacak, kimsenin çıkarlarına zarar vermeyecektir” (Avcıoğlu, 1969; s.317) ifadelerinin yer
alması şaşırtıcı değildi.
1961 seçimlerinin ardından bu tasarı rafa kaldırıldı ve yeni bir tasarı
hazırlama görevi; önceki tasarıyı kadük eden Cavit Oral’a verildi. Aradan
geçen 15 yılda Marshall yardımı sayesinde edindiği traktör ve biçerdöverlerle Adana’daki topraklarını kapitalist bir tarım işletmesine dönüştürmüş olan Oral, Milli Birlik Hükümeti’nin tasarısını daha da geri götürmenin yolunu buldu: kamulaştırma alt sınırı 20 bin dönümden beş
bin dönüme indiriliyor, ancak kamulaştırılacak miktarın “aile” değil
“kişi” esas alınarak yapılmasını öngörülüyordu. Dolayısıyla büyük toprak sahibi, ailesinin her ferdi için 5000 dönümü elinde tutacağı için,
toprak kanunu daha da anlamsız bir içerik kazanmaktaydı (Avcıoğlu,
1969; s.317). Tasarı, bu haliyle bile yasalaşmamış ve mevcut hükümetin
yıkılmasıyla rafa kalkmış, toprak reformu tartışmaları da bir süreliğine
sönümlenmiştir.
Konu, 1965’te tekrar Meclis gündemine gelmiş ve uzun komisyon
manevraları ile engellenmiştir. Bu sırada, toprak reformu aleyhinde
kampanyalar sadece Meclis çatısı altında değil, Meclis dışında da yoğun
biçime yürütülmüştür. Ege Çiftçileri Birliği, tasarının kanunlaşması
halinde üretimin düşüp açlığın baş göstereceği ve arazi anlaşmazlıkları
nedeniyle yaşanacak çatışmaları önlemeye devletin silahlı gücünün
yetmeyeceği yönünde tehditkâr açıklamalar yapmıştır. Büyük toprak
sahipleri tarafından kurulan, kısa süre sonra Türkiye Ziraat Odaları
Birliği’ni de ele geçirecek olan Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Federasyonu’nun başında bulunan Fahri Tanman ise toprak reformunu komünistlik olarak nitelemiş ve karşıt propaganda yürütmüştür.
Büyük toprak sahiplerinin yürüttüğü siyasi savunma stratejisinin
merkezi unsuru, 1960’lı yıllarda güçlenmekte olan sol hareketi düşman
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gösterip, kentli burjuvaziye de bu ortak düşmanı hatırlatmaktır. Bu
tutum, Emin Sazak’ın 1946’da takındığı tutumun bire bir devamı niteliğindedir.
Reform, 12 Mart darbesinin ardından 1757 sayılı Toprak ve Tarım
Reformu Yasası ile yeniden gündeme geldi. Bu sefer reformun hedefinin
ülke çapında var olan topraksızlık sorununu ortadan kaldırmak değil,
yeterince kapitalistleşmemiş doğu illerini kapitalistleştirmek olduğu çok
daha açıktı zira reform Şanlıurfa ilinde başlatılmış ve yalnızca 18 doğu
ilini kapsayacak biçimde genişletilmişti.
Yasanın yalnızca Şanlıurfa’da uygulanış biçimi dahi, genel sonuçlarına dair önemli ipuçları vermektedir. Yasanın uygulanmaya başladığı 1
Kasım 1973 tarihinden 1 Kasım 1976 tarihine kadar Şanlıurfa’da 1,7
milyon dekar toprak kamulaştırılmış, yasanın iptal edildiği 10 Mayıs
1977 tarihine kadar bu toprakların ancak 177 bin dekarı dağıtılmıştır.
Hazinenin elinde kalan topraklar ya eski sahipler olan toprak ağalarına,
ya da aracı-tefeci tüccarlara kiraya verilmişlerdir. Toprağı devletten
ucuza kiralayan tüccarlar, kendileri üretim yapmamış ve daha yüksek
kiralar ile toprağı yeniden kiralama yoluna gitmişlerdir (Oral, 2006;
s.52).
Toprak reformu, 12 Eylül darbesinin ardından Türkiye’nin gündeminden çıkmıştır. Çıkarken arkasında bıraktığı son iz ise, 12 Eylül cuntasının danışma meclisi üyesi Mehmet Pamak tarafından yazılan bir
kitapta dile getirilmektedir. Pamak, toprak mülkiyetindeki eşitsizliklerin
“Kötü niyetli, yabancı ideoloji uşağı Marksist Komünistlerin istismar
edeceği bol miktarda malzeme sağlayacağı” endişesini tekrarlamış
(Pamak, 1982; s.31), ancak bu uyarı rağbet görmemiştir. Görünüşe göre
12 Eylül cuntası artık böyle bir tehlike olduğunu düşünmemektedir.

58 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu

SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında toprak reformu tartışmasının CHP içinde yürütülen ancak siyaset sahnesinde açıkça dile getirilmeyen bir başlık olarak değerlendirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran burjuva devriminin yaslandığı sınıfsal desteğin önemli
miktarda toprağı özel mülkiyeti altında tutan kırsal eşraftan geliyor
olması toprak reformunun toplumsal bir tartışma haline gelmesini
engellemiş; başta Mustafa Kemal olmak üzere Kemalist kadrolar toprak
reformunu açıkça tartışmaktan çekinmişlerdir. Bu çekinceler kuruluşun
ilk yıllarından sonra da sürmüştür.
İhtimal, ortalığı telaşa vermiş olmamak, kanunu mümkün olan en büyük soğukkanlılıkla hazırlamış bulunmak için, şimdiye kadar hazırlanmış toprak kanunu projeleri adeta gizli tutulmuş ve bu projeler esasen
Millet Meclisi’ne sunulma safhasına da girmediklerinden siyasi bir mesele ve devlet işi olarak ancak Hükümet ve Meclis üyelerinin dar çevresi
içinde tartışılabilmişlerdir. Bu sebeple bugün dahi bu projeleri bulup
incelemek, onların hakiki bir tarihçesini yapmak, her birinde ne gibi
düşüncelerle hangi esas veya maddelerin ne şekilde ve hangi yönde
değiştiğini tespit etmek çok güçtür (Barkan, 1980; s.465).
Öte yandan, 2. Dünya Savaşı öncesinde, kamulaştırmanın da bir yöntem olarak benimsendiği bir toprak reformuna dair tartışmanın Ankara’nın gündemine girdiği açıktır. Bu tartışma, çok partili hayata geçilmesiyle birlikte daha yakıcı bir hal almış ve Türkiye siyasetinin temel
meselesi haline gelmiştir. Bu, nedenleriyle birlikte tartışılması gereken
bir konudur.
Öncelikle, Mustafa Kemal ve diğer Kemalist kadrolar tarafından yapılan vurgular, bu kadroların ülkede bir topraksızlık sorunu olduğunu
düşündüğünü göstermektedir. Ancak Kemalistlerin toprak reformunu
hangi amaçla gündeme getirdikleri konusunda yorumlar farklılaşmaktadır. Günümüzdeki ulusalcı sol düşüncenin temel referanslarından biri
olan Doğan Avcıoğlu, toprak reformunun ilerici Kemalist kadrolar tarafından gerçekleştirilen ve gerici toprak sahipleri karşısında başarısızlığa
uğrayan devrimci bir girişim olduğunu savunurken (Avcıoğlu, 1969;
s.238); liberal sol düşüncenin temsilcilerinden olan Çağlar Keyder ise
toprak reformunun CHP içindeki büyük toprak sahiplerinden oluşan
muhalefeti baskılamak için kullanılan siyasi bir manivela olduğunu
savunmaktadır. Keyder’in Şevket Pamuk tarafından da paylaşılan görü-
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şüne göre Türkiye’de o dönemde topraksızlık bir sorun değildir, hatta
karasabana koşacak öküz bulunmaması daha büyük bir sorundur
(Keyder ve Pamuk, 1984-85; s.62). Bu görüş, aynı zamanda dönemin
toprak reformu muhaliflerinin de görüşüdür. Örneğin Adnan Menderes,
Türkiye’de ekilebilir toprakların istenirse üç katına çıkartılabileceğini
savunmaktadır ve esas sorunun iç ticaret hadlerinin köylünün aleyhine
olması ve bunun sonucunda köylünün ihtiyaç duyduğu tarım araçlarına
sahip olamamasıdır (Tezel, 1986; s.329).
Her iki açıklama da yetersiz kalmaktadır. Kemalist düşünceyi taşıyanların Türkiye burjuva devriminin eksikli yanlarını koşulların elverişsizliğine bağlamaları mantıktan yoksundur, zira her devrim koşulları
zorlayabildiği ölçüde ilerleme sağlar. Ayrıca toprak reformunun tartışıldığı dönemde CHP içindeki gerici muhalefetin gücü engelleyici faktör
olduysa; 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra toprak reformunun neden
yine yalnızca tartışmadan ibaret kaldığının, hatta açıkça reform aleyhtarı Cavit Oral’a neden tekrar görev verildiğinin açıklamasının bulunması gerekir.
Toprak reformunun, ortada bir topraksızlık sorunu olmamasına
rağmen, yalnızca Demokrat Parti hareketine karşı kullanılmak için üretilmiş bir siyasi araç olduğu tezi de sorunludur. Her şeyden önce, toprak
mülkiyeti konusunda yapılan tüm ciddi araştırmalar cumhuriyetin kuruluşunda da, sonrasında da ciddi bir topraksızlık sorunu olduğunu
göstermektedir. Toprak reformu kuşkusuz CHP içinde Kemalistler ile
Menderes ve yandaşları arasındaki temel ayrım başlığıydı. Ancak reform, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nda ele alındığı haliyle sonuna
kadar gidilmesi durumunda ülkenin sınıfsal yapısı üzerinde büyük değişiklikler yaratacak ve devletin kırdaki iktidarını altüst edecek bir müdahaleydi. Bu şiddette bir müdahalenin, yalnızca CHP-içi siyasi çatışmalarda kullanılacak bir araç olarak tasarlanması; devrimin ilk yıllarından
itibaren devletin muhafazasını temel öncelik sayan ve bunun için en
uygun statükoyu arayan bir kadro yapısının, sırf kendi iktidarını korumak için statükoyu böylesine alt üst edecek ve devletin kırsaldaki iktidarını böylesine sarsacak bir müdahaleye kalkışması akla yakın değildir.
Toprak reformu tartışmalarının iktisadi boyutu, kentli burjuvazi ile
henüz tam anlamda burjuvalaşmamış büyük toprak sahiplerinin çıkarları arasındaki ayrımdan doğmaktadır. Kentli burjuvazinin temsilcisi
olan reform yanlısı kanat toprak reformu yapmaya çalışmaktadır zira
1946 yılında nüfusunun çok büyük bir kısmı halen köylü olan Tür-
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kiye’nin sınai üretime geçmesi için çözmesi gereken bir iç pazar sorunu
vardır. Örneğin Barkan “köylüyü mutlaka pazar için üretim yapan ve bu
yolla da fabrikalarımızın sınai ürünlerine müşteri olan bir duruma getirmek gereklidir” demektedir (Barkan, 1980; s.450). Toprak sahipleri
ise, hem kendi mülkiyetlerini korumak, hem de istismar ettikleri topraksız köylülüğün varlığını sürdürmesini istemektedir.
Meselenin siyasi boyutunda ise, topraksız veya yetersiz miktarda
toprağı olan köylü kitlelerinin, Kemalist kadrolar tarafından sosyalizm
tehlikesiyle özdeşleştirilmesi vardır. Bu endişe, 2. Dünya Savaşı’nın son
yıllarında, Sovyetler Birliği’nin zaferi kesinleştikten sonra CHP Genel
Sekreteri Recep Peker’in Meclis’te Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
tartışılırken yaptığı konuşmada açık biçimde dile getirilmiştir:
Çiftçi yeter toprağa sahip edilmezse, savaş sonunda azgın seller gibi
her yana akacak olan ideolojilerin nereden geldiği belli olmayan zehirli
etkileri, toplumu, ulusal yapıyı içinden kaynatır ve toplum hayatını
kökünden rahatsız eder. Eğer çiftçi ve toprak işi düzenlenirse toplumu
hiç bir rüzgâr sarsamaz (Karaömerlioğlu, 1998; s.38).
Benzer görüşler, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun yasalaşmasının ardından Barkan tarafından da dile getirilmektedir. Barkan köylülerin “bugünkü nasipsiz halleriyle, yurtta toplumsal barış ve sükûnu tehdit
eden bir tehlike oluşturmaktan geri kalmayacaklarını” vurgulamakta,
ancak hemen arkasından toprak reformunun “yeni dünya şartları içinde
hissedilmiş olan yeni bir siyasetin ürünü özenti bir dava değil(…) milli
bir mesele” olduğunu söyleme ihtiyacı hissetmektedir (Barkan, 1980;
s.452).
Daha çarpıcı olanı, aynı düşüncenin, aynı kadroya mensup olan Reşat
Aktan tarafından 27 Mayıs darbesinden sonra dile getirilmesidir:
İktisadî hürriyetine sahip çiftçilerden oluşan topluluklar zararlı ve
tehlikeli ideolojilere dayanıklı, köklü ve istikrarlı bir toplum yaratacaktır. Bu bakımdan toprak reformu komünizm tehlikesine karşı en etkili
önleyici tedbir olma özelliğine sahiptir (Aktan, 1965; s.7).
Menderes ve yandaşları ise, toprak reformuna sosyalizme yol açacak
bir müdahale olarak karşı çıkmaktadır. Demokrat Parti kanadının pozisyonunun en açık ifadesi, Emin Sazak’ın Meclis konuşmalarında görülmektedir. Sazak temelde, mülk sahibi sınıflar arasında bir çıkar çatışmasının, kamulaştırma gibi mülksüzlerin aklına kötü fikirler getirebilecek
bir yöntemle çözülmesine karşı çıkmaktadır. Bu tez, reform yanlılarının
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siyasi tezleri karşısında tartışılmaz bir üstünlüğe sahiptir, zira kitlesel
kamulaştırma yoluyla yapılan toprak reformunun tartışmaların geçtiği
dönemdeki en canlı örneği Sovyetler Birliği’nde yapılan kollektivizasyon
hamlesidir.
Nitekim Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun 17. maddesi, yalnız büyük toprak sahipleri arasında değil, reform yanlısı kadrolarda da hayli
endişe yaratmıştır:
(17. madde ile) kanunun çeşitli maddeleri arasında yalnız gerekli
olan tutarlı ve açık bütünlük tehlikeye girmiyor, aynı zamanda esaslı bir
prensip uyuşmazlığına da düşülmüş oluyor. Gerçekten, 15 ve 16’ncı
maddelerle kanunun diğer bazı hükümleri kamulaştırmayı ancak her
türlü olanak kontrol edildikten sonra ve adeta zorunluluk halinde, istemeyerek yaptığı ve bu konuda da çeşitli kayıt ve şartlara uymayı gerekli
gördüğü halde, 17’nci maddede, en kestirme yoldan herkesi işlediği
toprağın sahibi yapmak ve herkese ancak bizzat işleyebileceği kadar bir
toprağın sahibi olabilme hakkını tanımak şeklinde, toprağı bir sermaye
olarak kullanmak ve başkaları yoluyla işletmek usullerini esasında reddedilmiş buluyoruz (Barkan, 1980; s.463).
Kanunun uygulanamamış olmasının ardında yatan da bu endişedir.
1946 yılında Türkiye’de topraksızlık sorunu ortadan kaldırılmak isteniyorduysa, bunun özel mülkün önemli bir kısmı kamulaştırılmadan
yapılması mümkün değildi. Dolayısıyla, kanunu başta niyet edilenden
çok daha keskin hale getiren 17. madde ne İsmet Paşa’nın devrimciliğinin, ne de keyfi tavrının sonucuydu. Bu madde şartların dayattığı bir
zorunluluk sonucunda kaleme alınmıştı. Ancak bu madde, özel mülkiyetin kutsallığına o denli keskin bir müdahaleydi ki, artık kuruluş dönemini geride bırakmış bir burjuva iktidarı tarafından, önemli bir altüst
oluşun yaşanmadığı bir dönemde uygulanması mümkün değildi.
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TOPRAK MÜLKİYETİNDE DÖNÜŞÜM
KAMULAŞTIRMA - ÖZELLEŞTİRME

CUMHURİYET’TEN GELECEĞE
TÜRKİYE TOPRAKLARININ MÜLKİYET YAPISI
Prof. Dr. Gürol ERGİN

1913’te yapılan sayıma göre Türkiye’de tarımsal nüfusun % 5’i, tarım
arazisinin üçte ikisine hükmetmekte; % 95’lik kesim ise geride kalan
üçte bir oranındaki arazi üzerinde tarım yapmaya çalışmaktaydı. Özetle,
ortada müthiş çarpık bir tablo vardı. Bu durumu gören Cumhuriyet’in
kurucu kadrosu, toprak konusunu kuruluş yıllarından hemen sonra ele
almış; konuyu, izole bir toprak mülkiyeti konusu olarak değil, köy kalkınmasının önde gelen ögesi olarak değerlendirmeye çalışmıştır.
1930’lu yılların ortalarından sonra ve dünya ekonomik buhranının Türk
tarımı üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin de zorlamasıyla köy kalkınması
bütünlüklü bir proje olarak düşünülmüş; köylerin birleştirilmesi, tarım
kredi ve tarım satış kooperatiflerinin kurulması, Ziraat Bankası’nın
güçlendirilmesi, Zirai Kombinaların, Devlet Ziraat İşletmelerinin ve
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulması, Köy Enstitüleri’nin açılması,
toprak reformu ile birlikte tarım ve köy kalkınma hareketinin tamamlayıcı parçaları olarak eşzamanlı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Nitekim,
29 Mayıs 1939’da toplanan CHP’nin 5. Kurultayı’nda Parti Programı’na
çiftçinin refahını hedefleyen eklemeler yapılmış, “çiftçinin işletme sermayesini çoğaltacak krediyi sağlamak, tarım ürünlerinde verim ve kaliteyi
artırmak, çiftçiyi toprağa ve tarım işletme vasıtalarına sahip kılmak gerekir” ifadeleri programa alınmıştır. Programa tarım alanında yapılan bu
eklemeler, düşünce ve çabalar istenen sonuca ulaşılmasını sağlamış
mıdır? Sağlamamışsa, neden sağlamamış, ya da sağlayamamıştır, bunu
açıklamaya çalışacağım.
Toprak mülkiyeti kavramı, Toprak Reformu kavramından ayrı
değerlendirilemez. Bu nedenle, toprak mülkiyeti yapısını etkileyen
 Muğla Milletvekili
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etmenleri görebilmemiz için Toprak Reformu’nun Türkiye’deki tarihçesine kısaca göz atmakta yarar görmekteyim.
Ülkemizde toprak reformu konusunda yapılan çalışmalar 30’lu yıllarda başlamıştır. 1933–34 yıllarında büyük çiftlik sahiplerinin elinde
bulunan önemli miktardaki hazine topraklarının muhtaç köylüye dağıtılmasını amaçlayan “toprakların tapusuz kısmını devlete mal eden” bir
tasarı hazırlanmış, fakat bu tasarı, hem Ziraat Vekaleti ve hem de Devlet
Şurası tarafından reddedilmiştir. İkinci bir tasarı CHP Meclis Grubu
tarafından Ali Rıza ERTEN’e hazırlatılmış, ancak, o tasarı da parti grubunda kabul edilmemiştir. Daha sonra Dr. Refik Saydam’ın Sağlık Bakanlığı sırasında hazırlattığı İskan Yasası Tasarısı’nın yasallaşması gerçekleştirilememiş; Tarım Bakanı Prof. Muhlis ERKMEN’in 1941–42
yıllarında yeni tasarı hazırlama çabaları da sonuçsuz kalmıştır. Sonunda
Haziran 1945 tarihinde Prof. Şevket Raşit HATİPOĞLU’nun Tarım Bakanlığı sırasında Toprak Kanunu çıkartılmış, fakat bu kanun da uygulanamamıştır. 27 Mayıs 1960’tan sonra da birçok tasarı hazırlanmış, ancak hiçbirini yasalaştırmak mümkün olmamıştır.
Konunun kısa özeti bu olmakla birlikte olayın ayrıntılı gelişme süreci,
çok daha ilginç, çok daha anlamlı ve çok daha önemlidir. Toprak Reformu Kanunu’nun, 1936 yılından başlayarak gerek Atatürk’ün, gerekse
dönemin hükümet yetkililerinin sürekli vurguladıkları bir husus olduğu
görülmektedir. Atatürk, 1936 yılında Meclis açış konuşmasında, Toprak
Kanunuyla ilgili olarak şunları söylemiştir: “Toprak kanununun bir neticeye varmasını Kamutay’ın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi
ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması lazımdır.”
Ulu Önder 1937 yılındaki Meclis açış konuşmasında bu konuya yeniden dönmüştür:
“Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Büyük çiftçi
ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecelerine göre sınırlandırmak gerekir.”
Toprak Reformuyla ilgilenen yalnızca Atatürk değildir. Yeni rejimin
tüm kurucuları bu konuyla ilgilenmişlerdir. Bunlardan biri de Başbakan
İnönü’dür. İnönü, 1936 yılı Aralık ayında üzerinde önemle durduğu toprak reformu konusunda şunları söylemektedir:
“Yurdumuzda topraksız çiftçinin sayısı, her tasavvurun üstündedir.
En çok toprağı bölünmüş yerlerimizde bile, köylünün yarısına yakın bir
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miktarı topraksızdır. Başkalarına ait topraklar üstünde, çok kötü koşullar içinde ve çok verimsiz olarak çalışmak zorundadır. Hiçbir vakit,
hiçbir adamın malını zorla zaptetmek fikrinde değiliz. Fakat hiçbir surette köylüyü sonsuza değin topraksız kalmaya mahkum eden dar bir
çerçeve içinde bırakmaya razı olamayız.”
Cumhuriyet rejiminin kurucuları toprak reformu üzerinde neden bu
kadar çok duruyorlardı? Aşar vergisinin kaldırılmasından ve Medeni
Kanun’la getirilen toprak üzerindeki özel mülkiyet haklarının tanınmasından sonra köylünün toprak sahibi kılınmak istenmesindeki nedenler
nelerdi? Cumhuriyeti kuran kadro bu konu üzerine neden bu kadar
eğilmişti?
“Bu sorunun yanıtı aslında son derece kolaydır. Kurtuluş Savaşı’nı
yapan, Cumhuriyet’i kuran kadronun, köylülerin refahını çok kısa bir
süre içinde artırmak arzuları, ihtiyaçları vardı. Çünkü, Kurtuluş Savaşı’nı
askerlerle birlikte yapan bu kadro aristokrasinin içinden çıkmış bir
mütegallibe subay kadrosu değildi. Bu insanların toprak ağalığıyla uzaktan yakından hiçbir ilgileri yoktu. Türkiye’nin o günkü koşullarında köy
ve köylüler sosyal devletçiliğin hedef kitlesini oluşturuyordu.”
Kurtuluş Savaşı önderlerinin köylü davasını benimsemesinden sonra,
1937 yılında, 1924 Anayasası’nın çiftlik ağalarına milyarlar ödenmesini
gerektiren toprak reformunu engelleyici hükümleri değiştirildi; arazinin
kamulaştırılmasında ödenecek bedelin özel bir yasa ile belirlenmesi
sağlandı. Bu değişiklik dolayısıyla İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, toprak
reformu zorunluluğunu bir kez daha şu sözlerle savunuyordu:
“On sekiz milyon Türk’ün on beş milyonu çiftçidir. Bu on beş milyonun bir çoğu kendi toprağında çalışmaz. Çiftçiyi, Türk çiftçisini toprak
sahibi yapmak demek, Türk çiftçisini, yani Türk’ün büyük çoğunluğunu
kendi ekonomik mukadderatına egemen kılarak, bu memleket için hayırlı ve aktif bir eleman yapmak demektir. Bu büyük kitleden eğer büyük bir çıkar bekliyorsak, onu ötekinin berikinin toprağında çalışmaktan kurtarmalı, kendisini kendi topraklarına egemen kılmalıyız.”
Celal BAYAR da 1937 yılında toprak reformu sorununu Başbakan
olarak hükümet programına şu ifadelerle alıyordu:
“Topraksız çiftçi bırakmamak prensibi, parti programımızın 34.
maddesine dayanır. Her Türk çiftçi ailesinin çalışarak geçinebileceği bir
toprağa malik olmasını vatan için sağlam bir temel saymaktayız. Her
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bölgenin nüfus yoğunluğuna ve toprağın verim derecesine göre büyük
toprak sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliğini sınırlandıracağız.”
Liderlerce savunulmasına ve hükümet programlarına alınmasına
karşın, Toprak Kanunu ancak 8 yıl aradan sonra 1945 yılında çıkarılabilmiştir.
Bu gecikmede, 2. Dünya Savaşı’nın koşulları kadar toprak reformuna
karşı gösterilen büyük direnmenin de payı vardır. Sonunda Prof. Şevket
Raşit HATİPOĞLU’nun tasarısı 1945 yılında Meclis’e gelir ve yasalaşır.
Tasarı, “düzenli işletme” adı ile büyük çiftlikleri koruyan ve daha çok,
sahibinin başında bulunmadığı ortakçılıkla işletilen ilkel çiftlikleri hedef
alan bir görüşle hazırlanmıştır. Yasa, kapitalist çiftliklerin yanında
bölünmez küçük aile işletmelerinin kurulmasını öngörmektedir.
Yasanın 1945 yılında çıkmasına karşın ilk uygulamaları 1947 yılında
görülmeye başlanmıştır.
Toprak reformu konusunda ilk heyecan ve ilk şevkle başarılı adımlar
atılmıştır. Çiftçiyi topraklandırma düşüncesi çerçevesinde ülkenin birçok yerinde topraklar kamulaştırılmış ve çiftçiye dağıtılmıştır.
Toprak dağıtımları törenlerle yapılmıştır. Törenlere Tarım Bakanı ve
ilgili Genel müdür Ankara’dan gelerek katılmışlar; Dağıtılan toprakların
tapularını bizzat arazisi kamulaştırılan kişiler, davullu, zurnalı cümbüşlü
törenlerle vermişlerdir.
Ancak, köylünün sevinci uzun sürmedi. Yasanın çıkmasından birkaç
ay sonra yasanın mimarı olan Prof. Şevket Raşit HATİPOĞLU, Tarım
Bakanlığı’ndan ayrılmak zorunda bırakıldı. Tarım Bakanlığı’na yasaya
muhalefeti ile tanınan isimlerden kendisi de büyük toprak sahibi olan
Cavit ORAL getirildi. 1950 seçimlerinden önce, Toprak Yasası’nı işlemez
hale getiren bir değişiklik tasarısıyla Toprak Yasası öyküsü son buldu.
Kaldı ki, 1950 seçimlerinden önce bir Danıştay yorumu ve kararı ile,
Doğu Anadolu’daki ağa, bey ve şeyhler, o tarihe kadar köylülere verilmiş
olan topraklarına yeniden kavuşturuldular.
1961 Anayasası, toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleştirmeyi ve topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçilerin topraklandırılmasını devlete görev olarak yükledi. Bu görevi yerine getirmek için de 25 Haziran 1973’de “Toprak ve Tarım Reformu Kanunu”
çıkarıldı.
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Bu yasa, Anayasanın hükmüne uygun olarak, topraksız ve az topraklı
çiftçiyi topraklandırmak amacıyla yörelere göre değişmek üzere belli
miktardan fazla toprağı olanlardan bu toprakları kamulaştırmayı
amaçlıyordu. Bu bağlamda ilk uygulama da Şanlıurfa’da başlatıldı. Bu ile
bağlı ilçelerden örneğin Siverek’te 1150 dekarın, Harran Ovası’nda 1030
dekarın üzerindeki topraklar kamulaştırılıp, topraksız köylüye verilecekti.
Bu amaçla 1975–78 tarihleri arasında büyük çiftçilerin belirlenen
normların üzerindeki arazileri kamulaştırıldı ve 1175 çiftçi ailesine
toprak dağıtımı yapıldı. Ancak, Toprak ve Tarım Reformu Yasası 10
Mayıs 1978’de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yasaya göre,
dağıtılan toprağın çiftçilerin malı olabilmesi için 3 yıllık bir adaylık
süresinin geçmesi gerekmekteydi. İptal tarihinde bu üç yıllık süre dolmamış olduğu için, 1175 çiftçi ailesi kendilerine dağıtılmış olan toprağın
tapusunu alamadılar.
1984 yılı aralık ayında, günümüzde de yürürlükte olan “Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu” yürürlüğe girdi. Bu yasanın geçici maddesi, daha önce belirlenen normları
yükseltiyor ve böylece daha önce belirlenen normlarla yeni normlar
arasındaki fark kadar arazinin altı ay içinde başvuran eski sahiplerine
geri verilmesini öngörüyordu. Yasaya göre ayrıca 5–7. sınıf, yani tarıma
uygun olmayan araziler de başvuranlara ücretsiz verilecekti. Bu aşamada yöre çiftçileri, arazilerinin tarım yapılmayan 5–7. sınıf arazi olduğunu öne sürerek bu isteklerinin önemli kısmını Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü’ne kabul ettirdiler ve arazileri bedelsiz geri aldılar.
Böylece topraksız çiftçileri topraklandırma amacı bir kez daha gerçekleştirilemeyen bir düşünce olarak kağıt üzerinde kaldı.
Bugün AB ülkelerinde 174 dekar, ABD’de 1800 dekar olan ortalama
işletme büyüklüğü, Türkiye’de tarımsal işletme başına 61 dekardır.
Türkiye’deki işletmelerin verimli üretime uygun olmayan cüce işletmeler olduğunu söyleyebiliriz.
Sahip olunan mülk sayısı da çok ve parçalıdır. Bir işletmenin parça
sayısı ortalama 4’tür. İşletmelerin küçük ve çok parçalı olması; teknoloji
kullanımını güçleştirmekte, emek verimliliğini düşürmekte, yeterli
sermaye birikimini engellemektedir.
Ülkemizde bugün 1000 dekardan fazla toprağa sahip 4.478 işletmenin 9.698.646 dekar arazi ile toplam arazinin % 5,26’sına sahip olma-
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sına karşın, 54.321 işletmenin hiç toprağının bulunmaması, toprakinsan ilişkilerinin hala çok sorunlu olduğunu, mülkiyet dağılımında çok
derin uçurumlar olduğunu göstermektedir. Özellikle Güneydoğu ve
Doğu Anadolu’da süregelen feodal yapı, yaşadığımız toplumsal huzursuzlukları beslemektedir.
Toprak-insan ilişkileri hukuksal, ekonomik ve toplumsal önlemlerle
düzenlenmelidir.
Cumhuriyetin başlangıcında tarımla uğraşan hanelerin sayısı 1 milyon ve hane başına düşen toprak miktarı 77 dekar’dır.
1950’de 2,5 milyon olan işletme sayısı 1991’de 4,1 milyona çıkmıştır.
1991 Genel Tarım Sayımına göre; toprak kullanan işletme sayısı ise
3,996,822’dir. Süreç, dönem içerisinde tarım işletmesi veya hanesi sayısının % 60 arttığını göstermektedir. 2001 Sayımına göre ise toplam
işletme sayısı 3.076.649, toprağa sahip işletme sayısı 3.022.127’dir.
1991–2001 sürecinde işletme sayısında ciddi bir azalma olmuştur.
1991’de işletme başına 59,1 dekar toprak düşerken bu miktar 2001
yılında 61 dekardır.
1980 ile 1991 Genel Tarım Sayımı sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, bu 10 yıllık dönem içerisinde 1–50 dekar toprağa sahip işletmeler
ile 1.000 dekardan büyük topraklı işletmelerin ve bunların sahip oldukları toprakların hem sayısal hem de oransal olarak büyük bir artış
gösterdiği ortaya çıkmaktadır. Bu durum, sözü edilen dönemde 51–500
dekar büyüklüğündeki işletmelere sahip orta ve üst orta köylülüğün ve
bunların kontrol ettikleri toprakların payında büyük bir azalış olmasının
sonucudur. Tüm veriler, bu 10 yıllık dönemde bir yandan topraklarda
parçalanma ve mülksüzleşme eğilimleri gözlenirken, öte yandan büyük
toprak sahipliğinde bir yığılma olgusunun varlığını ortaya koymaktadır.
Cumhuriyetin başlangıcında görülen toprak dağılım dengesizliği, göreli
bir düzelmeyle 1990’lara taşınmıştır. 1913 Sayımına göre kırsal nüfusun
% 5’i toprakların yüzden 65’ine hükmederken, 1991 sayımında da durumun farklı olmadığı görülmekte, % 5’lik nüfus toprağın % 37’sine
sahip bulunmaktadır. 2001 Sayımına göre de nüfusun % 5,8’i % 35’ine
sahip bulunmaktadır.
Günümüzde, özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde toprak mülkiyeti sorunu hala en temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yöredeki varlıklı 6 ailenin, yoksul 50.000 ailenin toplam toprağı kadar arazisi var. Bu durum işsizlik ve çaresizlik demektir.
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Bu çarpık yapı kabul edilmemelidir. Adil bir Toprak Reformu ile toprak mülkiyet dağılımındaki dengesizlik giderilmelidir. Uygulanacak
toprak reformu, sadece dağıtım boyutunda kalmamalı, “yaşayabilirgelişebilir-yarışabilir” işletme yapıları kurularak belli bir süre desteklenmelidir. Arazi toplulaştırma çalışmaları hızlandırılarak ve yaygınlaştırılarak işletmelerin büyümesi ve bütünleşmesi sağlanmalıdır.
Toprak Reformu çerçevesinde çok büyüklerin ve çok küçüklerin toprakları, gerekirse ve hoşnutluk durumunda Devletçe satın alınmalı;
pahalı, katılımcılığı dışlayan kamulaştırmalar yerine, öncelik Hazine
topraklarının bu amaçla kullanımına verilmelidir. İyileştirilmiş hazine
arazilerinin üretimde bulunan topraksız ve az topraklı köylülere verilmesi toplumsal yapıyı iyileştireceği gibi, köylüleri sürekli üretici kılarak
refah düzeylerini artıracak ve onlara istihdam olanağı sağlayarak, onları
yerinde tutacaktır.
Ülke düzeyinde arazi üretimi, birikimi ve oluşturulacak işletmelere
tarımsal amaçlı arazi dağıtımı görevini yürütecek, katılımcı ve özerk
yapılı “Arazi Edindirme Ofisleri” kurulmalıdır. Ofis bünyesinde, Hazine
arazileri ve işletilmeyen veya kullanılmayan arazilerin satın alınması
sonucu tarım arazisi rezervi elde edilecek ve bu araziler yapılacak Toprak Reformunda kullanılacaktır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bilgilerine göre, kırsal
alanda kadastrosu yapılmış tüm taşınmaz parsellerin yüzde 11’i Hazineye kayıtlıdır. Hazineye Ait Tarım Arazilerinin satışını öngören 4707
sayılı yasada, toprakları korumaya yönelik hiçbir kısıtlama getirilmeyip,
doğal kaynakları koruyucu nitelikteki yasaların hükümleri işlemez kılınarak, değer tespit komisyonunun belirleyeceği bedele göre arazi satışı
söz konusudur. Hazineye ait tarım arazileri satılmayıp; topraksız ve az
topraklı yöre çiftçilerine bedelsiz dağıtılmalıdır.
Çiftçimize toprak edindirmede TİGEM İşletmeleri de devreye sokulmalıdır. Kaliteli tohumluk ve damızlık üretmek amacıyla kurulan ve 38
işletmesi ile 3.819.000 dekar arazi varlığına sahip olan TİGEM’in özelleştirilmesi hızlanmış, farklı bir yöntem seçilerek işletmeler özel sektöre
“kiralama” adı altında açılmıştır. 14 Tarım İşletmesi (Acıpayam,
Altındere, Çiçekdağı, Gelemen, Gökçeada, Göle, Hafik, İnanlı, K.Maraş,
Manisa, Kazova, Boztepe, Turunçgiller, Kumkale) özel sektöre kiralanmış, böylece toplam 140.393 dekar arazi özel sektöre terk edilmiştir.
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TİGEM işletmelerinin (Devlet Üretme Çiftliklerinin) özel sektöre
satışı ya da kiralanması, üretim alanında küçük üretici aleyhine oluşmuş
büyük uçurumu daha da artırmaktadır.
TİGEM işletmeleriyle ilgili 2 çözüm üzerinde durulmalıdır. Bunlardan
birincisi bu işletmelerin uygun sözleşme koşullarında kooperatiflere
kiralanması; ikincisi ise işletmelerin, yöredeki topraksız ya da az topraklı çiftçilere tahsis edilerek bunlar tarafından, ziraat mühendisleri ve
veterinerlerin teknik danışmanlığında işletilmesidir. Her iki seçenekte
de, işletmelere bırakılacak belli miktar arazide tohumluk ve damızlık
üretimi kamu eliyle sürdürülmelidir.
Vatan topraklarının yabancılara satışı konusuna gelince, vatan topraklarının yabancılara satışı elbette kabul edilemez. Çünkü vatansız
toprak, topraksız vatan olmaz. AKP iktidarının bugüne kadar çıkardığı
halkın çıkarı aleyhine, Anayasa’ya aykırı pek çok yasa oldu. Ama, 3
Temmuz 2003 tarihinde tüm karşı çıkışlarımıza karşın, 442 sayılı Köy
Kanunu’nun 87. Maddesinin yürürlükten kaldırılarak köy sınırları içindeki arazilerin yabancılara satışını mümkün kılan yasa değişikliğini
gerçekleştirmesi, AKP’nin ülkemiz için ne büyük tehlike olduğunu tüm
açıklığı ile ortaya koydu.
Köy Kanununa 87’nci maddeyle konulan yabancı özel ve tüzelkişilere
köylerde arazi ve emlak satın alma yasağı, Cumhuriyeti kuranların, egemenlik, bağımsızlık, vatana sahip çıkma ve köylüyü efendi yapma anlayışını ifade etmektedir. Bu maddenin kaldırılması, yabancılara, köylerde
istedikleri yerde ve istedikleri miktarda toprak edinme hakkını vermekte;
Türk köylüsünü, kendi toprağında yabancı yapmakta, ırgat durumuna
düşürmektedir. Bu, telafisi olanaksız sonuçlara yol açacak bir uygulamadır.
Topraksız köylüler daha çok Güneydoğu Anadolu’da mayınlı arazilerin olduğu illerde bulunmaktadır. Yapılması gereken mayınlı arazileri,
mayından arındırdıktan sonra Şırnak’ın, Şanlıurfa’nın, Mardin’in, Hatay’ın, Kilis’in, Gaziantep’in topraksız ya da az topraklı köylülerine vermek; köylüleri her türlü girdi ve teknik bilgi desteği ile destekleyerek,
onları yörenin çiftçileri haline getirmektir. Ancak, bu şekilde hareket
edilirse hem sosyal eşitsizlik azaltılmış; hem ekonomiye katkı sağlanmış
ve hem de yöredeki sosyo–ekonomik ve politik sorunların çözümüne
katkıda bulunulmuş olur. Mayınlı araziler, ister yabancı, isterse yerli
büyük sermaye şirketlerine verilsin, yöre insanına ve toplum huzuruna
hiçbir katkısı olmayacaktır.

TOPRAĞIN MENKULLEŞTİRİLMESİ
Müfit BAYRAM
Menaf TURAN

İnsanlık tarihindeki bütün önemli değişim ve dönüşümlerin toprak
ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Toprak ve toprak üzerindeki mülkiyet biçimleri bütün toplumsal yaşamı etkilemektedir. Bu anlamda mülkiyet ile ideoloji, mülkiyet ile üretim ilişkileri, mülkiyet ile bölüşüm
ilişkileri arasında ayrılmaz bir bağ bulunmaktadır. Küresel kapitalizm
çağında ise toprak üzerindeki mülkiyet biçimi önceki dönemlere göre
çok farklılaşmıştır. Bu çağda hem topraktan yararlanma biçimi, hem de
toprağı mülk edinme biçimi değişmiştir. Kapitalizmin amentüsü olan
sermaye birikimi ve özel mülkiyet olguları işgal ve savaşlarla, toprağa el
koymayla birlikte mali sermayenin kimi araçlarıyla işlemektedir. En
basit anlamıyla bu sürece toprağın menkulleştirilmesi denebilir. Toprağın menkulleştirilmesi, toprağın yalnızca piyasada alınıp satılması değil,
toprağın bankacılık sisteminin dolayısıyla mali sermayenin bir unsuru
haline gelmesidir. Menkulün sözlük anlamı, bir yerden bir yere taşınabilen maldır.1 Bu tanıma göre, menkulleştirme, bir taşınmaz mal olan
toprağın, taşınır mal haline gelmesidir.
Yirminci yüzyılın şafağında, Lenin, mali sermayenin nasıl işlediğini,
bu işleyişin emperyalizmle nasıl bir ilişkisi bulunduğunu açıklamıştı.
Ondan daha önce Karl Marx, Kapitalin ilk cildinin başlarında metalaşma
sürecini, sonlarında ilkel birikim ve mülksüzleşmeyi ele almıştı. Birbirini besleyen bu üç olguyu üst üste koyduğumuzda toprağın metalaşması ve mali sermaye ilişkisinin ipuçlarını yakalayabiliriz. Bu nedenle
öncelikle bu iki açıklama üzerinde kısaca durmak gerekir.
Marx, basit bir biçimde metaların iki yönünün bulunduğunu, bunlardan birinin metanın kullanım değeri diğerinin de metanın değişim değeri olduğunu belirtir. O’na göre, “bir ürünün meta olabilmesi için, kullanım değeri olacağı başka bir kimseye, değişim yoluyla devredilmesi
gerekir.”2 Bu açıklamanın hemen öncesinde ise, şunları söyler: “Bir şey,
değere sahip olmadan da bir kullanım değerine sahip olabilir. Bu, o
 Şehir Bölge Plancısı.
 Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üni., İİBF.
1 Ali Püsküllüoğlu, Arkadaş Türkçe Sözlük, 4. Baskı, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2003.
2 Karl Marx, Kapital Birinci Cilt, (çev. Alaattin Bilgi), 7. Baskı, Sol Yayınları, Ankara,
2004, s. 53.
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şeyin insana yararlılığı emeğe bağlı olmadığı zaman söz konusudur.
Hava, işlenmemiş toprak, doğal çayırlar ve otlaklar vb. böyledir.”3
Dolayısıyla Marx, metalaşma ölçütü olarak değişim değerini görür, ancak kullanım değeri olması şartıyla. Burada konumuzu ilgilendirmediği
için emeğin rolü ya da yararlı ve yararsız emek tartışmasına girilmeyecektir. Yine de W. Petty’nin maddi servetin babasının emek, anasının
toprak olduğu biçimindeki saptamasına Marx gibi katılmamak elde
değil.
Marx’ın bir diğer katkısı da ilkel birikim ve mülksüzleşme sürecidir.
Kapitalizmin yaygınlaşmasıyla birlikte tarımdan kopan insanların kentlere göç edip orada işçileşme süreci olarak nitelendirilen bu süreç
Marx’ın ifadesiyle, “insanlık tarihine, kandan ve ateşten harflerle yazılmıştır.”4 Nitekim yine Marx, kilise mallarının yağmalanması, devlet
mülkünün hileli yollardan ele geçirilmesi, ortak toprakların çalınması,
feodal ve klan emlakinin gasp edilerek, başıboş bir terör havası içinde
modern özel mülkiyet haline getirilmesini ilkel birikimin yöntemleri
arasında saymaktadır. Kuşkusuz Marx’a göre sonuçta kapitalist tarım
için gerekli alan ele geçirilmiş; toprak, sermayenin bir parçası haline
getirilmiştir.5 Burada vurgulanması gereken toprağın özel mülk haline,
dolayısıyla sermayenin bir parçası haline gelmiş olmasıdır. İlkel birikim
kavramına yüklenen anlamı biraz daha geliştirerek bunu ilkel birikimin
sürekliliği bağlamında tartışanlar da bulunmaktadır. Bu tartışmalarda
ilkel birikim tarih öncesi değil, toplumsal işbölümü ve toplumsal mülkiyet ilişkileri ve emperyalizm bağlamında çözümlenmekte ve kapitalizmin günümüzdeki biçimiyle aşağıdaki gibi ilişkilendirilmektedir:6
Eğer ilkel birikimin en soyut tanımı servetin sermayeleşerek özel ellerde toplanması ise, ulusal devletin sosyal boyutunun geriletilmesi,
kamusal mal ve hizmetlerin tasfiyesi gibi süreçleri ilkel birikimle açıklamak olasıdır; zira burada da, kamusal servet sermayeleşerek özel
ellerde toplulaşmaktadır. Üstelik kullanılan yöntemler, “kilise ve devlet
mallarının” 18. ve 19. yüzyıldaki yağmasında kullanılan yöntemlerden
daha az hileli de değildir.
Bu açıklamaya Lenin’in halen güncelliğini yitirmeyen ve mali sermayeyi mali oligarşi olarak niteleyen görüşlerini de eklediğimizde yazının
bundan sonraki varsayımlarına ilişkin ipuçlarına da ulaşılabilir. Lenin,
A.k., s. 52.
A.k., s. 679.
5 A.k.,s. 696–697.
6 Metin Özuğurlu, “Marksizm ve İlkel Sermaye Birikimi”, Marksizm ve…, İmge Kitabevi,
Ankara, 2003, s. 161–191.
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Hilferding’den alıntıyla mali sermayeyi, bankaların çekip çevirdiği,
sanayicilerin kullandığı sermaye olarak kabul etmektedir. Toprak ve
mali sermaye arasındaki ilişki de ona göre, gelişme halindeki kentlerin
çevresinde bulunan topraklar üzerindeki spekülasyonlardan elde edilen
yüksek kazançlardır. Kuşkusuz Lenin, o dönemde ulaştırma düzeninin
de bankalara bağlı ulaştırma şirketlerinin elinde olduğunu ve ulaştırma
kurumunun çıkarları ile toprak alım satımındaki çıkarların iç içe olduğunu örneklerle anlatmıştır.7 Bütün aşamalarda bankaların çok önemli
işlevlere sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Buraya kadar yapılan değerlendirmelerde, öncelikle temel niteliklerini korumakla birlikte kapitalist üretim biçiminin ortaya çıktığı günden
bu yana sürekli değiştiğini belirtmek gerekiyor. Her değişim süreci bir
önceki aşama üzerinde yükseldiği için konu tarihsel bir bağlama oturtulmalıdır. Bir kere toprakta özel mülkiyet kurumunun kurulması menkulleştirmenin ilk aşaması olarak kabul edilmelidir. Batıda kapitalist
anlamdaki özel mülkiyetin kuruluş aşaması ilkel birikim süreci olarak
nitelendirilir. Bu süreçte başta kilise ve devlet mülkü olmak üzere ortak
kullanıma ayrılmış olan topraklar özel mülkiyete geçmiştir. Burada
amaç kapitalist tarımsal işletmelerin kurulmasıdır. Burjuvazi bu dönemde tarımsal topraktan elde edilen ve aristokratlara kalan toprak
rantına da el koymuştur. Ülkemizde ise benzer bir aşamayı Osmanlıİngiliz Ticaret Anlaşması ve 1858 yılındaki Arazi Kanunnamesinde
görebiliriz. Bu süreç bir ilkel birikim süreci olarak nitelendirilmese de
toprakların özel mülkiyete geçmesi konusunda önemli düzenlemeler
olarak sayılmalıdır. Bu süreci toprağın piyasada alınıp satılması yani
piyasalaşması süreci izlemektedir. Bunun için gerekli koşul toprağın
değişim değerine sahip olmasıdır. Yukarıda bu tartışmaları Marx’ın
metalaşma süreci bağlamında ele almıştık.
Bu temel açıklamaların ardından yazıyı iki savla temellendirebiliriz:
(1) Yurttaşların bir kısmının mülksüzleştirilmesi, ya da toprağın ayrıcalıklı toplumsal sınıfların eline geçmesi. Bu sürece mülksüzleştirerek
mülkleştirme diyebiliriz. (2) Devletin topraksızlaştırılması, ya da mali
sermaye aracılığıyla menkulleştirilen toprakların küresel sermayenin
kullandığı bir araca dönüşmesi. Bu sürece de menkulleştirme diyebiliriz.
Belirtilmelidir ki bu iki aşama birbiriyle ilişkilidir, iç içedir ve bütünsel
bakış açısını gerektirir. Ancak menkulleştirme, mülksüzleştirilerek

V.İ. Lenin, Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aşaması, (çev. Cemal Süreyya), 10.
Baskı, Sol Yayınları, Ankara, 1998, s.53, 63–65.
7
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mülkleştirme aşamasıyla birlikte ya da ondan sonra gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bu iki süreç tartışılacaktır.
Mülksüzleştirerek Mülkleştirme: Mülksüzleştirerek mülkleştirme
sürecin ilk aşamasıdır. Bu süreçte toprakların olabildiğince özel mülkiyet havuzuna aktarılması sağlanmakta, özel mülkiyet havuzuna aktarılan toprakların da olabildiğince toprak kapitalistlerinin eline geçmesinin
koşulları hazırlanmaktadır.
Bu süreçte gerek yerli gerek yabancı sermaye gerekse de kamu kurum ve kuruluşları çok etkin bir rol oynamaktadır. İlgi alanları ise devlet
mülkü olan topraklar olmaktadır. Burada kullanılan çok sayıda yöntem
ve araç bulunmaktadır. Toprağın rantı da yine bu aşamada devreye
girmektedir. Planlama kavramı içinde değerlendirilebilecek olan, imar
haklarının devri, kentsel dönüşüm ve kaynak geliştirme, kullanım biçimi
ve işlev değişikliği, nitelik değişikliği ile gelir paylaşımı ve devlet topraklarının satılması bu süreçte kullanılan yöntemler olarak sıralanabilir.
Böylece planlama kararıyla örneğin, yeşil alan olarak kullanılan bir yer
ticaret ve turizm merkezine dönüştürülüp satılabilmekte, kamuya ait
olan topraklar, ayrıcalıklı imar hakları ile ayrıcalıklı toplumsal sınıflara
devredilebilmektedir. Bu süreçteki müdahalelerin iki yönlü olduğu
söylenebilir. İlki toprakların özel mülkiyete dönüştürülmesi ancak rant
değerinin artırılarak dönüştürülmesi. Diğeri de rant değeri yüksek olan
yerlerdeki yoksulların kentsel dönüşüm ve kaynak geliştirme projeleri
ile kentin başka yerlerine gönderilerek yeniden mülk sahibi olması.
Burada devreye TOKİ ve belediyeler girmektedir. Dolayısıyla burada
bazı toplumsal sınıflar yeniden mülk sahibi olmakta ve o yerleri yatırıma dönüştürmek üzere kullanmaya başlamakta, diğerleri de mülk
sahibi olmakta ancak yatırım, birikim ve rant değeri düşük olan kamuya
ait topraklara gönderilmektedirler. Kentsel dönüşüm dışındaki diğer
mülkleştirme düzeneğinde daha önce de belirtildiği gibi devlet mülkü
veya onun hüküm ve tasarrufunda olan yerler, meralar, ormanlar, tarım
toprakları, kıyılar, nehirler, madenler, özelleştirilen kuruluşlara ait
topraklar ve hazine toprakları hızla özel mülkiyete dönüştürülmektedir.
Bunun için gerekli olan yasal düzenlemeler de peşi sıra çıkarılmaktadır.
Güncel olması itibariyle 2B alanları olarak nitelendirilen alanların orman köylüsü dışındaki kişilere satılması yönündeki çalışmaları örnek
olarak gösterebiliriz. Bu alanların henüz yeterince kapitalize edilmemiş
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olması da bugünden sonra bu alanlara gösterilen ilginin artacağını göstermektedir.8
Menkulleştirme: Menkulleştirme, toprağın doğrudan taşınabilir bir
niteliğe sahip kılınması olarak tanımlanmıştı. Özellikle yatırım bankacılığı aracılığıyla, toprağın ipotek edilebilecek hale getirilmesidir.
Alanyazında bu yöndeki ilk uygulamaların ABD’de konut ipotek piyasasında ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de ise 1992 yılında bu kavramın kullanıldığı belirtilmektedir. Menkulleştirme genel olarak varlığa
dayalı menkulleştirme ve ipoteğe dayalı menkulleştirme olmak üzere iki
başlık altında incelenmektedir. İlki, varlıklardan doğacak olan nakit
akışlarına dayalı menkul kıymetleri ihracıdır. Türkiye bu sistemi kullanmaktadır. İkincisi ise mortgage olarak adlandırılan ipotek sistemidir.
Yani bir gayrimenkulün kredi karşılığında ipotek edilmesidir. 9
Bu sistemin ABD’de başlangıç yılları 1930’lu yıllardır ve sistemin aktörleri bankalar değil sigorta şirketleridir. Bu sistemden beklenen sadece kredi hacminin artması değil, ikincil piyasaların derinleşmesini
sağlamaktır.10 Bu anlamda sistemin dayanmış olduğu iki tip piyasadan
söz edilmektedir.
Birincil piyasa, finans kuruluşlarının kişilere verdiği kredilerden oluşuyor. Burada teminat olarak çoğunlukla tüketicinin ödeme gücü ve
almak istediği konut dikkate alınıyor. Yurtdışında finans kuruluşlarına
yardımcı olan servis sağlayıcı firmalar var, fakat henüz bu yapı Türkiye'de oturmuş değil. İkinci el piyasada ise finans kuruluşları veya kurumlar bu kredileri satın alıp, yurtdışından veya yurtiçinden ikincil
yatırımcılara satıyor. Burada farklı metotlar uygulansa da çoğunlukla
finans kuruluşları tahvil veya hisse senedi çıkarıp satıyorlar. Özünde
varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yapılıyor. Burada alıcılar zenginler,
emeklilik fonları, sigortalar, direkt müşteri ile ilişki halinde olmayan
toptan piyasadan kişiler oluyor. İkinci el piyasası finans kuruluşlarının
likidite sorunu yaşamasını engelliyor ve verdiği kredilerin teminatını
çabuk geri almasında yardımcı oluyor.11
Böylece mortgage sisteminin gerek birincil gerekse de ikincil piyasada finans sermayesinin derinleşmesini sağlayan bir yönü ortaya çıkKonuyla ilgili bir çalışma için bkz. Menaf Turan, Türkiye’de Kentsel Rant Devlet
Mülkiyetinden Özel Mülkiyete, Tan Kitabevi, Ankara, 2009.
9 Menkul Kıymetleştirme (Menkulleştirme), Securitization:
http://alikulus.blogspot.com/2007/12/menkul-kymetletirme-menkulletirme.html.
10 Suna Oskay, Tolga Ceylantepe, Mortgage ve Mortgage Sigortaları, Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği Yayınları, İstanbul, 2006, s. 10–11.
11 Referans, 31 Ocak 2006
8
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maktadır. İkincil piyasanın gelişmesi aynı zamanda yabancı sermayenin
gelmesine de yol açacaktır.12
Mortgage, ipotek bankaları ve yapı toplulukları gibi finansman kurumlarının, konut sahibi olmak için kredi talep edenlere verdikleri uzun
vadeli kredi olarak tanımlanmaktadır. Buradaki ipotek sistemi ile verilen kredi teminat altına alınır. Teminat altına alınan ipoteğin paraya
çevrilmesi ise sistemin önemli özelliklerinden biridir. Bu sistemi diğer
uzun vadeli kredi sisteminden ayıran en önemli unsur, kredi veren
kuruluşun verdiği krediyi hemen nakde çevirmesi için alacağının karşılığında menkul kıymet ihraç etmesinin yolunu açan ve dolayısıyla, ikincil piyasalarda fon fazlası olan yatırımcılara satma olanağı bulunan ve
sonuçta yeni kredilerin finansmanında kullanılacak taze fonlar yaratmasıdır. İşte bu sürece menkul kıymetleştirme denmektedir. Bu sistemde
kredi verenler uzun vadeli konut kredilerine kaynak sağlamak için alacakları karşılığında menkul kıymet ihraç ederek kredilerini menkul
kıymetler satın alan yatırımcılar aracılığıyla finanse ederler. Hem oturmak amacıyla kullanılan konutlar hem de işyerleri, alışveriş merkezleri,
oteller gibi ticari amaçlar için kullanılan gayrimenkullere kredi verilebilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi mortgage kredileri hem birincil
hem de ikincil piyasada işlem görmektedirler. Birincil piyasalarda ticari
bankalar, tasarruf kurumları, yapı kuruluşları, emeklilik fonları, sigorta
şirketleri, menkul kıymet satıcıları, şirketlerin hazine bölümleri, özel
yatırımcılar ve kredi alanlar aktör olarak rol almaktadırlar. Kredi veren
kurumlar verdikleri kredileri bir havuzda toplayarak yatırımcılara satarlar, elde ettikleri fonlarla yeni kredilerini finanse ederler. Yani kredi
alacağına dayalı olarak menkul kıymet ihraç etmek kredi veren kurumların en önemli özelliklerinden biridir. Sigorta ve bireysel emeklilik
şirketleri de ikincil piyasalarda menkul kıymetleri satın alarak sistemi
fonlamaktadırlar. Konut talebi yaratan tüketiciler ile ikincil piyasalarda
satılan menkul kıymetleri satın alan yatırımcılar, brokerler, sermaye
piyasası kuruluşları ve değerleme uzmanları da diğer aktörlerdir. Sermaye piyasası kuruluşları da kredi alacağına dayalı menkul kıymet ihraç
etmek ve kredilerin geri ödemesini tahsil etmek ve bu ödemeleri
menkul kıymet satın alan yatırımcıya ödenmesini sağlamak gibi işlevleri
bulunmaktadır.13 Tablo, yukarıda anlatılan sürecin kısa bir özeti olarak
değerlendirilebilir.

12
13

Suna Oskay, Tolga Ceylantepe, agk., s. 10–11.
Suna Oskay, Tolga Ceylantepe, agk., s. 12–16.
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Tablo: Mortgage Süreci
Birincil
Piyasa
Birincil
Piyasa
Birincil
Piyasa
Birincil
Piyasa
Birincil
Piyasa
İkincil
Piyasa

Ev bulma ve kredi kuruluşuna başvurma
Konutun değerinin değerleme uzmanlarınca tespiti, tapu
sicil kayıtlarının incelenmesi
Konutun değerinin belirli bir kısmının peşin ödenmesi
Mortgage ile bağlantılı sigortaların yapılması, maliyetini
kredi alana yüklenmesi
Gayrimenkule ipotek konması suretiyle kredinin onaylanması
Kredi veren kurumun kredi karşılığında alınan ipoteklere dayalı olarak çıkarılan menkul kıymetleri satması ve
daha fazla borç vermek için para toplaması

Kaynak: Suna Oskay, Tolga Ceylantepe, agk., s. 16.
Gelişmiş kapitalist ülkeler karşısında az gelişmiş ülkeler ile eski sosyalist ülkelerin konumunu batının dünü olarak nitelendiren Hernandes
de Soto, bu ülkelerin gelişmesi için gerekli olan koşulun mülkiyet sisteminde yapılacak olan reformlara bağlamaktadır.14 Bu yazarın görüşlerine yer vermeden önce kapitalizmin dününün kendi coğrafyasında
kandan ve ateşten kurulu bir ilkel birikim süreci olduğunu, bu dönemde
Çin, İran, Osmanlı İmparatorluğu gibi devletlerin birer yağma ve sömürü
düzeni haline getirilmiş olduklarını belirtmekte yarar vardır. Bankacılık
sisteminin rolü ise emperyalizm döneminde kesin bir biçimde ortaya
çıkmıştı. O döneme vurgu yapan çalışmalarda banka tekelleri ile sanayi
sermayesi arasındaki ilişki mali sermayenin oluşumunun kaynağı olarak
gösterilmektedir.15 Ancak günümüzde bu ilişkinin özünü korumakla
birlikte toprak ve doğal kaynaklar üzerinde farklı bir biçime büründüğünü söylemek olanaklıdır. Nitekim yukarıda anılan yazarın üzerinde
durduğu konu da budur. De Soto’ya göre, 2000 yılının rakamlarıyla
azgelişmiş ve eski sosyalist ülkelerde kayıt altına alınmamış, yani henüz
mülkiyet sorunları hukuki zeminde tam olarak çözülememiş, 9,3 trilyon
dolarlık bir toprak varlığı mevcuttur. Onun çözüm önerisi, bütün toprak
varlıkları üzerinde hukuki bir mülkiyet sisteminin kurulması, onların
kayıt altına alınması ve nihayetinde ise bankalar tarafından ipotek edilebilir hale getirilmesidir. Dolayısıyla bu sistemin de en önemli aktörü
Hernandes de Soto, Sermayenin Sırrı, (çev. Murat Aygen), Liman Yayınları, Ankara,
2005, s. 8.
15 Zubtriski vd., Kapitalist Toplum, (çev. Sevim Belli), 8. Baskı, Sol Yayınları, Ankara,
1995, s. 119, 128.
14
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bankacılık sektörü olmaktadır. De Soto, azgelişmiş ve eski sosyalist
ülkelerin durumunu şu şekilde ifade etmektedir:16
Evler, tapulu olmayan araziler üzerinde inşa edilmiştir, şirketlerin
yükümlülükleri tanımlanmamıştır, sanayiler finansör ve yatırımcıların
gözetiminden uzak yerlere kurulmuşlardır. Bu mülkler, üzerindeki
hakların yeterince belgelenmemiş olmasından dolayı, kolaylıkla sermayeye tahvil edilememekte, insanların birbirlerini tanıyıp, birbirlerine
güvendikleri dar yerel muhitler dışında satışı yapılamamakta, kredi
almak için ipotek edilememekte ve bir yatırıma karşı hisse olarak kullanılamamaktadırlar.
Devamında aynı yazar, bu durumdaki sermayeyi ölü sermaye olarak
nitelendirmekte ve bu fiziksel varlığın sermayeye dönüşmesinin yolunun bu varlığın ipotek edilerek borç almak olduğunu belirtmektedir. Bu
önerinin mortgage sistemi içinde ifadesini bulan birincil ve ikincil piyasaların geliştirilmesi ile aynı anlama geldiği görülecektir. De Soto’nun
buradaki çözüm önerisi de bizim bir sonraki başlığımızı ilgilendirmektedir. Yani varlığın taşınabilir kılınması, menkulleştirilmesi. Kuşkusuz
yazarın görüşleri bununla sınırlı kalmamaktadır. O asıl sorunu artık
mülkiyet hakkı olarak değil mülkiyet hakkına erişim hakkının genelleşmesi olarak görmektedir. Ama öncelikle mülkiyet hakkının kurulması
gerekir. Gelişmiş batı ülkelerinde mülkiyet hakkının kurulmuş olmasının kimi yararlarını yazar şöyle sıralamaktadır:
1. Varlıkların ekonomik potansiyellerini belirlemek: Burada yazar
sermayeyi bir varlığın ekonomik ve sosyal bakımlardan yararlı olan
yönlerinin örneğin, tapu, menkul kıymet, mukavele, sözleşme vb belgeler üzerinde kayda geçirilmesi olarak görmektedir. Yani önemli olan bir
evin kendisi değil tapusudur önemli olan. Çünkü bu yolla, “maddi dünyadan, sermayenin yaşamını sürdürdüğü kavramsal evrene adım atılmış
olacaktır.”
2. Dağınık enformasyonu tek bir sistem çerçevesinde toplamak: Mülkiyeti temsil eden belgelerin bir araya toplanarak, vatandaşların birikmiş
servetleri ile ilgili bilgilerin ve bunların tabi olduğu kuralların tek bir
bilgi tabanına yerleştirilmesi.
3. İnsanlara sorumluluk vermek: Resmi mülkiyet sistemi maliklerin
kimliklerini saklamayı engellediği için, satın aldıkları mal ve hizmetlerin
parasını ödemeyen kimselerin kolayca teşhis edilebilmesi, faiz, para ve
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hapis cezası gibi cezalara çarptırılma, kredi notlarının düşürülmesi,
mülk üzerine haciz konması kolaylaşacaktır.
4. Varlıklara esneklik kazandırmak: Bir varlığın ekonomik özelliklerinin göz önünde bulundurularak hangi biçimde kullanılabileceği, birleştirilmesi veya parçalanması yoluyla varlıklara esneklik kazandırılabilir.
Örneğin, tek bir fabrika hisselerinin fiziki varlığın bütünlüğüne zarar
verilmeksizin elden çıkartmaya uygun sayısız yatırımcıya aynı anda ait
olması.
5. İnsanlar arasında bir ağ kurmak: Bu yolla şirketler varlıklar ve sahipleri ile ilgili doğrulanabilir adresler ve mülk kayıtlarına ulaşabilmekte, mülk değerleri hakkındaki objektif kayıtlar hakkında bilgi alınabilmekte ve bütün bu bilgilerin kredi işlemlerinde kullanılması sağlanmaktadır. Bu durumda sigorta sistemi aracılığıyla da riskler yönetilebilir
hale getirilmektedir.
6. İşlemleri koruma altına almak: Kamu kurumları tarafından kayıt altına alınan arazi, bina, gemi, fabrika, maden ocağı, uçak gibi varlıkların,
ekonomik açıdan yararlı bütün yönlerini içeren dosyalama sistemi ile
bir varlığın ipotek edilmesi, irtifak hakkı, kiralama, iflas gibi varlığın
paraya dönüşmesini kısıtlayabilecek veya değerini artırabilecek yanlışlıklardan korumaya yardımcı olur. Bu sistemin diğer aktörleri de işlem
kayıtlarını tutan şirketler, tahkim şirketleridir.
Paranın mülkiyeti farz kıldığı, mülkün sadece kâğıttan ibaret bir şey
değil, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırmak için gereken şeylerin
çoğunu kapsayan ve depolayan bir aracılık cihazı olduğu, bütün ilerlemelerin, menkul kıymetler veya hukuki mülkiyeti temsil eden kâğıtlar
karşılığında yapılan iyi bankacılık sayesinde mümkün olduğu, şayet
kapitalizmin bir zihni varsa, bu zihnin yasal mülkiyet sistemi içinde yer
alması gerektiği, resmi mülkiyet sisteminin sermayenin doğduğu yer
olduğu da yazarın diğer savlarıdır. Bu savların ne denli tanıdık olduğu
1980’li yıllardan bu yana ülkemizde uygulanan politikalardan anlaşılmaktadır.
Bütün bunların dışında yazar aslında çok önemli bir şey daha söylemektedir. Günümüzde küresel kapitalizmin az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler üzerindeki hegemonyasını kurmak üzere toprak ve diğer
doğal varlıkları sömürdüğünü bunun yeni bir sömürgecilik politikası
olduğunu savunanları komplocu olarak niteleyenlerin aslında ne denli
gerçeğe uygun yorumlar yaptıklarını da ortaya koymaktadır. Bunu da şu
satırlarla ifade etmektedir. “Bugün kapitalizmin karşıtlarına, kapitaliz-
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min, yoksul ülkelerden zengin ülkelere bir mülkiyet transferi olduğu ve
Batının gelişmekte olan ülkelerde yaptığı özel yatırımların da, çok uluslu
şirketlerin bu ülkelerin kaynaklarına el koymalarından başka bir şey
olmadığını savunmaları için gerekli olan cephaneyi fazlası ile temin
eden ciddi istatistikler mevcuttur.” Yani bunu söyleyenler, yazanlar o
kadar da haksız değiller.
Peki, bu süreç ülkemizde nasıl işliyor? Daha önce de belirtildiği gibi
küresel kapitalizme eklemlenme sürecinde ülkemize biçilen yeni rolün
gereği olarak topraklar ve doğal varlıkların ekonomiye kazandırılması
adı altında yürütülen politikalarla işlemektedir. Bu politikanın uygulayıcıları bu sürecin işlemesi için gerekli yasal düzenlemeler başta olmak
üzere, kurumsal yeniden yapılanma, toplantılar, gayrimenkul yatırım
ortaklıkları gibi yeni oluşumlarla önemli etkinlikler gerçekleştirmeye
başlamışlardır. Örneğin Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği
(GYODER) her yıl düzenlemiş olduğu uluslararası gayrimenkul zirveleri
ile bu sürercin inşa edilmesi konusunda önerilerde bulunmakta, çoğu
zaman da bu öneriler birer politikaya dönüşmektedir. Özellikle
gayrimenkulün menkulleştirilmesi konusunda banka yöneticileri, kurum temsilcileri ve diğer uzmanların düşünceleri dikkatle izlenmelidir.17
Dolayısıyla yabancılardan stopaj alınmaması gibi vergi bağışıklıkları,
doğrudan gelir desteği ile mülkiyet sorunlarının çözülmesi, kadastro
çalışmaları, orman alanlarında 2b sorununun çözüm biçimi, mülk sahipliğinin değişmesi, tapunun üzerine konan yeni şerhler, sermaye piyasasının düzenlenmesi, yatırım bankacılığı gibi son çalışmalar bu sürecin
bir parçası olarak değerlendirilmelidir.
Sonuçta söz konusu olan yurttaşların bir kısmının mülksüzleştirilmesi, ya da toprağın ayrıcalıklı toplumsal sınıfların eline geçmesi ve
devletin topraksızlaştırılması, ya da mali sermaye aracılığıyla menkulleştirilen toprakların küresel sermayenin kullandığı bir metaya dönüşmesidir. Bu durumun mülkiyet ve egemenlik olguları arasındaki bağı
zedeleyip zedelemediği de başka çalışmaların konusudur.
İşbankası Genel Müdürü Ersin Özince 9. Zirve’de şöyle demiştir: “Ben gayrimenkul
üzerine borç veren bir sektörün temsilcisi olarak şu anda gayrimenkul kredileri, konut
kredileri ve gayrimenkul kredileri kadar sorunsuz bir kredi nevimiz olmadığını söyleyeyim.” Yine TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar da aynı zirvede “Gayrimenkullerin
menkulleştirilmesi noktasında da çok daha ciddi adımlar atmamız gerekmektedir.
Ülkemizin 780 bin km2 coğrafyasına baktığımız zaman, bu arazilerin % 60-70’inin
devlete ait olduğunu hep söyler dururuz. Fakat bir analizini yaparsak, bu arazilerin
büyük bir kısmının orman alanları, su havzaları, tarım alanları ve meralar olduğunu,
kullanıma uygun arazilerin, arsaların çok fazla olmadığını görürüz” ifadesini kullanmıştır.
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2000’LER TÜRKİYE’SİNDE
TARIM POLİTİKALARI VE TOPRAK MÜLKİYETİ:
EFEMÇUKURU’NDA “MÜLKİYET NEDİR?”
Alp Yücel KAYA

Bu makalede 2000’li yıllarda uygulamaya konulan tarım politikaları
ve bununla bağlantılı mülkiyet anlayışı, İzmir’in Menderes İlçesi
Efemçukuru köyündeki tarımsal üretim ölçeğinde, köydeki üreticilerle
2007-2008 yıllarında yapılan saha araştırması çerçevesinde tartışılacaktır. Bunun yanısıra köydeki arazilerin 3 Ocak 2008’de “acele kamulaştırma” kararı ile bir maden şirketine tahsis edilmesi ile girilen çelişkili
ve çatışmalı hukuki süreç kapsamında neoliberal mülkiyet anlayışı
sorgulanacak ve ortaya çıkan mücadeleler incelenecektir. Efemçukuru
örneği bir taraftan 2000’li yıllarda Türkiye’de hüküm süren ekonomik
ve siyasi politikalar ve anlayışın net bir ifadesini, diğer taraftan da verilen toplumsal, siyasi ve hukuki mücadele olanaklarını ve kapsamını bize
sunacaktır.

2000’Lİ YILLARDA TARIM POLİTİKALARI
2000’li yıllar Türkiye’sinde IMF ve Dünya Bankası yönlendirmesi ile
neoliberal istikrar programları, yaşanan ekonomik kriz ortamında, bir
kez daha ve ağırlaştırılarak uygulamaya konuldu. 1980’lerden bu yana
zaten zayıflamış bulunan ithal ikameci döneme ait klasik tarımsal destekleme sistemi (tarımsal ürünlerin pazarlama ve işlenmesinde söz
sahibi olan kooperatif birlikleri ve devlet kuruluşları aracılığıyla bir
taraftan düşük maliyetli girdi ve tarımsal kredi destekleri, diğer taraftan
yüksek ürün destekleme fiyatları sağlanması) kaldırılarak yeni bir destekleme sistemi getirildi, küresel piyasalarla bütünleşme hedefi ile tarım
sektöründe önemli bir dönüşüm yaşandı.1 Destekleme politikalarında
fiyatlara dolayısıyla doğrudan piyasaya müdahale yerini bir piyasa
toplumu yaratacak şekilde toplumsal ilişkilere müdahaleye bıraktı.


Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü.
Efemçukuru’ndaki altın madeni ile ilgili karmaşık hukuki süreç ve mücadelelerle ilgili
bilgileri tüm ayrıntıları ile sağlayan Ali Arif Çangı’ya müteşekkirim. Bu makaledeki
hataların tüm sorumluluğu ise tabi ki bana aittir.
1 Bu sürecin ayrıntıları ve yaşanan dönüşümün ekonomik ve toplumsal boyutu için
bkz. (İslamoğlu vd., 2008).
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2001’de uygulamaya konulan Tarım Reformu Uygulama Projesi (TRUP)
ile vücud bulan bu dönüşümün en önemli ayağı tapulu arazi temel alınarak üreticiler ve tarımsal destekleme sistemini yeniden tanımlayan
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) oldu. Teorik söylemini, piyasa toplumu oluşumunu etkin bir mülkiyet hakları rejiminin kurulmasına bağlayan Yeni
Kurumsalcı İktisat’tan alan bu tip bir düzenleme ile mülkiyet ve tapu
sahibi olmak artık üreticinin sistem/piyasa içinde tanımlı olmasının tek
şartı haline geldi.2
2001-2004 yılları arasında karar/tebliğlere, 2005’ten itibaren “Çiftçi
Kayıt Sistemi Yönetmeliği”ne göre yürürlükte bulunan ÇKS’ye3 kayıt için
çiftçilerden tasarruf ettikleri tarım arazisinin aidiyetini yani mülkiyetini
gösterir bir belge istenmektedir. Bu belge, yönetmeliğe göre kadastro
geçmiş birimlerde tapu senedi ve kira sözleşmesi, kadastro geçmemiş
birimlerde ise tespit komisyonlarınca hazırlanan keşif raporudur.4
ÇKS’nin bu şekilde tapu tasarrufu ve mülkiyete bağlanması TRUP çerçevesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği ve halen
sürmekte olan “TRUP Kadastro Çalışmaları”nı da gündeme getirdi. Bu
ortak çalışmanın ÇKS’nin kadastro ve tapu sicil bilgilerine göre daha
sağlıklı yapılması amaçlanıyordu:
“Proje kapsamında yer alan illerde kadastrosu yapılmamış olan yaklaşık 4.000 birimin kadastro çalışmalarının tamamlanması ve tapu sicilinin oluşturulması, böylece Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na tarımsal
alanların hem mevcut hem de yeni kadastrosu yapılmış parselleri gösteren kadastro haritaları, alan, mülkiyet ve arazi kullanımını da içeren
ilgili parsel bilgileri; arazi sahipleri ve toplum için, tapu sicil kayıtları ile
belge ve bilgilerin sağlanması, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tapu kayıtlarının oluşturulması; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve toplum
için, il ve ilçelerin jeodezik ağının uygun bir sıklaştırma ve doğruluk
düzeyinde oluşturulması, ilgili Kadastro Müdürlüğünde bulunan
kadastro haritaları ile bütünleşik durumda sözel tapu verilerinin
Yeni Kurumsal İktisat’ın temel öngörüleri için bkz. (North, 1990); tarımsal politikalar
çerçevesinde, Dünya Bankası’nın yaklaşımını yansıtan bir değerlendirme için bkz.
(Deininger, 2003). Eleştirel yaklaşımlara örnek olarak bkz. (Byres, 2004), (Hann,
2003), (İslamoğlu, 2007), (İslamoğlu, 2004).
3 Hazine Müsteşarlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Doğrudan Gelir Desteği
Yapılması ve Bu Amaçla Oluşturulacak Çiftçi Kayıt Sistemine İlişkin Uygulama Tebliğleri için bkz. 21.06.2001, 14.06.2002, 02.05.2003, 13.05.2004 tarihli Resmi Gazeteler;
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği için bkz. 30.04.2005 tarihli Resmi Gazete.
4 Belgelerin ayrıntıları için bkz. Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Madde 7, (ı) bendi,
30.04.2005 tarihli Resmi Gazete.
2
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oluşturulması, hedeflenmiştir.” (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,
2009: 1).
Bu şekilde uygulanan ÇKS’ye kayıtlı olmak, yeni destekleme sisteminden yararlanabilmenin de sınırlarını çizdi. ÇKS ile birlikte
eşazamanlı olarak uygulamaya konulan Doğrudan Gelir Sistemi (DGD)
çiftçilere, yıl içerisinde işledikleri ÇKS’ye kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü
dikkate alınarak (2001’de 200 dekar, 2002’den itibaren en fazla 500
dekara kadar, dekar başına) ödeme yapılmasını örgörüyordu.5
ÇKS’de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen üreticiler ise DGD’den yararlanamıyorlardı.6 2006 yılında kabul
edilen 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun geçici 2. Maddesi’ne göre de “Entegre idare ve kontrol sistemi oluşturuluncaya kadar üreticilere yapılacak bitkisel üretimle ilgili destekleme ödemelerinde çiftçi kayıt sistemi
esas alınır” denilerek destekleme politikalarından yararlanabilmenin
şartı aynı şekilde ÇKS kaydına yani mülkiyet sahipliğine bağlandı.7
2000’li yıllarda ÇKS-DGD ile birlikte tapu/mülkiyet sahibi olmaya
bağlanan diğer bir mekanizma da zirai kredi borçlanması oldu. Tarım
Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve Kooperatif Birlikleri’nin zirai
kredi piyasasında zayıfladığı, ÇKS ve buna bağlı bir destekleme sisteminin ön plana çıktığı bu dönemde, zirai krediler tapu teminatına koşut
hale geldi.8 Bu da aslında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün TRUP
için öngördüğü, Yeni Kurumsal İktisat’ın sağladığı çerçeve ile şekillenen
Dünya Bankası’nın (yoksulluk hedefli) ekonomi politikası anlayışını
Hazine Müsteşarlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Doğrudan Gelir Desteği
Yapılması ve Bu Amaçla Oluşturulacak Çiftçi Kayıt Sistemine İlişkin Uygulama” Tebliğleri için bkz. 21.06.2001, 14.06.2002, 02.05.2003, 13.05.2004 tarihli Resmi Gazeteler;
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Bitkisel Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir
Desteği Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliği” için bkz. 30 Nisan 2005 tarihli Resmi
Gazete. DGD uygulaması 2009 yılı itibariyle kaldırılmıştır.
6 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Bitkisel Üretimle İlişkili Olarak, Doğrudan Gelir
Desteği Ödemesi Yapılmasına İlişkin Tebliği”, Madde 16, bkz. 30 Nisan 2005 tarihli
Resmi Gazete.
7 Tarımsal destekleme politikalardaki bu tür dönüşüme rağmen 2004 yılında Türkiye
genelinde ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı, varolan çiftçi sayısının %67’sinde kaldı, (Ziraat
Mühendisleri Odası, 2009). Bir başka açıdan bakıldığında, İzmir özelinde, İl Tarım
Müdürlüğü verilerine göre, varolan tarımsal arazinin 2001’de %46, 2002’de %65,
2003’de %66, 2004’de %68 ve 2005’de %68’inde DGD’den yararlanıldı.
Efemçukuru’nun bağlı olduğu Menderes’te bu oranlar şöyledir: Menderes 2001, %36;
2002, %41; 2003, %40; 2004, %41; 2005, %41.
8 Tapu/mülkiyet sahipliğine diğer bir vurgu 2005 yılı içerisinde yürürlüğe konulan
5363 sayılı Tarım Sigortaları Yasası’nda söz konusu oldu. Aynı anlayış içerisinde kanun
sadece ÇKS’ye kayıtlı ve tapulu arazilerin sigortalanmasını, prim desteğinin de ÇKS’ye
koşut olmasını öngördü.
5
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yansıtan, hedef (neoliberal jargonda “çıktı”) ile paralellik göstermektedir:
“Projenin [TRUP] önemli çıktılarından biri de “güvenilir gayrimenkul
mülkiyet hakları” bilgisinin geliştirilmesidir. Etkin mülkiyet bilgisi sistemleri sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştıran bir alt yapı sağlamaktadır. Güvenilir mülkiyet hakları bilgisi kredi almada teminat sorununu
çözebilmekte, arazinin kullanımını geliştirmekte ve aynı zamanda yoksulluğun azaltılmasını etkilemektedir. Projenin uygulanmasından en çok
yararı düşük gelirli tarımla uğraşan kesim görecektir” (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 2009: 5-6).
Mülkiyet haklarının etkin işleyişini kredi edinme kolaylığına, arazi
kullanımı gelişimine ve kısa yoldan (ya da ezberden) yolsulluğun azaltılmasına bağlayan ama bunu yaparken mülkiyetin çatışmalı doğasını
reddeden (çıkar/mülkiyet çatışmalarını dışlayan) bu anlayışın kökenleri
aslında 18. yüzyıl liberal düşüncesine kadar uzanmaktadır: Mülkiyet
sahibi, devlet tarafından koruma altında hiçbir kişi ve kurumun müdahalesi olmaksızın, geleceğe yönelik belirsizliklerden uzak, bireysel mülkiyetini (yani ekonomik kaynağını) tasarruf edebiliyorsa uzun dönemli
yatırımlar aracılığıyla (kendi birikimleri veya kredilerle) onu daha verimli kullanarak üretken hale getirir, böylece üretim, dolayısıyla da
zenginlik artar (Steiner, 1998; Goldie ve Wokler, 2006).9 Bu anlayışın
yeniliği ise piyasanın üretim ve zenginliği arttıracak şekilde işleyişini
sağlamak yerine toplumsal ilişkileri yani mülkiyet rejimini düzenleyerek
bir piyasa toplumu yaratma çabasıdır.10
Bu teorik anlayışa dayalı TRUP’un uygulamadaki etkileri tarım sektörü için oldukça yıkıcı oldu. DGD ve prim gibi yeni destek mekanizmalarından yararlabilmenin, zirai kredi kullanabilmenin artık mülkiyet ve
tapuya bağlı olması, tarım sektöründe büyük ve küçük ölçekli toprak
sahipleri arasında farklılaşma yarattığı kadar kiracı veya ortakçı olarak
üretim yapan üreticileri, hisseli mülkiyet sahiplerini, 2B üzerinde üretim
Bu anlayışın es geçtiği, mülkiyetin hukuk aracılığıyla mülkiyet (ekonomik kaynak)
sahibi yaratırken mülkiyete (ekonomik kaynağa) sahip olmayanları da yarattığı
gerçeğidir, sahip olanla olmayan arasındaki ilişkinin toplumsal uyum ve zenginlik
doğuracağı ise gayet tartışmalıdır (Kelley ve Smith, 1984).
10 Bu makalede Efemçukuru meselesinin çevre ve halk sağlığı boyutu üzerinde durulmasa da belirtmek gerekir ki 20. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Yeni Kurumsal
İktisat’ın sağladığı teorik temel üzerinde çevre ve çevre sağlığı da piyasalaşmıştır.
Eskiden kamu çıkarları yani kamunun ortak mülkiyeti gözetilerek korunan çevre, yeni
dönemde mülkiyet sistemiyle tanımlı hale gelmiş çevre kullanım hakları (ya da çevre
kirletme hakları) dağıtımıyla piyasalaşmış, alınır satılır (tüketilir) hale gelmiştir.
9
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yapan üreticileri ve benzerlerini dışlayıcı etkisi oldu. Üretim üzerinden
değil tarımsal arazi üzerinden verilen DGD küçük ölçekli üretimi cezalandırırken büyük ölçekli arazi sahiplerini (kontrol mekanizmalarının
noksanlığında üretim yapsın yapmasın) ödüllendirmiş oldu. Buna ilaveten fiyat ve girdi desteklerinin kurumsal yapısının (ticaret ve finans
sermayesi lehine) ortadan kaldırıldığı 2000’li yıllarda fiyat-maliyet
makası sürekli maliyet lehine açılarak tarımsal faaliyeti üreticiler için
zarar getiren bir ekonomik faaliyete çevirdi. Büyük veya küçük ölçekli
olsun fark etmeksizin, tarım dışı ek ekonomik faaliyet olmaksızın (ticaret, esnaflık, gibi) yalnızca tarımsal üretimin kazanç sağlamadığı bir
döneme girildi. Böylesine bir ekonomik faaliyetin sürdürülmesi tabi ki
borçlanma mekanizmalarını tetikledi ve tarımsal faaliyeti borçlanmanın
sürdürülebilirliğine bağladı. Ama borçlanmanın da tapu/mülkiyete bağlı
hale geldiği bu dönemde, kurumsal yapıların zayıflığı içinde borçlanmanın sürdürülebilirliği, teorik olarak varsayılanın aksine, gayriresmi
borçlanma kadar yaratıcı borç öteleme taktiklerine bağlı kaldı. Bu anlamda da, TRUP’un on yıla yakın uygulama sürecinde, en azından şimdilik, mülksüzleşme göreli olarak daha sınırlı kaldı, ama mülksüzleşmeden
yoksullaşma tarım sektörüne egemen oldu (İslamoğlu vd., 2008).

EFEMÇUKURU’NDA TARIMSAL ÜRETİM YAPISI
2000’li yıllarda uygulanan tarım politikaları her ürün temelinde
farklı dinamikler içermesine rağmen benzer sonuçlar doğurdu. İzmir
özelinde 1997-2008 arasında sonunda ildeki tütün tarlaları yüzde 75,
pamuk tarlaları yüzde 69, çekirdeksiz üzüm bağları yüzde 65 oranında
küçüldü; tarımsal istihdam Türkiye genelinde üçte bir oranında daralırken (2000’de yüzde 36; 2008’de yüzde 23,7), ilde dörtte bir oranında
daraldı, 2000’de ildeki işgücünün yüzde 28.5’i tarımda istihdam edilirken 2008’de bu rakam yüzde 7.5 oldu (proje.izmirtarim.gov.tr, 2010;
tuik.gov.tr, 2010). Dünya piyasalarında Manisa-İzmir-Denizli bölgesinin
egemen konumda bulunduğu çekirdeksiz üzüm (sultaniye) üretimi,
2000’li yıllarda, diğer tüm tarım satış kooperatifleri birlikleri gibi,
TARİŞ’in, yeniden yapılandırılma sürecinde mali yönden zayıflaması ve
piyasada fiyat belirleyici konumunu kaybetmesiyle, üreticiler aleyhine
(ihracatçı-tüccar lehine) önemli bir darbe yedi, ki İzmir ili içindeki bağ
alanlarının daralması bu süreci apaçık yansıtmaktadır; piyasa yapısı
farklılık gösteren, daha çok iç piyasaya hatta yerel piyasalara yönelik
sofralık yaş üzüm üretiminde genel eğilime bağlı olarak maliyet-fiyat

2000’ler Türkiye’sinde Tarım Politikaları…│ 87
makası giderek maliyet lehine açılarak önemli düşüşler görüldü, yerel
de olsa piyasaya yönelik üretim neredeyse geçimlik üretime evrildi;
1990’ların sonundan itibaren yüksek fiyatlara tabi olarak üretiminde
artış gözlenen şaraplık üzümde ise 2000’li yıllarda artan ÖTV oranları
ve şarap fabrikalarının sözleşmeli üretim çerçevesinde üretim ve fiyatlar üzerinde hakim konumları sonucu üreticiler (üretimi arttıramayıp
maliyeti düşüremedikleri bir ortamda) borçlanma sarmalında ekonomik
olarak zayıf konuma geldiler (İslamoğlu vd., 2008).
Genel olarak tarımsal üretimin ve üreticilerin, özel olarak da üzüm
üretimi ve üreticilerinin bunalıma girdiği 2000’ler Türkiye’sinde İzmir
Menderes’e bağlı Efemçukuru köyünde küçük ve orta ölçekli işletmelerde (0-50 dekar) üzüm üretimi gerçekleştiren üreticiler, yeni tarımsal
politikalardan hiç etkilenmeyerek yoksulluktan ziyade refah içinde
yaşamakta, tam anlamıyla da bu resimde bir istisna oluşturmaktadır.11
Köyde yüzyıllardan bu yana üzüm üretimi yapılmakla birlikte, 19721980 yılları arasında Efemçukuru Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çerçevesinde örgütlenen üreticiler çekirdekli beyaz üzüm (rezaki) yetiştirmişler, bu üretim ihracata yönelik (daha çok Almanya’ya gönderilmek
üzere) olmuştur. 1970’lerin ikinci yarısından itibaren çeşitli denemeler
sonucu köyde daha iyi verim verdiği anlaşılan alfons (ya da köylülerin
tabiriyle enfes) tipi sofralık siyah üzüm üretimine geçilmiştir. Yaklaşık
650 metre rakımda, neredeyse İzmir’in çatısı denecek bir konumda su
kaynaklarının merkezinde bulunan köyde, İzmir bölgesi için istisnai
olarak daha serin ve kuru bir iklim hakimdir. Yeraltındaki zengin
kaynak sularından dolayı sulamaya ihtiyaç duyulmayan meğilli bir arazi
yapısında üretim yapılmaktadır.12 Bu şartlar altında “yumurta sarısı”
büyüklüğünde üzüm taneleri yetiştirilmekte, üst seviyede bir meyve
kalitesi ortaya çıkmaktadır. Verimlilik açısından dönüm başına verim de
bu istisnai şartlar altında yüksektir. Sultaniye çekirdeksiz üzüm
Manisa’da dönüm başına 1000-1200 kilo arası verime sahipken,
Efemçukuru’ndaki alfons tip üzümde bu rakam 2-3 tona çıkmaktadır.
Yetiştirilen üzüm toplanır toplanmaz henüz bağdayken menşeini
(“Efemçukuru”) tüketicilere tanıtacak etiketler kullanarak (kooperatif
çerçevesinde) paketlenmekte ve doğrudan tüccarlar tarafından yüzde
Buradaki bilgiler 2006-2008 yıllarında köyde üzüm üretimi üzerine yapılan araştırma ve mülakatlar sonucu derlenmiştir. Ayrıntılar için bkz. (İslamoğlu vd., 2008).
12 Bağcılıkta, sulama arttıkça hastalık riski de arttığı için zirai ilaç kullanımı artmaktadır, dolayısıyla yeraltı su kaynaklarından doğal olarak beslenen, sulanmasına gerek
duyulmayan bağların ilaçlanma ihtiyacı sınırlıdır. Bu durum verimi arttırdığı kadar,
maliyetleri de düşürmekte, üreticilerin kar oranlarını arttırmaktadır.
11
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90’dan fazlası İstanbul’a gönderilmek üzere satın alınmaktadır. Ürün
İstanbul’da alım gücü yüksek tüketici sınıfların bulunduğu semtlerde
sabit piyasa/talep bulmakta, İstanbul’a göre daha az yoğunlukta alım
gücü yüksek tüketici barındıran İzmir’i ise neredeyse pas geçmektedir.
Bu piyasa yapısında fiyatı da (üreticiden çıkış ve perakende satış) göreli
olarak oldukça yüksek olmakta, fiyatın oluşmasında üreticinin pazarlık
payı da tüccara göre daha ağır basmaktadır. 2006 yılı dikkate
alındığında dünya piyasasında Türkiye’nin lider konumda olduğu
çekirdeksiz kuru üzümün üreticiden çıkış fiyatı 1000-1300 lira/kg
arasındayken, Efemçukuru’nda yetiştirilen sofralık “enfes” üzümün
üreticiden çıkış fiyatı 1700-2000 lira/kg arasında değişmektedir.
Yüksek rakımın getirdiği iklim yapısı ile sulama ihtiyacını, ilaçlama ve
mazot kullanımını sınırlayan meğilli arazi dolayısıyla üretim maliyeti
diğer bölgelere göre daha düşük, yine bu koşullardaki üretimin kalitesi
ve piyasadaki talep yapısı dolayısıyla getirisi yine diğer bölgelere göre
daha yüksek olmaktadır. Toplumsal farklılaşmanın sınırlı olduğu köyde
hakim olan küçük ve orta ölçekli üretim çerçevesinde üreticilerin net
geliri böylece 2000’li yıllarda sürekli zarar eden diğer üzüm
üreticilerinin aksine istisnai şekilde yüksek olmaktadır. Böylesine bir
üretim yapısında köydeki üreticiler, borç sarmalına dolanarak birikimlerini ve mal varlıklarını yitirmeye başlayan yoksullaşmış diğer üreticilerin aksine yatırım yapabilmektedirler (İzmir’de ev, araba almak gibi),
hatta Menderes’e yeni atanan banka müdürleri köylülerin mevduat
hesaplarını kendilerine çekmek için yarışmaktadırlar. Benzer şekilde
çoğu üreticinin aksine sigorta (sosyal güvenlik) primlerini düzenli ödeyebilmekte, diğer üreticiler gibi üretimlerini sürdürebilmek için, ilk
olarak kısmak zorunda kaldıkları “maliyet” kalemi sigorta primleri
olmamaktadır. Böylesine bir ekonomik durum içinde köy göç vermemektedir, köy nüfusu azalmaktan ziyade normal nüfus artışı oranında
artmaktadır.13 Yılda 4 aylık emekle sağlanan yüksek kazanç, köyde yetişen yeni kuşakları farklı emek piyasalarında iş aramadan, hatta emek
piyasalarında nitelikli emek arzederek yeralabilmek için ortaöğretim
hatta ilköğretim sonrası eğitim alma sürecinden uzak tutmaktadır.14
Köy yaklaşık 150 hanede 700 civarı nüfus barındırmaktadır.
Köylüler yine de yeni pazarlama olanakları aramaktadırlar, özellikle son yıllarda
gündeme gelen organik üretim bu konuda ön plana çıkmaktadır. Köyün kendine özgü
coğrafi, iklimsel ve toprak şartlarından dolayı organik tarıma geçiş çok uygundur. Bu
bağlamda da 52 üreticiyi temsilen Efemçukuru Kalkınma Kooperatifi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Organik Tarım Birimi
arasında 2007’de organik tarıma geçiş konusunda bir işbirliği anlaşması imzalanmış13
14
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“Acele Kamulaştırma”
2000’li yılların yeni tarım politikalarının mülkiyetle tanımlı bir tarım
kesimi yaratmaya çalışmasına rağmen, kendine özgü yapısı nedeniyle
bu yeni sistemde tanımlı olmayan Efemçukuru köyü ve üreticileri bir
istisna teşkil etmekle birlikte, uygulanan politikaların sınır ve geçerliliği
hakkında da önemli ipuçları veriyor. Köyde tapu tasarrufunda bulunan
ama kendileri için çok bir şey ifade etmeyen (faydasını göremedikleri)
ÇKS’ye dahil olmaya ve DGD’den yararlanmaya kayıtsız kalan üreticiler
bulunuyor.15 Üretim yapılan arazi miktarı büyük olmadığı için DGD
önemsenmiyor16, genellikle birikimlerden yararlanıldığı için zirai krediye ihtiyaç olmuyor, ihtiyaç olduğu durumlarda arazi dışındaki varlıklar karşılık gösterilerek talep ediliyor. Dolayısıyla, her ne kadar tarım
politikalarının hedefi olsa da tapu tasarrufu tarımsal (ya da tarım piyasasına dair) bir özellik kazanmıyor, eskiden olduğu üzere yalnızca
taşınmaz üzerindeki hakları gösteriyor.
Buna rağmen, liberal bir toplum teorisi altında, “... [T]aşınmaz mallar
üzerindeki ayni hakların durumunu, bunlardaki değişiklikleri göstermek, gerçek hak sahibini belirlemek, açıklığı, istikrar ve güveni sağlamak, uyuşmazlıkları önleyip, toplumda sosyal barışı kurmak ve korumak amacıyla taşınmaz mallarda hakkın dış görünüm şekli için” tutulan
tapu kayıtlarının/sicillerinin (Eren ve Başpınar, 2005: 239-240) da yeni
dönemde anlam kaybettiği, 3 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Efemçukuru’ndaki 35 parsel arazinin “acele kamulaştırılması”na
dair 2007/12974 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile anlaşılıyor:
“İzmir İli sınırları içerisinde, Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi17 uhdesindeki IR:5419 sayılı maden sahasında bulutır. Organik tarım bir pazarlama stratejisi olduğu kadar, üreticilerin başlarındaki altın
madeni tehlikesini bertaraf etmek için Belediye’yle giriştikleri farklı bir savunma
stratejisidir.
15 Köyde üzüm üretiminin bir kısmı 2B arazileri üzerinde gerçekleşiyor, dolayısıyla
topraklarının bir bölümünde tapusu olmayıp ÇKS’ye dahil olmayan, dolayısıyla da
DGD’den yararlanmayan üreticiler bulunuyor. Ama tapulu arazideki üretimde bile ÇKS
ve DGD’nin etkisiz olduğu köyde, 2B arazilerindeki üretim, sistemde tanımlı olmasalar
da, yeni tarım politikalarından etkilenmiyor.
16 Gerçekleştirilen mülakatlarda, bir üretici yeni tarım politikalarının etkisi üzerine
“DGD almıyorum devlete katkım olsun” demiştir.
17 Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi Kanada
Vancouver’da bulunmakla birlikte sermayesi ulusötesi özellikler taşıyan Eldorado Gold
Corporation’ın bir şirketidir. Eldorado Gold Corporation hisseleri Toronto ve New
York Borsalarında işlem gören, Brezilya, Çin, Yunanistan ve Türkiye’de hazırlık aşamasında projeleri ve altın madeni işletmeleri bulunan bir şirkettir. Şirket Türkiye’de
Efemçukuru hazırlık aşamasında bir proje, Kışladağ’da (Uşak) işletilen bir maden,
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nan ve ekli listede ada ve parsel numaraları belirtilen alanların, anılan
Şirket tarafından üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis kurulması ve
sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; adı geçen Bakanlığın
23/11/2007 tarihli ve 54985 sayılı yazısı üzerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
10/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
Bu kamulaştırma kararı, Efemçukuru Köyü yöresinde 1999’da verilen altın ve gümüş madeni işletme ruhsatı ve işletme izninin sırasıyla
iptali (2004), temyizi (2005) ve yürütmeyi durdurma (2008)18 ve halen
karar düzeltmesi aşamasında olan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)19
süreçlerine rağmen, Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi’nin işleteceği altın madeni için arazi satın almak istemesine
karşılık Efemçukuru’ndaki köylülerin bir bölümünün arazilerini satmak
istememeleri sonucu ortaya çıkmıştır.20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, acele kamulaştırma kararına dair yaptığı açıklamalarda, Tüprag’ın Efemçukuru’nda madencilik faaliyetlerini sürdürmek
için 2006 yılında acele kamulaştırma talebinde bulunduğunu bildirmiş
(arsiv.ntvmsnbc.com, 2008), “ÇED raporu alınmış, yasaya uygun çalışArpalı’da (Bayburt) öngörülen bir projeye sahiptir. 2000’li yılların başında Koç Holding’e bağlı Demir Export şirketiyle de ortak çalışmalar yürütmüştür, bkz.
(www.eldoradogold.com , 2010).
18 Menderes Efemçukuru Köyü yöresinde Tüprag Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi’ne 1999’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından altın ve
gümüş madeni işletme ruhsatı ve işletme izni verilmiş; verilen ruhsat ve işletme izni
yurttaşlar, ELELE Hareketi, İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü)
ve İzmir Tabip Odası tarafından açılan dava sonucu 2004’de iptal edilmiş; Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı iptal edilen ruhsat ve işletme iznini geri almamış; ruhsat ve
işletme iptaline dair dava Aralık 2005’de temyiz edilerek yürütmesi durdurulmuş;
Danıştay 2008’de maden işletme ruhsatı ve işletme izninin yürütmesini durdurmuştur.
19 Çevre ve Orman Bakanlığı 2004’te mahkemece iptal edilen ruhsat ve işletme iznine
karşın Ekim 2005’de olumlu ÇED kararı vermiş, bu karar 2007’de temyizde onanmış,
2010 itibariyle karar düzeltmesi aşamasındadır. Bu süreçte DSİ’nin yatırım programından çıkardığı Efemçukuru yöresinde inşa edilmesi planlanan İzmir kentinin içme
suyu ihtiyacını karşılayacak Çamlı Barajı’nı İZSU üstlenmiş ama Tüprag’a altın madeni
için ÇED olumlu belgesi veren Çevre ve Orman Bakanlığı İZSU’ya ÇED olumlu belgesi
vermemiştir. İZSU tarafından işlemin iptali için Çevre ve Orman Bakanlığı aleyhine
açılan davayı gören İzmir 2.İdare Mahkemesi 2008/269 Esas sayılı dava dosyasından
07.05.2008 tarihinde yerinde keşif yapmış ve üç kişilik bilirkişi heyetinden rapor
almıştır. Düzenlenen Bilirkişi Raporunda, “İzmir’in doğal nüfus artışı, İzmir’in günümüzdeki ve gelecekteki su talebi ve arzı” değerlendirilmiş ve Çamlı Barajı’nın yapımına ihtiyaç olduğu görüş ve kanaati bildirmiştir.
20 Köylüler kendilerine gelen noter onaylı (arazilerin satılması aksi halde
kamulaştırılacağı bilgisini içeren) teklif mektuplarını İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda
yakarak reddetmişler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’e durumu şikayet
eden mektuplar göndermişlerdir (Evrensel, 25.05.2006).
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malarını sürdüren bir müteşebbise yardımcı olmak ayrıca bizim görevimizdir” diye de eklemiştir (Radikal, 18.01.2008).
Bakan Güler’e göre “bu tür yatırımların fazla uzamaması için” gerekli
olan, Bakanlar Kurulu kararının temeli olan “acele kamulaştırma” ise,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27 nci maddesince şöyledir:

“Acele kamulaştırma
Madde 27 – 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında
kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili
idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde
ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri,
idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15
md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir”.
Bu karara karşılık, Efemçukuru’nda acele kamulaştırma kararından
etkilenen köylüler Danıştaya başvurmuşlar, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma istemini reddetmiş (Milliyet 28.04.2008), sonrasında
yapılan başvuru sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise yürütmeyi durdurmuştur (Evrensel 23.06.2008). Ama Acele Kamulaştırmanın
iptali davalarının temyiz incelemeleri 22 Şubat 2010 itibariyle halen
Danıştay İdari Dava Dairelerinde sürmektedir.21 Bu durumda Tüprag,

Dava süreci devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi Gayrı Sıhhi Müessese
(GSM) İnceleme Kurulunca 21.10.2008’de yapılan incelemede Su Havzalarının Koruma
Yönetmeliği’nin 3/6. maddesi gereğince Tüprag’a ait altın madeninin çıkarılması ve
işletilmesi için GSM ruhsatı verilmesi uygun bulunmadı, ruhsatlandırılması mümkün
olmayan Efemçukuru altın madeni işletmesinin 5393 Sayılı Büyükşehir Belediye
Yasası’nın 15/B maddesi gereğince kapatılmasına karar verildi. İzmir Büyükşehir
Belediyesi ekipleri, Belediye Encümeni’nin Gayrı Sıhhi Müessese ruhsatı olmadan
faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Efemçukuru Altın Madeninin kapatılması kararını
uygulayarak madeni 26 Ocak 2009’da mühürledi (bianet.org, 2009). Encümen kararının iptali için işletmeci Tüprag tarafından dava açılsa da İzmir 2.İdare Mahkemesi’nce
yürütmeyi durdurma istemi 02.04.2009’da reddedildi. Fakat Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne
gönderilen bir yazıyla, encümen kararının 5177 sayılı yasa ile değiştirilen Maden
Kanunu`na ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği hükümlerine aykırı olduğu
belirtilerek, söz konusu kararın uygulanmaması talep edildi (Evrensel 29.01.2009).
Ama Anayasa Mahkemesi 5177 sayılı Maden Kanunu’nun bazı maddelerini Mayıs
21
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verilen acele kamulaştırma kararını, Danıştay’daki hukuki süreç devam
etse de, köylülerin arazilerini satın almak için tehdit gibi kullanmış,
sözkonusu 35 parselin 25’ini arazilerinin kamulaştırılması korkusunu
yaşayan köylülerden satın almıştır (Evrensel 26.10.2009).22
Yine Danıştay’daki hukuki sürece rağmen, acele kamulaştırılmasına
karar verilen arazilerin kamulaştırılması için Menderes Asliye Hukuk
Mahkemesi'ne dava açılmış, davalarda keşif ve bilirkişi incelemeleri
yapılmıştır. Ama buna karşı köylüler mahkemeden Danıştay'daki kamulaştırmanın iptali davası sonucunun beklenmesini, Danıştay İdari
Dava Daireleri Kurulu'nun daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararı uyarınca talep etmişler ve Mahkeme bu talebe uyarak mahkemeyi
09.03.2010 tarihine ertelemiştir. Bu erteleme kararında taşınmazlara el
konulması ve taşınmazların Tüprag’a teslimi halinde, taşınmazın üzerindeki uzun dönemli yatırımlarla ortaya çıkan üzüm bağları ve diğer
ağaçların yok edilecek olması, acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi halinde de taşınmazın eski haline getirilmesinin mümkün olmayacak olmasındandır.

Efemçukuru’nda “Mülkiyet Nedir?”
Efemçukuru köyünün, yapılması planlanan (hatta son yıllardaki su
kaynaklarının azalmasıyla yapılması elzem haline gelen) Çamlı baraj
havzasında ve su kaynaklarının merkezinde bulunmasından dolayı köy
arazisinin “acele kamulaştırılma”ya tabi olmasının Efemçukuru köylüleri kadar tüm İzmir halkını ilgilendiren çok ciddi toplumsal ve çevrehalk sağlığını ilgilendiren boyutları var.23 Ama bir an için bunları bir
kenara bırakır, ne kadar zor olsa da saf ekonomik boyutlarını liberal
ekonomi düşüncesi çerçevesinde ele alırsak, mesele, acele kamulaştırma
kararı arazi piyasasında alıcı olmasına rağmen satıcının olmamasından
2009’da iptal ettiğini, bahsi geçen yönetmeliğin de Danıştay tarafından Haziran
2009’da yürütmesinin durdurulduğunu eklemek gerekir (Evrensel 15.06.2009).
22 Şirket bu süreçte üzerinde bağ olan arazilerin dönümünü 12 000 TL, olmayanların
ise dönümünü 5 000 TL’ye satın almıştır (Radikal 07.01.2008), ama bilirkişinin kamulaştırma bedeli olarak belirlediği dönüm başına 30 000 TL ile karşılaştırınca, bu rakamlar çok düşük kalmaktadır (Evrensel 21.11.2009).
23 Tüprag İzmir’de kamuoyu desteğini sağlayabilmek, tepkileri en aza indirebilmek
için, faaliyetleri hakkında (tesbit edebildiğimiz kadarıyla 30 Haziran-11 Temmuz 2009
tarihleri arasında 3 defa) ulusal gazetelerle dağıtımı yapılan gazete ekleri vermiştir.
Milliyet Gazetesi’nin İzmir’de dağıtılan 8 sayfalık Ege ve Business eklerinin ön ve arka
kapak sayfalarına eklenen 4 tam sayfadan oluşan bilgilendirme broşürü “önce insan,
sonra doğa, sonra maden” kapağıyla yer almıştır. Çıkarılacak altının İzmir’de değil
Kışladağ’da işleneceğinin (yani siyanürün İzmir’de değil ama Kışladağ’da kullanılacağının) altının çizilmesi bu bağlamda oldukça ilginçtir.
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kaynaklanmıştır. Arazinin satılmaması da köylülerin bir taraftan zaten
yüksek gelir elde ettikleri üzüm üretiminden (refah konumundan) vazgeçmek ve gelir kaynaklarını kaybetmek istememeleri, diğer taraftan da
altın madeninin yolaçacağı kirlenme ve zehirlenme riskini kabul etmemeleri ile ilgilidir.24 Ekonomik nedeni ön plana çıkaranlar, bunu yapılan
mülakatlarda “bizim için üzüm altından daha değerli” diyerek açıklamaktadırlar25: bağcılıkta arazinin üzerinde kısa dönemde (senelik)
yenilenen bir üretim sürecinden ziyade uzun dönemli (bakımına bağlı
olarak en az 40 yıl) bir üretim süreci sözkonusu olduğu için uzun dönemli bir yatırım yapılmıştır; bu yatırım ülkedeki tüm üzüm üreticilerinin giderek yoksullaşmasına rağmen sürekli yüksek gelir getirmektedir.
Ekonomik rasyonalitenin ağır bastığı, işler durumda olan bir piyasa
ortamında, satılmak istenmeyen bir araziye el konulması, kamulaştırma
yoluyla bir şirkete tahsis edilmesi veya özel mülkiyetin kamulaştırılarak
bir başkasına özelleştirilmesi, hiçbir şeyle çelişmiyorsa, “liberal ekonomi” düşüncesi ile çelişmektedir. Anayasa’nın devletin temel amaç ve
görevlerine dair 5., mülkiyet hakkına dair 35., toprak mülkiyetine dair
44., tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunmasına
dair 45. maddelerince26, bireysel mülkiyetin toplum yararına aykırı
olmadığı sürece devlet güvencesi altında daha verimli işletilmesi, üretimin arttırılarak ekonomik büyümenin ve zenginliğin sağlanmasını içeren liberal anlayış acele kamulaştırma kararı ile tüm geçerliliğini ve
inandırıcılığını bir kez daha yitirmiştir. Çünkü, yine aynı anlayışa göre
artık bireysel mülkiyet (ekonomik kaynak) sahipleri gelecekte karşılaşabilecekleri benzer bir karar olasılığının yarattığı güvensiz-endişeli
ortamda ne mülkiyet sahibi olmak isteyecekler ne de ekonomik yatırım
yapacaklardır, böylece de verimlilik ve ekonomik büyüme kavramlarından uzaklaşılacaktır. Sonuç olarak liberal anlayışın Yeni Kurumsal İktiTüprag şirketinin Uşak Kışladağ’da işlettiği altın madeninin siyanür kullanımından
dolayı 2007'de Danıştay’ca kapatılması da bu tür kaygıların temelidir.
25 Bu ifadeye şunları da eklemek mümkündür: “Bizi aç bırakmaya karar verdi bu
devlet. Başka bir açıklaması yok. Biz zaten acele kamulaştırmaya karşı dava açtık. Dava
daha bitmedi. Buna rağmen niye bizim tarlalarımızı yine teftişe geliyorlar. Biz tarlamızı satmak istemiyoruz”; “Madenin burada olması hem doğa için hem de bizim geçim
kaynağımız için zararlı”; “Benim emekliliğim yok. Bu tarladan ne gelirse ben onunla
geçimimi sağlıyorum. Bu devlet vatandaşını düşünmüyor da bu altıncıları mı düşünüyor? Niye bizim ekmeğimizle oynuyor?” (Evrensel 28.10.2009); “77 yaşındayım.
Çocuklarım bu bağların satılmasının ardından çok zor durumda kalacak. Bir dönüm
bağdan yılda ortalama 3-4 ton siyah üzüm alıyoruz. Bu aşağı yukarı 5-6 bin lira eder.
Şirket bağımızın 5-6 yıllık gelirini verip elimizden almak istiyor” (Evrensel
10.11.2009); "Ne verirlerse versinler satmayacağım” (Radikal 07.01.2008).
26 Bu maddelere 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun tarım politikaları amaçları ve ilkelerine
dair 4. ve 5. Maddeleri de eklenebilir.
24
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sat formatında oluşturduğu 2000’li yıllardaki bireysel mülkiyet tanımlı
tarım sektöründe de teori ile pratik arasındaki tüm bağ kopmakta, mülkiyet tasarrufunu temel alan tarım politikaları bu uygulama ile (kamu
yararı, kamu-çevre sağlığı, mülkiyet tasarrufu konuları ile birlikte) oldukça sorunlu hale gelmektedir. Bu sistemde zaten tanımlı olmayan
Efemçukuru üreticileri, ortaya çıkan acele kamulaştırma kararı ile yeni
sistemin tüm öngörülerinin de tutarsız ve geçersizliğini göstermişlerdir.
Aslında liberal anlayışın acele kamulaştırma kararı ile tutarsız ve geçersiz kalması, neoliberal anlayışa evrilmesi sürecindeki kırılmaya da
denk gelmektedir. 2000’li yıllarda tarım politikalarına da yansıyan,
piyasa ve rekabeti, yani bireysel mülkiyeti, toplumsal her alana genelleştirmeye çalışan, böylece düzenlemelerin ekonomik değil toplumsal
olduğu, devletin piyasayı değil piyasanın devleti düzenlediği neoliberal
anlayış ve uygulamalar Efemçukuru’ndaki acele kamulaştırma sürecinde
hiç de tutarsızlık göstermemektedir (Foucault, 2004). Bu yeni dönemde
piyasa tarafından düzenlenen devletin yürütme organı neoliberal anlayışla uyumlu üç tercih yapmıştır: fiyat mekanizmalarından ziyade mülkiyet yapısına müdahale edilerek daraltılmaya çalışılan, sürekli zarar
eder hale getirilen (küçük-orta ölçekli) tarım sektörü karşısında
ulusötesi sermayenin temsil ettiği, kar oranlarını sürekli arttıran maden
sektörünü27; karları ölçeğine göre yüksek olsa da piyasalarda etkisi
sınırlı olan küçük-orta ölçekli sermaye karşısında etkisi ulusötesi ve
talepleri sınırsız olan büyük sermayeyi28; ortak mülkiyet haklarını ön
plana çıkaran kamusal çıkarlar karşısında bireysel mülkiyet haklarını ön
plana çıkaran özel çıkarları tercih etmiştir.29
Bu tercihler demeti acele kamulaştırma kararının varolan hukuk rejiminde uygulanabilmesini henüz sağlayamamıştır, mesela kamulaştırma kararı net bir şekilde özel faydayı kamu faydasına yeğlerken DaEfemçukuru meselesi ilk başta akla E.P. Thompson ve J. C. Scott’un “halkın ahlaki
ekonomisi” veya David Harvey’nin “el koyarak birikim” kavramlarını getirebilir. Ama
zaten piyasalaşmış bir ürün (arazi) üzerinden farklı ölçeklerdeki sermayedarların
(siyaset ve hukuk önünde eşit olmayan şartlarda da olsa) çatışmaları söz konusu
olduğu için meselenin tartışılmasında açıklayıcılıkları sınırlıdır.
28 Eldorado Gold’un hisselerinin Toronto ve New York Borsaları’nda işlem görmesi bir
yana, Tüprag Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 2007’de 425. sırada yer
alırken, 2008’de 175 basamak birden atlayarak 250. sıraya yükselmiştir (Milliyet
31.7.2009).
29 Özel çıkarların kamu çıkarlarına üstünlüğünü yalnızca acele kamulaştırma kararı
değil, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kamu-özel sektör işbirliği projeleri çerçevesinde
Tüprag’la birlikte geliştirdiği “Efem Çukuru Madeni Alanındaki Endemik veya Tehdit
Altındaki Türlerin Toplanması ve exsitu Muhafazası Projesi”ne 2 yıllığına ayrılan 20
000 TL de göstermektedir (tagem.gov.tr, 2010).
27
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nıştay’da verilen yürütmeyi durdurma kararı kamu yararını gözetmeye
devam etmiştir. Zira hala (yukarda sayılan Anayasa maddeleri çerçevesinde) özel mülkiyeti kamu çıkarları bağlamında koruyan liberal anlayışın hakim olduğu bir hukuk rejimi varlığını sürdürmektedir, neoliberal
anlayışı yansıtacak bir hukuk rejimi meydana gelinceye kadar da varlığını sürdürecektir. Nasıl 18. ve 19. yüzyıllarda yerel/özel gelenek ve
kurallarla düzenlenen ortak/toplu mülkiyet haklarından evrensel/genel
hukuk kuralları ile düzenlenen bireyselleşmiş mülkiyet haklarına geçiş
süreci hukuki çelişkilerle doluysa, günümüzdeki yeni süreçte ortaya
çıkan toplumsal düzenlemelerle varolan hukuk rejimi arasında, yukarıda da görüldüğü gibi, bir çelişkiler yumağı ortaya çıkacaktır. Nasıl 18.
ve 19. yüzyıllarda üretim araçları üzerindeki haklarını kaybedenlerle
tescilleyenler arasındaki çatışmalar bu çelişki yumağını şekillendirmişse
(Bensaïd, 2008; Kelley ve Smith, 1984; Thompson, 1975), yeni çelişkiler
de hukuku bir mücadele alanı haline de getirerek kaybedenlerin,
Efemçukuru örneğinde olduğu gibi, direnmelerini sağlayabilecektir.
Aslında gelecekteki dönüşümün nasıl olacağını geçiş dönemindeki bu
tür direniş ve mücadeleler belirleyecektir. Buna “mülkiyet nedir?”
(Proudhon, 1840) sorusunun günümüze kadar değişmeyen cevabı da
dahildir.
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KAMULAŞTIRMANIN DEĞİŞİMİ
ÖZELLEŞTİRME-DEVLETLEŞTİRME
İKİLİĞİNDE NEREYE DÜŞÜYOR?
Ali SOMEL

Özelleştirme konusu, özel mülkiyet ile kamu mülkiyeti arasında birinden diğerine geçiş çerçevesinde ele alındığında tersinden de incelenebilir. Devletleştirme ve kamulaştırma, devlet veya kamu tüzelkişileri
adına özel mülkiyete el koymanın iki yöntemidir.
Özelleştirmenin siyasal geçerliliğinin yasal düzenleme yapılmasını
dayattığı dönemde, devletçilik üzerine yasal düzenlemelerin de siyasal
olarak geçersizleştiği tartışılmaktadır. Bu durumda devletleştirme geri
plana düşen bir hukuki araç iken kamulaştırmaya sıklıkla başvurulmaya
devam edildiği görülmektedir.
O halde şu soruları sormak gerekir: Özelleştirme-devletleştirme ikiliği karşısında kamulaştırma nasıl bir işlev görmektedir? Özelleştirme
politikaları çerçevesinde gerçekleşen mevzuat değişikliklerine göre
kamulaştırma nasıl bir işlev değişime uğramaktadır?
Özelleştirme karşısında devletleştirme ve kamulaştırmanın Anayasa’da nasıl ele alındığı, bu ele alınış şeklinin ne yönde ve ne zaman
değiştiği, göndermede bulunulan yasaların içerikleri, içeriklerindeki
değişim ve zamanlaması ve nihayet değişen kamulaştırmanın fiili sonuçları çalışmamızdaki yol haritamızı oluşturacaktır.

 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Araştırma Görevlisi.
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KAMULAŞTIRMANIN TARİHSEL ANLAMI
‘Devlet’, ‘kamu’ ve ‘toplum’ mülkiyetlerinin aynı anlama mı geldikleri
yoksa birbirlerinden farklı mı oldukları, toplumsal formasyona göre
değişir. Farklı toplumsal formasyonlar içerisinde bu kavramlar, mülkiyetin ve üretimin ortaklaşması bakımından aşağı yukarı aynı yöne işaret
eden, millileştirilme, devletleştirilme, kamulaştırılma, kolektivizasyon
ve toplumsallaştırılma şeklinde siyasi müdahale araçları olarak çeşitlenebilmektedir.
Sosyalist toplumsal formasyonlardan Küba için 1960’ların başında
‘millileştirme’den ‘devletleştirme’ye, Sovyetler Birliği tarihinde ise
‘devletleştirme’den ‘toplumsallaştırma’ya geçiş, sosyo-ekonomik gelişimin önemli dönüm noktaları olmuştur. İlkinde ABD tekellerine ait üretim araçlarına el konmasından sonra bunların iç bütünleşmesinin 1 sağlanması, ikincisinde ise iç bütünleşmesini tamamlamış bir ekonomik
yapıda yönetim mekanizmalarının profesyonel devlet örgütlerinden
toplumsal örgütlenmelere devri söz konusudur (O’Connor, 1970;
Bettelheim, 1973).
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde ise ‘millileştirme’, sosyalist nitelikte devletleştirmeye geçişin bir aşaması olarak değil, milli
iktisat politikasının bir aracı olarak kullanılmıştır.2 Kapitalist nitelikte
bir toplumsal formasyon olarak Türkiye’de kamu hizmeti üreten özel
teşebbüslere devletin el koyması anlamındaki devletleştirme ise, istisnai
olarak başvurulmuş bir hukuki araçtır. Bunun yanında kamulaştırma,
kamuya ait alanların korunması, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi,
doğal kaynakların işlenmesi gibi amaçlarla başvurulan bir hukuki araçtır.

Üretim birimleri arasındaki girdi-çıktı ilişkisine bağlı uzmanlaşma düzeyi için iç
bütünleşme kavramı kullanılmaktadır. SEC Sanayi Çalışma Grubu, Türkiye Sosyalist
İktisat Kongresi, 2005 Bildirileri, (Nazım Kitaplığı), İstanbul: Dünya Yayımcılık. Dördüncü Kalkınma Planı için hazırlanan ve Türkiye ekonomisinin ileri düzeyde iç bütünleşme özelliği gösterdiğini ortaya koyan girdi-çıktı tabloları, Milliyetçi Cephe hükümeti
tarafından beğenilmeyince, hazırlayanlar tarafından TİP’in ‘karşı planı’nda kullanılmışlardır. (Odman, 2003: 55, 60)
2 2 Şubat 1930’da İktisat Nazırı Mustafa Şeref şunları söylemektedir: “Bugün eğer
hükümet devletçiyim diyorsa... kendisinin bir milli iktisat mevhumunu kavramış
olduğunu beyan etmiş oluyor. (…) devletin faaliyeti ferdin faaliyeti yerine kâim olmayacaktır ferdin faaliyetine ne gibi engeller varsa onları bertaraf edecektir.” (Boratav,
2006: 93).
1
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KAMULAŞTIRMA KURAMLARI
Kamulaştırmaya ilişkin kuramlar, mülkiyetin niteliği, iradeler arasındaki ilişki ve bedel ödeme konularına göre farklılaşmaktadır.
Sıddık Sami Onar, kamulaştırmayı şöyle tanımlar: “İdarenin umumi
menfaatler düşüncesi ile ve amme kudretine dayanarak, amme emlâkine
akbetmek veya amme menfaatinin icab ettirdiği hususlara tahsis etmek
veyahut bu hususlarda kullanmak üzere bedeli mislini, değer pahasını
vermek şartıyla bir gayrımenkulü iktisap etmesidir” (Onar, 1966: 1513).
Kamulaştırmanın ortak çıkarlarla kamu gücüne dayalı olarak yapılması, tek yönlü kamu iradesinin işlediğine işaret eder. Temel şart, yurttaşın devlet karşısında kendi hakkını koruyabilmesi için kamulaştırma
karşısında bedel ödenmesidir. Dolayısıyla kamulaştırma, siyasi kaynaklı
bir eylemle zarar gören tarafın iktisaden tazmin edilmesine dayalı bir
denge üzerine kurulmuştur.3
Hukuki açıdan irdelendiğinde 19. yüzyılın ikinci yarısında kamulaştırmanın devlet egemenliğine dayalı “zorla satın alma” işlemi olduğu
ileri sürülmüştür. Buna karşı kamulaştırmanın idarenin tek taraflı bir
işlemi olması itibariyle özel hukuka değil kamu hukukuna girdiği söylenmiştir. Bu çerçevede kuramlar, hem işlemin hem bedel ödeme biçiminin ayrı ayrı kamu hukuku ya da özel hukuk içerisinde yerleştirilmesine bağlı olarak çeşitlenmektedir.
Hazine kuramı, kamulaştırmada devletin özel hukuk tüzel kişisi konumunda olduğunu ileri sürer. Karma hukuksal ilişki kuramı’na göre de
kamulaştırmayı gerçekleştiren irade kamu hukukuna, malikin zarar
giderimine ilişkin iradesi özel hukuka bağlıdır. Kamu hukuku ilişkisi
kuramı’nda ise, kamulaştırma kamu hukuku ilişkisidir ve bedelin ödenmesi yönetimin kamu hukukundan doğan bir zarar giderim yükümlülüğü olarak görülmektedir. Kamulaştırılan mal el değiştirmekte ancak
özel mülkiyet statüsünde kalmaktadır. Bu durum kamu hukuku niteliğini düşürmez (Özbey, 1988: 39, 41).
Türk hukukunda kamulaştırma tek yanlı bir idari işlem özelliği taşımakla birlikte bedel ödeme biçimi kamu hukukundan özel hukuka
doğru kaymakta, kamulaştırılan mallardan ‘özele kullandırılan kamu
malı’ haline getirilenler istisna olmaktan çıkmaktadır.

Bunun aksine sosyalist devletleştirmelerde bedel ödenmeksizin, dolayısıyla zarar
veren tarafı iktisaden tazmin etmeyen bir siyasi eylem gerçekleşmektedir.
3
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Özel mülkiyetin ancak kamu yararı amacıyla ve bedeli ödenmek suretiyle sınırlanabileceği hükmüne dayalı kamulaştırma, Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında farklı kapsamlarda ele alınmıştır.
1924 Anayasası’na göre “çiftçiyi toprak sahibi kılmak ve ormanları
devletleştirmek”, 1961 Anayasası’nda “yeni orman yetiştirilmesi ve
iskân projelerinin gerçekleştirilmesi” ve “turizm”, 1982 Anayasası’nda
ise “tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile
iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi,
kıyıların korunması ve turizm” amaçlarıyla kamulaştırma olanaklı kılınmıştır. 1999 yılında özelleştirmenin anayasal hale gelmesi ve 2001
yılında kamulaştırma yasasındaki değişiklikle, kamulaştırma politikası
devletleştirme politikasının mantığından uzaklaşarak özelleştirme politikasına eklemlenmeye başlamıştır.
1999’da Anayasa’ya girene kadar özelleştirme, Anayasa Mahkemesi
tarafından devleştirmenin ters işlemidir yorumu çerçevesinde değerlendirmiştir (ydk.gov.tr, 2009). Ne var ki özelleştirme politikasının
kanun hükmünde kararnamelerle uygulanmaya çalışıldığı bu dönemde,
Anayasa Mahkemesi hukuk, siyaset ve uluslararası ilişkiler bakımından
bizzat devletleştirmenin geçerliliğini sorgulamaktadır.
“Anayasa'nın 47. maddesinde devletleştirme olanağının getirildiği,
yabancıya satışın ülke çıkarlarına olumsuz etkisi görülürse devletleştirme yoluna gidilerek bu riskin ortadan kaldırılabileceği düşüncesi,
ulusal ve uluslararası hukuk yönünden pek geçerli görülemez. Gerçekten, Devletleştirme Yasası'na göre özel teşebbüsleri devletleştirme
oldukça güçleşmiştir. Konunun uluslararası boyutuna bakıldığında
olayın çok daha güç olduğu görülür. Nitekim, Anayasa Mahkemesi ‘yabancıya satılmış toprakların yasal yollardan yerine göre geri alınabilmesi olanağının varlığına güvenilemez. Yabancıların her an kendi devletlerinin himayesinde olduğu dikkate alındığında böyle bir yola başvurmanın devletlerarası çetin sorunları davet etmesi kaçınılmazdır’
yargısına vararak bu hususu açıkça vurgulamıştır” (Anayasa Mahkemesi
Kararı, 7.7.1994).
Dolayısıyla eğer kamulaştırmanın yalnız hukuken değil siyaseten de
bir geçerliliği varsa, bunu devletleştirmeyle paralellik taşıyan gerekçeleri dışında aramak gerekecektir. Bunun için öncelikle kamulaştırmanın
devletleştirme ile arasındaki farkı netleştirmek gerekir.
1982 Anayasası’nın 46. ve 47. maddeleri kamulaştırma ve
devletleştirmeyi düzenlemektedir:
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46. maddeye göre “Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette
bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.”
47. maddeye göre ise “Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler,
kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir. Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma
tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.”
Karşılaştıracak olursak, kamulaştırmada “özel mülkiyette bulunan
taşınmaz malların” kamu hizmetinde kullanılıyor olması şartı bulunmaktadır. Devletleştirmede ise “kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler”in taşınır veya taşınmaz malların tümü kapsanmaktadır.
Kamulaştırmanın Anayasa’daki tanımında “devlet ve kamu tüzel kişilerince” kamulaştırmanın yapılabileceğinden söz edilmektedir. 1983
tarihli 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 5. maddesinde ise “kamu
yararı kararı verecek merciler” listelenmiştir. Devletleştirmede ise
yalnızca devlet tüzelkişiliği yetkilidir. 1984 tarihli 3082 sayılı devletleştirme yasası, kamulaştırma yasasındaki gibi mercileri tanımlamamakla
birlikte, 5. maddede Değer Tespit Komisyonu’na “ilgili bulunan bakanlık
temsilcisinin” başkanlık edeceğinden söz etmekte ve 9. maddede itiraz
sürecinde yine bakanlık temsilcisinin muhatap olacağını ortaya koymaktadır.
Anayasa’da kamulaştırmanın koşulu olan kamu yararının “gerektirdiği haller” ile devletleştirmenin koşulu olan “zorunlu kıldığı haller”
arasındaki vurgu farkının kaynağı, ilgili yasaların söz konusu idari işlemin şartları ile ilgili maddelerinden anlaşılmaktadır:
Devletleştirme yasasının 2. maddesinde bu işlemin şartları, özel teşebbüsün verdiği hizmetin “ülke çapında kamu ihtiyacına hitap etmesi”,
“kontrol, rekabet, ikame veya başka yollardan sağlama imkanının bulunmaması” ve “yavaşlatılması veya durdurulması halinde kamunun
büyük zarar görmesi” şeklinde sıralanmaktadır. Kamulaştırma yasasının
kamulaştırma şartları başlıklı 3. maddesinde ise, gerçekleşecek kamu
yatırımlarına göre el konacak özel mülklerin bedelinin nasıl ödeneceği
anlatılmaktadır.
Devletleştirmeyi gerektiren şartlar işlemin amacına, kamulaştırmayı
gerektiren şartlar ise işlemin gerçekleşme biçimine dayanmaktadır. Dolayısıyla devletleştirme kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla hizmeti üretmekten sorumlu olup üretimi aksatan özel teşebbüse
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el konmasının yolunu, kamulaştırma ise ‘kamu yararı’na dayalı çeşitli
amaçlar için özele ait taşınmazlara el konabilmesinin yollarını tarif
etmektedir.
Kamulaştırma yasasının 10. maddesinde kamulaştırma bedelinin hesaplanması için Kıymet Takdiri Komisyonları (KTK) kurulmaktadır.
KTK, İl ve İlçe İdare Kurulları tarafından belirlenmekle birlikte kamulaştırmayı gerçekleştiren idari mercilerden bağımsızdır. İl ve İlçe İdare
Kurulu’nun KTK için seçtiği kişiler, ziraat mühendisi, fen adamları ve
nüfusu 100 bini geçen yerlerde Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı teknik
elemanlar olmak üzere bilimsel uzmanlardan oluşmaktadır. KTK’nın
biçtiği değere itiraz etmek için yargı yoluna gidilebilir, bu durumda
mahkeme bilirkişi atar. Her durumda KTK’nın yaptığı çalışma ve hazırladığı rapor mahkeme aşamasında referans alınır.
Kamulaştırma, devletleştirmeden çok temel bir noktada daha ayrılmaktadır. Kamulaştırma yasasının 1. maddesinin 2. fıkrasında, “Özel
kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır“ denmektedir. 10 Haziran 1326 tarihli Menafii Umumiyeye Ait İmtiyaz Hakkında
Kanun’un 2. maddesine göre kamulaştırma bedeli imtiyaz sahibi tarafından ödenmek koşuluyla, kamu hizmeti imtiyazcısı lehine kamulaştırma yapılabilir. 6326 sayılı Petrol yasasında 1973 tarihli değişiklik
petrol hakkı sahipleri adına, 1983 tarihli 3213 sayılı Maden yasası da
maden işletme ruhsatı sahipleri adına kamulaştırma yapılmasını olanaklı kılmaktadır.
Ayrıca kamu hizmeti imtiyazlarına ilişkin özel düzenlemeler getiren
elektrik üretim, iletim ve dağıtımıyla ilgili 1984 tarihli 3096 sayılı yasa
ve bazı yatırım ve hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde
yapılmasıyla ilgili 1994 tarihli 3996 sayılı yasa imtiyaz sahibi lehine
kamulaştırma yapılabileceğini öngörmektedir (Günday, 2004: 223, 224).
Dolayısıyla devletleştirmenin aksine kamulaştırma, özel hukuk tüzel
kişilerini, ürettikleri hizmetin milli gelire katkısı üzerinden “kamu yararı” kararıyla idarenin tek taraflı iradesinden faydalandırabilmektedir.
Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma yasasının ilgili fıkrasının “ulusal
ekonomiye sağlayacağı olumlu katkılar bakımından, kamulaştırmanın
vazgeçilmez öğesi olan kamu yararını da öngördüğü kuşku götürmez”
demektedir (Anayasa Mahkemesi Kararı, 22.9.1993 ).
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Kamulaştırma bedelinin hesaplanmasında değer tespitine dair hatalar, kamulaştırmanın hem esas maliki hem de kamuyu mahkeme süreciyle zarara uğratan sonuçlar doğurduğu için çokça eleştirilmiştir. Esas
itibariyle KTK burada temel düğüm noktasıdır.
Çeşitli dönemlerde yapılmış kamulaştırma seminerlerinde KTK ile ilgili sorunlar ve çözümleri idare avukatlarınca değerlendirilmiştir. Bu
seminerlerden çıkan sonuç özetle, KTK’nın raporlarlarını bilimsel ve
gerekçeli hazırlamaları halinde hem mahkemelerin daha fazla keşif
yapmasına gerek kalmayacağı hem de bilirkişilerin görev ve yetkilerini
kötüye kullanmalarının engellenecegi yönündedir (Çelik, 1995: 172,
173). Dolayısıyla işlemin mahkeme aşamasına uzamaması da bilirkişilerin denetimi de KTK’nın sağlıklı ve üretken hale getirilmesinden geçmektedir.
Buna karşılık kamulaştırma yasasının yenilendiği süreçte KTK’ya dayalı yöntem günah keçisi ilan edilmiş ve idare bünyesinden oluşturulan
bağımsız kurulun her durumda idareden yana bir değerlendirme yapacağı için “objektif” olamayacağı varsayılmıştır. Buna alternatif olarak
“uzman bilirkişiler” ile “tarafsız mahkemeler” adres gösterilmektedir
(tbmm.gov.tr, 2009). Dolayısıyla bu görüştekilerin yargılamanın kamulaştırmayı uzatmasına buldukları çare, mahkemelerin kamulaştırmanın
idarece üstlenilen aşamasında bizzat yetkili merci haline getirilmeleridir. Dolayısıyla yargının itiraz makamı yerine karar makamı haline
getirilmesi önerilmektedir.
Kamulaştırmanın özel hukuk tüzel kişileri adına yapılması konusunda yukarıda ifade ettiğimiz çelişki, kendi yasalarına dayanarak petrol
ve maden arama ve işletme faaliyetleriyle ilgili de dile getirilmiştir (Çelik, 1995: 201, 231). YİD modeli henüz yaygınlaşmamışken özellikle
maden ve petrol yasaları kamulaştırma konusunda bir “istisna” oluştursalar da, ilgili alanlardaki üretimlerin kamu yararına olmasının denetlenmesi üzerinde durulmuş, aksi takdirde işlemin mülkiyeti bir özel
hukuk tüzel kişisinden alıp bir başkasına vermesi ve kamulaştırmanın
da buna alet edilmesi anlamına geleceği ifade edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu hükümle ilgili “kamu yararı” gerekçesini yorumlarken sözünü ettiği “ulusal ekonomiye sağlayacağı
katkılar”ın nasıl hesaplanacağı belirsiz kaldığı ölçüde, ilgili alanda doğrudan kamu teşebbüslerinin faaliyet yürütmesi halinde elde edilebilecek
ekonomik katkıyı karşılaştırmak ve “kamu yararı”nın gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek de olanaksızdır. Bu durumda kamulaştırma,
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özel ve kamu yararının birbiriyle çeliştiği eksen açısından devletleştirmeyle zıtlaşan bir politik içerik kazanmaktadır.

YENİ MEVZUATA GÖRE KAMULAŞTIRMA
13.8.1999 tarihli 4446 sayılı yasayla gerçekleşen Anayasa değişikliği
ile Anayasa’daki devletleştirme maddesi “Devletleştirme ve Özelleştirme”
maddesi haline getirilmiştir. Bu maddeye eklenen iki fıkrada hem “işletme ve varlıkların özelleştirmesi”nin hem de “yatırım ve hizmetlerin”
özele “yaptırılabilmesi” veya “devredilebilmesi”nin yasalarla belirleneceği belirtilmiştir.
Özelleştirmeye devletleştirmeden farklı bir şart konmamakla birlikte,
özelleştirmeye konu olan unsurlar, devletleştirme fıkrasındaki gibi
“teşebbüsler”den ibaret değil, bunun yanında, kamulaştırma yasasında
“taşınmazlar” tasnifine benzer şekilde “işletme ve varlıklar” olarak sıralanmaktadır. Böylece devletleştirmenin koşulladığı ‘kamu hizmeti niteliği’nde hizmet üreten kuruluşların özelleştirmede, kamulaştırmada
olduğu gibi bir bütün olarak değil parçalanarak el değiştirmeleri mümkün kılınmaktadır.
5.05.2001 tarih ve 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’da, kamulaştırma bedelinin malike “etkin,
tatminkar ve ivedi tazminat” ödenmesini mümkün kılacak şekilde düzenlendiği görülmektedir. Değişiklik tasarısının genel gerekçesinde,
KTK’nın objektif ölçütler konusundaki hatalarına işaret edilerek idarenin bedel tespiti üzerindeki denetimini zayıflatan pazarlık yöntemi
savunulmaktadır.
“Kanun’un 8. maddesinde öngörülen pazarlıkla satın alma usulünün
kamulaştırma yapacak idarelerce, öncelikle ve sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi halinde, kamulaştırma sebebiyle ortaya çıkan kıymet takdirlerinde yapılan hatalar ve bu takdirlerden doğan şikayetler ve (....)
açılan davalar (...) ve diğer birçok sorun ortadan kalkacak olmasına
rağmen, bu maddenin pek ve hatta hiç uygulanmadığı; (...) saptanan,
bilinen ve en çok şikayet edilen konulardır” (tbmm.gov.tr, 2009).
Yeni kamulaştırma yasasından 5 ay sonra yapılan Anayasa değişikliğiyle de, kamulaştırma maddesinin, yasanın genel gerekçesine dayalı
düzenlemelere alan açacak şekilde kısaltıldığı görülmektedir. 3.10.2001
tarihli 4709 sayılı yasayla Anayasa’nın 46. maddesinin 2. fıkrası çıkarılmıştır. Fıkra tam olarak şöyledir:
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“Kamulaştırma bedelinin hesaplanma tarz ve usulleri kanunla belirlenir. Kanun kamulaştırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
taşınmaz malların birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını ve diğer
objektif ölçüleri dikkate alır. Bu bedel ile vergi beyanındaki kıymet
arasındaki farkın nasıl vergilendirileceği kanunla gösterilir.”
Bedel tespitinde kullanılacak “objektif ölçütler”i somutlayan fıkranın
kaldırılması, bu konuyu Anayasal düzeyde belirsizleştirerek yasaya
bırakmaktadır. Yasa da bunun yerine piyasanın sübjektif ölçütlerine
öncelik vermektedir. Buna bağlı olarak Anayasa’daki kamulaştırma
maddesinin şekline sadık olarak “kamu yararı gerektiren haller” şartı
değil, kamulaştırmada mübadele yöntemi ayrıntılandırılmaktadır
(Harpa, 2001: 19). Nitekim, kamulaştırılan mülkün değerinin piyasa
koşulları dikkate alınarak belirlenmesi söz konusudur.
Yasa değişikliğiyle kamulaştırma şartları arasına “İdarenin elinde yeterli ödenek olması” konmuştur. Bu hükmün gerekçesi olarak, mülk
sahiplerinin geçmiş dönemde kamulaştırma bedelini çok gecikmeli
almaları durumunu önlemek gösterilmektedir
6. maddenin son fıkrasında “Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca
kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur” denmektedir. Bu fıkraya göre yapılacak kamulaştırmalar, eski yasanın 16.
maddesine göre “taşınmaz mala hemen elkonulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hallerde” dava sonucu beklenmeksizin işleme konabilmektedir. Bu maddenin kaldırıldığı yeni yasada ‘acele kamulaştırma’ ise
yalnızca, Milli Müdafaa Mükellefiyeti ve ivediliğine Bakanlar Kurulu’nun
karar verdiği durumlarla ilgili olarak 27. maddede korunmuştur.
İdareden bağımsız İl ve İlçe İdare Kurulları’nın belirlediği KTK
yerine, idarelerin kendi bünyelerinde seçtikleri KTK’nın muhtelif uzmanlardan rapor alması, gerektiğinde de “Sanayi ve Ticaret Odaları’ndan
ve mahalli emlak alım satım bürolarından” bilgi alması öngörülmektedir.
Yasanın 15. maddesine göre idare ile taşınmazı kamulaştırılan tarafın
anlaşamaması üzerine belirlenen bilirkişi ile ilgili olarak yeni yasa, hem
bilirkişi listesini genişletmiş hem de tümünün mimar ve mühendis olmasını şart koşmuştur. İlk yasada genellikle yargıya gidildiği için zaman
kaybına neden olduğu gerekçesiyle kaldırılan idarenin kıymet takdir
faaliyeti, yapılan değişiklikle yine yargıya başvurulduğunda bilirkişiye
yüklenmiş bulunmaktadır.
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i. Satış Usulü
Kamulaştırma tek yanlı bir işlem iken, kamulaştırmanın yasal değişikliğe başlıca sebeplerden biri gösterilen bedel tespiti aşamasında
kullanılan yöntem, esas olarak pazarlığa çevrilmek suretiyle kamu hukukunun kamulaştırma üzerindeki geçerliliği zayıflatılmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki kararı da açıktır: “Satış, iki tarafın
arzularıyla ve serbest iradeleriyle ortaya çıkan bir akittir. Bir tarafın
malını elinden çıkarmak diğer tarafın bunu almak zorunluluğunda kalması gibi irade serbestliğini ortadan kaldıran hallerde satış akti söz konusu olamaz” (Anayasa Mahkemesi Kararı, 23.06.1964).
O halde satış yöntemi esas haline getirilerek kamulaştırmanın tarafları arasında bedel tespiti sürecinde özel hukuk ilişkisi tesis edilmektedir. Bu şekilde öngörülen kestirim bedelinin rayiç değerin üstünde
belirlenmesinin kolaylaştırıldığı ve mevcut yöntemle kamunun zarara
uğratılabileceği söylenmektedir (Çağdaş, 2001).
ii. Yeterli ödenek
Geçmiş yasa için satış yöntemini uygulanamaz kılan nedenlerden biri
de ödenek yetersizliğidir. Kamulaştırma harcamalarının piyasa değerleri açısından yetersizliğine dikkat çekilmektedir. Küçük mülkler için bu
sorun olmazken büyük mülkler için kamulaştırmanın önüne bir engel
çıkardığı söylenmektedir.
Ne var ki bunu tersinden yorumlamak da mümkündür: Birkaç yıllık
kârına, yani değerinin çok altında özelleştirilen işletmelerin kamu yararı
gerektirdiği hallerde kamulaştırma yasasına dayanılarak geri alınması,
biçilecek değer muhtemelen ilgili devlet ya da kamu tüzelkişiliğinin
bütçesini aşacağı için mali açıdan zorlaşmaktadır.
iii. Hızlı değer belirleme
İdarenin kamulaştırma bedeline mülk sahibi taraftan her durumda
itiraz geleceği varsayımıyla İl ve İlçe İdare Kurulları’nın oluşturacağı
KTK lağvedilmekte ve devletin kamu gücü mariferiyle gerçekleştireceği
bu idari işlem bir pazarlığa dönüştürülmektedir. Bunun için de “aradaki
aşama ortadan kalkarak kamulaştırma işlemi satın almada anlaşılmaması durumunda yargı aşamasından başlayacağı için zaman kaybı azalmış olacak” yorumu yapılmaktadır (Harpa, 2001: 19).
Dolayısıyla idarenin tek yanlı işleminin karşı taraftan gelecek itiraz
nedeniyle uzaması, işlemin bu niteliğini zayıflatmak pahasına karşı
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tarafın pazarlık gücünü kural haline getirerek ortadan kaldırılmaya
çalışılmaktadır.
iv. Kıymet takdiri
İdari aşamada önceki yasadaki gibi bilimsel uzmanlar yerine piyasa
değerleme uzmanlarından bilgi alınması öngörülmektedir. Konuyla ilgili
bir yazıda, “günümüzde bir meslek dalı kimliğine kavuşan değerlemeye;
değerleyiciler ve değerleme yöntemlerine ilişkin standartlaşma sağlanabilmesi için önemli bir fırsattır” denilerek yönelimin ikinci uzmanlık
doğrultusunda olduğu doğrulanmaktadır (Çağdaş, 2001).
Öte yandan KTK’nın önceki düzenlemede hazırladıkları raporlarla
denetledikleri bilirkişiler yeni düzenlemede böyle bir denetimden azad
olmaktadır.

ARA SONUÇ
1982 Anayasası’nın Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu’nun “üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin yok edilmesini önlenme” gerekçesiyle kamulaştırma ve devletleştirme için önerdiği “rayiç bedel” şartı,
mevcut Anayasa’nın “hesaplanma tarz ve usulleri” için göndermede
bulunduğu kamulaştırma yasasında artık öncelikli ilke haline getirilmiştir. Buna karşılık 1990’ların ortalarında özelleştirmenin devletleştirmenin ters işlemi olduğu yorumunun,“‘özelleştirme’nin de ‘gerçek karşılık’
üzerinden yapılmasını ve gerçek karşılığın hesaplanma tarz ve usullerinin
yasa ile düzenlenmesini” gerektirmesiyle özelleştirme politikası önünde
bir direnç noktası oluşturduğu söylenmektedir. (Ertuğrul, 2004: 116,
117).
Özelleştirme yasasının 1. maddesinin 1. fıkrasının sonunda “Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak” amacı
belirtilmektedir. Burada gözetilen iktisadi “kamu yararı”nın, özel hukuk
tüzel kişileri adına kamulaştırma yetkisi veren kanunlara atıfta bulunan
kamulaştırma yasasının 1. maddesinin 2. fıkrasına paralleliği dikkat
çekicidir. Sorun, bu ölçütle el değiştiren mülkün kullanımında kamu
hizmetinin sürekli, eşit, bedelsiz veya düşük bedelle sunumunun göz
önüne alınmamasıdır (Karahanoğlulları, 2004: 191). Bu durum özelleştirme politikası karşısında bir hukuki araç olarak kamulaştırmayı işlevsiz bırakmaktadır.
Peki devletleştirme bu amaçla kullanılabilir mi?
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Devletleştirme, alternatif temin yolu olmayan ve ülke çapında verilen
kamu hizmetinin üretimindeki aksama sonucu kamunun büyük zarara
uğraması üzerine devreye sokulabilmektedir. Ne var ki özelleştirmelerle
kamu hizmetleri parçalanmakta özel teşebbüslerin birçoğu devletleştirmeye konu olabilecek “ülke çapında kamu ihtiyacına hitap eden” bir
şekilde çalışmamaktadırlar. Diğer yandan taşınmazların devrinde kullanılan rayiç bedeli ölçütü, taşınmazlar kullanılarak üretilecek hizmetin
sunumunda da geçerli hale getirilmektedir. Böylece üretimde “yavaşlama ve durma” olmadan, hizmetin paralılaşması ve pahalılaşması sonucu hizmetten mahrumiyet söz konusu olmaktadır. En önemlisi de
üretilen değerin eskisi gibi kamu kasasına dönememesidir. Sonuçta
özelleştirme sonucu “kamunun büyük zarar görmesi” devletleştirme
müdahalesinin şartları dışında kalmaktadır.
Ancak bu değerlendirme kamulaştırma yasasında yapılan değişiklikleri açıklamamaktadır. Sorumuz şudur:
Anayasal tarifine göre hem kamuya ait işletme ve varlıkların özelleştirilmesinde hem de kamu yatırım ve hizmetlerinden gerçek veya tüzelkişilere yaptırılmasında ve devredilmesinde, bir hukuki araç olarak
kamulaştırmayı yeniden önemli hale getirecek nasıl bir yeniden yapılanma gerçekleşmektedir?

ÖZEL HUKUK TÜZELKİŞİLERİ ADINA KAMULAŞTIRMA VE
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Bugüne kadar başta bayındırlık hizmetleri olmak üzere kamu yatırımları sırasında geçimlik küçük mülkiyet sahiplerinin el konan mülkiyetlerinin karşılığının ödenmesi kamulaştırmanın esas hassasiyet başlığı iken, artık kamulaştırma piyasa kriterlerine göre kârlı olabilecek
mülkiyet değişimlerinin bir aracı haline getirilmektedir. Bu doğrultuda,
eskiden istisnai birkaç alanla sınırlı olan özel hukuk tüzel kişileri adına
kamulaştırma yapabilme yetkisi genişletilmektedir.
Elektrik Piyasası Kanunu’nda 10.5.2006 tarihli ve 5496 sayılı yasayla
gerçekleşen değişiklikle kamulaştırmaya dair şunlar söylenmiştir:
“Elektrik piyasasında üretim ve/veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan
lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin kamulaştırma talepleri Kurum
tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi hâlinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde Kurumca kamulaştırma yapılır. Bu konuda Kurulca verilecek olan kamulaştırma kararları
kamu yararı kararı yerine geçer.”
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Dolayısıyla kamulaştırma yasasının 5. maddesinde açıkça belirtilen
“kamu yararı kararı verecek merciler” dışında yeni bir merci ortaya
çıkarılmış olmaktadır. Üstelik bu merci, kamu yararı kararını özel hukuk
tüzel kişileri adına vermektedir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun sermayenin yeniden bölüşüm politikalarında kamulaştırma yöntemini kullandıkları
görülmektedir. Düzenleyici Kurullar’ın yeni bir yürütme erki oluşturduğuna ilişkin tahliller (Bayramoğlu, 2005), bu kurulların kamulaştırmada
yeni bir odak noktası doğurduğu tezini güçlendirmektedir.
Elektrik Piyasası Kanunu’nda ilgili maddede yapılan değişiklikte ayrıca “Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yeni dağıtım tesisleriyle ilgili
yapılan kamulaştırmaların gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile diğer
giderler tarifeler yoluyla geri alınır” denmektedir. Tarifeler yoluyla
kamulaştırma bedelinin alınması, maliyetin kamu hizmetinden yararlananlara doğrudan yansıtılması demektir. Üstelik aynı hizmeti alternatif
bir yoldan elde etme olanağı olmadığı için hizmet üreten özel hukuk
tüzel kişisi için bir rant alanı haline gelmektedir.
“Kamu yararı” amacıyla yapılan kamulaştırmaların “kamu zararı” sonucunu doğurması doğrudan kamu hizmetinden yararlananlar üzerinden değil, iddia konusu olan ülke ekonomisi üzerinden de olabilmektedir. Bakü Tiflis Ceyhan’ın büyük ortağı BP adına yapılan ve Türkiye’nin
1/3’ünü bir uçtan diğer uca kesen boru hattı boyunca aynı gerekçeyle
BOTAŞ tarafından kamulaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ile
konsorsiyum arasındaki anlaşma gereği, Türkiye’nin proje için ödeyeceği 1,4 milyar dolarlık meblağ boru hattının ülke topraklarından geçen
bölümünün maliyetini geçecek olursa, aşan kısmı bütünüyle Türkiye’nin
ödemesi gerekecektir. Hattın şaşaalı açılışı henüz yapılmadan maliyetin
3,8 milyar dolara çıktığı ilan edilmiştir (sol.org.tr, 2009).
Son olarak, yeni kamulaştırma yasasında “acele işlerde el koyma ve
tescil” maddesinin kaldırılmasına karşın “acele kamulaştırma” başlığıyla
kalan 27. madde dikkat çekici bir kamulaştırmaya dayanak oluşturmuştur. Yasa maddesine göre “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine
Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında” kıymet takdir işlemleri sonradan tamamlanabilmektedir.
Soğuk Savaş döneminde NATO Antlaşması gereği askeri üslerin yapıl-
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masında kamulaştırmalara dayanak olan madde,4 bu defa bir altın
şirketinin altın çıkarma faaliyetine gerekçe oluşturmuştur. İzmir’in içme
suyu havzası olan Efemçukuru’da TÜPRAG Altın Şirketi’nin maden
arama faaliyeti yürüteceği araziyi köylünün vermek istememesi üzerinde, Bakanlar Kurulu’nca acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Altın aramanın su havzasını kirletebilmesi iddiasına kızan şirketin
işletme müdürü, eski istisna yasalar, “acele kamulaştırma” maddesi ve
özelleştirme politikası arasında bağ kurmaktadır:
“Maden Kanunu özel bir kanundur ve özel kanun hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bütün faaliyetlerle ilgili gelişmelerde bu prosedür
uygulanıyor. Bu konuda muhalefet eden gruplar da sanki madencilikte
son yıllarda yapılanlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yapılıyormuş gibi kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. (...) Birileri Türkiye’nin altın
madenini çıkarmasına karşı, özelleştirmeye ve yabancı sermayeye karşı
olduğunu açıkça söyleyemiyor. Bunun yerine bu tür işlemleri tartışmaya
açmaya çalışıyor” (arsiv.sol.org.tr, 2009).

SONUÇ
Uygulama örneklerinden hareketle yaptığımız saptamaları ara sonuçla birleştirecek olursak, imtiyaz alanlarında faaliyet gösteren ya da
özelleştirilen teşebbüslerin devletleştirmeye konu olmaları gerekirken,
devletleştirmenin şartları bunu engellemektedir. Devletleştirme ile
özelleştirme birbirinin tersi işlemler kabul edilmekle birlikte, özelleştirmenin devrettiği işletmeler ancak kamulaştırmaya konu olabilecek
şekilde parçalanmaktadır.
Kamulaştırma yasasında yapılan değişikliklerle ise kamulaştırma tek
yanlı bir idari işlemden bir özel hukuk işlemine çevrilmiştir. Gerek Anayasa’nın kamulaştırma maddesinde “objektif ölçütler”den vazgeçilmesi
gerekse yasanın bedel tespitinde idarenin bağımsız kurulu yerine piyasa
değerleme kurumlarını dikkate alması bunun göstergeleridir. Kamulaştırmada öncelikli hale getirilen pazarlık usulü bedel tespitinde rayiç
bedeli geçerli kılmakta, yeterli ödenek şartı sebebiyle de değerinin
altında özelleştirilen kamu teşebbüslerinin hukuken kamulaştırma
yoluyla geri alınmasını olanaksızlaştırmaktadır.
Öte yandan daha önceleri maden ve petrol gibi istisai alanlarda söz
konusu olan özel hukuk tüzelkişileri adına kamulaştırma, doğal tekel
6830 sayılı istimlak yasası’nın 77. maddesine 1957 tarihli 7036 sayılı kanunla eklenen hüküm. (Çelik, 1995: 183).
4
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alanlarında imtiyaz yoluyla hizmet üreten özel teşebbüsler için geçerli
kılınmaktadır. Buradaki ölçüt olarak kullanılan “ulusal ekonomiye
katkı”, özelleştirmenin de gerekçesini oluşturmakta ve mülkün kamu
hizmeti için kullanımını dikkate alınmadan el değiştirmesine sebep
olmaktadır. Dolayısıyla yeni haliyle kamulaştırma, kamu hizmeti alanlarının rant alanı haline getirilmesine hizmet edebilen bir mekanizmaya
dönüşmüş olmaktadır.
Sonuç olarak kamulaştırma, kamu yararına yabancılaşmış bir düzenleme haline getirilmiştir.
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KAMU ARSA VE ARAZİLERİNİN
ÖZELLEŞTİRİLMESİ VE ÖZELLEŞMESİ1
Dr. Şirin Gülcen EREN

Özelleşme (de facto-özelleştirme) ve özelleştirme (de jure-özelleştirme) süreçlerinde kamu arsa ve arazilerinin (kamu arazilerinin), artan
oranda piyasaya devri, “piyasa kurumu” ile “planlama kurumu” arasında
bir “gerilim” yaratmaktadır. Kamu arazilerinin özelleşmesi ve özelleştirilmesi sorun alanında artan bu “gerilim”, mülk ve mülkiyet dönüşümü,
kamu yararı algısı ve kentsel planlama yaklaşımlarıyla alakalıdır.
Devletin ve dolayısıyla yerel yönetimlerin, arazi devirlerindeki rolleri
değişmekte ve kentsel planlama yazınındaki kamu mülkiyet dönüşüm
yöntemleri tartışma ve eleştirileri çoğalmaktadır. Kamu idarecisinin ve
plancının kamusal sorumluluğu ise, piyasa ve toplum arasına sıkıştığından, mesleki ve toplumsal rolü sorgulanmaktadır. Sözkonusu gelişmelere rağmen, kamu arazilerinin özelleşmesi ve özelleştirilmesi eylemlerinin kentlere, kentsel planlama süreçlerine etkileri ile kamu idarelerinin kamu yararı açısından mekânın (yeniden) üretimi bağlamındaki
rolü üzerine sınırlı sayıda akademik çalışma mevcuttur.
Sınırlı sayıdaki çalışmanın nedeni, Mekân Teorisi’ndeki tartışmalarda
bahsi geçen olguların göz ardı edilmesidir. Akademik çalışmaların çoğunluğu; kentsel kamu mülkü, mülkiyetinin devri veya özelleşmenin ve
özelleştirmenin kentsel planlamayla ilişkisine odaklanmada eksiktir.
Ayrıca, ilgili kesimlerce özelleşme ve özelleştirme uygulamaları kavramsal temelde karıştırılmakta, hızlı gelişen süreçte kısıtlı bilgiye ulaşılabilmekte veya eylemlerin sadece çıktılarıyla ilgilenilmektedir. Diğer
taraftan, Özelleştirme Teorisi, kentsel mekânın (yeniden) üretimi bağlamındaki özelleştirmenin etkinliğini, seviyesini, özellikle yerel ölçekte,
açıklamada yetersiz kalmaktadır. İktisadi yaklaşımlar, özelleştirmeye
yoğunlaşmakta ve etkilerini ne kadar gelir elde edildiği veya işletme
düzeyindeki sonuçlarıyla ele almaktadır. Bahsi geçen olgular, bu bildirinin eleştirel temelini oluşturmaktadır.
Bildiri, mekânın (yeniden) üretimi kapsamında özelleştirme ideolojisinin farklı ve
bilinmeyen bir boyutu olduğunu bilim gündemine aktarmayı amaçlayan, yazarın
“Serhat Özyar 2008 Yılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne layık görülen, “Impacts of
Privatization on Urban Planning: The Turkish Case (Ankara) [Özelleştirmenin Kentsel
Planlamaya Etkileri: Türkiye Örneği (Ankara)]” (ODTÜ) konulu doktora tezinden temel
almaktadır.
1
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Bildiride, sözkonusu gerilim yanı sıra, özelleşme, özelleştirme ve
kentsel planlama devlet eylemlerinin, piyasa mekanizmasıyla olan
ilişkisinin ortaya konulması öngörülmektedir. Bu kapsamda; ilk olarak,
mülk ve mülkiyet kavramsal ayrımı ve mülkiyet dönüşüm biçimleri ve
kentsel planlama açısından kamu yararı kavramına değinilecektir.
Ardından özelleşme ve özelleştirme kavramsal ayrımı incelenecektir.
Müteakip kısımda ise, özelleşme ve özelleştirmenin mekânın (yeniden)
üretimiyle olan ilişkisi; mülkiyet dönüşümü, rant ve kamu yararı
çerçevesinde irdelenecektir. Konunun eleştirel değerlendirmesinin yer
aldığı sonuç kısmında ise, sözkonusu ilişkinin kentsel planlama bakış
açısı çerçevesindeki analizi ve piyasa kurumu ile planlama kurumu
arasındaki meşruluk, gücün rasyonalitesi ve hâkimiyet ilişkisi
tartışılacaktır.

I. MÜLK, MÜLKİYET VE KAMU YARARI
Günay’a (1995:65) göre “mülk (property (hakka konu olan (subject
to that right))” bir “mülk objesi (nesne veya mal)”, “mülkiyet (mülkteki
hak (the right to property))” ise, bir “hak”tır. Mülk sahiplilik
(ownership), kullanım (use), işletim (management) veya zilliyetlik
(possession) haklarına konudur ki, bu haklar bütününe “mülkiyet” denilmektedir. Günay (1995), mülk ilişkilerini mülk konularının (sahipleri
ve kullanıcılarının) mülk objeleri üzerindeki hâkimiyeti olarak tanımlar
ve bunun devletin kontrolü altındaki bir dizi haklar yoluyla tanımlandığını varsayar. Diğer bir deyişle “mülkiyet”, mülk ve hak sahibi arasındaki mutlak kavramdır (Kılıç, 1993:40).
İnsanlık tarihi boyunca mülkiyet; kullanım hakkı (a right to use
(usus)), fayda sağlama hakkı (to have benefit (profit) from (fructus))
veya sonuna kadar tüketme hakkı (to consume until the end (abusus))
bazında şekillenmiştir. Ancak mülkiyet tartışmaları, bir nesneyi
zilliyetlikte bulundurma hakkı veya o nesnenin gelirinden fayda sağlama hakkına odaklanmıştır (Günay, 1995:65). Bu nedenle, mülkiyet bir
taşınır veya taşınmazda bireyin ya da bir grubun tanımlı faydası olarak
basitçe tanımlanabilir ve arazi ya da üzerindeki gelişmeye uygulanabilir.
Taşınır ve taşınmaz mülkler üzerindeki haklar, genel olarak, bir haklar rejimiyle tanımlıdır (Payne, 1997:3). Taşınmaz mallar açısından tapu
sistemleri mülk üzerindeki hakları meşru kılmaktadır. Taşınır mallar
için, taşınır mallar yönetim ve döküm sistemleri kurgulanmaktadır.
İnsan yerleşimleri, ekonomisi ve kentleşme süreçleri mülk ve mülkiyetin dönüşümüyle şekillenmektedir. Mülkiyet, mülk ve dönüşüm yön-
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temleri, süreci ve miktarlarının kontrolü ve yönlendirilmesi, mekânın
(yeniden) üretiminin temel girdileridir. Sözkonusu süreçteki mülk dönüşümü, mülkiyet dönüşümünden farklıdır. Mülk dönüşümü yöntemleri;
a) Var etme (İnşa etme, dolgu alanları yaratma gibi)
b) Yok etme (Maden sahası, arkeolojik alan benzeri kazılar sonucunda varlığın yok olması),
c) İmar planı veya değişikliğiyle kullanım arazi kullanım kararının
yaratılması veya değişimi,
d) İmar planı veya değişikliğiyle imar haklarının artırımı veya azaltılması,
e) İmar planı veya değişikliğiyle ayrıcalıklı imar haklarının elde edinimi,
f) İşgal sonrası imar afları yoluyla veya bir imar planıyla ayrıcalıklı
imar hakkı elde edilmesi,
g) Kentsel planlarda aynı anda imar haklarının ve arazi kullanımının
değiştirilmesi
olarak sıralanabilir. Mülkiyet dönüşümü, sahiplik, zilliyetlik, işletim
ve kullanım haklarından herhangi ikisi arasındaki değişimdir. Mülkün
sahipliğinin dönüşümü ise, kamudan özele veya özelden kamuya olabilmektedir. Tablo 1. Kamu mülkiyeti; “devlet mülkiyeti”, “kamusal
mülkiyet” ve “toplumsal/müşterek (sosyal) mülkiyet”ten oluşan mülk
haklarıyla tanımlıdır (Bkz. Eren (2007:46)). Her ne kadar mülk ile mülkiyet dilde veya mesleki literatürde farklılaşsa da, her iki kavram uygulamada ve ilgili mevzuatta çakışabilmektedir.2
Özelleşme ve özelleştirme uygulamalarına değişik kamu taşınmaz
malları konu edilmektedir: Özelleşmenin konusu hazine arazileri ve
devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerden oluşan “devlet mülkleri”dir. Özelleştirmeye ise, hazine arazileri, katma bütçeli kurumların
arazileri, Kamu İktisadi Teşebbüs (KİT) arazileri ve devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki arazilerden oluşan, tescilli ve tescilsiz “devletin özel
mülkleri” konu olmaktadır.

Örneğin, Türkiye’de kamu uygulamaları genelde sahiplilik hakkı bazında yapılmaktadır.
2
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Tablo 1. Özel-Kamu Mülkiyet Dönüşüm Yöntemleri (Eren, 2007:129)

Birey haklarını tanımlamak veya toplumsal dengeyi ve korumayı
kurgulamak için, mülkiyet üzerine sosyal fayda amaçlı sınırlama konulur. Aslında mülkiyet üzerindeki sınırlamalar temelde rant (getiri /
haksız kazanç) sorunundan kaynaklanmaktadır (Keleş vd., 1999:32).
Kapitalist artı ürün üretimi ile rant arasında, kamu mülkiyeti ve özel
mülkiyet arasında olduğu gibi diyalektik bir ilişki vardır. Keskinok’a
(1995:205) göre; rant, kapitalist üretim biçiminde arazi sahipliğinin
ekonomik şekli olarak da açıklanabilir ve belirli zorlamalarla ilgilidir.
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Kentsel alanlarda rant şeklindeki artı ürünün aktörlerce elde edinimi,
gayrimenkul faaliyetleri odaklıdır. Doğal olarak bu olgu; gayrimenkulün
sahipliğini elde etme ve rant yaratma gereği fikirlerini beraberinde
getirmektedir. Bir başka deyişle, kentsel rantın garantilenmesi, sadece
kapitalistin bir mülke sahip olma hakkının devriyle mümkündür. Ancak
kentleşme sürecinde mülk sahibi üreticiler veya sınıflar, mekân üzerinde yaratılan değeri veya bahsi geçen hâkimiyeti elde etmek için çatışmaya başlarlar.3 Dönüşüm hızı veya talebi, değişim değerleri için olan
istekle güçlendirilmektedir. Haksız kazanç mülkiyet dönüşümünü arttırmaktadır. Dolayısıyla Tomaskovic-Devey and Miller’in (1984:64) de
belirttiği gibi, yatırımlar, ulusal kullanım değeri yerine kentsel rant gibi
kısa erimli özel değişim değeri temellidir. Özelleşme ve özelleştirme
süreçlerini de bu yaklaşım şekillendirmektedir.
Rantın kamuya döndürülmesi, kamu idaresi ve düzenlemeleriyle
mümkündür. Keskinok’a (1997:ix) göre devlet, kentsel mekânın (yeniden) üretimine planlama gibi mekânsal araçlarla müdahale eder ve
düzenlemek için çaba harcar.4 Ancak bu müdahale, sermaye birikiminin
dinamik süreçlerine bir engel haline gelebilir. Bunun nedeni; planlamanın, mülk ve mülkiyet üzerindeki özel istemleri sınırlandırması ve toplumun tüm kesimlerinin istemlerini dengeleme öngörüsünden kaynaklıdır. Ancak Keskinok (1995:211), yerel ve merkezi hükümetlerin düzenleyici faaliyetlerinin kentsel rantların oluşumunda önemli bir girdi
olduğunu da varsayar. Keskinok’a (1995) göre, piyasa ekonomisinde
planlama faaliyetlerini veya her türlü düzenleyici devlet müdahalesinin
kentsel rant oluşumunun aracı olmaktan kurtarmak için sihirli bir formül yoktur. Keskinok ayrıca, rantı üreten tek kaynağın devlet müdahalesi olmadığını ve kapitalist ekonominin yapısal karakteri ve sınırlamaları altında olduğunu ekler (s. 212).
Kamu arazi stoku oluşturulması ve arazi politikaları uygulanan formüllerden biridir. Kaldı ki, rant kaynaklı kentsel sorunlar basitçe arazi
politikaları ile çözülemez (Bkz. Aydoğanlı (1995)). Dahası, bilinçsiz
devlet müdahaleleri (özelleşme ve özelleştirme uygulamaları gibi) arazi
politikaları haline gelebilir ve rant yaratabilir. Kamunun arazi stokuna
sahip olarak planların uygulanabilir olması durumu ve kentsel planlamanın düzenleyici bir eylem olma niteliği değişmiştir. Bu değişimin
temel nedeni, özelleşme ve özelleştirme süreçlerinde, kamu idarelerinin
3
4

Mekan üzerindeki çatışma için bkz. Keskinok (1997:63).
Bkz. Gökçe (2004/2) veya Keskinok (1998).
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süreçleri daha az kontrolü ve yüksek miktarlardaki kamu arsa ve arazisini devretmesidir.
Kamu idareleri rant yaratıcı faaliyetlerde artan oranda yer aldığından, mevcut düzenleyici mekanizmalarda; sahiplikle elde edilen “mutlak
rant” üzerinden “farklılık rantı (differential rent)” ve “tekel rantı
(monopoly rent)” oluşmaktadır. “Mutlak rant”, özelleştirilen arazilerin
tekil ve özel kentsel karakterleri olduğu için, “tekel rant” haline gelmektedir. Tekel rant, sermayedarın kentleşmedeki karar verici hâkimiyetini
arttırmaktadır. Her ne kadar kentsel alanlarda arazi devirleri ve dönüşüm miktarlarında artış olsa da, özelleşen veya özelleştirilen arazinin
konumu ve arazi kullanımına bağlı olarak, devir öncesi veya sonrası
yapılan imar planı değişiklikleriyle sözkonusu rantlar oluşmaktadır.
İmar haklarının değişimi, mülk ve mülk sahipliğinin piyasa değerinden
devredilmediği ve yaratılan spekülatif değerin yatırımcısına aktarıldığı
anlamındadır. Ayrıca, bu oluşumu engellemek için önlem almak zorlaşmaktadır.
Kamu yararı, mülk ve mülkiyet üzerindeki temel hakları ve rantı sınırlandırmanın bir gerekçesidir ve ölçüt olarak idare hukukunun nasıl
uygulanabileceğini tanımlar. Bu olgu, devletin gücünü belirler ve arttırır.
Keleş’e göre (1993:98–99), kamu yararı kamu yönetimi hukuku ölçütüdür ve mülk üzerinden hakların sınırlarını tanımlar. Devletin her eylemi,
aksi ispatlanmadığı sürece, sosyal fayda öngören kamu yararı içindir
(Akıllıoğlu, 1991:3–8). Kamu yararı, devlet eylemlerinin düzeltilmesi
için de kullanılır.
Kentsel plan, piyasa şartlarındaki en iyi arazi kullanımını yaratılabilmenin ve rantı kontrol edebilmenin bir aracıdır. Planların uygulanabilir olması, Champbell ve Marshall’ın (2002:168) belirttiği gibi, özel
yararların kamu yararından aşağıda olması ihtiyacının şartsız kabulünü
gerektirir. Kamu idaresi, planlamayı kamu yararına yapmaktan, spekülatif eylemleri önlemekten, kentleşmeyi belirleyerek sürdürülebilir
kılmaktan, kamu yararını özel yarara karşı savunmaktan ve mevzuatı
uygulamaktan sorumludur.
Kentsel planlama kurumu açısından kamu yararı tipolojileri sınıflandırması, devlet eylemlerinin tavrını ve gerçek öngörülerini belirlemek
amacıyla aşağıda yer almaktadır:
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1.

Evrensel Yarar,5

2.

Sosyal (toplu/ortak) Yarar,

3.

Çoklu Kamu Yararı,

4.

Kamu Yararı,

- Kamu yararı,
- Sınırlı kamu yararı (Toplumsal),
- Üstün kamu yararı (İdari eylemler arasında),
- İdari yarar (Kurumsal kamu yararı (Devlet yararı)),
- İdarecinin şahsi yararı (Temsilcilerin yararı/ Karar verici yararı),
- Bürokratın yararı (Kişisel fayda veya teknik yarar (İdari eylemler
bazında),
- Grup yararı (Kamu ve özel kurumların aynı anda yararına).
Kamu yararı için olması gereken kentsel planlar, sermayedarın ve
kamu bürokratlarının istemlerini gerçekleştirmenin bir aracı haline
gelmektedir. Kamu idarecilerinin kentleşme, özelleştirme, özelleşme,
mülkiyet ve mülk konularındaki yetersizliği ile asıl tartışmanın politikanın ekonomik sonuçlarına yoğunlaşması, bu gerçeği saklamaktadır. Bu
aşamada; bildiriye konu devlet eylemlerinin piyasa mekanizmasıyla
olan ilişkisinin tartışması, kamu arazileri ve mülkiyetlerinin devrinin
kavramsal irdelemesi bazında, yapılacaktır.

II. ÖZELLEŞME VE ÖZELLEŞTİRME
Kamu arazilerinin mülkiyetlerinin devri, iki farklı yöntemle olmaktadır: “Özelleşme” ve “Özelleştirme”. Tarih boyunca, “özelleşme” yöntemiyle, kamu mülkiyeti özel mülkiyete dönüştürülmüştür. Kamu arazilerinin, değişik zamanlarda, bulunduğu yere ve farklı gerekçelere bağlı
olarak, yasal veya yasadışı yöntemlerle, gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi ya da işgal edilmesi faaliyetleri “özelleşme”6dir. Son yirmi
yılda bu dönüşümün anlamı farklılaşmıştır. Yeni anlam; belirli bir yasa7
dâhilinde uygulaması yapılan, küreselleşme yanı sıra, ekonomik temelli
Vurgulamak gerekir ki, evrensel yarar, sosyal (toplumsal/ortak) yarar ve çoklu kamu
yararı sosyal fayda kapsamında kalmaktadır.
6 Özelleşme, genelde, devletin herhangi bir mevzuat dâhilindeki kamu arazi devri ya da
sosyal ve ekonomik bir ihtiyacı (hizmetler ve marjinal sektörlerden kaynaklanan)
karşılamak üzere, gerçek ve tüzel kişilerin yasadışı arazi edinimidir.
7 Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun No: 4046 (1994), Kanun No: 4232
(1997) ve Kanun No: 5398 (2005).
5
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bölgesel bütünleşmeyi sağlama odaklı yeni sağ (neo-liberal) politikaların uygulama araçlarından “özelleştirme”dir.8
Özelleştirme, Türkiye’de dünya uygulamalarından mevzuat kapsamı
ve devrin yöntemleri ile devre konu kamu mülkü açısından farklılaşmaktadır (Bkz. Eren (2007)): Türkiye’de aynı mevzuat dâhilinde, işletmelerin ve mülklerin özelleştirilmesine ilişkin hükümler bulunmaktadır.
Arazi mülk ve mülkiyet devirleri, işletmelerin devri maddelerine tabidir.
Pek çok yabancı ülke uygulamasında; işletme özelleştirmesi ile mülk
özelleştirmesi, farklı mevzuatlara konu ayrı süreçlerdir.
Yabancı ülkelerdeki gibi işletmeler özelleştirmenin konusu değildir.
Sermayeye kaynak yaratması nedeniyle, taşınmaz mülkleri elden çıkartmak, merkezi idare için daha kolaydır. Dolayısıyla işletmelerin
üzerinde yer aldığı veya sahip olduğu potansiyel yatırım alanları olan
araziler özelleştirmenin konusudur: 1986–15.10.2001 tarihleri arasında, merkezi idarenin uygulayıcı kuruluşu olan Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı (ÖİB)’nın 920 eyleminden 711’i arazi devrini9 içermektedir
(Eren, 2007:6). Sözkonusu devir miktarına rağmen, İdarenin aynı aralıktaki arazi devirlerinden kazancı, toplam kazancın sadece % 3.05’idir.
Toplam kazancın 7,4 milyar A.B.D. Doları olduğu dönemde, arsa ve arazi
devri içeren faaliyetler toplamın % 9.04’üne karşılık gelmektedir (Eren,
2007). Her iki veri arazi değerlerinin idarece düşük belirlendiğini, yaratılan ranttan kamunun pay alamadığını ve gerçek değer bulunmadan
elden çıkartıldığını ispatlamaktadır.
Vurgulamak gerekir ki, 2005 sonrasında önceki dönemlerden daha
fazla taşınmazı olan işletmeler veya şirketler blok olarak özelleştirilmiştir. Ayrıca uygulamada, merkezi veya yerel yönetimlere kamu mülkleri
bedelsiz devredilebilmiştir. Farklı merkezi ve yerel idarelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan bu devirler “sosyalizasyon”dur ve özelleştirme sürecinde 2005 yılına kadar yerel kalkınmaya destek verilmiştir. 10
Bir başka deyişle, tasfiye ile sosyalizasyon aynı anda tatbik edilmiştir.
Aslında bugün finansman krizini aşmak için piyasaya arazi satışı yapan kamu kurumu, kamu yatırımlarını gerçekleştirmek veya hizmet
ihtiyacını karşılamak için piyasadan satın almakta ya da kamulaştırma
yapmaktadır. Bir başka deyişle, kamu mülksüzleştirmesi artmakta, bu
Bkz. Keyman (1997); Aydoğanlı (1995:132); Karluk (1994); Keskinok (1999) ve
Arıoğlu (1994).
9 Doğrudan arsa ve arazi devri gibi kısmi özelleştirmeler ya da blok özelleştirme
şeklinde.
10 Bu uygulama, 5398 sayılı Kanunla sonlandırılmıştır.
8
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yolla kamu kaybına bağlı olarak mali kriz derinleşmekte ve kamunun
piyasaya bağımlılığı artmaktadır.
Her iki yöntemle ülkedeki kamu arazi miktarı sürekli azalırken (Bkz.
Eren (2007)), kamu arazilerini azaltma çabaları artmaktadır. 2006 yılı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke toplam kamu
taşınmazları 2.234.789 birimdir (126.302.345.484,11m211). 2007 yılı
verilerine göre, toplam arazilerin % 39’u devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki araziler, % 14’ü devletin özel mülkleri, % 47’si ise, özel mülktür.12 A.B.D.’nde, 2001 yılında, Federal Hükümete ait araziler toplam
arazilerin % 26,86’sıdır.13 Federal Hükümetin arazilerine ormanlar
eklenirse, kamu arazi varlığı % 44,03 olmaktadır (Eren, 2007:131).
Gelişmiş pek çok ülkede benzer oranda olan kamu arazilerini Türkiye’deki azaltma çabaları kıyı kesimi, orman alanları ve kentsel alan
odaklıdır. Çabalar, kamu kurumları uygulamaları, sivil toplum kuruluşları girişimleri ile basın yoluyla yönlendirme şeklindedir.
Özelleşme ve özelleştirmenin mekânın (yeniden) üretimiyle olan bu
ilişkisi; mülkiyet dönüşümü, rant ve kamu yararı çerçevesinde müteakip
bölümde irdelenmektedir.

III. ÖZELLEŞME, ÖZELLEŞTİRME VE KENTSEL PLANLAMA
Planlama kurumun kapitalist piyasa ekonomisinde oynadığı rol, mülk
ve mülkiyet haklarının devri ve elde edilen imar hakları ve özel yararlar
yanı sıra, süreçte yaratılan değer ve rantla alakalıdır. Kentleşme, özelleşme ve özelleştirme sürecinde (temel piyasa eleştirel yaklaşımlarından olan) rasyonel planlamanın denetiminden çıkmakta ve kamu arazileri artan piyasa yönelimli planlama yaklaşımlarıyla 14 haksız kazanca
konu edilmektedir. Kamu idaresi, mekânın yeniden üretimindeki sorunları çözebilmek ve piyasanın taleplerini karşılamak için piyasa yönelimli planlama yaklaşımlarını, özelleşme ve özelleştirme öncesi veya
sonrası imar planları ve/veya plan değişiklikleriyle uygulamaktadır.
Piyasa yönelimli planların sayısının arttığı döneme kadar plancı, tüm
planlama kademelerinde kamu arazilerini “dokunulmaz” saymıştır.
“İşletmelerin devamlılığı” ve “kamu yatırımı ihtimali” bu kararın belirle-

Maliye Bakanlığı’nın 18.07.2006 tarih ve 30421 sayılı yazısı.
(http://www.milliemlak.gov.tr, 12.06.2007).
13 Bkz. Eren (2007:131) (http://www.milliemlak.gov.tr, 09.10.2001).
14 Doç. Dr. Özcan Altaban, “piyasa yönelimli” ve “piyasa eleştirel” planlama yaklaşımlarını tanımlayarak farklılaştırmaktadır (Bkz. Altaban (1990)).
11
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yicisidir. Kamunun önceliği işletme üretiminden kâr beklentisidir.15 Bu
nedenledir ki, kamu arazisinin devri öngörüldüğünde, kapsamlı planları
uygulayan yerel yönetimler ile kent plancıları, sermayenin istemlerini
dengelemek için gerekli öngörülere sahip ve hazırlıklı değildir.
Piyasa kurumu bu süreçte her türlü düzenleyici kamu idaresi davranışını artan oranda reddetmekte ve kamu arazilerinin dönüşümünü
desteklemektedir. Dönüşüm ve arazi geliştirme kararları aşamasında
ise, yerel yönetimlerle kısıtlı ilişki kurulmaktadır. Bir başka ifadeyle,
kamu arazisinin gelişimi kentsel ihtiyaçtan çok piyasanın talebi doğrultusunda olmaktadır. Bu yaklaşımları savunan aktörler de, rasyonel bakış
açısıyla bahsi geçen sınırlandırmaya esas uygulama araçlarını geliştirdiğinden, piyasa güçlerince istenilmemektedir.16
Özelleşme, özelleştirme ve kentsel planlama ilişkisinin temelindeki
bir diğer olgu, kamu arazileri ve kentleşme ilişkisidir: Kamu arazileri
kuruldukları yıllarda kentlerin çeperlerinde yerleşiktir. Kentler büyüdükçe araziler, kentlerin merkezi iş alanları, geçiş bölgeleri veya farklı
kentsel arazi kullanımları arasında sıkışmıştır. Bu araziler, kentsel konumları ve gelişme potansiyelleri nedeniyle, yatırımcısına yüksek rant
olanakları sunmaya müsaittir. Dolayısıyla, kamu arazileri kentlerde son
kalan boş, dönüştürülebilir arazi stokları olarak emlak piyasalarınca
algılanmaktadır.
Özellikle KİT arazileri ile kamu hizmet tesis alanları, kurulduğu yıllardan itibaren, imar mevzuatına uyumsuz gelişmiştir. Merkezi ve yerel
idareler özelleşme ve özelleştirme sırasında bazı imar ve planlama
sorunları ile karşılaşmaktadır. Sorunlar; arazi mülkiyet sahipliğinin
işletmeye ait olmamasından, arazinin mera veya 2B vasfına sahip olmasına, programa alınan araziye farklı bir devlet yatırımıyla zarar verilmesinden, iskân veya inşaat ruhsatlarındaki eksikliklere kadar geniş bir
yelpazede olabilmektedir. Sonuçta, plansız gelişen bir kamu üretim
mekânı veya olası yatırım arazisi, planlanarak veya planlanmadan, herhangi bir yöntemle gayrimenkul piyasasına sunulmaktadır.
Bahsi geçen ilişki, planlama yetkisinin kullanımı ve arazi değeri ilişkisine de bağlıdır: Düşük değerlere bağlı olarak artan kamu arazilerinin
devri, yerel ölçekte planların uygulaması için ihtiyaç duyulan kamu
Bkz: Piyasa ekonomisine dönüşmeden evvel sosyalist ekonomilerde arazinin ticaret
edilemez niteliği için Ling-Hin (1996).
16 Örneğin; Milli Emlak Genel Müdürlüğü (1994), Belediyeler (1994, 1997, 2005),
Mimarlar Odası (1997) (ŞPO, 1997).
15
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arazilerinin miktar ve ölçeğinin küçülmesine de neden olmaktadır.
Kısacası, kamu arazilerindeki bu kıtlık, kentsel alanlarda plan hedeflerinin gerçekleştirilmesini, yeni kamu yatırımlarının yapılmasını ve kentsel dengelerin kurulmasını zorlaştıran bir unsur haline gelmektedir.
Devri yapan idare devir öncesinde araziyi geliştirmekten (araziyi değerinden piyasaya sunmaktan) sorumludur. Bu sorumluluk, araziyi
rayiç piyasa değerinden değil, gerçek değerinden17 piyasaya devretmek
anlamındadır. Planlama yetkisinin kamu idaresine verilmesinin temeli
de bu ilkedir.
Çeşitli özelleştirme ve özelleşme uygulamaları, arazinin ayrıcalıklı
imar hakları ve gelişme fırsatları dâhil edilerek bir planlama çalışması
veya arazi değerlemesinin İdarece veya yatırımcısınca yapılmadığını
göstermektedir (Eren, 2007). İdareler, onama öncesi hazırlanan basit
raporlar dışında, alanın gelişme potansiyelini ve kentleşme etkisini
belirleme amacıyla herhangi bir kentsel analiz yap(tır)mamaktadır.
Yatırımcının ekonomik ve mekânsal analizleri ise, en fazla kazancı getirecek arazi kullanımlarını bulmak üzerinedir. Dahası yatırımcı, kentin
değişen tüketim davranışlarına göre yararını şekillendirirken kentsel
gelişmeyi yönlendirmektedir (Örneğin; SEKA A.Ş. Taşucu Silifke, Sümer
Holding A.Ş. Adana ve Nazilli).
Açıktır ki, özelleştirmeyle sermayedar menfaatine yaratılan kazanç
başarısı ile mülkiyet sahipliği hakkı ve ayrıcalıklı imar hakkının elde
edilmesi, özelleştirmenin daha fazla desteklenmesine neden olmaktadır.
Bugün, merkezi idarenin özelleştirme politikası piyasa yönelimli planlama yaklaşımı ile elde edilen haksız kazanç çerçevesinde; (özellikle
2000 yılından sonra) özelleşmede de ortak düşün halini almıştır (Örneğin; Dikmen, Mamak ve Sulukule).
“Özelleştirme” yanı sıra, “özelleşme” artık devletin bir arazi politikasıdır: Kullanım ömürleri bitmemiş kamu idari yapıları, tesisleri veya
arazileri, özelleşme kapsamında özel sektöre veya (işletmeci piyasa
mantığında çalışan) kamu yapılarına devredilmektedir (Bkz. TOKİ,
İstanbul KİPTAŞ ve Ankara TOBAŞ uygulamaları). Ancak özelleşmede
özelleştirmeden farklı olarak, oluşan rant ve gelirler, arazi sahiplerine
geri döndürülmemekte ve özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarında,
hak sahipleri yerlerinden edilmektedir.

17

Gerçek Değer: Yatırımcının veya idarenin satış değeri.
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Dolayısıyla, özelleşme ve özelleştirme merkezi idarenin veya yerel
yönetimin yetki alanındaki kentlere ve kentlerin planlı büyümesine,
kentleşmesine parçacı bir müdahalesidir. Keskinok ve Ersoy’un
(2000:346) iddia ettiği gibi; “metropoliten ölçekteki planlama çalışmalarıyla tanımlanan metropoliten kentsel merkezler ve alt merkezler ile
ihtisas alanlarının biçimlenmesi ve dağılımı genel problemiyle gerekli
ilişkiler kurulmadan” bir yatırım kararı verilmektedir. Kamu arazilerinin dönüşümü, üst ölçekli imar planlarının gerçekleştirilmesine yönelik
de değildir.
Yaratılan kırılgan kentsel gelişme; kentin bir bütün 18 olarak geliştirilmesine engeldir. Planlamanın kademeli yapısı bozulmakta, yerel yönetimlerin planlama süreçlerine müdahale edilmekte, planların uygulanabilirliği azaltılmakta ve kentin makroformu, sürdürülebilirliği ve yaşam
kalitesi etkilenmektedir. İmar planlarındaki kamu alanlarından sorumlu
yerel yönetimler bu alanlar üzerindeki kontrollerini de kaybetmektedir.
Planlarda kamuya terk edilen, ancak sermayedarın kullanımındaki
mekânların “kamu malı” karakteri kaybolmaktadır. Proje temelli geliştirilen imar planları uygulandığında; kamuya terk edilen alanlar (kamu
mülkleri) özel mülk, kamu mekânı ise, toplum tarafından kullanılan özel
mekân veya saf özel mekân halini almaktadır (Örneğin; Kanyon Alışveriş Merkezi).
Yerel yönetimler, kamu arazilerinin tüketim mekânlarına dönüşmesini yetki alanındaki mekân kalitesinin gelişmesi, vergi gelirleri veya
rekabet edebilirlik gerekçeleriyle isteyebilmektedir. Ayrıca, özel sektör
için özelleştirme ve özelleştirme yöntemleriyle devlet desteğinde kentsel rekabet gücüne sahip alanlar yaratılırken, yerel ölçekte özel sektörün benzer kullanımları zarar görmektedir. Sözkonusu özel tüketim
mekânları için kentsel risk ve yatırım riski oluşmaktadır. Dahası, rekabet edebilmek adına alt merkezler ya da alışveriş merkezleri kendi
üzerlerinde büyüme eğilimine girmektedir (Bkz. Armada ve Ankamall).

Polat’a (2005) göre, kent yöneticileri ve bürokratlarının kenti bir bütün olarak
korumak gibi bir planlama düşüncesi bulunmamaktadır.
18
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IV. GENEL DEĞERLENDİRME
Özelleşme ve özelleştirmenin konusu kamu arazileridir. Özelleşme ve
özelleştirme; özel sektöre (veya kamu idarelerine), özellikle “devletin
özel mülkü”nü barındıran kamu kaynaklarının hangi maliyetle olursa
olsun doğrudan devridir. Kamu arazilerinin dönüşümü; düşük arazi
bedelleri, emlak piyasalarında sunduğu ayrıcalıklı kentsel konum ve
tekel rant nedeniyle istenilmektedir. Kamu arazilerinin dönüşümü piyasa kurumu için gereklidir (Eren, 2007). Kamu arazileri artık, piyasada
alınıp satılabilir ve üzerinde ticaret ve konut alanları yaratılabilir birer
“meta”dır. Ancak, özelleşme ve özelleştirme süreçlerinde devredilen
mülk/mülkiyet türleri bazında toplam arazi miktarına veya kentsel
etkilerine ilişkin bütüncül bir çalışma mevcut değildir.
Uygulama sonucunda; “kâr yaratan kamu üretim mekânları”, işletme
faaliyetleri sonlandırılarak, “rant üreten özel tüketim mekânları”na
dönüştürülmektedir (Eren, 2007). Mekanın (yeniden) üretimi süreci
oluşan tüketim mekanları, Tekeli’nin (1987:87) Türkiye deneyiminde
piyasa mekanizmasının planlamadan yoksun bırakılmasının, sağlıksız ve
kopuk kentsel dokular yarattığı söylemini bir kez daha ispat etmektedir.
Özelleşme ve özelleştirme süreçlerinde, maliyetlerin ve kaynakların
devri; kısıtlı kaynakların piyasaya tahsisi gibi yansıtılmadığından, sermayedarın hedefinde olan kamu arazileri dikkat çekmemektedir. Ayrıca
bu süreçler, arazi kullanımlarının ve imar haklarının değişimi, kentsel
mekâna bağımsız tekil müdahaleler; kamu üretiminin sonlandırılması
ve sermayenin daha az yatırım riski ve maliyeti anlamına gelmektedir
(Eren, 2007).
Özelleşme ve özelleştirme kentsel planlamaya ve kentleşmeye karşı
müdahalesinin herhangi bir kentsel program, plan dâhilinde olmaması
veya önceki öngörüleri dikkate almaması, kentleşme açısında rastlantısal, bilinçsiz ve yararsız olduğunu da göstermektedir. Aslında planlama
kurumunun istenilen yer ve zamanda sermayedarın istemlerini karşılayamaması veya yönlendirememesi de bir dar görüşlülüktür. Ancak her
kamu arazisinin yapısal ilişkilerden ve altyapıdan kopuk planlanarak
imar haklarının değiştirilmesi yoluyla piyasaya sunumunun yatırımcısına benzer getirileri yaratmayacağı da açıktır. Aksi yöndeki beklenti,
hem kamu idaresinin hem de sermayedarın dar görüşlülüğüdür.
Söz konusu getirileri yaratma amaçlı piyasa yönelimli planlar, kaynakların doğru kullanımı, yatırımların sağlıklı planlanması ya da yerel
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yönetimlerin güçlendirilmesine elvermemektedir. Kentleşme süreçleri
piyasa güçlerine bırakıldığından, merkezi ve yerel yönetimlerin kentleşmeyi sürdürebilme yeteneği oluşamamaktadır. Yerel yönetimlerin
artı değer katmaktaki bu eksikliği, merkezi idarenin dar görüşlülüğüdür.
İmar planları ve değişiklikleriyle toplumda belirli aktörlere haksız
kazanç yaratılırken, kamu idaresince rantı kamuya ve dolayısıyla, yerel
yönetimlere geri döndürül(e)memektedir. Kentsel hizmetlerin sunumu
veya gelecekteki yatırımlarla kentsel arazi stoku oluşturmak ve kamu
yararına kentsel gelişmeyi sağlamak için rant kamuya geri döndürülmelidir. Rantın kamuya geri döndürülmesi yanı sıra, yatırımcının ve yatırımın rasyonel yönlendirilmesi, kamu idaresinin kamu yararı açısından
asli görevi ve planlama kurumunun temel girdisi olmalıdır.
İlgili süreçler dâhilinde artan oranda evrensel ve eşitlikçi temelleri
olan “kamu yararı”nın yerini, idarelerin, idarecilerin ve/veya sermayedarın yararını temsil eden “üstün kamu yararı” almaktadır. Kamu idarecilerinin kamu yararı algısı yanı sıra, bilinç ve etik sorunu önemli müdahale engelleridir.
Kentleşme süreçleri ve kamu arazilerinin dönüşümü yönlendirmek
için ilgili mevzuat da yetersizdir. Kamu yararı ve rant açısından dönüşümün irdelemesi yapılmadan, özelleşme ve özelleştirme yöntemlerine
dair yasal düzenleme yapılması ise, kamu yararına aykırıdır. Yaratılan
haksız kazancın kamuya döndürülmesi yönünde özel hükümlerse yazılmalıdır.
Merkezi idarenin yerel yönetim yetki alanına müdahalesi devam edecektir. Önümüzdeki bu dönemde kamu mülkiyet dönüşüm rejimi ve
sermayenin içine düştüğü kriz karşısında kamu mülklerinin korunması
ve savunulması planlama kurumu için her zamankinden daha önemli
hale gelecektir. Kamu yararı amaçlı müdahalelerin anlamlı hale getirilebilmesi için kamu mülkiyetinin dönüşüm yöntemlerinin yeniden tanımlanması, kavram kargaşasının giderilmesi, kamu yararı türlerine göre
mevzuat yazımı ve süreç dâhilindeki belirsizlikler, ikilemler ve sorun
alanlarının tespiti gerekmektedir.
Sonuç olarak, özelleştirme ve özelleşme süreçlerindeki gelişmeler;
toplumda, kamu idareleri, yerel yönetimler, piyasa ve planlama kurumuna olan güveni azaltmakta, kentsel ve toplumsal kayıp yaratmakta,
kalitesiz yapı ve kentsel mekân üretilmektedir. Kamu yararı, devlet ve
planlama kavramları ise, anlamlarını ve meşruiyetini yitirmektedir.
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Özelleştirme ideolojik bir söylem olarak ele alınırsa, bugün piyasa yönelimli planlama yaklaşımları nedeniyle, kamu yararı için kentsel mekânın
(yeniden) üretiminden bahsedilemez. Bu olgu, kentsel planlamada bir
paradigma değişimini kast etmektedir. Piyasa kurumu planlama kurumunun her türlü düzenleyici, yönlendirici, dengeleyici ve denetleyici
müdahalesini ve kamu yararını reddetmesi nedeniyle, başta kendi meşruiyetini zedelemekte ve kaybetmektedir. Belirtilmelidir ki, (piyasa–
eleştirel) rasyonel kentsel planlama var olmadan, piyasa meşru ve güvenilir olamayacaktır.
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DEVLETİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
Emine KARAKUŞ

I. KAMU TAŞINMAZ KAYNAKLARI KAVRAMSAL TARTIŞMASI
Devletin ve kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki veya kullanımındaki taşınmazlarla, kamunun ortak yararlanmasına bırakılan
taşınmazları ifade etmek amacıyla, yasalarda, yargı kararlarında ve
öğretide çoğu zaman farklı içeriğe işaret eden ancak birbiri yerine geçebilen “kamu malları”, “devlet malları”, “idare malları”, “milli emlak”,
“hazine malları”, “kamusal alan”, “devlete ait taşınmazlar”, “devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki yerler”, “hazinenin özel mülkiyetindeki
taşınmazlar”,“kamu hizmetinin eşyası” gibi üzerinde görüş birliği olmayan kavramlar kullanılmaktadır. Öğretideki terminolojik belirsizlikle
birlikte yasalarda da tanımlama yapılmaksızın bir kavram birliğinin1
Bu konuda kavram kargaşasını görebilmek için “kamu malı”, “devlet malı” “devlete ait
taşınmaz”, “Devletin hüküm ve tasarrufu altında”, “Devlete ait arazi”, “Hazineye ait
taşınmaz” ve benzer terimlerin kullanıldığı başlıca yasalara göz atmak yeterlidir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (md.23) “....Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;... amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.”,
(md.43)“Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.”; 3402 sayılı Kadastro Kanunu (md.16) Kamu Malları: “Kamunun ortak kullanılmasına veya bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz
yerlerden:..”; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (md. 82) “Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:
1.Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,”; 4721
sayılı Türk Medenî Kanunu (md.715) “Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar,
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır...”; 442 sayılı Köy Kanunu (md.8)“Köyün orta
malı kanun karşısında Devlet malı gibi korunur. Bu türlü mallara el uzatanlar Devlet
malına el uzatanlar gibi ceza görürler.” 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
(md.1)“Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır.”; 3213 sayılı Maden Kanunu (md.4) “Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu
altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir.”; 4342 sayılı Mera
Kanunu (md.4) “Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy
veya belediyeye aittir. Bu yerler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır...”; 1319 sayılı
Emlak Vergisi Kanunu (md.23) “...Devlete ait arazi için beyanname verilmez....”.; 2886
sayılı Devlet İhale Kanunu (md.74) “Tarihi ve bedii değeri olanlar hariç Hazinenin özel
mülkiyetindeki yerlerin satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak
tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin
gayri ayni hak tesisi esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.”
Bu kanunlarda bulunan kavramların yanı sıra başlı başına Hazineye ait taşınmazlarla
ilgili düzenlemeleri içeren özel yasaların da gözönünde bulundurulması gerekir. 4070
sayılı “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”, 4071 sayılı “3 Mart
1340 (1924) Tarihli ve 431 sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun”, 4072 sayılı “Mülga 2613 ve 766 sayılı
Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair
1
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sağlanamamış olması, birbirinden farklı
taşınmazların ayrımını güçleştirmektedir.

hukuki

statüye

sahip

Bu kavramlar arasında bir sadeleştirmeye gidildiğinde “devlet malı”,
“kamu malı”, “devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler”,“hazinenin
özel mülkiyetindeki taşınmaz” kavramlarının farklılaştığı görülmektedir.
Kamu Malları
Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki yerler
Devlet malları
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar

Amme malları, Kamu emlakı, Amme
emlakı
Kamusal alan, Emlak-ı metruke (Arazi-i
metruke).
İdare malları, İdare emlakı, Kamu
hizmetinin eşyası
Devlete ait taşınmazlar.
Hazine malları, Milli Emlak, Maliye
Hazinesi,
Maliyeye ait, Emlak-ı Milliye,
Devletin özel mülkiyetindeki
taşınmazlar.

Devlet ve kamu tüzel kişilerinin mülkiyetindeki gelir getirici kiralanabilir ya da satılabilir bir arazi ya da bina, devletin iradesi ile kamu
hizmetine özgülenen hastane ya da ilkokul, kamunun ortak yararlanmasına açık bir park ya da deniz kıyısı gibi taşınmazların elde edilmesi,
elden çıkarılması, devletin bu taşınmazlar üzerindeki yetkisi, idarece bu
taşınmazların kamu hizmetlerine sunumu ve toplumun bunlardan yararlanması farklı yasal hükümlere bağlıdır (Kırbaş,1985:1). Kamu ile
ilişikli tüm taşınmazlarla ilgili normlar toplulaştırılmış ve kanunlaştırılmış olmadığından, üzerinde uzlaşma sağlanmış bir adlandırma, tanımlama ve sınıflandırmanın yapılamadığı bu alana ilişkin “kamu malı”
kavramı tercih edilerek, bu taşınmazların “idare hukuku hükümlerine
tabi oldukları”, “devir ve ferağ edilemezliği”, “kamulaştırılamazlığı”,
“haczedilmezliği”, “zamanaşımı ile kazanılmazlığı”, “tapuya tescil
edilmezliği”, “özel olarak korunması”, “kanunda öngörülmüş olmadıkça
bu mallar üzerinde sınırlı ayni haklar kurulamayacağı” gibi özellikleri
ortaya konularak kesin ve genel değerlendirmeler yapılması yanıltıcıdır.
Bu değerlendirmeler aslında, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan
taşınmazlara kıyasen kamu mülkiyetindeki ya da kamunun ortak yararlanmasına bırakılan taşınmazların genel hukuki niteliklerini belirtir.
Kanun”, 4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”ların her biri ayrı ayrı
Hazineye ait taşınmazların devrini düzenlemektedir.
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Kamu ile ilişikli taşınmazların tabi olduğu hukuki rejimin belirlenebilmesi için, öncelikle özel yasalarında yer alan hükümler esas alınarak bir
sınıflandırma yapılması gerekir.
Yasal düzenlemelerde sadece “kamu malı” kavramı, Kadastro Kanununun “kamu malları”nın tespitini düzenleyen 16. maddesinde açık bir
şekilde sınıflandırılmıştır. Bu maddeye göre kamu malları;
A) Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödenek veya
yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler hizmet malları, (Hükümet,
belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık
tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami, genel mezarlık, çeşme,
kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, Pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları),
B) Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen veya kamunun kadimden beri yararlandığı taşınmazlar ile yol, meydan, köprü gibi taşınmazlar orta malları,
C) Kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma
elverişli olmayan sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular,
ormanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler
olarak sayılmış ve 1. Kamunun ortak kullanılmasına ayrılan yerler 2.
Bir kamu hizmetinin görülmesine ayrılan yerler ve 3. Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan yerler olmak üzere üçlü bir sınıflandırma
yapılmıştır.
Öğretide ve yargı kararlarında çoğu zaman, Kadastro Kanunun 16.
maddesindeki kamu malları sınıflandırması esas alınmaktadır. Anayasa
Mahkemesi 31.01.1997, E.996/66-K.997/7 sayılı kararında “doğal nitelikleri gereği herkesin ortak yararlanmasına açık olan sahipsiz mallar ile
kamu tüzel kişileri tarafından herkesin ya da halkın bir kısmının yararlanmasına ayrılan orta malları ve kamu hizmeti niteliğindeki etkinliklerin
konusu ve aracı olan malları kamu malı” olarak tanımlarken, Danıştay 3.
Dairesi 13.10.1980, E.980/157-K.980/181 sayılı kararındaki “İdare
hukuku ilkelerine göre, kamunun kullanma ve yararlanmasına ait olan
veya bu amaca tahsis edilen eşya ve mallarla bir kamu hizmetinin unsuru
ve ayrılmaz parçası sayılabilecek olan mallar, kamu malları olarak kabul
edilmektedir” görüşüyle, Kadastro Kanunun 16. maddesindeki sınıflandırmaya bağlı bir tanımlama yapmaktadır. Ancak Kadastro Kanununda
yer alan bu sınıflandırmanın, anılan taşınmazların sınırlarını arazi ve
harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etme ve tapu sicilinde tescile dayanak oluşturmak üzere kayıt altına alma amaçlı yapıl-
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dığı düşünülürse, devlet/kamu-taşınmaz ilişkisinin niteliğini belirlemede kapsayıcı ve belirleyici bir sınıflandırma olmadığı açıktır.
Bunun yanı sıra “devlet malları” başlığı altında, “kamu malları” ve
“devletin özel malları” olmak üzere ikili bir sınıflandırma üzerinde görüş
birliği vardır. Onar “Devlet malları denildiği zaman gerek amme hizmetlerine doğrudan doğruya tahsis edilmiş bulunan ve gerek temin ettiği mali
menfaatler ve saire ile dolayısıyla istifade edilen tekmil mallar anlaşılır.
Diğer amme idarelerine ve amme müesseselerine ait mallar da devlet
malları mahiyetinde olduğu ekseriyetle kanunlarda tasrih edilir.”
(Onar,1966:1287) demekle devlet mallarının içeriğini geniş tutmuştur.
Anayasa Mahkemesinin 03.07.1986 tarihli E.1986/10, K.1986/19 sayılı
kararına göre de “...Kamu tüzelkişilerine ait taşınmazların bir bölümü
doğrudan kamu hizmetine ve kamunun yararlanmasına özgülendiği halde
(kamu emlâki); bir bölümü kamu hizmetine ayrılmadan gelir getirmek
amacıyla kullanılabilmektedir (özel emlâk) . Özel emlâk, kamu idaresinin,
kamu hizmetine doğrudan özgülemediği, üzerinde işletme, kiraya verme
ve satma gibi yetkilere sahip bulunduğu taşınmazlardır. Bunlar, kamu
idarelerinin gelir kaynaklarından birini oluştururlar.” Bu durumda “devlet malları” ile “kamu malları” kavramının aynı içeriği taşımadığı tespitinden hareketle, öncelikle kamu özel taşınmazlarının içeriği doldurularak, daha sonra Kadastro Kanununun 16. maddesindeki “hizmet malları”, “orta malları” ve “sahipsiz mallar”ın kamu özel taşınmazları yanında ayrıksı özellikleri dikkate alınarak, kapsamı belirlemek gerekir.

A. Kamu Özel Taşınmazları
Kamu hukuku ilkelerine göre statüye bağlanan, hak ve yetkilerini kuruluş kanunlarından alan kamu tüzel kişileri, özel hukuk kurallarına
uygun olarak satın alma, miras, bağışlama gibi yöntemlerin yanı sıra
kamu hukuku kurallarına göre de taşınmaz edinebilirler. Bu taşınmazlar
ait oldukları idare adına tescil olunurlar. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre de özel bütçeli kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait taşınmazlar, tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olacaktır. Kamunun özel mülkiyetindeki taşınmazlara genel olarak Medeni
Hukuk hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmekle birlikte bazı durumlarda bu taşınmazlara Kamu Hukuku kuralları da uygulanır. “Kamu
kuruluşları, özel mallarını diledikleri gibi satamazlar, kiraya veremezler”(Gözübüyük ve Tan,2001:905). Kamu idarelerinin taşınmaz edinimi,
yönetimi, elden çıkarmasına ilişkin hükümler ilgili kanunlarında düzenlenir. Ayrıca kamu idareleri taşınmazlarını diğer kamu idarelerine
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bedelsiz olarak devir ya da tahsis edebilirler. Bu gibi işlemler için, 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile özel kanunlarındaki
usul ve esaslara uygun hareket edilmesi zorunludur.
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, sadece genel bütçeli kuruluşların sahip oldukları taşınmazları içerdiklerinden, kamunun özel
mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan daha dar kapsamlıdır. Genel
bütçeli kuruluşların ortak özelliği, tümünün Devlet tüzel kişiliği içinde
erimiş olup, ayrı tüzel kişiliklerinin bulunmaması ve Devletin mali
usullerine ve yönetim ilkelerine göre örgütlenmiş olmalarıdır. Hazine,
genel bütçe ile idare edilen kamu kuruluşlarının taşınır ve taşınmaz
malları, hakları, alacakları ve borçları açısından devlet tüzel kişiliğinin
adıdır. Herhangi bir bakanlık kendi bütçesine koyduğu satın alma, kamulaştırma veya inşaat ödeneği ile almış olduğu bir malı veya inşa ettirdiği tesisi, tüzel kişiliği olmadığından kendi adına değil, Hazine adına
almış veya inşaa etmiş sayılır (Düren, 1975: 68). Bu nedenle satın alınan, kamulaştırılan taşınmazlar veya inşaa olunan yapılar, Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45. maddesinde de belirtildiği gibi Hazine
adına tescil olunur. Genel bütçeli kuruluşların çeşitli yollarla edindikleri
ve tapu sicilinde Hazine adına kayıtlı taşınmazlarla birlikte, niteliği
itibarıyla Hazine adına kaydedilebilir taşınmazlara da Hazinenin özel
mülkiyetindeki taşınmazlar denmekte ve bu taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. (Kardeş,1999:1). Genel bütçeli bir kuruluş tarafından satın alınan, kamulaştırılan veya inşaa olunan yapının,
bunları satın alan Bakanlık tarafından kullanımı, daha sonra Maliye
Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tahsis yetkisi çerçevesinde
gerçekleşir. Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların idaresinde, genel olarak kamu hukuku
hükümleri geçerli olup, Devlet İhale Kanunu ve Hazineye Ait
Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket
edilmesi zorunludur.
Kamu özel taşınmazları kapsamında, Kadastro Kanununun 16. maddesinde kamu malları arasında sayılan “hizmet malları”nın statüsünü
belirlemek gerekir. Kamunun kullanma ve yararlanmasına ayrılmamış
olan kamu özel taşınmazları ile hizmet mallarını ayırt edebilmek konusunda, özel malların bir kamu hizmetine, hizmetin bir parçasını oluşturacak şekilde tahsis edilmemiş olması ölçüt olarak kabul edilmektedir.
Yani kamunun özel mülkiyetindeki bir taşınmazın herhangi bir kamu
hizmetine tahsis edildiğinde kamunun özel malı olmaktan çıkacağı ve
kamu malları arasında bulunan hizmet malına dönüşeceği, bir hizmet
malının da kamu hizmetine tahsisinin kaldırılmasıyla kamu özel
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taşınmazı haline geleceği belirtilmektedir. Örneğin üniversite binaları,
adliye sarayları, müzeler ve hastane binaları bu anlamda hizmet
mallarıdır. Her ne kadar hizmet mallarının ilgili kuruluşlar adına ya da
Hazine adına tapuda kayıtlı olmalarının onların kamu malı olma
durumunu değiştirmediği, o malları özel mal haline dönüştürmeyeceği
ileri sürülse de, idari ve icrai nitelikteki bir tahsis kararı ile hizmet malına dönüştürülen taşınmaz, her an kamu hizmetine özgülenme niteliği
kaldırılıp, gelir getirici taşınmazlar arasına alınabileceğinden, “hizmet
malları”nın da kamu özel taşınmazları başlığı altında değerlendirilmesi
gerekir.
Sonuçta “kamu özel taşınmazları” başlığı altında biri, genel bütçeli
kuruluşların tümünü kapsayan, devlet tüzel kişiliğini temsilen Maliye
Hazinesi, diğeri yerel yönetim birimleri de dahil ayrı bağımsız tüzel
kişiliğe sahip diğer kamu tüzel kişileri olmak üzere iki tür malik karşımıza çıkmaktadır.
Devlet tüzel kişiliği (Hazine) adına kayıtlı taşınmazlarla, kamu kurum
ve kuruluşlarının tamamının sahip oldukları kamu hizmetlerinin görülmesinde doğrudan doğruya bir rol oynamayan, halkın yararlanmasına
özgülenmemiş taşınmazların gerçek kişinin taşınmazlarından hukuken
farklı olmadıkları, yalnız sağladıkları gelir nedeniyle dolayısıyla kamu
yararı sağladıkları (Giritli ve Bilgen, 1979:120), kamu yararına olmak
şartıyla bu taşınmazlar üzerinde her türlü tasarruf hakkının sadece
devlete ait olduğu görüşünün, “kamu yararı” kavramının içeriğinin nasıl
doldurulduğuna bağlı olarak sorgulanması gerekir. Anayasa Mahkemesinin 11.06.1996, E.996/1-K.996/18 sayılı kararındaki, “…Ancak kamu
idaresi ile taşınmazı arasındaki ilişki özel hukuktaki malik-taşınmaz
arasındaki mülkiyet ilişkisinden farklıdır. Özel hukukta malik, taşınmaz
üzerinde dilediği biçimde, tasarruf yetkisine sahip iken, kamu idareleri,
taşınmazların kiralanmasında, satılmasında yasalarca belirlenen
kurallara uymak ve elde ettikleri gelirleri de kamu hizmetine ayırmak zorundadırlar. Öte yandan, bunlardan elde edilen gelirin, kamu
hizmetine harcanması da, bu taşınmazların kamu hizmetine dolaylı olarak özgülenmesi anlamındadır…” görüşünden, kamu idarelerinin özel
mülkiyetlerindeki taşınmazlarından elde edilen gelirlerin kamu hizmetine özgülenmesi ile, bir yönüyle kamu yararı ilişkisinin kurulduğu
anlaşılmaktadır. Ancak, kamu idarelerinin özel taşınmazlarından elde
ettikleri gelirlerin bir şekilde, mutlaka kamu hizmeti ile ilişkilendirilebilirliği göz önünde bulundurulursa, kamu özel taşınmazlarının “kamu
yararı” çerçevesinde değerlendirilmesinde farklı kriterlere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu çerçevede kamuya ait özel bir taşınmazın satışı ile elde
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edilecek gelirin herhangi bir kamu hizmetinde kullanılması durumunda
kamuya sağlayacağı yarar ile aynı taşınmazın kentlerin yapılanmasında
doğrudan “park”, “yeşil alan”, “meydan” amaçlı kullanılması durumunda
sağlayacağı kamu yararının karşılaştırılabiliyor olması gerekir. Bu nedenle kamu özel taşınmazları üzerinde her türlü tasarruf hakkının kamu
yararına olmak şartıyla devlete ait olduğu görüşü, kamu özel
taşınmazlarının, belirli kişilere veya gruplara değil, toplumun bütün
bireylerine, hatta gelecek nesillere ait olduğu ve bu nedenle “ortak yarar” gözetilerek değerlendirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle,
sorgulanmaya muhtaçtır.

B. Kamu Ortak Taşınmazları
Kadastro Kanununun 16. maddesindeki kamu malları sınıflandırmasına göre orta malları: mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır
yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edilen
veya kamunun kadimden beri yararlandığı taşınmazlarla yol, meydan,
köprü gibi taşınmazlardır. Ancak Kadastro Kanununda orta malları
arasında sayılan mera yaylak ve kışlakların hukuki durumu, 4342 sayılı
Mera Kanunu çerçevesinde düzenlendiğinden ve bu türden
taşınmazların baskın ve ayırıcı özelliğinin “Devletin hüküm ve tasarrufu
altında olmaları” dikkate alınarak, ayrı bir kategoride değerlendirilmesi
gerekir.. Bu nedenle Kamu Ortak Taşınmazları başlığı altında Kadastro
sırasında tapuya tescil edilmeyen, sadece haritasında gösterilmekle
yetinilen yol, meydan, köprü gibi orta malları ile bu özellikleri nedeniyle
daha sonradan tapu kaydı terkin edilen yerler incelenmelidir. Nitekim
Medeni Kanunun 999. maddesindeki “özel mülkiyete tabi olmayan ve
kamunun yararlanmasına ayrılan taşınmazlar, bunlara ilişkin tescili
gerekli bir ayni hakkın kurulması söz konusu olmadıkça kütüğe
kaydolunmaz. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz, kayda tabi olmayan bir
taşınmaza dönüşürse, tapu sicilinden çıkarılır.” hükmü gereğince, sonradan meydan, yol, park, yeşil alan gibi kayda tabi olmayan bir taşınmaza
dönüşen taşınmazların kaydı tapudan terkin edilir.
Kamu ortak taşınmazlarının genel özellikleri incelendiğinde, kamu
özgürlükleri ve toplum halinde yaşamanın vazgeçilmez gerekleri ile
yakından ilgili oldukları görülmektedir.
Tapu siciline kamu tüzel kişileri adına kaydedilebilirlik, mülkiyet sahibi idarelerin tasarruf yetkisi, kamunun kullanımına açıklık dereceleri
itibarıyla kamu ile ilişikli tüm taşınmazları, “Kamu Taşınmaz Kaynakları”
üst başlığı altında, Devlet tüzel kişiliğinin(Hazine) özel mülkiyetindeki
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ve diğer kamu tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmazlar, kamunun
ortak kullanımında olan ancak tapu siciline kayıtlı olmayan, tapudan
terkin edilen “kamu ortak taşınmazları” ve nitelikleri özel yasaları ile
belirlenen “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler” olmak üzere
aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz.
KAMU TAŞINMAZ KAYNAKLARI

DEVLETİN HÜKÜM VE
TASARRUFU ALTINDAKİ YERLER
Türk Medeni Kanunu ile
belirlenen ve diğer kanunlarda
Devletin hüküm ve tasarrufu altında
sayılan yerlerdir.


Sahipsiz yerler (yararı kamuya
ait sular, kayalar, tepeler, dağlar,
buzullar gibi tarıma elverişli olmayan
yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar)

Kıyı

Mera

Orman

Tabii Servet ve Kaynaklar

KAMU ORTAK TAŞINMAZLARI

KAMU ÖZEL TAŞINMAZLARI

Kamunun ortak kullanımında
olan ancak tapu siciline kayıtlı
olmayan veya sonradan tapudan
terkin
edilen
kamu
ortak
taşınmazlarıdır.(yol, köprü, park,
meydan, yeşil alan vb.)

Devlet veya diğer kamu tüzel
kişileri adına tapu sicilinde kayıtlı
olan, kapital değeri ve verimi ile
dolaylı olarak kamusal amaçlara
hizmet eden, kural olarak özel
hukuk
hükümlerine
tabi
taşınmazlar.

Hazinenin özel mülkiyetindeki
taşınmazlar
Genel bütçeli kuruluşların çeşitli
yollarla edindikleri, tapu sicilinde Hazine
adına kaydedilen veya niteliği itibarıyla
Hazine adına kaydedilebilir, Maliye
Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün
yönetimindeki taşınmazlar.

Diğer kamu tüzel kişilerinin
taşınmazları
Kamu hukuku ilkelerine göre
statüye bağlanan, hak ve yetkilerini
kuruluş kanunlarından alan kamu tüzel
kişilerinin
çeşitli
yöntemlerle
edindikleri ve tapu sicilinde adlarına
tescil edilen taşınmazlar.

C. Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerler
Anayasa ve çeşitli yasalarda bir tanımı yapılmaksızın niteliği ve içeriği belirtilmeyen “Devletin hüküm ve tasarrufu altında” ifadesinin ne
anlama geldiği, yasalardaki kullanılış biçimleri dikkate alınarak açıklanabilir. Medeni Kanunun 715. maddesindeki;
“Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait mallar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler,
dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan
kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete
konu olamaz.
Sahipsiz yerler ile yararı kamuya ait malların kazanılması, bakımı,
korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tâbidir.”
düzenlemesinde mülkiyet kavramı tercih edilmeksizin “hüküm ve tasarruf” kavramı kullanılarak, Medeni Kanunun öngördüğü mülkiyet
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rejimi dışında bir alana işaret edilmektedir. Madde, “Devletin hüküm ve
tasarrufu altında” ifadesiyle Medeni Kanunun mülkiyet ile ilgili hükümlerine konu olamayacak yerlerin varlığını belirtmiş, Kanun kapsamına
bir sınır çizmiştir. Böylece 715. madde, Medeni Kanuna göre özel mülkiyete konu olacak yerlerle bunların dışında kalan ve kamu hukuku hükümlerinin uygulanacağı yerleri belirtmeğe ve bunları birbirinden ayırt
etmeye yaramaktadır (Bertan, 1976:566). O halde “Devletin hüküm ve
tasarrufu altında” kavramı, Medeni Kanun’un düzenlediği malikin
taşınmaz üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta
bulunma yetkisini içeren özel mülkiyetin dışlanması niteliği ile ortaya
çıkmaktadır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz mallar ve
yararı kamuya ait mallar(kamu malları) Medeni Kanunun uygulama
alanı dışında tutularak, haklarında özel kurallar konulacağı kabul edilmiştir (Düren, 1975:30).
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olmak, Devlete Medeni Kanun’un öngördüğü mülkiyet hakkının içeriği olan kullanma, yararlanma
ve tasarrufta bulunma hak ve yetkisinden daha geniş bir yetki mi, yoksa
daha dar bir yetki mi sağlamaktadır? Bu yetkinin içeriği ve kapsamı
bakımından Anayasa ve kanunlarda belirleme yapılmamakla birlikte,
doktrindeki görüşler ve yargı kararları çeşitli ve kimi zaman da çelişkili
açıklamalar getirmektedir. Anayasa Mahkemesi’ne göre, Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerde özel mülkiyet kurulamayacağı,
esasen Medeni Kanunun 715. maddesinde ilk olarak hükme bağlanmıştır. Bu yerler özel mülkiyete konu olmayacağı içindir ki, Medeni Kanun’un 999. maddesine göre tescilleri de gerekmemektedir. Anayasa
Mahkemesinin 16.2.1965 tarih, E.1963/126, K.1965/7 sayılı kararına
göre, “…Anayasa, tabii servetleri ve kaynakları Medeni Kanun hükümlerine bağlı özel mülkiyet düzeninin kapsamı dışında bırakmakta, onlara
devletin devlet olma niteliği ile eli altında tuttuğu nesneler düzeni içinde
yer vermektedir.”
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olmanın kamu hukukunca düzenlendiği ve özel mülkiyete geçirilmeye elverişli olmamayı içerdiği
görüşü ile beraber (Kırbaş,1985:6) tek başına kamusal mal niteliği kazandıran ve mutlaka mülkiyet hakkını dışlayan bir durum olmadığı,
sadece egemenliği içermediği gibi gözetim ve denetimden de ibaret
sayılmayacağı savunulmaktadır. Duran’a göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında olmak, “Türk hukukuna özgü ve genel olarak kamu mallarını
hem bireylere ve topluluklarına, hem de devlet ve malik kamu tüzel kişilerine karşı korumayı amaçlayan ve özel mülkiyet hakkının sakıncalarından
koruyan bir önlem ilkesidir” (Duran, 1986:49). Bilgen’e göre de örneğin
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3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa(md.4) göre, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları devlet çiftçilere dağıtabileceğine göre, bu mallar “üzerinde kişiler veya devlet yararına mülkiyet hakkı kurulmaya elverişli
taşınmaz mallardır” (aktaran Gözübüyük ve Tan, 2001: 859). Bir diğer
görüşe göre Devlet, “sahip olduğu hakimiyete dayanarak kamu malları
üzerinde kamu yararına uygun hukuki düzeni (özel mülkiyet veya kamu
mülkiyeti) tesis etmeye yetkilidir” (Düren, 1975:63).
Ancak kamu hukuku alanında kamu gücü ve bu güce dayanan en geniş egemenlik hakkını taşıyan bir kuruluş olarak Devletin, genel olarak
her durumda bu alanda düzenleme getirebileceği düşünülürse, “Devletin hüküm ve tasarrufu altında” kavramından, kanun koyucunun Devletin dilediği gibi özel ya da kamu mülkiyeti ilişkisi kurabileceği bir hukuki durumu öngörmediği sonucunu çıkarabiliriz. Devlet'in, “hüküm ve
tasarrufu altındaki” yerler üzerindeki hakkının, Medeni Kanun’un öngördüğü şekilde gerçek anlamda bir mülkiyet hakkı olmadığı, egemenlik
hakkından kaynaklanan bir denetim ve gözetim hakkı, nesnel hukuk
kurallarından doğan bir tür koruma hakkı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle, mülkiyet hakkının sahibine tanıdığı yetkilerden devir ve
satış yetkisi bulunmamaktadır. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerin daha sonraki kuşaklara korunaklı bir şekilde devredilebilmesi
için bu yerler üzerinde devlet, mülkiyet hakkının sahibine tanıdığı yetkilerden kullanma (usus), yararlanma (fructus) yetkisine sahip olmakla
birlikte, tasarruf etme(abusus) yani devir ve satış yetkisini dışlayan bir
denetim ve gözetim yetkisine sahiptir.
Medeni Kanun 715. maddesiyle, “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki” yerleri 1- sahipsiz yerler ve 2- yararı kamuya ait mallar olmak
üzere iki kategoride belirtmiştir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerler, sadece Medeni Kanunda sayılan “yararı kamuya ait sular, kayalar,
tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan
çıkan kaynaklar” olmayıp; Anayasaya göre, “kıyılar” (m.43) ve “tabii
servet ve kaynaklar”(m.168), 3402 sayılı Kadastro Kanununa “ormanlar” (md.16), 4342 sayılı Mera Kanununa göre “mera, yaylak ve kışlaklar” (md.4) Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu durumda Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, “Türk Medeni Kanunu ile belirlenen ve diğer kanunlarda “Devletin hüküm ve tasarrufu altında sayılan
yerler” olarak tanımlanabilir.
“Devletin hüküm ve tasarrufu altında olma”nın devlete sağladığı
yetki sınırını ve niteliğini ortaya çıkarabilmek için, özel yasalarında
“Devletin hüküm ve tasarrufu altında” olduğu belirtilen taşınmazların
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kazanılması, bakımı, korunması gibi konularda ne tür düzenlemeler
getirildiğinin incelenmesi gerekir.
Medeni Kanun’da Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen, “Aksi ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler,
dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli olmayan yerler ve bunlardan çıkan
kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamaz.” ifadesindeki tarıma elverişli olmayan yerlerin öncelikle incelenmesi gerekir. Kadastro Kanununun 16. maddesinin (C)
bendinde “Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan
sahipsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır.” denilerek, Medeni Kanunun
hükmü tekrarlanmıştır.
Medeni Kanunun 715. maddesinde sayılanların dışında hangi yerlerin tarıma elverişli olmayan arazi olduğu da tartışmalıdır. Tarıma elverişli olmayan arazi içine kayalar, tepeler, dağlar gibi kanunlarda sayılan
yerler yanında çukurlar, akarsu yatakları, taş denizi, bataklık, buzullarla
kaplı alanlar ile meşelik, çalılık, pırnallık, fundalık gibi alanlar da girmektedir (Kırbaş,1985:6-7).Ancak tarıma elverişli olmayan arazi kültüre ve tarımsal faaliyete elverişli hale gelirse, sahipsiz arazi olmaktan
çıkar ve Devletin özel malı haline gelir. Tarıma elverişli olmayan sahipsiz arazinin doğal olaylar sonucu değil de, özel kişilerin imar ve ihyası
sonucu tarıma elverişli hale getirilmesi de söz konusudur. Şöyle ki 3402
sayılı Kadastro Kanununun 17.maddesindeki “orman sayılmayan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmazlar 14. maddedeki şartlar mevcut ise imar ve
ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde Hazine adına tespit edilir.”
ve 18. maddesindeki “…tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım
alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan
yerler Hazine adına tespit olunur.
Orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunları uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zamanaşımı yolu ile iktisap edilemez.” hükümleri, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların tescil edilebileceğini ve
özel mülkiyete konu olabileceğini öngörmektedir.
Kadastro Kanununun bu düzenlemeleri çerçevesinde dikkat çeken
bir konu da, yasal bir tanımı olmayan “devletin hüküm ve tasarrufu
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altında” kavramının, bazı yasalarda bir grup taşınmazın ismi olarak
kullanılırken, bazı yaslarda da devletin, bir grup taşınmaz üzerindeki
yetki türünü belirtmek amaçlı, bu tür yerleri niteleyici bir kavram olarak kullanılmasıdır. Bir kategori ismi olarak “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar” henüz tapuya tescil edilmemiş, tescil edilebilir ve devredilebilir taşınmazlar için kullanılmaktadır. Nitekim birçok
yasada Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmaz kavramları bir arada kullanılmıştır. Medeni Kanun’un
715. maddesi kapsamında kalan, yararlanılması kamuya ait sular, tarıma elverişli olmayan araziler, kayalar, tepeler, dağlar, onlardan çıkan
kaynaklar, yarlar, meydanlar, akarsular ile yatakları, kumsal alanlar,
deniz kıyıları gibi Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin,
denetim, gözetim ve korunması en başta arzın tabii maliki olarak kabul
edilen Hazinenin görev ve yetki alanına girmektedir. 178 sayılı Maliye
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre de “Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri
yürütmek”, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır. Her ne kadar bu hükümde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar açısından Milli Emlak Genel Müdürlüğünün
genel görevli olduğu belirtilmişse de, çoğu zaman Kadastro Kanununun
yukarıdaki hükümleri çerçevesinde bir kategori ismine işaret edilmektedir. Bu çerçevede Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar
tespit ve tescile konu olabilirliği ölçüsünde İdare tarafından kayıt altına
alınmakta, kontrol ve idare edilmektedir. Gerektiğinde idari yoldan
tescil işlemleri ile Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar arasına
dahil edilmekte, tescil sonrası satış, kira, tahsis, devir gibi yöntemlerle
değerlendirilmektedir.
Medeni Kanun’un 715. maddesi, kendi sistematiği içinde tanımladığı
mülkiyet kavramı dışında bir alana işaret edip kendi alanına sınır çizerken, diğer taraftan bu alana ilişkin genel ve kesin ilkeler de getirmektedir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlerin “aksi ispatlanmadıkça, kimsenin mülkiyetinde olmadığı ve hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamayacağı,” belirtildikten sonra, “Sahipsiz yerler ile yararı
kamuya ait malların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılmasının özel kanun hükümlerine tâbi” olduğu belirtilmektedir. Medeni
Kanun’un bu hükmü, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz
yerler ile yararı kamuya ait mallarla ilgili özel yasalarında yer alabilecek
düzenlemeleri, bu tür yerlerin “kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması” ile sınırlı tutmuş, bu tür yerlerin elden çıkarılması,
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kaybedilmesi, devrine ilişkin bir ilke öngörmemiştir. Aksi ispatlanmadıkça hiç bir şekilde özel mülkiyete konu edilemeyeceğini ilke olarak
belirlemiştir. Bu tür yerlerin “kazanılması”na ilişkin özel kanun hükümlerinin de ancak bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Bununla
birlikte özel yasalarına baktığımızda kamunun ortak yararlanmasına
bırakılan yerlerin devredilebildiği, ya da bazı yöntemlerle kamunun
ortak kullanımının dışlanabildiğini görmekteyiz.

II. ÖZEL YASALARDA “DEVLETİN HÜKÜM VE
TASARRUFU”NUN GÖRÜNÜMÜ
A. Meralar Üzerinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Kamu malları arasında en tipik örnek olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki “mera, yaylak ve kışlaklar”, bağımsız veya birlikte kullanılmak üzere bir veya birkaç köy ya da belediye halkının yararlanmasına bırakılmış orta mallarıdır. Yargıtay 1.HD.’nin E.987/11356K.987/10167 sayılı kararında belirttiği üzere meralar “....birer kamu
malı olduklarından kamu mallarının ayırdedici niteliklerini taşırlar.
Özellikle bu malların sadece yararlanma(intifa) hakkı tahsis edildiği ya da
kadim kullanmadan ötürü tahsisli kabul edildiği tüzel kişiliğe, kuru mülkiyeti(rakabesi) ise devlete aittir.”
Kadastro Kanununa göre de “bu gibi taşınmazlar sınırlandırılarak
özel siciline yazılır. Bu sınırlandırma tescil mahiyetinde olmadığı gibi,
bu suretle belirlenen taşınmazlar, özel kanunlarında yazılı hükümler
saklı kalmak kaydıyla özel mülkiyete konu teşkil etmezler.” 25.02.1998
tarihinde 4342 sayılı Mera Kanunu kabul edilinceye kadar, mera, yaylak
ve kışlakların hukuki durumunu düzenleyen özel bir kanun mevcut
değildi, çeşitli kanunlarda bir takım hükümler bulunmaktaydı.
Kural olarak tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan
Mera Kanununda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak
5178, 5403, 5751 ve 5784 sayılı Kanunlarla değiştirilen Mera Kanununun 14. maddesinde mera vasfının değiştirilebileceği durumlar belirtilmiştir. Meraların tahsis amacının değiştirilmesine olanak sağlayan hükümlere zamanla yeni hükümler eklenerek, vasıf değişikliği alanı gittikçe genişletilmiştir. Buna göre, mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis
edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan araziden, maden
ve petrol arama-işletme faaliyeti, turizm yatırımları, kamu yatırımları,
köy yerleşim yeri ile uygulama imar plânı veya uygulama plânlarına
ilave imar plânlarının hazırlanması, petrol iletim faaliyetleri ile elektrik
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ve doğal gaz piyasası faaliyetleri, jeotermal kaynaklı teknolojik seralar
için ihtiyaç duyulanların tahsis amacı değiştirilebilir.
Kanunda, anılan amaçlarla kamu kurumları ile işletmecilere tahsis
edilen yerlerin tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirileceği ve özel
sicile kaydedileceği hüküm altına alınmışsa da, maddede belirtilen kamu
yatırımları, turizm yatırımları, uygulama imar planı gibi amaçlarla tahsis
değişikliği yapılan meraların, üzerinde köklü mekansal yapılanmalar
oluşacağından fiilen geri dönüşümü mümkün görünmemektedir.
Kamunun mera, yaylak ve kışlaklar üzerindeki ortak kullanımının
dışlanması sadece vasıf değişikliği yönteminden de ibaret kalmamış,
4342 sayılı Mera Kanununa eklenen geçici 3. madde ile meraların Hazine adına tescil edilerek satışına da olanak sağlanmıştır. Geçici 3.
madde ile Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003
tarihinden önce kesinleşen imar plânları içerisinde yerleşim yeri olarak
işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanımı teknik açıdan
mümkün olmayan yerlerin tahsis amacı değiştirilerek, Hazine adına
tescillerinin yapılacağı, bu nitelikteki taşınmazlardan ilgili belediye veya
kamu kurum ve kuruluşları adına tescil edilmiş olanların tescillerinin
muhafaza edileceği, açılmış davalardan vazgeçileceği, bu yerler için
emlak ve rayiç bedelleri toplamının yarısı bir bedel ödenmesi halinde,
satışının yapılacağı hükme bağlanmıştır.
B. Kıyılar Üzerinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Anayasanın 43. maddesine göre Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bir diğer taşınmaz türü olan kıyılardan ve kıyıları çevreleyen sahil
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Anayasa,
"kıyı"yı sahipsiz doğal nitelikli ve herkese açık bir kamu malı olarak
ortaya koyarken bu alanda yer alan diğer kamu mallarında da farklı
düzende görmüştür. Gerçekten Anayasa, 168. maddesinde tabii servet
ve kaynakların Devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu belirledikten
sonra, bunların arama ve işletme hakkının da Devlete ait olduğunu
kabul etmiş, ancak gereğinde bu hakkın özel kişilere devredilebileceğini
öngörmüştür. Anayasa, kıyılardan ve sahil şeritlerinden yararlanmada
öncelikle kamu yararının gözetileceğini belirtmiştir. Kıyıların doğal ve
kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık,
kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla çıkarılan 3621
sayılı Kıyı Kanununda kıyılar üzerinde özel mülkiyet hakkı tanınmamıştır.
Kıyı alanlarının Devletin hüküm ve tasarrufu altında olmasından, bu
alanların özel mülkiyete konu edilemeyeceğini, Devletin de kıyılar üs-
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tünde mülkiyet hakkına sahip olmadığını, devletin yalnızca denetim,
gözetim yetki ve görevinin olduğunu anlamak gerekir. Yani bu yerlerde
Devlet kendi adına bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi kamu adına
kamu yararına görev üstlenmiştir. Kıyılarda ne özel mülkiyet ne kamu
mülkiyeti, ne de karma nitelikli bir mülkiyet vardır. Kıyılar toplumun
serbestçe yararlanmasına açık olup, buralardan herkes eşitlikle ve ücretsiz yararlanabilmelidir. Ancak hukuken Devletin dahi mülkiyetine
konu olamayacak bu kamu taşınmazlarının, kamuya açık kullanımını
ortadan kaldıracak nitelikte, özel yasalarında düzenlemeler yapılabildiğini görüyoruz.
3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun Kıyının Korunması Yapı Yasağı ve Kıyıda
Yapılacak Yapılar başlıklı 6. maddesine 03/07/2005 tarih 5398 sayılı
yasa ile eklenen düzenlemeye göre kıyılarda, “Organize turlar ile seyahat
eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin bağlandığı, günün teknolojisine
uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke
tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme
tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler,
danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis
binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve
yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı
kruvaziyer ve yat limanları” yapılabilecektir. Kanunun, Kıyının korunması ve kıyıda yapılabilecek yapılar maddesine getirilen bu düzenleme,
kıyıların herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasını engelleyici
niteliktedir.
C. Ormanlar Üzerinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ormanlar diğer taşınmazlardan farklı bir düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Kamu yararının
gerektiği gibi sağlanabilmesi için devlet ormanlarının Devletin hakimiyeti (hüküm ve tasarrufu) altında bulunması gerekir. Bununla birlikte 6831 sayılı Orman Kanununun 4. maddesinde, ormanların, mülkiyet ve idare bakımından, Devlet ormanları ve özel ormanlar diye bir
ayrıma tabi tutulması; 11. maddenin 4. fıkrasında "Kadastrosu yapılıp
kesinleşen devlete ait ormanlar tapu dairelerince hiçbir harç, vergi ve
resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur" hükmü; 24. maddede
"mülkiyeti Devletten başkasına ait ormanlar"dan bahsedilmesi gibi
hükümler, Devlete ait ormanlar üzerinde, Devletin medeni hukuk anlamında bir mülkiyet hakkı olduğu yönünde yorumlanabilmiştir.
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Anayasanın 169. maddesindeki “Devlet ormanlarının mülkiyeti
devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve
işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı
dışında irtifak hakkına konu olamaz.” ifadeleri ile devlet ormanlarının
hukuksal statüsü belirlenmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16.
maddesinin (D) bendinde, ormanların Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunduğu ve Kadastro Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, özel kanunları hükümlerine tabi olduğu belirtilmektedir. İmar ve
ihya yoluyla taşınmaz mal kazanılmasını düzenleyen Kadastro Kanunun
17. maddesinde de, ormanların ihya edilerek kazanılmasının mümkün
olmadığı, belirtilmiştir.
Devlet ormanlarının kamu malı niteliğini kaybedebilmesi ise, ancak
Anayasa'nın 169. maddesinin son fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesiyle, yani orman niteliğini kaybeden yerlerin orman sınırları
dışına çıkartılması ile mümkündür. Türkiye'de 1970 yılında Anayasa
değişikliği ile başlatılan orman sınırları dışına çıkarma işlemleri, yapılan
yasal düzenlemeler sonucu, dönüşü olmayan bir ormansızlaşma sürecine dönüşmüştür. Orman sınırları dışına çıkartılan yerler Devlete ait ise
Hazine adına, tüzel kişiliğe haiz kamu kurumlarına ait ise bu kurumlar
adına, özel orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır.
Anayasa'nın 170. maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerler,
Devlet eliyle ihya edilerek, orman içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi ve bu halkın yararlanmasına
tahsis amacıyla kullanılacaktır.
Bu amaçla çıkarılan 2924 sayılı Kanun; Orman Kanununun 2/A maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin orman içinde veya
bitişiğindeki köyler halkının yerleştirilmesi amacıyla kullanılacağını
düzenlemiştir. Ancak bu konuda küçük birkaç uygulama dışında bugüne
kadar Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen amaçları gerçekleştirecek
düzeyde bir uygulama yapılmamıştır. Bununla birlikte Orman Kanunu’nun 2B maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerler
Hazine adına tescil edilerek, 2924 sayılı Kanun uyarınca Orman Bakanlığı emrine geçmiş ve uzun bir dönem bu yerlerin hak sahipliği koşullarını taşımaları şartıyla kullanıcılarına satış işlemleri, Orman Bakanlığı
adına, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından
yapılmıştır.
2924 sayılı Kanunda, 6831 sayılı Kanunun 2B maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan yerlerin nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir düzenleme
bulunmadığından, 29.06.2001 tarih ve 4706 sayılı Kanunun 3. madde-
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siyle orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin öncelikle kullanıcısı orman
köylüsüne, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ise kullanıcılarına doğrudan satışı düzenlenmiş ancak, anılan madde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu yerler, yıllardır hiçbir bedel
ödenmeden yasalara aykırı olarak kullanılmakta ve buralardan önemli
rantlar sağlanmaktadır.

SONUÇ
Günümüzde kamu taşınmaz kaynaklarının kamu yararına kullanım
ve yönetim ilkelerinin yeniden kurgulanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Ulusal egemenlik sınırlarını aşan küresel boyuttaki ekonomik ve çevresel sorunlar, küresel mücadeleyi ve işbirliğini gerektirmektedir. Bu
anlamda ulusal kamu taşınmaz kaynaklarının değerlendirilmesinin
küresel-uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde farklı nitelikte
beliren çevre sorunları ile de ilişkili olduğu ve bütünsel korumayı sağlayacak politikalarla ele alınması gerektiği göz ardı edilmemelidir.
Özellikle kanunlarında Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu
belirlenen ve küresel kamusal kaynak olma özelliği gösteren “kıyı”,
“mera”, “orman” alanlarını bir yatırım aracı, ticari mal olarak görmeyen,
gelecek kuşakları da hesaba katan kamu yararı anlayışı çerçevesinde
kamu taşınmaz politikaları geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra ulusal kamu
taşınmaz kaynakları yönetiminin, değişen mülkiyet algısı ile birlikte,
kentlerin de ulusal egemenlik sınırlarını aşan çevresel bir değer oldukları anlayışıyla, bugünün ve gelecek nesillerin yararına kullanımını
gözeten araç ve yöntemlerle yeniden kurgulanması gerekmektedir.
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TARIM ve MÜLKİYET

TARIM MODELLERİNİN MÜLKİYETE YANSIMALARI:
ENDÜSTRİYEL TARIM - KÖYLÜ TARIMI
Tayfun ÖZKAYA

KAPİTALİZMİN GELİŞİMİ VE TARIM SİSTEMLERİ
Tarım sistemlerinin evriminde 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına
kadar mekânsal olarak bitki üretimi, hayvan üretiminin iç içe olduğunu,
bunların kendi aralarında sıkı ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Hatta
kentler ile de ilişkilerin kuvvetli olduğu, bugünkü gibi kopuk olmadığı
bilinmektedir. Çiftçiler hem bitkisel hem hayvansal üretimi birlikte
yapmaktadırlar. Bitki atıkları, otlar hayvanlar tarafından besin olarak
kullanılmaktadır. Hiçbir bitki artığı ziyan olmamaktadır. Hayvanların
gübreleri de kolayca bitkilere verilebilmektedir. Hatta bu yüzyıllarda
kentlerdeki lağımlar bile bitki üretiminde kullanılmakta idi. Tarımda
çoklu ürün (polikültür) hâkim idi ve daha henüz tohumlar üzerinde
şirketlerin bir hegemonyası söz konusu değildi. Çiftçiler kendi tohumlarını kullanabilmekte idiler. Şüphesiz bu dönemi kırsal kesim açısından
dünyanın birçok yerinde mutlu bir dönem olarak nitelendirmek mümkün değilse de ekolojik olarak ciddi bir sorun yoktu (Bkz: Grafik 1).
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Grafik 1: Erken tarım (18. Yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar)
kaynak: J.B. Foster ve F. Magdoff, 2000, s.52.

Mekanizasyon gelişirken, tarım fiyatları da düştü. Bu daha önce tarımda çalışan köylü veya işçilerin kentlere göç etmesi ile sonuçlandı.
Aşırı büyüyen kentlerde kanalizasyon sistemlerinin yapılması kentleri
biraz daha yaşanır bir hale getirdi, ancak bu defa da kentlerden bitkisel
üretime sağlanan besin maddeleri kesildi. Bu ise bu defa göllerin veya
denizlerin kirlenmesi ile sonuçlandı (Grafik 2). 19. yüzyıl ortalarından
20. yüzyıl ortalarına kadar gelişen bu süreçte, savaşlardan sonra boş
kalmış olan kimya sanayi daha sonra kimyasal gübre ve tarım ilaçları
üretmeye başladı. Bu nedenle bu besin eksikliğinin eksikliği bir süre için
giderilmiş gibi göründü. Ancak bunun tarım üzerinde de olumsuz etkileri oluşmakta gecikmedi.
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Grafik 2: Kentleşen toplum (19. yüzyıl ortalarından 20. Yüzyıl ortalarına)

Kaynak: J.B. Foster ve F. Magdoff, 2000, s.52.
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20. yüzyıl ortalarından itibaren hayvansal ürünleri işleyen büyük şirketlerin de etkileri ile hayvansal üretim, bitkisel üretimden kopmaya
başladı. Hayvansal üretim meralardan koparılarak kesif yem tüketimine
dönük bir hal aldı ve hayvanlar kapalı ve sıkıştırılmış binalarda beslenmeye başlandı. Bu fabrika tarımı (factory farming) şeklinde adlandırıldı.
Ancak bunun sonucunda gübre ve idrar havuzlarda toplandı. Kimi yerlerde ise nehirlere boşaltıldı. Gübreyi bitkisel üretime ulaştırmak ekonomik olmamaya başladı. Diğer yandan hayvancılık işletmeleri bitkisel
üretimden koparılınca nöbetleşmeye giren yem bitkileri ve baklagiller
yetiştirmek gereksizleşti. Bunun bitkisel üretim üzerindeki etkileri
yıkıcı oldu. Tek ürün (monokültür) sistemi yoğunlaştı. Bu varılan son
durumda tarım sistemi artık hayvancılığı da kapsayarak endüstriyel
tarım (industrial agriculture) olarak adlandırılmaya başladı (Grafik 3).
Bu gelişmeler şüphesiz dünyanın her yerinde homojen olarak oluşmamıştır ve değişim hala devam etmektedir. Endüstriyel tarımın yarattığı sonuçlar olumsuz olmuştur. Kimyasal gübre üretmek, taşımak ve
uygulamak için büyük bir enerji kullanılmaktadır. Kimyasal gübre ve
ilaçlar büyük bir çevre kirliliği yaratmıştır. Sular kirlenmiştir. Kentlerde
kanalizasyonlar büyük bir çevre kirliliği yaratmaktadır. Daha önceleri
hayvan yemi veya gübre olarak kullanılan mutfak atıkları vb. organik
maddeler bu defa patlayıcı bir kirlilik kaynağı olmuştur. Toprak organik
maddece fakirleşmiş, kimyasal gübreler topraktaki faydalı mikro organizmaları öldürmüştür. Bu ise zararlı organizmaların hâkim olmasını
kolaylaştırmıştır. Kimyasal gübrelerle otlar daha hızlı gelişmiş, bu defa
bunları öldürmek için herbisitlere (ot öldürücülere) ihtiyaç artmıştır.
Tohum şirketlerinin de etkisi ile biyoçeşitlilik azalmıştır. Bunların birleşik etkisi ile bitki hastalık ve zararlıları çoğalmış, bu defa insektisitler
(tarım ilaçları) kullanımı artmıştır. Süreç kendi kendini besleyen bir
kısır döngü halini almıştır. Biyoçeşitliliğin de kaybı ve azalması ile bitkisel ürünlerin besleyici özellikleri azalmıştır. Hayvanların kapalı ve sıkıştırılmış ortamlarda yetiştirilmeleri antibiyotik kullanımının artması ile
sonuçlanmış, bu da insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerde bulunmuştur. Hayvancılıkta da biyoçeşitliliğin azalması insanlar için zararlı mikropların oluşması ve hızlı yayılması için uygun bir ortam yaratmıştır.
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Grafik 3: Endüstriyel tarım (20. Yüzyıl ortalarından bu yana)
Kaynak: J.B. Foster ve F. Magdoff, 2000, s.52.

1930’lu yıllarda ABD’de melez mısırlarla, 1960’larda yeşil devrim ile,
1970’lerden sonra ulusötesi tohum firmalarının çeşitleri ile ve
1980’lerden sonra ise GDO’lu çeşitlerin üretimi ile başlayan süreç hızlanarak dünyada biyoçeşitliliği yok etmektedir.
Çin’de 1949’da 10.000 buğday çeşidi varken, 1970’lerde sadece
1.000 adedi kalmıştır. (Norberg-Hodge, Goering, 2001, xvii) ABD’de
lahana çeşitlerinin %95’i, mısır çeşitlerinin %91’i, bezelye çeşitlerinin
%94’ü, domates çeşitlerinin %81’i kaybolmuştur. FAO’nun 150 ülke
raporuna dayanarak yayınladığı çalışmaya göre son yüzyılda dünya
biyolojik çeşitliliğinin yaklaşık %75’i kaybolmuştur (FAO, 1996). Tayland’da 1990’da dört çeltik çeşidi ekiliş alanının yarısını kaplamıştı. Bir
yıl sonra direnç kazanan bir kahverengi çekirge, biyoçeşitliliğini kaybetmiş Tayland pirinç alanlarını tahrip etmiş ve 400 milyon dolar değerindeki 2,5 milyon ton üretim kaybına neden olmuştur (Douthwaite,
2002, s.186).
Hastalık ve zararlılar az sayıda çeşit ve türün bulunduğu bir tarım
sisteminde çok hızlı bir şekilde salgın yapabilecek özellikler kazanmaktadır. Bundan bazen kaçınılamamakta ve ürün yok olmaktadır. Kaçınmak için ise yüksek düzeyde tarım ilacı kullanılmaktadır. Bu ise hastalık
ve zararlılarda bağışıklık sorunu yaratmakta ve bu hastalık yapıcı etmenlerin popülâsyonunu çoğaltmakta, etkileme güçlerini arttırmaktadır. Bu bir kısır döngüye ve daha yoğun ilaç kullanımına yol açmaktadır.
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Endüstriyel tohumlardan elde edilen sebze ve meyvelerin besleyici
özellikleri konusunda bilgileri derleyebileceğimiz çeşitli araştırmalar
dünyanın değişik ülkelerinde yapılmıştır. Minnesota Üniversitesi tarafından ABD’de Kızılderili yerel tohum çeşitlerinden elde edilen ürünler
ile marketlerden alınan endüstriyel tohumlardan elde edilen ürünlerin
besleyicilik özellikleri karşılaştırılmıştır. Kızılderili çeşitleri bu açıdan
üstün bulunmuştur. Örneğin fasulyelerde antioksidan düzeyleri bazı
çeşitlerde Kızılderili çeşitleri lehine %50, bazı çeşitlerde ise 3,5 misli
hatta 21 misli yüksek bulunmuştur (SARE, 2006). İngiltere’de yapılan
diğer bir araştırmada 1930’da ve 1980’de Tarım Bakanlığının gerçekleştirdiği sebze ve meyvelerin mineral madde değerlerini içeren araştırmaların sonuçları karşılaştırılmıştır. Buna göre 50 yıllık bu sürede sebzelerde kalsiyum, magnezyum, bakır ve sodyumda, meyvelerde ise
magnezyum, demir, bakır ve potasyumda önemli düzeylerde gerilemeler oluşmuştur. Kayıp görülmeyen tek mineral fosfor çıkmıştır. En büyük
düşüş sebzelerde beşte bir düzeyine düşen bakırdadır. Sonuçlar bu
düşüşlerin endüstriyel tarımın gelişmesinden veya çeşitlerin değişmesinden meydana gelebileceği şeklinde yorumlanmıştır (Mayer, 1997).
ABD’de benzer tarzda yapılan bir araştırma ile 1950–1999 yılları
arasındaki 50 yıllık süre içinde çoğu sebze olan 43 sebze ve meyvede 13
besin maddesinde besin değerlerindeki değişimler incelenmiştir (Davis
ve ark., 2004). Protein, kalsiyum, fosfor, demir, riboflavin ve askorbik
asit düzeylerinde 1999’da 1950’ye göre düşmeler görülmüştür. Örneğin
ıspanakta askorbik asitte (C vitamini) düşme oranı %52’dir. Soğanda ise
bu düşme %28’dir. Demir oranındaki düşüşler soğanda %56, ıspanakta
ise %10 olmuştur. Araştırmacılar bitkilerin besin içeriklerindeki değişimleri aradan geçen bu süre içinde çeşitlerdeki farklılık ile açıklamışlardır. Islah çalışmalarında verim artışı sağlanırken besin maddelerinde
düşüş gerçekleşmektedir. Aynı şekilde büyüme hızı ile zararlı ve hastalıklara dayanıklılık, verimle zararlı otlara dayanıklılık arasında ters
yönde ilişki vardır. Bu nedenle endüstriyel çeşitlerle yapılan tarım nerede ise kaçınılmaz olarak tarım kimyasalları ile gerçekleştirilebilmekte,
endüstriyel tarımı güçlendirmektedir. Araştırmacılar brokoli, patates
vb. birçok üründe değişik çeşitleri kullanarak aynı koşullar altında yapılan denemelerde antioksidanlarda görülen farklılıkların çeşitlerden
kaynaklandığını belirtmektedirler. Bu nedenle bugün organik tarım
yapan üreticilerin endüstriyel çeşitleri kullanarak besleyici değeri yüksek ürünler elde edemeyeceklerini, eski çeşitlerin veya besin içeriği

Tarım Modellerinin Mülkiyete Yansımaları │ 155
açısından geliştirilecek yeni çeşitlerin kullanılması gerekeceğini de
eklemektedirler.
Bu araştırma ve incelemelerden geldiğimiz nokta endüstriyel tohumların tarım kimyasalları ile yapılan endüstriyel tarım sisteminin
yayılmasını kışkırttığı, kimyasal ilaç ve kimyasal gübrenin kullanımını
arttırdığı, bunun hem gıdalarda hem de su, toprak ve havada kirlenme
sorununu getirdiği, diğer yandan sebze ve meyvelerin besin değerlerinin de gerilediğidir.
Endüstriyel tarım; toprak, su, tarım ürünlerinde yarattığı kirlenme ile
hem dünyada hem de ülkemizde yaşam üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarımın dünyadaki sera gazlarının %20–30 arasını ürettiği
saptanmaktadır. Bu oran metan emisyonunda %44, karbondioksit
emisyonunda ise %20’dir (FAO, 2000, 44–45). Bu şekliyle endüstriyel
tarım sürdürülemez durumdadır.
ABD’de akciğer kanseri dışındaki kanser olaylarının 1952–1997 arasındaki 45 yılda %40 arttığı belirtilmektedir (Grain, 1997). Kanser dışında tarım ilaçları kullanımı doğum defektleri, nörolojik düzensizlikler
ve endokrin bozulmaları ile de yakından ilgili bulunmuştur. 1992’de
ağırlık esas alınarak ABD’de uygulanan tarım ilaçlarının yaklaşık yarısının endokrin sistemi bozucu olduğu bilinmektedir. ABD’de kanserden,
tarım ilaçları zehirlenmeleri ve ölümlerinden kaynaklanan sağlık masraflarının yıllık yaklaşık olarak bir milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Bell, 1997).
Tohumlar üzerine kurulan hegemonya ve tekelleşme yükseldikçe tohum fiyatları da hızla artmaktadır. Fransa’da buğday ve mısırın yakın
tarihini karşılaştırmak bu açıdan öğretici olmaktadır. Bilindiği gibi buğday kendine döllenen, mısır ise yabancı döllenen bir bitkidir. Bu nedenle
buğdayla kamu kurumları uğraşmaya devam etmişler, mısırda ise özel
sektör melez çeşitleri üretmiştir. 1960’lar ve 1990’lar arasında her iki
ürünün de verimi iki katına çıkmış, buğdayın durumu biraz daha iyi
olmuştur. Buna karşılık 1990’ların sonunda çiftçinin tohum için ödediği
fiyat hasatta buğdayın aldığının üç katı olurken bu durum mısırda 30
kata ulaşmıştır (Grain, 2000).
Sebze tohumlarında fiyat çok daha yüksek düzeylerdedir. Örneğin
ülkemizde domateste tohumun gramı altın fiyatları düzeyindedir.
Endüstriyel tarım sisteminin yayılması şüphesiz kapitalizmin gelişmesi ile el ele gitmiştir. Gerek tarım ürünlerinin işlenmesi gerekse tarımsal üretimde büyük bir yoğunlaşma şirketler için kaçınılmaz olmuş-
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tur. Kimyasal gübre, tarım ilaçları, şirket tohumları hep monokültür ve
biyoçeşitlilikte gerileme ile pazar alanı bulabilirdi. Tarımsal üretimde
işçinin kontrolünün zor olması, monokültürü, biyoçeşitlilikteki kaybı ve
mekanizasyonda aşırı gelişmeyi zorunlu kılmakta idi. Sebze ve meyve
üretiminde işgücünü tasfiye etmek zor olduğu için de bu alanda anlaşmalı tarım çare oldu. Bu gelişmelerin yoğunlaşması için tarım politikalarında da değişiklik şarttı. Bu nedenle aşağıda bu konunun özellikle son
20–25 yılda ne şeklide kotarıldığı incelenecektir.

TARIM POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER
ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkeler, 2. Dünya Savaşı sonrasında tarımsal üretimi hızla arttıran tarım politikaları sayesinde büyük miktarlarda tarım ürünü ihraç edebilecek bir konuma
geldiler. Bu politikalar 1980’lere kadar az çok üreticiyi de koruyacak
şekilde fiyatları desteklemeyi de öngörüyor ve fiyatların belli bir eşiğin
altına inmesini önlüyordu. Bu amaçla üretim kotaları da uygulanmakta
idi. Ancak özellikle 1980’lerden sonra desteğin yönü değişmeye başladı.
Seksenli yılların sonrasındaki özel sektörün hâkimiyetindeki değişimler
çok daha fazla merkezileşmiş ve çok sıkı bir şekilde kontrol altında olan
bir gıda sistemine doğru oldu. Gerek yerel toplumlar gerekse gelişmekte
olan ülkeler kendilerini kıskıvrak yakalanmış hissetmeye başladılar.
Murphy (2009) moda olan “serbest ticaret” sloganının semt pazarı imajı
ile desteklendiğini ileri sürmektedir:
“Birçok satıcı ve alıcının geldiği, sebze ve meyve satılan semt pazarlarında her şey herkesin gözü önünde olmaktadır ve “serbest piyasa” bu
imajdan güç almaktadır. Serbest piyasa bütün dünyayı bir pazar yapma
iddiasındadır. Ancak gerçek böyle değildir. Arjantin, Brezilya ve ABD
çiftçilerinin soyalarını getirip en fazla fiyat verene mallarını verecekleri
bir küresel pazar yoktur. Bu çiftçiler için gerçek ürünlerini satabilecekleri, çiftliklerinin yanında tek bir alıcı olduğudur. En fazla iki alıcı olabilir. Ürünleri kalite kontrollerine tabi tutulacaktır. Sağlık kontrolleri ve
politik kaprisler söz konusudur. Küçük çiftçilerin durumu daha da beterdir. Kötü yollar, yetersiz depolama olanakları, dengesiz arazi dağılımı,
kötü yasalar, dengesiz pazar güçleri, zayıf yerel ve ulusal kurumlar hepsi
ticareti etkiler ve hiç biri serbest değildir.
Gerek ABD gerekse Avrupa Birliği 1947’de imzaladıkları GATT anlaşmasında tarımı dışarıda tutmuşlardı. Tarımı ticaretin dışında tutma
Uruguay Turu denilen görüşmelerde sona ermeye başladı. En son olarak
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1994’de Fas’ın Marakeş toplantısında devletler bir dizi anlaşmalar imzaladılar. Bunlardan en önemlileri Tarım Anlaşması ve Dünya Ticaret
Örgütü’nün (WTO) kurulması idi. Tarım anlaşmasında yapılmak istenen,
etkin olmadığı iddia edilen üreticilere yardımların kesilmesi, yüksek
gümrük vergileri içeren tarife duvarlarının yıkılması, devlet tarafından
kontrol edilen gıda stoklarına son verilmesi, dünya tarımsal pazarlarının
serbestleştirilmesi olarak ilan edildi. Bu sayede tarımsal metaların fiyatları yükselecekti. Kuralsızlaştırılmış pazarlardaki çiftçiler için bunun
iyi olacağı söyleniyordu. Aynı zamanda keskin rekabet tarafından yaratılacak olan verimlilik sayesinde tüketiciler de daha az ödeyeceklerdi. En
yüksek karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olan ülkelerde belirli ürünlerin
yoğunlaştırılması, özel şirketlerin ürünlerin nerede üretip, nerede ihtiyaç duyacakları sorununu çok iyi yönetecek olmaları, devletin bugüne
kadar yaptığı gereksiz harcamaların kesilmesi sayesinde çevresel verimlilikler de yükselecekti. Hatta dünya pazarlarında rekabet edemeyip
kaybedecek olanlar bile gerçekleşecek ekonomik kalkınma sayesinde
kentlerde veya tarım dışı sektörlerde iş bulacaklardı. Böylelikle herkes
sonunda kazanmış olacaktı. Uruguay Turu serbest ticaret vizyonunu
gerçekleştirmeye yardımcı olacaktı. ABD, Avrupa Birliği ve Japonya gibi
sanayileşmiş ülkelerin tarım alanındaki harcamaları kontrol edilecek,
böylelikle gelişmekte olan ülkeler ucuz tarım ürünleri üreticileri olarak
bu karşılaştırmalı üstünlüğü kullanacaklardı. Hâlbuki gerçekler hayallerden tamamen farklı yönde gelişti. Kalkınmış ülkelerin tarım programlarındaki harcamaların azalması konusunda anlaşmanın hiçbir
etkisi olmadı. Bu programlar birçok çiftçiyi ve tarıma dayalı sanayi
doğrudan veya dolaylı olarak desteklemeye devam etti. Tarife dışı engellerin tarifelere dönüştürülmesi olağandışı yeni tarifeler yarattı. Örneğin bazı kalkınmış ülkelerde süt ve ürünleri ithalatında böyle oldu.
Dünya Bankası, OECD ve diğer bazı kuruluşlar tarafından daha önce
söylenmiş olan iyimser sözler anlaşma imzalandıktan sonra hızlıca ve
dramatik ölçülerde geri alındı. Uruguay Turu’nun tamamlanmasından
önce Dünya Bankası ve OECD’nin ortak bir çalışmasında müjdelenen kazançlar 250 milyar dolar olarak ileri sürülmüş iken, 1995’de Dünya
Bankası ancak 40 ile 60 milyar dolar kazanç olacağını söyledi. ABD
tarımsal harcamalarda yapacağı kesintilerde anlaşmanın ilk yılı olan
1995’de zaten ulaşmış olduğu düzeyi beş yıllık bir sürede gerçekleştireceğini belirtti. Diğer taraftan uygulama problemleri de vardı. Birçok
gelişmiş ülke düzeltmeleri gereken ticareti bozucu davranışları olmadığını düşündü. Anlaşmada eğer en az gelişmiş ülkeler ve net olarak gıda
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ithal eden gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatları aşırı derecede artarsa
fonlar sağlanacağı kararlaştırılmıştı. Ancak 1995 ve 1996’da gıda fiyatları tırmanarak bu ülkelerin gıda ithalat faturasını %40 arttırdığında bu
karar uygulanmadı. IMF anlaşmanın bu probleme yol açamayacağını,
çok yeni olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkeler pamuk ve şeker gibi ürünlerde destekleri azaltmadılar ve bunları üreterek ihraç eden gelişmekte
olan ülkeler başarısız oldular.”
“Kalkınmakta olan ülkeler Tarım Anlaşmasını imzalayarak; kendi pazarlarını açmayı kabul ederken, büyük tarımsal süper güçlerin desteklenmiş tarımsal üretimlerine dayalı sistemlerini pekiştirdiklerini, bunların büyük üretim fazlalarını dampinglerle kendi pazarlarına süreceklerini, böylelikle kendi küçük üreticilere dayalı tarımlarını tahrip edeceklerini anladılar. İstatistikler bunu kanıtlamaktadır: OECD ülkelerinde
tarım destekleri düzeyi Dünya Ticaret Örgütü doğduğunda 1995’de 182
milyar dolar iken, 1997’de 280 milyar dolara, 1998’de 362 milyar dolara
yükseldi” (Bello, 2002, s. 72).
Uluslararası Tarım Anlaşmasından sonra destekler özellikle ABD’de
üretimden yavaş yavaş koparılmaya ve prim şeklinde verilmeye başlandı. Bu 1996 Amerikan Tarım Kanunu ile çok belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Avrupa Birliğinde ise çok belirgin şekildeki politika değişikliği, 1992’de yapılmış olan McSharry reformlarını kuvvetlendirecek
tarzda Gündem 2000 ve 2003 yılındaki Ortak Tarım Politikası reformları ile yapıldı. Piyasada fiyatlara doğrudan müdahale etmek yerine gelir
desteği politikasına geçildi. 1980’lerden sonra özellikle ABD’de çiftçi
eline geçen fiyatlarda büyük bir çöküş yaşanmış ve özellikle bu dönemde büyük gıda şirketleri oligopol piyasa yapısını kurmuşlardı. Örneğin 2005 yılında en büyük dört firmanın ABD piyasasındaki payları sığır
eti paketlemede % 83,5, domuz eti paketlemede % 64, piliç eti üretiminde % 56, un üretiminde % 63, perakende gıdada % 46, ethanol üretiminde (otomobil yakıtı için alkol) % 41, hayvan yeminde % 34 idi:
(Food and Water Watch, 2007).
Yoğunlaşmanın tüm dünyada da arttığı aşağıdaki çizelgede izlenmektedir. Örneğin dünyanın en büyük on tarım ilacı şirketi pazarın %89’una
sahiptir. Daha da ilginç olanı belli başlı şirketlerin bu alanların birçoğunda aynı anda faaliyet göstermekte olmalarıdır. Örneğin tohum ve
tarım ilacı pazarındaki ilk onda bulunan şirketlerden dördü aynı firmalardır. (Özkaya, T.2007) Bu şirketlerden bazıları biyoteknoloji, gıda
işleme, tarım ürünleri taşıma ve ticareti alanlarında da bulunmaktadırlar.
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Çizelge 1. Değişik Alanlarda Dünyada En Büyük On Şirketin Pazar
Payları (%) (2007 Yılı)
Alan

%

Açıklama

Tarım Kimyasalları

89

Tohum

67

Biyoteknoloji
Veteriner İlaçları

66
63

2006 yılı

Gıda Perakendeciliği

40

En büyük 100 şirketin satışları içinde

Gıda ve İçecekler

26

Fikri mülkiyete sahip şirket tohumları
içinde

Kaynak: ETC Group, 2008
Buğdayını satmak isteyen bir Amerikan çiftçisi karşısında pratik olarak çoğu durumlarda tek bir firma bulmaktadır. Böylece firmalar istediği fiyattan ürünü alabilme gücünü elde etmektedir. Özellikle 1996
Amerikan Tarım Kanunu (The Farm Bill) ile daha önceki destek politikaları tamamen kaldırıldı. Bu kanun öncesi stoklar veya ekim dışı bırakmalar sayesinde (örneğin buğday üretiminin fazla olduğu durumlarda ekmeyenlere prim verilmesi yoluyla) üreticinin fiyatlar üzerindeki
hâkimiyeti kısmen sağlanabiliyordu. Bu kanun ise çiftçiyi tamamen
korunmasız bırakmış oldu. ABD’de her ne kadar birçok ürün için taban
fiyatları devam ettiriliyorsa da bu, geçerli pazar fiyatlarının ve çiftçinin
maliyetin altında kalacak şekilde oluşturuluyordu. Çiftçilerin, maliyetinin altında ürün sattıktan sonra devletin verdiği ve şüphesiz vergi mükelleflerince karşılanan primlerini aldıklarında küçük kâr marjları ile
üretimi sürdürebilmeleri sağlanmış oluyordu. Büyük gıda firmaları ise
maliyetin altında aldıkları bu ürünleri ihraç ederek veya iç piyasaya
işleyerek veya ham olarak sattıklarında muazzam düzeylerde kârlar
elde etmiş bulunuyorlardı. İhraç edilen ürünlerin çoğu dampingle satılmaya başlandı. Damping, ürünlerin üretim maliyetlerinin altında yurtdışına satılması anlamına gelir. Örneğin bir bushel mısır ABD’de 2 dolar
maliyetle üretilebilirken, hububat firmalarınca yurtdışına 2 dolara satılıyorsa yurtiçi fiyatlar 2 dolar bile olsa bu olay damping olarak isimlendirilir. 2003 yılında ABD’den ihraç edilen bazı ürünlerde damping
oranları pamukta % 47, buğdayda %28, mısırda %10, pirinçte %26 idi.
(Institute for Agriculture and Trade Policy, 2005) Bu oranların daha
sonraki yıllarda tam olarak hesaplanamadığı bildirilmektedir. Murphy
(2009) şirketlerin taşıma maliyetleri gibi bazı verileri vermek istemedi-
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ğini, son yıllarda bir ara yükselen ürün fiyatlarının damping düzeyini
azaltmış veya ortadan kaldırmış da olabileceğini, ancak yükselen girdi
fiyatları dikkate alındığında dampingin hala yüksek olabileceğini belirtmektedir.
Bu tarım politikaları nedeniyle gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde
tarım üreticileri rekabet edemiyorlar ve ülkeleri bu ürünleri ithal etmek
zorunda kalıyorlar. İthalatı kolaylaştırmak için ise Dünya Ticaret Örgütü
kararları veya IMF ve Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar ile gümrük
vergileri düşürülmekte ve bu alanlarda çalışan devlet kuruluşları özelleştirilmektedir.
Damping uluslararası hukuka aykırıdır. Dünya Ticaret Örgütü GATT
anlaşmasının 6. maddesi dampingi yasaklayacak kurallar içermektedir.
Ancak kuralların pratikte küçük ve yoksul ülkeler tarafından haklarını
savunmak için uygulanması gayet zordur. Dampingler Türkiye dahil
gelişmekte olan ülkelerin çiftçilerini tarım dışına itmiştir. Dünya gıda
üretiminin ancak %10–15 arası dış ticarete konu olmakta iken, uluslararası tarım anlaşmasında adeta bütün tarımsal üretim uluslararası ticarete konu oluyormuşçasına değerlendirilmiş ve bu da dünya tarımını
etkilemektedir.
Bu politikaların ABD’de uygulanması sonucunda 8 temel ürünün fiyatı, 1999/2001 döneminde 1985/1995 dönemine göre %20 düşmüştür. Üstelik desteklerin çoğu büyük üreticilere gitmiştir. Üreticilerin
%4’ü desteğin %50’sini, %11’i dörtte üçünü almaktadır. %60’ı ise hiçbir
destek alamamaktadır. Kısacası tarım tekelleri desteklerin asıl yararlanıcısı olmuştur (Food and Water Watch, 2007).
DTÖ Uluslararası Tarım Anlaşması büyük tarım şirketlerinin çıkarlarını yansıtmaktadır. Hatta bu anlaşmanın ilk taslağı daha sonra Amerikan Hükümetinin ticaret temsilcisi olacak olan Cargill yöneticisi olan
Dan Amstutsz’un elinden çıkmıştır (Murphy, Sophia, 2009).
Dünyada tarım politikalarındaki gelişmeyi kısaca özetleyelim. Seksenli yıllara kadar başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkeler piyasa fiyatını göreli olarak yüksek tutarak, arzı etkileyerek (ürün
fazlasını depolayarak fiyatın düşmesini engellemek gibi yollarla) tarımsal üretimi pompalamış ve tarım ilaçları, kimyasal gübreler ve makineleri yoğun kullanan endüstriyel tarım sistemini desteklemişlerdir. Böylelikle bu ülkelerde büyük bir tarım ürünleri fazlası elde edilmiştir.
Seksenli yılların sonrasında gelişmiş ülkelerin tarım politikaları değişti-
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rilmiştir. Yeni politikalar çiftçi eline geçen fiyatların düşmesini sağlayacak tarzda uygulanmış, doğrudan desteklerle çiftçinin üretimi sürdürmesi sağlanmıştır. Tarım ürünleri işleyen, girdilerini satan dev şirketler
düşük fiyatlarla ürünü satın almış, ihracatı kolaylaştıracak yeni devlet
destekleri ile bu ürünleri gelişmekte olan ülkelere satmaya devam etmişlerdir. Ham madde şeklinde satılan tarım ürünlerinde gelişmiş ülkeler damping uygulamışlardır. Yani gelişmiş ülke çiftçilerinin maliyetleri
altında ürünleri ihraç edebilmişlerdir. Bunun gelişmekte olan ülkelerde
aynı ürünü üreten çiftçileri tarımdan uzaklaştıracağı açıktır. DTÖ Tarım
Anlaşması sonrasında gelişmiş ülkeler vaat ettikleri indirimleri tam
olarak gerçekleştirmemişlerdir. Bununla birlikte aynı dönemde gelişmiş
ülkeler gelişmekte olan ülkelerin tarım politikalarını etkilemeyi başarmışlardır. IMF, Dünya Bankası gibi kurumları da kullanarak yeniden
yapılanma programları devreye sokulmuştur. Bu programlarla gelişmekte olan ülkelerin tarım ürünlerinde destekleme yapan veya girdileri
ve kredileri uygun fiyatlarla veya destekli sunan kamu kuruluşları özelleştirilmiş, ürün ve girdi desteklemelerine son verilerek doğrudan destekleme sistemine geçilmiş, tarım ürünlerindeki gümrükler azaltılmaya
veya sıfırlanmaya başlanmıştır. Bütün bunlar serbest piyasayı gerçekleştirmek adı altında yapılmıştır. Kamu tekelleri yok ediliyor denilmiş
fakat piyasa çoğu yabancı bir iki özel tekele bırakılmıştır. Bu sayede
koruyucu kalkanları yok edilmiş bu ülkelere dampingli ürünlerin girişi
daha kolay olmuştur. Bunun sonucu zarar eden ve geçinemeyen çiftçiler
kentlere göç etmişlerdir. Gelişmekte olan ülkelere bazı ürün grupları
bırakılmıştır. Örneğin ABD dampingli mısır ihracatıyla Meksika’da mısır
üretimi geriletilirken, bu ülkeye sebze ve meyve alanı bırakılmıştır. ABD,
Meksika’da mısır tarımını sonlandırırken, Meksika da Kanada’da sebze,
meyve tarımını sonlandırmaktadır. Türkiye’de aynı iş bölümü anlayışı
içinde pamuk, pirinç, hayvansal ürünler üretimi benzer etkilerle geriletilirken yaş sebze ve meyve, fındık ve koyunculuk gibi sınırlı konularda
ise üretimi sürdürebilecektir. Böylelikle tarımsal sistemlerin karşılıklı
bir yıkımı söz konusudur. ABD Meksika’da mısır tarımını yıkmıştır.
Meksika ise Kanada’da sebze meyve tarımını yıkmaktadır. Kaybedenler
bütün dünyada çiftçiler ve tüketicilerdir. Kazananlar ise her yerde yerli
veya yabancı dev şirketlerdir. Aynı süreçte gelişmekte olan ülke topraklarında doğrudan toprak alımları ile şirketler bir taraftan geniş işletmeler kurarken, diğer yandan da anlaşmalı tarım yolu ile çiftçiler
adeta kendi topraklarında proleterleştirilmeye başlanmıştır.
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NE YAPMALI?
Şirketlerin küreselleşmesi ve neo-liberalizmin saldırısı çiftçiye ve tüketiciye yönelik olarak çok yönlü olmaktadır. Savunma ve karşı mücadele de çok yönlü olmak zorundadır. Eskiden Türkiye’de gerçek bir
toprak reformu yapmak istemeyenler tarım reformundan söz ederlerdi.
Bu gün ise aynı çevreler dağıtılacak toprak kalmadığından ve küreselleşme çağında rekabet etmek ve tarımsal yapılarımızı gelişmiş ülkelere
açmaktan başka çare olmadığını söylemektedirler. Toprağın az sayıda
elde toplanması olgusu halen devam etmektedir ve bu gerek yoksulluğu
gerekse de üretimi gerileten, endüstriyel tarımı savunan bir yapı oluşturmaktadır. Ancak bugün yalnızca toprak dağıtımı sorunu çözmeyecektir. Aslında dünya toprak reformu deneyimleri toprak dağıtımı ile birlikte diğer etkenlerin birlikte uygulanmasının başarıyı arttırdığını ispatlamaktadır. Örneğin Tayvan, Güney Kore, Çin toprak reformu deneyimleri, tarımı destekleyerek, kırsal kalkınma ile birlikte yapılan toprak
dağılımının tarımsal üretimi artırdığı, yoksulluğu azalttığı ile ilgili sağlam bilgiler getirmektedir (Griffin, Khan ve Ickowitz, 2002, s.41).
Geçen yüzyılda dünyada yapılan toprak reformlarının bazıları sosyal
değişimin önüne bir set oluşturmak için (Tayvan ve Güney Kore gibi)
bazıları da Küba, Çin, Nikaragua gibi kapitalizmi aşmak amacıyla yapılmıştır. Çin, Vietnam, Küba gibi ülkelerde daha sonraları dağıtılan topraklar kolektifleştirilmiştir. Bu ülkelerde kolektifleştirmenin kamusal
mülkiyet olarak değil, işçiler adına iktidara el koyan ve giderek yozlaşan
bir yönetici kesimce yönlendirilmesi verimsizlik ve sömürüye yol açmıştır. Çin’de 1978’lerden başlayarak, Vietnam’da 1993’erden sonra kolektif tarımdan geri dönülmüş, topraklar tekrar ailelere dağıtılmıştır. Bugün Dünya’da başarılı kolektif sistemlere sahip, çok özel politik ve sosyal bir ortamda olmak üzere kapitalist kesimden kibutzları ile İsrail, ve
sosyalist kesimde ise Sovyetler Birliğinin çöküşü sonrasında devlet
çiftliklerinin çoğunu kooperatifleştiren, devlet çiftliklerinde yönetime
katılmaya geçen, bir miktar da aile tarımına yer açan, endüstriyel tarımı
terk ederek, organik ve sürdürülebilir tarım seçeneklerini uygulayan
Küba kalmıştır (Griffin, Khan ve Ickowitz, 2002, s.35; Xiaoshan, 2002,
s.491; Thinth, 202, s.503; Erdil, 2003, s.54–61).
Bugün veya gelecekte yapılacak bir toprak reformunda toprak dağıtımı ile birlikte tüketicilerle dolayısıyla bütün toplumla bir ittifak öngörülmelidir. Neo-liberalizm ve şirket küreselleşmesi sadece çiftçileri veya
tarım işçilerini değil bütün tüketicileri tehdit etmektedir. Öncelikle
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gerçekte olmayan “serbest rekabet” değil “gıda egemenliği” temel ilke
kabul edilmelidir (Tolios, 2005). Dünya Bankası veya Avrupa Birliğinin
dayatmakları kabul edilmemeli, her ülkenin bu arada Türkiye’nin de
tarımsal sistemlerini korumak ve kendi gıda ihtiyacını karşılamak hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir. Bu kabul edilmediği, gümrüklerimiz
açıldığı takdirde örneğin Doğu Anadolu’da ve Güneydoğu Anadolu’da
toprak sahibi olan çiftçiler AB rekabeti ile hayvan besleyemez, buğday
üretemez hale geleceklerdir. Besin egemenliği, içine kapanma, otarşi
değildir. Uluslararası ticaret herkese yarar getirecek şekilde yapılmalıdır. Ancak her ülke kendi tarım sistemini yıkımdan koruma hakkına
sahip olmalıdır. Gıda egemenliği (food sovereignty) bireylerin, toplulukların ve ülkelerin kendi besinlerini üretebilmeleri ve tarım politikalarını belirleyebilme hakkı olduğunu kabul eden bir düşüncedir. Bu
göreli olarak yeni bir kavramdır ve yerel topluluk ve devletlerin işletme
ve besin politikaları üzerinde daha çok kontrollerini öngörür. Gıda egemenliği kavramı 1996–2002 yılları arasında Dünya Besin Zirvesinde
aktif olan bazı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına dayanmaktadır.
Kendisini köylü kuruluşlarının uluslararası hareketi olarak tanımlayan
Via Campesina dampinglere karşıdır ve Tarımsal Ticaret Enstitüsü gibi
ABD merkezli sivil toplum kuruluşları ile birlikte kavramı tarımsal ticaretin liberalleşmesine karşı bir duruş olarak koymuştur. Gıda egemenliği küçük ölçekli sürdürülebilir tarımı korumaya olan ihtiyacı vurgular.
Bunu ulusal besin pazarlarını; dampingler gibi yolları kullanan adil
olmayan ticaretten koruyarak, çiftçilerin toprak ve kredi gibi kaynaklara
sahip olmasını geliştirerek, genetik, toprak ve su kaynakları üzerindeki
haklarını, şirketlerin haklarına karşı koruyarak yapar (Via Campesina,
2003).
Organik, “düşük endüstriyel girdiye dayalı sürdürülebilir tarım” ve
permakültür seçenekleri yaygınlaştırılmalı ve endüstriyel tarımdan bir
an önce vazgeçilmelidir. Aksi takdirde çiftçiler kazandıklarının çoğunu
endüstriyel girdi üreticilerine teslim edecekler, tüketiciler zararlı besinlerle beslenecek, doğanın tahribinin önüne geçilemeyecektir. Yerel
toplumlar genetik kaynaklarına sahip olmalı, devlet kurumları da bunu
desteklemelidir. Araştırmalar çiftçiye ve tüketicilere dönük olmalı, çiftçinin araştırmalara en başından itibaren katılacağı “katılımcı araştırma
yaklaşımı” bütün araştırma enstitülerinde ve fakültelerde kabul edilmelidir (Özkaya, Tayfun ve ark. 2003, s.187–188). Hem ülkenin hem de
bölgelerin besin açısından olabildiğince öz yeterliliğe ulaşmasına gayret
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göstermelidir. Biyoçeşitlilik gerçekleştirilmeye veya sürdürülmeye
çalışılmalı, hayatın patentlenmesine karşı çıkılmalıdır.
Bütün ülkede kooperatifler desteklenmeli, bu kurumların girdi üretiminden, ürünleri işlemeye, pazarlamadan, finansman ve bankacılığa
kadar her alanda çalışması için önlemler alınmalıdır. Demokratik ilkelere göre çalışan kolektif işletmeler de özendirilmelidir.
Toprak reformunun mali açıdan uygulanabilmesi için kamulaştırılacak toprakların piyasa fiyatının altında kamulaştırılması gerekir. Yasal
açıdan bu şu anda belki mümkün değildir. Dahası IMF, Dünya Bankası,
AB vb. bütün uluslararası kuruluş ve oluşumlar böyle bir kamulaştırmaya şiddetle karşı çıkarlar ve Türkiye’yi sıkıştırırlar. Reformun gerçekleştirilmesi için çok güçlü bir halk desteği gereklidir. Bu yeterince
sağlanamazsa reformu kısa dönemde sadece Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da sınırlı olarak yapmak, finansmanını zengin köylüleri toprak
miktarı ile artan oranda vergilendirerek sağlamak, diğer bölgelerde de
vergi tedbirleri ile büyük toprakların satışını teşvik etmek, topraksız ve
küçük üreticilerin kolayca toprak alabilmeleri için kredi sağlamak ve
bunun için de bir toprak kurumu kurmak gerekebilecektir.
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SANAYİDEN TARLAYA DEĞİŞİM İLİŞKİSİ:
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM/ÇİFTÇİLİK VE MÜLKSÜZLEŞME
Berna GÜLER MÜFTÜOĞLU
Umut ULUKAN

80'li-90'lı yıllarda teknolojinin kullanımı, hızlı haberleşme ağı, üretimin en ufak parçalara bölünmesi, parça üretimin dünya ölçeğine saçılması ile birlikte firmalar arası değişim ilişkisi de dinamik, akışkan, karmaşık süreçleri içeren bir yapıya bürünmüştür. Hiç kuşkusuz bu akışın
bir getirisi de dünya mal ticaretinin 1975’de yüzde 10 iken, 1996’da
yüzde 75’e yükselmesidir. Bu durum sosyal bilimcilere esin kaynağı
olmuş, yeni koşullar, esneklik söylemi fetişleştirilip esnek üretim, esnek
uzmanlaşma gibi paradigmalar olarak adlandırılırken, küresel meta
zinciri, küresel değer zinciri, küresel tedarik zinciri biçiminde tanımlanmaya başlanmıştır. Artık üretimde küresel ölçekte denetim ve kontrol mekanizmalarına sahip olmak, merkezi odak noktası olmaya başlamıştır. Sanayiden tarıma ürünlerin üretim süreçleri, işleyiş, paketleme,
pazarlama ve dağıtım mekanizmalarının en kısa sürede eksiksiz ve en az
maliyetle yapılabilir olması sermaye birikiminin temel bileşeni olmuştur. Dünya ölçeğinde esnek birikim rejimi dünyanın en hücresel alanına
kadar nüfus etmeye başlamıştır.
Derinlemesine ve bütünlüklü incelemelerin yapıldığı çalışmalarda,
eşitsiz ilişkilerin, bir yanda sanayide kendi işyerinde işçi olma durumunu yaratırken diğer yanda tarımda sözleşmeli çiftçilik uygulamalarının yaygınlaşmasıyla tarımsal üreticileri kendi toprağında işçileştirdiği
mülksüzleştirdiği ortaya konulmaktadır. Çalışmamızın amacı araştırmacıların bizzat kendileri tarafından yapılmış saha çalışmalarından yola
çıkarak Türkiye’de sözleşmeli üretim/çiftçilik uygulamalarının mülksüzleşmeye ilişkin değerlendirmelerini, derinlemesine ve bütünlüklü
incelemenin yapıldığı çalışma bulgularını tartışmaya açmaktır.

 Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü
 Yrd.Doç.Dr., Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü
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1. DÜNDEN BUGÜNE FİRMALAR ARASI DEĞİŞİM İLİŞKİSİ
Kapitalist üretim örgütlenmesindeki değişim sürecine tarihsel olarak
baktığımızda, üretim örgütlenmesinin farklı yönlerde geliştiğini görmekteyiz. Bir tarafta on dokuzuncu yüzyılda üretimin tek çatı altında
toplandığı fabrika tipi üretim örgütlenmesiyle kitle üretimi gelişmiştir.
Diğer tarafta on altıncı yüzyılın temel örgütlenme biçimi olan eve iş
verme siteminin uzantısı olan üretimin firma dışında örgütleme biçimi
varlığını sürdürmüş; yirminci yüzyılın başında da firmanın uzantısı olan
küçük üretim gelişme göstermiştir. Bununla birlikte bağımsız küçük ve
orta çaplı üretim ve imalatçı rolü üstlenen ticari sermayenin üretimi
örgütlediği küçük ve orta çaplı üretim birimleri de gelişmiştir (Dobb,
1992). Yirminci yüzyılın ortasından başlayarak günümüze değin firmalar arası değişim ilişkisinin tarihsel boyutu, soyutlama haliyle aşağıda
yer almaktadır:
-1960’lı yıllar küresel rekabetin başlangıç safhası firmalar arası değişim ilişkisi;
“Modern dışarı iş verme sistemi”(Dobb,1992).
“Küçük güzeldir” (Schumacher, 1979)
“Modern küçük sanayiler” (Staley ve Morse, 1965)
-1970’li yıllar küresel rekabetin yükselişi, yeni teknolojilerin kullanımı, yeni üretim teknikleri, üretimin en ufak parçalarına kadar bölünmesi, malların ve hizmetlerin hızlı dolaşımı;
“İstihdam deposu küçük firmalar” (ILO,1972)
“Yoksullukla mücadele için KOBİ’lerin
1978:11’den aktaran Aktar, 1990:48)

geliştirilmesi”

(WB,

“Enformel ve Formel, düalist yaklaşımlar” (Hart, 1975: 9-73’den aktaran Aktar, 1990: 39-43)
-1980’li yıllar hızlı haberleşme ağı, parça üretimin dünya ölçeğinde
saçılması, yeni liberal politikaların uygulanması: serbestleşme, ticarileşme, özelleştirme ve esnekleşme politikaları;
“Esnek uzmanlaşma modeli” (Piore ve Sabel, 1984)
-1990’lı ve 2000’li yıllar küresel rekabetin baş döndürücülüğünde
malların dünya ölçeğinde dolaşımı içinde firmalar arası değişim ilişkisinin değerlendirilmesi;
“Küresel meta zinciri” (Gerrife, 1999)
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“Küresel değer zinciri” (Humphrey ve Schmitz, 2000; Kamplisky,
2000; Sturgeon, 2001)
“Küresel üretim ağı” (Dickens, 2003; Ernst ve Rasethill, 1999’dan aktaran Levy, 2007)
Yukarıda da görüldüğü üzere farklılaşan ve karmaşıklaşan firmalar
arası değişim ilişkisinin 2000’li yıllarda geldiği düzeyi, anlamaya ve
açıklamaya çalışan sosyal bilimcilerin, bulundukları disiplin itibariyle
farklı tanımlarla açıklanmaya çalışılması kavram karmaşası yaratmaktadır. Kavram karmaşasının bir başka nedeni de üretim süreçlerinin
dinamik yapısından kaynaklanmaktadır (Coe, Hess ve Dicken, 2007: 3).
Çalışmamızda bu tanımlama karmaşasını ortadan kaldırmak ve Türkçe
ifadede anlaşılır kılmak adına, “dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşma” tanımlamasını kullanacağız.
Esas itibariyle geçmişten günümüze kapitalist üretim ilişkisi olan
firmalar arası değişim ilişkisinin yani “alt sözleşme” ilişkisinin (İngilizce
literatürde firmalar arası değişim ilişkisini ifade eden “subcontracting”
teriminin Türkçe karşılığı) özü, güç ilişkisini içerir. Bu ilişki, eşitsiz,
asimetrik ve hiyerarşik ilişkidir. Firmalar arası değişim ilişkisini eşitsiz
ve hiyerarşik ilişki olduğunu Türkçe’de en iyi ifade eden “fason” terimidir (Güler-Müftüoğlu, 2005). “Taşeron” ilişki ise fason ilişkinin özel bir
halidir, yani üretimin eklentileri olan mal ve hizmetlerin alt firmanın
ve/veya ana firmanın içinde başka bir firmaya yaptırılmasıdır. Fason ve
taşeron ilişkide yani bağımlılık ilişkisinde temel belirleyici olan istenilen
standart, dizayn ve/veya model, miktar ve fiyat dolayımında en az maliyetle çalışmadır. Küresel rekabet için en az maliyet ilkesi yerel/ulusal/küresel ölçekte firmalar arası değişim ilişkisinin devamlılığını sağlama veya zincire tutunma/yükselmenin gerekli koşuludur
(Güler-Müftüoğlu, 2007).
Fason ve taşeron ilişki sadece sanayide değil aynı zamanda tarımda
ve hizmetler kesiminde de geçerlidir, tarımdaki özgün ifadesini ise
sözleşmeli çiftçilik (contract farming) kavramında bulmaktadır. Sözleşmeli çiftçilik, firmalar ve üreticiler arasında yazılı ya da sözlü olarak,
belli bir ürünün ekimi, dikimi ve hasatını kapsayan, üreticinin üretimi
gerçekleştirme yükümlülüğü karşısında firmanın da ürünü belli koşullarda satın almayı taahhüt ettiği anlaşmaya dayalı bir üretim ve pazarlama şeklidir (Özçelik ve diğerleri, 1999:7; Rehber, 1998:5; Runsten ve
Key, 1996:4). Bu modelde sözleşmeyle belirlenen süreler içerisinde
üreticiler tarafından toprak, işgücü ve üretim araçları sağlanmakta,
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firma ise tohum, gübre gibi üretim girdilerinin yanında teknoloji, kalite
kontrol gibi araçlarla üretim sürecini denetlemektedir (Porter ve
Philips-Howard, 1997:56). Uluslararasılaşan tarım-gıda sistemi, kârlılık
şartlarının sürekli yer değiştirdiği bir ortamda uluslararası işbölümünün kalıcılığı için, yeni sosyal kurumsal ve organizasyonel ilişkilere ve
ağlara ihtiyaç duyar . Bu bağlamda sözleşmeli çiftçilik küçük ölçekli
tarımsal üretimi ve köylüleri yerel ve uluslararası meta piyasaları ve
tarım-gıda sistemine bütünleştiren en belirgin ve en önemli araç olarak
ifade edilmektedir (Grossman, 1998: 1).
Artan küresel rekabet koşullarına bir cevap olarak en az maliyet ilkesi sanayiden farksız olarak tarımsal alanda da esneklik uygulamarıyla
karşımızda çıkmaktadır. Bu bağlamda sözleşmeli çiftçilik, sanayide
olduğu gibi, bir alt sözleşme şeklidir. Sermayenin doğrudan yatırım
maliyetlerini azaltıp, emek denetiminin zahmetinden de kaçınmasını
sağlarken öte yandan firmaların yeni piyasa koşullarına hızla ayak uydurabilecek esnekliği sağlamaktadır (Mc Michael 1992, Watts 1994,
Raynolds, 1994). Piyasa rekabetinin riskine ek olarak belirsiz doğal
şartların getireceği riskler de tarımsal üretime doğrudan yatırımı daha
riskli hale getirir. Ayrıca, çalışma zamanının ve üretim zamanının sanayinin tersine tarımda özdeş olmayışı da tarıma doğrudan yatırımı riskli
hale getirir. Ürünlerin gelişme çevrimi nedeniyle tarımsal üretim zamanı emek zamanından daha fazladır, bu süreçte sermaye bağlanmış ve
kârı realize edememiş durumdadır, ta ki hasat zamanına kadar. Son
olarak tarladaki emeği kontrol etmek (tempo ve kalite anlamında) fabrikadakinden çok daha zor ve bu yüzden aynı zamanda maliyetlidir
(Bernstein,1994:51). En düşük maliyetle en fazla çıktıyı elde ederek kâr
maksimizasyonunu sağlamayı amaçlayan sermayenin, bu amacını engelleyen yukarıda sayılan nedenleri sözleşmeli çiftçilik ile büyük oranda
ortadan kaldırdığı söylenebilir.
Firmalar arası değişim ilişkisi, niteliksel boyut dışında kavramsal düzeyde, algılanmaya başlandığında ise öğelerin (firmaların) birbirinden
bağımsız gibi görünmesine güzel bir zemin hazırlanmış olur. Algı düzeyi,
ilişkisel boyutu görünmez kılar ki bu durumda eşitsizliğin gün yüzüne
çıkmasını zorlaştırır. Aynı zamanda ilişkisel düzeyde öğelerin (firmaların) farklı gelişim serüvenleri sadece birbirini besleyecek şekilde kesişmediği, bununla birlikte birbirini zayıflattığı, birbirine engel olduğu,
müdahale ettiği ve süreç içinde birbirlerini dönüştürdükleri de açığa
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çıkamayacaktır. Dolayısıyla firmalar arası değişim sürecini iyi algılamak
gerekir.
Firmalar arası değişim ilişkisi güç ilişkisi içerdiği için katmanlı bir
ilişkiden ziyade piramit yapıda olup, hiyerarşik ve dikey ilişkiyi içerir.
Firmalar arası ilişkinin en son tabanında ise son yüzyılın en fazla yaygınlaşarak çoğalan on altıncı yüzyılın temel örgütlenme sistemi olan eve
iş verme sistemi bugünkü tanımlamasıyla “ev eksenli çalışma” yer almaktadır (Balakrishman ve Sayeed, 2002:18). Piramidin tepe notasından başlayıp aşağı doğru indikçe işletme maliyetleri, riskler, ücretler ve
işçi örgütlenmeleri azalırken, esneklik artar ve kârlılık azalır ve de bağımlılık ilişkisi pekişir. Piramidin tepe noktası da kârın biriktiği yerdir.
Bu noktada rekabet geliştirilir, pazar payı büyütülür ve yeni bölgelere
erişim sağlanır. Bağımlılık ilişkisinin en güçsüz tarafını en sonda yer
alan ev eksenli çalışanlar oluştururken, en kuvvetlisi olan birinci sıradaki fasoncular ve taşeronculardır. İlişkisi kuvvetli olanlara ise yarı
bağımlı ilişki (quasi-hierarchy) adlandırılması yapılmaktadır (Humhrey
ve Schmitz, 2000). Uzun dönemli ilişkiler biçim değiştirebildiği için ve
ilişkinin özü güç ilişkilerine dayandığından, bu ilişki de tam hiyerarşik
ilişkiye dönüşebilecektir (Sayer ve Walker, 1992). Öte yandan sözleşmeli çiftçilik, alıcı firmanın koşullarını oluşturduğu sözleşmelerle bağlanan üreticiler, alıcı firma lehine asimetrik bir güç ilişkisinin varolduğu
yarı bağımlı ilişkinin önemli bir örneği olarak gösterilmektedir
(Gwynne,2006:385).
Fasonlaşma ve taşeronlaşma eğilimi yerelden-yerele, yerelden-ulus
düzeyine, ulus düzeyinden-yerele, yerelden-uluslararasına, uluslararasından-yerele etki ederken süreçler karşısında farklı sermayeleri daha
da farklılaştırabilir, değiştirebilir veya dönüştürebilir; dolayısıyla bugün
yerel düzeyde yer alan firma yarın uluslararalılaşabilir veya
uluslarasılaşan firma ulusal düzeye veya yerel alanda kendisini var
edebilir. Dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşma eğilimini anlamak ve açıklamak için bütünlüklü ve derinlikli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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2. DÜNYA ÖLÇEĞİNDE FİRMALAR ARASI İLİŞKİNİN GELDİĞİ
BOYUT
Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü’nün (UNIDO) firmalar
arası değişim ilişkisini konu aldığı çalışmasında Dünya Ticaret Örgütü’nün 1998 yılı raporuna dayanarak, Amerikan arabalarının
%37’sinin alt sözleme ilişkisi (subcontracting) sonucunda yani
ana/lider firma ve tedarikçiler ilişkisiyle üretildiği ortaya konulmaktadır (Morcos, 2003:1). Bununla birlikte firmalar arası değişim ilişkisinin
Amerikan sanayinde 300 trilyon ABD doları iş hacmi yaratıldığının altı
çizilmektedir. Amerikan sanayinde büyük firmaların %30’dan fazlası,
üretimlerinin yaklaşık %50’den fazlasını alt sözleşme ilişkisiyle gerçekleştirmektedir. Diğer yandan UNIDO’nun çalışmasında, 2001 yılında
Avrupa Birliği’nin 15 merkez ülkesinde alt sözleşme ilişkisiyle yaklaşık
640 milyon euro iş hacmi yaratılırken, yaklaşık olarak kayıtlı 740 bin
şirket ve 5 milyon 600 yüz işçinin alt sözleşme ilişkisi içinde yer aldığı
ifade edilmektedir. Bununla birlikte AB’nin merkez ileri kapitalist ülkelerinden Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya sanayi üretiminin
%82’si (toplam yaratılan çıktının % 30’u ise Almanya’ya aittir), firmaların % 77’si ve çalışanların % 81’i alt sözleşme ilişkisi içindedir (Morcos,
2003:2).
Sanayi üretiminde altsözleşme ilişkisinde görünen bu artış, paralel
olarak, tarım sektöründe de gözlemlenmektedir. ABD’de toplam tarımsal üretimin %40’ı sözleşmeli çiftçilik yoluyla gerçekleşirken, kasaplık
piliç üretiminin neredeyse tamamı sözleşmeli çiftçilik yoluyla gerçekleşmektedir (Watts, 1994:24 ; Kirsten ve Sartorius, 2002:508). Avrupa
Birliğinde tarım ürünlerinin sözleşmeli çiftçilik yoluyla üretilmeleri
ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Ülkelere göre domuz etinin %570’i, dana etinin %3-95’i, tavuk etinin %15-95’i, yumurtanın %10-70’i,
sütün %1-99’u, şeker pancarının ve sanayi tipi domatesin %100’ü bezelyenin %85’i sözleşmeli çiftçilik yoluyla üretilmektedir (Özçelik vd,
1999:11). Gelişmekte olan ülkelerde de sözleşmeli çiftçilik uygulaması
bir çok üründe ortaya çıkmaktadır. Geleneksel tropikal ihracat ürünleri
(kahve, çay, kakao vb.) artan oranda küçük üreticiler tarafından sözleşmeli çiftçilik anlaşmaları ile yetiştirilmektedir. Örnek olarak Kenya’da
kahve üretimin yarısı küçük üreticiler tarafından üretilmektedir
(Swinnen, 2007:5). Son yapılan çalışmalar, sözleşmeli üretimin taze ve
işlenmiş meyve-sebze, tahıllar, çiftlik havyaları, çay, tütün ve şeker
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üretiminde benzer şekilde Latin Amerika, Asya ve Afrika’da1 yaygınlaştığını göstermektedir. Bugün Brezilya’da kümes hayvancılığının %75’i
sözleşmeli çiftçilik uygulamasıyla gerçekleşirken; Vietnam’da taze süt ve
pamukta üretimin %90’ı, çay üretiminin %50’si pirinç üretiminin ise
%40’ı; Kenya’da ise tütün üretiminin %80’i, şeker kamışı üretiminin ise
%50’si sözleşmeli çiftçilik yoluyla gerçekleşmektedir (Watts, 1994:44 ;
Kirsten ve Sartorius, 2002:508).
Öte yandan Avrupa’da en büyük beş gıda zincirinin toplam perakende gıda cirosu içindeki payları 1990’da %13 iken 2000’de % 26’ya
yükselmiştir. ABD’de ise ilk beşte yer alan gıda perakende zinciri, ABD
pazarındaki paylarını 1992’de %27’den 2000’de %43’e yükseltmiştir
(Humphery, 2006:574). Taze ve işlenmiş gıda perakendeciliğinde yaşanan yoğunlaşma tarım-gıda sisteminde güç dengelerinin gıda işleme
sanayinden perakende zincirleri lehine kaydığını göstermektedir. Ölçeğin büyümesiyle birlikte süpermarketlerin, talep edilen ürünlerde
(özellikle yaş sebze ve meyve) spot piyasa yerine doğrudan üreticilerle
sözleşmeli çiftçilik modelini tercih ettiği gözlemlenmektedir (Busch ve
Bain, 2004:331).
Sosyal bilimler alanında ekonomi coğrafya çalışan araştırmacılar,
dünya ekonomisinin dinamiklerini bütünlüklü bir çerçevede ele almalarıyla, dünya ölçeğinde üretim organizasyonlarını yayılımını, dağılımını
ve düzenlenmesini daha net bir şekilde ortaya koymaktadırlar (ayrıntı
bilgi için bkz. Coe, Hess ve Dicken, 2007). Ekonomi coğrafyacı olan Nail
Bu bölgelerle ilgili detaylı bir analiz için bkz: Nigel Key ve David Runsten, “Contract
Farming, Smallholders and Rural Developent in Latin America: The organization of
Agroprocessing Firms and The Scale of Outgrower Production”, World Development,
Vol.27, No.2, 1999, s.382. ; Ortiz Professor Emerita, Sutti and Aparicio Senior Research
Fellow, Susana (2006) 'Contracts, control and contestation: The harvest of lemons for
export', Journal of Peasant Studies, 33:2, 161 – 188; Singh, Contract Farming for
Agricultural Diversification in the Indian. Punjab: “A Study of Performance and
Problems”; Singh, “Contracting Out Solitions: Political Economy of Contract Farming in
the Indian Punjab”; Singh, “Role and Constraints of Contract Farming in Agro
Processing Industry”; Singh, “Role of the State in Conract Farming in Thailand”; ASEAN
Economic Bulletin, August 2005; Ian Patrick, “Contract Farming in Indonesia:
Smallholders and Agribusiness Working Together” ACIAR Technical Report 54,
Australian Centre for International Agricultural Research, 2004.; Hongdong Guo,
Robert W. Jolly, Jianhua Zhu, “Contract Farming in China: Supply Chain or Ball and
Chain?”, Minnesota International Economic Development Conference, University of
Minnesota, April 29-30, 2005. ; Peter D Little, “Contract Farming and the Development
Question”, Peter D. Little ve Michael J. Watts (ed.). Living under Contract içinde,
London: The University of Wisconsin Pres, 1994.; Porter and Phillips-Howard , 1995;
Piet Konings, “Contract Farming and Capital Accumulation in Cameroon: The Case of
the CDC Smallholder Schemes”. P.J.J. Konings and P.L. Geschiere (ed). Itinéraires
d'accumulation au Cameroun, içinde. Paris: Karthala, 1993.
1
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M.Coe, Peter Dicken ve Martin Hess, kapitalist sistemi ilişkisellik üzerinden değerlendiklerinde kapitalist üretim ilişkilerinin geçtiği, uğradığı ve
dokunduğu her yeri/alanı/mekanı farklı etkilediğini, değiştirdiğini ve
dönüştürdüğünü işaret ederler. Dolayısıyla malların ve hizmetlerin,
tüketim, dağıtım ve üretimin yapısal dinamikleri her yerde birbiriyle
aynı olacak şekilde organize edilemezler. Çünkü piyasa mekanizması
güç ilişkileri üzerine kuruludur ve hiyerarşik yapılanmalar mevcuttur
(Coe , Hess ve Dicken, 2007:3).
Dünya ekonomisi, küresel ekonomiye içkin olan kurumlar ve büyük
organizasyonel yapılar ve bu pratikleri yönlendiren aktörlerin dinamik
hareketleriyle şekillenir. Bu şekillenmeler ise mekân ve zamana bağımlı
olarak oluşurlar. Pratikler ise daha fazla karmaşık ve dinamik yapıları
içerir. Aynı zamanda bu oluşumlar; karşılıklı etkileşim ve eş zamanlı
dinamik süreçleri içerdiği gibi ağırlıklı olarak asimetrik güç ilişkilerini
de içerir. Bununla birlikte süreçlerin etkinlik alanı uluslararası düzeyde
uluslararası kurumları, elitleri ve ideolojileri yaratır ve de aynı zamanda
bu durum, sosyal ve kültürel bir fenomen de yaratır (Coe , Hess ve
Dicken, 2007:4-6).
Dünya ölçeğinde üretim organizasyonun biçimleri (ağlar, zincirler)
ve yapısal karakterleri, coğrafik olarak farklılaşır, bu farklılaşma politik,
sosyal ve kültürel sonuçları şekillendirir. Dolayısıyla farklı bölgelerin
bölgesel gelişmeleri de farklı etkilenir. Ulus altı bölgelerin önemi de
burada yatmaktadır (Coe , Hess ve Dicken, 2007:6). Alt sözleşme ilişkisi
içeren küçük ve orta boy firma temelli sanayi bölgeleri, toplaşan ekonomiler, öğrenen bölgeler gibi bölgelerin birbirleriyle yarıştırılmasıyla
cazibe merkezleri veya alanları yaratılmakta yükselenlerin-alçalanların,
kazananların-kaybedenlerin olduğu bir arena oluşturulmaktadır (ayrıntılı bilgi için bkz. Ercan, 2006; Güler-Müftüoğlu, 2006).
Uluslararası bir kurum olan ve dünya ekonomisine yön veren Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü’nün (UNIDO) bir araştırmasına
göre kuzey küre kadar güney kürenin de kazanması için “kazan-kazan
stratejisi”nin uygulanmasının, bunun uygulanabilmesi için de kuzeygüney alt sözleşme ortaklığının oluşturulmasının altı çizilmektedir.
Bunun için UNIDO bir tür uluslararası aracı kurum olma halini üstlenerek “arz ve talebi karşı karşıya getirerek uzmanlaşma temeline bağlı
ortaklıklar” kurmaktadır. UNIDO tarafından iki program yürütülmektedir. Bunlar; “Sanayi Alt Sözleşme İlişkisi Zincir Yönetim Programı”
(Indusrial Subcontracting and Supply Chain Managment Programme) ve
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“Alt Sözleşme ve Ortaklık Değişimleri Programı”dır (Subcontracting and
Partnership Exchanges (SPXs)) (Morcos, 2003:7-9).
Dünya Bankası destekli projeler ve krediler dünya ölçeğinde alt sözleşme ilişkilerin yaygınlaştırılmasında etkin olmaktadır (Sturgeon ve
Lester, 2004). “Yeni Sanayileşen Ekonomiler” (Newly Industrialized
Economies) olarak adlandırılan ülkeler örnek gösterilmektedir. Bu
örnek ülkeler ise Güney Kore, Hong Kong ve Singapur’dur. “Yeni Sanayileşen Ekonomi” olmalarını sağlayıcı etkenler şu şekilde sıralanmaktadır: Sürdürülebilir makro ekonomik istikrar; kalkınma için spesifik
hedefler; belirlenmiş ülke sanayileşmesi; sanayinin yenileşmesi ve gelişim hareketliliği ihtiyacı için beceri birikiminin yaratılması; anahtar
teknolojinin öğrenilmesi (Sturgeon ve Lester, 2004:35). Ancak Asya’nın
yeni sanayileşen ülkeleri uluslararası kurumların desteği ile ulusal politikalarını aynılaştırmaya çalışsa da yine de birbirinden farklılıklar göstermektir. Diğer taraftan Amerikalı, Avrupalı ve Japon küresel lider
firmalardan, yerel firmalar farklı etkilenmektedir. Bununla birlikte yeni
sanayileşen Asya ülkeleri sanayi kabiliyetleri yerel teknolojik kritik
yenişleşmeyi sağlamak için olağan üstü çaba sarf etmektedir. Açıklık ve
istekliliğin yaratılmasıyla hızlı bir şekilde yerelin eklemlenmesi sağlanmaktadır. Küresel lider firmalar için yerel alanda düşük emek maliyeti
ve materyaller önemli olmaktadır. Aksi taktirde yerel alandaki fasoncular ve taşeroncular zincirden çıkarılmaktadır. Öte yandan çok sayıda
fasoncu ve taşeron çevrim dışına itilirse, bu sistemin batacağı endişesi
sarmaktadır (Sturgeon ve Lester, 2004:37). Bunun için Kuzey Amerika
ve Avrupa’nın bölgesel blokları ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO)
üstünlüğü bloklar içinde sistemli bir ilişki ağı oluşturulmaya çalışılıyorsa da Asya’nın en büyükleri olan Çin ve Hindistan düşük maliyetli ve
yüksek hacimli üretim adacıkları, küresel lider firmaların gözdeleri
olmaktadır (Sturgeon ve Lester, 2004:74). Dolayısıyla gözde olmak için
geç kapitalistleşen ülkelerin sanayileşme stratejisini oluşturma, yerel
firmaların uluslar arası bağlantılarının kurulması, uluslararası aktörlerin (AB, NAFTA, DB, IMF, DTÖ, UNIDO vs) vasıtasıyla meşrulaştırılma
çabası gün geçtikçe artmaktadır.
Dünya ölçeğinde alt sözleşme ilişkilerinin tarım-gıda sektöründe de
yaygınlaştırılması aynı uluslararası aktörlerin benzer meşrulaştırma
çabalarını da beraberinde getirmektedir. DB, Asya Kalkınma Bankası,
IMF, Uluslararası Finans Kurumu ve Commonwealth Development Corp,
gibi uluslararası kuruluşlar sözleşmeli çiftçilik uygulamalarını geç kapi-
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talistleşen ülkeler için bir kalkınma projesi olarak önermektedir.2
USAID, sözleşmeli çiftçiliği küçük çiftçiler ile özel sektör arasındaki
“dinamik birliktelik” olarak tanımlamakta, ekonomik büyümeyi sağlayacak, tarımsal verimliliği artıracak bir çözüm yolu olarak önermektedir.
Aynı şekilde DB, Afrika’daki tarımsal krizin aşılması için sözleşmeli
çiftçilik uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Benzer olarak Asya Kalkınma Bankası, IFC (International Finance Corp.),
CDC (Commonwealth Development Corp.) gibi kuruluşlar da sözleşmeli
çiftçiliği, küçük üreticilerin geleneksel veya geçimlik üretimden, yüksek
katma değerli ürünlerin üretimine geçişini sağlayabilecek, dolayısıyla
kırsal kesimde gelir artışını ve gelişmeyi sağlayarak tüm ekonomiyi
canlandıracak bir yöntem olarak önermektedir (Clapp,1994:85; Watts,
1994:36). BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) sözleşmeli çiftçiliği, piyasaların gelişmesi ve teknik kabiliyetin transferini sağlama ve dolayısıyla
hem çiftçiler hem de “sponsor”lar için kârlı bir araç olarak görmekte ve
“büyüme için işbirliği” sloganıyla sözleşmeli çiftçilik teşvik edilmektedir.
(Eaton ve Shephard, 2001:2).
Öte yandan gıda kıtlığı ve açlık tehdidi yapılarak dünya ölçeğinde tarım-gıda sistemi de yeniden düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Dünya
Ticaret Örgütü kapsamında tarımda ticarileşme ve serbestleşme yaşanırken bu uygulamaya paralel olarak “gıda güvenliği” ve “adil-ticaret”
uygulamaları kapsamında küresel tarım-gıda zincirine eklemlenme
uygulamaları hayata geçmektedir. Avrupa Süpermarketler Zincirler
Birliği (Eurep) ve Küresel Tarım Uygulamaları (GAP) kapsamında ve de
Uluslararası Süpermarketler Birliği (CIES) de Küresel Gıda Güvenliği
Girişimi çerçevesinde alt sözleşme ile zincirlere eklemlenecek çitçiler
için ürün, çalışma standardı belirlemektedir. Hedef güvenli kazanç,
istihdam koşulları yaratmaktır (Busch L. ve C. Bain 2004: 334).

2 Bu önerilerin somut olarak görülebileceği bir doküman olarak Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) hazırlamış olduğu rapor “büyüme”’ye vurgu yaparken, Asya Kalkınma Bankası Enstitüsünün (ADBI) daha güncel bir çalışması “yoksulluğun azaltılmasına” vurgu yapmaktadır. Detaylı bilgi için bkz: Charles Eaton ve Andrew
Shepherd, Contract Farming: Partnership for Growth, FAO Agricultural Services
Bulletin No 145, Rome: FAO, 2001
http://www.fao.org/ag/ags/AGSM/contract/cfmain.pdf (2 Şubat 2007); Sununtar
Setboonsarng, Global Partnership in Poverty Reduction: Contract Farming and
Regional Cooperation, ADBI discussion paper No:89, Tokyo: Asian Development Bank
Institute, 2008.
http://www.adbi.org/files/dp89.global.partnership.poverty.reduction.pdf, (15 Mart
2005)
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Dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşma altında sanayi, tarım ve
hizmetler kesiminde ortaya çıkan mal ve hizmetler uluslararası standartlara (ISO 9000, ISO 14000, HACCP, vs.) tabi kılınırken, dünya ölçeğinde istenilen standartta mal ve hizmetin bulunabilirliği sağlanmaktadır. Buna ilaveten haksız rekabetin önlenmesi için asgari emek standartların korunmasını amaçlayan ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü),
uluslararası alt sözleşme ilişkisinin geç kapitalist ülkelerde özendirici
uygulamalarına dahil olurken, destek programları da oluşturmaktadır
(ILO, 2004). Ancak ILO, dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşma
ilişkisinin asimetrik güç ilişkisi içerdiği gerçeğini ve de bu ilişkinin temel
kaygısının maliyeti düşürmek olduğunu görmezden gelerek, ulusal ve
yerel düzeyde emek maliyetinin en az olma çabasının zorlandığı gerçeğini de hiçe saymaktadır. Dünya ölçeğinde emek standartları uygulama
çabası, açık olarak aysbergin su yüzünde kalan küçük kısmına hizmet
etmektedir. Dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşma daima maliyetlerin en düşük olduğu yerde var olmaya devam ettiğinden, her geçen
gün emeğin kazanmış olduğu hak ve menfaatlerin yok edildiği adacıklar,
keşfedilmektedir.
3. Türkiye’de Firmalar Arası İlişkilerin Geldiği Boyut
Türkiye, 24 Ocak 1980 de ihracata dayalı sanayileşme modelini benimsediğini ilan etmiş, bu modelin uygulanmasına ilişkin siyasal zemini
12 Eylül 1980 askeri darbesiyle oluşturulmuş; ihracata dayalı büyüme
modeli ve yeni liberal politikalar hayata geçirilmeye başlanmıştır.
1990’lı ve 2000’li yıllarda esnekleşme politikaları ekonomik, sosyal,
siyasal ve hukuk alanında hızla uygulamaya geçerken aynı zamanda
dünya kapitalizmine eklemlenmede baş döndürücü bir hızın içine girilmiştir.
Türkiye’de imalat sanayinde yer alan firmaların yüzde 99,5’i
KOBİ’lerden oluşmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin KOBİ havuzu veya
denizi olarak nitelendirilmesi yanlış olmayacaktır. İmalat sanayinde
böylesi bir durum hem ulusal alanda küçük ve büyük ilişkisinin varlığını
ve ayrılmazlığını ortaya çıkarırken, hem de uluslararası alanda cazibe
alanı olarak görülmektedir.
Birleşmiş Milletler “Küresel Sözleşme” Programı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği yapan Liderlik Geliştirme
Enstitüsü, KOBİ’lerin etkin bir şekilde bütünleşmesini sağlayacak bir
platform oluşturmak amacıyla, BM “Küresel Sözleşme Programına Üye
KOBİ’ler” projesini başlatmıştır. Diğer yandan da UNIDO’nun “Alt Söz-
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leşme ve Ortaklık Değişimleri Programı” (Subcontracting and
Partnership Exchanges (SPXs)) çerçevesinde 1990 yılında İstanbul
Sanayi Odası işbirliği ile “Türk Yan Sanayi Borsası” kurulur. Elektronik
ortamda Türk Yan Sanayi Borsası’nda yaklaşık 1800 firma alt sözleşme
kapsamında yer almakta ve/veya yer almayı beklemektedir. 3
UNIDO’nun Alt Sözleşme ve Ortaklık Değişimleri Programı çerçevesinde
yeni gelişen ülkelerden Kosta Rica, Hindistan, Paraguay, Slovakya, Sri
Lanka, Uruguay ve Türkiye’den örnekler sunulmuş, bu örneklerde
dünya çapında ana/lider olmuş firmalarla alt sözleşme ilişkisiyle kurulan bağlantılardan övgüyle bahsedilmiş, bu kapsamda da kazan-kazan
stratejisinin geliştirme vurgusu dile getirilmiştir (Morsoc, 2003:37-38).
Ne var ki, her kazananın olduğu yerde hiç kuşkusuz kaybedenler de
olacaktır. Esas kaybedenler ise düşük işçilik maliyetine zorunlu bırakılan emekçiler olmaktadır. Bu durumu; 2001 ekonomik kriz sonrası
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde yapmış olduğumuz çalışmanın 2007 yılında tekrarlanması sırasında saptanan bir örnek olayda
açıkça görebiliriz (Güler-Müftüoğlu, 2007):
C Firması Yetkilisi:
“Almanya’dan yeni bir iş aldık. Almamızın nedeni de orada bu işin
maliyeti 2 bin euroydu. Biz bu işin maliyetini 200-300 euroya yapabiliriz dedik, ülkemizde bu işe ihtiyacı olup çalışacak çok kişi olduğunu
söyledik ve işi kaptık. Ancak bizim için maliyeti olan taraf asgari ücret
üzerinden alınan vergiler o da olmasa maliyetlerimiz daha makul seviyeye gelecek... Biz işi projelendirmeyiz (fiyat, model, miktar) karşı taraf
projelendirir, rakiplerimiz var biz bunu kabul ederiz. Kıyasıya rekabet
var... Daha önce Çekoslavakya, Bulgaristan, Romanya bizim rakiplerimizken şimdi AB’ye girdiler, işçilik maliyeti arttı. O yüzden AB’ye girmeyelim. Sakın yanlış anlamayın, sadece firma açısından bakıyorum meseleye… Biz 2001 krizinde dış pazara çalıştığımız için doların yükselmesi
bizi güçlendirdi. Dolayısıyla krizden etkilenmedik. Şimdi tam tersi
yönde doların düşük olması kârımızı düşürüyor… Kıyasıya rekabet
ortamında bizim gibi firmalarla ortak hareket edip pastadan hepimiz
faydalanmaya çalışıyoruz.”
Öte yandan Türkiye’nin gündemine yerleşen bir başka konu da, köy,
kasaba, şehir ve de bölgede yani yerel ve bölgesel düzeyde cazibe alanlarının yaratılmasıdır. Bu cazibe alanlarına önemli bir örnek GAP bölgesidir. Aylık iş ve ekonomi dergisi İnfomag’ın Temmuz 2008 sayısında
3 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.subconturkey.com (12.07.2008)
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hükümetin “GAP Eylem Planı”nı açıklamasının ardında GAP’ı kapak
konusu yaparken hazırlanan dosyada- Diyarbakır doğal kaynak ve turizm üssü olarak gösterilmiş, Adıyaman ise tekstil üssü olarak işaret
edilmiştir. Adıyaman’ı tekstil üssü yapan ve cazip kılanın ucuz işgücü
olduğu vurgulanarak dünyaca ünlü markaların (Zara, GAP, SOliver, IC
Company, Tomy Hilfiger) üretimlerini Adıyaman’a kaydırdıklarının altı
çizilmiştir (İnfomag, 2008). Dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşma olgusu GAP bölgesi için önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşarak artacağa benzemektedir. 2007 yılında yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi üzerine yapılan iki ayrı çalışmada
tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde cazibe alanlarının ortak ifadesi
olarak ucuz işgücünün uluslararası sermaye ve yerel sermaye ortak
çıkarlarını pekiştirdiği ortaya konulmuştur. Bu durum tekil zenginleştirmeleri açığa çıkarırken aynı zamanda doğa, tarih ve kültürel zenginlik
gün geçtikçe tahrip edilmekte yoksullaşmanın da giderek derinleştiği
görülmektedir (Güler Müftüoğlu, Ercan, 2007(a); Güler Müftüoğlu, Ercan 2007(b))
Bu gelişmelerin yanı sıra dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşmanın tarım kesimine yansıması olan sözleşmeli çiftçilik uygulamasının,
Türkiye tarımında önemli dönüşümlere yol açması beklenmektedir.
Tarım/gıda sektörünün sermaye birikimi için önemli bir alan haline
geldiği, tarımsal üretim ve gıda sanayinde uluslararası sermayenin
rolünün önemli ölçüde arttığını önceki bölümlerde aktarmıştık. Türkiye’deki büyük sermaye gruplarının da uluslararası sermaye ile ortaklıklara girerek tarım/gıda sektöründe faaliyetlerini arttırdığını gözlemlemekteyiz (Yenal, 2001:41). Bu bağlamda tarımsal üretimin ulusal
büyük ve/veya uluslararası sermayenin denetimi altına girdiği söylenebilir. 7. ve 8. Kalkınma Planları, Ulusal Programlar, Tarım Şuraları ve
Tarım Master Planları bir bütün olarak incelendiğinde sermayenin
tarımsal alandaki hakimiyetini güçlendiren ve üretim sürecini kontrolü
altına almasına olanak veren sözleşmeli üretim modelinin politik ve
ideolojik olarak yaygınlaştırıldığını gözlemlemekteyiz. Bir yandan sözleşmeli üretimin güvenli, ucuz ve kaliteli hammadde temininin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilirken
diğer yandan “kırsal kalkınma” için bu modelin gerekliliği ve sonuç
olarak her iki tarafında kazandığı (win-win) bir “karşılıklılık” ilişkisi
vurgulanmaktadır.
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Bugün Türkiye’de sözleşmeli çiftçilik modelinin hayvancılığın yanı
sıra, sanayi tipi domates, tohum, tütün, mısır, bezelye, patates, kesme
çiçek, üzüm, kekik vb. geniş bir ürün yelpazesinde yayılmakta olduğu
izlenmektedir. Son dönemde yazılı ve görsel basına yansıyan dünyanın
en büyük narenciye üreticisi ve işleyicisi olarak tanınan Brezilyalı
‘Sucocitrico Cutrale Ltda’ Anadolu Grubu-Özgörkey ortaklığı ile -Türkiye’de üretmeyi planladığı meyve suyu için yetiştireceği 10 milyon
meyve ağacı için gerekli olan 200 bin dönümlük araziyi Türkiye şartlarında bulma zorluğu nedeniyle- sözleşmeli çiftçilik modelinin uygulanacağı belirtilmektedir. Henüz planlama aşamasında olmasına karşın
uygulamanın en önemli bölgelerinden birini GAP bölgesinin oluşturacağına yönelik bilgiler basında yer almaktadır (Radikal,2009).
Sözleşmeli çiftçilik modelinin Türkiye tarımında ortaya çıkaracağı
dönüşümleri anlayabilmek amacıyla 2008 yılında Bursa’da sözleşmeli
sanayi tipi domates üretimi üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışmada firmaların sözleşmeli üretimi “kontrollü üretim”, “ucuz hammadde” ve
“riskleri azaltma” amacıyla tercih ettiği ortaya çıkmaktadır (Ulukan,
2009: 193). Firmaların “kontrollü üretim” ifadesiyle sözleşmeli üretimle
beraber fiyat, üretim süreci, ürün üzerinde kurdukları hakimiyet anlaşılmalıdır. Tohum-fide, gübre, ilaç gibi üretim girdileri firma tarafından
veya firmanın seçimiyle sağlandığından istenilen çeşitte ve kalitede
domates üretimi gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde ekim-dikim tarihleri ve hasattan sonra domatesin teslim zamanı firmanın üretim planlarına göre belirlenmektedir. Karacabey’de derinlemesine görüşme yaptığımız bir firma yetkilisi sözleşmeli üretimin avantajlarını aşağıdaki gibi
aktarmaktadır:
“Üreticinin ekeceği fideyi biz veriyoruz, kendi almak istese dahi benim öngördüğüm fideyi almak zorunda. Ekim ve hasat zamanını da biz
programlıyoruz. Böyle olunca hem fabrika daha rantabl çalışıyor üretim
programımız aksamıyor hem de müşteri beklentilerine uygun domates
çeşitlerini uygulayabiliyoruz.”
Üretici tarafında ise farklılaşan bir yapı mevcuttur: Bir tarafta kapitalistleşme sürecinde olan büyük üreticiler diğer tarafta mülksüzleşen
ve işçileşme veya yarı-işçileşme sürecindeki küçük üreticiler. Büyük
topraklara sahip üreticiler sermaye birikimini gerçekleştirebilmekte ve
bunların sözleşmeli üretim sürecinde firmalar karşısında diğer üretici
gruplarına oranla pazarlık güçleri bulunmaktadır. Kimi zaman bu güçleri kullanarak diğer üreticilerden ayrı sözleşmeler gerçekleştirebilmek-
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tedirler. Bu gruptaki üreticiler birikimlerini teknolojiye yatırım yaparak
ya da toprakları genişletmek suretiyle yeniden üretime aktarmaktadır.
Bu anlamda bu kategoride yer alan üreticileri kapitalist çiftçiler olarak
tanımlamak yanlış olmayacaktır:
“Benim büyük topraklarım var. Büyük toprak da fabrika için çok fazla
domates demek. Bu yüzden ben diğer üreticiler gibi çavuşla muhatap
olmam, fabrikanın en yetkili kişisiyle, patronlarla görüşürüm. Sözleşmede söz hakkımın olmasını isterim. Örneğin 2006 yılında fabrika ile
noterde ayrı sözleşme imzaladık, o sözleşmenin şartlarını karşılıklı
konuşarak tartışarak hazırladık…
…Son 7-8 yılda yaklaşık 120 dönüm toprak satın aldım. Toprak bizim
için bir nevi sigorta sayılır. Sonuçta benim işim bu, bu nedenle işime
yatırım yapmam gerek. Nasıl domates firmaları bir fabrikası varken bir
başka yere bir tane daha açıyor yenilerini açıyorsa ben de toprak satın
alıyorum ki işimi büyüteyim”.
Küçük üreticiler ise borçluluk kıskacı içerisindedirler, borcu borçla
erteleyerek üretimlerine devam etmeye çalışmakta ve bu gruptaki üreticilerin sıkça tekrarladığı gibi iyi bir sezon için “umut etmektedirler”.
Farklı bir ürün alternatiflerinin olmayışı nedeniyle topraklarının büyük
bir kısmında sanayi tipi domates üretimi yapan ve sözleşmeli üretime
ürünlerini satma garantisi nedeniyle devam eden üreticiler her yönüyle
firmayla eşitsiz ve bağımlı bir ilişki içerisindedirler. Kısıtlı toprak büyüklüğü nedeniyle yetersiz çıktı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği karşısında üreticinin eline geçen düşük fiyatlar sonucunda borçlanmanın
giderek artacağı ve küçük üreticilerin mülksüzleşme sürecine gireceği
beklenebilir. Mülksüzleşme sürecine girmeyip küçük üretime devam
etmelerini sağlayan en önemli etmen ücretsiz aile işçisi çalıştırılarak
maliyetlerin en aza indirilmesi olacaktır:
“1995 yılında sözleşmeli domates ekmeye başladım. 3 dönüm kadar
yerim vardı, yetmediğinden toprak kiralayarak ekiyordum. Kira, mazot,
ilaç, gübre derken girdilerim çok oldu borca girdim. Her geçen yıl bu
sene daha iyi olur diye umut ettik ama olmadı. Ek gelir getirsin diye
2002 yılında korucu oldum. Eşim, kızım, oğlum hep birlikte çalışmamıza
rağmen belimizi doğrultamadık 2007 yılında sözleşmeli üretimden
çekildim. Borçlu kaldığımdan traktörümü de, üç dönüm yerimi de satmak zorunda kaldım. Şimdi eşim tarla işinde çalışıyor, oğlum Bursa’da
fabrikada işçi ben de burada koruculuğa devam ediyorum.”
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SONUÇ YERİNE
Frimalar arası değişim ilişkisinin bugün geldiği noktada dünya ölçeğinde fasonlaşma ve taşeronlaşma eğilimi sanayi, tarım ve hizmetler
sektörünün hemen her alanında görülebilmektedir. Kapitalist sistemin
bugün geldiği aşamada bu sürece eklemlenmenin tüm toplumsal kesimlerin refahını yükselteceği varsayımının gerçekçi bir bakış açısıyla
değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerek makine imalat sanayi örneği
olarak İstanbul Dudulu Organize Sanayi Bölgesi içinde yapmış olduğumuz saha araştırması gerekse tarımsal alanda örnek olarak Bursa’da
sözleşmeli sanayi tipi domates üretimi üzerine gerçekleştirdiğimiz saha
araştırmalarında üretim zincirine eklemlenmenin farklı toplumsal kesimlerde farklı sonuçlar ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Bu farklılıklar
kesimler arasında ayrışmaları da beraberinde getirmektedir. Yerel,
ulusal ve uluslararası düzeyde sermayeler arası farklılaşma ve kutuplaşma yoğunlaşırken, uluslararası ölçekte ise sermayenin merkezileşme
eğilimi güçlenmektedir. Öte yandan toplumun önemli bir çoğunluğunu
oluşturan kesimler için güvencesizlik, işsizlik, yoksulluk ve mülksüzleşme olguları daha da derinleşirken kriz süreçleri bu durumu daha da
hızlandırmaktadır. Ancak örgütlü mücadele ve dayanışma (tarım, sanayi
ve hizmetlerde) yerelden küresele güç kazandıkça üretimden gelen
gücün kullanılması tüm koşulların değiştirebilmenin adımı olacaktır.
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GÜNÜMÜZ KAPİTALİST TARIMINDA KÜÇÜK META ÜRETİMİ
TOPRAK MÜLKİYETİ İLİŞKİSİ
Atakan BÜKE
F. Kübra GÖKDEMİR

Bu çalışma, toprak mülkiyeti ve küçük meta üretimi ilişkisinin,
1970’lerin sonlarından itibaren kapitalist ilişkilerdeki krizi aşmaya
yönelik “birikim sürecini yeni ve daha yüksek bir düzleme” taşıma/sıçratma çabalarının (Harvey, 2001), tarım-gıda sistemi ve gıda
rejimi kavramları aracılığıyla eleştirel bir sorgulamasını hedeflemektedir. Bu sorgulamanın arka planında, ilgili literatürde 1990’ların başlarından itibaren sürdürülen tartışmanın politik sonuçları yatmaktadır.1
Tarım-gıda sistemi ve gıda rejimi kavramsallaştırmaları, küreselleşme tartışmaları ile paralel bir şekilde, 1990’ların ilk yarısında olgunluğuna erişen tarım-gıda sosyolojisi (tarım ve gıdanın politik ekonomisi)
literatürü2 içerisinde şekillenmiş olmakla beraber, bu kavramların
köklerinin klasik Marksist tarım tartışmalarına kadar uzandığı söylenebilir. Her iki kavram esas olarak, kapitalist bir toplumda tarım ve gıda
ilişkilerinin nasıl çözümlenmesi gerektiğine yönelik, sırasıyla, iki temel
argümanı içermektedir. Klasik kır sosyolojisine bir eleştiriyi de içinde
barındıran tarım-gıda sistemi kavramı, tarımsal ilişkilerin çözümlemesinde analiz biriminin kır ve dar anlamda tarımsal üretim ile sınırlandırılamayacağını; analizin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinin bütününü kapsaması gerektiğini ifade etmektedir (Fine vd., 1996; Magdoff
vd., 2000; Lewontin, 2000). Bu bakış açısına göre, örneğin buğday üreticilerinin durumu anlaşılmak isteniyorsa, analiz, buğday üretimine tohum, gübre, traktör, mazot, zirai ilaçlar gibi girdileri sunan ‘geri’ bağlantıların; buğdayın işlenmesi (örneğin, makarna haline getirilmesi), paketlenmesi ve dağıtılması süreçlerini içeren ‘ileri’ bağlantıların – diğer
bir ifade ile gıda sanayinin – ve nihai tüketici ile buluşup realize olma


Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi.
1 İlgili literatürün geniş kapsamını yansıtan çalışmalar için bakınız: Buttel ve
Goodmann (1989); Bonanno vd. (1994); Goodmann ve Watts (1997); Magdoff vd.
(2000); Buttel (2001) ve Journal of Peasant Studies ve Journal of Sociology of
Agriculture and Food dergilerinin ilgili sayıları.
2 Bahsi geçen literatürün bir değerlendirmesi için bakınız: Buttel ve Goodmann (1989)
ve Buttel (2001).
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(örneğin lüks bir restoranda lazanya olarak tüketilme) süreçlerini
kapsamalıdır (Ecevit, 2006-2008). Tarım ve gıda ilişkilerinin kapitalist
örgütlenmesi, bu kapsamı zorunlu kılmaktadır.
Gıda rejimi kavramı ise, tarım-gıda sisteminin, kapitalizmin tarihi
içerisinde aldığı farklı biçimleri daha alt bir soyutlama seviyesinde
analiz etmemize olanak tanıyabilir. Diğer bir ifade ile, gıda rejimi kavramının içerdiği tartışma, tarım ve gıda ilişkilerinin ancak kapitalizmin
kendi tarihsel serüveni içerisinde ve bu geniş bağlama yerleştirilerek
anlaşılabileceği üzerinedir.3 Bu kavramlar aracılığıyla, bu çalışma, tarımgıda sisteminde izlenen köklü değişiklikler temelinde, 1980’lerden
günümüze uzanan 30 yılı aşkın sürecin, neo-liberal gıda rejimi şeklinde
kavramsallaştırılabileceğini iddia etmektedir.4 Bu gıda rejiminin temel
karakteristik özelliklerini de ifade eden, 1980 sonrası süreçte ön plana
çıkan gelişmeler şu şekilde sıralanabilir:5
1. Sınıf mücadelesinin sermaye lehine değişen koşulları ve buna paralel olarak, ulus-devletin değişen rolü ve konumu.
2. Kısaca ifade edecek olursak, bundan kast edilen, tarım alanındaki
korumacı ve destekleyici politikaların terk edilmesi; tarımın
özelleştirmeler, ‘özerk’ kurumlar ve serbestleştirmeler aracılığıyla piyasa koşullarına açılmasıdır. Sürecin devlet-piyasa ikiliği
temelinde anlaşılamayacağını ifade eden Özuğurlu (2009) bu durumu, Türkiye ölçeğinde “devletin küçük köylü ile Cumhuriyet
dönemi boyunca kurduğu ve güçlendirdiği “ittifak” kalıbındaki
dönüşüm” ya da kırılma şeklinde tanımlamaktadır. Daha geniş
kapsamda, sermaye ilişkisinin dünya ölçeğinde yeniden yapılanması, “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 25 yıllık zaman diliminde
köylü temelli sosyalist/ulusalcı hareketlerin yayılmasını önleme
işlevini görmüş olan “tarımsal sosyal devletin” tasfiyesi”ni ifade
etmektedir (McMichael, 2000: 150; ayrıca bakınız: Aydın, 2001).

Gıda rejimi kavramı ilk olarak 1970’li yılların ilk yarısında yaşanan gıda krizini
çözümleme çabası içerisinde ortaya çıkmış olmakla beraber (örneğin, Hopkins ve
Puchala, 1978), kavramın bu şekilde ilk ele alınışı Harriet Friedmann ve Philip
McMichael’ın 1989 tarihli çalışmasıdır (Ayrıca bakınız: Friedmann, 1993, 2004;
McMichael, 2000, 2004). Kavramın düzenleme okulu ile yaptığı tartışmanın eleştirel
bir değerlendirmesi ve emperyalizm kavramsallaştırması içerisinde yeniden değerlendirme çabası için bakınız: Araghi (2003, 2006) ve Büke (2008).
4 Benzer bir kavramsallaştırma için bakınız: Yıldızoğlu (2008).
5 Burada sıralanan sorunsallar, Mehmet Ecevit yöneticiliğinde 2006–2008 yılları
arasında çeşitli üniversitelerden bilim insanlarınca gerçekleştirilmiş Ekin-Besin (Tarım-Gıda) Atölyesi (EBA) seminerlerinde şekillenmiştir.
3
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3. Başta ikamecilik ve biyoteknoloji alanlarında olmak üzere yeni
teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin sermayenin yeni alanlara
girişi ve üretim süreci üzerindeki etkileri.
4. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra, neo-liberal politikalar aracılığıyla emek karşısında hareket serbestliğini dünya ölçeğine taşıyan çok-uluslu şirketlerin kontrolündeki gıda sanayi temelinde,
tarım ve sanayi alanlarının birleşmesi.
5. Bütün bu gelişmelere paralel olarak, özellikle sözleşmeli çiftçilik
aracılığıyla sermayenin tarıma girişi; tarımsal üreticilerin değişen
varlık koşulları (değersizleşme)6 ve sınıf konumları (mülksüzleşme ve proleterleşme).
6. Merkezinde ucuz emek gücünün yeraldığı emek-yoğun (katmadeğeri yüksek) ürünler ve sermaye-yoğun (katma-değeri görece
düşük) ürünler temelinde yeni bir uluslararası iş bölümünün ortaya çıkması.
7. Gıda ilişkilerinin ‘derinlemesine’ metalaştırılması aracılığıyla, sermayenin, daha önce olmadığı kadar, kültür ve yeniden üretim
alanlarına girişi.
8. Özellikle süper/hiper-marketler aracılığıyla, ticaret sermayesinin
tarım-gıda sistemindeki artan önemi.
9. Kadın emeğinin değişen konumu ve rolü.
10. Çevrenin tahribatı.
Bu gelişmeler çoğaltılabilir; ancak bu çalışmanın ana sorunsalı olan,
toprak mülkiyetinin küçük meta üretimi açısından günümüzdeki yeri
bağlamında, neo-liberal politikalar ve teknolojik gelişmeler aracılığıyla,
küçük meta üreticileri karşısındaki gücünü artırmış olan, çok-uluslu
şirketlerin rolü merkezi bir konumdadır. Bu noktada teknolojik gelişmeler ve sözleşmeli çiftçilik uygulamaları, bu çalışma açısından ayrıca
önemlidir.
Günümüz tarım-gıda sisteminde teknolojik gelişmeler iki ana başlıkta
toplanabilir. Bunlardan birincisi, “tarımsal üretken etkinliklerin belirli
yönlerine veya işlevlerine modern sanayi tarafından el konulması ve
tarıma yeniden, ancak bu sefer, meta formunda sunulmasıdır” (Liodakis,
2003: 44). Bir diğer ifadeyle, bu eğilim, geleneksel bilginin ve “ahlâk
ekonomisinin” sermaye tarafından içerilmesi ve metalaştırılması aracılığıyla, sermayenin daha önce yoğunlaşmadığı alanlara girişinin ifadesi6

Değersizleşme kavramı için bakınız: Ecevit vd. (2009).
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dir (McMichael, 2004: 58).7 Kabaca ifade edecek olursak, küçük meta
üreticileri açısından bu durum, “zirai ilaçlar ve kimyasal gübrelerin yanı
sıra metalaşmış tohumlara ve genetik malzemeye artan bağımlılık”
anlamına gelmektedir (Liodakis, 2003: 44; ayrıca bakınız: Middendorf
vd., 2000).8 İkinci önemli gelişme ise, daha öncesinden nihai ürün olan
tarımsal ürünlerin sanayi girdileri haline gelişini ve tarımsal (organik)
girdilerin sentetik girdilerle değiştirilmesini ifade eden ikameciliktir
(Ecevit, 2006:2; Liodakis, 2003: 44).
Konumuz açısından biyoteknoloji alanındaki gelişmeler,9 kapsamı
daha da daraltacak olursak, tarımsal üretimin en önemli üretim araçlarından olan tohum kapsamında meydana gelen yenilikler, özel bir önem
taşımaktadır. Biyoteknolojik gelişmeler, teknolojiyi toplumsal ilişkiler
açısından tarafsız ve toplumsal ilişkilere dışsal olarak gören liberal
söylem tarafından şu iddialarla neredeyse kutsanmaktadır (Liodakis,
2003): (1) üretim maliyetlerini düşüreceği ve uzun vadede emek verimliliğini arttıracağı; (2) istenilen karakterde bitki ve hayvan üretimini
olanaklı kıldığından kaliteli/nitelikli ürünlerin üretilmesini sağlayacağı;
(3) aksi takdirde kıtlık sorunu ile başbaşa kalacak olan artan dünya
nüfusunun beslenmesine olanak sağlayacağı; (4) ziraî ilaçların kullanımını azaltacağı ve dolayısıyla çevre tahribatını sonlandıracağı; (5) üreticilere ve tüketicilere daha fazla fırsat ve seçme olanağı sunacağı; (6)
artan verimlilik sayesinde tarımsal üreticilerin dünya ölçeğinde refahlarını arttıracağı. Etik tartışmalar bir yana, yapılan birçok çalışma, bu
iddiaların neredeyse tamamının geçerli olmadığına, hatta bu iddiaların
tam tersi yönde sonuçlar doğurduğuna işaret etmektedir (Liodakis,
2003).
Kapitalist ilişkiler kapsamında, teknolojik gelişmeler, iddia edildiği
gibi tarafsız bir olgu olmayıp, en azından tarım ve gıda ilişkileri açısın-

Gübre ile ne yapacağını bilemez hale gelmiş köylünün durumu, bu sürecin en çarpıcı
sonuçlarındandır (Özkaya, Tayfun, 2009).
8 Tayfun Özkaya’nın (2009), İzmir’in Torbalı ilçesinin bir köyünde köylülerin tohum
toplayıp saklama çabasına dair verdiği örnek sürecin geldiği noktanın açık göstergesidir.
9 Biyoteknoloji, geniş anlamıyla “bitki ve hayvanları veya ürünleri geliştirmek amacı ile
canlı organizmaların kullanılması” şeklinde tanımlanabilir (Middendorf vd. 2000:
121). Bu anlamıyla biyoteknoloji alanındaki gelişmelerin tarihi çok eskilere kadar
uzatılabilir. Ancak günümüz gıda rejiminde yeni olan başlıca teknolojik gelişmelerden
önemli olanları şunlardır: “rekombinant DNA kullanılan teknolojiler, hücre birleştirme
teknikleri, yeni biyoprosesler, monoklonal antikorlar, bitki ve hayvan hücre ve doku
kültürleri, embriyo transferleri, ayırma ve cinsiyet belirleme” (Middendorf vd. 2000:
121).
7
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dan temel olarak ikili bir hedef taşır:10 (1) Birincisi, tarım ve gıdanın
organik bütünlüğünden (Fine vd., 1996) ve küçük meta üreticilerinin
üretim süreci ve geçimlik araçları üzerindeki kontrolünden kaynaklanan, sermayenin tarıma girişini engelleyen, yavaşlatan unsurların ortadan kaldırılması; (2) ikincisi ise, bir yandan yeniden üretim maliyetlerinin (dolayısıyla ücretler seviyesinin) düşürülmesini, diğer yandan, örneğin açlık ve fakirlik nedeniyle ortaya çıkabilecek olası anti-kapitalist
mücadelelerinin zayıflatılması amacıyla yaygın ve ucuz gıda üretimi
(Liodakis, 2003: 51).
Tarım ve gıda ürünlerinin organik doğasından kaynaklanan ve kapitalizmin gelişimini, merkezileşme ve yoğunlaşma eğilimlerini sınırlandıran etmenler, ana hatlarıyla şunlardır: ürünün sanayide olduğu gibi
emek sürecinin hemen sonrasında elde edilemesini ifade eden, emek
süreci ve üretim süreci arasındaki fark; toprağın verili miktarı ve
artırılamıyor oluşunun yanı sıra, örneğin sınırlı gayrı-menkul piyasası
nedeniyle, toprak sahipliğinin sermaye açısından çekici olmaması; tarımsal faaliyetlerin mekânsal olarak genişliğinden de kaynaklanan üretim süreci üzerindeki kontrolün zorluğu; ölçek ekonomisinin orta-düzeyli işletmelerde hali hazırda erişilmiş olan düzeyini artırmanın zorluğu; hava koşulları, yeni hastalıklar ve haşereler gibi ‘dışsal’ risklerin
varlığı; sermayenin dolaşım sürecinin bitkilerde yıllık büyüme, büyükbaş hayvanlarda da yeniden üretim çevrimlerine bağlılılığı ve dolayısıyla kısaltılamıyor oluşu (Aydın, 1986; Lewontin, 2000: 95).
Kısacası, kapitalist toplumda, sürekli büyüme gösteren teknolojik yenilik arayışlarının ve üretim sürecinin örgütlenmesinde yeni modeller
geliştirme çabalarının arkasında toplumsal faydadan ziyade, sermayenin emek ve doğa ile girdiği mücadele ve kâr güdüsü yatmaktadır. Karl
Kautsky (1899, aktaran Goodmann ve Watts, 1994: 1) kapitalist tarımın
bu özelliğini günümüzden 110 sene önce şu şekilde ifade etmiştir:
Gözüpek kâhinler, yani kendilerine önemli bir hayalgücü bahşedilmiş
simyacılar, ekmeğin taştan yapıldığı ve günlük besin ihtiyacının tamamının
kimya fabrikalarından karşılandığı günün hayalini kuruyorlar. ... Ancak bir
şeyin varlığı kesin: tarımsal üretim, hali hazırda endüstriyel üretime dönüştürülmüş durumda. ... Bir zamanlar kendi ebedî katı rutininde kapana kısılmış olan kırsal alandaki ekonomik hayat bile, şimdi kapitalist üretim
tarzının alamet-i farikası olan sürekli devrimin içinde kaybolmuştur.

Teknolojiyi toplumsal ilişkilere dışsal olarak kavramsallaştıran görüşün eleştirisi
için bakınız: Gökdemir (2009).
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Bu çerçevede, küçük meta üreticileri ile sermaye arasında, üretim süreci üzerindeki mücadele ve sermayenin daha önce gerçekleştiremediği
düzey ve biçimde tarıma giriş çabaları, günümüzde en belirgin ifadesini
tohuma ilişkin gelişmelerde bulmaktadır. Tohum, bünyesinde barındırdığı yeniden üretilebilirlik ve çeşitlilik ile, kapitalizmin tarihi içerisinde,
küçük meta üreticilerinin sermaye karşısında ‘bağımsız’ kalabilmesinin
en önemli zeminlerinden birisi olmuştur (Lewidow, 2003: 100). Dolayısıyla yeşil devrim sürecinde, melez tohumların, günümüzde ise
“terminatör teknolojisinin” ortaya çıkışı, sermayenin, “tohumu çiftçilerden kopartıp, doğal kaynakları metalaştırmak” suretiyle, küçük meta
üreticilerinin kontrolünü kırma çabasının ürünü olarak görülmelidir
(Lewidow, 2003: 101). Her bir tohumun DNA’sına, kendi embriyolarını
öldürmesi kodlanmış bir genin yerleştirilmesini ve dolayısıyla küçük
meta üreticilerinin bu tohumları üreten şirketlere her sene geri dönüşünü zorunlu kılan “terminatör teknoloji”, melez tohumlardan iki açıdan
farklıdır. Birincisi, melez tohumlar ancak belirli ürünlerde başarı sağlayabilmişken, terminator tohum her ürün için uygulanabilme özelliği
taşımaktadır. İkincisi, melez tohumların geleneksel ıslah yöntemleriyle
de gerçekleştirilebilir olmasına karşılık, terminatör teknolojisi, üretim
maliyetlerinin büyüklüğü sayesinde, büyük şirketlerin kontrolüne/tekeline olanak sağlamaktadır. (Middendorf vd., 2000: 112-3)
Bu teknolojik gelişmeler, liberallerin iddia ettiği gibi nötr ve tarafsız
olmadığı gibi kendiliğinden de toplumsal gelişmeler üzerinde etkide
bulunmamaktadır. Aksine, belirli toplumsal ilişkiler içerisinde anlamını
bulurlar ve belirli düzenlemeleri gerektirirler. Neo-liberal gıda rejiminde bu düzenlemeler esas ifadesini, fikri mülkiyet hakları ve patentlerde ve Türkiye’de de yakın zamanda kabul edilen Tohum Yasası örneğinde olduğu gibi, yasal düzenlemelerde bulmaktadır (Yenal, 1999;
Lewontin, 2000; McMichael, 2004; Özkaya, 2008). Diğer bir ifade ile bu
teknolojik gelişmeler kendisini, toplumsal ilişkilerdeki etkilerini, insanlığın binlerce yıllık kolektif bilgi birikimine dayanan teknolojik gelişmelere şirketler tarafından el konulması aracılığıyla göstermektedir. Fikri
mülkiyet hakları, sermayenin küçük meta üreticileri karşısındaki egemenliğinin yasal zemine taşınmasını ifade etmektedir.
Bu gelişmelere paralel olarak, üzerinde durulması gereken bir diğer
nokta bu sürecin üretim ilişkilerine yansıyan bir model olarak yaygınlaşmakta olan sözleşmeli çiftçilik uygulamalarıdır. Sözleşmeli çiftçilik
uygulamaları, neyin, nerede, nasıl ve ne zaman üretileceğine dair kararları, neredeyse tamamen sermayeye devretmesi ve küçük meta üreti-
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cilerinin ‘bağımsızlığını’ ve üretim sürecindeki ‘kontrolünü’ kırması
açısından merkezi bir öneme sahiptir. Sözleşme ilişkisinin sermaye
açısından bir diğer önemi de, üzerinde genetik müdahalelerde bulunulmuş tohumu üreten şirketlerin aynı zamanda ziraî ilaçlar gibi diğer
tarımsal girdileri de üreten şirketler olduğudur. Bu gelişmeye bir de
aynı şirketlerin ya da onların taşeronlarının gıda sanayi alanında da
faaliyet gösterdiği eklenirse, sermayenin tarım ve gıda ilişkilerinin ileri
ve geri bağlantılarında merkezileşme ve yoğunlaşma eğilimlerinin ne
gibi bir dönüşüm yarattığı daha rahat anlaşılabilir.
Bu çalışmanın ana sorunsalına dönecek olursak, temel soru, bu gelişmelerin, Türkiye’de de önemli bir yer tutan, 1980 öncesi Marksist
tarım sorunu tartışmaları açısından tarihsel bir kırılmanın ifadesi olarak
okunup okunamayacağı üzerinedir. Bu tartışmaların temelinde, kapitalist ilişkilerin dünya ölçeğine yayıldıkça, bir yanda kapitalistlerin diğer
yanda işçilerin yer alacağı iki sınıflı, kutuplaşmış bir toplum yaratacağına yönelik klasik Marksist öngörünün, tarımda gerçekleşmemiş olması
yatmaktadır. Tarım açısından bu beklentiye gölge düşüren temel unsur,
metalaşmamış hane emeğine ve yine metalaşmamış toprak kullanımına
dayanan küçük meta üreticilerinin, bir yandan yok olurken diğer taraftan varlıklarını devam ettirmeleridir (Ecevit, 1999; Aydın, 1986a,
1986b). Oldukça zengin bir literatür teşkil eden bu tartışmanın detaylarını burada sunmak çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Ancak, köylü
ekonomisi/köylü toplumları gibi kavramsallaştırmaları bir kenara koyacak olursak, tartışmanın zenginliğini ve derinliğini basitleştirmek
pahasına, kabaca iki ana kamptan bahsetmek mümkündür. Bir yanda
tarımın kapitalist koşullarda gerçekleştiğini ve tarımda hâkim konumu
teşkil eden küçük meta üretiminin kapitalizmle girdiği ilişki içerisinde
anlaşılması gerektiğini ifade eden yaklaşım; diğer yanda feodal, yarıfeodal ilişkilerin tarımda varlığını sürdürdüğünü ve bu ilişkilerin önemsizleştirilemeyeceğini ifade eden yaklaşım. Küçük meta üretimi tartışması yapan kamp da kendi içerisinde ikiye ayrılabilir: Birincisi, küçük
meta üreticilerinin, kapitalist ve emekçi karakterin ikisini birden bünyesinde barındıran bir kategori olduğunu ifade eden yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre kapitalist karakter, üretim araçları üzerindeki kontrolden
kaynaklanırken, emekçi karakter hane emeği kullanımına ve kapitalist
ilişkiler içerisinde artı-emeğine el konuluyor olmasından kaynaklanmaktadır. Kendi içerisinde de oldukça zengin bir tartışmayı ve farklı
kampları barındıran ikinci yaklaşıma göre ise, küçük meta üreticilerinin,
birikim yapma olanaklarından yoksun, sömürülen bir kategori olarak
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kavramsallaştırılmasıdır. Bu yaklaşıma göre, küçük meta üretimi hanesinin birikime yönelik görünen her türlü çabası, geçimlik üretimini ve
yeniden üretimini sağlama ve varlığını sürdürme çabası olarak görülmelidir. Birbirleri ile ve kendi içlerindeki farklılaşmaların bütün zenginliğine rağmen, bu tartışmanın dayandığı temel zemin, tarımsal üretimin
yaygın formu olan küçük meta üretiminde temel üretim araçlarının ve
emek kullanımının metalaşmamış karakteri ve üretim sürecinin sermaye tarafından doğrudan örgütlenmiyor oluşudur (Ecevit, 2006-2008).
Bu çalışma açısından yukarıda gündeme getirilen soruyu daha açık
hale getirecek olursak: söz konusu teknolojik gelişmeler ve neoliberal
düzenlemeler aracılığıyla bu tarihsel sorun sermaye lehine aşılmış mıdır? Aşıldı ise, 1980 öncesi tartışmaların arka planında yatan sosyalist
politik strateji açısından bugün neler söylenebilir? Uluslararası eleştirel
literatürde birinci soruya verilen hâkim yanıt tereddütsüz bir evet olarak görünmektedir. Örneğin, Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin alt
grubu olarak çalışan Tarım ve Gıda Sosyolojisi Araştırma Komitesi’nin
(Research Committee 40) resmi yayın organı International Journal of
Sociology of Agriculture and Food dergisi editörlerinden Farshad Araghi
(2000: 151) bahsi geçen gelişmeler ve düzenlemelerden şu sonucu
çıkartmaktadır:
Bir köylü, üretim araçlarının bazılarına sahip olabilir (sınırlı bir miktar toprağın mülkiyeti gibi); ancak geçimlik araçlarına piyasa dışı yollar
aracılığıyla erişimini kaybetmiştir. Toprak mülkiyetini muhafaza eden
fakat üretim sürecindeki kontrolünü kaybeden köylü için durum budur.
Ne üretecekleri, tarım-gıda şirketleri (ya da onların taşeronları) tarafından kararlaştırılmaktadır. (2000: 151)
Bu yaklaşım açısından, proleterleşme tartışması bağlamında geçim
araçları ile üretim araçları arasındaki ayrım kritik bir rol oynamaktadır.
Benzer bir yaklaşımla, Lewontin (2000: 97) “proleterleşmenin özü, bir
kimsenin kendi emek süreci üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve o
emeğin ürününe yabancılaşmasındadır” demektedir. Bu noktada, sermaye kuruluşları tarafından toprak mülkiyeti bağlamında gerçekleştirilmeye çalışılan düzenlemeler de –her ne kadar bu düzenlemeler küçük
meta üreticilerinin mülkiyet hakkını elinden almasa da, hatta yer yer bu
hakkı toprak reformu aracılığıyla bizzat kendisi de verse– toprağın
geçim aracı olma özelliğine son verme çabası olarak görülebilir.11
Bu noktaya dikkatlerimizi çeken Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Aynur
Özuğurlu’ya teşekkür ederiz.
11
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1980 öncesi tarım sorunu tartışmalarında da önemli bir yeri olan ve
Journal of Peasant Studies ve Journal of Agrarian Change dergileri gibi
ilgili literatürün önemli dergilerinin editörlüğünü yapmış Henry
Bernstein’in konuya ilişkin yaklaşımı, tartışmanın geniş kapsamını
işaret etmesi açısından oldukça önemlidir. Klasik tarım sorununu esas
olarak sermayenin, özellikle de sanayi sermayesinin bir sorunu olarak
gören ve temel meselenin de “kapitalizme ve onun çeşitli öğelerinin
mantığına yönelik bir geçiş (daha ucuz temel gıda ürünleri aracılığıyla
emek gücü maliyetini düşürmek; sanayileşme için birikim fonu sağlamak veya bunu kolaylaştırmak)” olduğunu ifade eden Henry Bernstein
(2002: 452, krş. 2004) bu konuda şu betimlemeyi yapmaktadır:
Kapitalizme geçiş(ler) bağlamında, ortaya çıkmakta olan kapitalizmin
bu iki belirleyici sınıfı [emek ve sermaye] feodalizmi, daha genel olarak
kapitalizm öncesi toplumsal ilişkileri ve pratikleri ortadan kaldırmak /
dönüştürmek çıkarında ortaklaştığı oranda, bunun sermayenin olduğu
kadar emeğin de tarım sorunu olduğu varsayıldı. Öyleyse burada ortaya
konan argüman ‘klasik’ tarım sorununun küresel ölçekteki sermaye için
artık bir önem arz etmediğidir. Bütün saçaklanmalarıyla beraber, aşırı
üretim, gerçekten de artık günümüz kapitalist tarımının kilit yapısal
gerilimi olarak yerleşmiştir. Kapsamlı bir sanayileşme ve ücretli istihdam yaratıcısı olan ulusal kalkınmanın/birikimin temeli olarak sermayenin tarım sorunu, Güney’in daha fakir ülkelerinin pek çoğunda çözülmeden dünya ölçeğinde çözülmüştür.
Türkiye’de son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar da benzer sonuçlara işaret etmektedir.12 Örneğin, Umut Ulukan (2009) Bursa’nın
Karacabey İlçesi’ne bağlı Sultaniye Köyü’nde, sanayi tipi domates üretiminde sözleşmeli çiftçiliği sorunsallaştırdığı doktora çalışmasına dayanarak, sözleşmeli çiftçilik uygulamalarının küçük meta üreticilerini
yerinde/kendi toprağında işçileştirdiği sonucuna ulaşabileceğimizi ifade
etmektedir. Özuğurlu (2009) Türkiye ölçeğinde gerçekleştirdiği nitel
araştırmasından hareketle Türkiye’de küçük meta üreticilerinin işçi-

Belirtmek gerekir ki, ülkemizde bu tartışma oldukça sınırlı bir düzeydedir. Bunun
nedeni olarak, 1980 sonrası süreçte, içerisinde bulunulan politik atmosferin de etkisiyle, tarım tartışmalarının 1980 öncesine kıyasla sosyolojik ve politik içeriğinden
gittikçe uzaklaşmış olması ve iktisat, tarım ekonomisi, ziraat fakülteleri gibi alanların
disipliner kapsamıyla sınırlanmışlığı gösterilebilir. Ancak tarım ve gıda ilişkilerinde
yaşanan sorunların önemi düşünüldüğünde, tarım sorununun yeni içeriğiyle beraber
toplum bilimlerinin ve politikanın gündemine yakın zamanda yerleşeceği öngörülebilir.
12
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leşme eğilimine “küçük meta üretimi kapanı” ve “köy ayaklı işçiler”
kavramları aracılığıyla işaret etmektedir:
Artık ... hane emeğini tarımsal üretime maksimum düzey ve yoğunlukta sürerken, gereksinimlerini de minimize edebilen; ancak her iki
eğilimi de, “geçimlik üretim” stratejisi temelinde, meta-dışı alanların
inşası şeklinde gerçekleştiren bir köylü kategorisi, Anadolu ve Rumeli
köylerinde mevcut değildir. Bugün meta-dışı alanlar açabilmesi ve o
alanlarda, bu zamana kadar olduğu gibi, kendi özerk varlığını ve hane
emeğini özgürce kullanabilme yeteneğini yeniden kazanabilmesi, sermaye nüfuzunu geri püskürtecek kolektif bir meydan okumanın organik
parçası olmasıyla mümkündür. Bir bakıma, KMÜ kapanı içindeki küçük
köylülüğün geleneksel köylü özelliklerine dönebilmeleri, işçi sınıfı gibi
davranabilmeleriyle mümkündür.
Kanımızca bu tespitler, olmuş bitmiş bir sürecin kesin sonucu olarak
değil, Türkiye tarımında belirgin bir eğilim olarak proterleşmenin varlığına, daha da önemlisi bu eğilimin 1980 öncesi ilişkilerle kıyaslandığında farklı ve yeni içeriğine (sermayenin tarımsal ilişkileri doğrudan
örgütlemesi) vurgu şeklinde yorumlanmalıdır. Elbette bu gözlemlerin
bölgeler arası ve tarımsal ürünler temelindeki farklılaşmayı dikkate alan
araştırmalarla zenginleştirilmesine ihtiyaç vardır.

SONUÇ YERİNE
1980 öncesi tarım tartışmalarının kuramsal sorunsalları, içerisinde
bulunduğu politik bağlam ve sınıf mücadelesinin durumuna uygun bir
şekilde anlamını bulmaktaydı. Latin Amerika ve Hindistan tartışmalarına paralel olarak Türkiye’de de, Korkut Boratav ve Muzaffer İlhan
Erdost isimleriyle anılan tarım sorunu tartışması da “doğrudan doğruya
bağımsızlık, devrim ve emekçi iktidarı gibi siyasî hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli programatik ve stratejik belirlemelerin ayrılmaz bir
parçası olarak gündeme geldi” (Kaymak, 2009; ayrıca bakınız: Seddon
ve Margulies, 1982). Bir başka şekilde ifade edecek olursak 1980 öncesi
tarım sorunu tartışmalarının arkasında eşit, adil ve özgür bir toplum inşa
etmek için ne yapmalıyız sorusu yatmakta idi.
1980 sonrası süreçte, sermayenin bu eşitlikçi projeler karşısındaki
zaferi ile birlikte bu sorunun tarihsel ve politik bir kırılmaya uğradığından bahsedilebilir. Küreselleşme kavramının hegemonyasına tekabül
eden 1990’larla birlikte, artık temel soru, pasif bir konumun yanı sıra
derin bir yenilmişlik duygusunu da yansıtan sermaye, küresel ölçekte
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tahakkümünü arttırmak için ne yapıyor sorusuna dönüşmüştür. Tarım
ve gıda sosyolojisinin de, esas olarak, bu ortamın ürünü olarak şekillendiği söylenebilir. Bu noktada ilgili literatür konumuz açısından iki temel
eleştiriye açıktır. Birincisi, içerisinde bulunulan politik ortamın da etkisiyle sermayeye atfedilen devasa ve neredeyse karşı konulmaz güç,
literatürün toprak mülkiyetinin küçük meta üreticilerinin mücadeleleri
açısından taşıdığı önemi göz ardı etmesine vesile olmuştur. Bir diğer
ifade ile, genel olarak klasik tarım sorununun ve özel olarak da toprak
mülkiyetinin küresel ölçekteki sermaye için artık merkezi bir önem
taşımadığını ifade etmek, aynı zamanda toprak mülkiyetine dair alternatif bir düzenlemenin de bir o kadar önemli hale geldiğini ifade ederken,
literatür yalnızca birincisine odaklanmış görünmektedir. İkinci eleştiri
noktası, sermayeye atfedilen güce paralel olarak, genel küreselleşme
literatürünün yansıması olarak az-gelişmişlik, emperyalizm, geri kapitalizm gibi kavramsallaştırmaların ihmal edilmesine yöneliktir. Bu basitçe, bir kavramlar arası tercih olarak değil, dünya ekonomisinin eşitsiz
ve hiyerarşik doğasını ihmal etmek ve bu çerçevede politik önermeler
üretmek olarak görülmelidir. İlgili literatürde de alternatif mücadelelere
ancak ‘ulus-aşırı’ bir karakter taşıyorsa yer verilmekte ve ulusal ölçekte
yapılabilecek düzenlemeler ihmal edilmektedir.
1980 sonrası sürecin emekçiler açısından sergilenmesine büyük bir
katkı yapmış olmakla beraber, artık sermayenin ne yaptığı sorusu işlevini tamamlamış görünmektedir. Kanımızca yapılması gereken analizin
merkezine sadece politik sonuçları itibariyle değil, metodolojik bir
önerme olarak da mücadelenin, ne yapmalıyız sorusunun tekrar yerleştirilmesidir. Bu bir karşıtlık olarak değil sermaye ilişkisinin tahliline
derinlik kazandıracak bir nokta olarak da görülmelidir. Böylesi bir tahlilde ulus ölçeğinin politik mücadele açısından önemi dünya ekonomisinin hiyerarşik ve eşitsiz yapısından kaynaklanmaktadır. Bir diğer ifade
ile, bu makale boyunca neo-liberal politikalar ve teknolojik gelişmeler
temelinde tartışmaya çalışılan, sermayenin tahakkümünü arttırması
dünya ekonomisinin eşitsiz ve hiyerarşik yapısına uygun olarak Türkiye
gibi ‘az-gelişmiş’ ülkelerde ‘geri’ ilişkileri muhafaza ederek,
içselleştirirek gerçekleşmek olduğudur.13 Küçük meta üreticilerinin
varlık koşullarının, hâkim metalaşma ve proleterleşme süreçlerine
rağmen, değersizleşme temelinde gerçekleşmeye devam ediyor oluşu, bu
noktanın en açık göstergelerinden biridir. Burada değersizleşmeden
kasıt, temel olarak şunlardır: emek-gücünün metalaşmasına rağmen
13

Bu noktanın detaylı bir değerlendirmesi için bakınız Ecevit vd. (2009).
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geçimlik üretimin varlığını devam ettirmesi (bakınız Aydın, 2001);
“yeniden üretim koşullarının (yaşam standardının) ulusal ve evrensel
standartların altında gerçekleşmesi; kamusal kaynaklı sosyal refah
yapısının (eğitim, kültür, sağlık sosyal güvenlik, sigorta konut, ulaşım,
çevre, vb.) marjinalliği, emek gücü kapsamında ve ona bağlı sınıfsal
ilişkiler temelinde, siyasal örgütlenmelerin sınırlılığı; toplumsal sözleşme koşullarının gelişmemiş olması, dolayısıyla, evrensel insan haklarına dayalı, özgürlük ve eşitlik temelinde demokratik bir yapının gerçekleşmemiş olması” (Ecevit vd. 2009: 46).
Kısacası, sermayenin kendisini değerlendirmesi, ancak toplumun çoğunluğunun değersizleşmesi ile gerçekleşmektedir ve bu durum Türkiye
gibi kapitalist ilişkilerin ‘geri’ yanlarının ağır bastığı ülkelerde önemi
günümüzde devam etmektedir. Tarım sorununun dönüşen içeriğini
yeniden ele almak, değersizleşme süreçlerine direnen ve bu oluşumlara
son verecek politikaların geliştirilmesi amacından bağımsız
düşünülemez.
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KÜRESELLEŞME, FARKLILAŞAN KÜÇÜK META ÜRETİMİ VE
KIRSAL KADININ MÜLKİYET SAHİPLİK İLİŞKİLERİ
Mina FURAT

Bu çalışma kapsamında, kırsal kadının ekonomi-politik ve toplumsal
konumu, küreselleşme sürecindeki küçük meta üretiminin farklılaşması
ve tarımsal politikalardaki dönüşümle ilişkilendirelerek analiz edilecektir. Kırsal kadının konumu, genel olarak küreselleşme sürecinden, neoliberal kırsal politikalardan ve kırsal alandaki ataerkil ekonomik ve
sosyal yapıdan nasıl etkilendiği ile ilişkili olarak incelenecektir. Bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde değişen kırsal ilişkileri genel
olarak kadının toplumsal konumunu, özel olarak da bu kapsamda kadının içine girdiği mülkiyet/sahiplik ilişkilerini dikkate alarak incelemektir.
Çeken, Öten ve Ateşoğlu’nun de belirttikleri üzerine (2008: 81), küreselleşme olgusu üzerinde anlaşılabilen bir kavram olmaktan uzakta ve
çok boyutlu bir konudur. Onların da Çeken’den alıntılayarak tanımladıkları gibi (2003: 8) küreselleşme; dünya genelinde malların, hizmetlerin, finansal piyasaların, yatırımların, teknolojinin, üretim faktörlerinin,
bilginin, eğitimin, kültür, hukuk, siyaset ve çevresel faktör gibi ortak
değerlerin sürekli ve hızlı bir biçimde bölgesel veya ulusal sınırları
aşarak uluslararasılaşma hatta ulusaşırılaşma sürecidir. Başka bir şekilde ifade edersek, Bononona ve diğerlerinin (1994:1- 3) de ifade ettiği
gibi küreselleşme; kapitalist sistemde üretim, finans ve sosyo-ekonomik
kontrolün arasındaki ilişkilerin ve ulaslararası iş bölümümünün değiştiği, niteliksel bir dönüşüm süreci olarak betimlenebilir. Bu süreç; sermaye, mal ve emek gücünün eskisine oranla çok daha hızlı yer değiştirdiği, sermayenin bütünleşmesinin hızlandığı ve üretim sermayesinin
ulusaşırılaştığı, ulus devletin ekonomik etkilerinin ve sosyal politikalarının azaldığı ve bunun yerine uluslararası kurumların (IMF, DB ve DTÖ
gibi) oluşturdukları ve uygulanmasını sağladıkları neo-liberal politikaların etkinliklerinin arttığı bir dönem oluşturuyor.
Kırsal kadının konumunu, Türkiye tarımının küreselleşme sürecinde
‘yeniden yapılandırılması’yla ve bunun küçük meta üretimine etkisiyle
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ilişkilendirerek incelemek gerekir. Bu yüzden, öncellikle neoliberal
politikaların etkisi ve tarımsal üretim ve pazarlama ilişkilerinin değişimiyle ilişkilendirilerek küçük meta üretiminin farklılaşması sorunsallaştırılacaktır. Öncelikle, neoliberal politikalar, teknolojinin gelişmesi ve
yaygınlaşması, pazar ekonomisi, bağlamında küreselleşmeyle birlikte
Türkiye tarımının geçirdiği dönüşüm ele alınacaktır.

KÜRESELLEŞME, NEOLİBERAL TARIM POLİTİKALARI VE
KÜÇÜK META ÜRETİCİLİĞİ
İlk olarak küreselleşme sürecinde tarımın geçirdiği dönüşümü kapitalizmin tarihsel gelişmesiyle ve neo-liberal ekonomik politikalarla ilişkilendirmekte fayda vardır. 1970’lerden sonra kapitalist gelişme sürecinde ekonomik gelişmenin temel özellikleri emeğin yer değiştirmesi,
tarımın ticarileşmesi ve köyden kente göç olmuştur. Gelişmekte olan
ülkelerde IMF’nin zorladığı yapısal kalkınma programları devletin yeniden üretime yönelik sosyal programlarını birdenbire kestiği için yoksulluğu ve eşitsizliği arttırmıştır. Türkiye’de, neoliberal politikaların az
gelişmiş ülkelerin tarım politikalarının belirlenmesinde özellikle
1980’ler sonrasında etkili olmaya başlamasıyla tarım ‘yeniden yapılanması’gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle neo-liberal politikalar tarım
sektörünün küresel düzeyde yeniden yapılanmasını da öngörmektedir.
Bu yeniden yapılandırma tarımsal ürünlerin kalitelerine göre belirli
standartlar getirilmesi, teknolojinin tarımsal üretimdeki örgütlenmeyi
ve girdileri değiştirmesi- genetiği değiştirilmiş tohumların ve onlara
bağlı diğer ürünlerin kullanılması-, tarımsal ürün piyasalarında gümrük
sınırlarının kaldırılması- küresel Pazar ekonomisinin genişlemesi- gibi
yeni siyasaları içermektedir. Bu siyasaların uygulanması sürecinde
gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkeler arasındaki güç ilişkileri de etkili
olmaktadır. Özellikle Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü
gibi uluslarasarsı kuruluşlar bu siyasaların uygulanmasını az gelişmiş
ülkelere zorunlu kılmaktadır. Bu neoliberal politikalar çerçevesinde az
gelişmiş devletler tarımsal desteklerini giderek azaltma ve hatta tarımsal desteklerini kesmeye başlamışlardır. Özellikle ürün destekleme
alımları, kredi destekleri, tarımsal araştırma geliştirme faaliyetleri azaltılmakta, tarımsal girdi ve bilgi sağlamaya yönelik siyasalar terk edilmekte, tarımsal devlet kurum/kuruluşlar lağvedilmektedir. Buna karşın
gelişmiş ülkelerde ise devletler tarımsal ürünlere ucuz girdi (tohum,
gübre ve ilaç gibi) sağlayarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
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destekleyerek, ürünlerine lojistik destek vererek tarımsal üretimin
uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmaktır (Özkaya, 2006: 37).
KSSGM (2000) verilerine göre, Türk kırsal kesiminde, genel özellikleri dikatte alındığında, aile üretimi ve küçük üreticiliğinin başat olduğu
görülmektedir. Küreselleşme sürecinde tarımın dönüşümünü açıklarken
Türkiye’de tarımsal üretimde, Oran’ın (2006:328) da belirttiği üzere
daha çok, küçük ve çok sayıda dağınık parçalı üreticilerin egemen olduğu, yani küçük meta üretiminin yaygın üretim tarzı olduğunu akılda
bulundurmak gerekir. Bu durum, hem teknolojik gelişmelerin tarıma
uygulanmasını hem de girdilerin kullanımını maliyetleri yüksek oranda
arttırdığı için zorlaştıran bir faktördür. Bu yüzden, özellikle 1980 sonrası neo-liberal politikalar, tarımsal üretimdeki devlet desteğinin azalmasıyla Türkiye’de tarımsal üretimin yaygın üreticisi olan küçük meta
üreticilerinin varlıklarını devam ettirebilme koşullarını daha da zorlaştırıyor, küçük meta üretiminin farklılaşmasını beraberinde getiriyor.
Gelişmiş ülkelerde sermaye ve teknoloji yoğun üretim yapılabilmesi ve
genellikle büyük toprak sahipliğinin yaygın olması da tarımsal verimi
arttıran faktörlerden biridir. Böylece devlet tarımsal ürünlerde belirlenmiş standartlara ucuz maliyetle ulaşılmasını da sağlamış olur. Bunların bütünü de gelişmiş ülkelerin tarımsal ürünleriyle az gelişmiş ülkelerin tarımsal ürünlerinin pazara eşitsiz koşullarda girmesine neden olmaktadır.
Küreselleşmenin etkilerinden bir olarak, sermayenin, tarıma daha
yoğun ve yaygın bir şekilde girmesi, küçük meta üreticisini etkileyen
faktörlerden bir diğeri olarak ortaya çıkıyor. Doğan’ın (2006: 50)
Yenal’dan aktararak bahsettiği üzere, Türkiye de 1980’li yıllardan beri
neoliberal politikaların uygulanmasıyla hem yurt içi hem de yurtdışındaki özel sektörün devlet işletmelerini satın alması ya da devletin yeni
işletmelerin açılmasını teşvik etmesi söz konusudur. Bu durumda tarım
sektöründe devletin aradan çıkmasıyla, devletin sermaye ile doğrudan
ilişkisi kırılmış, köylü sermaye karşında yanlız bırakılmıştır. Neo-liberal
anlayış çerçevesinde artık devlet köylüye tarımsal girdi için destek
vermemekte, yüksek fiyattan ürün alımı yapmamakta, tarım teknolojisiyle ilgili olarak gerekli araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmamaktadır.
Ayrıca küreselleşme sürecinde uluslararası kuruluşların yönlendirmeleriyle Türkiye de belli tarımsal ürünlerde uzmanlaşma, belli ürünlerden ise vazgeçme politikası uygulanmaktadır. Buna neden olan temel
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etken ise üretimin uluslararası pazarda talep dengesine göre oluşturulmasıdır. Köylü artık uluslarası pazarda daha fazla talep olan ürünlere
yönelmiştir. Bu denge daha önce de vurgulandığı üzere tarım ürünlerinde özelleşmeye götürürken tarım ürünlerinde ithalatı artırmaktadır.
Acker’a (2004: 27) göre, küreselleşme sürecinde, gelişmekte olan ülkelerdeki ‘kalkınma’nın köylü tarımının yerine ‘şirketleşmiş tarım faaliyetleri’ veya ‘ucuz tarımsal ithalat’ı yerleştirerek, tarımda günlük hayatın parasal olmayan yeniden üretimini, yani metalaşmamış yeniden
üretimi zorlaştırdığını belirtmiştir.
Küreselleşme sürecinde, tarımsal üretimin geçirdiği yapısal değişimden bahsedilirken üzerinde durulması gereken konulardan biri de yeşil
devrimdir. Kandiyoti (1985: 13), yeşil devrimde; kimyasal gübreler,
böcek öldürücü ilaçlar ve sulamayla birlikte geniş ürün çeşitliliğinde
yüksek verim alınmasını üçüncü dünya ülkelerinin gıda krizine çözüm
olarak sunulduğuna değinir ancak yeşil devrimin kırsal yapıda eşitsizlikleri arttırdığına da dikkati çeker. Çünkü yeşil devrimde ancak toprak
sahipleri ve arazide çalışacak emek gücü kiralayabilen ve tarımsal kredilere ulaşabilen üreticiler yarar sağlamaktadır. Ayrıca bu üretim yeterli
gıdaya ulaşma imkânlarını arttırmamaktadır. Bu durum toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiği gibi küçük meta üreticiliğinin de çözülmesine de
neden olur.
Ulusaşırı firmaların tarımsal girdileri bir bütün halinde üretmeleri ve
pazarlamaları küçük meta üreticisinin üretim koşullarını ve pazarda
rekabet koşullarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor.
McMicheal’a göre (2001: 219), girdi üreten büyük tarım tekelleri tohumlarıyla beraber o tohumla uyumlu gübrelerini ve ilaçlarını da kullanmayı zorunlu hale getiriyor ve bu durum küçük köylüyü küresel
pazarda daha da savunmasız hale getiriyor. Biyomühendislik alanın
gelişmesi söz konusu olmakta ve bu alanın tarımdaki izdüşümlerine
bakıldığında ise belirgin şekilde emek sürecinin değiştiğirdiğini, yapısal
ilişkileri dönüşüme uğrattığını belirtmek gerekir.
Böylece köylü için tarımsal üretimin maliyeti artmakta ve ulusaşırı
sermayenin oluşturduğu koşullarda çalışmaya mecbur kalmaktadır. Bu
süreçte ulusaşırı şirketlerle köylü arasında sözleşmeli çiftçilik denilen
belirli standartlarda üretim yapmaya dayalı, üretimin örgütlenmesi
ulusaşırı şirket tarafından belirlenen, üretim sürecinin şirket gözetiminde olduğu bir örgütlenme biçimi oluşmuştur. Bu örgütlenme biçimiyle, az gelişmiş bir ülke olan Türkiye’de de çeşitli tarımsal ürünlerde,
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köylü, sözleşmeli çiftçi olarak çalışarak küresel ekonomiye dâhil olmaya
başlamıştır. Bu üretim biçiminde, küçük meta üreticisi üretim araçlarının mülkiyetine sahip görünse de (tarla, traktör ve hertürlü tarımsal
girdi) hangi koşullarda ve hangi tarımsal girdilerle üretim yaptığı şirket
tarafından belirlenmektedir. Ayrıca ürünlerin istenildiği gibi olmaması
koşullunda risk küçük meta üreticisine aittir. Bu üretim biçiminin küçük
meta üreticiliğinin devamlılığını nasıl etkileyeceği oldukça tartışmalıdır.
Çünkü bu süreçte, şirketin belirlediği koşullarda ama riski kendisi üstlenerek üretim yapan küçük meta üreticisi sosyal güvencesi olmayan bir
tarımsal işçi konumda çalışmak durumunda kalıyor.
Ecevit and Ecevit (2002) Ordu ilinin Çandır köyünde yaptıkları çalışmada kırsal yoksulluğu tarımsal emeğin yeniden üretememe koşul ve
eğilimleri olarak tanımlamışlardır. Bu çalışma da, üç temel emek kullanım formu görülmüştür:1-geçimlik üretim ve fındık üretiminde
hane/aile emeği, 2- uzun süreli balıkçılıkta balık işçiliği ve 3-il sınırları
dışında inşaat ve hizmet sektörlerinde mevsimlik ücretli işçilik. Bu
çalışma da görüldüğü gibi, tarımsal yoksulluk durumunda, küçük meta
üretici haneleri tarafından, tarımsal üretimin kadınlar tarafından sürdürüldüğü ve hanenin erkeklerinin işçi olarak çalışmasıyla gelir getirici
faaliyetler yaptığı bir üretim organizasyonu da oluşturulabilir.
Yukarıda belirtilen faktörlerin etkisiyle küçük meta üreticiliğinin
varlığını devam ettirebileceği koşullar beka stratejileri olarak tartışılıyor. Aydın (2001: 22) de belirttiği üzere beka stratejileri “yeni gelir
kaynakları yaratmaya yönelik stratejiler; birikmiş kaynakları harcama
ve borçlanmaya dayalı stratejiler ve tüketimi sınırlama, maliyeti düşürme biçimindeki stratejiler” olarak ifade ediyor. Bu stratejiler küçük
meta üreticilerinin, emeğin yeniden üretim maaliyetini ve üretimin
maaliyetini en aza indirerek varlıklarını sürdürmeye yönelik çalışmalarıdır. Ama bu stratejilere rağmen küçük meta üreticisi tarımsal üretimi
bırakıp şehre göç edebilir, sözleşmeli çiftçi olarak çalışabilir veya erkeklerin şehire işçi olarak göç ettiği ama tarımsal faaliyetin kadınların
yürüttüğü bir üretim organizasyonu yapılabilir.
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KÜRESELLEŞME, TÜRKİYE TARIMI VE KIRSAL KADIN
Küreselleşmenin Türkiye tarımına etkilerini belirttikten sonra toplumsal cinsiyeti dikkate alan bir bakış açısıyla küreselleşen tarımı yeniden değerlendirmek gereklidir. Çünkü tarımdaki küreselleşmenin, tarımsal üretimde zaten süregelen kadının eşitsiz konumunu daha da
derinleşirdiğini, erkekten ve köylü ailesinden bağımsız olarak kadını
etkilediğini düşünmek gerekir. Acker (2004: 20) de toplumsal cinsiyet
analizinin kadınların ve erkeklerin günlük deneyimleri arasındaki farklılıkların ve güncel küresel sorunların anlaşılabilmesi için küreselleşme
analizine dâhil edilmesi gerektiğini belirtir. Ona göre toplumsal cinsiyet
kavramı kadın ve erkek arasındaki farklılıklar, ayırımlar ve eşitsizliklerin anlaşılabilmesi için küreselleşme analizinde kullanılmalıdır.
Acker (2004: 23) toplumsal cinsiyetin küreselleşme sürecine üç temel eğilimle içkin olduğunu savunur. Bu temel eğilimlerden ilki olarak
kapitalist üretimle insanın yeniden üretiminin birbirinden ayrılmasının
ulusaşırı şirketlerin yeniden üretim sürecinde sorumluluk almaktan
kaçınmalarını gösterir. Bu ayrılmanın etkisiyle artık şirketler kendilerini
çalışanlarının ve ailelerinin yeniden üretiminden sorumlu tutmamaktadırlar. Sermayenin dışında devlette işçinin yeniden üretimini sağlayacak
koşulların (sağlık sigortası, ucuz konut, emeklilik güvencesi gibi) yaratılmasında sorumluluk almamaktadır. Bunu kolaylaştıran belli başlı
nedenlerden biri ise üretimlerini en ucuz emeği ve en asgari üretim
maliyetini sağlayabildikleri az gelişmiş ülkelere kaydırabilmeleri ve postfordist veya enformal üretime geçebilmeleridir. Böylece üretim süreci en
asgari maliyet ve en azami kârı sağlamaları doğrultusunda kurulabilmektedir. Bunu sağlamak için üretim maliyetlerini en asgari düzeye
indirecek az gelişmiş ülkede üretim yapan, ucuz emeği (en ucuz kadın
emeği) kullanan ve çevreye duyarlılığı göstermeyen bir üretim örgütlenmesi tasarlamaktadırlar. Bu durum özellikle küreselleşmenin etkisiyle artan oranda giderek üretim sürecinin ve yeniden üretim sürecinin
birbirinden ayrılmasına ve üretimin sermaye birikimi hedefiyle örgütlenmesine ve insanların yeniden üretim ve hayatta kalma (bekaa) ihtiyaçlarının dikkate alınmamasına neden olmaktadır. Bu durumu Türkiye’de kırsal kadınlarla ilişkilendirirsek, küreselleşmenin küçük üreticinin geçimlik üretiminin giderek zorlaştığını, bunun da geçimlik üretimin temel ücretsiz işçisi olan kadının yaşam koşullarını daha da güçleştirdiğini söyleyebiliriz.
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Bu faktörlerden ikincisi olarak, Acker baskın erkekliğin küreselleşme
sürecinde önemli bir faktör olduğunu söyler. Bu analize göre, erkeğin
iktidarı sermaye, bilgi ve teknoloji sahibi olmasıyla kuruluyor. Baskın
erkeklik, kârı arttırmayı ve kendi mülkiyetinin bekaasını önemseyen ve
çevreye verdiği zararları önemsemeyen karar alıcı olarak kuruluyor.
Bunu tarıma uyarlarsak tarımsal alanda kadının rolünü mülkiyeti devamlılığını sağlayan ama hiç bir zaman mülkün sahibi olamayan, yeni
tarımsal teknolojilerin uygulanmasında bilgi sahibi olmayan, karar
verici olamayan konumda tutuluyor.
Üçüncü olarak da toplumsal cinsiyetin küreselleşme sürecinde sermaye için önemli bir kaynak olduğunu belirtir. Bu temelde, kadının
erkekten ucuza çalışması, erkeğin yapmadığı işi yapması (enformal
sektör ve part-time gibi) anlamına gelir. Bu da emeğin kadınsılaşması
açısından önemlidir. Kadın emeğinde diğer dikkat çekici bir unsur da
kadın emeğinin daha çok emek ve sermaye yoğun ürünlerde kullanılıyor
olmasıdır. Bu da kadın emeğinin yine daha çok sömürülmesine neden
olmaktadır. Bu durum genel olarak pazarda emeğin değerinin düşmesine neden olmaktadır. Bunun iz düşümlerini tarım sektöründe, gezici
tarımsal işgücü olarak kadınların daha fazla çalışmaya başlamasında
görebiliriz.
Bu faktörlerin dışında kadının ikincil konumunu kapitalist sistemin
yeniden üretim alanıyla ilişkisiyle açıklamak mümkündür. Acker‘in
(2004: 23) belirttiği üzere kapitalist üretim sürecinde yeniden üretim
alanı metalaşmamış olduğu için ikincil bir konuma sahiptir. Kadın emeği
de metalaşmamış yeniden üretim alanında harcandığı için ikincil olarak
görülür. Acker (2004: 25) analizini Elson’dan (1994: 42) alıntılayarak
üretim ile yeniden üretim arasındaki ayrımı parasal olan üretim ve
parasal olmayan yeniden üretim olarak belirleyerek yapar. Bu analize
göre, paranın emek gücünü üretimde kullanabilmesi için bazı parasal
olmayan sosyal ilişkiler bütünün emek gücünü yeniden üretim işine
yönlendirmesi gereklidir. Bu parasal olmayan ilişkiler kümesi kendi
kendine yeteri konumda değildir, parasal ilişkilerden bağımsız hareket
edemez ve paranın gücüne göre yeniden şekillenir. Aynı şekilde para
ekonomisi de toplumsal cinsiyet yapısı tarafından şekillenen ücretsiz
işgücü olmadan kendini devam ettiremez. Bu analize göre, parasal olan
üretim ekonomisi ve parasal olmayan yeniden üretim ekonomisi birbirine bağlı olarak kendilerini devam ettirir. Neo- liberal anlayış doğrultusunda hazırlanan makro ekonomik politikalar, kendilerinin etkisiyle
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olumsuz yönde değişen koşulları telafi edecek sınırsız ücretsiz kadın
emek gücü olduğunu varsayarak oluşturulur. Bu politikalar kadınların
yeniden üretim süreciyle yalnızca kendilerinin değil ailelerinin ve içinde
yaşadıkları topluluklarında temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını varsayarak oluşturulur.
Ayrıca, kadının ikincil konumunu analiz ederken, kadın emek değerinin düşük olması ve yeniden üretim ve üretim alanında kullanılması
küresel pazar ve kapitalist sistem için çok anlamlıdır. Fine, Gardiner’dan
alıntılayarak (1992: 171) kapitalist sistemde ücretlerin düşük tutulmasının kadının emeğinin erkek tarafından sömürülmesiyle sağlandığını
söyler. Çünkü ev içi emeği ve ücretli emek arasındaki denge işçi ailesinin
belli bir düzeyde tüketim yapabilmesine göre kurulur. Ona göre (1992:
171) kadının evde çocukları ve kocası için ev içi işler yaparak harcadığı
zaman erkeğin maaşıyla ters oranda değişir. Gardiner’in (1992: 173)
ifade ettiğine göre, kadın tüketebilmek için ev içinde daha fazla emek
harcamak zorunda kalır. Bu sayede, ev-içi emek değer üretemese de
artık değerin üretilmesine emek gücünün değerini işçi sınıfının fiili
geçimlik düzeyin altına düşürerek katkıda bulunmuş olur. Ücretsiz işçi
olarak evde çalışan kadın da evlilikle birlikte ücretli işçi olan erkeğin
emeğinin yeniden üretimini de sağlamış oluyor. Hartman (1990:158)
böyle bir sistemin evliliklerde değer üreten ücretli emekle değer üretmeyen ev içi emek arasında bir ikilik ve eşitsiz bir değişim ilişkisi yarattığını ifade eder. Bu eşitsiz değişim ilişkisi kadınların geçinebilmek için
ev içindeki üretkenliği arttırmalarına ve zamanı giderek daha ekonomik
olarak kullanmalarına yol açar.
Kadının kırsal alanda ikincil konumunun analizini, ataerkilliğin ve
kapitalizmin ilişkisine de değinerek yapmak gerekir. Ataerkil ideoloji
yalnız emek sürecinde değil, bütün toplumsal ilişkilere de nufüs ederek
bu ilişkileri erkek egemen temelde örgütler. Hartman’ın (1990: 169)
analizine göre kapitalist sistem ancak ataerkil ilişkilerin varlığı ile varlığını sürdürmektedir. Kapitalist sistemde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin
üretilmesi sosyal olarak dayatılmaktadır. Bu yüzden, kadının ev içi emeğinden sorumlu olması kadının emek piyasasındaki gücünü azaltmakta
ve kadının ev içi emeğinin ikincil konumu emek piyasası tarafından
pekiştirilmektedir. Hartman’a göre bu süreç biribiriyle çatışan kapitalist
sistemle ataerkil sistemin etkileşmiyle oluşur. Bu çatışmanın sonucu
olarak, erkek hem aile için verilen ücretinden hem de kadının evde
ücretsiz çalışmasından faydalanmaktadır. Hartman (1990:148) böyle-
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likle kapitalismin gelişmesinin ataerkil kurumları dönüştürdüğünü ve
ataerkillikle kapitalism arasındaki uzlaşmanın kadını bir kısır döngüye
soktuğunu iddia etmektedir. Kapitalizm ve ataerkillik ilişkisi ise farklı
toplumsal dinamiklerle değerlendirmek olasıdır.
Meillaoux kırsal alanda ataekerliğin ve kapitalizmin ilişkisini, kadının
doğurganlığının
kontrolü
üzerinden
açıklamıştır.
Kandiyoti
Meillaoux’dan (1985: 7) alıntı yaparak, kırsal kadının, emek gücünün
bakılması ve yeniden üretilmesi, çocukların ve yaşlıların bakımı ve
yemek yapmak gibi işlerin yanında evin tüketimi için hayvan bakımı,
tarımsal işler, küçük meta üretimi, su taşıma, odun toplama gibi aslında
üretken olan işleri de üstlendiğini belirtiyor. Kadınlar bu şekilde aslında
üretime katılsalarda, kadının doğurgan (doğuran) olarak değerinin
onların üretici olarak statü elde etmelerine engel olduğunu iddia ediyor.
Bu analize göre, kırsal alanda insanın yeniden üretilmesi üzerindeki
kontrolü sağlamak için kadın üzerindeki baskı ve kontrol kuruluyor. Bu
kontrol de kadının ikincil konumunu pekiştiriyor, sosyal yeniden üretimi düzenlemekte belirleyici oluyor ve geçimlik üretimin yapılmasını
sağlıyor.
Beneria (1980: 11) kırsal toplumlarda cinsiyete dayalı iş bölümünü
analiz ettiği makalesinde ev içi emeği olmayan üretimin beş ana unsurla
açıklamıştır. İlk olarak üretimde yaptığı işlerin kadının fiziksel hareketliliğini kısıtlayan ve yeniden üretim işleviyle birlikte sürdürülebilir
faaliyetler olduğunu belirtiyor. İkinci olarak, kırsal kadının üretimdeki
faaliyetlerinin sınıfsal durumlarına göre değiştiğini, küçük meta üreticiliği yapılan çiftliklerde kadınların üretimde çalıştığını vurguluyor.
Üçüncü olarak, kadınların üretim sürecinde yaş hiyerarşisine tabi olduklarını söylüyor. Dördüncü olarak, kadınların genel olarak yaptıkları
ek gelir getirici üretim faaliyetlerinin de ev işlerinin bir üzantısı ya da
benzeri olduğuna ama arada sırada su taşımak gibi ağır işler de yaptıklarına değiniyor. Beşinci olaraksa, eğer ücret kazanıyorlarsa en az kalıcı
ve en düşük ücretli işlerde çalıştıklarını da belirtiyor.
Bunlara ek olarak, küreselleşme süreciyle beraber “emek gücünün
kadınsılaşması”’nın tarım sektörü için de, tarım sektörünün giderek
yoksullaşmasıyla beraber geçerli olmaya başladığı görülmektedir. Bu
durumu, Kantar ve Budak (2001:108) da dünya da üretimin %
50’sinden fazlasının kadınlar tarafından yapıldığı, Türkiye’de çalışan
kadınların %74’ünün tarımda çalıştığını, köyden kente göç edenlerin
%53,7’sinin erkeklerin oluşturduğunu belirterek açıklıyorlar. Ayrıca,
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Günaydın’ın (2003: 132) da belirttiği üzere; küreselleşme sürecinde, tarımsal üretimden emek yoğun ve az gelir getiren bir üretim sektörü
olmasıyla erkeklerin ayrılarak tarımdaki işgücünün kadınsılaşması
eğilimi doğmaktadır.
Küreselleşmenin Türkiye tarımına ve dolayısıyla küçük meta üretimine etkisini incelerken tarımdaki kadın emeğinin, Türkiye’de yaygın
üretim tarzı olan küçük meta üretiminin sürdürülmesi için hayati
öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Ecevit’in (1994:) de belirttiği
gibi, kırsal ataerkil yapılar içinde kadının konumu; kadının genel olarak
mülkiyet biçimi ve özel olarak da toprakta mülk sahibi olma, üretim
organizasyonu ve sürecinde karar alabilme ve uygulayabilme olanakları,
kırdaki geçimlik yapının sürdürülmesindeki rolü, kadının üretim ve
yeniden üretim ilişkilerinin bütünündeki konumu benzeri temel unsurlar dikkate alınarak anlaşılabilir.
KSGM’ye göre (2000: 17), Türkiye’de egemen olan üretim biçimi, geleneksel yapıda “hane tipi” üretimdir. Bu üretim tipi, tarımsal toprakların hane halkı tarafından işlendiği, dolayısıyla geçimlik üretimin olduğu
küçük meta üretim tipidir. Bu üretim tarzında kadın ücretsiz aile işçisi
olarak üretimde yer alır. Erkek de ücretsiz tarımsal üretim de yer alsa
da kadın, erkekten farklı olarak, ne üretimi yapılacağına karar verme,
üretim ile ilgili girdilerin sağlanmasıyla ilgili olarak pazarla ilişki kurma
ve ürünün pazarlanması ve satılması sürecini yönetme de yetkili değildir ve bu yüzde işçi olmanın dışında aynı zamanda işveren olarak
düşünülümez. Kandiyoti’nin de belirttiği üzere (1988), küçük meta
üretim biçiminde geleneksel olarak, hiyerarşi yaşa ve cinsiyete göre
oluşur; Aile de hiyerarşinin en üst basamağında yaşlı erkekler, en alt
basamakta genç kadınlar vardır. Ailenin genç kadınları; yani gelinler ve
kızlar üretimin örgütlenmesinde ve denetiminde hiçbir söz hakkına
sahip değildir, yanlızca çalışan olarak vardırlar. Bu ataerkil toplumsal
örgütlenme, kadınlar tarım sektörünün öncellikle aktif üreticileri
olsalarda, kadınlara esas olarak yeniden üretim rollerini uygun görür.
Bu yeniden üretim hem doğurganlık hem de hanenin yeniden üretimidir. Genç kadınlar, üretim sürecinde aslında hem tarımsal üretim, su
taşımak, odun toplamak, diğer ev işleri gibi rutin işleri yürütürler. Gelinin aile içindeki konumu oğlan çocuk doğurmasıyla yükselir, oğulları
gelin getirdiğinde en yüksek noktaya ulaşmış olur. Ayrıca Kandiyoti
(1990: 7- 9) kadınların hem üretim sürecinde hem de yeniden üretim
sürecinde yaptıkları işler üzerinde zaman kısıtlaması olduğunu belirti-
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yor. Bu işlerdeki bir azalmanınsa hemen yeni bir gelir getiren faaliyetle
uğraşmayı getirdiğini belirtiyor.
Kadın küreselleşme sürecinde artan oranda hem tarımsal üretim sürecinde hem de yeniden üretim sürecinde emek gücünü ortaya koymasına rağmen karar alıcı ve kendine yeter özellikte bir birey olamamaktadır. Kandiyoti (1985: 11) Deere’den (1976) alıntı yaparak çevre ülkelerindeki kırsal kadınların geçimlik üretim yapmaları sayesinde yarı
proleter olan erkek işçilerin emeklerini aile geçimlik düzeyinden aşağı
bir ücrete kiralamalarının ve böylelikle ucuz iş gücü oluşmasının mümkün olduğunu belirtiyor.
Bernstein (Kandiyoti, 1985: 11) da tarımda aile emeğinin sömürülmesinin üretici güçlerin doğal limitlerine ulaştığında emeğin yoğunlaştırılmasıyla mümkün olduğunu savunur. Bu açıklamaya göre, emeğin
yoğunlaşmasıyla, hane halkı emeğinin sömürüsüyle emek değerinin
aşağıya çekilerek piyasaya uyum sağlanması söz konusu olur. Bu süreçte
üretici güçlerin gelişmese de emeğin yoğunlaştırılmasıyla hane halkının
sömürülmesi gerçekleşir. Bernstein’ın analizinden hareketle küçük meta
üretimini dayalı aile çiftçiliğinin kadının emeğini de daha fazla sömürerek devamlılığını sağladığını söyleyebiliriz.
Özellikle küçük köylü tarım girdilerinin maliyeti artınca, küçük meta
üretimi olarak varlığını sürdürebilmek için beka stratejilerini kullanmak
zorunda kalır. Küçük köylü aile emeğini yoğunlaştırarak yani daha uzun
süre aile emeğini üretimde kullanarak serbest piyasada rekabet koşullarında ayakta kalmaya çalışır. Karkıner (2006: 3), devlet destekleme
politikalarının kaldırılmalarının ya da azaltılmalarının hane gelirlerinin
önemli ölçüde azaltılması, gelirlerin farklılaşması ve hane halkının
mülksüzleşmesi gibi sonuçlara yol açtığını vurgular. Bunlarla ilişkili
olarak, kadınların ücretli emekle, ücretsiz hane emeğiyle, cinsiyete
dayalı işbölümüyle ve toprakla ilişkilerine bakıldığında, kadınların hane
içerisindeki iş yüklerinin arttığı ve bunun da eşitsizliği ve sömürüyü
pekiştirmekte olduğu ifade ediliyor.
Ecevit’e göre (1994: 95- 97) tarımda kadın emeğinin dönüşümünü
incelerken kadın emeğinin, üretim, yeniden üretim ve mülkiyet temelinde anlaşılması gerekir. Kadının kırsal toplumdaki bazı önemli koşulları şunlardır.
1. Kadın, tarımsal ilişkilerin neredeyse tamamına yayılmış, çok
yönlü eşitsizliklerle karşı karşıyadır,
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2. Kadının içinde bulunduğu toplumsal ilişkiler, geniş bir alanda kadınların ezilmişliğini yansıtır,
3. kadın kendi emeğinin getirisine sahip olamamaktadır,
4. kadınların özellikle ekonomik ve siyasal alanlarındaki güç ve iktidar kaynağı olabilecek ilişkilerin dışında bırakılmışlardır,
5. Kadınlar kendilerini geliştirebilmek için gerekli olan koşulların
oluşmasını engelleyen mekanizmalarla karşı karşıyadırlar.
6. kadınlar hanenin/ ailenin kontrolü altında bulundurduğu tüm değerli kaynakların mülkiyet ve sahiplik konumundan yoksun bırakılmışlardır.
7. kadınlar kırsal ilişkilerin neredeyse tamamını kapsayan, güçlü,
engelleyici ve eşitsiz temelde ataerkil ilişkiler içinde yaşamlarını
sürdürme durumunda bırakılmışlardır.
8. Bu çerçeve de, toplumsal güç/iktidar ilişkilerinin dışında
tutulabilmeleri için gerekli koşullar oluşturulmuş ve devamlılığı
bilinçli olarak sağlanmaktadır.”
Küçük meta üretimine dayalı aile çiftçiliğinde, tarımdaki üretimin organizasyonu da tarımdaki kadının konumunun belirlenmesinde önem
taşır. Tarımda kadın emeği, kadın üretimde çalışsa da, tarımsal sosyal
ilişkileri çerçevesinde parasal kaynaklara ve arazinin mülkiyetine sahip
olmadığı için yeniden üretim olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Karkiner
( 2006:5) Aydın’ın (2001: 22) beka stratejisi olarak oluşturulan geçimlik
üretimin içerisine çocukların yetiştirilmesi ve kadının eviçi emeğinin
eklenmesi gerektiği görüşünü paylaşır. Böylelikle kırda yoksulluğa
direnme şekli kadın emeğini daha yoğun ve daha uzun süreli kullanmak
ve kadın eviçi emeğini yeniden üretim aracı olarak kullanmak suretiyle
gösterir. Kısaca, Karkiner ve Ecevit’in (2006: 22) de belirttiği gibi küçük
meta üreticisi olarak kadınların sosyal ekonomik konumunun yapısal
uyum politikalarından erkeklere göre daha olumsuz yönde etkilendiğini
ve bu politikalarının sonuçlarına direnmek için ücretli emek kullanmaksızın tarlada daha uzun süre ve daha yoğun emek harcamak durumunda
kaldıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca, Ecevit ve Ecevit ‘e (2002: 276) göre,
Türkiye tarımında hâkim olan küçük toprak sahipliği ve toprağın eşitsiz
dağılımı, tarımda sermaye birikimini olanaksız kılarak kadının mülksüzlüğünü, tarımda emeğin kadınsılaşmasını ve kadın emeğinin sömürüsünü pekiştirici bir rol oynayacaktır.
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Ayrıca yine Karkiner’in (2006: 6) Ecevit’ten alıntılayarak belirttiği
gibi, Türkiye’de tarımda kadın emeği ve yeni pazar ilişkilerinin değişimiyle birlikte ataerkilliğin kontrolündeki kadının emeğinin
görünmezliğinden ve gizli emekten söz etmek mümkündür. Bu durum
kadının emeğini ev içinde ve tarlada önemsizleştirme olarak ortaya
çıkmakta, ataerkillik baskısını arttırmakta ve kadının cinsiyete bağlı
işbölümündeki eşitsiz konumunu derinleştirmektedir. Kadının eşitsiz
konumun derinleştiren durumlardan biri de kadınların mülkiyet hakkından vazgeçmesidir. Türkiye tarımında kadının mülkiyet hakkının
kendi isteğiyle vazgeçmesi ya da mirasın erkek egemen şekilde dağıtılması kadın emeğinin ezilmesini artırtığı gibi tarımda kadının karar
mekanizmalarına katılmasını da engelleyici özellik taşımaktadır.
Karkıner’in (2006: 6) de belirttiği gibi,
“Türkiye tarımında mülkiyet yapısı ağırlıklı olarak ataerkildir. (…)
Mülksüzlük, miras yoluyla hak edilen toprakları almamakla başlar ve
kadın, parası olsa bile yeni toprak alıp mülkiyetine geçiremez. Toprak
mülkiyetine sahip olmaması kadının hem hanedeki diğer malların sahipliğini, hem de kadının kendi emeği üzerindeki kontrolünü olumsuz
etkiler.”
Karkiner (2006:7) Ecevit’ten (1994: 98) aktararak kadının hane
içinde varolan güç ilişkileri kadının mülksüzlüğüyle eşitsiz konumunu
daha da artırırak kadını karar verme mekanizmalarından daha da
uzaklaştığını ifade ediyor. Bu analize göre, kadının hak ettiği topraklardan vazgeçmesiyle ataerkilliğe direnme temelinde kırılma meydana
gelmesi ve kadının evlilik süresince ve evlilik öncesi ‘pazarlık’ gücünün
azalması söz konusudur. Bu da kadın kendi emeğinin değerinin
görünmezliğini kabul etmesi anlamına gelecektir.
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SONUÇ
Bu çalışmada kırsal kadınının konumu, Türkiye tarım politikalarının
yaşadığı dönüşüm ve küçük meta üreticiliğinin farklılaşma ve hayatta
kalma stratejileriyle ilişkili olarak sorunsallaştırılmaya çalışılmıştır.
Kırsal kadının ekonomi-politik ve toplumsal konumunun, hem küreselleşme sürecinde uygulanan neo-liberal politikaların küçük meta üretim
biçiminin varlığını sürdürme koşullarındaki güçlüklükleri arttırmasından ve hem de süregelen ataerkil aile ve toplum ilişkilerinden dolayı
erkeğe göre ikincil konumunun artarak sürdüğünü görebiliyoruz. Ekonomik güçlüklerin artmasıyla tarımsal üretim ve yeniden üretim sürecinin bütününde emek gücünü giderek artan oranda arttıran kırsal kadının yaşam koşulları da giderek güçleşmektedir. Ayrıca kırsal alanda
kadının toprağın ve diğer üretim araçlarının mülkiyeti ve üretim sürecinin planlaması ve yürütülmesinde karar alıcı olmamasının da onun
toplumsal konumunu ikincil durumda tuttuğu açıktır.
Gülçubuk’un (1999: 40- 41) tarımsal kalkınma ve kadının ilişkisini
ele aldığı makalede açıkladığı gibi; “ülkemizde tarımsal üretime katılan
kadınların, son yıllardaki gelişmelerle birlikte, cinsiyet dayalı işbölümünün kadınların aleyhine işleyecek biçimde etkilendiği ve biçimlendiğidir.
Bu değişiklik kadının ev işleri, tarla işleri ve ücretli iş alanlarındaki
yükünü farklı biçimlerde etkilemektedir. Alt yapı hizmetleri ile teknolojik gelişmeler kırsal kadının iş yükünü hafifletirken diğer taraftan bunların sonucu köylerin pazarla ilişkilerinin artmasıyla emek yoğun tarımsal
sanayiye dayalı üretim yapılmasının ve el emeğine dayalı işlerin artması
da kadının iş yükünün artmasına sebep olmaktadır.

218 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu

KAYNAKÇA
Acker J. (2004). Gender, capitalism and globalization. Critical Sociology,
30 (1), 17- 41.
Aydın, Z. (2001). Yapısal uyum politikaları ve kırsal alanda beka
stratejilerinin özelleştirilmesi: Söke’nin Tuzburgazı ve Sivrihisar’ın
Kınık köyleri örneği. Toplum ve Bilim, 88(Bahar), 11–31.
Aysu, A. (2002). 1980- 2002 Türkiye tarımında yapılanma(ma): Tarladan
sofraya tarım. İstanbul: Su Yayınları.
Beneria Lourdes. (1980). Some questions about the origin of the
division of labor by sex in rural societies. İçinde ILO (Ed.). Women in
Rural Development: Critical Issues. (11-15). Geneva, Switzerland: ILO.
Bonanno A, Busch L., Friedland W. , Gouveia L., Mingione E. (1994).
Introduction. İçinde A. Bonanno, Busch, W. Friedland, L. Gouveia,
E.Mingione (Ed.). From Columbus to ConAgra: The Globalization of
Agriculture and Food. (1-26). Lawrence, KS (USA): University press
of Kansas.
Çeken H., Öten Ş. ve Ateşoğlu L. (2008). Eşitsizliği derinleştiren bir süreç
olarak küreselleşme ve yoksulluk. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 9(2), 79- 95.
Doğan S. (2006). Tarım-Gıda Sisteminin Küreselleşmesi ve Çok Uluslu
Şiketlerin Artan Önemi. İktisat Dergisi, 42- 54.
Ecevit, M. ve Karkıner N. (2006). Rural Women’s Response to Global
Tendencies in Turkey. Yayınlanmamış Makale.
Ecevit, Y. Ecevit, M. (2002) Kırsal Yoksullukla Mücadele: Tarımda
Mülksüzleşme ve Aile Emeğinin Metalaşması. İçinde Y. Özdek (ed.).
Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları. (271-289). Ankara: TODAİE.
Ecevit M. (1994). Tarımda Kadının Toplumsal Konumu: Bazı Kavramsal
İlişkiler. Amme İdaresi Dergisi, 27(2), 89- 106.
Elson, D. (1994). Micro, Meso; Macro: Gender and Economic Analysis in
the context of Policy Reform. İçinde I. Paker (Ed.). The Strategic
Silence: Gender & Economic Policy. London: Zed.
Fine B. (1992). Appendix: Reviewing the Domestic Labour Debate.
İçinde B. Fine (ed.) Women’s Employment and the Capitalist Family.
(169- 191). London: Routledge.

Küreselleşme, Farklılaşan Küçük Meta Üretimi… │ 219
Gardiner, J. (2000).Domestic Labour Revisited: A Feminist Critique of
Marxist Economics. İçinde S. Himmelweit (ed.). Inside the Household:
form Labor to Care. (80- 102). New York: St Martin’s Pres.
Gülçubuk B. (1999). Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmadaki Kadının
Yeri ve Önemi. Tarım ve Köy Dergisi, 125, 36- 41.
Hartman, H. (1990). Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex.
İçinde K. Hansen, and I. Philipson (Ed.). Women, Class, and the
Feminist Imagination: A Socialist-Feminist Reader. (147- 181).
Philadelphia: Temple University Press.
Kandiyoti D. (1990). Women and Development policies: The Chancing
Agenda. Development and Change, 21(1), 5- 22.
Kandiyoti D. (1988). Bargaining with Patriarchy. Gender and Society,
2(3), 274- 290.
Kandiyoti D. (1985) Women in
Problems&Policies. Paris: Unesco.

Rural

Production

Systems

Kantar Müge, Budak Dilek B.(2001). Kırsal Kalkınmada 20. Yüzylın Son
Stratejisi Sürdürülebilir Kalkınmanın Kadınlar Açısından
Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,
16(2), 105- 110.
Karkıner N. (2006). Tarımda Kadın ve Yapısal Bazı İlişkiler. İktisat
Dergisi.
Kadının Statüsü ve Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü (KSSGM).
(2000). Kırsal Alan Kadının İstihdama Katılımı: Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı ve Dünya Bankası Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi.
Ankara: TC Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları ve Statüsü
Genel Müdürlüğü (KSSGM).
McMicheal, P. (2001). The İmpact of Globalisation, Free Trade and
Technology on food and Nutrition in the New Millenium, Proceeding
of Nutrition Society, 60, 215- 220.
Moghadam, V. (1999). Gender and the Global Economy. İçinde M. M.
Ferree, J. Lorber and B. Hess (ed.). Revisioning Gender. (128- 160).
London: Sage Publications.
Özkaya T. (2006). Türkiye’de Tarımın Çöküşünü Kabullenecek miyiz?
İktisat Dergisi, 35- 42.

ŞEREFLİKOÇHİSAR KARABÜK KÖYÜ
ARAZİLERİNİN MÜLKİYET DURUMU
Ramazan YÜCEL
Dr.Ayşe BULUR

Ülkemiz bir tarım ülkesi olup, tarımın ülke ekonomisindeki rolü ve
önemi büyüktür. Tarımsal nüfus ile tarım topraklarının genişliği arasındaki dengesizlik, kaynakların verimli bir şekilde kullanımına engel olmaktadır. Artan nüfusun büyük bir bölümünün tarım kesiminde istihdam edilmesi, ya da şehre göçenlerin babalarından kalan miraslarından
vazgeçmeyerek miraslarından pay almaya devam etmeleri tarım toprakları üzerinde yoğun bir nüfus baskısı yaratmaktadır. Bu da tarım
topraklarının parçalanmasına ve işletmelerin küçülmesine neden olmaktadır.
Ülkemizde tarım işletmelerinin güçsüz yapıda olması; kullandıkları
arazilerin küçük ve çok parçalı toprak yapısına sahip olmalarındandır.
Toprak üzerinde yoğun nüfus baskısı ve eşit paylaşımı öngören miras
hukuku nedeniyle tarım işletmelerinin toprakları parçalanmaktadır.
Tarımın ülkemiz insanları için en önemli geçim kaynağı olması, toprağın önemini artırmakta ve toprak mülkiyetini ön plana taşımaktadır.
Toprak sahibi olmak insanlara bir hayat güvencesi sağladığından hemen
herkes mirastan payını almak istemektedir. Bu da tarım alanlarının
zamanla küçük parçalara hatta çok küçük parçalara bölünmesine neden
olmaktadır.
Tarımsal işletme büyüklüğü açısından 5403 sayılı yasa ile parsel büyüklüklerine yasal bir alt sınır getirilmiş olsa da parçalanmanın devam
etmesine engel olamamıştır. Mirasçılar yasal olmayan yollarla aralarında tarım alanlarını bölmeye devam etmektedirler. Yasal olmayan
yollarla toprak sahipleri topraklarını parçalayarak satabilmekte ya da
tarımsal işletmeler mirasçı sayısına bölündükleri için verimsiz tarım
işletmeleri haline gelmektedir. Toprak ve insan arasındaki ilişkide ortaya çıkan bu dengesizlik tarımsal üretim politikalarını da olumsuz
yönde etkilemektedir.
 DSİ Gn. Md., Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Drenaj Şube Müdürü, Ankara,
Türkiye, Tel. +90 ( 312 ) 417 83 00/2467; email: ramazan@dsi.gov.tr
 DSİ Gn. Md., Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı, Toprak ve Drenaj Şube Müdürlüğü,
Ankara, Türkiye, Tel. +90 (312) 417 83 00/2438; email: aysebulur@dsi.gov.tr
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Tarım arazilerinin küçülmesi veya insanların topraksız kalması, toprağa bağlı olarak yaşayan insanların köyden kente göç etmesine neden
olmaktadır. Kırsal kesimde yaşamak zorunda kalanlar ise tarımsal işletmelerde tarım işçisi, kiracı veya ortakçı olarak çalışmaktadırlar. Son
yıllarda küresel kuraklık, ürün fiyatlarının ve tarımsal girdi fiyatlarının
yükselmesi ve ürün fiyatlarındaki belirsizlikler gibi ekonomik koşullarda kiracılık ve ortakçılığın azalmasına neden olmaktadır. Bazı tarım
alanlarının işlenmeyip terk edilmesine neden olmakta bu da ülkemiz
için bir gelir kaybına neden olmaktadır.

1.KARABÜK KÖYÜ

Harita 1: Karabük Köyü Coğrafi Konumu
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1.1.Tarihi
Köy, bundan yaklaşık olarak 350–400 yıl kadar önce, İçel (Mersin)
ilinin Tarsus ilçesi sınırlarında bulunan bölgede konar-göçer (Oğuz
Türklerinin Kayı Boyu) Türkmen boyu olarak yaşamakta iken dönemin
padişahının, Yörükleri (Türkmenleri) yerleşik hayata geçirmek istemesi
üzerine yerleşik hayata geçmek istemeyen Yörük beyleri, yönetime karşı
gelmiş ve bunun sonucunda padişah tarafından, Anadolu’nun iç bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Toroslardan ayrılan köyün ataları; rivayete
göre Niğde ili merkezine bağlı Yeniköy’e yerleşmişlerdir. Bu bölgede de
hayvancılık yapanların bir bölümü aile içi sorunlar nedeni ile o bölgeden
kuzeye doğru göçmüşler, bir kısmı Niğde İli Ortaköy ilçesine bağlı
Devedamı köyüne yerleşmiş bir kısmı da Tuzbaşıkoçhisar’a (Şereflikoçhisar) yakın olan Karasinir Dağı bölgesindeki Karabük yaylasına yerleşmişlerdir.

1.2. Coğrafi Konumu
Karabük köyü; İç Anadolu Bölgesi, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine
bağlıdır. Ankara iline 159 km, Şereflikoçhisar ilçesine 12 km uzaklıktadır. Köyün kotu 1150 m, arazi kotu ise 1050–1100 m arasında olup,
karasal iklimin etkisi altında olmasına rağmen Peçenek vadisi içerisinde
yer almasından dolayı mikroklima özelliği gösterir. Şereflikoçhisar ilçe
merkezinin uzun yıllar yağış ortalaması 320 mm civarında olmasına
rağmen buraya bir miktar daha fazla yağış düşmektedir. Yöreye göre
mikroklima özelliğinden dolayı iklimin müsaade ettiği her türlü ürünün
tarımı yapılır.

1.3. Ekonomi ve Sosyal Durum
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Şereflikoçhisar ilçe
merkezinin içme ve kullanma suyu 1940 yılından beri bu köyden sağlanır. Tarihinde tarımsal üretim olarak hep kendine yeten bir köy olmuştur. 1940–1944 yılları arasında ülkemizde yaşanan kuraklık ve buna
bağlı olarak gelen kıtlıktan en az etkilenen köy olmuştur. Kıtlıktan en az
etkilenmesindeki bir neden de köyün içerisinden yılın dört mevsimi 10
l/sn’lik suyunun olmasıdır. Bu su ile iklimin müsaade ettiği her türlü
sebze ve meyveyi yetiştirmek mümkün olmuştur. Köylüler, bu su sayesinde kıtlık görmemiş ve ona sahip çıkmışlardır. Su sadece tarımsal
üretime hizmet etmemiş, suyu biriktirmek için yapılan küçük toprak
havuzun yapılması onun temizlenmesi ve çocukların serinlemesine de
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hizmet etmiş insanları birbirine bağlamıştır. 1992 yılından beri toplu
iftar yemeklerinin verilmiş olması, 2004 yılından itibaren bahar şenliklerinin yapılması suya bağlı olan bir kültürdür. Karabük köyü pek çok
yönü ile İç Anadolu Bölgesinin genel özelliklerini taşır. Rivayet edilir ki,
çok önceki yıllarda İbrahimbeyli köyünden gelin alınmış, atla getirilen
gelinin duvağı çalı ve ağaçlara takılarak parça, parça yırtılmış. Buradan
şu sonuç çıkıyor ki, geçmişte köy ormanlıkmış. Yörede 1970’li yıllardan
önce 200 da alanda bağcılık yapılmakta idi. Buna bağlı olarak da çok
güzel pekmez yapılır hatta pazara götürülürdü. Ancak göçler bu tarımı
da ortadan kaldırmıştır. Göçe neden sadece geçim sıkıntısından değil,
arazilerin parçalanmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür.
Tarım toprağı, ona bağlı olarak yaşayanların en kıymetli hazinesi konumundadır. Bu güvenin ortadan kalkması ile insanlar doğdukları toprakları terk etmiş gurbetçi konumuna düşmüşlerdir. Bu durumda ne gurbete gidenler mutlu olmuş ne de toprağında yaşayanlar. Şu an köyde
yaşayan insanlar da, toprağın gerçek sahibi olarak kendilerini görmedikleri için çok yıllık bitkilerin tarımını değil, tek yıllık yetiştirebilecekleri ürünlerin üretimini yapmaktadırlar. Tarım alanlarını işleyenler,
hiçbir zaman onun gerçek sahipleri olamayacaklarını bilmektedirler, bu
durum da ülkenin genel tarımsal üretimini etkilemektedir. Atalarımızın
tarım arazilerini nasıl kullandıklarını, miras yolu ile arazileri bölmeden
nasıl üretim yaptıklarını bilmiş olsak, araziler gerçek kullanan sahiplerine verilmiş olsa, tarım teknikleri ile beraber üretimin ve çeşitli bitkilerin tarımının yapılabileceği ortaya konulabilirdi. Oysa ülkemizin tarım
politikası olsa ve miras hukuku yeniden düzenlense bu yörede tarımsal
üretimin çeşitlilik ve miktarının artacağı kesindir.
Tarımsal üretim olarak kendine yetebilen bir köy olmasından dolayı
yörede çok yaygın olarak gerçekleşen 1962 yılında yurtdışına olan göçlerde yöre köyleri içerisinde en az göç veren köy konumundadır. Köyden şehre olan göçlerin engellenmesinde diğer faktörlerden birisi de ilçe
merkezinin yakın olması. Pazara dönük süt, yoğurt üretiminin yapılarak
yakın olan ilçe merkezinde pazarlanması köyün gelişimine katkı koymuş
ve köyün göç vermesini bir ölçüde engellemiştir. 1900’lü yıllarda mandası ile ünlü olan köy ilçe merkezinin içme ve kullanma suyunun 1940
yılında köyün alt tarafındaki çayır alanlarının drene edilmesi ile bu
köyden sağlanmıştır. Çayır alanlarının azalması mandacılığa darbe
vurmuş, günümüzde nerdeyse hiç manda kalmamıştır. Karabük köyüne
makineli tarım, 1958 yılında gelmiş, 1970’li yıllarda tamamen makineli
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tarıma geçilmiştir. Makineli tarım ürün çeşitliliğini artıramamıştır. Bunun tek nedeni toprağı kullananın mülkiyet sahibi olmamasındandır.
1970’lerden günümüze kadar geçen sürede köyde yeni bir bahçe tesis
edilmemiş, yeni bir bağ dikilmemiş, aksine var olanlar da bakımsızlık ya
da sahipsizlik nedenleri ile yok olmuştur. Köyde 1980’li yıllara kadar
yetiştirilen ürünlerin başında sert makarnalık buğday gelmekte iken
günümüzde bunun yerini arpa tarımı almıştır. Son yıllarda hububat
fiyatlarının düşük olması ve yağışların düzensiz olması sebebiyle köylüler arpa ve buğday ekiminin yanında kavun ve kabak yetiştiriciliğine
de başlamışlardır. Pancar tarımı da yapılan köyde günümüz de kota
nedeni ile bu üretim yapılmamaktadır. Araziler genelde nadasa bırakılmakta, mazot ve arpa fiyatlarına göre ekilen alan azalmakta ya da artmaktadır. Köyün arazilerinin, zaman, zaman 1/5’nin terk edildiği olmuştur. Günümüzde 2000 yılında verilmeye başlanan doğrudan gelir desteği
nedeni ile işlenmeyen alan yoktur. Bu desteğin kaldırılması ya da veriliş
şeklinin değişmesi durumunda ne olacağı belirsizdir. Ancak, ortakçılık
yapılarak işlenen bir kısım arazilerin terk konuma düşeceği kesindir.
Köyden şehre ilk göç 1950’li yıllarda köyde yaşanan kan davaları ile
başlamış, 1965–1970 yılları arasında yurt dışına 1975 den sonra da
büyük şehirlere göç verir bir konuma gelmiştir.

1.4. Eğitim ve Öğretim
Köyde, ilköğretim okulu 1959 yılında öğretime başlamış, bu tarihten
önceki yıllarda da 2 km uzaklıktaki Kadıncık köyünde sürdürülmüştür.
Köyün ilçe merkezine yakın olması, köydeki insanların ilçe merkezindeki insanlarla ahbaplık ilişkisini de geliştirmiş, ilçe merkezindeki
okullarda öğrenim gören insanlar köyde yaşayanlara örnek teşkil etmiştir. Bu nedenle 1960’lı yıllarda köyden ilçe merkezine öğrenim için
göçler başlamış, birbiri ile yarış halinde olan insanların okumaya olan
ilgisi dolayısı ile bu köyden ve etraftaki ilçe merkezlerinden doktor,
mühendis, polis, öğretmen, avukat ve memur yetişmesine vesile olmuştur. Köyde okuma yazma bilmeyen insan sayısı yok denecek kadar azdır.
Günümüzde ise çocuklar okulu kapalı olan köyden ilçe merkezine taşımalı eğitim yaparak eğitimini sürdürmektedirler. Halen; iki anaokuluna
iki de ilköğretime giden öğrenci bulunmaktadır. Köyün içme suyu ve
kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık
ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol asfalt olup
köye elektrik 1972 yılında, sabit telefon ise 1990 yılında gelmiştir.
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1.5. Nüfus
Ülkemiz bir tarım ülkesi olup, tarımın ülke ekonomisindeki rolü ve
önemi büyüktür. Tarımsal nüfus ile tarım topraklarının genişliği arasındaki dengesizlik, kaynakların verimli bir şekilde kullanımına engel olmaktadır. Artan nüfusun büyük bir bölümünün tarım kesiminde istihdam edilmesi, toprak üzerinde yoğun bir nüfus baskısı yaratmaktadır.
Bu da tarım topraklarının parçalanmasına ve işletmelerin küçülmesine
neden olmaktadır.
Tablo 1: Karabük köyü yıllara göre nüfus değerleri
Yıllar
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1980
1990
2000
2007
2009

Toplam Nüfus
537
259
168
227
234
256
248
229
174
94
50
49

Erkek
236
126
81
98
127
126
97
71
43
19

Kadın
301
133
87
136
129
122
132
103
51
30

1935 yılında 537 olan köy nüfusu 1940 yılında 259’a inmiş, 1945 yılında 168’e inmiş, 1950–1990 yılları arasında 227–256 arasında değişim
göstermiş, 1990 yılında 174’e inmiş ve inmeye devam ederek bu değer
2000 yılında 94, 2007 yılında ise 50’ye, 2009 yılında ise 49’a inmiştir.

226 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
Grafik 1: Karabük köyü nüfus değerleri grafiği
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1935 yılından bugüne ülkemiz nüfusunun devamlı artmasına karşın
köyün nüfusunun da aynı oranda artması beklenirken köyün nüfusu
günümüzde 49’a kadar düşmüştür. Bu da bize köyden ilçeye, şehir merkezine, diğer şehirlere ve yurt dışına göçlerin olduğunu ve çoğunluğun
tarım dışı alanlara kaydığını göstermektedir. Günümüzde köy nüfusu
yaz aylarında 65’e kadar yükselmektedir (Tablo 2).
Tablo 2: Köyde İkamet Edenlerin Yaş Ortalaması
Yaş grubu
0–6
6–12
12–20
20–30
30–45
45–60
60–80
80–90
Toplam

Kişi sayısı

%
3
4
3
11
9
15
2
2
49

6,1
8.2
6,1
22.5
18,3
30,6
4,1
4,1
100

Bugün; 45–60 yaş grubu toplam nüfusun % 30,6’sını oluştururken,
20–30 yaş grubu toplam nüfusun % 22,5’ini, 30–45 yaş grubu toplam
nüfusun % 18,3’ünü oluşturmaktadır.
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Tablo3: Karabük köyünde ikamet edenler
Sıra
Ad Soyad
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ahmet TEKİN
Alim ÖZDEMİR
Beşaret KOÇAK
Bilal TEKİN
Cafer KOÇAK
Cevriye KOÇYİĞİT
Demir KAYA
Dönmüş KOÇAK
Dursun ŞEN
Fındık ÖZDEMİR
Gülcihan
11
ÖZDAMAR
12
Halit YÜCEL
13
Hamdi UÇAR
14
İhsan ÖÇALAN
15
İsa ÖZDEMİR
16
Kamil YÜCEL
17
Kemal TEKİN
18
Emine KOÇAK
19
Mercan TEKİN
20
Muammer ASLAN
21
Mustafa ÖZDEMİR
22
Nihat KILIÇ
23
Orhan YÜCEL
24
Ömer KOÇYİĞİT
25
Ramazan YILDIZ
26
Şaziye YILDIZ
27
Şükrü TEKİN
28
Üçler KAVAS
Toplam

Yaz aylarında
oturan kişi
sayısı

Sürekli oturan
kişi sayısı

Toplam
2
2

2
4
1
1
2
5
5
1

2
2
2
4
1
1
2
5
5
1

4

4

2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
3
2
1
5
5
49

16

2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
3
2
1
5
5
65
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1.6. Mülkiyet Durumu
Şereflikoçhisar İlçe Merkezine yakın olması nedeni ile ilk tapu kadastro çalışmaları bu köyde başlamıştır. Tapulama işleminin ciddiyetini
bilemeyen köy halkı, kadastro çalışmaları sırasında pek çok hatalara
düşmüştür. Babası öldüğü halde babasının anısına saygısızlık olmasın
diye pek çok kişi arazilerin tapusunu ölmüş babaları üzerine yazdırmışlardır. Miras yolu ile zaten bölünmüş olan alanların daha fazla bölünmesine neden olmuşlardır. Özellikle 1970’li yıllarda artan traktör
sayısı ile zaten kısıtlı olan tarım alanlarının yanı sıra meralara tecavüzler başlamıştır. Günümüzde 1 000 da alana yakın mera alanı işgal altındadır. Bu tarihlerde göçün başlaması, hayvancılığın gerilemesine neden
olmuş, 2.000’e yakın olan küçükbaş hayvan sayısı günümüzde 300350'lere düşmüştür. O tarihlerde yörenin en iyi tiftik keçilerinin bu
yörede yetiştirildiği de bilinen bir gerçektir.
Karabük köyünde günümüzde mera alanlarına olan tecavüzde dahil 7
910 da alanda tarım yapılmaktadır. Araziler eğim olarak, düz ve yamaç
alanlar şeklindedir. Düz olan alanlar genel alanın 1/3’ü oranındadır ki
bu alanlarda ekilen hububat bir ya da iki kez sulanır, yamaç arazilerde
ise eğim % 6–10 arasındadır. Arazilerin tamamında makineli tarım
yapılmaktadır. Topraklar genelde derin profilli olup, kahve renkli ya da
tonlarındadır. Genelde profil yetersizlikleri problemi yoktur, ancak
köyün güneyinde meralara yakın olan alanlarda tuzluluk ve sodyumluluk sorunu vardır. Bu problemler de tarımı kısıtlayıcı ölçüde değildir.
Karabük köyünün toplam arazi varlığı 1.480 ha dır. Bu alanın 419
ha’ı mera alanı olup, tarımsal arazi varlığı 1.061 ha dır. Tarımsal alan
içinde 270 hektarlık alan başka köylerden kişiler tarafından kullanılmaktadır. Karabük köyü mülkiyet durumunu gösteren tablo 1952 yılı
tapu kayıtları esas alınarak düzenlenmiştir.
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Harita 2: Karabük Köyü Tarım Arazileri
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30
17
15
8
12
12
15
4
3
5
5
5
37
39
40
6
4
3
5
13
13
13
12
6
6
8
0
7
8
0
12
8
4
13
25
13
8
11
0
6
0
8
9
8
8

1
4
1
0
1
4
1
2
2
3
2
2
5
4
2
5
4
2
2
2
4
2
3
1
1
1
0
2
4
0
2
2
5
5
3
4
5
3
0
3
0
2
2
5
2

7
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
3
4
4
3
3
2
1
4
0
1
0
0
1
0
0
1
1
4
2
3
3
3
2
4
4
1
0
2
0
2
2
2
2

8
5
2
1
2
5
2
8
5
4
3
3
8
8
6
8
7
4
3
6
4
3
3
1
2
1
0
3
5
4
4
5
8
8
5
8
9
4
0
5
0
4
4
7
4

Ferit KOÇAK
Alirıza KOÇAK
Mehmet KOÇAK
Mehmet KOÇAK
Beşaret KOÇAK
Beşaret KOÇAK
Beşaret KOÇAK
Köy Dışından
Halit YÜCEL
Köy Dışından
Köy Dışından
Halit YÜCEL
Orhan-Necati YÜCEL
Kamil YÜCEL
Halit YÜCEL
Orhan-Necati YÜCEL
Necati YÜCEL
Halit YÜCEL
Halit YÜCEL
Dursun Şen
Demir BİLGE
Dursun Şen
Şaziye YILDIZ
Mustafa ÖZDAMAR
Mustafa ÖZDAMAR
Ferit KOÇAK
Halit YÜCEL
Demir BİLGE
Ömer KOÇYİĞİT
Necati YÜCEL
Nihat kılıç
Üçler KAVAS
Ahmet TEKİN
Ahmet TEKİN
Yılmaz-Kemal
Şükrü-Mahmut
Mercan
Halit YÜCEL
Halit YÜCEL
Halit YÜCEL
Halit YÜCEL
İsa ÖZDEMİR
Harun KOÇAK
Mehmet ÖZDEMİR
İsmayil ÖZDEMİR

0
500
1000
300
500
400
10610

0

0

0

İsa ÖZDEMİR

484

110

89

0
0
0
0
0
0
199

Bugün Araziyi
İşleyen Kişiler

500
300
300
150
150
150
250
150
120
150
150
150
300
350
400
50
60
50
80
150
150
150
150
50
50
150
0
150
120
0
400
200
50
500
600
250
150
100
0
70
0
130
200
130
200

Parça Sayısı

Toplam Mirasçı
Sayısı

Arazi Varlığı (Da)

Bayan Mirasçı
Sayısı

46
47
48
49
50
51
Toplam

Fahrettin KOÇAK
Alirıza KOÇAK
Hüseyin KOÇAK
Bekir ÖZBAŞ
İsmayil ÇETİN
Veli ÇETİN
Yusuf KOÇAK
Muzaffer ÖÇALAN
Ramazan ÖÇALAN
Nazil ASLAN
Hüseyin ASLAN
İlyas ÖÇALAN
Şakir YÜCEL
Mevlüt YÜCEL
Hanifi YÜCEL
Fadime YÜCEL
Necati YÜCEL
Talat YÜCEL
Halit YÜCEL
İbrahim ŞEN
Şevki ŞEN
Fevzi ŞEN
Şambaz YILDIZ
Ali SÖNMEZ
Celal SÖNMEZ
Yusuf YILDIZ
Ümmetler ( Halit Yücel aldı)
Demir BİLGE
Şevket KOÇYİGİT
Mustafa KOÇYİĞİT
İrfan KILIÇ
Hacı KAVAS
Reyhan TEKİN
Haşim TEKİN
Mustafa TEKİN
Muharrem TEKİN
Fayık TEKİN
Osman UÇAR
Ali UÇAR ( Halit Yücel aldı)
İrfan UÇAR
Kemal UÇAR
İsa ÖZDEMİR
Harun KOÇAK
Mehmet ÖZDEMİR
İsmail ÖZDEMİR
Mustafa ÖZDEMİR (İsa Özde.
aldı)
Kadın köyüne ait araziler
Haydarlı köyüne ait araziler
Deliller köyüne ait araziler
Seymenli köyüne ait araziler
Musular

Erkek Mirasçı
Sayısı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ad-Soyad

Sıra No

Tablo 4: Karabük Köyü Mülkiyet Durumu
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Karabük köyünün toplam arazi varlığı 1 480 ha dır. Bu alanın 419
ha’ı mera alanı olup, tarımsal arazi varlığı 1 061 ha dır. Tarımsal alan
içinde 270 hektarlık alan başka köylerden kişiler tarafından kullanılmaktadır. Karabük köyü mülkiyet durumunu gösteren tablo 1952 yılı
tapu kayıtları esas alınarak düzenlenmiştir.
Tablo 5: Karabük Köyü Traktör Sayısı
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
20
20
21
21
Toplam

Ad-Soyad
Ahmet ÖZDEMİR
Ahmet TEKİN
Alim ÖZDEMİR
Alirıza TEKİN
Beşaret KOÇAK
Cafer KOÇAK
Demir KAYA
Dursun ŞEN
Gülcihan
Halit YÜCEL
Kamil YÜCEL
Kemal TEKİN
Mahmut TEKİN
Mehmet KOÇAK
Mercan TEKİN
Necati YÜCEL
Nihat KILIÇ
Orhan YÜCEL
Ömer KOÇYİĞİT
Şahin YILDIZ
Şambaz YILDIZ
Şükrü TEKİN
Üçler KAVAS
Yıılmaz TEKİN

Traktör Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
22

Karabük köyünde toplam 22 adet traktör mevcuttur. Karabük köyünde günümüzde mera alanlarına olan tecavüzde dahil 7 910 da alanda
tarım yapılmaktadır. Köyde 22 adet traktör olduğu düşünülürse bir
traktöre ortalama olarak 360 dekar alan düşmektedir ki bu rakam bir
traktörün İç Anadolu koşullarında işleyeceği alandan çok düşüktür.
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Tablo 6: Parça Sayısına Göre İşletmeler
Parça Sayısı
İşletme Sayısı
3–5
9
5–10
14
10–15
12
15–20
1
20–25
1
25–30
1
30–35
0
35–40
3
Toplam
41
14 işletmede parça sayısı 5–10 arasında değişirken, 12 işletmede
parça sayısı 10–15 arasında olup, 9 işletmede parça sayısı 3–5 arasındadır. Üç işletmede ise parça sayısı 35–40 arasındadır.
Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi baz alınan 1952 yılı kayıtlarına göre 7 910 da arazi varlığının yasal mirasçı sayısı 195 olup kişi
başına ortalama olarak 40 da arazi düşmektedir. Bugün ise mirasçı
sayıları daha da artmış olup bu rakam aşağı yukarı 2 000 ne yakındır ki
bu durumda kişi başına düşecek alanın 4–6 da arasına olacağı tahmin
edilmektedir. Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı gibi ortalama parsel büyüklükleri 8–40 da arasında değişmektedir. Ortalama parsel büyüklüğü
16 da olarak görülmektedir.
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Tablo 7: Ortalama Parsel
Büyüklükleri
Ortalama
Arazi
Parça
Parsel
Varlığı
Sayısı Büyüklüğü
(Da)
(da)
500
30
17
300
17
18
300
15
20
150
8
19
150
12
13
150
12
13
250
15
17
150
4
38
120
3
40
150
5
30
150
5
30
150
5
30
300
37
8
350
39
9
400
40
10
50
6
8
60
4
15
50
3
17
80
5
16
150
13
12
150
13
12
150
13
12
150
12
13
50
6
8
50
6
8
150
8
19
150
7
21
120
8
15
400
12
33
200
8
25
50
4
13
500
13
38
600
25
24
250
13
19
150
8
19
100
11
9
70
6
12
130
8
16
200
9
22
130
8
16
200
8
25
7910
484
16

Tablo 8: Arazi varlığı ve mirasçı sayısı
Arazi
Varlığı
(Da)
500
300
300
150
150
150
250
150
120
150
150
150
300
350
400
50
60
50
80
150
150
150
150
50
50
150
150
120
400
200
50
500
600
250
150
100
70
130
200
130
200
7910

Erkek
Mirasçı
Sayısı
1
4
1
0
1
4
1
2
2
3
2
2
5
4
2
5
4
2
2
2
4
2
3
1
1
1
2
4
2
2
5
5
3
4
5
3
3
2
2
5
2
110

Bayan
Mirasçı
Sayısı
7
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
3
4
4
3
3
2
1
4
0
1
0
0
1
0
1
1
2
3
3
3
2
4
4
1
2
2
2
2
2
85

Toplam
Mirasçı
Sayısı
8
5
2
1
2
5
2
8
5
4
3
3
8
8
6
8
7
4
3
6
4
3
3
1
2
1
3
5
4
5
8
8
5
8
9
4
5
4
4
7
4
195
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100–150 da arasında araziye sahip kişi sayısı 18, 50–100 da arasında
araziye sahip kişi sayısı 4, 0–50 da arasında araziye sahip kişi sayısı 5
olup, 150 dekarın üzerinde araziye sahip kişilerin sayısı ise 1–3 arasında değişmektedir. Kişi başına düşen arazi miktarı; arazi varlığı üst
sınırı ve en çok mirasçı sayısı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Tablo 9: Arazi Varlığı ve Kişi Başına Ortalama Arazi
Arazi
(da)

varlığı

0–50
50–100
100–150
150–200
200–250
250–300
300–350
350–400
400–450
450–500
500+ (600)

Kişi
sayısı

Mirasçı sayısı
(en az-en çok)

Kişi başına düşen
arazi (da)

1–8
3–7
1–9
4–5
2–8
2–8
8
4–6
8
5

6
14
17
40
31
35
44
67
63
120

5
4
18
3
2
3
1
2
2
1

Kişi
başına
ortalama
arazi
(da)

Ortalama
mirasçı sayısı
4
5
4
4
5
5
8
5
8
5

13
20
38
50
50
60
44
80
63
120

Tablo 10: Toprağın İşlenme Durumuna Göre Durumu
işletme
sayısı
Kendi toprağını işleyen
Kendi+diğer mirasçıların toprağını
işleyen
Diğer mirasçıların toprağını işleyen
Köy dışından işlenen alanlar
Toplam

işletilen alan (da)

ortalama işletme
büyüklüğü (da)

2

500

250

12
6
21

5060
1900
450
7910

422
317
-

Tablodan da anlaşılacağı gibi bugün kendi toprağını işleyen kişi sayısı
2, kendi+diğer mirasçıların toprağını işleyen kişi sayısı 12, diğer mirasçıların toprağını işleyen kişi sayısı 6’dır. Bu da bugün tüm köy arazisini
20 kişinin işlediğini ortaya koymaktadır. Burada ortakçılık düzeni de şu
şekilde yapılmaktadır. Ortakçılık düzeninde, araziyi ortağına alan kişi
araziyi sürer, sürüm harici yapılan tüm masraflar arazi sahibi ile paylaşılır ve elde edilen ürün yarı yarıya paylaşılır.
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SONUÇ
Tarımsal mülkiyet sorunu çözülmeden, tarımsal işletmelere devletçe
yapılacak iyileştirme ve desteklemeler topraksız veya yeterli toprağı
olmayan çiftçi için herhangi bir fayda sağlamayacağı bir gerçektir. Tarım
kesimindeki topraksızların, yeterli toprağı olmayanların sorunları ile
tarım işçilerinin sorunları çözümlenmelidir.
Yürürlükte olan yasa, yönetmelikler ve kararnamelerde bulunan tarım topraklarının kullanımını düzenleyici kurallar yeniden gözden geçirilmelidir. Uygulayıcı kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının
kullanılmasında birlikteliği getirecek önlemler alınmalıdır.
Tarım topraklarının kullanım planlamaları yapılırken; devamlılığı
sağlarken insan varlığı da dikkate alınmalıdır ayrıca toprakların amaç
dışı kullanımı engellenmelidir. Tarım topraklarının korunmasını sağlayacak yaptırımlar tam sağlanmalıdır.
Tarımsal işletmelerin küçülmesi ve parçalanmasında, nüfus artışı ile
en önemli etken olan tarımsal nüfus baskısının diğer kesimlere aktarılmasını sağlayıcı ekonomik ve sosyal yapı düzenlenmelidir.
Parsel sayısı ve çiftçi sayısı sabitleştirilmelidir.
Ürün ve üretim planlaması yapılmalıdır.
5403 sayılı yasa ile belirlenen parsel büyüklükleri yöreye, geleneksel
arazi kullanımlarına ve ekonomik parsel büyüklüklerine göre yeniden
düzenlenmelidir.
Ülkemizde toplulaştırma çalışmalarına hız verilmeli, ekonomik parsel
büyüklükleri dikkate alınarak toplulaştırma yapılmalıdır.
Ülkemizde işlenen tarım alanı göz önüne alındığında, hızla artan
traktör sayısı gereksiz döviz kaybına neden olmaktadır.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM ve MÜLKİYETİN
EL DEĞİŞTİRME BİÇİMLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE
DEMİRYOLU UYGULAMALARI
Selim TULUMTAŞ

Dünya hızla kentleşmektedir 20 inci yüzyılın başlarında sadece 17
olan Büyükşehirlerin sayısı geçen süreçte hızla artarak 21 inci yüzyılın
başında 400’e yaklaşmıştır.
Buna bağlı olarak kırsal alanla kent arasındaki nüfus dengesi hızla
değişmiştir. 1970'lerde dünya nüfusunun 2/3'si kırsal alanda yaşarken,
bu oran 1950 yılında %50'ye düşmüştür. 2020 yılına kadar dünya kırsal
nüfusunun %44'e kadar gerileyeceği öngörülmektedir.
Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin azlığı ve yaratılan
katma değerin düşüklüğü, fiziksel ve sosyal altyapı yetersizlikleri ile
birleşerek kırdan kaçışı güçlendirirken; kent hayatının sunduğu olanaklar kentlerin cazibesini hızla artırmaktadır. Bu döngünün kendiliğinden yaratıldığını düşünmek iyimserlikten öte anlam taşımamaktadır.
Aksine bu döngü, uygulanan sosyo ekonomik politikalarla bilinçli olarak
oluşturulmaktadır. Çevrelerinde ki varoşlarıyla büyük kentler, daha çok
kazanmak adına umutsuzlaştırılan ve dar alanlara sıkıştırılmış üretim
faktörü olarak nitelendirilen asık yüzlü insanlarla doldurulmaktadır.
Bu gelişim biçiminin ülkemiz açısından da geçerliliğinden söz etmek
yanlış olmayacaktır. 78 milyon hektar yüzölçümüne sahip olan Türkiye,
73 milyon nüfusa sahiptir. Kentleşme oranı % 65’tir.
Aslında tarihsel gelişim süreci içinde kentler özgürlüğün doyasıya
yaşandığı yerler olarak algılanmışlardır. Kent tarihi gösteriyor ki, demokrasi bilincini geliştirmenin iki ön koşulundan biri, insanın kentine

 Kamu Yönetimi Uzmanı – (BTS ) Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel
Merkezi
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ait olduğunu duyumsaması, ikincisi de, kentin üzerinde fiilen söz sahibi
olabilmesidir.
Bu yönden bakıldığında, Türkiye'de kent havasının insanları daha
özgür kıldığından söz etmek mümkün değildir. Ülkemizde; her türlü
özgürlüğün bir sınırı olduğu gerçeği içselleştirilemediği için kentleşme,
sanayileşme ve kapitalist gelişme, tüketimi, insanların bencilliğini, rant
arayış özlemlerini kamçılayarak, insanın çevresine ve kentsel değerlerine yabancılaşmasına neden olmaktadır.
Kent ve çevre değerlerinin korunmasında planlama büyük önem taşımaktadır. Ancak Ülkemizde planlamayı hiçe sayan anlayışlarla yürütülen süreçte, toprak mülkiyeti bağlamında verimli tarım topraklarına
ve ormanlık alanlara yapı izni verilmesi, Hazine topraklarının satışı,
yabancılara toprak satışına izin verilmesi, orman ve mera rejimlerinde
değişiklik gibi uygulamalarla kent kültüründe de mutlak yozlaşmaya yol
açacak gelişmeler yaşanmaktadır.
Türkiye’de demiryolları çoğunluğu cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan özverilerle sahiplenilen yaklaşık 300 milyon m2 arazi üzerinde işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu arazi üzerinde 43 adedi şehir
merkezlerinde olmak üzere 62 gar, 277 Adet istasyon, 8 Adedi memursuz olmak üzere 306 durak ve karşılaşma, öne geçme ve barınma amaçlı
97 adet sayding bulunmaktadır.
Temel felsefe olarak kentsel dönüşümün esas bileşenlerinden birisi
olması gereken ulaştırma ve özelde demiryolları da rant amaçlı uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin hedefidir. Mevcut durumda demiryollarına ait gar ve istasyonların bulunduğu kentsel topraklar bu tür
rant projelerini hayata geçirenler açısından iştah kabartıcıdır.
Bu bildiride kentsel dönüşüm adı altında TCDD’nin kentsel toprakları
üzerinde, ulaştırmanın işlevi ve gelişme potansiyeli kaygılarından uzak
olarak yürütülen projeler ve TCDD açısından ulaştırmacılıktan
emlakçılığa bu anlamda mirasyedi mantığına geçiş süreci incelenecektir.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?
En basit şekilde kentsel dönüşüm, giderek bozulan kentsel alanın
ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji
ve eylemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. Doğaldır ki bu eylemlilik,
mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve
ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki etmektedir. Bu nedenledir ki kentsel dönüşüm planlama
çalışmalarında, pek çok farklı disiplinin birlikte çalışma zorunluluğu
bulunmaktadır.
Bugün hemen hemen kentlerimizin tümünde temel olarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve büyükşehir belediyeleri öncülüğünde yürütülen
değişik ölçekte kentsel dönüşüm projeleri bulunmaktadır. Hatta bu
projeler uluslararası finans çevrelerince yakından izlenmekte ve finanse
edilmektedir.
Uzun vadeli makro planlardan bağımsız olarak yürütülen bu projelerin kentsel rantı artırmak ve artan rantın yeniden paylaşımı olarak
ülkemizde aldığı biçim düşündürücüdür. Durum öylesi bir noktaya
gelmiştir ki daha önce yapılaşmamış alanlar bile bu kapsamda anılır
hale gelmiştir. Bu durum kent bütünlüğünü ve ulaşım öngörülerini yok
etmekle kalmamış pek çok projede sorunlar daha da derinleşmiş ve
içinden çıkılamaz hale gelmiştir. Nitekim günümüzde mantar gibi ortaya
çıkan lüks konut projeleri bu anlayışın ve örgütlenme biçiminin devamı
niteliğindedir.
Bu projeler gerçekte dönüşüm projeleri değildir. Bir gecekondu alanının çok katlı konut alanı haline getirilmesinin dönüşümle olan ilgisi;
rantın artırılması ve yeniden paylaştırılmasından ibaret kalmaktadır.
2006 yılında TBMM’ye gönderilen “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı” ile de bu anlamda son nokta konulmak ve ülkenin her
yerindeki her nitelikteki alanın, pazarlanabilir bir mal haline getirilmesi
sağlanmak istenmektedir. Bunu anlamak için yasanın amaç ve kapsam
maddelerine bakmak yeterlidir. Maddeler birlikte incelendiğinde,
“planlı gelişme” anlayışının yerine neo-liberal “projeci gelişme” anlayışının, ikame edilmek istendiği açıkça görülmektedir. Bu anlamda büyük
tehlikeleri de içerisinde barındırmaktadır. Çünkü “Projeci” anlayışın
temelinde piyasanın istekleri vardır. Dolayısıyla doğal veya kültürel
çevreye yapılacak katkı, kazanılan para ile orantılı olmalıdır.
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2. DEMİRYOLLARINDA TAŞINMAZ MALLAR
POLİTİKALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Türk demiryolu tarihi, 1856 yılında başlar. Osmanlı döneminde demiryolu imtiyazı verilen İngiliz, Fransız ve Almanların ayrı ayrı etki
alanları oluşmuştur. Bu süreçte yabancı şirketler km başına kar güvencesi, demiryolunun 20 km çevresindeki maden ocaklarının işletilmesi
vb. imtiyazlar alarak demiryolu inşaatlarını yaygınlaştırmışlardır. Dolayısıyla Osmanlı topraklarında yapılan demiryolu hatlarının geçtiği güzergahlar bu ülkelerin iktisadi ve siyasi amaçlarına göre biçimlendirilmiştir.
1923–1950 arasında öncelik büyük parasal güçlüklere karşın, yabancı şirketlerin elindeki demiryolu hatlarının satın alınarak millileştirilmesine verilmiştir. Bu hatların bir kısmı da anlaşmalarla devralınmıştır. İkinci aşamada ise, batı bölgelerinde yoğunlaşan mevcut demiryolu
hatlarının merkez ve sahil ile bağlantılarını kurmak için çalışmalar başlatılmıştır.
Bu dönemde yapılan 3.578 km.lik demiryolunun 3.208 km.si, 1940
yılına kadar tamamlanmıştır. Karayolları, 1950 yılına kadar uygulanan
ulaşım politikalarında demiryolunu besleyecek, bütünleyecek bir sistem
olarak görülmüştür. Demiryolları ise sanayileşmeye hizmet verecek
şekilde yapılandırılmış geniş taşınmazlar edinilmiştir. Bugün demiryollarının elindeki geniş taşınmaz rezervi temelde o günlerin uzak görüşlü
demiryolu politikaları ile elde edilmiştir.
1950’li yıllar tamamıyla karayolunun önemsendiği yatırımların karayolu ağırlıklı yapıldığı yıllardır. Bu dönemde karayolu ulaşımı ile demiryolu ulaşımı birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiş karayolu
öncelikli yatırımlara ağırlık verilirken, demiryolu sistemi kaderine terk
edilmiştir.
Buna uygun olarak, demiryolu sistemi için 1960–1980 arasında da
önemli bir taşınmaz edinimi söz konusu olmamıştır. Bu yıllarda büyük
bir bölümü 1923–1950 yıllarında kamulaştırılmış toplam 257.050
m2’lik taşınmaz bulunmaktadır. Dönem içerisinde yapılan yeni demiryolu hattı ise sadece 30 km. dir.
1980’li yıllar otoyollar ve çevre yolları dönemidir. Ulaşım ana planı
yaptırılmış ancak uygulanmamıştır.
1990 öncesi dönemde gerçekleştirilen atıl taşınmaz değerlendirmeleri tamamıyla işletmeciliği destekler nitelikteki değerlendirmelerdir.
Bu dönemde demiryolları taşınmazlarının işletmecilik harici kullanım-
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lara yönelik değerlendirmesi söz konusu olmamıştır. İstasyon ve gar
sahaları dâhilindeki yolcuların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
büvet, büfe, lokanta, restoran, cafe, WC, gazete bayi, lostra, sergi alanları
vb. kullanımlar için atıl taşınmazlar kiraya verilmiştir.
Yapılan değerlendirmelerde amaç yolcuların ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bunun için kapalı alan kiralamaları 27.05.1955 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6570 sayılı “Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun”un kapsamında ve açık alan kiralamaları
29.04.1926 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 818
sayılı “Borçlar Kanunu” kapsamında yapılmıştır. İstasyon ve garlarda
ayrıca ticari eşya taşımacılığına yönelik olarak ticari eşya tarifesine göre
ve liman sahalarında liman tarifesine göre kiralamalar yapılmıştır.
1990’lı yıllar demiryolu taşınmazlarının değerlendirilmesi anlamında
önemli değişimlerin yaşandığı yıllardır.
Kentsel dönüşüm uygulamalarına paralel olarak, TCDD bünyesinde
kısa zamanda Taşınmaz Mallar Dairesi’nin kurulduğu gözlenmektedir.
Yeni birime verilen görevler şöyle özetlenebilir:


TCDD’nin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan arsa arazi ve
binalara ait tüm bilgileri tek bir merkezde toplamak,



Taşınmaz mallar üzerindeki gelişmelerin ve değer artışlarının yakından izlenmesi,



Kiralama ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek ihale edilecek
taşınmaz mallar için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve
bunların her aşamada takibi,



Taşınmaz malların değerlerini ve gelirlerini artıracak daha etkin
ve verimli kullanımını sağlayacak düzenlemeler ve projeler hazırlayarak bunların uygulamaya konulmasını sağlamak.

1992 yılında 20.11.1992 tarihli ve 21411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, TCDD Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği çıkartılmıştır. Tüm
taşınmaz değerlendirme çalışmaları bu yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Demiryolları taşınmazlarının mülk hakkı verilmeksizin yaygın olarak
yap-İşlet- Devret uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu dönem mülk
hakkının da verildiği Arsa Payı Karşılığı İnşaat modellerinin ilk örnekleri İstanbul Altunizade ve Diyarbakır kent merkezlerindeki değerlendirmeler olmuştur.
2000’li yıllar ise demiryollarının zarar ettiği gerekçesi ile tümden
gözden çıkarıldığı yıllar olmuştur. Bu dönemde konvansiyonel hatlar
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tamamen kaderine terk edilirken, demiryolu sistemine hızlı tren proje
çalışmaları damgasını vurmuştur. Sadece hızlı tren projeleri ile bağlantılı kamulaştırma işlemleri yapılırken eldeki tüm diğer taşınmazlar;
lojistik merkez oluşturma yük taşımacılığının kent dışına çıkarılması,
garların cazibe merkezi haline getirilmesi, yerel yönetim talepleri vb
gerekçelerle satışa konu edilmeye çalışılmış, tüm uyarı ve karşı duruşlara rağmen bu kararlılıktan vaz geçilmemiştir.
Artık kurumsal hedeflerin içerisinde;


İhtiyaç fazlası taşınmaz malların değerlendirilerek satılması,



Tüm gar ve istasyonların gelir getirecek şekilde alışveriş ve kültür merkezine dönüştürülmesi,



Taşınmaz mallardan elde edilen gelirlerin % 400’ün üzerine arttırılması,



Kentle bütünleşen en az 10 garın cazibe merkezi haline
getirilebilmesi için imar planlarının tamamlanması,



Taşınmaz mallardan elde edilen gelirin % 100 artırılması,



Tüm garların kentle bütünleştirilmesi için gerekli çalışmaların sonuçlandırılması ve 16 garın imar planlarının tamamlatılması,

vb. hedefler sıkça yer alır hale gelmiştir.
2000–2003 yılları arasında demiryolları atıl taşınmazlarının değerlendirilmesi ile mali sıkıntıları aşmanın mümkün olabileceği düşüncesiyle değerlendirilebilecek taşınmazların tespiti, problemsiz hale getirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmış, merkezi ve
yerel yönetimlerle problemleri çözmek amacıyla görüşme ve girişimler
de bulunulmuş, ancak; Taşınmaz Mallar Yönetmeliği’nin değişmesi ve
taşınmazların yönetimi konusunda taşra teşkilatının güçlendirilmesi
hususunda yapılan çalışmalar araştırma ve inceleme bazında kalmış ve
sonuçlandırılamamıştır.
3. 2003 Sonrası Demiryolu Taşınmazlarına Yönelik Yürütülen Çalışmalar
2003 sonrasında demiryolu sistemine ait taşınmazların bütünlüklü
olarak ranta dönüştürülmesine yönelik çabalar artarak devam etmiştir.
Çalışmaların gösterilen ısrar öngörülen rantın büyüklüğü ile doğru
orantılıdır. Gözleri kamaştıran bu rantın büyüklüğünü anlayabilmek için
öncelikle demiryolu sisteminin kullanımındaki taşınmazların son durumu incelenmelidir.
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3.1. DEMİRYOLLARI KULLANIMINDA YER ALAN
TAŞINMAZLAR
Bugün demiryolları mülkiyetinde ve kullanımındaki toplam arazi
302.803.413,92 m2’dir. Bunun 34.122.644 m2’si hazine mülkiyetinde ve
demiryolları kullanımındaki arazilerdir. Ayrıca TCDD’nin yaklaşık
14.000 binası ve 1.025 istasyonu bulunmaktadır. Demiryolları
taşınmazları yedi bölgeye dağılmış durumdadır.
Mülkiyeti veya kullanım hakkı Demiryollarına ait taşınmazların envanter bilgileri 1990’lı yıllarda “Taşınmaz Bilgi Bankası” dahilinde depolanmaya çalışılmıştır. Ancak 2001 yılında Taşınmaz Bilgi Bankası
çalışmaları durdurulmuş, 2003 yılında “Coğrafi Bilgi Sistemi” içerisinde;
envanter çalışmaları yeniden başlatılmıştır. Çalışmalar halen devam
etmektedir. 2009 Nisan ayı itibariyle projenin yaklaşık olarak %60, bilgi
girdisi olarak ise %50’si tamamlanmıştır.
TCDD’nin mülkiyetindeki bu taşınmazlardan elde ettiği kira gelirleri
bölgeler itibariyle şöyle özetlenebilir.

Demiryollarının işletmeciliği destekleyen veya işletmecilik harici
kullanımlara ilişkin kiracıları vardır. Aşağıdaki tabloda kira mülklerin
kullanım durumları verilmektedir. Bu tabloya göre Demiryollarının
1919 adedi kapalı alan nitelikli sözleşme hükümlerine, 826 tanesi açık
alan nitelikli sözleşme hükümlerine tabi toplam 2745 kiracısı bulunmaktadır.
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Çizelge 1. Demiryolları kiracılarının dağılımı.
Kullanım Şekli
Akaryakıt İstasyonu
Lojman, Konut Olarak Kirada
Kafeterya, Restoran
Büfe, Büvet ve WC
Açık Arazi veya Tarım Arazisi
Ticaret Merkezi veya Dükkan
Diğer Ticari Kullanımlar
TOPLAM

Kiracı Adedi
14
396
133
316
826
285
775
2.745

3.2. 2003 YILI SONRASINDA DEMİRYOLLARI
TAŞINMAZLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK
YAPILAN DÜZENLEMELER


13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Taşınmaz
İhale Yönetmeliği yürürlüğe girmiş, 1992 yılında 20.11.1992 tarihli ve 21411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, TCDD
Taşınmaz Mallar İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak 13.01.2005 tarihli T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü Taşınmaz İhale Yönetmeliğinin yürütmesi, Danıştay
10. Dairesi’nin 18.04.2006 tarihli kararı ile durdurulmuştur. Karar sonrasında dava konusu olan problemlerin ortadan kaldırılması ve satışa yönelik düzenlemelerin detaylı yapıldığı Taşınmaz
İhale Yönetmeliğinin taslağı oluşturulmuştur.



TCDD Yönetim Kurulu’nun 19.10.2006 tarih ve 21/176 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların Satışı ve
Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik” 09.11.2006 tarihli ve
26341 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ancak bu yönetmeliğinde yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin
07.12.2007 tarih E:2007/5183 sayılı kararı ile durdurulmuştur.



Haydarpaşa gar-liman ve geri sahası değerlendirme projesinin
gerçekleştirilebilmesi için çıkartılan 17.9.2004 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 5.
maddesi uyarınca Haydarpaşa proje alanında mülkiyetin, ödenmiş sermayesine ilave edilmek üzere, Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmeye Maliye
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Bakanlığı; plân ve parselasyon işlemlerindeki askı, ilân ve itirazlara dair sürelere ilişkin hükümlere tâbi olmaksızın, her ölçekteki
imar plânını yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye, re'sen onaylamaya ve her türlü ruhsatı vermeye Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
yetkili kılınmıştır. Yasa kapsamında öngörülen çalışmalar tamamlanmıştır.


Demiryolları mülkiyetindeki işletmecilik faaliyetleri haricindeki
atıl taşınmazların satılarak veya devredilerek satış veya devir bedellerinin yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakım ve onarımı ile iyileştirilmelerinde kullanılması kaydıyla satış
veya devrinde 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu’na göre
Demiryolları Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. Ancak açılan
dava sonucunda düzenlemenin yapıldığı 29. maddenin (b) fıkrası
Anayasa Mahkemesinin 10.11.2005 tarih ve 2005/125 Esas Sayılı
Kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak oy birliği ile iptal edilmiştir.



Demiryolları mülkiyetindeki taşınmazların planlama yapmak
suretiyle imarlı hale gelmesi, dönüşüm projelerin gerçekleştirilebilmesi ve satışına yönelik değerlendirmeler yapmak suretiyle
taşınmazların ekonomiye katılması ve elde edilen gelirle yeni
demiryolu yapmak amacıyla 5335 sayılı Kanunun 32. maddesi
düzenlenmiştir. Buna göre;
“Satışı ve değerlendirmesi yapılacak taşınmazların ilgili Kuruluşların ve Belediyelerin görüşlerini almak ve çevre imar bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, her ölçekte imar planı ve parselasyon
planı yapımı ve bunlara ilişkin onama işlemleri 3194 sayılı İmar
Kanununun 9. maddesine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından askı sürelerine tabi olmaksızın re’sen yapılacağı yazılır. İlgili
Kuruluş ve Belediyeler görüşlerini on beş gün içinde bildirmek zorundadır.”
Ancak; CHP, 21.04.2005 tarihli 5335 sayılı kanunun 32. maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle
26.05.2005 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Anayasa Mahkemesi başkanlığınca 07.04.2007 tarih ve 26486 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 2005/52 Esas Sayılı Kararı ile 5335
sayılı Kanunun 32. maddesinin 6. fıkrasının birinci tümcesinin
“askı sürelerine tabi olmaksızın ….”ibaresi Anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile 3.4.2007 günlü E 2005 /52, K 2007/35 sayılı
kararla iptal edilmiştir.
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İşletmecilik harici değerlendirmelerin kapsamını 99 yıla kadar
genişletebilmek ve şirketleşme dahil farklı değerlendirme imkanları sağlayabilmek amacıyla 13.12.2004 Tarih ve 2004/T–36
sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile TCDD Ana Statüsünün
Kuruluş Amaç ve Faaliyetleri Konuları başlıklı 4.maddesinin
1.fıkrasına,
“Devletçe kendisine verilen demiryollarını, liman, rıhtım ve iskeleleri işletmek, genişletmek, yenilemek, bunları tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak; mülkiyeti kendisindeki taşınmazlarda yat limanları, ticaret, turizm, kongre, fuar, kültür, alışveriş merkezleri,
hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri tesisler yaptırmak ve işlettirmek” Kuruluş’un faaliyet konularına eklenmiştir.
Ayrıca Kuruluşun bu çerçevedeki yetkileri “tekel niteliği olmayan yat limanları, ticaret, turizm, kongre, fuar, kültür, alışveriş
merkezleri, hastane, otel, konut, ofis, park, spor amaçlı ve benzeri
tesisler yaptırmak ve işletmek işin niteliğine göre nakdi sermaye
koymaksızın mülkiyet devri olmadan 99 yıla kadar tahsisi suretiyle iştiraklere katılmak” olarak belirlenmiştir.
Bu aşamada taşımacılık işiyle uğraşan TCDD’nin limanlarının
özelleştirilmesini bu iki hizmetin birbirinden farklı olması nedeniyle yeniden yapılandırmanın olmazsa olmazı kabul eden anlayışın, taşımacılıkla görevli bir Kuruluşun, barcılığa, pastaneciliğe,
düğün salonu işletmeciliğine vb. işlere soyunmasına sessiz kalması manidardır.
Ana statüye ekleme yapan YPK kararına ilişkin olarak Danıştay
10. Dairesi tarafından 18.04.2006 tarih ve 2005/1803 esas sayılı
yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Alınan yürütmenin
durdurulması kararına karşı, Demiryolları ve Başbakanlık tarafından yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kabul edilerek, 5.10.2007 tarih ve yürütmeyi durdurma
itiraz No 2006/919 sayılı hüküm ile yürütmenin durdurma kararı
kaldırılmıştır. Ancak 26.02.2007 tarihinde 10.Danıştay Dairesi
kararında direnerek tekrar yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.



24/7/2008 tarihli bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 5793 sayılı kanunun 43. maddesi ile TCDD’nin taşınmaz mal değerlendirmesine yeni bir boyut
kazandırılarak mahkeme kararları kadük kılınmak istenmiştir.
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Bu madde ile 5335 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre,
“TCDD mülkiyetindeki taşınmazlardan yatırım planları, işletmecilik
esasları ve bu konuda oluşturulacak komisyonun teknik değerlendirmesi dikkate alınarak işletmecilik fazlası taşınmazların belirlenmesine
ve TCDD alanı veya TCDD hizmet alanı olarak ayrılan taşınmazların
ancak imar planı değişikliği yapılarak, satışına karar verilmesinde, satış
bedelleri TCDD tarafından yeni demiryolu inşaatı ve mevcut demiryollarının bakımı, onarımı ve iyileştirilmesi ile demiryolu araçlarının temininde kullanılmak üzere TCDD Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.”
Ayrıca, TCDD’ye ait işletmecilik fazlası taşınmazlardan TCDD Yönetim Kurulunca uygun görülenlerin 4046 sayılı Kanun çerçevesinde
özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devrine de imkan tanınmıştır.
Yasanın bu maddesi CHP tarafından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına istemi ile Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş ve halen
2008/87 esas sayısı ile esas incelemededir.
Yapılan bu ana düzenlemeler dışında da yapılmak istenenlere ilişkin
İdare Mahkemelerince ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları’nca verilen onlarca iptal kararı ve devam eden mahkeme süreçleri
bulunmaktadır. Açıkça görülmektedir ki tüm bu sürecin temel özelliği
hukuksuzluktur.
Hukuk’un “İdare (Kamu) mahkemelik olmuş bir yasa maddesine dayanarak işlem tesis edemez.” Temel ilkesi maalesef ülkemiz açısından
hiçbir anlam taşımamaktadır. TCDD’ye ait taşınmazların değerlendirilmesinde de yürütme ve bağımlı bürokrasi tercihini aksi yönde kullanmaktan çekinmemektedir.
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3.3. 2003 YILI SONRASI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
3.3.1. LİMAN HİZMETLERİNİN İŞLETME HAKKI DEVİR
YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2004 T. ve 2004/128 sayılı
kararı ile TCDD tarafından işletilen limanlardan Haydarpaşa Limanı
hariç, Mersin, İzmir, İskenderun, Samsun, Bandırma ve Derince Limanları, elde edilen gelir yeni demiryolu hatları yapımında kullanılmak
üzere 2005 yılı içerisinde özelleştirilmek üzere özelleştirme kapsamına
alınmıştır.
Özelleştirme programı kapsamına alınan TCDD’ye bağlı 6 limandan;
Mersin Limanı, 11 Mayıs 2007 tarihinde ihaleyi kazanan firmaya
devredilmiştir.
İzmir Limanı özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri
03/05/2007 tarihinde yapılmıştır. 24.07.2007 tarihinde özelleştirme
İdaresince onaylanarak Danıştay’a gönderilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir.
Derince Limanının özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri
12.09.2007 tarihinde yapılmıştır. 22.11.2007 tarihinde Özelleştirme
İdaresince onaylanarak Danıştaya gönderilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir.
Samsun Limanı ile Bandırma Limanının özelleştirilmesine ilişkin olarak 20.02.2008 tarihinde ihaleye çıkılmış olup, söz konusu ihale
16.05.2008 tarihinde kamuya açık olarak yapılan nihai pazarlık görüşmeleri ile tamamlanmıştır. İhale sonuçları Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/09/2008 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Hukuki süreç devam
etmektedir.
İskenderun limanı için ise yapılan ilk ihale iptal edilmiş olup süreç
devam etmektedir.
Altın yumurtlar konumdaki limanlar, adeta dikensiz gül bahçesine
dönüştürülerek, özel sektöre; elde edilen gelir demiryolu projelerinde
kullanılacak gerekçesiyle devredilmeye başlanmıştır. Ancak 2008 yılı
içinde alınan bir kararla özelleştirme gelirlerinin %60 karayolu, %40
demiryolu olarak dağıtılması öngörülmüş, 2009 bütçesinde ise bu
oranlarda kaldırılarak elde edilen gelirlerin doğrudan bütçeye aktarılacağı hükmüne yer verilmiştir.
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3.3.2. 2003 SONRASI DÖNEMDE YAPILAN DİĞER
DEĞERLENDİRMELER
2003 yılı ile başlayan dönem atıl taşınmazlar konusunda oldukça
keskin bir tavır değişikliğinin yaşandığı dönemdir. Taşınmazların satışının yapılarak kısa sürede nakde çevrilmesi veya değerlendirmesi ile
finansal kaynak oluşturulması temel hükümet politikası haline gelmiştir.
5335 sayılı kanun kapsamında; yaklaşık 20 milyon m2 taşınmaz üzerinde ekspertiz hizmeti alınmıştır. Bu süreçte imar plan ve ekspertiz
bedeli olarak yaklaşık 1 milyon TL tutarında harcama yapılmıştır. İşletmecilik açısından ihtiyaç fazlası olan ve etaplar halinde satışı planlanan
520 adet taşınmazın satışının gerçekleşmesi ile yaklaşık 190 milyon TL
gelir elde edilmesi hedeflenmiştir.
Bu amaçla yerel yönetimlerle kurulan ilişkilerle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Denizli, Aydın, Samsun, Kayseri, Adapazarı, Isparta, Eskişehir ve Balıkesir başta olmak üzere kentsel dönüşüm
projeleri kapsamında Belediyelerle işbirliğine gidilerek yük merkezlerinin kent dışına çıkartılarak, buradan boşalacak alanların sosyal amaçlı
cazibe merkezleri haline getirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı görülmektedir.
Kentsel dönüşüm projelerinin altyapısını oluşturacak 22 il bazındaki
imar plan çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmıştır.
Buna paralel şekilde daha önce triyaj garı, kara konteyner terminali
vb. isimlerle anılan proje yeniden isimlendirilerek lojistik köy projeleri
oluşturulmuştur. Her türlü ulaştırma moduna etkin bağlantıları olan,
depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme vb faaliyetleri gerçekleştirme imkânları olan ve
taşıma modları arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alan ve
donanımlara sahip bir bölge olarak lojistik köyler ana amacın saklanmasına güçlü bir kılıf hazırlamış gibi görünmektedir.
Çünkü uzun yıllardır devam eden uğraşlara karşın ilginç bir şekilde
Türkiye’nin ilk Lojistik köyü Samsun’da Gelemen inşa edilmiş ve
06.07.2007 tarihinde açılışı yapılmıştır. Buda göstermektedir ki TCDD
tarafından kentsel dönüşüm başlığı altında yürütülen çalışmaların dinamiğini taşınmaz mallar üzerinden yaratılacak rant ve bu rantın bölüşüm kaygısı oluşturmaktadır.
Hukuki dayanağını 5335 sayılı Kanunun 32. maddesinden alan satış
yöntemi ile önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Eskidji firması eliyle ve
yıllardır beklediğiniz fırsat sloganıyla 2007 yılında 12.04.2007 ve
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22.10.2007 tarihlerinde gerçekleştirilen “Halktan Teklif Alma (Müzayede) Toplantısı” sonuçlarına göre toplam 206.007,59 m2’lik 90 adet
taşınmazın 60.586.750 TL’ ye satışı gerçekleştirilmiştir.
Araya giren mahkemelerin iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarına
karşın her seferinde mevzuat yenilenmiş ve kuruma ait taşınmazların
elden çıkarılmasına ilişkin süreç işlemeye devam etmiştir.
Özellikle 24.7.2008 günlü 5793 sayılı yasanın çıkması ile birlikte (Bu
yasada, CHP tarafından iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemi ile
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş ve Anayasa Mahkemesi’nce
2008/87 esas sayısı ile esas incelemededir.) TCDD taşınmazlarının
satışına yönelik çalışmalar yeniden hızlanmıştır.
Bu çerçevede; 5793 sayılı yasanın 43. maddesine göre Kuruma ait
taşınmazların bir kısmı TCDD Yönetim Kurulunun 28.11.2008 tarih
23/230 sayılı kararı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir.
Söz konusu taşınmazlar; 08.05.2009 tarih 27222 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özeleştirme İdaresi Yüksek Kurulunun 30.04.2009
tarih 2009/20 sayılı kararı ile TCDD'ye ait Çizelge 2’de yer alan
taşınmazların 18 aylık süre içinde satış yolu ile özelleştirilmesine karar
verilmiştir.
Çizelge 2: Özelleştirme İdaresine Devredilen Taşınmazlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Köyü, 201 ada, 1 no'lu parse
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, 240 ada, 1 no'lu
parselin Fenerbahçe Eğitim Kampının bulunduğu 8500 m²'lik kısmı
Zonguldak İli, Kozlu ilçesi, Kozlu 19 Mayıs Mahallesi, 143 ada, 2
no'lu; 139 ada, 22 no'lu parseller
Zonguldak İli, Merkez İlçe, Karaelmas Mahallesi, 794 ada, 1, 2 ve 3
no'lu parseller
İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 3641 ada, 1 no'lu parsel
Denizli İli, Merkez İlçesi, Koyunaliler Köyü, 520 ada, 13 no'lu parsel
Denizli İli, Merkez İlçesi, Çömleksaz Köyü, 602 ada, 3 no'lu parse
Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi, 862 ada, 490, 129, 130,
131, 502, 504, 497 no'lu parsellerin ve 861 ada, 488 no'lu parselin,
1170 ada, 416 no'lu parsel
Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 4503 ada, 2 no'lu
parselin, Şehitishak Mahallesi, 814 ada, 3 no'lu parsel
Amasya İli, Merkez İlçesi, Hızırpaşa Mahallesi, 424 ada, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24 no'lu parsellerin, 1675 ada, 1, 2, 3, 4 no'lu
parsellerin, 1676 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 no'lu parsellerin, 1678 ada, 1 no'lu parselin, 1679 ada,
1, 2, 3, 4 no'lu parsellerin, 1680 ada, 1 no'lu parselin, 1686 ada, 1
no'lu parse
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Bu karara BTS tarafından yürütmenin durdurulması istemiyle açılan
dava devam etmektedir.
Ancak bununla da yetinilmemiştir. 5793 sayılı Kanunun 43 maddesinde yazılı olduğu şekilde TCDD mülkiyetindeki taşınmazlar için yatırım planı işletmecilik esaslarının değerlendirilmesi için 17.09.2008 tarih
44710 sayılı Genel Müdürlük emri ile bir "teknik komisyon" oluşturmuş.
Bu komisyonun değerlendirmesi sonucu işletmecilik fazlası olarak belirlenen 9 adet taşınmaz (100.944,37 m2) ve 25 adet Gar sahasının
(8,992.085,17 m2) 5793/43 ve 4046 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak, TCDD Genel Müdürlüğünün 15.05.2009 tarih 9/69 sayılı kararı ile
satışı yapılmak üzere Özelleştirme İdaresi başkanlığına devredilmiştir.
Kararda TCDD'nin ihtiyacı olmayan satılacak 25 gar; Eskişehir, Kırklareli, K.Ereğli, Kayseri, Karabük, Bor, Niğde, Balıkesir, Selçuk(Çamlık),
Denizli, Uşak, Erzurum, Erzincan, Sivas, Muş, Kurtalan, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Konya, Adana, İskenderun, İsparta, Eğridir,
Kütahya olarak sıralanmaktadır.
Çizelge 3: TCDD'nin ihtiyacı olmayan 9 adet Taşınmazın Listesi
Taşınmazın Yeri ve Vasfı
Hereke istasyon Binası
Adapazarı İstasyon arsası
Kilimli İstasyonu
Karabük bayır mah Tic. Mer.
Karabük bayır mah Tic. Mer.
Karabük bayır mah Tic. Mer.
İzmir Konak Mersinli Çayırlık
Amasya Merkez Hızırpaşa
Hatay Dörtyol Yakacık
Arsa+Türbe
TOPLAM

Taşınmazın
Büyüklüğü
m2
15.614
3.316
3.200
57.111
6.363
8.442
20.320
4.551
33.514
100.994

Bu çerçevede BTS tarafından TCDD Yönetim Kurulu kararına karşılık
gerekli hukuki işlemin başlatılması için Özelleştirme Yüksek Kurulu
kararı beklenmektedir.
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME
TCDD mülkiyetindeki taşınmazların hemen tüm kamusal alanlar gibi
ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldığını söylemek mümkündür. Bunlar
arasında bir önceliklendirme yapmak mümkün değildir. Ancak, az gelişmişliğin ürünü olarak kısır faydacı yaklaşımlarla ortaya talana açık bir
yapısal hastalık durumu çıktığı söylenebilir.
Kuşkusuz tüm demiryolu şebekesine yaygın olarak yürütülen kentsel
dönüşüm çalışmaları bu hastalığı açıkça ortaya koymaktadır. Demiryolları taşınmazlarının çoğunlukla tarihi kimliği ile ön plana çıkmış olması
ve gar ve istasyon sahaların da yapılaşmanın yoğun olmaması ve kentin
sosyal ve kültürel yapısına katabileceği faydaların yüksek olması sebebiyle TCDD tarafından kullanılmayan ve/veya kullanılmayacak olan
taşınmazların kentin sosyal altyapı noksanlarının giderilmesinde önemli
bir rezerv alanı olabileceği düşünülebilir.
Ancak; demiryolu ile ilgili kente katılma yada dönüşüme ilişkin örnekler incelendiğinde projelerin kamusal anlamda gerekli kaygıyı taşımadığı acı bir gerçektir.
Projelerin dikkati çeken en önemli özelliği ülkemizdeki demiryolu
işletmeciliği ile ilişkilendirilmemiş olmasıdır. Yapılan bunca işe,
taşınmaz malların değerlendirilmesine yönelik bunca çabaya karşın,
ülkemizde demiryolu sistemi için öngörülen orta ve uzun vadeli taşıma
payına göre ihtiyaç duyulacak alan gereksinimi üzerinde hiçbir şekilde
kafa yorulmamıştır. Gerek Ulaştırma Bakanlığı ve gerekse TCDD’nin tüm
çalışmalarında toplam taşımalar içerisinde özellikle yük taşımacılığındaki demiryolu payının % 25’ler düzeyine yükseltilmesi gerekliliği sürekli tekrarlanmaktadır. Bugünkü düzeyinden yaklaşık 6–7 kat daha
büyük bir operasyon genişliğinden söz ettiğimize göre işte tam bu noktada hat kesimi bazında sistemin duyduğu alan ihtiyaçlarının belirlenmesi bir zorunluluktur.
Kaldı ki TCDD’nin; tüm hedeflerinde atıl hale gelen taşınmazların değerlendirilmesi öncelikli olarak yer alırken, taşınmazın atıl olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme prosedürü ve/veya yöntemi bulunmamaktadır. Değerlendirilecek taşınmaza ilişkin diğer birimlerle adeta
yasak savar tarzda yazışmalar yapılmakta ise de birimler orta ve uzun
vadeli hedeflemelere uygun çalışmadıkları için yanıtlarını günlük güdülenmelerle oluşturmaktadırlar.
Aynı şekilde özellikle daha önce konteyner kara terminali şimdi ise
lojistik köy olarak adlandırılan birimlerin karayolu ve lojistik sektörle
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ilişkisi karayolu bağlantısı olup olmadığından öte kurulmamaktadır. Bu
kaygıların tamamen göz ardı edildiği ve sorunun belirginleşerek belgelendiği uygulamalar ise kentiçi raylı sistemlerle entegrasyon projeleridir. Gerek İzmir (EGERAY) ve gerekse İstanbul’da (MARMARAY) yürütülen projelerde demiryolu koridorları adeta hovardaca yerel yönetimlerin hizmetine sunulurken ana demiryolu işletmeciliğine yönelik alan
ihtiyaçları tamamen göz ardı edilmekte, oluşan kapasite darboğazları
barınma yolları vb. önermelerle aşılmaya çalışılmaktadır.
Özellikle hızlı tren projelerinin banliyö güzergahları ile kesişen başlangıç ve bitim noktalarında yaşanan darboğaz milyarlarca € tutarındaki
bu projelerde bile daha önceden planlanmadığı için önemli kısıtlılıklar
yaratmaktadır. Ancak belki de en önemli sorun tüm bu projelerin hukuka takılmaktan kaçınamamaları yani hukuksuzluklarıdır. Buna rağmen hukuki süreç işleyene kadar geçen süreye sıkıştırılan uygulamalar
geriye dönüşü güç tahribatları da beraberinde getirmektedir.
Tüm bu karmaşıklığın içerisinde taşınmazların değerlendirmesinden
sorumlu olan birim de adeta bir emlakçı edası ile çalışmakta ve demiryolu perspektifi dışında bu yönde güdülenmesinin de verdiği atılganlıkla
elden çıkarılabilecek ne varsa elden çıkarmaya çalışmaktadır.
Kentsel dönüşüm kavramının üzerinde dikkatle durulması gereken
bir konu olduğu açıktır. Yürütülen tartışmalar göstermiştir ki kentin ne
olduğundan başlayıp kentin tarihine, toplumların yaşamında üstlendiği
kimlik ve role, sonrasında da kentleşme süreçlerini açıklayan nedenlere
bakmadan kentsel dönüşümle ilgili bir perspektif oluşturmak kolay
olmayacaktır. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana sürekli olarak
değişen koşullar ve ülkelerin tercihleri kentsel mekanın sürekli olan
dönüşümünde doğrudan belirleyici olmuştur.
Bu çerçevede günümüzde demiryolu varlığı toplumun ortak mirası
olarak değerlendirilmeye başlamıştır. 2000’li yıllar itibariyle sadece
İngiltere’de işlev değiştirerek koruma altına alınmış altmışa yakın demiryolu hattı ve 2000’in üzerinde koruma altına alınmış demiryolu
yapısı bulunmaktadır. Hatta koruma konusunda daha da ileriye gidilerek demiryolu mirası hakkında bilgi sahibi olmak, tanımak ve tanıtmak
amacıyla bir yüksek lisans programı bile oluşturulmuştur.
Ülkemizin demiryolu varlığı, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi,
kentsel ve toplumsal yaşam üzerindeki yarattığı etki açısından Dünya
Mirası Listesi’nde yer alan demiryolları ile eş değerdedir. Bu alanların
geçmişi Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti
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tarihini özetlemektedir. Bu alanda, TCDD’nin yabancı şirketlerden, Türkiye Cumhuriyeti’ne devredilmiş bir mirası söz konusudur. Bu miras
mutlaka öne çıkarılmalıdır.
Ancak güncel tehditler bu mirastan geriye kalan izleri de yok edecek
niteliktedir. Bugün, Anadolu Demiryolu Mirası Marmaray, Haydarpaşa
ve Kartal Kentsel Dönüşüm Projeleri, Kente Yeniden Kazandırma Projeleri ve İstanbul-Ankara Hızlı Demiryolu Projesi gibi tehlikelerle karşı
karşıya olduğu görülmektedir. Bu projeler mevcut istasyon alanlarının
değişimi konusunda baskı yaratacak niteliktedir.
Bu anlamda 1980 sonrasında küreselleşmeye paralel olarak yeni
alışveriş ve iş merkezleri, gecekondu alanlarındaki yoğun apartmanlar,
tarihi ve doğal alanlardaki oteller artık içselleştirilmiş görünmektedir.
Bununla birlikte; birinci sınıf tarım alanlarında toplu konut üretmek,
orman alanında formula pisti yapmak, Haydarpaşa Limanı ve Garı'nın
olduğu alana yoğun yapılaşma önermek, yolcu garları ile birlikte demiryolu sistemlerini kent dışına taşımak ve bunları “kentsel dönüşüm” adı
altında sunmak kabul edilemez bir tutumdur.
Finansman ve büyüme ile ilgili sorunları yalnızca sahip olunan
gayrimenkuller üzerinden çözümlemek mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki kentsel dönüşüm tarif edilirken; “sürdürülebilirlik”, “insan
odaklılık”, “katılım”, “stratejik yaklaşım, program ve planlama” gibi kavramlarla birlikte anılmaktadır.
Kayseri örneğinde açıkça görülebileceği üzere kentsel dönüşüm adı
altında terk edilen alanlardan oluşabilecek rant yeni demiryolu bağlantısının finansmanına bile yetmemektedir. Buda göstermektedir ki
TCDD’nin Kurumsal bazda belediyelerle iş birliği içerisinde yürüttüğü
kentsel dönüşüm projeleri sisteme dönük bir finansman kaygısının
ötesine geçmiş ve bir anlamda talan niteliğine bürünmüş durumdadır.
Bu sürecin kontrol altına alınması büyük önem taşımaktadır. Bunun
için temel yaklaşım demiryolu varlığının ve tescillenmesine ilişkin olarak BTS girişimleriyle başlatılan sürecin sonlandırılmasıdır. Hükümet
tarafından atılan adımlarla gerçekleşmesi an meselesi olan TCDD’nin
özelleştirilmesine karşı durulması, toplumun ortak hedefi olmalıdır.
Ulaştırmanın ana plan ihtiyacı ivedilikle çözümlenmelidir. Ancak bu
süreç sonrasında taşınmazlara ilişkin bir değerlendirme prosedürü
oluşturmak mümkün olabilecektir.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM VE
TOPRAK MÜLKİYETİ SORUNLARI
Şaban İNAM
Aslı BAŞARIR

Artan nüfus hareketliliği, sanayileşme, teknolojik gelişmeler kentsel
dönüşüm sürecini hazırlamıştır. Küresel bilgi akışı üst seviyelerdeyken
kentler de buna uyum sağlamaya çalışmış; ancak sağlanamadığı durumlarda kentle bütünleşemeyen alanlar oluşmuştur. Sanayileşme ve
gelişen refah seviyesinin zorladığı bu kentleşme eğilimi, çoklu fonksiyonlara sahip kent dokusunu ortaya koymayı gerektirmektedir. İşte tam
bu noktada ortaya konulan kentsel dönüşüm uygulamaları, bölge bazında köhnemiş kent dokusunu fonksiyonel plan verilerine terk ederken; uygulamaya alınan arazi ve arsaların, harita-kadastro-tapu hizmetleri kapsamında yetersizliklerine de (pafta-zemin uyumsuzlukları,
tapu sicilinin günceli yansıtmaması, parsele ilişkin verilerin sayısal veri
standartlarına sahip olmayışı, vb) çözüm getirecek, mekânsal bilgi sistemlerine veri tabanı oluşturacaktır.
Sürdürülebilir kentleşme sürecinde kimi zaman merkezi yönetimlerin de desteğinde yerel yönetimler tarafından ‘yaşanabilir sağlıklı kentlerin oluşturulması’ genel hedefi içerisinde gerçekleştirilen kentsel arsa
politikaları üretimi ve bu politikaların hayata geçirilmesinde imar planları ve plan uygulamaları birer araç olmuştur. Yaşanan kentleşme süreci
içerisinde sorumlu idareler tarafından ‘kentsel dönüşüm projeleri’ içeriğinde, gerektiğinde imar planı değişikliği/revizyonu da yaparak, arsa
düzenlemesi (3194/18. madde uygulamaları) yönteminde gerçekleştirilecek imar uygulamalarıyla;


kentsel gelişme eğilimlerine ya da halkın gereksinimlerine cevap
verecek miktar ve çeşitlilikte kullanıma hazır imar parseli üretimi,



kadastro parseli bazında imar planı uygulaması (3194/16. madde
uygulamaları) gibi kısır anlayış içerisinde yeni mülkiyet sorunları
üreten plan uygulamalarının engellenmesi,

 Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Harita
Mühendisliği Bölümü
 Harita Mühendisi
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kamu mülkiyetindeki arazi ve arsalar ile tarımsal nitelikteki
arazilerin bilinç dışı kentsel arsa üretimine konu edilmesinin
önüne geçilmesi,



özellikle kamu tüzel kişiliğine ait taşınmazların sahip olduğu
mülkiyet yapısının ‘imar hukuku ilkeleri’ esasında tespit edilmemesi neticesinde bir taraftan kamu maliyesinin zafiyete uğratılması engellenirken diğer yanda üretilen imar parselinin mülkiyeti kullanım amacı doğrultusunda toplumsal kullanıma sunulması,

sağlanmış olacaktır.
Genel olarak, kentsel dönüşüm projeleri anlayışında yapılacak sürdürülebilir kent planlaması ve sonrasında kentsel arsa (imar parseli) üretimi yoluyla gerek planlama gerekse mülkiyeti kullanımdan kaynaklı
yaşanan sorunlar çözüme ulaştırılabilir.

1. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI
Kentsel dönüşüm, en genel anlamıyla “yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal
işlevin işler hale getirilmesi; toplumsal dışlanma olan alanlarda toplumsal bütünleşmenin sağlanması; çevresel kalitenin veya ekolojik dengenin kaybolduğu alanlarda bu dengenin tekrar sağlanmasıdır” (Müge,
2006: 29).
Türkiye’de kentsel dönüşüm 1990’lı yıllarda Ankara’daki Portakal
Vadisi Çiçeği uygulamasıyla başlamıştır. Bu süreç 1999 depreminden
sonra ve 2003 yılı Kentsel Dönüşüm Kanun Tasarısı açılımıyla ülke
genelinde birçok belediye ve Büyükşehir belediyesinde uygulanmaya
devam etmiştir. Özellikle ülkemizde yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları gecekondu alanlarında; bu alanların ıslah edilmesi, iyileştirilmesi, soylulaştırması içerikli gerçekleşmiştir.
Kentsel dönüşümden sonra verimli kullanımlar elde etmek için kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan gereksinimlerin ve sorunların iyi tespit
edilmesi gerekir. Keza, uygulamalarda görülen önemli sorunlardan
birisi, dönüşüm sonrası mülklerin getireceği yüksek gelirin kamuya
nasıl aktarılacağı ve dönüşüm öncesi ve sonrası değerlerin tespiti; diğeri
ise projenin mülk sahiplerine doğru anlatılmasıdır. Mülk sahiplerinin
diğer tüm hak sahipleriyle birlikte hareket etmesi, proje sürecini, katılımı ve verimliliği büyük oranda destekleyecek ve hukuki sorunları
önleyecektir.
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2. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM GEREKSİNİMİ
Kentsel dönüşüm uygulamalarına tarihten günümüze birçok nedenle
gereksinim duyulmuştur. Ülkemizde ilk göç hareketleri özellikle
1950’den sonra başlamış ve sonrasında yapılan planlarda ise nüfus
hareketliliklerini doğru tahmin edilmediği için yetersiz kalmıştır. Kent
çeperinde altyapı ve sosyal donatı alanlarından yoksun, sosyal ve kültürel yönden farklı tabakalara mensup gecekondu bölgeleri oluşmaya
başlamıştır. 1980 ve sonrasında gecekondu alanlarının yenilenerek
kentsel arsa pazarına kazandırılmasına ilişkin ilk çözüm ıslah imar
planları hazırlamak olmuştur. Islah imar planlarında istenen niteliksel
çözümler elde edilememiş; yerini dünyadaki izlenen gelişmeler eşliğinde kentsel dönüşüm kavramı almaya başlamıştır.
1990’larda sanayi ve hizmetler sektörlerindeki gelişmelerle yer seçim etmenlerinin önemi artmış ve kentsel dengeli gelişme stratejileri
oluşturulmaya başlanmıştır. 1999 depremi gibi doğal afetler kentsel
dönüşüm gereksinimini oluşturan bir diğer nedendir. Günümüzde özellikle yerel yönetimler ve özel sektör grupları için dönüşüm niteliği taşıyan alanlar sermaye temini ve artı gelir getirici amaçlı kullanılmaktadır.
Kentsel dönüşüm kavramı, ülkemizde yeni bir kavram olmamasına
rağmen kentsel dönüşümün amaçları ve kent için gerekliliği yeni anlaşılmaya başlamaktadır. Özellikle günümüzde altyapısı hazır arsa üretimi
ve bu süreçte oluşan mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi için yeni bir
planlama aracı niteliği taşımaktadır.
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3. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN BOYUTLARI
Tablo 1. Türkiye’de Uygulanan Kentsel Dönüşümün Boyutları
PLANLAMA VE TASARIM BOYUTU

SOSYAL BOYUTU

* Kentsel dönüşüm alanı sınırının
tespiti (en az 5 ha),
* Kadastrosu yapılmamış alanlarda
dönüşüm öncesi kadastronun
tamamlanması, mülkiyet tespitlerin
yapılması ve arazi değerlerinin
belirlenmesi,
* Kadastrosu bulunan alanlarda buna
bağlı güncellemelerin yapılarak kentsel
dönüşüm öncesi mevcut durumun
tespiti (bina durumu, bina yaşı, kat
adetleri, …),
* Dönüşüm alanına ilişkin kurumlara
dair görüşlerin alınması,
* Üst ölçek plan kararları, nüfus
projeksiyonları, kentin gelişme yönü
sosyal yapı gibi kriterlere bağlı olarak
dönüşüm türü ve amacına göre yeni
kentsel kullanım alanları (konut, ticaret,
açık ve yeşil alanlar, meydanlar...) ve
donatılar (okul, hastane, dini tesisler,
…) oluşturulması,
* Alt yapı ve ulaşım sistemleri
oluşturulması,
* Dönüşüm sonrası yeni mülkiyet
durumlarının vatandaşa teslim
edilmesi,

* Analizler aşamasında
alana ilişkin toplumsal
gereksinimlerin tespiti,
* Dönüşüm amacına göre
sosyal yapıda olmasını
istenilen değişikliklerin
fiziksel yapıya yansıması
(soylulaştırma,…),

EKONOMİK
BOYUT
*Ekonomik
örgütlenmeler;
Kamu -Kamu
Kamu -Özel
Özel – Özel

YÖNETSEL
BOYUT
*Belediyeler
*Büyükşehir
Belediyeleri
*İller Bankası

YASAL BOYUT
* Dönüşüm Alanları Hakkında
Kanun Tasarısı,
* 5393 Sayılı Belediye
Kanunu’nun Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Alanı başlıklı 73.
Maddesi,
* Toplu Konut Kanunu,
* 5366 Sayılı Kuzey Ankara Girişi
Kentsel Dönüşüm Projesi
Kanunu
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4. KENTSEL DÖNÜŞÜM – MÜLKİYETİ KULLANIM İLİŞKİSİ
Kentsel dönüşümde mülkiyet;


taşınmaz malların sınırlarının, üzerindeki hak ve sorumlulukların, değerlerinin belirlenmesinde,



taşınmaz mallarla ilgili mülkiyet ve sınır anlaşmazlıklarının giderilmesinde,



hazine mallarının tespit ve değerlemesinde,



adil vergilendirme ve vergi toplama çalışmalarında,



orman, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahsis çalışmalarında,



her türlü alt yapı projesinin planlanması ve uygulanmasında,



tapu kadastro bilgilerini çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile
özel sektör projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında,

yoğun olarak kullanılmaktadır (Çağla, 2007; 51).

5. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ TOPRAK
MÜLKİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
Kentler için yapılan üst ölçekli planlar ile imar uygulama planları
nüfus projeksiyonlarının öngördüğü nüfusa ve bu nüfusun ihtiyacı olan
yerleşim alanına her zaman cevap vermeyebilir. Bunda planlama kararlarının yanı sıra kente planlama ile kazandırılan kimlik farklılaşması
(Ankara’nın başkent olması gibi), kentin yeni iş imkânlarına sahip olması, eğitim, turizm gibi yeni yatırımlarının yapılmasının da etkisi olmaktadır. Bu gibi etkenler kent nüfusunun beklenenden fazla artmasına
ve bu nüfus için gerekli olan yerleşim alanı miktarının da değişmesine
neden olur.
Sorumlu idareler, kent nüfusu için alt yapısı tamamlanmış imar parseli talebini karşılamaya çalışırken; diğer taraftan kentin gelişimine yön
verme eğilimini gerçekleştirmede önce kentsel arsa rezervi alanlarına
yönelecek, ihtiyaç duyduğu yerde tarımsal arazileri planlama çalışmalarına konu ederek kentsel kullanıma açmak isteyecektir. Tarımsal arazilerin kentsel arsa niteliği kazanması ise mülkiyet haklarının değişmesine ve kısa sürede haksız gelir elde edilmesine neden olmaktadır.
Yetersiz arsa üretimi, kentlerde sadece tarımsal alanların kentsel
arsaya dönüşümünü değil aynı zamanda gecekondulaşmaya, altyapısız
ve donatı alanlarından yoksun sağlıksız gelişmelere, toplumdan kopuk
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sosyal ve ekonomik grupların oluşumlarına, arsa spekülasyonunun hızla
artmasına, yer seçim etmenlerinin farklılaşmasına neden olacaktır.
Kentleşme sürecinde kentleşme oranı ve imarlı arsa arzı sürekli karşılaştırmalı, kent gelişimine etkileri gözlenmeli ve bu imarlı arsa arzının
örgütlü gruplar (kooperatifler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat
şirketleri, yerel yönetimler vb.) kanalıyla yapılması ve yerel yönetimler
tarafında yürütülmesi konusundaki yaklaşımlar değerlendirilmelidir.
Bu yaklaşımlardan biri de kentsel dönüşüm uygulamalarıdır. Kentsel
dönüşümle,


İmar planı sahalarında yer alan kadastro veya eski imar parselleri
üzerinde mevcut imar planı değerlerinin iyileştirilerek değiştirilmesi,



Kent içindeki arsa rezervlerinin aktif hale getirilmesi,



Terk edilmiş veya köhnemiş durumdaki kentsel alanların plan değerlerinin değiştirilerek yeniden kullanıma açılması,



Mevcut yapılar arasında boş kalan parsellerin kullanılması ve
imarı,



Teknik altyapı alan kullanımında kentin yayılmasından çok 3. Boyutta gelişiminin sağlanması



Konutların modernleştirilmesi ve onarımı ile konut çevrelerinin
iyileştirilmesi



Kentsel, çevresel ve doğal değerlerin korunarak yaşatılması,



Kamuya ait arazilerin arsa üretme amaçlı tükenmesinin engellenmesi,



Kamulaştırma ile oluşan bütçe harcamalarının engellenmesi,



İmar hakkı transferi gibi yeni yaklaşımlar ile koruma amaçlı planlar üretilmesi, serbest piyasa koşullarında taşınmazların değerleri belirlenmesi, kamunun yararına mülkiyet hakkının saklı tutulması ve böylece mülkiyet hakkı üzerindeki taşınmazın niteliğiyle oluşan (tarımsal, kültürel değere sahip) kısıtlamaların önlenmesi (Göksu, 2003).



Kentsel arsa üretme döneminde ortaya çıkan tarımsal alanlara
arsa niteliği kazandırılması, kamusal arazilerden çeşitli özelleştirilmelerin yapılması, mülkiyet haklarının değişimiyle ortaya çıkan haksız gelir kazancının önüne geçilmesi, kentsel alanlarda
doluluk boşluk oranlarının iyi değerlendirilmesi;

sağlanmaktadır.
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6. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAŞANAN
TOPRAK MÜLKİYETİ SORUNLARI
6.1. Kadastro ve Tapu Hizmetleri
Kadastronun temel amacı, taşınmazın sınırını, buna ait ve bunun dışındaki hak ve yükümlülükleri tespit etmek ve güvenliğini sağlayıcı
planlar üretmektir. Tapu yoluyla bu planlar kayıt altına alınarak devlet
güvencesinde tutulur. Başta kamu yararı esas alınarak bu kayıtlar üzerinden adil vergilendirmeler yapılır, bölgesel ve kentsel gelişmeyi sağlayıcı arazi politikaları ve kararları üretilir, tarım, turizm ve hizmetler
sektöründe gelişmeyi hedefleyen planlama, tasarım ve uygulamalarda
temel altlık teşkil eder.
Ülkemizde Osmanlı döneminde, defter-i köhneden itibaren yapılmaya başlanılan kadastro çalışmaları ilk başlarda günün koşullarına
uyum sağlamıştır. Ancak hızlı nüfus artışı ile başlayan kentleşme, sanayileşme ile değişen ekonomik yapı, tarım topraklarının imar uygulamaları ile yeni kaynaklara temel oluşturması, çevresel zararlardan korunma ihtiyaçlarının artması, doğal yapı ve zenginliklerin gittikçe önem
kazanması, altyapı ihtiyaçlarının değişmesi, teknolojik gelişmeler gibi
birçok etken kadastro hizmetleri tarafından gereği ve yeterince yerine
getirilememiştir.
Günümüzde kadastro hizmetlerinin ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘çok amaçlılık’ hizmetlerine tam cevap verememesi, arazi kullanım politikalarının
oluşturulmasında, kentsel ve bölgesel planların üretilmesinde, bunlara
bağlı oluşturulan toplulaştırma, arsa ve arazi düzenlemesi, kentsel dönüşüm gibi uygulamalarda kadastral altlıkların önemini daha da arttırmaktadır.
Kentsel dönüşüm alanlarında kadastro ve tapu hizmetlerinin eksiksiz
sunulması, bu alan içinde yaşayanların mülklerini hukuki güvence altına
almaktadır. Dönüşüm alanı içinde kadastrosu yapılmamış alanlar bulunuyorsa, kadastro yapıldıktan sonra kentsel dönüşüm uygulanır. Bu
anlamda kentsel dönüşüm, uygulama alanı için kadastral güncellemeyi
ve alanda yaşayanlara ait mülkiyeti belirler. Dönüşüm alanı içinde mülkiyet bilgileri belirlenmiş ise bu hem kentsel dönüşüm uygulamalarının
analiz süresini azaltır hem de alanda yaşayan vatandaşın dönüşüme dair
hak sahibi olmasını sağlar.
Dönüşüm alanında mülkiyet durumunun biliniyor olması, o alanda
yaşayan ev sahibi- kiracı oranın belirlenmesinde önem taşımaktadır.
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Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarında mülkiyet yapısının analizler aşamasında yeterince tespit edilmemesi, dönüşüm öncesinde ve
sonrasında alandaki kiracı oranında büyük değişiklikler yaşanmasına ve
kiracı olduğu tespit edilmemiş vatandaşların bu alandan başka alanlara
göç etmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm alanı
içinde bulunan halka değil; çeşitli çıkar gruplarına hizmet edilmiş olacaktır.
Ülkemizde daha çok gecekondu alanlarında uygulanan kentsel dönüşüm, bu alanda işgal yoluyla kamu ve özel arazileri ele geçirilen mülkiyet sahiplerine hem haklarının korunmasını hem de dönüşüm sonrası
gecekondudan ayrılan vatandaşa taksit ya da vergilendirmelerle mülkiyet sahibi olabileceği yeni bir yaşam ortamı ve sosyal statü kazanmasını
sağlayacaktır.
Kadastral veriler ayrıca dönüşüm öncesi ve sonrasında değer tespitlerinin yapılmasında önem taşımaktadır. Mülkiyet sahipleri bu tespitler
öncesinde sahip oldukları haktan yararlanacak ve sonrasında hak talep
edeceklerdir. Buna karşın kentsel dönüşüm sonrasında dönüşüm alanın
kazanacağı değer artışı, mülk sahiplerinden vergilendirme veya diğer
usullerle temin edilip, kamuya kazandırılmasının önü açılmalıdır.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında kamu ve özel mülkiyet arazilerinin belirlenmesi özellikle (mera, orman, ticaret, doğal kaynaklar, koruma alanları...) alanların korunması amaçlı arazi kullanımların işlenmesi ve kentsel altyapı tesislerinin kadastral altlıklarda yer alması,
kentsel dönüşüm uygulamaları açısından maliyeti azaltan ve kurumlar
arası iletişimi arttıran bir unsur olacaktır.
Kentsel dönüşümde çok boyutlu kadastro ve tapu hizmetlerinin
önemi bu hizmetlerde karşılaşılan sorunlarla beraber artmaktadır.
Genel olarak kentsel dönüşüm alanlarında görülen kadastral sorunlar
şunlardır (Çağla, 2007; 53):


Teknik nedenlerle yetersiz kalma,



Uygulama niteliğini kaybetme,



Kadastro haritalarının eksikliğinin görülmesi,



Zemindeki sınırların gerçeği uygunluk göstermemesi,



Kadastro bilgilerinin aktarımında farklı yöntem ve standardın
kullanılması,



Kadastro kurumunun diğer kurumlarla işbirliği içinde olmaması.
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Kadastro bilgileri araziye ilişkin diğer bilgilerle bütünleştirilemediğinden ve mekansal bilgi sistemleri oluşturulamadığından, birçok
alanda tapu ve kadastro bilgilerinden yararlanılamamakta ve ülke genelinde çeşitli kurumlar tarafından yapılan üretim çalışmalarındaki veri
tekrarı kaynak israfına neden olmaktadır (Çay vd., 2007: 41).
a) Kadastro Haritalarının Güncellenmesine İlişkin Yasal Zorunluluğun Bulunmaması
Türkiye’de kadastro çalışmaları sonrasında kadastro parsellerinde
meydana gelen sınır değişiklikleri, yeni inşa edilen yapı ve tesisleri, yeni
açılan yollar ya da terk edilen alanlar maliklerin talepleri olmadan sicillerine yansıtılamamaktadır. Ülkemizde kadastro sonrası zeminde yapılan bu değişikliklerin ilgililer tarafından talep ettirilerek sicillere işletilmesini sağlayan yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu durum mevcut durum ile kadastral haritaların zamanla birbirinden faklılaşmasına
neden olmakta ve kadastral haritalar zemini yansıtmamaktadır. Sonuçta
kentsel planlama ve kentsel dönüşüm gibi plan ve proje uygulamaları
esnasında yapılan arazi kullanım analizleri kadastral altlıkların güncellenmesi ya da yenilenmesi ihtiyacını doğurmakta bu da ayrı bir zaman,
maliyet ve emek kaybına neden olmaktadır (Çağla, 2007; 53).
b) Tapu Bilgilerinin Güncelleme Sorunları
Mülkiyet bilgilerinin tapu kütüğüne aktarılırken farklı ifadeler kullanılması sorun oluşturmaktadır. Bu işlemlerin bir standarda bağlı kalınarak yapılması gerekmektedir. Özellikle kırsal alanlarda satış, taksim ve
miras bölünmeleri sonucunda tapu kütüğündeki malikle gerçek maliklerin farklı kişiler olması ve kadastro ve sonrasında yapılan değişikliklerin
tapu kütüğüne yansıtılma zorunluluğunun olmaması kentsel dönüşüm
gibi projelerin uygulanması esnasında ve sonrasında mülkiyete ilişkin
sorunlar oluşturmaktadır (Çağla, 2007; 53).
c) 2859 Sayılı Yenileme Kanunu Çerçevesinin Kısıtlı Olması ve Beklentilere Cevap Verememesi
Ülkemizde halen yapılmakta olan kadastroyu ‘çok amaçlı kadastro’
olarak nitelendirmek mümkün değildir. Ayrıca kadastro bütün ülke
arazilerini kapsamamaktadır. Bu nedenle kadastronun bitmek üzere
olduğu günümüzde, içeriği ve belirlenecek kapsamı ile ‘yenileme kadastrosu’ (Yenileme kadastrosu kavramı Türkiye için geçerli olup, kullanılmakta olan bir kavram değildir.) çalışmasının başlatılmasına ihtiyaç
vardır (Çay vd., 2007: 41).
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d) 3 Boyutlu Kadastro
Mevcut kadastro hizmetleri mülkiyet hakkının düşey boyuttaki bileşenlerini yansıtmada yetersiz kalmaktadır. 3 boyutlu kadastro arazi
yüzeyindeki değişikliklerin görsel analizi, yapıların yüksekliklerine göre
vergilendirilmesi, kent planlaması ve yönetimi, kentsel dönüşüm uygulamalarının uygulama öncesi ve sonrası değer ve mülkiyet değişimi
bilgilerine ulaşımı kolaylaştıracaktır (Döner, Bıyık, 2007: 54).

6.2. Yasal Boyuta İlişkin Sorunlar


Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı

Dönüşümde öncelikli alanların belirlenmesine ilişkin kentsel dönüşüm yasa tasarısında bir belirleme yapılmamaktadır. Tasarıya göre
dönüşüm alanı en az 5 ha büyüklüğünde olması ve bu alana dair bir sınır
belirlenmesi, bütüncül planlama yaklaşımına ters düşmektedir. Yasa
tasarısında dönüşüm alanları içinde 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığını belgeleyen gecekondu sahiplerine, ruhsatsız yapı sahiplerine ve
ikamet edenlere de bedelini 20 yılı aşmamak üzere borçlandırmak kaydıyla yapılacak sosyal konutlardan veya yapılardan bağımsız bölüm
verileceği ifade edilmektedir. Bu durumda 1984 yılında çıkartılan 2981
sayılı yasa ile getirilen son gecekondu affı göz ardı edilerek yeni bir af
gündeme gelmektedir.
Bu yasa tasarısı ile ortaya çıkan bir problem de dönüşüm alanlarında
yapılan planlarla üst ölçek planlarının uyumunun aranmaması, dönüşümün üst kademe planlarda revizyon veya değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde bu revizyonların 3 aylık bir süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekliliğidir (Çağla, 2007; 63).


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Alanı” Başlıklı 73. Maddesi

Bu düzenleme ile yerel yönetimlere, büyük inşaat şirketleri ile birlikte küçük mülkiyet sahiplerinin haklarını dikkate almayan bir şekilde
(yapılması planlanan konutların niteliği ve hedef kitlesinden bağımsız
olarak) tasarruf etme yetkisi verilmektedir.
Konut ihtiyacının ve konut sahipliğinin nitelik ve nicelik olarak doğru
bir şekilde bilinmediği bir ortamda, Anayasa’nın “Mülkiyet Hakkı” baslıklı 35. maddesi ve “Kamulaştırma” başlıklı 46. maddesinde yer alan
hükümler ile koruma altına alınan mülkiyet hakkını fiilen ortadan kaldırmaktadır (Çağla, 2007; 61).
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5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilerek
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

Bu yasada yıpranan ve özelliğini kaybetmiş kent bölgelerinin nasıl ve
hangi ölçütlere göre belirleneceği açıklanmamaktadır. Bunun yanı sıra
bu yasa ile kentsel sit alanlarının ve koruma amaçlı imar planlarının
bütünlüğünün bozulması da söz konusudur.


Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu

Bu kanun, kuzey Ankara ve girişinde yer almış gecekonduların kaldırılması, çevre düzenlemesi ve iyileştirilmesi amaçlı sadece fiziksel özellikte oluşturulan bir düzenlemedir. Ayrıca bir kentin sadece bir bölümü
için çıkarılan bir kanun bütüncül planlama yaklaşımından uzak kentsel
gelişmeye neden olur.

7. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA GÖRÜLEN
MÜLKİYET SORUNLARINA DAİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
7.1. Kentsel Alanda Sürdürülebilir Gelişme ve Sağlıklı
Büyüme
Kentler planlanırken nüfus projeksiyonları, belli zaman diliminde yaşayacağı süreç ve değişiklikler en kapsamlı bir şekilde analiz edilmelidir.
Bu analiz sürecinde kent için gerekli olan konut ihtiyacı, kamusal kullanım alanı, tarımsal alan, sanayi alanı, mera alanı, açık ve yeşil alanlar,
turizm alanları,… en doğru şekilde analiz edilerek yapılacak planlara bu
ihtiyaçlar sürdürülebilir arazi yönetim çerçevesinde sunulmalı ve buna
bağlı olarak planlar çizilmelidir. Bu şekilde yapılmadığı takdirde, vatandaş kendi konut ihtiyacını gecekondularla karşılayacak, kent içindeki
kamusal alanlar rant getirdiği için belediyenin sermaye elde etme isteği
ile satılacak ve kamusal kullanım alanları azalacaktır. Yanlış analiz edilen kentsel veriler, yanlış planları doğururken kentteki mera, orman ve
tarımsal alanların kentsel alana katılarak niteliğini yitirmesine neden
olacak ve bunun sonucunda sağlıksız gelişme gösteren kent yığınları
oluşacaktır. Sağlıklı hale getirmek üzere yapılan dönüşüm çalışmalarıyla
ise kimi zaman gecekondu alanları gibi alanlarda mülkiyet değişimleri
sonucunda kamunun arazilerini yitirmesi gibi bahsedilen sorunlar açığa
çıkacaktır.

Kentsel Dönüşüm ve Toprak Mülkiyeti Sorunları │ 267

7.2. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yerel Gündem 21’in Rolü ve
Mülkiyet Problemlerine Etkileri
Sürdürülebilir kentsel alan oluşumunda rehber kabul edilen Yerel
Gündem–21, insanların yaşam kalitesini ve standartlarının arttırılmasına yönelik sürdürülebilir gelişmeyi destekleyen önemli bir kilometre
taşıdır. Yerel Gündem-21’in temel hedefleri;


Yerel düzeyde katılımcılığın sağlanması,

Yerel düzeyde halkın yönetimleri ile katılımcı süreçlerinin başlatılması ve kendi kentleri için görüş birliği sağlamaları aşamasıdır. Bu yolla
kentlinin yerel düzeyde yapılacak planlarda etkili olmaları sağlanacak
ve yapılanlar kentlinin isteği doğrultusunda oluşacaktır. Bu açıdan kentsel dönüşüm projelerinde halkın projeye aktif katılımı projenin gelişimini etkileyecektir. Kent merkezinde, liman, konut, afet, sanayi,… alanlarında yapılan dönüşüm projelerinde mülkiyete ilişkin bilgilerin doğru
tespiti, kiracılık oranlarının belirlenmesi, yeni mülkiyet bilgilerinin
sicillere işlenmesi,… gibi halkın katılımını gerektiren işlemlerin halka
yapılacak referandumlar, konseyler,… ile daha kolay belirlenmesi sağlanırken ayrıca kente dair halkın istekleri ve görüşleri alınacak ortamlar
oluşacaktır.


Yerel yönetimler ile diğer yerel yönetimler arası işbirliğin arttırılması,

Deneyim ve bilgi alışverişinin sağlanması açısından diğer yerel yönetimlerle ilişki içerisinde olmak önemlidir. Böylece oluşturulacak bilgi
sisteminin alt yapısı aynı standartlarda olacak ve yapılacak üst ölçek
planlarda ihtiyaç duyulan mülkiyet ve diğer altyapı bilgileri sentez paftalarında çakışık ve aynı durumda yer alacaktır.


Uluslararası topluluklar ile yerel yönetimler arası işbirliğinin
arttırılması,

Bu aşamada ülke düzeyinden uluslararası arenadaki standartlar etrafında bilgi alışverişi ve işbirliği sağlanacaktır.
Yerel Gündem-21’in Türkiye’de teşviki ve geliştirilmesi, küresel ortaklıkları arttırıcı ve yönetimsel işlevleri geliştirici olmasının yanı sıra
planlama ve kentsel dönüşüm projelerinde görülen mülkiyet sorununa
dair standart olma ve halkın katılımını sağlama yönüyle önemsenmeli
ve üzerinde durulmalıdır.
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7.3. Kentsel Dönüşüm İçin Kadastro ve Arazi Yönetimi
Kadastro ve arazi yönetiminin tüm kurumsal alt yapı bileşenleri, sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm yapılabilmesi için gerekli tüm verileri
sağlamaktadır. ‘FIG-Kadastro 2014’ çerçeve vizyon programında yapılan, “Kadastro, bir ölçeğe dayalı olarak sınırları belirlenmiş bir ülke ya
da bölgenin mülkiyetle ilgili verilerinin sistematiksel olarak düzenlenmiş kamu envanterleridir. Yasal arazi nesneleri bazı farklı gösterim
anlamlarıyla sistematik olarak belirlenir. Bu arazi nesnesi kamu veya
özel yasalar tarafından tanımlanır. Taşınmazın ana hatlarını, yani sözel
verilerle birlikte tanımlayıcı her bir ayrı arazi nesnesinin özelliğini,
büyüklüğünü, değerini ve yasal haklarını veya arazi nesneleri ile ilişkilendirilmiş olan kısıtlamalar gösterebilir” tanımı, kentsel dönüşümün
Arazi İdare Sistemi içerisinde ve sürdürülebilir kent yönetimi kararları
uyumunda yapılması gerektiğini ifade etmektedir (Çay vd., 2007: 43).
KADASTRO VE ARAZİ YÖNETİMİ

Kadastro 2014

Kaynak
Yönetimi

Arazi
Politikalarının
Oluşturulması

Arazi İdare
Sistemi
Arazi Kullanım ve Gelişim
Planlarının Hazırlanması
ve Birbiriyle
İlişkilendirilmesi

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Şekil 1. Kadastro ve Arazi Yönetimi Bileşenlerinin Kentsel Dönüşüm
İle İlişkisi.
Kadastro–2014 hedefleri; çok amaçlı kadastro uygulamaları ile
taşınmaza ilişkin mülkiyet yapısı, değerleme, vergilendirme, hukuksal
güvence, arazi kullanımı, alt yapı, doğal yapı gibi kentsel dönüşüm sürecinin analiz aşamasında gerekli olan ve kentsel dönüşüm çalışmaları
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sonrasında elde edilen değer artışının kamu yararı gözeterek kullanılması için gerekli olan veri tabanlarını sağlamaktadır.
Ulusal planlamadan, bölge ve şehir planlamaya kadar oluşturulan
arazi politikaları çerçevesinde yapılacak bir kentsel dönüşüm; bütüncül
yaklaşımlı planlamaya aykırı düşmeyecek ve sürdürülebilir kentsel
yaşamın önemli bir parçası olacaktır.
Arazi kullanımı ve kentsel geliştirme planları ile kentsel arazi yönetiminde kentsel dönüşüm için öncelikli alanların tespiti, çevresel ve
görsel değere sahip alanların belirlenmesi ve mülkiyet durumlarının
ortaya konulması sağlanacaktır.
Arazi İdare Sistemi, kentsel dönüşümdeki kurumsal örgütlenme eksikliğinin giderilmesi, kentsel dönüşüm uygulamalarının denetlenebilirliğinin sağlanması ve halk katılımına ilişkin çalışmaların yapılması için
gereklidir.
Kentsel kaynakların yönetimi, kentsel dönüşüm alanlarında yeraltı ve
yer üstü kaynaklarının tespit edilip kadastrosunun çıkarılması, doğal ve
arkeolojik sit alanlarında kentsel dönüşümün sürdürülebilir bir şekilde
yapılması için gereklidir.

SONUÇ
Kentsel dönüşüm; kentin bütüncül planlanmasını sağlayan, ilkeli
arazi kullanım/yönetim kararları eşliğinde üretilen kentsel arsa politikalarını hayata geçirmede etkin olan, kentlinin sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel sorunlarına çözüm üreten bir uygulama şekli olmalıdır.
Kentsel dönüşüm uygulamalarının sağlıklı sonuçlar vermesi, ilkeli
karar destek ortamlarının (bütüncül kent planlaması, sürdürülebilir
yönetim anlayışı, çok amaçlı kadastro altyapısı, kurumlar arası eşgüdüm, vb.) oluşmasına bağlıdır. Böyle bir ortamda ve arazi yönetimi gibi
bir veri organizasyonu altında gerçekleştirilecek bir kentsel dönüşümde
sadece altyapılı imar parselleri üretilmiş olmayacak; aynı zamanda,


mülkiyet sorunlarının teknik ve hukuksal yönden tanımlanması
yapılmış;



kurumsal stratejiler içerisinde ortak hedefler belirlenmiş;
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günceli yansıtmaktan uzak kalmış tapu sicil ve kadastro belgeleri,
mekansal bilgi sistemlerine veri tabanı oluşturacak şekle dönüşmüş;



zeminde mevcut kaçak ya da gecekondu yapılar yerini daha sağlıklı ve planlı/ruhsatlı yapılara terk etmiş;



hisse dağılımı ve yüzölçümü gereği planlı yapılaşmaya uygun
olmayan ayni haklar ‘kat mülkiyeti uygulamaları’ eşliğinde sorunsuz ve aktif kullanıma kavuşmuş;



birim alanda yaşayan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları
zenginleştirilmiş, kullanım limitleri yükseltilmiş;

olacaktır (İnam ve Çağla, 2007).
Sürdürülebilir kentsel dönüşüm çalışmalarında, sürdürülebilir arazi
yönetimi ve kentsel arsa üretme politikaları eşliğinde kentsel ve kırsal
nitelikli arsa ve arazilerin koruma öncelikli sit alanı sınırları, maliklerinin imar hukuku içerisindeki hakları, kent karakterinin tanımlanması
sağlanmış olacaktır. Kentsel dönüşüm uygulamaları böylece kentin
aksayan ve dönüşüm ihtiyacı olan alanlarını eksiksiz tespit ederek,
yerleşim biriminin kent ile bütünleşmesini sağlayacaktır.
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TARİHİ SÜREÇTE KENTSEL ALANDA MÜLKİYET DURUMU VE
KÜLTÜR VARLIKLARININ MÜLKİYET SORUNLARININ
ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ

Tuba AKAR*
Emre MADRAN**

1858 tarihli Arazi Kanunnamesi’ne kadar Osmanlı Devleti’nde Anadolu ve Rumeli toprakları miri toprak statüsündeydi. Buralarda, kentsel
alanda mülkiyet; kişilere, vakıflara ve devlete ait mülkler olarak çeşitlenmekteydi. Osmanlı döneminde devletin ve toplumun sosyal, kültürel,
ekonomik ve idari yapısı ile birlikte şer’i miras hukuku, kişilere ait mülkün vakıf mülküne dönüşerek faydalanılmasını sağlayan bir mekanizmayı oluşturmuştu. Bundan dolayı kentsel alanlarda bugün kültür varlığı olan yapıların önemli bir bölümü, vakıf mülkü olarak gelişmiş ve
vakıf kurumu aracılığıyla onarımları ve süreklilikleri sağlanmıştı. Arazi
kanunnamesi ile birlikte özel mülkiyete tanınan haklar sonucunda ve de
değişen imar anlayışı ile kişilerin vakıf yoluyla yapı inşa etme eylemi
yavaş yavaş yok olmuştu.
20. yüzyıl başına kadar vakıf mülkiyetinde olan cami, medrese, han,
hamam, bedesten, dükkan gibi bugün kültür varlığı olan yapıların, 20.
yüzyılın ilk yarısından itibaren satış ve devir gibi işlemlerle özel mülkiyete ve kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetine geçtiği görülmüştür.
Böylece bu yapıların vakıf kurumu aracılığıyla kurumsal olarak gerçekleştirilen onarımları, mülk sahiplerinin sorumluluğuna geçmiştir. Bununla birlikte özel mülkiyette bulunan kültür varlığı olan han, bedesten,
kapalı çarşı, arasta gibi yapıların mimari karakterine bağlı olarak birim
birim parçalı mülkiyete dönüşmesi ve miras yoluyla da hisseli mülkiyetin görülmesi, kültür varlıklarının korunmasına yönelik eylemlerin
önünde en önemli problemlerden biri olarak belirmiştir. Mülkiyet şemasında yaşanan bu değişim, yapıların onarım süreçlerini negatif yönde
etkilemiş, yapıların sahipsizleşmesine ve korunamamasına yol açmıştır.
Oysaki, bugün kentsel alanda vakfa, hazineye, belediyelere, çeşitli kamu
kurumlarına ve özel mülkiyete ait kültür varlıkları, 2863 sayılı Kültür ve
* Öğr.Gör.Dr., Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü, tubaakar@mersin.edu.tr,
akartuba01@gmail.com
** Doç.Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, madran@arch.metu.edu.tr
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Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca devlet malı statüsünde
olup, anayasal olarak devlet tarafından da korunmakla yükümlüdür.
Bu bildiride, kentsel alanda bugün kültür varlığı niteliğinde bulunan
yapıların, tarihi süreç içerisinde mülkiyet şemalarındaki değişimin
ortaya konulması ve buna bağlı olarak onarım mekanizmalarının belirlenmesi, mevzuatta kültür varlıklarının korunması ve mülkiyet ilişkisinin saptanması, yapıların korunmasında mülkiyetten kaynaklanan
problemlerin tespit edilmesi ve kültür varlıklarının korunmasında mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik bir önerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda mülkiyet sorunlarının örneklenmesinde kentlerin tarihi ticari merkezlerinde yeralan, mülkiyet problemlerinin en çok
rastalandığı, yapı ve alan ölçeğinde koruma eylemlerini zorlaştıran
örnekler ön plana çıkarılarak değerlendirilmiştir.

TARİHİ SÜREÇTE KENTSEL ALANDA MÜLKİYET DURUMU VE
YAPILARIN KORUMASI
Osmanlı İmparatorluğu toprakları arazi kanunanmesi öncesine kadar; Öşür Arazisi, Haraç Arazisi ve Miri Arazi olarak üçe ayrılmaktaydı.1
Anadolu ve Rumeli topraklarını kapsayan miri arazi hukuken hazine
arazisi olup hükümdarın tasarrufunda olan arazi demekti. Miri arazinin
bu statüsü tarımsal alanda ve kentsel alanda farklı işlemekteydi. Tarımsal arazinin mülkiyeti ve tasarruf hakkı devlete aitti, devlet tarafından
vakıflara veya kamu hizmeti gören kişilere hizmetleri karşılığı tasarruf
hakkı verilirdi.2 Burada arazinin çıplak mülkiyeti (rakabe) devlette kalır,
bu topraktan alınması gereken vergiler kamu görevlisine veya vakfa
devredilirdi. Kentsel alanda ise, miri arazi mülkiyet açısından üç sınıfa
ayrılmıştı; mülkiyeti özel kişilere ait araziler, vakıf araziler ve mülkiyeti
devlete ait araziler olmak üzere. Mülkiyeti özel kişilere ve vakıflara ait
olan araziler; köy, kasaba ve kentler içinde bulunan arsalar ile bu yerÖşür Arazi; Hicaz ve Basra şehirlerini, Haraç Arazi; Suriye ve Irak topraklarını, Miri
Arazi ise Anadolu ve Rumeli topraklarını içermekte idi. Öşür ve Haraç arazi özel mülkiyet statüsünde olup, öşür ve haraç vergilerine tabi iken, miri arazi devlete ait arazi
idi. Detaylı bilgi için bkz. Barkan,1980, Cin, 1987:9-41, Üçok-Mumcu-Bozkurt,
2002:285-86, Imber, 2004:125-148, Yediyıldız,2003:123, Halaçoğlu,1998:88-91,
Kurt,1999:59-65, Küçükkalay,1999:53-58.
2 Tımar sistemi olarak bilinen bu sistem miri topraklarda uygulanmakta idi. Tımar
sisteminde tarımsal alan, maden, gümrük, liman gibi devlete gelir getirici olan kaynaklar, sağlayacağı yıllık gelirin miktarına göre dirlik denilen birimlere ayrılır ve bu
dirlikler hizmetleri karşılığı ve hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere memurlara ve askerlere veya vakıflara tahsis edilirdi. Tımar sistemi ile ilgili detaylı bilgi için
bkz. Barkan,1977:286-333, İnalcık,2003:111-123, Imber,2006:253-270.
1

274 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
leşme merkezlerinin hemen kenarında, en fazla yarım dönümlük bağ,
bahçe, bostan gibi alanlardı. Kentsel alanda devlete ait mülkler ise genellikle sahibi bulunmayan veya mirasçısı olmayan mülklerin devlet
hazinesine kalması sonucu ortaya çıkmakta idi.3 Sonuçta, Anadolu ve
Rumeli eyaletlerinde kentsel alanlarda mülkiyet hakları söz konusu
iken, kırsal alanda miri toprak rejimi hakimdi.4
Osmanlı’da kentsel arazide görülen bu mülkiyet şeması, arazi üstündeki yapılaşmada yatayda çeşitlenebilmekte; yapının arazisi, yapı, yapının katları ve arazi üzerindeki ağaçlar farklı mülkiyete sahip olabilmekte idi. Bir başka deyişle vakfa ait bir arsa üzerine, yine vakfa ait bir
dükkan (bunlar farklı vakıflara ait olabilirdi), dükkan üzerine mülk bir
oda inşa edilip, vakıf arazi üstünde mülk ağaç yetiştirilebilmekteydi5.
Mülkiyet şemasında görülen bu çeşitlilikle birlikte, Osmanlı’nın klasik
dönemlerinde kentlerdeki inşai ve imar faaliyetlerinin genellikle vakıf
kurumu aracılığıyla gerçekleştiği görülmektedir (Cezar,1983:261-282).
Askeri ve bayındırlık yapısı olan surlar, kaleler, köprüler, yollar gibi
yapım eylemlerinin devlet tarafından yaptırıldığı bilinmekte, kamusal
nitelikli cami, medrese, okul, külliye, darüşşifa, han, hamam, bedesten,
dükkan gibi yapılar ise, bireyler tarafından yaptırılarak vakfedilmektedir. Böylece yapı bireyin mülkiyetinden çıkarak vakıf mülkü olmakta ve
kamusal bir nitelik kazanmaktadır. Konutların ise yine bireyler tarafından inşa ettirilen bir kısmının vakıf mülkiyetinde olduğunu vakfiyelerden görmek mümkündür. Osmanlı döneminde toplum içerisinde dini,
ekonomik, sosyal ve psikolojik gibi bir takım sebeplerle yaygın olarak
uygulanan vakıf eylemi sonucunda kentsel alanda yapılı çevrenin vakıf
mülkiyetinde geliştiği görülmektedir.6
Vakıf mülkiyetinde gelişen yapılı çevrenin korunması, yine vakıf mekanizması içerisinde sağlanmakta, vakıf mülkünün miras yolu ile parçalanmaması sonucu ile de uzun süre bu mekanizmanın içerisinde onarımları gerçekleşmektedir. Vakıf mekanizması içerisinde yapıların korunması; vakfın sürekli gelir kaynağının olması, bu gelirlerin öncelikli
olarak onarım masraflarına harcanmasının şart koşulması, sürekli baKişi öldükten sonra mirasçısı yok ise mülkiyetinde bulunan mallar “beytu’l mal”e yani
devlet hazinesine kalıyordu. Bundan dolayı şehirlerde “beytü’l mal emini” diye görevliler vardı.
4 Akar, 2009:19-20, dipnot 30.
5 Akar, 2009: 20, dipnot 33.
6 Kişiyi vakıf kurma eylemine iten dini, psikolojik, sosyal ve ekonomik faydalar için
bkz. Yediyıldız, 2003:10-14, Akar 2009:15-16.
3
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kım ve onarım yapılması, hatta bunun için vakfın bünyesinde sürekli bir
teknik kadronun tahsis edilmesi olarak özetlenebilir. Bu durum vakıf
yapıların onarıma ihtiyaç duyduğu her an onarım yapılabilmesini, sürekli yapılan küçük ölçekli bakım ve onarımlarla, büyük ve daha masraflı onarımların oluşmamasını veya geciktirilmesini sağlamaktadır
(Akar,2009:55). Böylece vakfın gayesi olan sonsuza dek varolma ve
topluma hizmet etme anlayışı gerçekleştirilmiş olacaktır.
Vakıf mülkiyetinde bulunan yapının korunmasında sadece vakfın tüzel kişiliği sorumlu olmamakta, eğer ki onarıma ihtiyaç duyan taşınmaz
kamusal niteliği olan cami, mescit, medrese, mektep, hastane gibi hayrat
yapı ise, bunların korunmasında devlet ve halkın da sorumlu olduğu,
onarım talebinde bulunma ve onarıma mali katkı sağlama gibi rolleri
üstlendiği bilinmektedir.7 Bunun haricinde yine vakıf mülkiyetinde olup
akar nitelikli olan yapıların da korunmasını vakıf hukuku öncelikli olarak görmekte, kullanıcının veya kiracının onarım yaptırmasını ve onarım masrafına karşılık yapıdan tasarruf etme hakkını onlara vermektedir. Şöyleki, harap olan bir menzilin (konutun) tamiri gerekir ve vakfın
geliri tamir masraflarını karşılayamaz ise kullanıcı menzili kendi malından tamir ettirir. Eğer kullanıcının tamire gücü yoksa veya bundan
kaçıyorsa, menzil hakim onayı ile mütevelli tarafından tamir ücretine
karşılık başkasına kiralanabilir (Ömer Hilmi:mesele 412). Bir başka
örnekte ise; bir vakıf akar tamire muhtaç olur da vakıf tarafından
onarılamaz ise, kiracı kendi parasından yapıyı tamir ettirir ve masrafı
kiraya sayar (Ömer Hilmi:mesele 396). Bu iki maddede görüldüğü üzere
Osmanlı döneminde vakıf hukuku yapının korunması yolunda çözümler
üretir.
Görülmektedir ki, vakıf mekanizması içerisinde amaç vakfın sürekliliğini sağlamak adına yapıların korunması ve onarılmasının her zaman
için sağlanmasıdır. Vakıf yapıda onarım vakıf gelirleri ile gerçekleşmekte, vakıf gelirinin yeterli olmadığı durumlarda vakıf malının kamusal niteliği göz önüne alınarak devletin destek sağladığı veya kullanıcılarla kiracıların onarım masrafına karşılık yapıdan tasarruf etme hakkı
hukuken onlara verilmektedir.
Osmanlı’da klasik dönemde görülen vakfın bu işleyişi süreç içerisinde
çeşitli sebeplere dayalı olarak yozlaşmış ve yapılı çevrenin oluşumunda

Vakıf yapıların onarımında vakıf haricinde katkı koyanlar için bkz. Akar, 2009:49-54,
Madran, 2004: 67-72.
7
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ve yapıların korunmasında ki etkinliği azalmıştır. 8 Arazi Kanunnamesi
ile gerçek anlamda özel mülkiyetin tanınması sonucunda da vakıf kurma
ve vakıf aracılığıyla yapı inşa etme eylemi yok denecek kadar azalmıştır.
20. yüzyılın başlarından itibaren ise vakıf mülkiyetinde olan kamusal
işlevli ve bugün kültür varlığı niteliğinde olan bir çok taşınmazın belediyelere, il özel idarelerine, köy tüzel kişiliklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı
gibi kamu kurum ve kuruluşlarına devri söz konusu olmuştur. Ayrıca
ticari ve sosyal işlevli ve hatta dini işlevli vakıf taşınmazların kişilere
satışı 1920-49 ile 1960-70 yılları arasında planlı olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kentlerde uygulanan ilk kadastro eylemlerinde bazı vakıf
mülklerinin özel mülk olarak kaydedildiği de bilinmektedir. Bunların
haricinde aslında özel mülkiyet olarak inşa edilen taşınmaz kültür varlıkları da bulunmaktadır.9 Sonuçta bugün kentsel alanda taşınmaz kültür
varlıklarından anıtsal nitelikli olanların, önemli bir bölümü yine vakıflara ait olmakla birlikte, özel hukuka tabii gerçek ve tüzel kişilere, kamu
kurum ve kuruluşarına ve hazineye ait mülkiyetler olduğu görülmektedir.

MEVZUATTA KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE
MÜLKİYET
Mevzuatta kültür varlıklarının korunmasında sorumlu en üst kimlik
devlettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’sının 63. maddesi, içinde
bulunduğu toplumun ve tüm dünya insanlarının ortak kültür mirası
olarak kabul edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunmasının sağlanması görevini devlete vermiştir. Bu doğrultuda devletin, kültür varlıklarının korunması için destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alacağı ve
bunu mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği 65.
maddede belirtilmiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 10. maddesi de “her kimin mülkiyetinde veya idaresinde
olursa olsun, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve bunların her türlü denetimini yapmak veya kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve valiliklere
yaptırmak” görevini Kültür ve Turizm Bakanlığı’na vermiştir. Bununla
birlikte TBMM, Milli Savunma Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü,
19. ve 20. yüzyıllarda vakıfların niteliği ve durumu ile vakıf malların satışları ve
devirleri ile ilgili bkz. Öztürk, 1995: çeşitli bölümler.
9 Kahramanmaraş tarihi ticari merkezinde yapılmış olan bir arazi çalışmasında,
kapalıçarşıda bulunan bir kısım dükkanın kadastro faaliyetleri sırasında özel mülk
olarak yazdırıldığı sözlü bilgi olarak esnaf tarafından verilmiştir. Gaziantep tarihi ticari
merkezinde ise, bir çok ticari yapının özel mülk olarak inşaa edildiği, herhangi bir
vakfa ait olmadığı görülmüştür.
8
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idare ve denetimlerinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını ve değerlendirmesini yürütmekle sorumlu tutmuştur. Ayrıca
bugün herhangi bir taşınmaz kültür varlığının mülkiyetine veya kullanımına sahip olan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler, bu kültür
varlıklarının korunmasından sorumlu olmaktadır.
Devletin anayasal olarak her kimin mülkiyetinde bulunursa bulunsun
ülkedeki taşınmaz kültür varlıklarının korunmasından sorumlu olması,
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde; ülkede devlete, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve
tüzel kişiliklerin mülkiyetine, idare ve denetimine ait tüm taşınmaz
kültür varlıklarına devlet malı niteliği verilmiştir. 10 Böylece 2863 sayılı
kanunda taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında kamusal bir zorunluluk olduğunu ve farklı mülkiyetlerde bulunan taşınmaz kültür
valıklarının kamusal niteliği vurgulanarak koruma düzeninin getirilmesi
amaçlanmıştır (Çolak, N. İlker, 2009).
Kanunda taşınmaz kültür varlıklarının devlet malı niteliği mülkiyet
hakkından farklı bir statü olup, mülkiyetin kamunun elinde olması zorunluluğunu ortadan kaldırarak, maliklere kamusal talimatlara uygun
davranmaları kaydıyla mülkiyet haklarını kullanabileceklerini belirtmektedir (Çolak, N. İlker, 2009). Burada maliklerin mülkiyet haklarına
getirilen sınırlamalar 2863 sayılı yasanın 11. maddesinde “Taşınmaz
kültür ve tabiat varlıklarının malikleri bu varlıkların bakım ve onarımlarını Kültür ve Turizm Bakanlığının bu kanun uyarınca bakım ve onarım
hususunda vereceği emir ve talimata uygun olarak yerine getirdikleri
sürece, bu kanunun bu konuda maliklere tanıdığı hak ve muafiyetlerden
yararlanacağı”nı belirtmekte ve “bu kanunun belirlediği bakım onarım
sorumluluklarını yerine getirmekte aczi olanların mülkleri, usulüne göre
kamulaştırılır” denilmektedir. Taşınmaz kültür varlıklarının maliki
yapıların bakım ve onarımından sorumlu olacak, mülkiyet hakkına
getirilen bu kısıttan dolayı da her türlü vergi, resim ve harçttan muafiyet
ve kültür varlığının korunmasına yönelik mali ve teknik destekler ile
kültür varlığına zarar veren davranışlara karşı da cezai yaptırımlara tabi
olacaktır. Yine de taşınmaz kültür varlığının devlet malı niteliği ile özel
hukuka tabi kişilerin mülkiyetinde kalması durumu, yapıların fiilen
korunmasına yönelik olarak açık bir düzenleme içermemekte, malikin
kültür varlığının korunması ve onarılması için gereken eylemleri gerKanunun bu maddesi mazbut ve mülhak vakıf mallarını bu hükmün dışında tutmuş
olmakla birlikte, 20.2.2008 tarih ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 77. maddesinde Genel
Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların da devlet malı imtiyazından yaralanacağı belirtilmektedir
10
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çekleştirmediği takdirde taşınmazın kamulaştırılacağı belirtilmekte,
ama mülkiyet hakkından kısıtlamaya yönelik bir yaptırım söz konusu
olmamaktadır. Kaldıki 2863 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilen
kamulaştırma, ülkedeki kültür varlığı stoğu göz önüne alındığında devletin maliki tarafından onarılmayan her yapıyı kamulaştırması gibi bir
eylemin de pek gerçekçi olmayacağı açıktır. Sonuçta, mevzuatta
taşınmaz kültür varlıklarının devlet malı statüsü altında farklı mülkiyetlerde bulunması ve korunmalarından fiilen maliklerin sorumlu olduğu görülmekte, fakat malikleri taşınmazlarını korumaya yönelten
zaruriyetler ve düzenlemeler açık değildir.

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMASINDA MÜLKİYETTEN
KAYNAKLANAN PROBLEMLER
Günümüzde kültür varlıklarının korunmasında veya korunamamasında mülkiyete dayalı olarak ortaya çıkan problemler koruma eylemlerinin önünde en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kültür varlıklarının korunamamasında mülkiyetten kaynaklanan durumlar iki ana
grup altında toplanabilir.11 Bunlar:
Mülkiyet Statüsündeki Farklılaşma: Vakıf sistemi ile inşa edilen
yapıların onarılarak süreklilikleri yine vakıf sistemi ile sağlanmış ve bu
sayede yapılar günümüze ulaşabilmiştir. Fakat 20. yüzyılın başından
itibaren yapıların satış ve devir gibi işlemler ile vakıf kimliğinden çıkarılması, kurumsal olarak gerçekleştirilen onarım eylemlerinin bireyselleşmesi yapıların korunması açısından olumsuz sonuçlar doğurmuştur.
Örneğin, 16.yüzyılda bütünüyle Ramazanoğlu vakfına ait olan ve vakfa
gelir getiren akarlardan olduğu bilinen Adana’daki Ramazanoğlu Çarşısı’nda günümüzde vakıf mülkiyeti yok denecek kadar azalmış, çarşıyı
oluşturan kültür varlığı niteliğindeki dükkanların neredeyse tamamı
özel mülkiyete geçmiştir (Akar,2002:76-79). Bir başka örnek ise Kahramanmaraş Tarihi Ticaret Merkezindeki kapalı çarşıyı oluşturan Kavaflar Çarşısı ve Bezirgan Çarşısı’dır. Bugün nerdeyse tamamıyla özel
mülkiyette olan çarşı dükkanlarının Alaüddevle vakfına ait olduğu düşünülmektedir (Akar,2009:184). Bu iki örnekte de, vakıflarına gelir
getirerek vakıf örgütlenmesi içerisinde onarımlarının gerçekleşmiş
olduğu bu yapılar, bugün maliklerine gelir getirmekte, fakat malikleri
tarafından elde edilen gelirlerin yapıların onarımlarına pek harcanmadığı görülmektedir.
Burada yeralan saptamalar Akar’ın (2009:44) tarihi ticari merkezlerdeki yapıların
korunmasına yönelik sorunları incelediği makalesinden alınmıştır.
11
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Parçalı / Hisseli Mülkiyet: Burada belirtilen mülkiyet sorunu iki
farklı nitelikte görülmektedir. İlki, arasta, kapalı çarşı, han gibi mimari
açıdan tek bir kitleden oluşan yapılardaki birimlerin yani dükkânların
bugün ayrı ayrı mülkiyetlerde olması, koruma eylemlerinde büyük
sorunlar doğurmaktadır. Üst örtünün, cephenin, ortak duvarların bütünlüğü ve sokağın birlikteliği, arasta ve kapalı çarşı gibi yapılardan
oluşan tarihi ticari merkezlerdeki müdahalelerde, mimari uyum ve
problemlere çözüm oluşturmak açısından korumada bütüncül davranılmasını gerektirmektedir. Bir çok dükkân ve bununla birlikte birçok
mülkiyet içeren bu alanların mimari karakterleri gereği, maliklerinin de
birlikte hareket etme zorunluluğu bulunmaktadır. Örneğin Kahramanmaraş kapalı çarşısında üst örtünün nem almasından kaynaklanan sorun, tek bir dükkânın kendi üst örtüsünü onarması ile çözülememektedir. Bu durum gözönüne alınarak, kimi Koruma İmar Planlarında bireysel müdahaleler engellenmiştir. Örneğin Adana Koruma İmar Planı,
tarihi ticari merkezde ferdi onarımları reddetmekte, Özel Proje Alanlarının tanımlandığı planda, bu alanlarda bulunan maliklerin bütüncül
müdahaleleri uygun görülmektedir.
İkinci durum ise genellikle bir yapının veya bir parselin miras sonucu
mülkiyetinin parçalanması ve hisseli hale dönüşmesi sonucunda görülmektedir. Özgününde özel mülke tabi olmuş veya vakıf kimliğinden
çıkarılarak özel mülke dönüşmüş olan taşınmaz kültür varlıklarında,
miras yoluyla bölünerek hisseli mülkiyetler ortaya çıkmıştır. Bu durum
ise, koruma eylemlerinde muhatap maliklerin fazlalaşması ile bir araya
gelebilme, yapıyı sahiplenme, onarımı gerçekleştirmede sorunlar yaratmaktadır. Kahramanmaraş Tarihi Ticari Merkezi’nde yer alan kültür
varlığı statüsündeki 6 m2 bir dükkânda 22 hisse bulunmaktadır.
Kapalıçarşıda yürütülecek olan bir koruma eyleminde hâlihazırda alandaki 160 adet parselin örgütlenmesi gerekirken, parseldeki hisse sahiplerinin biraraya getirilerek bir koruma eyleminin gerçekleşmesi
imkânsızlaşmaktadır.
Sonuçta, tarihi ticari merkezlerde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında mülkiyete bağlı olarak belirtilen bu problemler
diğer taşınmaz kültür varlıklarının da sorunlarıdır. Fakat tarihi ticari
merkezlerde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının mekansal olarak
birlikteliği buna karşın mülkiyetin çeşitliliği ve fazlalığı, bu yapıların ve
alanların korunmasıda bütüncül bir bakışla eşgüdüm içerisinde çözümlenmesini gerektirmektedir.
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KÜLTÜR VARLIKLARININ MÜLKİYET SORUNLARININ
ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖNERİ: KÜLTÜR VARLIKLARININ
“DEVLET MALI” NİTELİĞİNİN KULLANILMASI
Taşınmaz kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olarak kabul
edilmesi ve korunması gerekliliği devlete ve taşınmazın malikine çeşitli
sorumluluklar getirmektedir. Bu sorumlulukların kültür varlıklarının
korunmasını öncelikli olarak hedefleyen bir takım kısıtlamaları ve zaruretleri de içermesi kaçınılmazdır. Mevcut durum, malikleri taşınmaz
kültür varlıklarını korumaya zorlamamakta, hatta özel hukuka tabi
gerçek kişilerin mülkiyetinde olan taşınmaz kültür varlıklarının miras
yolu ile bölünmesi, hisseler ortaya çıkması veya kimi yapılarda bütüncül
korumanın gerekliliği ve bunun bir çok mülkiyetin birlikte hareket
etmesi ile sağlanabilmesi durumu koruma eylemlerini zorlaştırmaktadır. İşte burada, kültür varlığının korunmasının önündeki mülkiyet
problemlerini, Osmanlı’da vakıf sisteminde yapıların korunmasına yönelik yaklaşımları da gözönüne alarak ve kanunun kültür varlıklarına
tanımış olduğu devlet malı niteliğine dayanarak bir çözüm önerisi oluşturabilirliği üstüne düşünülmüştür.
Burada söylenmek istenen kültür varlıklarının mevcut mülkiyet durumlarının özgün mülkiyet şemasına döndürülmesi değil, mevcut durumda bir çözüm oluşturulması ve kültür varlığının devlet malı niteliğinde olması hukuki durumunun kullanılarak, devletin bu kültür varlıkları üzerinde korumaya yönelik bir çözüm ortaya koyması şeklindedir. Aslında kültür varlığını devlet malı niteliğine dayalı olarak korumanın önündeki mülkiyet problemlerinin çözümüne yönelik bir önerinin
geliştirilmesi, mimari bir öneriden çok hukuki bir çözümü ve altyapıyı
gerektirmektedir. Burada belirtilen yaklaşımlar iyi niyetli birer öneri
olarak görülmeli, bunların gerçek bir çözüm önerisine dönüşebilmesi
için hukuki zemininin ilgili uzmanları tarafından gerçekleştirilebileceği
belirtilmelidir.
Burada üç farklı durum için çözüm önerisi ortaya konulabilir:
Taşınmaz kültür varlıklarında parçalı mülkiyet şemasının bütüncül koruma yaklaşımını engellediği/zorlaştığı durumlarda:
Kapalıçarşı, arasta, han gibi parçalı mülkiyeti içeren fakat mimari özelliği gereği de bütüncül korumanın sergilenmesi gereken taşınmaz kültür
varlıklarında, bu taşınmazların devlet malı niteliğine dayalı olarak,
devletin kültür varlığının bakım ve onarımı gerçekleştirecek bir mekanizmayı oluşturması veya oluşturulmasını öngörmesi ve malikleri bu
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mekanizmaya dahil ederek, onarım masraflarına karşılık malikleri
borçlandırarak yapının korunmasını sağlayabilmesi şeklinde olabilir.
Buna benzer bir yaklaşımı devlet 2082 sayılı İstanbul, Kayseri ve Bursa
Kapalı Çarşılarının Onarımı ve İmarı Hakkında Kanun ile uygulamıştır.
Bu kanunun 1. maddesi bu üç ilde bulunan tarihi kapalı çarşıların onarım ve imar görevini Bayındırlık Bakanlığı’na vermiştir, ve şöyle demektedir: “İstanbul, Kayseri ve Bursa’da bulunan tarihi kapalı çarşıların
mimari ve inşai karakteri gözönünde tutulmak suretiyle onarım ve imarını Bayındırlık Bakanlığı yapar veya yaptırır.” Bu kanunda Bayındırlık
Bakanlığı’nca yapılacak veya yaptırılacak olan onarım masraflarının mal
sahiplerinden alınması kanunun 3. maddesinde; “Asli şekilleri korunmak
suretiyle onarılan ve imar edilen dükkanlar için yapılan giderlerden her
taşınmaz mala yüzölçümü ile orantılı olarak düşecek miktarlar Bayındırlık Bakanlığınca belirlenir.” denilmekte ve onarım masraflarının maliklerinden tahsil edilleceği belirtilmektedir. Kanunun öngörmüş olduğu bu
onarım masraflarının ödenmesini kabul etmeyen mülk sahiplerinin
taşınmazlarının bakanlıkça kamulaştırılacağı da madde 5’de belirtilmiştir.
Sadece İstanbul, Bursa ve Kayseri Kapalıçarşılarının korunması için
geçerli olan bu kanun, benzer bakış açısı ile ve taşınmaz kültür varlıklarının devlet malı niteliğine dayanarak ülkedeki diğer kapalıçarşılar,
arastalar ve hanların korunması için de benzer ve geneli kapsayan bir
uygulama öngörülebilir.
Hisseli mülkiyette bulunan kültür varlığının mülkiyet durumuna dayalı olarak koruma eylemlerinin gerçekleşemediği durumlarda: Taşınmaz kültür varlığının miras yoluyla hisseli mülkiyete
dönüşmesi sonucunda korunamamasında, devlet malı niteliğine dayanarak hisseli mülkiyetin kamusal yarar adına yani kültür varlığının
korunması adına birleştirilmesi – tek parçaya dönüştürülmesi şeklinde
olabilir. Veya hisseli mülkiyete sahip olan bir taşınmaz kültür varlığının
onarımı söz konusu olduğunda ve hissedarların hepsinin buna yanaşmadığı, birinin veya birkaçının buna yanaştığı durumlarda, taşınmaz
kültür varlığının devlet malı niteliğine dayalı olarak devlet tarafından
onarımı yaptırmak isteyen hissedara veya üçüncü bir şahsa onarım
masraflarını karşılayana değin kültür varlığından tasarruf etme hakkını
verme şeklinde gerçekleşebilir.
Kültür varlığı maliğinin koruma eylemlerini gerçekleştirmeye
yanaşmadığı durumlarda: Devlet kültür varlıklarının onarımının
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gerçekleştirilebilmesi için belirli fonlar oluşturarak, bunu maliklerinin
kullanımına sunmaktadır. Eğer ki malik, taşınmaz kültür varlıklarının
onarımını gerçekleştirmeye yanaşmazsa, devletin taşınmaz kültür varlığının devlet malı niteliğine dayalı olarak malikinin tasarruf hakkının
durdurulması öngörülebilir. Devlet taşınmaz kültür varlığını, malikinin
kullanımından geçici süre ile alarak, onarım masrafı karşılanıncaya
kadar devlet tarafından tasarruf edilmesi veya onarım masrafını karşılayacak süre kadar bir başkasına kiralanması şeklinde bir uygulama
öngörebilir.
Sonuç olarak, taşınmaz kültür varlıklarının korunması başta devlet
olmak üzere, fiilen taşınmazların maliklerinin sorumluluğundadır. Ülkemizin kültür varlığı stoğu gözönüne alındığında devletin fiilen her
kültür varlığını korumaya çalışması imkansızdır. Devlet, kültür varlıklarının korunmasına yönelik teşvik edici, destekleyici, zorlayıcı bir takım
uygulamalarla malikleri, kendi taşınmazlarını korumaya yönlendirmelidir. Bunu da mevcut durumda kültür varlıklarının 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunca verilmiş olan “devlet malı” niteliğini, kültür varlığının korunmasının önündeki mülkiyete dayalı problemlerin çözümünde kullanarak gerçekleştirebilir.
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TOPRAK MÜLKİYETİ TEMELİNDE
ESKİŞEHİR’İN KENTSEL DEĞİŞİM SÜRECİ
Dr. F.Ayşın Koçak TURHANOĞLU
Prof. Dr. Mehmet C. ECEVİT

Bu çalışma, toprak mülkiyeti temelinde, Eskişehir’in kentsel mekân
örgütlenmesinin değişimini, son on yıllık süreç içinde belediye politikaları aracılığıyla incelemeyi amaçlamaktadır.
Kentin mekânsal örgütlenme süreci, bir açıdan kapitalist üretim ve
yeniden üretim ilişkilerinin mekânda örgütlenmesini içermektedir. Bu
kapsamda K. Marks ve F. Engels’in çalışmalarıyla başlayan kent ve kapitalizm arasındaki ilişkinin çözümlenmesi, 1960’lı yılların sonlarından
itibaren kentsel mekânı analiz birimi olarak ele alan Marksist kent çalışmaları ile (Lefebvre, 1976, 1991, 2003; Castells, 1976, 1977, 1979;
Harvey, 1973, 1982, 1985; Massey, 1978, 1984, 1985) devam etmiştir.
Mekân ve üretim ilişkilerinin yeniden üretimi arasındaki ilişki çerçevesinde Lefebvre (1976), kapitalizmin, çelişkilerinin nasıl üstesinden
geldiği ve kendini nasıl yeniden ürettiği sorusuna ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır:
“Kapitalizm, kendi iç çelişkilerini bir asırdır çözmese bile hafifletmeyi
başarmış ve sonuçta, Marks’ın Kapital’i yazışından günümüze geçen
yüzyıllık sürede ‘büyümeyi’ gerçekleştirmiştir. Bu durumun maliyetinin
ne olduğunu hesaplayamayız, ancak nasıl bir araçla gerçekleştirildiğini
biliyoruz: mekânı işgal ederek ve mekânlar üreterek” (Lefebvre, 1976:
21)
Bu bağlamda kapitalizm, kendini yeniden üretmek amacıyla mekânın
işgali ve/veya mekânın üretiminde yeni bir açılım olarak gayrimenkul
spekülasyon aracını bulmuş, böylece spekülasyon, “artı değerin gerçekleşmesi olan sermayenin oluşumu için birincil kaynak” olmuştur
(Lefebvre, 2003: 160). Lefebvre, neo-kapitalist toplumda gayrimenkul/inşaat ve şehirciliğin rolü arasındaki ilişkiyi, “çevrim modeli” ile
açıklamaktadır. Toprak veya arazi ve onun ileri kapitalist üretim ilişkisi
olan ‘gayrimenkul’, endüstriyel üretim çevrimine paralel işleyen bir


Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü



286 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
çevrim olarak sermayenin ikincil çevrimini oluşturmaktadır (Lefebvre,
2003: 159). Böylece konut inşası, finans ve arsa spekülasyonu, birincil
çevrim olan endüstriyel üretime eklenen ikincil zenginlik araçları haline
gelmiştir (Gottdiener, 1993: 132). Bankalar, finans kurumları, büyük
mülkiyet sahibi şirketler, emlak komisyoncuları ikincil sektörün oluşmasına öncülük etmişlerdir (Merrifield, 2005: 695).
İkincil çevrim, Harvey (1985) tarafından sermayenin kentleşmesi
olarak kavramsallaştırılmaktadır. Kapitalist gelişim süreci, emeğin serbest coğrafi hareketliliğini ve mekânsal olarak hareket eden sermayenin
döngüsüne uyum sağlamasını gerektirmektedir. Sermayenin ihtiyaç
duyduğu mekânsal altyapının oluşumu, değerin ve artı değerin üretimi
için kaynak oluşturan yapılı çevrenin üretimidir (Harvey, 1985: 14).
Sermaye, üretim ve tüketimin yapılı çevresine, emeğin yeniden üretimi
için gerekli olan toplumsal giderlere yönelmekte, sermaye birikim süreci, sermayenin ikincil çevrimi olan tüketim aracılığıyla kentsel yapıda
yer almaktadır (Harvey, 1985: 14).
Lefebvre’e (2003: 154) göre mekân, şehirciler ve yöneticilerden oluşan bir grup tarafından kontrol altına alınmış ve üretimin nesnesi haline
gelmiştir. Günümüzde üretimin analizi, metaların mekânda üretilmesinin ötesinde, mekânın kendisinin de bir meta olarak üretildiği bir aşamaya geçmiş olduğumuzu göstermektedir (Lefebvre, 1979: 285). Bu
bağlamda, üretim kavramının da, bir süreç olarak mekânın üretimini
içerecek şekilde genişlemesi gerekmektedir (Lefebvre, 2003: 167).
Diğer bir deyişle, üretim kavramı, endüstriyel olan dar anlamından
(ürünlerin üretimi, metalar, değişim değerleri) kurtularak, doğanın
üretilmesi, yapılı çevrenin üretimi gibi üretim biçimlerini içerecek şekilde genişlemektedir (Shields, 1988).
Toplumsal mekânın üretim sürecinin çözümlenmesi, kapitalist ilişkilerin mekânda nasıl örgütlendiğini açıklamaktadır. Toplumsal mekân,
yeniden üretimin toplumsal ilişkilerini ve üretim ilişkilerini içermektedir. Kapitalist üretim biçimi, mutlak mekânı, ‘soyut mekân’a dönüştürerek kendi üretim ve yeniden üretim ilişkilerinin mekânlarını yaratmaktadır. Başka bir deyişle, kapitalizmin mekânı soyut mekândır. Kapitalizm
için mekânın tarihsel üretimi ve kullanımı veya temsil ettiği sosyal değerlerin tek başına taşıdığı anlam sınırlıdır. Bu değerler, ancak söz konusu mekânın değişim değerine katkıda bulundukları sürece önem
kazanabilmektedirler. Birbirinden çok farklı tarihsel ve toplumsal de-
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ğerlere sahip iki mekân, kapitalizm açısından pazarda alınıp satılan
soyut birer parsel veya bina olarak görülmektedir (Şengül,2001: 15).
Lefebvre ve Harvey’in vurguladığı şekilde, küresel sermaye birikim
krizi kapsamında güçlenen neoliberal politikaların etkisiyle, 1980’li
yıllardan itibaren Türkiye’de sermayenin büyük bir bölümünün, birincil
çevrim olan endüstriyel üretimden, ikincil çevrim olan finans, kentsel
mekânlar ve tüketim alanlarına aktarıldığı görülmektedir.
Neoliberal politikalar, kent yönetimlerinin bu politikalara uygun olarak yeniden yapılanması, özellikle büyük kentlerde planlama ve uygulamanın yasal ve yönetsel örgütlenmesinin değiştirilmesi ile kentsel
mekânların dönüşümünde önemli bir etki yaratmıştır. 1983 ve 1984
yıllarında çıkan yasalarla büyükşehir belediyeleri kurulmuş, 1 belediyelerin kaynakları önemli derecede artırılmış, merkezi yönetimin denetimi
azaltılarak imar planı yapma ve onaylama yetkileri belediyelere devredilmiştir.
Bu bağlamda, belediyeler, kentsel mekân üzerindeki planlama ve uygulama yetkileri ile aynı zamanda bireysel veya kamusal toprak mülkiyeti hakkının tasarruf edilme biçimlerinde iktidar sahibi olmuşlardır.
Aynı zamanda imar kararları ile hem bireysel mülkiyet kullanım biçimini belirlemekte hem de kolektif olarak kentin gereksinimlerinin
planlamasını yapmaktadırlar. Bu çerçevede mülkiyet sahipliğinin tek
başına sınırlı bir anlam ifade etmesi, iktidarın sadece mülk sahibinde
değil aynı zamanda belediyenin elinde bulunması, kentsel mekânın
örgütlenmesi açısından merkezi bir önem taşır hale gelmiştir.
Bu anlamda 1990’lı yıllardan itibaren yerel yönetimlerin kentte toprak/arsa mülkiyeti ve kullanım politikaları, büyük ölçekli altyapı ve
ulaşım projeleri, alış-veriş merkezleri ve uydu kentlerin kurulması gibi
yatırımlarla,2 sermayenin toplumsal örgütlenme taleplerine cevap vermeye yönelik toplumsal ilişkilerin güçlenmesini sağlamıştır.

Eskişehir, 1994 yılında büyükşehir belediyesi olan kentlerden biridir.
2000 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi tarafından, Eskişehir’in yıllardır içme
suyu ihtiyacını karşılayan Kalabak Suyu’nun, 45 kilometrelik hattı yenilenmiş, Damacana Dolum Tesisleri modernize edilmiş ve yeni depolar yapılmıştır. Kapasite artışı
sonucunda pet şişe ve bardak suyu dolum tesisleri kurulmuş ve Kalabak Suyu yurt içi
ve yurt dışına satılmaya başlanmıştır (eskisehir-bld.gov.tr, 2009). Bu oluşum, kamusal
öneme sahip hizmetlerin kamusal yatırımlar aracılığı ile sağlanmasına bir örnek olarak
düşünülebilir.
1
2
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ESKİŞEHİR KENTİNİN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİ (1999-2009)
Eskişehir kenti, 1890’lı yıllarda Berlin-Bağdat demiryolu hattı üzerinde kent içinde tren istasyonun kurulması ile çevre köylerden gelen
ürünlerin toplandığı bir merkez olmuştur (Albek, 1991). Erken Cumhuriyet döneminde devlet yatırımları aracılığı ile kurulan kamu ve eğitim
kurumları faaliyete geçmiştir. 1950’li yıllarda ekonomik gelişme hız
kazanırken, kentteki nüfus artışı ve göçle gelenler, kent merkezinde
yapılaşmanın yoğunlaşmasına, çevrede ise gecekondu alanlarının oluşmasına yol açmıştır (Eskişehir Belediyesi, 1965: 17). 1980’lerden itibaren ‘apartmanlaşma’ devam etmiş, verimli tarım alanları imar planları
ile küçültülerek konut alanlarına dönüştürülmeye başlamıştır
(Enderoğlu, 1997: 25). Eskişehir’in önceki yıllarına göre bir durgunluk
dönemi yaşayan sanayi ve ekonomi, 1990’lı yılların ikinci yarısından
itibaren tekrar gelişme göstermeye başlamıştır. 1999 yılında Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yılmaz Büyükerşen, 2009 seçimleriyle birlikte 3. dönemine ve 10. yılına girmiştir. Eskişehir’in ilk kademe3
ilçe belediyeleri Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin sınırları Porsuk Çayı ile belirlenmiştir. Böylece Odunpazarı Belediyesi, Porsuk
Çayı’nın kuzeyinde kalan eski yerleşim bölgesini kapsarken, Tepebaşı
Belediyesi kentin güneyindeki yeni gelişen bölgelerini kapsamaktadır
(Harita 1).
Son 10 yıllık süreç içinde, belediyelerin uygulamalarına bakıldığında,
Eskişehir’de kentin yeniden üretim alanlarının (kent yaşamının) mekânsal olarak yeniden düzenlendiği görülmektedir. Bu anlamda, Eskişehir’in mekânsal örgütlenmesinde meydana gelen değişimleri, belediyelerin uygulamaları çerçevesinde ticaret alanları, ulaşım, kültür-sanat ve
yeşil alanlar ile konut alanları olarak iç içe geçmiş dinamik bir kentsel
yapı olarak incelemek mümkündür.
Eskişehir kentinin mekânsal olarak yeniden düzenlenmesi, kent
merkezinin genişlemesi ile birlikte yürümektedir. Bu genişleme doğrultusunda, kent içinde kalan fabrikalar, Ankara karayolu üzerinde kurulan
Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmıştır. Böylece kent merkezinin yakınında bulunan “Eski Fabrikalar Bölgesi”, yeni düzenlemeler için boşaltılmış büyük bir alan haline getirilmiştir (Harita 1).

İlk kademe belediyesi, büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın
oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara
sahip belediyeyi ifade etmektedir (tbmm.gov.tr, 2009).
3
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1996 yılında Eskişehir sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarının
oluşturdukları Eskişehir Demokrasi Platformu, bu alanın rant yapılaşmasından kurtarılması ve kent yararına kullanılarak, Eskişehir’in çevre
katliamlarına son verilmesi ile yaşanabilir bir kent haline gelmesi için
mücadele başlatmıştır (Vural, 1997). Bu bölgenin sınırları içinde yer
alan Tepebaşı Belediyesi, endüstri mirası olarak tanımlanan fabrikaların
yıkılmadan korunarak, bu alanın kültür-sanat bölgesi olarak düzenlenmesine karar verildiğini belirtmiştir.
1990’ların ikinci yarısında eski şarap fabrikası yenilenerek kafe, bar,
restoran ve sinema salonunu içeren ‘Hayal Kahvesi’ adlı bir eğlence
mekânı olmuştur. 2000 yılında, eski haller bölgesindeki ‘Yaş Sebze ve
Meyve Hali Binası’ yenilenmiş ve ‘Haller Gençlik Merkezi’ olarak açılmıştır. 2002 yılında kereste fabrikası, ‘Doors’ adlı bir eğlence merkezine
dönüşmüş; 2007 yılında kiremit fabrikasının yerinde ‘Espark’ alış-veriş
merkezi açılmıştır. Aynı yıl Türk Mahsulleri Ofisi siloları, yabancı bir
şirkete kiralanmış ve silolar bir otele dönüştürülmüştür.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, eski fabrikaların dönüştüğü
yeni mekânların, bu bölgenin kültür-sanat alanları değil, eğlence ve
konaklama binalarının bulunduğu bir ticaret alanı haline geldiğinin
görülmesidir.
Yeni tüketim mekânları olarak tanımlanan alış-veriş merkezleri de
kentlerde önemli ticaret alanlarından birini oluşturmaktadır. Eskişehir’de alış-veriş merkezleri 2007 yılından itibaren açılmaya başlamış,
kent merkezinde ve Bursa yolunda olmak üzere iki yıl içerisinde beş
alışveriş merkezi (Kanatlı iş merkezi, Espark, CarrefourSA, Koçtaş ve
Özdilek alış-veriş merkezi) inşa edilmiştir.
Kent merkezinde bulunan iki alış-veriş merkezinin ulaşımı tramvay
sistemi ile sağlanmaktadır. Eskişehir kent içi ulaşımında tramvay (hafif
raylı) toplu taşımacılığın hizmete girmesi, kentin mekânsal örgütlenmesinde görülen değişimlerin hız kazanmasında etkin bir role sahiptir.
2002 yılında inşaatına başlanan tramvay hattı 2004 Aralık ayında bitirilerek hizmete açılmıştır. İki ana hat üzerinde kurulan toplam on beş
kilometre uzunluğundaki tramvay yolu, kentin merkezinde kesişerek,
şehirlerarası otobüs terminali, üniversite, konut alanları, hastane, çarşı
benzeri önemli noktaları birleştirmektedir (Harita 1).4
Tramvay hattının kentin üç yönüne doğru uzatılması planlanmaktadır (eskisehirbld.gov.tr, 2009).
4
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Tramvay güzergâhı dışında kalan bölgelerde kent içi ulaşım, otobüs
ve dolmuşlarla sağlanmaktadır. Tramvay hattının, büyük ana caddelerden geçmesi nedeniyle, şehir içi taşıt trafiği önemli ölçüde azalmış, bu
caddelerin bir bölümü taşıt trafiğine kapatılarak yaya bölgesi haline getirilmiştir.
Harita 1. Eskişehir Kent Planı (estram.com.tr, 2009)

Bu yaya bölgeleri, özellikle ticaret ve konut mekânları ile hastane,
okul, belediye ve valilik gibi kamusal hizmet binalarının bulunduğu
alanları kapsamaktadır. Bu bağlamda, tramvay toplu taşımacılığı, kent
merkezinde yeni kamusal alanların açılmasını sağlamış, yolların araç
trafiğine kapatılması veya trafiği azaltması ile diğer kentlerde çok sık
rastlanan, yaya ve taşıtlar için alt ve üst geçitlere olan ihtiyacı da büyük
ölçüde azaltmıştır.
Bununla birlikte, fabrikaların kent içinde bulunduğu ve kent içi ulaşım aracı olarak 5000 işçinin (Devlet Demir Yolları, Şeker Fabrikası,
Basma Fabrikası işçileri) bisiklet kullandığı dönemlerin ardından bugün
Eskişehir’de bisiklet yolu bulunmamaktadır.5
Şehirlerarası otobüs terminali, 1990’lı yılların ilk yarısında kentin
doğusunda Bursa-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir bölgeye taşın2009 Temmuz ayında İstanbul’dan gelen Bisiklet Derneği’nin etkinliği nedeniyle 12
km.lik bisiklet parkuru yapılmıştır.
5
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mıştır. Tramvay hattının son durağı olan bu bölgenin yakınında, raylı
sistem bakım atölye binası ile geceleme hatlarını barındıran depo, şeker
fabrikasının arazisi içerisinde yer almaktadır. Bu kamu arazisinde inşa
edilen TOKİ konutları, Kentpark ve çevresinde yapılan lüks konutlar,
kentin bu yönde gelişmeye açık olduğunu göstermekte ve bu bölgenin
‘spekülatif’ arazi değerini artırmaktadır.
Eskişehir kenti için tarihsel bir öneme sahip olan demiryolu, bugün
yoğun bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Belediyenin yeni
düzenlemeleri arasında, kent içinden geçen ve birkaç caddeyi kesen
demiryolu geçitlerinin zemin altına alınması planlanmakta; taşıt trafiğine öncelik veren bu düzenleme sonucunda kentin ana caddesinin
bulvar olması ve bu bulvarda bir bisiklet yolunun yapılması düşünülmektedir. Ayrıca trenlerde yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin kent
dışına çıkarılma düşüncesi, kent içinde yeni arazi kullanımına olanak
verecektir.
Bütün bunlara ek olarak, 2007 yılında Türkiye’de ilk üniversite havaalanı olan Sivil Havacılık Yüksekokuluna ait Eskişehir Anadolu Havaalanı hizmete açılmıştır. Türk Hava Yolları’nın Brüksel ve İstanbul seferleri burada gerçekleşmektedir.
Ulaşım alanında gerçekleştirilen yeni düzenlemeler, kentte termal turizmin ve kongre turizminin yaygınlaştırılması hedefinin de bir parçasını oluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda Eskişehir’in merkez ilçesine bağlı bir köy olan Kızılinler’de bulunan sıcak su kaynağı, termal
tesis alanı olarak ilan edilmiş ve kentte, turistik yatak sayısının artırılması planlanmıştır.
Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilmekte olan Eskişehir
Kongre Merkezi içerisinde kongre salonu, sanat galerileri ve üç katlı
otopark bulunmaktadır. Bu merkezin, düzenlenen sanat festivalleri ile
çok yönlü toplantı ihtiyaçlarını karşılaması ve kentte kongre turizmini
canlandırması amaçlanmaktadır.6 Ayrıca kentte açılan Büyükşehir Sanat
Merkezi’nde tiyatro ve sergi galerileri, Haller Gençlik Merkezi içinde
Şehir Tiyatroları’nın ilk sahnesi yer almaktadır. Bununla birlikte tiyatro,
opera, bale ve konser salonları ile sergi salonunu içeren Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı inşa edilmiş ve ulaşım tramvay ile
sağlanmıştır (eskisehir-bld.gov.tr, 2009).
Kentte yapılan sanat, film, müzik festivalleri gibi etkinlikler, genellikle Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi tarafından birlikte
6

Yazılıkaya Frig Vadisi’nde bulunan anıtsal yapıda konserler düzenlenmiştir.
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düzenlenmektedir. Bu organizasyonlarda, ticari mekânlardan da yararlanılmakta; festivaller ve etkinlikler süresince, belediyenin ve üniversitenin salonlarına ek olarak yeni açılan alışveriş merkezlerinin sinema ve
sergi salonları da kullanılmaktadır.
Eskişehir’in ilk yerleşim alanı olan Odunpazarı Semti’nde bulunan tarihi evlerin bir bölümü “Odunpazarı Tarihi Koruma ve Geliştirme Projesi” kapsamında yenilenmiştir. Cephe özellikleri, arazideki konumlanışları ve kullanılan malzemeleri ile Tarihi Odunpazarı Evleri’nin geleneksel mimari yapısına bağlı kalınan proje kapsamında, kent müzeleri
kompleksi, kütüphane ve dokümantasyon merkezi, çocuk tiyatrosu,
konuk evleri, yönetim binası ve Türk mutfağının sunulacağı lokantayı
barındıran 14 yapı bulunmaktadır (eskisehir-bld.gov.tr, 2009). Bu projenin, Eskişehir turizmine önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip
olduğu görülmektedir.
Belediyenin çevre düzenleme çalışmalarının önemli bir bölümünü
Porsuk Çayı oluşturmaktadır. Porsuk Çayı’nın temizlenmesi, çevresinin
düzenlenmesi, köprülerin yenilenmesi gibi çalışmalar devam etmektedir. Porsuk Çayı üzerinde deniz otobüsü ve gondollar faaliyet göstermeye başlamıştır.7
Porsuk Çayı’nın kent dışındaki uzantısı üzerinde Kentpark (300 bin
metre karelik bir alan) kurulmuştur. Kent Park’ın Porsuk Çayı’na bakan
kısmında oluşturulan özel alanda, 350 metre uzunluğunda, üç yüzme
havuzuna sahip, Türkiye’nin ilk yapay plajı inşa edilmiştir. 8 Ayrıca kent
merkezi dışında Sazova’da Bilim, Sanat ve Kültür Parkı (400 bin metre
karelik bir alan) ve Çevre Yolu Polis Okulu Kavşağı ile Uluönder ve
Raykent Semtleri arasında bulunan arazide Göletli Park (85 bin metrekarelik bir alan) olmak üzere iki büyük parkın kurulması çalışmaları
devam etmektedir. Kent içinde ise Muttalip Caddesi üzerinde bulunan
daha önceki yıllarda boşaltılmış olan mezarlık alanı (132 bin metre
karelik bir alan) Anıtpark’a dönüştürülmüştür (eskisehir-bld.gov.tr,
2009).
Belediye bünyesinde bir tesis kurularak nehir ve çay sularında kullanılacak botlar ile
Venedik kenti benzeri turistik gondolların üretimine başlanmıştır. Tesisin, Türkiye’den
ve yurt dışından gelecek siparişleri kabul ettiği belirtilmektedir (eskisehir-bld.gov.tr,
2009).
8 Kentpark alanında bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, oyun grupları, kent evi,
restoranlar, gölet, binicilik alanları bulunmaktadır. Porsuk Çayı’na kıyısı bulunan Kent
Park’a, Porsuk’ta kullanılan teknelerle ulaşım imkânı da bulunmaktadır. Gül bahçeleri,
spor alanları, heykel ve anıtları, kültür sanat etkinlikleri için açık alanlar, eğlence ve
dinlenme mekânlarının yer aldığı Kent Park’ın, Eskişehir kentinin önemli bir sosyal
yaşam alanı olması amaçlanmaktadır (eskisehir-bld.gov.tr, 2009).
7

Toprak Mülkiyeti Temelinde Eskişehir’in Kentsel Değişim Süreci │ 293
Kent mekânlarının oluşturulmasında kamu arazilerinin kullanımının
önemine ilişkin olarak yeşil alanlar olan parkların kent içinde ve kent
dışında kamu arazileri üzerinde kuruldukları görülmektedir. Örneğin
Kentpark, Şeker fabrikasına ait arazinin karayolunun diğer tarafında
kalan bölümü üzerinde kurulmuştur.
Eskişehir’de konut alanları, kentin güney bölgesinde yoğunlaşmaktadır. Üst gelir grubuna yönelik yeni konut yapımının, 1990’lı yıllardan
itibaren, kentin güneybatısında bulunan Vişnelik bölgesine doğru bir
gelişme göstermesi, burada bulunan verimli tarımsal arazilerin, konut
yerleşim alanlarına dönüşmesine yol açmıştır. Bu bölgedeki konut yerleşimleri, Porsuk çayı ve kamu arazisi olan Basma fabrikasının sınırına
ulaşmıştır.
Konut yapılaşması, 2000’li yıllarda kentin kuzeybatı yönünde Bursa
karayolu üzerinde üst gelir grubuna yönelik sitelerin kurulması ile devam etmiştir. Aynı zamanda bu bölgede, alışveriş merkezleri de açılmaya başlamıştır. Ayrıca kentin doğu yönünde yer alan şehirlerarası
otobüs terminalinin yakınında, Şeker fabrikası arazisi üzerinde, TOKİ
konutları inşa edilmiş ve yine aynı arazi üzerinde kurulan Kentpark
çevresinde lüks konut alanları oluşturulmuştur.
Bu bölgede başlayan konut yapılaşması ile kamu arazisinin kullanım
biçimi farklılaşmıştır. Arazinin değer kazanması sonucunda yeni arazilerin elde edilmesi amacıyla şeker fabrikasının bu bölgeden taşınması
gündeme gelmiştir.
1990’lı yılların sonlarından itibaren üniversite9 öğrencilerine yönelik
konut inşaatı hızlı bir artış göstermiş; üniversitelerin ana giriş kapılarına yakın bölgelerde ‘apart’ dairelerden oluşan apartmanlar yapılmaya
başlanmıştır. Örneğin Anadolu Üniversitesi’nin Bursa karayolu üzerinde
yer alan giriş kapısının yakınında, Yeni Bağlar Mahallesi’nde, özel mülkiyete ait tek katlı bahçeli evler yıkılarak yerine dört katlı, apart daireli
apartmanlar yapılmıştır. Ancak bu hızlı inşaat oluşumunun gerektirdiği
çok yönlü estetik ve kentsel ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler, örneğin
sokakların genişletilmesi, gerçekleştirilememiştir. Bu mahallenin dar
sokaklarının iki tarafında yan yana, aralıksız bir şekilde sıralanan
apartmanlar, bir duvar görüntüsü izlenimi vermektedir.

9

Eskişehir kentinde Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi bulunmaktadır.
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SONUÇ
Eskişehir’in 10 yıllık değişim sürecinde, kentin mekânsal planlamasının kent merkezi odaklı olduğu görülmektedir. Merkezin dışında kalan
mahallelere kanalizasyon, yağmur suyu ve şebeke suyu altyapıları dışında yatırımların yapılmadığı görülmektedir.
Kent merkezinde yatırımların yapılı çevreye yönelmesi ile ihtiyaç duyulan yeni arazilerin kazanımının, bir taraftan kent içinde kalan kamu
arazilerinin kullanması ile diğer taraftan, kent dışında yeni arazilerin
yaratılması ile sağlandığı görülmektedir. Yeni arazilerin yaratılması,
toplumsal değer yaratacak yatırımların yapılması ile mümkün olmaktadır. Bu açıdan tramvay hattı, geçtiği bölgeler üzerinde yatırım amaçlı
yeni konut ve ticari alanların oluşmasını sağlamıştır. Bunun yanında
kent dışında kamu arazisinin büyük bir bölümüne kurulan Kentpark,
çevresindeki alanlarda değer artışı yaratmıştır.
Lefebvre’in kavramsallaştırması doğrultusunda doğa, mekâna benzer
bir şekilde üretilmekte ve doğal mekân, toplumsal bir ürüne dönüşerek
kaybolmaktadır. Kentpark, doğal bir alanın, mekânsal olarak yeniden
üretiminin önemli bir göstergesi olmaktadır. Turizme yönelik yatırımların bir parçasını oluşturan doğal alanların meta olarak yeniden üretilmesi, Porsuk Çayı çevresinde yapılan düzenlemelerde de görülmektedir.
Çevre düzenlemeleri Eskişehir’in turistik bir kent haline getirilmesine
önemli ölçüde katkıda bulunmuş; temizleme ıslah ve düzenleme çalışmaları, Porsuk Çayı boyunca eğlence ve yemek mekânlarının açılmasını
sağlamış; faaliyete geçen gondol ve deniz otobüsleri, turizm hizmetlerinin gelişmesine neden olmuştur.
Kentin mekânsal düzenlemesinin önemli bir parçası olan raylı sistem
toplu taşımacılığı (tramvay), kent içi ulaşımı sağlayarak önemli bir
kamu hizmeti sunmaktadır. Diğer taraftan, hem estetik açıdan kenti
güzelleştirmekte hem de kentin turistik bir gezi aracı olmaktadır. Görülmesi gereken bir yer olarak sunulan kente, Ankara-Eskişehir hızlı
tren seferleriyle, günübirlik geziler düzenlenmeye başlanmıştır.
Bu bağlamda, Lefebvre’in deyişi ile tasarlanan mekânlarla oluşturulan kentsel mekânın kendisinin bir meta olarak üretim nesnesine dönüştüğünü söylemek mümkün olmaktadır.
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NEOLİBERAL KENTLEŞME KARŞISINDA BARINMA HAKKI
MÜCADELELERİ: MÜLKİYET AÇISINDAN BİR İNCELEME
Yrd. Doç. Dr. Aynur ÖZUĞURLU

Bu çalışmada neoliberalizmin kentsel toprak mülkiyetini nasıl yeniden örgütlediği sorusuna bağlı olarak barınma ihtiyacını ve Türkiye’deki
barınma hakkı mücadelelerini ele alacağım. Kentsel toprak mülkiyetindeki neoliberal dönüşümlerin geniş ve çok yönlü içeriğini, dolayısıyla,
esas olarak gecekondu ve gecekondu alanlarının dönüşümüyle sınırlandırmış olacağım. Bu sınırlandırma, kanımca, mülkiyetin farklı sınıfsal
iddialar bakımından çekişmeli içeriğini deşifre edebilmek için aslında
son derece kapsamlı ve uygun bir karaktere sahip. Bir başka deyişle,
mülkiyetin, hem mülksüzleştirme sürecinin hem de mülksüzleştirmeye
karşı direnişin bir dayanağı olarak nasıl işlediğini gösterebilme potansiyeli taşıyor. Tartışmam, mülkiyeti birbirine karşıt bu iki sürecin ortak
konusu olarak ele almayı amaçlıyor ve bu yolla özel mülkiyet rejiminin
hukuken açık ve tanımlı sınırları içinde bile mülkiyetin anlamı ve pratiklerine dair karmaşıklığı fark edebilmeyi, dolayısıyla, emekçilerin
mücadelesinde mülkiyetin oluşturduğu siyasal dilin kapitalizm eleştirisi
bakımından önemini görebilmeyi umuyor.
Bu amaçla önce, çok kısaca, mülkiyet ilişkisi açısından gecekondunun
nasıl problematize edildiğini ele alacağım ve Türkiye’de kentleşme
yazınının bu konudaki yaygın kimi kabullerine ilişkin eleştirel bir tartışma yapacağım. Bu tartışma, hem kentsel toprak mülkiyetine dair
politikaları incelerken bana yol gösterecek hem de özel mülkiyet ilişkisinin emekçiler açısından nasıl deneyimlendiğini anlayabilmek için, öyle
umuyorum ki, bir kavramsal çerçeve sağlayacak. Ardından bu deneyimin somut içeriğine, kentsel yenilenme ve gecekondu dönüşüm projelerine karşı yürütülen barınma hakkı mücadelelerinde mülkiyet iddiasının
nasıl kurulduğuna bakacağım.
Bunun için Kocaeli-Gebze’de Adem Yavuz ve Cumhuriyet mahallelerinde bu mücadeleyi yürüten mahalle sakinleriyle mülakatlar yaptım;
zaman zaman onların eylemleri içinde bulunma imkanına sahip oldum –
yürüyüşler ve Kocaeli’nde bir roman mahallesi olan Tavşantepe’deki
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kahve toplantıları gibi... Kentsel dönüşüm projelerinin uygulandığı bölgeler, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, hızla mahalle dernekleri ya
da barınma hakkı büroları örgütlemiş durumdalar; ayrıca bu dernek ya
da büroların basın açıklamalarından, Halkevlerinin ve İmece’nin (Toplumun Şehircilik Hareketi grubu) bu konuda ürettiği yazılı ve görsel
malzemelerden yararlandım. Önemli özgüllere de sahip farklı mücadele
örneklerini böyle bir tartışma için bir araya getirirken esas olarak
emekçilerin yıkımlara karşı evlerini hangi argümanlar temelinde savunduklarına baktım; farklılıklarına rağmen özellikle mülkiyet sorgusu
bakımından önemli olduğunu sandığım kimi ortak temalar olduğunu
gözlemledim. Tartışmam bu temaların varlığı ve anlamı üzerine yoğunlaşacak.
Kentleşme Yazınında Gecekondu Sorunu
Gecekondu, yoksulların kendi barınma ihtiyaçlarına buldukları bir
konut üretimi biçimi olması ve bu üretimin yasal toprak mülkiyeti içindeki özgün konumu nedeniyle mülkiyet temelli toplumsal ilişkilerin
çözümlenmesinde her zaman kilit bir öneme sahip oldu. Öyle ki, azgelişmiş ülkelerde kentleşme ve kapitalist gelişmenin nasıl ele alınacağı
sorusu önemli ölçüde gecekondunun nasıl kavramsallaştırılacağı sorusuyla iç içe geçti.
Sorun, şüphesiz, kapitalizmin konutu ancak piyasa ve devlet tarafından üretilebilir bir şeye dönüştürmüş olmasıyla, böylece, kendi başına
ev yapmanın sadece hukuken değil ideolojik olarak da artık geçersizleşmiş hale gelmesiyle ilgiliydi (Kerr ve Kwele, 2000). Bir başka deyişle,
emek-gücünün yeniden üretiminin metalaşması ve özel mülkiyet hukuku bakımından –ki kapitalist gelişme bu demek idiyse– gecekondu,
tanım gereği, “illegal konut” ve onların yaygınlığında kentler, “illegal
kentleşme” anlamına geliyordu. Dolayısıyla gecekondunun varlığı, sermayenin ücretlileri niçin küçük mülk sahiplerine dönüştürdüğü ya da
devletin enformel mülkiyet sahipliği yoluyla özel mülkiyet hakkının
ihlalini niçin tolere ettiği, altyapı hizmetleri/aflar aracılığıyla ‘illegal’
kentleşmeyi adeta bir norm olarak neden kabul ettiği sorularının da
varlığı demekti.
Bu soruları tartışmak, emekçilerin barınma ihtiyacının mekansal ifadesi olarak gecekonduyu devlet, sermaye ve emek-gücünün yeniden
üretimi arasındaki ilişki temelinde çözümlemek anlamına geliyordu
şüphesiz. Türkiye’de kentleşme yazını bu çözümlemeyi, önemli ölçüde,
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gecekondunun neden ve hangi bakımlardan işlevsel olduğu ekseninde
ele aldı. Gecekondunun problematize edilme biçimi, söz konusu üçlü
arasındaki bağın karakteri nedeniyle farklı kent ve kapitalist gelişme
kuramlarına tekabül ediyor olmasına rağmen,1 kanımca, şöyle
özetlenebilecek yaygın bir kabulü de içerdi: “Gecekondular 50’lerden
itibaren sanayileşmenin ihtiyaç duyduğu ucuz işgücü açığını kapatmak
üzere bir toplumsal uzlaşma sonucu olarak oluşmuş alanlardır”.
Buna göre söz konusu “enformel uzlaşma” (Harders, 2003), ucuz işgücünün yanı sıra, emekçilerin standardı düşük ve plan dışı biçimde
kendi barınma ihtiyaçlarını çözmesi yoluyla emek maliyetlerini düşük
tutmak ve tüm yerleşim masrafları gecekondulular tarafından karşılandığı için göçün devlete yükleyeceği sosyal harcama maliyetlerini azaltmak esasına dayanmaktaydı.2 Sorun bu unsurların ya da sıralanabilecek
başka işlevlerin –örneğin alt sınıfların mülk sahibi olma arzusunun
karşılanması yoluyla toplumsal çelişkileri yumuşatmak gibi– bir gerçekliğe işaret edip etmediği değil; sorun, daha çok, toplumsal uzlaşma fikrinin gözden kaçırdığı başka gerçeklikler olmasında.
Bu fikir kentsel dönüşüm tartışmalarının sıklıkla başvurduğu temel
tezlerden biri olma özelliğini hala koruyor –hatta bazen “devlet ve sermaye gecekonduya göz yumdu”3 gibi güçlü bir versiyonla da formüle
ediliyor; fakat kanımca barınma hakkı konusunda yaşanan sınıfsal çatışmaları ve dinamikleri analiz etme biçimimizi etkileyebilecek düzeyde
bazı problemler içeriyor ve bu nedenle de tartışılmayı ayrıca hak ediyor.
Şu iki temel noktanın, bu bakımdan önemli olduğunu sanıyorum:
Birincisi, toplumsal uzlaşma tezi, işlevselci yaklaşımı nedeniyle
kapitalizm altında emek-gücünün yeniden üretiminin tamamen sınıf
Örneğin gecekondunun bir tampon mekanizma olarak ele alındığı bütünleşmeci
yaklaşım için bkz. Kıray (1982); bağımlı kapitalist gelişmenin bir sonucu olarak değerlendirildiği eklemlenme yaklaşımı için bkz. Ersoy (1985), Tekeli ve Gülöksüz
(1996).
2 Kapitalist gelişmeyi kurumsal ilişkilerin ve piyasa kurallarının formelleşmesi süreci
olarak tanımlayan bütünleşmeci yaklaşımlar için tampon mekanizmalar, kentleşme
sürecin yarattığı değişimlere karşı toplumu göreli olarak dengede tutan bir işleve
sahipti. Çevre ülkelere özgü sermaye birikim sürecinin özelliklerine odaklanarak
kentleşme deneyimini açıklayan yaklaşımlar içinse gecekondulaşma, önemli ölçüde,
yukarıda sıralanan işlevler bakımından ele alındı. Ayrıca bkz. örneğin Şenyapılı (1998).
Benzer biçimde 1960’lar boyunca gecekonduları içerme ve sisteme eklemleme politikaları bakımından kısmi bir “toplumsal uzlaşma”dan söz edilebileceği tezi için bkz.
Şengül (2001).
3 Bu fikir, örneğin, Ankara’da, Dikmen Vadisi ve Mamak Barınma Hakkı Büroları’nın
TMMOB’la birlikte 3–4 Ekim 2009 tarihinde düzenlediği Barınma Hakkı Forumu’nda
konuk uzmanlar tarafından dile getirilmişti.
1
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kavgasından ibaret bir içeriğe sahip olduğunu ihmal ediyor. Bir başka
deyişle, soruna emeğin değil sermayenin ihtiyaçları açısından bakıyor,
üstelik bunun emeğin ihtiyaçlarıyla uzlaşmaz bir biçimde çeliştiğini
atlıyor; dolayısıyla emekçilerin ihtiyaçları için verdikleri mücadeleyi
analitik olarak görünmez kılıyor.
İkincisi, bu nedenle, sınıf kavgasının mülkiyet gibi kapitalizmin kurucu toplumsal ilişkisi temelinde nasıl somutlaştığını sorgu dışı bırakıyor. Bir başka deyişle, mülkiyeti de önemli ölçüde özel mülkiyet hukukundan ibaret ele alıyor, dolayısıyla, farklı mülkiyet iddialarının varlığına4 analitik olarak alan açamıyor – aslında, bir anlamda, emek açısından mülkiyeti sorgulamadan bırakıyor.
Mülkiyet Sorgusu Açısından Gecekondu ve Barınma Hakkı
Mücadeleleri
Her iki eleştiri de, kanımca, kapitalizmde mülkiyet ilişkisinin çelişkili
doğasını görebilmeyi sağlayacak bir kavrayış olanağına işaret ediyor
aynı zamanda. Bu olanak, öncelikle, emek-gücünün yeniden üretiminin
metalaşmasının (kapitalizmin bu ‘gerek koşulunun’), emekle sermaye
arasında sürekli bir pazarlığa tabi olduğu kabulüyle sağlanıyor. Emekgücünün kendisi de dahil olmak üzere şeylerin meta formu demek, bu
sınıfsal pazarlığın esasta mülkiyete dair bir pazarlık olması demektir
zaten. Kapitalizm tamamen bu pazarlık nedeniyle, ilk olarak, “asla göründüğü kadar tamamlanmış” (Mansfield, 2008: 9) değildir. Bir başka
deyişle, sermaye “bütünüyle kapitalist olmayan ya da bütünüyle kapitalizm dışı olmayan alternatiflerin hâlihazırdaki varlığıyla” (ibid: 9) –ki
gecekondu, böyle bir örnektir kanımca– sürekli yüzleşmek durumundadır. Ve ikinci olarak, tam da bu yüzden, kendi gerek koşulunu, metaformunu, her gün yeniden ele geçirmek zorundadır.
Kısaca, mülkiyet çatışmalar doğuran bir toplumsal ilişkidir; bu ilişkiye emek-gücünün yeniden üretiminin sermayeyle çelişkisi açısından,
dolayısıyla, emekçiler cephesinden bakıldığında ancak, özel mülkiyet
rejiminin yarattığı tabiiyet, aynı zamanda, sınırlılıkları ve direniş olanaklarıyla da görünür hale gelebilmektedir. Sermayenin, mülkiyeti özel
mülkiyete indirgediği, özel mülkiyeti ise nesne ile kurulan sahiplik ilişkisi olarak kodladığı ve bu yolla mülkiyetin çatışmadan mamul bir toplumsal ilişki olduğu gerçeğini silikleştirdiği düşünülürse (Mansfield,
Dayanağını her zaman devletin özel mülkiyet hukukundan almayan, farklı meşruiyet
kaynaklarına sahip mülkiyet iddialarının çoğul varlığı için örneğin bkz. Razzaz (1994).
4
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2008; Blomley, 2004), söz konusu sınırlılıkları ve direniş olanaklarını
görebilmek kapitalizm eleştirisi bakımından da önem kazanmaktadır.
Bu tartışmayı açabilmek için mülakatlardan bir örneği kullanmanın
daha yararlı olacağını sanıyorum:
Adem Yavuz ve Cumhuriyet mahalleleri, eski adıyla Mudurlutepe,
1970’lerin ikinci yarısında, bu dönemde başka örneklerine rastlayabileceğimiz bir biçimde, radikal sol grupların inisiyatifinde yapılan parselleştirmeyle kuruluyor. Bugün yüzde 84’ü tapulu, yüzde 4’ü tapu tahsisli,
geri kalanı kamusal alan olan, konutların yer yer 3–4 kata çıktığı, Körfez’e bütünüyle hakim “deniz manzaralı” bir mahalle görünümünde.
Mahalle sakinleri kendi yerleşim bölgelerinin kentsel dönüşüm projesine alındığı haberini ilk olarak yerel basından öğreniyorlar, haberi
kesinleştirmek ve ayrıntılarını öğrenmek için Gebze Belediyesi’ne yaptıkları başvurulardan sonra hızla, 10 gün içinde, iki mahalle adına bir
güzelleştirme derneği kuruyorlar. Bundan sonraki süreç, Türkiye’deki
diğer kentsel dönüşüm mağdurlarıyla ilişki kurma çabaları ve hem
mahallelerinde hem de Gebze ilçesinde hemen hemen birkaç günde bir
yaptıkları yürüyüşlerle geçiyor. Sonunda Gebze Belediye Başkanı’nı,
yanında bir TOKİ görevlisiyle birlikte, kendileriyle toplu görüşmeye
mecbur bırakıyorlar. Haziran 2009’da başladıkları eylemlerin hızı, Belediye’nin “projenin beklemeye alındığı” sözüyle şimdilik durulmuş görünüyor ama kurdukları dernek aracılığıyla mahalle çalışmalarına ve
kentsel dönüşüme ilişkin sunulan yeni pazarlık koşullarıyla uğraşmaya
devam ediyorlar.
Hem yaptığım mülakatlarda hem de diğer mücadele örneklerinde
kentsel dönüşümün aslında bir mülksüzleştirme programı olduğu çok
güçlü metaforlarla dile getiriliyor: “Bizi vatansızlar gibi yersiz-yurtsuz
bırakacaklar”; “Tehcir bu!”; “Bunlar kendi insanını kendi memleketinde
sürgün yapacak”; “Kentsel dönüşüm dedikleri evsizleştirmedir”; Yoksulla
zenginin kavgası bu”; “Bunlar mal-mülk sarhoşu; bu sarhoşluk geçmez!”
gibi5...
Fakat mülakatlarım sırasında bir kadın yanıtlayıcı tehcir, yersiz-yurtsuzlaştırma gibi sıkça kullanılan nitelemelerin yanı sıra “Mülkiyet hakkımızı elimizden alıyor” da dedi. Metafora başvurmayan böyle açık bir
Barınma Hakkı Forumu’nun (bkz. dipnot 3) Ankara-Mamak ilçesinin bir gecekondu
mahallesinde düzenlenen ikinci günü, Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nin çeşitli semtlerinden gelen katılımcıların kendi mücadele deneyimlerini ve kentsel dönüşümün
bölgelerindeki özgüllüğünü aktardıkları forum niteliğindeydi. Söz konusu ifadelerin bir
kısmı, bu forumda dile getirildi.
5
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tespitle karşılaşınca, mahallenin ilk kuruluş yıllarına atıfla şu soruyu
sordum:
“Ama geçmişte evlerinizi yıkmaya geldiklerinde onlar da bu gerekçeyi kullanmışlardı; mülkiyet haklarına hukuken aykırıydı yaptığınız. Bu
iki gerekçe arasında bir fark var mı? Nasıl oluyor da mülkiyet hakkı,
hem yıkım için, hem de yıkımlara karşı kullanılabiliyor?”
Sorum bilgi edinmekten çok bir akıl danışma niteliği taşıyor gibiydi
ve yanıtlayıcının şu sözleri tartışmamı ilerletebilmemde gerçekten de
yol gösterici oldu:
“Parası olanın tapusu oluyor. Onlar nereden getirmişler bu toprakları? Üretmişler mi fabrikalarda? Ya da uzaydan mı alıp getirmişler,
buraya kondurmuşlar? Biz de bu ülkenin insanıyız, vatandaşıyız. Onların
nasıl hakkı varsa, bizim de aynı şekilde var. Ama öyle ama böyle!”.
Kanımca bu açıklama, ilk olarak, barınma ihtiyacı bir kez meta formuna büründüğünde, “parası olanın tapusu” olduğunda, gecekondunun
anlamının emekçiler açısından sadece bir özel mülkiyet ihlali değil, bir
mülkiyet hakkı iddiası olduğunu gösteriyor. Kentleşme yazınının sözünü
ettiğimiz zaafı, önemli ölçüde, gecekondunun kavramsallaştırılmasını
“ihlal” noktasında bırakmış olmasında ve onu esasen ihlal aracılığıyla
ele almış olmasında yatıyor. Oysa bu nokta, mülkiyet temelli toplumsal
ilişkileri yasalcı bir zemine sıkıştırmak anlamına geliyor,6 dolayısıyla,
emekçilerin mülkiyet iddiasının içeriğine bakabilme fırsatından bizi
yoksun bırakıyor.
Çünkü yanıtlayıcının açıklaması, ikinci olarak, emek açısından mülkiyet iddiasının bir mülkiyet eleştirisine nasıl dayanak oluşturabildiğini
de gösteriyor. Bir meta olarak toprağın, gerçek ya da fantastik –her iki
durumda da ‘abes’ olan imkansız varlığı, ihtiyaçlarla haklar arasında
piyasayı geçersizleştiren bir bağın kurulduğuna işaret ediyor. Kanımca
bu bağ, sermayenin, bütün ihtiyaçları piyasada gösteren ‘gerek koşulu’
altında, emekçinin bir meta olarak kendi varoluşunu taşıma biçimidir,
“ama öyle ama böyle”! Barınma örneğinde, ihtiyaçları haklara bağlayan
ilişki elbette ‘işgalci’ olmak durumundadır; çünkü basitçe meta-formunda her ihtiyaç sınıfsal bir ayrıcalığa dönüştüğü için değil –ki, öyledir; ama metalaşmış her ihtiyaç, emekten çalınan değerin kapitalist
mülkiyet birikimi olarak büyümesi anlamına geldiği, yani, mülksüzleşBu eleştiri ve resmi hukuk ile mülkiyet-temelli toplumsal ilişkilerin farklı aktörler
arası çatışmalara dayanan içeriğine dair bir çözümleme için bkz. Gülöksüz (2002).
6
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tirdiği için. Bu yüzden, örneğin imar aflarını, gecekonduya ‘göz yumulması’ ya da kentsel toprak rantlarının alt sınıfları da içerecek biçimde
bölüştürülmesi olarak değil de, ihtiyacı haktan kopartarak yeniden
metalaştırma dinamiği, dolayısıyla, bir mülksüzleştirme dalgası olarak
görmek daha yerinde olur. Devletin “Cumhuriyet tarihinde bugüne
kadar görülmemiş hızda ve kapsamda bir çalışma başlatarak” (Bayraktar, 2007: 42) uygulamaya koyduğu kentsel dönüşüm projelerinin de
kanıtladığı gibi, “yoksullar tapuyu, kaybetmek için kazanır” (akt.
Wolford: 2007: 559).
Özel mülkiyet bir mülksüzleştirme yoluysa, bu durumda, emekçilerin
barınma ihtiyacında dile gelen mülkiyet hakkı iddiasının içeriğine daha
yakından bakmak gerekir. Kanımca barınma hakkı mücadelelerinin
gösterdiği önemli şeylerden biri de, emekçilerin özel mülkiyeti
deneyimleme ve kavramsallaştırma biçiminin ‘bildiğimiz’ özel mülkiyete
hiç benzemediğidir.
Birincisi, özel mülkiyet emekçinin elinde kamusal iddialar ileri sürmenin bir konusu haline gelmektedir (Blomley, 2004). Gecekondusunu
yapmak için toprağı ilk işgal ettiğinde de, bugün kentsel dönüşüme karşı
“Konut Ayrıcalık Değil Haktır” ya da “Halkın Barınma Hakkı Var” derken
de, emekçi, kamusal bir iddianın sahibi olarak konuşmaktadır. Emek,
özel mülkiyet hukuku açısından fabrikada toprak üretmek kadar imkansız görünen bu bağı kurmaya muktedir, çünkü:
İkincisi, özel mülkiyetini, birikmiş bireysel emeğinin ve kolektif
emeklerinin bir ürünü olarak kavramsallaştırmaktadır. Bu nokta, barınma mücadelelerinin en belirgin ortak temasıdır. Örneğin;
“Çoluğumuzun-çocuğumuzun rızkını verip tuğla, kiremit almışız”
(Kocaeli-Gebze, Adem Yavuz/Cumhuriyet mahalleleri); “20 senedir ev
işlerinde çalışıp o yuvayı yaptım; çocuklarımızın üzerine kapıyı kitleyip
işe gittik” (İstanbul-Maltepe, Başıbüyük)7; “50 yaşındayım; 30 senedir
çalışıyorum. 50 sene daha çalışıp o evlere girebilir miyim?” (Başıbüyük).
“Yollarını biz yaptık; elektriğini biz getirdik, suyunu biz getirdik. Taşıma suyuyla ağacını biz yetiştirdik. Biz burayı ellerimizle yaptık.”
(Adem Yavuz-Cumhuriyet).
“Kendi ellerimizle, kendi alın terimizle yolunu, kanalizasyonunu yaptığımız, bir zamanlar dağ başı olan tepe şimdi zenginlerin gözbebeği
İstanbul, Maltepe-Başıbüyük Mahallesi’nden alıntılar, İmece’nin, bu mahalledeki
yıkımları ve direnişi anlattığı Göç adlı belgesel-filmden alınmıştır.
7

304 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
oldu. Çünkü zemini depreme dayanıklı, deniz manzaralı ve yoksullara
bu manzaraları çok görüyorlar" (Adem Yavuz-Cumhuriyet).
“Biz seneler önce Vadi’ye işgalci olmak için gelmedik, mecbur bırakıldık. Devletin sağlamadığı barınma ihtiyacını kendimiz karşıladık.
Vadi’yi biz var ettik. Her tuğlada emeğimiz olduğu gibi, her ağaçta, kuşta,
yeşilde de emeğimiz var. Şimdi bize ihtiyaçları kalmadı. Siz gidin, parası
olanlar gelip burada otursun, diyorlar” (Ankara-Çankaya, Dikmen Vadisi).
“Başıbüyük’ün temelini biz attık. Ağaçları biz diktik, bu ormanı biz
fidanladık; evlerimizin temelini biz yaptık. Başıbüyük’ü Başıbüyük yapan biziz!”
Üçüncüsü, tam da bu yüzden, bireysel mülkiyetini bir mülk nesnesi
olarak değil, etik değeri olan, yaşam ve yerleşme mücadelelerine ait
ortak belleğin taşıyıcısı bir ‘yuva’ olarak savunmakta ve bu yuvayı birikmiş emeğin yarattığı kolektif kimlik temelinde tarif etmekte, “biz”
diye seslenmektedir.8 Örneğin;
“Ben 1980’de geldim. İlkokula gidiyordum o zaman. Yol, su, elektrik
yoktu. Dereden geçiyorduk okula giderken. İşe giden insanlar bizi dereden geçirirdi. Biz suları sırtımızda taşırken ağaçlar yetiştirip buraları
güzelleştirdik. 30 yıl oldu ağaçları dikeli ve o ağaçlar nasıl kök saldıysa
biz de buraya kök saldık. Kökü kopartmak kolay değil. Koparttırmayız”
(Adem Yavuz-Cumhuriyet).
“30–40 yıllık emeğim, çocukluğum burada” (Başıbüyük).
“Gebze Belediye Başkanı, ben buraya nişanlandım diyor. Buranın çok
güzel olacağını söylüyorlar. Zemini sağlam, manzarası gördüğünüz gibi
gayet güzel, denizi görüyor. Buraya gelip yerleşmek istiyorlar. Fakat biz
hiçbir şekilde buradan çıkmayacağız. Hep beraber yaptık, hep beraber
direneceğiz. Nişanlansın, veren yok” (Adem Yavuz-Cumhuriyet).
“Medeniyetsiz zannetmesinler bizi. Onların medeniyeti rant!” (Adem
Yavuz-Cumhuriyet).

8.

Bu noktanın formülasyonu için Blomley’in (2004) özellikle soylulaştırmanın elitist
diline karşı mülkiyetin, ortak yerleşim kültürü ve belleği temsil eden ‘duygusal’ ve
kolektif içeriğine dair tartışmalarından yararlandım.
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SONUÇ OLARAK
Bu çalışma, neoliberalizmin kentsel topraklarda yarattığı dönüşümlere karşı barınma hakkı mücadelelerinde mülkiyet iddiasının anlamını
ve yerini kavramaya dönük bir sorgu geliştirmeyi denedi. Böyle bir
sorgudan çıkarılabilecek şu iki asli sonucun olduğunu düşünüyorum.
Birincisi, mülkiyetin, Blomley’in dediği gibi (2004: 74), kentte emekçilere adlandırmak (“Kader arkadaşlarım, hoş geldiniz!”; “Vali, o evler
devlete verildi, size değil, diyor. Biz neyiz? Millet olmadan devlet olmaz!”; “Planlama bizim için yapılmıyor, bu ülkenin, dünyanın sahibi biz
değiliz”; “Yasayı arkasına almış çapulcu bunlar”), itham etmek (“Bu
devlet fakirin düşmanı”; “Hepimizin katili oluyorlar”; “Bunlar sülük,
akbaba. Bizden emdikleri kanı Amerika’da, Avrupa’da boşaltıyorlar”) ve
iddia etmek (“Bilmelidirler ki, bu mahalleyi, bu kenti biz yarattık, kimseye verecek bir karış toprağımız yok”; “Sen elini çek yuvamızdan, kapımızdan çek git! Kanımızın son damlasına kadar, bir ferdimiz kalana
kadar… kimse yanılmasın, biz burayı vermeyeceğiz!.”)9 için dil sağlayan
önemli bir siyasal sözlük olduğunu fark etmek zorundayız.
İkincisi, öte yandan, insanlığın bütün ortak değerlerinin –suyun, toprağın, tohumun, bilginin hızla özelleştirildiği bir evrede mülkiyet kavramı savunulamayacak kadar ‘kirli’ görünüyor olabilir. Bu gerekçeyle
kavramdan uzak durma eğilimi, eleştirelliğine rağmen, sorunu, emeğin
siyasal sözlüğü yerine burjuva mülkiyet kategorisine teslim etmek anlamına geliyor. Kavrama uzaklık, barınma hakkı mücadelelerinden çıkan
siyasal dile mesafeyi de gösteriyor. Bu yüzden, sanırım, kuramda da
mülkiyetin reddini, emekçilerin yaptığı gibi bir mülkiyet iddiası olarak
tarif etmeye ihtiyaç var. Onların evlerini savunurken kurdukları kolektif
dil, sermayenin kamusal ve doğal kaynakları bireysel kar hırsının konusu haline getiren saldırganlığı karşısında çok elzem görünüyor: “Buraları biz yarattık, bizimdir!”.

Alıntılar sırasıyla şu örneklere dayanmaktadır: Kocaeli, Arızlı deprem konutlarından
çıkartılan yerleşimcilerden yaşlı bir kadının, Barınma Hakkı Forumu’ndaki açılış
cümlesi; Arızlı deprem konutlarının bir başka sakini; Ankara, Dikmen Vadisi’nden bir
yerleşimci; Kocaeli, Gebze-Adem Yavuz ve Cumhuriyet mahalleleri, İstanbul-Başıbüyük
mahallesi; Ankara, Mamak-Cumhuriyet Mahallesi’nden bir yerleşimci, Gebze-Adem
Yavuz ve Cumhuriyet mahalleleri; Başıbüyük Mahallesi.
9
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KENTSEL RANT

KENTSEL ARAZİ DEĞER ARTIŞ SÜRECİ
ANKARA MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ÖRNEĞİ
Tanyel Ö. ECERAL
Çiğdem VAROL
Leyla ALKAN

Üretimin temel girdilerinden biri olan toprak, sağladığı değer artışlarının da etkisiyle, en cazip yatırım biçimlerinden biri olarak gündeme
gelmektedir. Toprağın değeri, bulunduğu konum dışında, imar kararları
kapsamında yüklendiği işlevle ve dışsal bazı etkenlerle artabilmekte
veya azalabilmektedir. Ekonomik ve toplumsal eylemlerin hangi etkenler ve kurallar çerçevesinde toprağı biçimlendirdiği, arazi kullanımı
değişimlerinin arazi değerlerine nasıl yansıdığı ve bu arazi kullanımı
değişimi ve arazi değer artışı etkileşimi sürecinde etkili olan kentsel
politikalar, yatırımlar, çıkar grupları gibi faktörlerin araştırılması bu
çalışmanın temel amacıdır. Bu çerçevede seçilen çalışma alanı Ankara
Mustafa Kemal Mahallesi’nde son 30 yıllık dönemde arazi kullanımlarındaki değişim ile arsa, arazi değerlerindeki değişim ve değişimi etkileyen faktörler irdelenecektir.
Bu kapsamda, ilk olarak kentsel arazi piyasasının özellikleri, kentsel
arazinin ekonomik değerinin kaynağı ve değerin oluşum mekanizması
konusunda yazında yer alan tartışmalar değerlendirilmektir. İkinci
olarak, çalışma alanı Mustafa Kemal Mahallesi’nin mevcut arazi kullanımı ortaya konmakta, alanın planlama süreci belli dönemlerde yapılan
nazım ve uygulama imar planları, mevzi imar planları, ıslah imar planları, kent girişleri ve kentsel dönüşüm gibi özel proje alanları çerçevesinde incelenmektedir. Planların genel olarak getirdiği yapılaşma koşulları ile fiziksel mekanın planlarla nasıl şekillendiği ortaya konmaktadır. Daha sonra çalışma alanından seçilen örneklem parseller tarihsel
süreç içinde konu olduğu planlar, kullanım türleri ve arazi satış değerleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yapılan nicel değerlendirmele-
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rin ardından bölgede yer alan emlakçılar, muhtarlar ve ilgili aktörlerle
yapılan görüşmeler ile örneklem parsellerden elde edilen veriler doğrultusunda kentsel arazi değer artış sürecinin sosyal, ekonomik ve mekansal boyutları ortaya konmaktadır.
Sonuç olarak, Ankara Mustafa Kemal Mahallesi örneğinden yola çıkılarak kentsel arazinin ekonomik değerinin kaynağı ve değerin oluşum
mekanizması ile değer artış sürecinin, kentsel arazinin bulunduğu konum, imar kararları kapsamında yüklendiği işlev, imar hakkının çoğaltılması, yerel yönetim yatırımları ile farklı çıkar gruplarının spekülatif
beklentileri gibi faktörler tarafından nasıl şekillendiği üzerinde tartışılmaktadır.

KENTSEL ARAZİ PİYASASI, ARAZİ KULLANIMI VE DEĞER
ARTIŞ SÜRECİ
Toprak, elinde bulunduranlara artı değer getiren, üretim alanlarına
girdi oluşturan, dolayısıyla da talep edilen bir maldır. Ancak toprağın
arzı bazı özellikleri nedeniyle diğer üretim faktörlerinden farklıdır.
Toprağın fiyatı ya da değeri belirlenirken bulunduğu konum, mekansal
ilişkiler, farklı toprak sahiplerinin farklı şekillerde tanımlanmış farklı
amaçları piyasada fiyat oluşumunu etkilemektedir. Tüm bu faktörler
aslında arazi piyasasının eksik rekabet piyasası özelliğini vurgulamaktadır (Evans, 2004).
Kentsel alanlarda toprağın adı arsadır. Bu, bir takım hukuksal düzenlemelerden kaynaklanmakta ve mülkiyet hakkının kullanma biçimlerini ifade etmektedir. Diğer mallar gibi, kentsel arazinin de fiyatlarının
belirlenmesi, piyasadaki talebin ve arzın kesişmesiyle olmaktadır. Toplam arazi arzının sabit olduğu kabul edildiğinde, arazinin fiyatının sadece talep tarafından belirlendiği düşünülebilir. Tarihsel sürece bakıldığında, arazi arzı sabit olarak düşünülmekte ve bu özelliğiyle de diğer
üretim faktörlerinden ayrılmaktadır. Bir ülkede, arazinin bütününe
bakıldığında ve arazi ıslahı veya kaybı gibi faktörler olmadığında, arazi
miktarının sabit olduğu doğrudur. Ancak, belirli bir kullanım için arazinin uygunluğu, zamana ve mekana göre değişmektedir (Oxley, 2004).
Örneğin, kent merkezinden uzaklaştıkça arazi arzının daha elastik bir
yapı gösterdiği genel olarak kabul edilmektedir (Harvey, 1992). İmar
sınırları içinde henüz imar haklarına kavuşturulmamış toprakların
imara açılması veya imar sınırları içinde veya dışında bulunan tarım
topraklarının imarlı arsalara dönüştürülmesi yoluyla toprağın arz mik-
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tarının çoğaltılması olasıdır (Arslan, 1997). Bir başka olanak da imar
haklarının çoğaltılması yoluyla talebin karşılanmasıdır. İmar hakkının
çoğaltılması arsa veya parselin rant getirisinin artması sonucunu getirmektedir.
Kentsel arsa, toprak olmasının ötesinde üç özelliğe sahiptir; kent
içinde bir yere sahiptir, altyapı ile donatılmıştır ve imar planı ile hakkında bir karar getirilerek üstünde ne tür kullanımların yer alacağı
belirlenmiştir (Tekeli, 2009). Kentin hemen çeperinde yer alan bir tarımsal toprağın, kentin büyümesiyle birlikte değerinde devamlı olan bir
artış olacaktır. Kentin büyümesini takip eden süreçte, bu alan imar
sınırlarına alınacak, kentsel kullanıma açılması için bir altyapı hazırlanması gerekecek, bu iki süreç de bu arazinin değerinin artmasına
neden olacaktır. Bu bölgede imar planında izin verilen yoğunluk ve
kullanım haklarına göre diğer parsellerde yapılmaya başlanan inşaatlar
nedeniyle, ilgili arazinin tekrar değerinde bir artış ortaya çıkacaktır
(Tekeli, 2009). Arsa ve parsel üzerinde yapılaşma hakları kent içinde
homojen değildir ve bu haklar kent planlarıyla belirlenmektedir. Bu
planlar, kent topraklarını konut, sanayi, ticaret, rekreasyon, ulaşım gibi
farklı kullanım alanlarına ayırmaktadır. Kentsel toprakların arzından
söz ederken altyapı hizmetleri (yol, su, elektrik, kanal, donatı) ile kullanım türleri hem arz açısından hem de katlanılan maliyetler açısından
rantı açıklamaya yardımcı olmaktadır.
Belirli bir bölgede plan kararlarında meydana gelen değişiklik ve alınan yeni arazi kullanım kararları, o bölgedeki arazi fiyatları üzerinde
önemli etkilere yol açmaktadır. Örneğin, bir konut bölgesinin yanında
inşa edilen bir alt merkez, etrafındaki kullanımların çekiciliğini artırmakta, mevcut konutların yer aldığı arazinin değerlerinde bir artışa
neden olmaktadır. Yine benzer şekilde, ulaşım ağlarında meydana gelen
değişiklikler, mevcut yerleşim alanlarının arazi fiyatlarında değişimlere
neden olmaktadır. Bu tür değişiklikler, kentin belirli bölgelerinde arazi
fiyatlarında artışa neden olurken, bazen de diğer bölgelerde düşüşlere
yol açabilmektedir.
Hızlı büyüyen kentlerde, değer artışı da hızlı olmaktadır. Bu sürecin
bu şekilde işleyişi, bazı kişiler tarafından kar elde amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin, ucuz değerlerle alınan arsalar bekletilerek, yüksek değer
kazandıktan sonra satılarak arsa spekülasyonu yapılmaktadır. Diğer
taraftan kentler sürekli olarak büyüdüğü için var olan kentsel arsanın
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kente göre konumu değişmekte, merkeziliği yükselmekte bu da değer
artışı getirmektedir (Tekeli, 2009).
Kentlerde toprak rantını artıracak bazı mekanizmalar işlemektedir.
Örneğin, büyük toprakların küçük parçalara bölünerek satışının yapılması, toplamda kazanılan rantı artırabilmektedir. Bunun dışında, farkında olan toprak sahibi, bu rantlardan yararlanma isteği doğrultusunda
elindeki toprağı bekletebilmekte ve spekülatif beklentiler çerçevesinde
piyasaya sokabilmektedir. Bir diğer davranış biçimi de, bazı spekülatörlerin imar kararları oluşmadan önceki değerlerinden arsa satın almaları, daha sonra ise plan kararları üzerinden oluşan fiyatlar üzerinden satmalarıdır. Kentsel arsa piyasasında alım satım veya kiralamaya
konu olan arsalar, alıcı veya kiracıların beklentilerinin temelindeki
objektif ve subjektif nedenlere de dayanabilmektedir. Örneğin, toplumsal sınıf yapısı ve değerleri ile farklı çıkar gruplarının toprak üzerinde
farklı beklentileri kent formunun oluşumunda önemli etkiler yapmaktadır. Bu tür spekülatif beklentiler ve eğilimler, kenti planın saptadığı
gelişme yönünden uzak, kendi oluşturduğu dinamiklere göre yönlendirmekte, arazideki fiyat oluşumu sürecini doğrudan etkilemektedir.

ANKARA MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ÖRNEK ÇALIŞMASI
1920’li yıllardan bu yana sürekli bir planlama deneyimi ve geleneği
yaşayan Ankara kentinde, son dönemde, küresel ölçekte yaşanan süreçlerin ülkesel ve kentsel sosyo-ekonomik yapıda oluşturduğu etkilerle
birlikte, sosyal, ekonomik ve mekansal yapıdaki hızlı dönüşümler, kentsel arazi piyasasını da etkilemekte, bu durum spekülatif hareketlerle
daha da karmaşık bir hal almaktadır. Bu dönüşümlerin mekansal bütünlükten yoksun, parçacı ve çok sayıdaki mevzii imar planları ile çözümlenme yoluna gidilmesi kentin gelişimini sorunlu olarak sürdürmesine neden olmaktadır. Özellikle kent çeperleri ve çevresinde yaşanan
hareketlenmeler kentsel arazide dönüşüm/el değiştirme süreçlerini
tetiklemekte ve bu bölgeler kentin arsa fiyatları en yüksek ve spekülasyonun en yoğun yaşandığı parçaları haline gelmektedir. Özellikle, Ankara’nın daha önceki üst ölçek plan çalışmalarında gelişme aksı olarak
tanımlanan ve son dönemde spekülatif yaklaşımların etkisi ile arazi
kullanımlarında hızlı bir dönüşüm yaşanan Eskişehir yolu ve çevresi bu
sorunların en fazla yaşandığı bölge olarak dikkati çekmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada bölgenin en yoğun ve hızlı gelişmelerinin yaşandığı, arazi kullanımı çerçevesinde, başta konut olmak üzere, kamu ku-
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ruluşları, ticaret, sanayi, donatı alanları, önemli ulaşım bağlantıları gibi
çok çeşitli kullanımların yer aldığı Mustafa Kemal Mahallesi çalışma
alanı olarak belirlenmiştir.
a. Çalışma Yöntemi
Araştırmada ilk olarak Mustafa Kemal Mahallesi’nin tarihsel süreç
içerisinde arazi kullanımındaki değişimler ve bugünkü arazi kullanımı,
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilen 1970, 1997, 2005 yıllarına ait arazi kullanım paftaları ile uydu fotoğraflarından yararlanılarak
değerlendirilmiştir. Daha sonra Mustafa Kemal Mahallesi’nin planlama
süreci, üst ölçekli planlar, imar planları ve mevzi imar planlarında getirilen kararlar Büyükşehir ve Çankaya Belediyelerinden elde edilen
planlar kapsamında değerlendirilmiştir. Mustafa Kemal Mahallesi’ne ait
arsa ve arazi satış bedellerinin tarihsel süreç içindeki değişimlerini
belirlemek üzere iki veri kaynağı kullanılmıştır. Bunlardan ilki, Maliye
Bakanlığı’nın 1986 yılından itibaren dört yılda bir yayınlamakta olduğu
“asgari arsa ve arazi m2 birim değerleri”, ikincisi ise çalışma alanında
belirlenen örneklem parseller için Ankara 2. Bölge Tapu Müdürlüğü’nün
arşivinde yapılan çalışma ile söz konusu parsellerin tarihsel süreç içinde
el değişimleri, satış bedelleri ve planlama süreçlerine yönelik verilerdir.
Mevcut durumdaki arazi değerlerinden yola çıkarak; ana ulaşım güzergâhları, konut alanları, ticari alanlar ya da donatı (eğitim, yeşil alan
vb.) alanları yakınında yer alması ve çevresinde önemli yatırımların
olma durumları göz önünde bulundurularak detaylı değerlendirilmek
üzere 30’un üzerinde örneklem parsel seçilmiştir. Arşiv çalışması her
bir parsel için farklı farklı dosyalarda çalışma gerektirmiş ve dosyalardaki eksik bilgiler nedeniyle bazı verilere erişilememiştir. Bu çalışma
kapsamında örneklem parsellerden en fazla bilgiye ulaşılabilen 7 tanesi
değerlendirilmiştir. Bu veri elde etme çalışmalarının dışında alanda
muhtar, emlakçı, ticari işletme sahibi ve bölgede oturanlarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmanın Önermeleri
Araştırmanın başlangıcında kuramsal ve görgül çalışmaların sonuçlarından yola çıkılarak bazı önermeler geliştirilmiştir. Bu önermelerden
ilk üçü imar planları, yerel yönetimin kararları ve arazi kullanımlarındaki değişimler ile arazi değerleri değişimi arasındaki ilişkileri değerlendirmekte, dördüncü önerme ise farklı aktörlerin beklentileri, gelişme
dinamikleri, spekülasyon süreci gibi faktörlerin arazi değerleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.
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Kentsel arazinin değeri, bulunduğu konum ve imar kararları kapsamında yüklendiği işlev ile artar veya azalır.



Kent planlarında alınan kararlar ve yerel yönetim yatırımları,
kentsel arazi üzerinde belirli rant artışlarına yol açar.



İmar hakkının çoğaltılması, arsa veya parselin rant getirisini arttırır.



Hanehalklarının ve firmaların beklentilerinin temelindeki objektif
ve subjektif nedenler ile farklı çıkar gruplarının beklentileri, arazi
değer artış sürecini etkiler.

Bu önermeleri değerlendirmek üzere çalışma alanının konumu değerlendirilmeye alınmış, bölgede farklı dönemlerde yapılan planlar, bu
planların her birinin ne tür yapılaşma koşulu getirdiği, yoğunlukları
nasıl değiştirdiği ele alınmış, 2 yöntemle elde edilen arazi değerlerine
ilişkin veri tabanları ortak bir altlıkta (dolar kuru) değerlendirilmiş,
alanda gerçekleştirilen görüşmeler ile rant kavramının sosyal, ekonomik
ve politik boyutları tartışılmıştır.
b. Mustafa Kemal Mahallesi’nin Konumu ve Arazi Kullanımı
1980’lerin sonundan bu yana, Ankara kentinin güneybatı koridoruna
doğru gelişme eğilimi ve bu bölgeye olan talebin artması ile Eskişehir
Yolu güneybatı koridoru, kentin en yoğun planlama çalışmalarına konu
olmakta; ODTÜ, Bilkent, Hacettepe Üniversite kampusları ve Eskişehir
Yoluna desantralize olmuş kamu kurumları ile Çayyolu-ÜmitköyKonutkent yerleşimlerine kadar genişleme eğilimini sürdürmektedir. Bu
koridor aynı zamanda yerleşme-yayılma eğilimleri ile en fazla dava
konusu olmuş ve çeşitli biçimlerde yüksek nüfus atamasına sahne olmuş
niteliğiyle dikkat çekmiştir (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2006). Seçilen pilot çalışma alanı olan Mustafa Kemal Mahallesi ise Ankara’nın
güneybatı koridorunda son yıllarda hızlı bir gelişim eğilimi gösteren ve
kamu kuruluşları ile yeni gelişme alanları arasında yer alan önemli bir
geçiş bölgesidir. Güneyinde yer alan Eskişehir Yolu, kuzeyinde yer alan
Sakıp Sabancı Bulvarı ve doğusunda yer alan Anadolu Bulvarı bölgeyi
erişilebilirlik açısından önemli bir konuma getirmektedir. 2000’li yıllara
kadar ”Eskişehir Yolu’nda yer alıp da gelişemeyen bölge” olarak anılan
Mustafa Kemal Mahallesi, son yıllarda önemli rant değişimlerinin yaşandığı bir bölge haline gelmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının
yanısıra, başta Havelsan olmak üzere sanayi kuruluşları, TOBB kuleleri,
Barış Sitesi, yap-sat şeklinde gelişen konut alanları, eğitim tesisleri
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(Tevfik Fikret, Yasemin Karakaya okulları) ve büyük alışveriş merkezleri bölgede yer alan diğer kullanımlardır. Bölge aynı zamanda AOÇ
arazilerine komşudur.
Harita 1. Mustafa Kemal Mahallesi 1970 Yılı Arazi Kullanımı

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Harita 2. Mustafa Kemal Mahallesi 1997 Yılı Arazi Kullanımı

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Harita 3. Mustafa Kemal Mahallesi 2005 Yılı Arazi Kullanımı

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Şekil 1. Mustafa Kemal Mahallesi 2009 Yılına Ait Uydu Fotoğrafı

Kaynak: Googlearth
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Mustafa Kemal Mahallesi’nin 2000 yılı nüfusu 5349, alan olarak büyüklüğü ise 369 ha’dır. Hanehalkı büyüklüğü 3,29 olan bölge Ankara
genelinde en düşük hanehalkı büyüklüğüne sahip bölgelerden biridir.
Mustafa Kemal Mahallesi’nde 2000 yılında toplam 1008 bina yer almaktadır. Bu binaların %86’sı konut, %2’si resmi kurum, %2’si ticari, %1’i
sanayi, %1’i eğitim, %1’i sağlık, sosyal, spor amaçlı, %7’si ise diğer
amaçlarla kullanılmaktadır (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2006).
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden elde edilen 1970, 1997 ve 2005
yıllarına ait arazi kullanım paftaları (Harita 1, 2 ve 3) incelendiğinde;
Mustafa Kemal Mahallesi’nin 1970 yılında Eskişehir Yolu üzerinde kamu
kuruluşları alanları ile az miktarda konut alanını kapsadığı, bugünkü
yoğun konut gelişmelerinin yaşandığı orta bölümde ise düzensiz konut
alanlarının (gecekondu) bulunduğu görülmektedir. 1997 yılında konut
alanları ile kamu kurumları kullanımlarındaki artış dikkat çekicidir.
Ticaret de bu dönem de yoğunluğu artan kullanım türüdür. 2005 yılına
gelindiğinde ise arazi kullanımının oldukça çeşitlendiği, konut ve kamu
kullanımlarının yanı sıra kentsel servis alanlarında önemli artışların
olduğu göze çarpmaktadır. Alanın kuzeyinde alanın erişilebilirliğinin
artmasına katkı sağlayan Sabancı Bulvarı’nın açıldığı görülmektedir.
2009 yılı hava fotoğrafı incelendiğinde ise (Şekil 1), Mustafa Kemal
Mahallesi’nin batısında bulunan Çavundur mevkii ile kuzey batısında
bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisi dışındaki tüm alanların dolduğu,
özellikle Eskişehir Yolu üzerinde büyük alanlara sahip alışveriş merkezlerinin yer aldığı görülmektedir.
c. Mustafa Kemal Mahallesi Planlama Süreci
Ankara kentinin batı girişini temsil eden ve son yıllarda konut, kamu
alanları ve merkezi iş alanı fonksiyonlarının ağırlıkla yer aldığı bir kent
parçası olarak gelişen Mustafa Kemal Mahallesi, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gerekse Çankaya Belediyesi’nin planlama çalışmalarına konu olmuştur. Mustafa Kemal Mahallesi’nin gelişim sürecini incelerken bölgede yapılmış planların arazi değer artışları ile birlikte değerlendirmek amacıyla bölgenin üst ölçekli planlarda üstlendiği rol ile
nazım ve uygulama (ıslah ve mevzi) imar planları ve kentsel dönüşüm
gibi özel koşullu plan ve projelerin de bölge için getirdiği plan koşulları
incelenmektedir.
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Üst Ölçekli Planlar
Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu (AMANPB) 1970-1975
yılları arasında yürüttüğü kapsamlı Ankara araştırmaları sonunda 20 yıl
perspektifli bir Nazım Plan şeması geliştirmiş ve bu şema 1982 yılında
“Ankara 1990 Nazım Planı” adıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Söz
konusu Nazım Planın temel politikası, bu döneme kadar kuzey-güney
doğrultusunda devam eden gelişmenin, bir ana koridora bağlı olarak
(batı koridoru) topografik çanak dışına çıkmasını sağlamak ve böylece
hava kirliliğinin daha az olacağı alanları yerleşime açmak olmuştur.
Nazım Plan Bürosu, büyük konut ve sanayi bölgelerinin kentin batısında
yerleşmesini sağlayacak gelişme dinamiğini başlatabilmiştir. Bu planla
toplu konut alanları ile sanayi alanları İstanbul Yolu çevresine yönlendirilirken, Eskişehir Yolu üzerinde bulunan Mustafa Kemal Mahallesi’nin
alanı bu planda temel olarak “kamu kuruluşları alanı” olarak belirlenmiştir.
Ankara 1990 Nazım Planı sonrasında 2000’li yılların ikinci yarısına
kadar uygulamaya geçirilen üst ölçekli plan bulunmamaktadır. Uygulamaya konulan ikinci üst ölçekli plan olan 1/25.000 ölçekli ”2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı” 2007 yılında onaylanarak yürürlüğe
girmiş, Mustafa Kemal Mahallesi’nin yer aldığı KY5 – ORTADOĞU üst
bölgeciği için planda geliştirilen strateji, “Ankara’nın sosyo ekonomik
açıdan gelişmiş bir bölgesini teşkil eden Ortadoğu yerleşim bölgesindeki
mevcut statünün devamlılığının sağlanması” olmuştur. Plan açıklama
raporlarında Mustafa Kemal Mahallesi’nin yapılaşmış alan büyüklüğü 54
ha., yapılaşmış alan yoğunluğu ise 96 kişi/ha olarak belirtilmektedir.
Ancak son beş yılda bölgede yaşanan yoğun yapılaşma ile yapılaşmış
alan ile yoğunluk değerlerinin oldukça yükseldiğini söylemek mümkündür. Yine plan raporlarında Mahalle’de 51 adet gecekondu ile burada
yaşayan 168 kişi olduğu, islah imar planı ile nüfusun 528 kişiye çıkarıldığı belirtilmektedir. Planda daha önce yapılan imar uygulamaları sonucunda doyuma ulaşmış olan Mustafa Kemal Mahallesi için 360 kişi ek
nüfus öngörüsü yapılmıştır.
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Harita 4. 1/25.000 ölçekli ”2023 Başkent Ankara Nazım İmar Plan

Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi
Mustafa Kemal Mahallesi uygulamaya yönelik çerçeve plan koşullarında, büyük ölçüde “Merkezi İş Alanı (MİA)” kullanımında yer almaktadır (Harita 4). Bu çerçevede; “Merkezi İş Alanlarında; büro-ofis vb. kentsel yönetici hizmetler, işhanı, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka,
otel, sinema, tiyatro gibi sosyal- kültürel tesisler; yönetimle ilgili tesisler, eğitim ve sağlık tesisleri vb. ile merkezin canlılığını, sürekliliğini ve
güvenliğini sağlayacak konut üniteleri yapılabilir. Merkezler ve çevresinde karışık kullanımların (mixed use) oluşturulması özendirilecektir”
denilmekte, “bu alanların merkezi iş alanı işlevleri ile değerlendirilebilmesine yönelik planlama çalışmaları ve özel projeler yürütülecektir”
hükmü getirilmektedir.
Planda getirilen diğer bir karar; plansız gelişen, fiziki ve sosyal çevre
koşulları sağlıksız ya da afet riski olan bölgeleri içeren ve "KD" ile gösterilen “Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanları”dır. Bu alanlarda dayanıklı
ve sağlıklı kentsel çevre oluşturulması amacı ile yenileme stratejilerine
dayalı gereğinde imar haklarını aktarabilecek kentsel dönüşüm planları
yapılması öngörülmektedir. Mustafa Kemal Mahallesi’nde iki adet kentsel dönüşüm alanı belirlenmiştir. Mustafa Kemal Mahallesi’nde iki bölge
için de “Özel Proje Bölgesi” (ÖPB) hükmü getirilmiştir. Plan koşullarında; “Özel planlama bölgeleri; niteliği, özgünlüğü ve iç içe geçmiş
karmaşık sorunları nedeniyle kentsel özel müdahaleler gerektiren sorunsal alanlar ile bu plan bağlamında verilmiş kararların hayata geçebilmesi için tetikleyici olabilecek, içerisinde Özel Proje alanları (ÖPA) da
bulunan, “bütüncül planlama çalışmasının yapılacağı bölgelere ait sınırları” kapsadığı belirtilmektedir. Alanda yer alan bir başka öneri Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)’dir.
Ankara kentinin mekansal gelişiminin yönlendirilmesinde üst ölçekli
planların eksikliğinden kaynaklanan boşluk, Mustafa Kemal Mahallesi’nin de parçacı imar planları ve mevzi planlarla gelişmesi sürecini
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getirmiştir. 1955 yılında yapılan kadastral çalışmalardan sonra, bölgedeki ilk uygulama imar planının 1979 yılında İmar ve İskan Bakanlığı’nca onayladığı ve bu plan uyarınca bölgedeki arazilerin büyük bölümünün kamu kuruluşlarına tahsis edildiği görülmektedir. Bu ilk uygulama planı ve ardından 1982 yılında onaylanan Ankara 1990 Nazım
Planıyla bölge, Ankara’nın Başkentliliğe bağlı olarak en önemli sektörü
olan kamu kuruluşlarının yer seçtiği ana koridor olarak belirlenmiştir.
1979 yılında onaylanan planın ardından, 1991 yılında yapılan ve
1996, 1997 ve 1999 yıllarında revize edilen Eskişehir Yolu Kamu Kuruluşları Nazım Planı bölgedeki gelişmeyi yönlendiren temel plan olarak
günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir.
1/5000 Eskişehir Yolu Kamu Kuruluşları Nazım İmar Planı
Eskişehir Yolu Kamu Kuruluşları Nazım İmar Planı adı altında Mustafa Kemal Mahallesini de kapsayan planda kamu kuruluşları alanları
dışında, yeni yerleşim alanları ve kentsel servis alanları geliştirilmektedir. Yapılan revizyonlarla ulaşım ağı ve sosyal donatı alanları önem
kazanmış, kentsel servis alanları bugünkü yapısına ulaşmak üzere plan
kararlarında yer almıştır. Kentsel servis alanlarıyla bağlantılı olarak
1990’lı yıllarda yapılan Nazım İmar Planlarında kent içindeki küçük
üretim birimleri ile kent içinde sıkışmış büyük alan kullanımı gerektiren
diğer çalışma alanlarının merkezden uzaklaştırılarak kent dışına taşınmasını teşvik etmek amacıyla Eskişehir, Konya ve İstanbul Yolu güzergahları üzerinde kentsel çalışma/servis alanları tanımlanarak, büyük
parseller yaratmak üzere “kademeli emsal” uygulamasına geçilmiştir.
Buna göre parsel büyüklüğünün artışına paralel olarak parselde uygulanacak inşaat emsalinin de kademeli olarak artması hükme bağlanmıştır.
Kentsel Servis Alanında minimum parsel büyüklüğü olarak 2,500 m2’ye
kadar inşaat emsalini 1 olarak alırken, 2,500 m2 ve üzerindeki alanlardaki emsalin parsel büyüklüğü artışıyla orantılı olarak artmasını öngörmektedir (parsel büyüklüğü 2500-5000m2 arasında E:1.50,
5000m2-10000m2 olan parsellerde E:2.00, alanı 10000m2’den büyük
parsellerde E:2.50).
Eskişehir ve Söğütözü yollarına paralel parseller için minimum
5000m2 olarak belirlenen parsel büyüklüğü 1996 yılındaki plan revizyonunda 2500m2’ye düşürülmüş, ancak emsal değerleri aynı (E:2..00)
kalmıştır. Böylece yol kenarlarındaki arsaların değeri getirilen bu yeni
kararla artırılmış, ticaret, kültürel ve sosyal tesislerde TAKS değeri
0.25’den 0.30’a çıkarılmıştır.
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Uygulama Planları
Nazım Planla birlikte etaplar halinde uygulamaya konulan ıslah imar
planı, mevzi planlar, kentsel dönüşüm gibi farklı nitelikteki plan ve
projeler ile bölgenin 1990 sonrası yoğun imar hareketlerine konu olduğu görülmektedir. Bölgede 1981-2007 yılları arasında toplam 15
adet1 imar uygulaması ve mevzi plan onaylanması yapılmıştır. Parçacı
biçimde yapılan bu imar uygulamaları 1980’ler, 1990’lar ve 2000’ler
olmak üzere üç dönemde incelenebilir.
1980’li yıllarda başında ağırlıklı kullanım olarak 1-2 katlı kamu kurumları ve özel kuruluşların yer aldığı bölgede bu döneme ilişkin 5 adet
mevzi imar planı onaylanmıştır. Alanın doğusunda kamu kuruluşları
alanları için hazırlanan mevzi plan dışında, büyük alan kullanımı gerektiren özel sektöre ait alanların ve S.S. Bahçelievler Barış Yapı Kooperatifi
alanının mevzi planının onaylandığı görülmektedir. 1988 yılında mevzi
plana konu olan S.S. Bahçelievler Barış Yapı Kooperatifi konut kullanımının bölgede yer almasının başlangıcını oluşturan alanda bahçeli,
bitişik dubleks şeklinde planlanan 542 adet konutla birlikte, alanda yaya
yolları, küçük ticaret birimleri, eğitim tesisi, vb. donatılar yer seçmiştir.
Aynı dönemde “Mustafa Kemal Mahallesi II. Kısım Islah İmar Planı” ve
“Mustafa Kemal Mahallesi III. Etap Islah İmar Planı” Çankaya Belediye
Meclisi’nce onaylanmıştır. Planlara genel anlamda bakıldığında ayrık
veya blok nizam ortalama 2-3 katlı yapıların önerildiği görülmektedir.
III. Etap Planda “ada bütününde veya adanın en az 2000 m2’lik bölümünde plan değişikliği teklifi getirilmesi halinde verilen emsal değerlerin %20 oranında arttırılabilir’ denilerek talebe göre kat yüksekliğinin
ada bazında belirli bir oranda değişebileceği belirtilmek istenmiştir.
1990’lı yıllarda kamu yapılarının Eskişehir yolu üzerinde yer seçmesiyle birlikte artan yapılaşma yoğunluğu ile merkezi iş alanı gelişimine
bağlı olarak altyapının geliştirilmesi için yeni revizyon nazım imar planı
ve uygulama imar planları yapılmıştır. Eskişehir Yolu Kamu Kuruluşları
Nazım İmar Planı ve Revizyonları dışında alanda ıslah imar
planı/revizyonu ve mevzi imar planları olmak üzere toplam 4 adet uygulama planı onaylanmıştır. Bu döneme genel olarak bakıldığında mevzi
planlarla gerçekleşen parçacı gelişmelerin bölgenin fiziksel şekillenmesinde etkisini sürdürdüğü ve konut alanlarında kat ve yoğunluk artışlarının gündeme geldiğini söylemek mümkündür. Tüm ilçe genelinde ıslah
Bölgede bu dönemler içinde yapılan plan değişiklikleri bu çalışma kapsamında ele
alınmamıştır
1
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imar planı yapılmış ve 2-3 katlı yapılaşma şartı getirilmiş mahallelerde
kat yüksekliğinin 1’er kat (4 kat aşılmamak üzere) artırılmasına ilişkin
plan değişiklikleri kararından Mustafa Kemal Mahallesi de yararlanmıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde; bölgede mevzi plandan daha çok imar
planı uygulama etaplarını içeren 6 adet uygulamaya yönelik planının
onaylanmasıyla planlama sürecinde bir olgunluğa erişildiğini söylemek
mümkündür. Bu dönemde de yine kamulaştırma ile çıkacak olan kamu
kuruluşuna bedelsiz terk veya hibe edilmesi halinde oluşan yeni parsellerde olduğu gibi belli koşullarda emsal değerinin alanın konumundan dolayı arttırılabileceğine ilişkin plan notlarının yer aldığı görülmektedir. Yine bu dönemde bölgede ‘kentsel servis alanı’ kullanımı ve kademeli emsal uygulamalarının sürdürülmesinin büyük alışveriş merkezlerinin alanda yerseçimi sürecini desteklediği dikkat çekicidir.
Kent Girişi ve Kentsel Dönüşüm Projeleri
Üst ölçekli planlar, nazım planlar ve uygulamaya yönelik imar ve
mevzi imar planları dışında bölgenin 1990 sonrasında çeşitli projelere
konu olduğu görülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın
“Güzel Ankara Projeleri” kapsamında “Eskişehir Yolu Kent Girişi Projesi”
İmar Daire Başkanlığınca düzenlenen bir yarışma ile seçilmiş, 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı’nda özel planlama alanı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 17.1.1994 gün ve 13 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
1/5000 plan notlarında, alanın bütünüyle Ankara kent girişini simgeleyen strüktürler ve onların tamamlayıcısı olan turistik, ticari tesisler,
idari kullanımlar, rekreatif ve sportif tesisler ve akaryakıt istasyonlarının gibi diğer tesislerin yer alacağı özel bir kent bölgesi olduğu ve ulusal
yarışmayla şekillendirilen kentsel tasarım projeleriyle yapılaşacağı
belirtilmektedir.
Kent Girişi Projesi dışında 2005 yılında kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi doğrultusunda bölgede, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile “Nasrettin Hoca”, “Mustafa Kemal” ve
“Anadolu Bulvarı” Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanları ilan edilmiştir. Üst ölçek planlardan gelen kararlar ve son dönemde alışveriş
merkezleri ve farklı diğer işlevlerle bölgeye olan talebin artmasının
yarattığı mevcut problemlerden yola çıkılarak ilan edilmesi öngörülen
bu proje alanlarına ilişkin dava süreçleri devam ettiğinden herhangi bir
uygulama gerçekleştirilmemiştir.
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d. Mustafa Kemal Mahallesi Kentsel Arazi Değer Artışının Örneklem
Parseller ve Yerinde Yapılan Çalışmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Çalışmanın başlangıcında mevcut durumdaki arazi değerlerinden
yola çıkarak; ana ulaşım güzergahları, konut alanları, ticari alanlar ya da
donatı (eğitim, yeşil alan vb.) alanları yakınında yer alması ve çevresinde önemli yatırımların olma durumları göz önünde bulundurularak
detaylı değerlendirilmek üzere 30’un üzerinde örneklem parsel seçilmiştir. Ancak veri eksiklikleri nedeniyle bu çalışmada örneklem parsellerden en fazla bilgiye ulaşılabilen 7 tanesi değerlendirilmektedir.
Örneklem parsellerin arsa ve arazi satış bedellerinin tarihsel süreç
içindeki değişimlerine ilişkin Maliye Bakanlığı ve Ankara 2. Bölge Tapu
Müdürlüğü arşivinden elde edilen veriler Tablo 1’de özetlenmektedir.
Örneklem parsellerden yola çıkarak Mustafa Kemal Mahallesi’nde arazi
değer artış sürecine ilişkin bazı değerlendirmeler yapmak mümkündür.
Mustafa Kemal Mahallesi’nde kadastro çalışmaları 1955-1957 tarihlerinde tamamlanmıştır. Bundan sonra arazi değer artışı ile ilgili kayıtlardan anlaşılabilecek bir dönüm noktası 1979 yılında İmar İskan Bakanlığı’nın yapmış olduğu plan olmuştur. Bu plana göre örneklem parsel
kayıtlarının tümünde bu parseller kamu kullanımına ayrılmıştır.
Örneklem parsellerde planlama süreçlerinin 1990’lı ve 2000’li yıllarda
hızlandığı görülmektedir. Planlama ile kullanım değişiklikleri incelendiğinde ise kamu kullanımından genellikle kentsel servis, ticaret ve konut
kullanımlarına dönüşüm olduğu görülmektedir. Maliye Bakanlığının
arsa/arazi birim m2 değerlerindeki değişim incelendiğinde ise Mustafa
Kemal Mahallesi’nin bütünü için 1986-2006 yılları arasındaki 20 yıllık
dönemde yaklaşık 19 kat artış olduğu izlenmektedir. Arazi değerlerindeki değişim örneklem parseller özelinde incelendiğinde farklı değerlendirmeler ortaya çıkmaktadır. Parsellerin farklı yıllara ait ilk satış ve
son satış değerleri bulundukları mevkilere göre, satış yıllarına göre,
kullanım türüne göre ve plan yılından önce ya da sonra olma durumuna
göre değişmektedir. Bulundukları mevkiye göre olan farklılığı tespit
etmek üzere ilk satış yılı (tapu verisi) ile son satış değeri (Maliye Bakanlığının verisi) arasındaki değişim incelendiğinde özellikle Cepa AVM’nin
bulunduğu parsel ve çevresi ile Lodumlu-Çavundur bölgesinin son 2040 yıllık dönemde arazi değerlerinin yaklaşık 250-350 kat arttığı görülmektedir. Bugün yoğun olarak konut alanlarının bulunduğu bölgede ise
arazi değerlerinin son dört beş yılda yaklaşık olarak 5 kat arttığı görül-
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mektedir. Satış sayılarının ise kentsel servis ve ticaret alanlarına dönüşen parsellerde daha fazla olduğu (10’un üzerinde) görülmektedir.
Örneklem parsellerin yanı sıra alanda arazi değer artış sürecine yönelik görüşlerini almak üzere muhtar, emlakçı, ticari işletme sahibi ve
bölgede oturanlarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerden ortaya çıkan görüşleri şöyle özetlemek mümkündür: Bölgede
arazi fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerin imar planları, farklı
dönemlerde bölgede ve bölgeyi etkileyen alanlarda gerçekleştirilen
yatırımlar ile çıkar grupları olduğu belirtilmiştir. Bölgede imar planları
ile yaklaşık 3-4 kez yapılaşma koşullarının değiştiği, önceleri gecekondu
olan alanların bir kısmının zamanla villa tipi konutlara bir kısmının ise
çok katlı yapılaşmalara dönüştüğü, bu plan sürecinde arazi fiyatlarının
çok arttığı ifade edilmektedir. Farklı dönemlerde bölge ve çevresinde
gerçekleştirilen, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Kavşak Çalışmaları, Bilkent Üniversitesi, Tevfik Fikret Okulları, Cepa ve Kentpark
gibi yatırımların da arazi fiyatlarında önemli etkileri olduğu ancak
AVM’lerin tüm bu yatırımlar içinde daha da etkili olduğu ifade edilmiştir. Mustafa Kemal Mahallesi’nde tarihsel süreç içinde mülk sahiplerinin
%85-90 oranında bölgeyi terk ettiği, bu durumun kısmen kalabalık
ailelerin arazilerini miras yolu ile paylaştırabilmek amacı ile elden çıkardıkları, büyük bir oranda ise yatırımcıların ve çıkar gruplarının mülk
sahiplerini farklı biçimlerde arazilerini satmak zorunda bırakmaları ya
da arazilerini satmaya ikna ettikleri ve süreç içinde bölgenin üst gelir
grubuna yönelik bir konuma geldiği belirtilmiştir. Bazı durumlarda arazi
sahipliliğinin çok ortaklı olması nedeniyle ortakların bir araya gelememesinden bölgede yatırım yapmak isteyen güçlü çıkar gruplarının yararlandığı, bu süreçte yerel yönetimle de işbirliği yaptıkları ifade edilmiştir. Bölgede yerel yöneticiler ile ailelerine ait yatırımların olduğu da
belirtilmiştir.
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Tablo 1. Mustafa Kemal Mahallesi Örneklem Parseller Planlama
Süreci, Satış Değerleri ve Arazi Birim Fiyatı
Ada/P
arsel

7578/
12
(5049
m2)

13911
/6
(6700
m2)

26271
/1
(2266
1m2)

28162
/1
(5319
1m2)

28167
/4
(1269
4m2)

28298
/2
(717
m2)

28369
/4
(2540
m2)

Mevkii

Planlar

Açıklama

Eskişehir
Yolu
Revizyon
İmar Planı
3. Etap
(2001)81192

1955: Kadastro
08.06.1979- İİB
imar planı
08.08.1979kamu kuruluşu
son imar planı
ticaret alanı

Anadolu
Bulvarı
(Balıkçı)

Söğütözü
İmar Planı
1. Etap
(2000) 81189

1955: Kadastro
06.06.1979kamu kuruluşu
Son imar kamu
+ ticaret alanı

SPKLodumlu

MİP
(1990)81088

1955: Kadastro
İİB imar planı
1979- kamu
kuruluşu
son imar planı
kentsel servis
alanı

CEPAEskişehir
Yolu

MİP
(1998)81172

1957: Kadastro
Sanayi: Depo,
Fabrika
MİP uyarınca
ticaret alanı

Çavundu
r mevkii

Eskişehir
Yolu II.
Etap İmar
Planı
(1999)81177

1955:Kadastro
18.02.1981- İİB
kamu kuruluşu
Son imar planı
kentsel servis
alanı

MKMİP
(1999)81056/2

1955:Kadastro
1979 İİB planıkamu kuruluşu
Son imar planı
konut alanı

MKM IV.
Etap
(2000)81186

1956: Kadastro
1979- tasdikli
plan uyarınca
kamu
kuruluşlarına
tahsis; Son imar
planı konut
alanı

Eskişehir
Yolu üst
paraleli

MKM S.
Sabancı
Bulvarı
tarafı

CEPA’nın
arka
çıkışı

Satışlar (yıl:m2
/$)
1958: 1,79; 1963:
0,84; 1964: 0,57;
1966: 0,56; 1971:
1,00; 1972: 1,20;
1974: 3,64; 1986:
3,74; 1995: 2,19;
4,74; 1998: 4,02;
4,83; 1999: 9,61;
2007: 777,19
(şirket)
1966: 1,1 (2
satış); 1974: -

1985: 7,72 (6
satış); 1988: 4,72
(6 satış)

1967: 0,76
(şirket), 0,14;
1968: 0,11; 0,11;
1970: 1,58; 1,47;
0,77; 1971: 4,03;
1974: 2,02; 1977:
8,94; 1986: 10,23
1960: 0,56; 1971:
1,11; 1974: 3,64;
1978: 5,54; 1995:
2,19; 3,28;3,36;
1996: 123,33;
1997: 108,9;
1998:4,62
2004: 37,40
2005: 56,91

1956: -; 1960: -;
1975: 3,34; 1981:
0,91; 1983: 1986:
-; 1987: 17,14;
7,36; 1988:
12,48; 1996:
6,38; 1998: 7,77;
2002: 2005:3,21 (2
satış); 2008:
161,20

Maliye (yıl:
m2/$)
1986: 10,46;
1990: 3,84;
1994: 3,37;
1998: 4,61;
2002: 33,20;
2006: 138,8
1986: 14,94;
1990: 30,69;
1994: 5,05;
1998: 7,69;
2002: 132,82;
2006: 277,6
1986: 14,94;
1990: 19,18;
1994: 6,73;
1998: 12,69;
2002: 166,02;
2006: 277,6
1986: 14,94;
1990: 26,85;
1994: 6,73;
1998: 12,69;
2002: 166,02;
2006: 277,6
1986: 8,96;
1990: 3,84;
1994: 3,37;
1998: 4,61;
2002: 132,82;
2006: 173,5
1986: 7,46;
1990: 3,84;
1994: 3,37;
1998: 4,61;
2002: 33,204;
2006: 173,5

1986: 10,46;
1990: 9,59;
1994: 5,05;
1998: 7,69;
2002: 33,20;
2006: 138,8
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Araştırmanın başlangıcında ortaya konan önermelerle bağlantılı olarak konum-arazi kullanımı değişimi, planlar-plan değişiklikleri, yatırımlar ve ilgili aktör görüşleri çerçevesinde çalışma alanı Mustafa Kemal
Mahallesi örneğinde birkaç noktanın ön plana çıktığı görülmektedir.


Mustafa
Kemal
Mahallesi’nin
tarihsel
makroformundaki konumu değişmiştir.



Mustafa Kemal Mahallesi’nin yatırımlar ve planlama kararları ile
arazi kullanımı değişmiştir



Mustafa Kemal Mahallesi’nde plan değişiklikleri ile imar hakları
değişmiştir.



Mustafa Kemal Mahallesi’nde mülk sahipleri ile gelir ve kullanıcı
grupları değişmiştir.



Mustafa Kemal Mahallesi’nde yatırımcıların ve farklı çıkar
gruplarının spekülatif hareketleri yer almıştır.



Mustafa Kemal Mahallesi’nde sıralanan tüm bu faktörlere bağlı
olarak, arazi kullanım değerleri 1986-2006 yılları arasındaki 20
yıllık dönemde standart olarak yorumlanabilecek veriler çerçevesinde yaklaşık olarak 19 kat artmıştır.

süreçte

kent

Üst ölçekli planlar ile ilk olarak bölgede kamu kuruluşlarının yer seçiminin yapılması, alanın bir kısmının AOÇ arazisine ait olması ve bölgenin büyük alan kullanımına sahip üniversite arazileriyle çevrilmiş
olması, 1990’lara kadar bölgenin farklı işlevler açısından gelişmesini
engellemiş, yeni konut alanları merkeze yakın olan bu geçiş bölgesini
sıçrayarak gelişmiştir. 1990 sonrası yapılan nazım planla önerilen kentsel servis ve konut alanları gibi yeni işlevler bölgeye olan talebi artırmıştır. Burada bir başka değerlendirmeyi de düşünmek gerekir. Ankara için
yapılan bir çalışmada (Gülöksüz, 1998) Türkiye’de büyük kentlerin
büyümesi sırasında yüksek kent rantını ödemek istemeyen girişimcilerin kentin yapılanmış kısmına bitişik olarak değil arada boşluk bırakarak bir sıçrama yaparak yer seçtiğini, aradaki boşluğun ise zaman içinde
yapılaşarak dolarken buradaki arsa sahiplerinin yüksek spekülatif getiriler elde ettikleri (Tekeli, 2009) şeklinde bir değerlendirme yapılmaktadır. Mustafa Kemal Mahallesi için de kısmen bu değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Yatırımcılar yeni konut alanlarının gelişiminde önce
sıçramalı olarak Çayyolu bölgesine kaymışlar, 1990’lı yıllarda ise kent
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merkezinin hemen yakınındaki Mustafa Kemal Mahallesi’nde konut ve
merkezi işlev gelişimi hızlanmıştır. Bu gelişmeler kent merkezi ve konut
gelişme alanları arasında bir geçiş bölgesi niteliğindeki alanın rantının
katlanarak artmasına sebep olmuştur. Islah planlarıyla da bu bölgedeki
konut alanlarının hızlı dönüşümü sağlanarak, arazi değerleri 2000 sonrasında hızla artmıştır. Konum değişiminin yanında kamu kullanımından konut, kentsel servis ve ticaret kullanımına dönüşüm de bölgenin
niteliğini değiştirmiş, kentsel servis alanlarıyla bağlantılı kademeli emsal uygulaması büyük parsellerin oluşmasını ve küçük arazi sahiplerinin
topraklarını elden çıkarması sürecini getirmiş, sermaye sahipleri tarafından çeşitli işlevler için (AVM, sanayi, vb.) araziler bütünleştirilerek
satın alınmıştır. 2000 sonrası bölgede ve yakın çevrede açılan ve açılacak olan AVMler (Armada 2002, Cepa 2007, Kentpark 2010) de bölgenin
çekiciliğini artırmıştır.
Kentsel arazinin ekonomik değerinin kaynağı ve değerin oluşum mekanizmasını anlama amacı ile yapılan bu çalışmada kent toprakları
üzerindeki değer artışının kentlerin büyümesi ve arsanın kente göre
konumunun değişerek değer artışı getirmesinin yanı sıra, planlama
sürecinin, kentsel yatırımların ve işlev değişikliklerinin arazi değer artış
sürecindeki etkileri ortaya konmuştur. Arsa rantlarının oluşturulması
sürecinde çıkar gruplarının etkilerinin de vurgulandığı çalışmada kent
toprakları üzerindeki gelir ve kullanıcı gruplarının da arazi fiyatlarının
oluşum sürecindeki etkilerine değinilmiştir.
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ANTALYA KENTİ, TOPRAKLARI ÜZERİNDE OYNANAN
OYUNLARLA YIKIMA UĞRATILIYOR
Prof. Dr. Gülser ÖZTUNALI KAYIR

Toprak; eşitlikçi toplum düzeninden, rekabetçi, savaşçı, yıkıcı topluma; sonucunda da kapitalizme geçişin tarihini anlatır. Mülkiyetin
kurulmasıyla toplumsal, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla tarihsel süreçte eşitsizliklerin kaynağı olmuştur. Kentleşme ve kapitalistleşme ile
birlikte insanın toprakla olan ilişkisi, ekolojik bilgisi, merakı, bütünleşmesi de yıkıma uğramıştır.
Kent, bir yaşam alanı ve canlı bir ekosistem olarak kabul edildiğinde,
toprağın değişim değeri değil kullanım değeri önem taşır. Toplumlar
için, aynı toprak parçası üzerinde yaşıyor olmak, toprağa ulusallık anlamı yüklemektedir. Ancak bugün ülkemizde toprak; toplumsal, ekonomik, sosyal, psikolojik, hukuksal boyutlarından sıyrılarak sadece pazar
aracına dönüştürülmüş, değişim değeri ile kent toprakları yandaş çıkar
grupları ve sermaye sahiplerinin kâr alanı haline getirilmiştir.
Kentsel toprağın metalaşması, sermayenin kent toprakları üzerinde
hegemonya geliştirilmesi ve merkezi yönetimin siyasal ve parasal çıkar
elde etmek için kent toprakları üzerinden politika yapması olmak üzere
üç farklı süreci gözlemek mümkündür. Yıllardır yapılmak istenen toprak
reformunun kolektif mülkiyet içeriği ile yeniden kavramlaştırılmasına,
toprak rantı, toprak menkulleşmesi gibi kavramların günümüz
neoliberal politikalarından bağımsızlaştırılmalarına, yeniden düşünülmelerine, radikal dönüşümleri sağlayacak şekilde tartışılmalarına ve
ısrarla gündemde tutulmalarına ihtiyaç vardır. Çünkü, nüfusun çok
büyük kısmının topraktan koparılarak mülksüzleştirilmesi ve yoksullaştırılması yönündeki, uygulamalarda gözlemlenen ısrarlı politikalara
ancak radikal bir yolla direnmek mümkündür.
Tüm ülke topraklarının yönetimini derinden etkileyen; Kentsel Dönüşüm, TOKİ, Orman, Maden, Kıyı ve Köylerle ilgili yeni yasaların çıkarılması ile kırsal alanda topraktan sorumlu kuruluş olan Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün kapatılması eş zamanlılığının tesadüf olmadığı
çok açıktır. 3 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilen 5403 sayılı “Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası”nda toprağın neyden ve kimden?
 Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü,
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı.
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siyasal güçten mi? halktan mı? belediyelerden mi korunduğu belirsizleşmektedir. Bugün ülkemizde kentleşme, imar, arsa, yapı ve yerleşme
konularını düzenleyen 70 adet yasa ve 270 yönetmelik olduğu belirtilmektedir (Ersoy, 2005). Bu yetki sorumluluk karmaşıklığını ve çok
başlılığı doğuran bu durum da hükümetin, kentsel politikalarının uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Hükümetin devlet politikası olarak sermaye kesimlerine mülkiyet aktarmakta kararlı ve ısrarlı olduğu açıktır.
9. Kalkınma Planında:“kentsel dönüşüm amaçlı düzenlemelere gidilmesinde katılımlı modeller ile “mülkiyet aktarımı” gibi etkin yaptırım
araçları getirilmelidir” ifadesine yer verilmektedir (DPT, 2006:75).
Geleceğin sağlıklı kentlerini bugünlerin yönetimleri ve kentlilerinin
birlikte oluşturması gerekirken, küreselleşmenin dayatmasıyla kentler,
“Dünya Kenti”, “Marka Kent” gibi kavramlarla demokrasinin, çevrenin,
yurttaşın ve toplumsal olanın tahrip edildiği alanlara dönüştürülmekte,
mülkiyet ilişkileri köklü değişimlere uğratılmaktadır. Egemenliğin Coğrafyası adlı eserinde Harvey (2008:55), “Rant Sanatı” ile yapılanın tersine kentsel alanların, karşıt hareketlerin ortaya çıktığı, izlendiği, beslendiği, politik düşünceye, eyleme uygun, alternatif bir küreselleşmenin
yapılanmasına açık, umut alanlarından biri olduğunu; sermayeyi kendi
kültürel gücüne uyumlaştıran bir küreselleşme alanına dönüştürmesi
gerektiğini dile getirmektedir.
Kıyı kentleri hükümetin oy uğruna ideolojik politikalarının alanları
haline getirilmiştir. Bu süreç tarihe “Kıyı Kentleri Yağma Dönemi”
olarak geçecektir. Eserinde “kentsel mücadelenin etkisi”ni irdeleyen
Castells (1997:180-182) kent ölçeğindeki mücadelede; toplumsal ilişkiler, kentsel yeniden yapılanma, konunun siyasileşme olasılığı, egemen
sınıfların baskısı gibi değişkenlerin önemli rol oynadığını belirtmektedir. “Bir yandan olumlu kentsel etkilere, diğer yandan da olumlu siyasi
etkilere ulaşabilmek için, bir protesto mücadelesi siyasi mücadeleden
ayrı tutulmalıdır, ancak, bu iki tür süreç de geliştirilmelidir (özellikle
sermayenin mantığına karşı verilen siyasi mücadele) zira bu yalnızca
belirli bazı hedeflere ulaşmayı sağlamaz, aynı zamanda birbirlerini
güçlendirmelerini de sağlar” demektedir. Son yıllarda Antalya’da bu
tespitlere uygun düşen gelişmeler kaydedilmektedir. Kentsel topraklarını sermayenin yıkıcı etkisinden korumak ve mülkiyet aktarımını engellemek üzere meslek odaları, yurttaşlar, demokratik örgütler ve vatandaşlar güç birliği içinde davalar açmışlar ve kenti toplumsal mücadele alanı yapmışlardır.
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ANTALYA KENTİNİN BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ


Anadolu’da bilinen en eski kalıntıları ve ilk insan yerleşimlerini
barındıran Karain Mağarası, Antalya kentinin paleolitik döneminin katmanlarıyla Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir. Çok
katmanlı kentte Likya, Yunan, Roma dönemlerine ait çok sayıda
kalıntı mevcuttur. Sadece biyolojik ve arkeolojik zenginliği bile
kentin, özenle, evrensel ilkelere dayalı kurallarla korunması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır.



Yüzölçümü 20.815 km²’dir. Türkiye içindeki payı % 2.65’dir.



TÜİK (2008) verilerine göre Antalya nüfusu 1.859.875’dir. Şehirde yaşayan oranı % 69, il merkezi nüfusu 911.497, nüfus yoğunluğu 89/km², ilçe sayısı 19, belediye sayısı 93, köy sayısı 537,
nüfus artış hızı 38.4’dür. İşsizlik % 8.9, faal nüfus % 56.7, 2006’da
sağlanan su miktarı 329/lt/kişi’dir.



640 km kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun deniz kıyısına
sahiptir.



Sit Alanları Genel Toplamı: 1635’dir: Arkeolojik Sit Alanı: 395;
Kentsel Sit Alanı: 6; Doğal Sit Alanı: 19; Tarihi Sit Alanı: 3; Arkeolojik ve Doğal Sit: 4; Tarihi ve Kentsel Sit: 1; İdari Sit: 1; Tarihi ve
Doğal Sit: 1; Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları: 1205
adettir. Patara, Kekova ve Belek, Özel Çevre Koruma Alanıdır
(kulturturizm.gov.tr, 2009).



Turizm: 2008 yılı sonu itibariyle kentteki toplam 816 bakanlık
turizm işletmesi ve belgeli tesis, 349.857 yatak sayısına sahiptir.1
2005 yılında 7 milyon, 2008’de yaklaşık 9 milyon turist gelmiştir
(antalyakulturturizm.gov.tr, 2009).



Toprak:

1 Turizmcilerin de ciddi tepkisine neden olan, yatak kapasitesini hızla arttırmak
amacıyla 58 adet ormanlık alanı turizme açan düzenlemeler sözkonusudur.
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Tablo 1: Antalya Toprak Durumu
Orman Alanı
Ormansız Alan(açık alan)
Orman Niteliğini
Kaybetmiş Alan
Çayır ve Mera
Yerleşim Alanları
Boş Alanlar
Milli Parklar
Tarım Alanı

1.125.688,9 ha (Toplam toprağın %
58’i)
937.803,7 ha
38.973 ha
1.024.650 ha
36.359 ha
448.343 ha
12.698 ha
440.402 ha

Kaynak: Valilik, Antalya İl Çevre Durum Raporu 2004 ve 2008 verilerinden derlenmiştir.
Tarım alanları, toplam arazinin yaklaşık % 20’sini kaplamaktadır. Antalya tarım alanı fazla olan bir kent değildir. Nüfusunun yaklaşık %
49.85’i tarımla uğraşmaktadır. Kırsal alanda arazilerin çoğu vakıf ve
hazine mülkiyetindedir (Valilik, 2008: 144 ve 2004: 132, 136, 298).


Sosyo-Ekonomik Eşitsizlikler

Antalya Isparta Burdur Bölgesi için ilk % 20’lik grup için yıllık gelir
560.116.247 milyon TL iken, beşinci % 20’lik grup için yaklaşık 7 katı ile
3.888.595.864 milyon TL’dir. 2001 yılında kişi başına düşen gelir 2.193
Dolar’dır (TÜİK, 2008). Tablo-2’de yer alan Belek’in (2004: 52-69) araştırmasından derlenen veriler, gelir dağılımı dengesinin bozukluğunu
ortaya koymaktadır. 1997-2002 mavi yakalıların aylık gelirinde % 12.2
düşüş varken burjuvaların gelirindeki düşüş % 38.3 oranında olmuştur.
İşi olmayanların oranı 1997 için % 43.4 iken, 2002 yılında bu oran %
61.2’ye yükselmiştir. Burjuva için eğitim süresi 11,2 iken; mavi yakalı
emekçi için eğitim süresi 5.8’de kalmıştır
Tablo-2: Antalya Merkez ilçede, Kişi Başına Aylık Gelir (2002 fiyatlarıyla) milyon TL.
1997

1999

2002

Eğitim Süresi

Mavi Yakalılar

133.7

130.8

114.9

5.8

Burjuvalar

628.3

358.0

220.9

11.2

Kaynak: İlker Belek (2004), Sosyoekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler: Antalya’da Beş Yıllık Araştırma, Türk Tabipler Birliği
Yayınları verilerinden derlenmiştir.
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Göksu, Kanal, Kütükçü, Şafak, Fatih, Yeniemek, Teomanapaşa,
Düdenbaşı, Sütçüler, Ahatlı, Altınova, Yeşilköy, Kızılarık, Yeşildere,
Gebizli, Topçular, Yeşilova, Kırcamii gibi belli başlı gecekondu mahallelerinde yaşayan insan sayısı 1990 yıllarında 224.000 iken, bugün sayının 400 bini bulduğu bilinmektedir (Mimarlar Odası, 2008:98).
Antalya ili gelişmişlik sıralamasında (DPT, 2003:55, 131, 1161) 10.
sırada, ikinci derecede gelişmiş iller arasında olup, eğitim sektörü açısından 9’uncudur. Merkez ilçesi gelişmişlik endeksinde 99069 ile Türkiye’de 6. sıradadır. Kişi başına genel bütçe geliri merkez ilçede
126.306.000 TL, Kemer’de 235.263.000 TL., İbradı’da 13.616.000 TL’dir.
Hane halkı büyüklükleri ise sırasıyla 3,75 ve 3,51 iken; İbradı için
6.00’dır ve gelişmişlik endeksine göre Merkezde 3.99069, Kemer’de
2.79398 iken; İbradı’da 0.13099’dır ve eksilerde olan Gündoğmuş 0.56617 ile gelişmekte en geri bıraktırılmış ilçedir. Bu veriler ilçeler
arasındaki eşitsizliklerin boyutlarını göstermektedir. 2000 yılında
kentte kişi başına düşen gelir 1.813 milyon TL’dir (DPT,2004:108,
dpt.gov.tr, 2003).


Ekolojik Değerler:

Falezleri, kıyı kumulları, dağları, çok sayıda endemik bitkisi, flora, fauna zenginliği, ormanları, doğal parkları, birinci derecede verimli tarım
toprakları, tarihsel kültürel değerleri, Antalya’nın kendine özgü özellikleri; onu diğer kentlerden ayıran, farkında olmayı ve doğru yönetilmeyi
gerektiren sosyo-ekonomik ve ekolojik değerleridir. Yanlış politikalar ve
yönetimler nedeniyle Antalya kenti bu değerlerini hızla yitirmekte ve
ekolojik yıkımlar büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.
Olumsuzluklarda ilkleri yaşayan Antalya, Vali tarafından imar nedeniyle dava açılmış tek kenttir. Kentin, kurumlar arası yetki, görev karmaşası, siyasi iradenin bakış açısı, rant yarışı, koruma, denetleme sorunları gibi nedenlerle ekolojik ve ekonomik açılardan derin bir yıkıma
uğratıldığı gözlemlenmektedir. Sınırsız ve sağlıksız büyüyen kentin
sorunları, uygulanan kentleşme ve rant politikalarıyla katlanarak artmaktadır.
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ANTALYA’YI CİDDİ YIKIMA UĞRATAN OYUNLARDAN BİRKAÇ
ÖRNEK
Kamu yararını gözeten sınırlamaların kaldırılması olarak da okunabilecek bir süreç yaşayan Antalya kenti, son yıllarda siyasal bir oyun
alanı haline getirilmiştir. Antalya ile ilgili kararlar yerel olmaktan çıkarılmış Ankara’dan verilir olmuştur. Kent toprakları hükümetin en kıymetli tahsis oyuncağı haline gelmiştir. Sermaye gruplarının isteklerine
göre oradan oraya sıçrayan pinpon topları gibi; bazen Kültür-Turizm,
bazen Çevre-Orman, Maliye, Bayındırlık-İskan Bakanlıkları arası gidip
gelen imar değişiklikleri ve tahsisler, kentsel tepkilerin temel kaynağıdır. Kentsel planlama, uygulama ve ruhsat yetkileri parça parça alınarak
farklı kurum ve/veya kuruluşlara verilmektedir (Mimarlar Odası,
2008:133).Yasal değişikliklerle, hukuku dolanmalarla, yasa dışı arazi
tahsisleriyle, küresel sermayeye ayrıcalık sağlanmakta ve benzer yollarla sit alanları dahi satılmaktadır. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma
kararlarına rağmen, çıkar grupları Antalya-Ankara arası mekik dokuyarak, iptal, dava, düzeltme, tahsis gibi yollarla, korunması gereken birçok
alanın turizm merkezi ilan edilmesini sağlamaktadır.
Antalya’da yaratılan ekolojik, ekonomik, toplumsal, tarihsel ve kültürel yıkımın boyutları bir akıl tutulması olarak görülebilir. Ancak kentsel
siyasal oyunların da kuralları vardır. Siyasal güce değil, hukuka dayalı
olmak geçici maddelerle sağlanamaz. Kentte kuralsızlığın kural haline
geldiği, evrensel planlama ve kent bilim ilkelerinin ihlal edildiği ve kentin “güç ve tutku oyunu” alanına dönüştürüldüğü gözlenmektedir. Güç
ve tutku oyuncuları, merkezi idare, belediyeler, il özel idaresi, özel ve
yabancı sermayeli şirketler, parti üyeleri, müteahitler, emlakçılardır.
Oyuncu olmayı kabul etmeyen meslek odaları, demokratik örgütler,
sendikalar, milletvekilleri ve vatandaşların önemli bir kesimi bu gidişatla mücadele etmeyi seçmekte, kolektif gücün kullanımı örneğini
vermektedir. Oyunlara karşı kolektif güç önemli bir kentsel bilinçlenmenin de habercisi olmaktadır.
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TORBA YASALARLA
ANTALYA KENTSEL TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR
Birbiriyle ilgisi olmayan birçok yasa, tek bir yasa ile değiştirilerek,
özellikle de keyfilik ve meşru olmama göstergesi olan geçici ek maddelerle düzenlenmektedir. Bu tür yasal değişikliklerle Antalya kenti, topraklarının yağmalanması, kamusal değerlerinin satışının kolaylaşması,
ekolojik tahribatın artması, ekonomik, siyasal ve sosyal adaletsizliklerin
artması gibi olumsuz sonuçlara maruz bırakılarak yıkıma uğratılmaktadır.
Anayasa’nın 44, 56, 57, 170’inci maddelerine aykırı olarak, 5831 sayılı “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; 6831 sayılı Orman ve 3402 sayılı Kadastro yasalarında değişiklik yapan siyasi iktidar, ormanların yok olmasını politika haline getirmiştir. En yüksek orman tahribatını Antalya kenti yaşamaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları; yapılan yasal değişikliklerle
yaklaşık 42 binden 141.719 hektara (1417.19km²), hizmet alanı yaklaşık 10 katına çıkarılmış, gelirlerde ise orantılı bir artış sağlanmamıştır.
İlçe sayısı 19 olmuş ve büyükşehir sınırlarına dahil olan beldeler ve
köyler, bakanlıkça onaylanmış olan 1/5000 nazım imar planının onama
dışı kalması sonucunu doğurmuştur.
15 Mayıs 2008 tarihli 5761 sayılı Turizmi Teşvik Yasası’nın 9. geçici
maddesi ile, ön izni iptal edilmiş olan şirketlere aynı yerler verilebilecektir. Lara, Demre, Kemer, Göynük, Kiriş, Çolaklı, Serik, Belek orman ve
kıyı alanları yeniden, tahsis yapılan şirketlere verilmeye başlanmıştır.
Bu düzenleme de Anayasaya aykırıdır.
Orman yağmasına neden olacağı tartışma götürmeyen ve kamuoyunda 2B olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanların satışını öngören bir düzenleme Tapu Kanunu'na dahil edilmiştir. Bu düzenleme
Anayasanın 169. maddesinde yer alan orman alanları ve daraltılmaları
ile ilgili hükme ve orman köylülerinin korunması ile ilgili 170. maddeye
aykırıdır.
2004 yılında taş ocaklarının ÇED raporu alma zorunluluğu kaldırılmış ve yeni Maden Yasası ile Antalya’daki taş ocaklarının sayısı 2007
yılında yüzlerle ifade edilirken bugün 2 binleri aşmıştır.
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Özel ve Yabancı Sermayeli Şirket Furyası Antalya İçin Büyük Yıkım
Demektir
2008 Hazine İstatistik Yıllığı (hazine.gov.tr, 2009) verilerine göre;
ülke genelinde 2002 yılı ile kıyaslandığında yabancı sermayeli maden
firması sayısı 2 iken, 2007’de 336’ya, inşaat firması ve gayrimenkul
kiralama şirketi ise hiç yokken, 2008 yılında 720’ye, gayrimenkul
kiralama firması sayısı da 673’e yükselmiştir. Yabancı sermayeli mali
aracı kuruluşların sayısı ise 246 iken 5 katı artarak 2007 yılında
11.662’ye çıkmıştır.
Antalya yabancıların en fazla şirket kurduğu kentler arasında İstanbul’la yarışır haldedir. 2002 yılında 498 olan yabancı sermayeli firma
sayısı, yaklaşık 4 kat artarak 2006’da 2.816’ya yükselmiştir
(ansiad.org.tr, 2009). Alanya’da 2004 yılında 47 olan yabancı sermayeli
şirket sayısı, 2008’de 722 olmuştur. Bunların % 87.7’si son 4 yılda gerçekleşmiştir. 2006’da en yüksek sayıya ulaşan konut ve inşaat firma
sayısı yaklaşık 748’dir (altso.org.tr, 2008).
Rus zengini Abramoviç’in satın aldığı Safisa otel için, Büyükşehir’in
11.04.2005 meclis kararıyla imar değişikliğinin yapılmış ve 29 bin m²
alanın otele dahil edilmiş olduğu, Kundu yolunun özel olarak değiştirildiği Planlama Şb. Faaliyet Raporu’ndan anlaşılmaktadır (2005). Mardan
Palace oteli sahibi Azeri asıllı Rus milyarder Telman İsmailov, kaçak
otelinin açılışını Hollywood starlarıyla yapmıştır. Rus emlak kralı
Polonsky, 7 yıldızlı Sungate’i satın almış ve işletmesini Erdoğan’ın dostu
Tamince’nin şirketi Rixos Grubuna vermiştir. MNG, Ukrayna şirketleri,
Sinpaş, Limak ve IC Antbel gibi şirketler, hükümetle ve cemaatlerle
yakın ilişkiler kurarak Antalya kent topraklarını kendi özel kârlarının
alanı haline getirmeye devam etmektedirler.
Antalya Defterdarlığı Kamusal Değerleri Satmaktan Büyük Keyif
Duymaktadır
Antalya Defterdarlığı 775.415.73 m² alanda 169 adet Hazine’ye ait
taşınmazdan 25.788.451 TL, 2008 yılında 22.723.535 TL tahsil etmiştir.
Defterdar hazine arazilerinin ekonomiye kazandırıldığı iddiası ile yaptığı çalışmaları son yıllarda hızlandırdığını ifade etmektedir. Arsa ve
arazi satışı ve milli emlak gelirleri açısından İstanbul’dan sonra 2. sırada
yer almakla övünebilmekte ve 2B arazilerden 6,5 milyar TL’nin hedeflendiğini belirtmektedir (antalyadefterdarligi.gov.tr, 2009).
Antalya Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü (tkgm.gov.tr, 2009) verilerine göre satılan araziler en yüksek oranda Alanya, Kaş ve Kemer ilçele-
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rinde olmak üzere, Antalya Merkez’de Odabaşı ve Duacı, Yeşilbayır,
Akkoç, Gaziler, Aşağı Karaman, Yukarı Karaman, Kayadibi’nde ağırlıklı
olarak toplam 12.957.675 m²’lik parsel satılmıştır. Satış oranının yüksek
olduğu turizm merkezleri; 3.986.713 m² alan ile Alanya, 1.669.383 m²
ile Kaş, 409.591 m² ile Manavgat, 1.666.384 m² ile Kemer’dir.

YAĞMA EKONOMİSİ PROJELERLE SÜRDÜRÜLÜYOR VE
ANTALYA DOĞAL, TARİHSEL VE EKOLOJİK DEĞERLERİNİ
KAYBEDİYOR
Kıvılcımlı’nın 1965 yılında yayınlanmış olan eserinde yer alan, yazarın daha o yıllarda saptamış olduğu “Yağma Ekonomisi” Antalya kentinin bir özelliği haline gelmiştir. Büyükşehir Belediyesi yerel seçimler
öncesi projeleriyle bu yağmanın baş aktörü olmuştur. Cumhuriyet Meydanı, Doğu Garajı, Hafif raylı ulaşım sistemi, Kaleiçi projelendirmesi,
100. Yıl Projeleri, Kepez Belediyesi uygulamaları, Lara, Kundu kıyılarındaki turizm yapılaşmalarıyla kent toprakları el değiştirmiş, bu süreç
kamusal mülkiyet kaybı ile tarihe geçmiştir. Yurttaş ekseninden bakıldığında kentsel dönüşüm projesinin ve diğer projelerin; kentte yaşayanların insani, temel ihtiyaçlarını karşılamak, manevi değerlerini yaşatmak,
yaşam standartlarını yükseltmek, geleceği bugünle bütünleştirmek,
kentte yerel kalkınmanın temelini oluşturmak gibi işlevleri yerine getirmediği görülmektedir. Esnaf, tarım alanında çalışan, kentli
görmezden gelinerek rant uğruna; imar hakları, gelir dağılımı dengesi,
eşitlik ilkeleri ve kentsel değerler heba edilmiş, kent geri dönülmesi
mümkün olmayacak biçimde yıkıma uğratılmış ve şantiyeye dönüştürülmüştür.
100. Yıl Projesi İdare Mahkemesi Kararı Doğrultusunda İptal Edildi
Spor Kompleksi yerine 100.Yıl Stadyum Projesinin geçmiş dönem
büyükşehir belediye başkanı Türel tarafından ihalesi yapılmış, daha
sonra iptal edilmiş, yeniden bir ihaleye gidilmiştir. Koçoğlu – Genyapı ile
sözleşme yapıldıysa da, inşaat başlamamış ve projeye ilişkin davalar
açılmıştır. Büyük boyutlu kentsel imar ve ulaşım sorunları yaratacak
olan bu proje için, Azize Narlıer açtığı dava ile 17.8.2007 tarih 2007/267
karar ile, arazinin tapu kaydına ihtiyati tedbir şerhi koydurmuştur.
Başkan Akaydın, 40 dönümlük alanın neredeyse sınırsız inşaat yapabilir
şekilde ihaleye verilmiş ve mahkeme bu kararı iptal etmiştir. 24.7.2009
tarihli Büyükşehir belediyesi olağanüstü meclis toplantısı kararıyla
projeyi iptal etmiştir (antalya.bel.tr, 2009).
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Dokuma Fabrikası Projesi Seçim Kaybettirdi
Cumhuriyet döneminin ekonomik üretim alanı ve Karl Marks imzalı
makineleri ve özgün peyzajıyla bir müzeye dönüştürülmesi gereken
Dokuma Fabrikası alanı, Kepez Belediyesi meclisinden onay alınmadan,
açılan davalara rağmen, kabul edilmeyen bir yöntemle -her ne kadar
mülkiyeti kamuda kalmışsa da - 49 yıllığına üst hakkı sözleşmesi ile
Hollandalı MDC Turkmall şirketine tahsis edilmiştir.
Doğu Garajı Kentsel Dönüşüm Projesi Tarihin Hışmına Uğradı
Doğu Garajı Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Koruma Kurulu’nun olumsuz raporuyla İsmet İnönü Meslek Lisesi, eski DoğumeviAkdeniz Sağlık Vakfı Hastanesi, İnönü İlk Öğretim Okulu gibi Cumhuriyet dönemi binaları ve Sobacılar Çarşısı 2007 yılında açılan birçok davaya karşın idare mahkemesi tarafından yıkılabilir kararı ile yıkılmıştır.
Yerinden edilen çok sayıda esnaf mağdur olmuş ve büyük boyutlu ekonomik kayıplar yaşanmıştır. Başkan Türel, "Ne mutlu bizlere bugün
Vakıf İşhanı'nı yıkıyoruz, Vakıf Hastanesi'ni yıktık. Bugüne kadar kent
merkezinde 9 kamu binasını proje kapsamında yıktık” diyerek 18.728
m²’lik alanı talan etmekle övünmüştür (antalya.bel.tr, 2008). Doğu Garajı temel kazılarında topraktan bir antik kent fışkırmış, çıkan nekropol
ve toplu mezarlarla proje tarihin hışmına uğramıştır.
Temalı Park Projeleri: Lara Kent Parkı
1994 yılı imar planlarında kamusal park olarak belirlenmiş olan
3500 dönümlük Lara Kent Parkı alanı Orman Bakanlığı’ndan
büyükşehire 49 yıllığına tahsis edilmiş ancak, bir şey yapılmadığı gerekçesiyle 1999 yılında Milli Parklar’a devredilmiştir. Birkaç bilimsel rapora dayanılarak yapılan 1/5000 ölçekli 2001 yılı Nazım İmar Planı
Revizyonu belediye meclisi ve Koruma Kurulu tarafından onaylanmış
olmasına karşın, 2004 yılında alanın Kültür Turizmi Geliştirme Bölgesi
ilan edilmesiyle yeni projelerin yolu açılmıştır. Yaklaşık 70.000 metre
kare alanda inşaat alanı % 1 iken, yapılan değişiklikle % 2'ye çıkarılmış,
planlama yetkisi Turizm Bakanlığı’na geçirilerek park alanı ön izinle
Tamince’nin şirketi Ude Tur’a tahsis edilmiş ancak, Anayasa Mahkemesi’nin iptali ile tahsis durdurulmuştur. Yeni oyunlarla tekrar tahsis
yapılmış ve Bakanlığın onaylamış olduğu planların iptali istemiyle Danıştay’da yürütme durdurulmuş, ancak bakanlık, yargı kararlarına aykırı
olarak plan değişiklikleri yapmaya devam etmiştir. Ağustos 2009’da son
davada yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştır. Meslek Odaları, Eşgüdüm
Kurulu, Baro ve yurttaşlar tarafından 13 adet dava açılmıştır.
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Kemerağzı- Kundu Projesiyle Kent Ekolojik Tahribatın En
Büyüğünü Yaşıyor
Dünyanın en dinamik ve estetik özgün kumullarına sahip, ormanı, biyolojik çeşitlilik açısından zenginliği ile ekolojik önemi çok büyük olan
alan, 2004’te Antalya Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Plan yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığı’na geçirilmiş ve 02.02.2005 tarih ve 24 sayılı Makam Olur’u
verilmiştir. Çevre Düzeni Revizyon Planı yapılarak 29.12.2005 tarihinde
bakanlık tarafından onanmış ve II. Derece Doğal Sit içerisinde yer aldığı
belirtilmiştir (kultur.gov.tr, 2009). Yaklaşık 3 milyon 357 m²’lik bir alan
2005 yılında Büyükşehir’e devredilmiş ve başkan Türel ortaya yeni
planlarla çıkmıştır. Bakanlık birçok plan değişikliği yapmış ve odalar
tarafından dava açılmıştır. Revizyon İmar Planına karşı açılan davaya
Danıştay 04.04.2008 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiş ve
bakanlığın yaptığı bütün planların yürürlüğü durmuş, uygulamalarla
ilgili değerlendirmelerin belediyeler tarafından yapılması kabul edilmiştir (Mimarlar Odası, 2008:133 ve 17 Oda imzalı Danıştay’a Dava Dilekçeleri). Ancak, son günlerde meslek odaları mutabakata varılan plan
yerine kendi bildiğini okuyan bakanlık için, yeni bir dava sürecinin
başlayacağını ifade etmektedir.
Eylül 2009 tarihinde aynı anda birkaç yerden başlayan yangınla, çevresi gecekondu ve konutlarla çevrili olan Kundu-Yamansaz kuş cennetinde yeni bir yağmanın yolu açılmıştır.
Antalya Akciğerini Kaybediyor: Zeytinpark Projesi
Vakıflara ait yaklaşık 1.8 milyon m²’lik alan, 1939 tarihli ve 3573 sayılı “Zeytinlik Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu” ile devletin
koruma ve geliştirmesi altına alınmıştır. Ancak, Koruma Yüksek Kurulu’nun 14.07.1998 gün ve 596 sayı ile Vakıf Çiftliği’ni 1. Derece Doğal
Sit Alanı ve kent parkı olarak ilan etmiş olması ve kuruldan izin alınmadan hiçbir şey yapılamaz kararına rağmen, alanın kent parkı kararı kaldırılarak “tanımsız alan” olarak belirlenmesi, amacın burayı
kamudan koparmak ve sermaye gruplarına mülkiyet aktarımı yapmak
olduğunun göstergesidir. Bu alanın ihalesi hukuksal çelişkiler ve yasa
dışılıklar nedeniyle 4 kez iptal edilmiştir. Öneriler sit kararı doğrultusunda reddedilmişse de; yıllardır sürdürülen talan etme projeleri yeniden güncellenerek, hukuk dolanılarak yeni biçimlere bürünerek önümüze konmaktadır. Meslek Odaları ve Baro’nun çabalarıyla, “tarımsal
niteliği korunacak ve mevcut yapılara ilave yapılmayacak” şeklin-
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deki plan notu eklenmesine karşın buna uyulmamaktadır. Antalya Eşgüdüm Kurulu “Vakıf Çiftliği gibi Cumhuriyet döneminin zeytin ve narenciye
üretme amaçlı kamu mülkünün siyasi emeller uğruna özgün işlevi ile Antalya
kentinin ve bilim dünyasının kullanımına verilmesi yerine, rant amaçlı
özelleştirilmesi veya kiralanmasını son derece sakıncalı bulmaktayız”

açıklamasını yapmaktadır (emo.org.tr, 2009). Son olarak Antalya Barosu
ve şirketler, alanı 20 yıllığına almıştır. Zeytinpark adıyla, yasalara karşın
alanın sadece % 60’ı zeytinlik olarak bırakılmakta geri kalanı otopark,
rekreasyon alanı ve binalara ayrılmaktadır (Antalyaborsa.org.tr, 2009).
Antalya Ormanlarıyla Birlikte Doğal Zenginliklerini Kaybediyor
Antalya Türkiye ormanlarının yaklaşık % 6’sına sahip bir kenttir.
Kentin turizm alan ve merkezleri içinde kalan ormanlar üzerinde Kültür
ve Turizm Bakanlığı; milli park alanı içinde kalan ormanlar üzerinde
Çevre ve Orman Bakanlığı irtifak hakkı tesis edebilmektedir. Beydağları
Milli Parkı (822 ha’lık alan) turizm bölgesi ilan edilmiştir. Sorgun Ormanı’nda toplam 25 otel inşa edildikten sonra, Sorgun Platformu
konuyu Sayın Necdet Sezer’e kadar taşımış, mücadele sonucu Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmiş ve Temmuz 2009’da 1. Derece Sit
Alanı ilan edilmiştir (Gündüz, tarihsiz). Bu sonuç biyolojik zenginliğin
korunması açısından sevindiricidir.
Yapılan değişiklikle “Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri ÇED kapsamı dışındadır” kararını Anayasa Mahkemesi iptal
etmişse de, 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi ormanlarda ekolojik tahribatın
sürmesini önleyememiştir. Kurşunlu Bölgesi’nde açılan ocağın 5 farklı
şelalenin kurumasına neden olacağı bilim insanları tarafından raporlanmış ve mağdur olan köylüler taş ocağına verilen ruhsatlarının iptal
edilmesini talep etmiş ve sonucunda Valilik Mayıs 2007’de ocağı kapatma kararı almıştır. Köyler binlerce ağacını kaybetmiş, orman içinde
dev çukurlar oluşmuştur. H. Çöllü’nün meclise verdiği yazılı soru önergesine yanıtla, Valilik toplam 2 bin 292 ruhsat verildiğini açıklamıştır.
Belek ormanlarında golf sahası ve turizm tahsisleri yapan Belek
Çevre Düzeni Planı’nın, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulduğu
halde, Turizm Bakanlığı ile birlikte dava açan Bata Turizm Ticaret
A.Ş’nin itirazı reddedilmiştir ancak sonucunda yaklaşık 5 bin ağaç kesilmiştir.
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2B Arazilerde En Fazla Mağdur Olacak Kent Antalya
Sadece teknik bir sorunmuş gibi ele alınan orman kadastrosuna konu
olan orman vasfını kaybetmiş olduğu Çevre ve Orman Bakanlık Bilgi
Notu’nda (cevreorman.gov.tr, 2009) belirtilen araziler, Antalya’da 45
bin 548 ha alana yayılmaktadır, alan büyüklüğü açısından Antalya
Muğla’dan sonra 2. sıradadır. İmar planlarını hiçe sayan ve imar kanununa tabi olmayan 2B kararları ve bu arazilerin satılması, kentin ekolojik ve ekonomik yıkımını hızlandıran uygulamalardır.
Kepez ilçesinin neredeyse tamamı 2B arazisi üzerinde kurulmuştur
ve binlerce kişi tapu beklemektedir.
Kaş ilçesi bu konuda en fazla zarar görecek ilçelerin başında gelmektedir. Koruma İmar Planını hazırlayan Doç. Dr. Mehmet Tunçer Kaş’ın
intiharı olarak ifade etmektedir.
Antalya Ekolojik Değerlerini ve Su Varlıklarını Kaybediyor
Su kaynaklarının kirlenmesi yada su miktarının azalması son yılların
sorunlarındandır. Su kullanımı kentsel içme suyu, turizm ve tarım faaliyetleri nedeniyle birbirinden farklılaşmaktaysa da rant uğruna, plan değişiklikleriyle, taş ocaklarıyla su yapıları bozulmakta, ekolojik tahribat
geri dönülemez sonuçlar doğurmaktadır (Valilik, 2008:106). En önemli
içme suyu kaynağı olan Kırkgözler tarım alanına Kazancı Holding’in
AKSA firması doğal gaz çevrim santralını kaçak olarak kurmuş, davalar
devam ederken başbakan tarafından açılışı yapılmıştır. Yürütmeyi durdurma kararı çıkmışsa da üretim devam etmektedir.

Antalya Tarım Alanlarını Kaybediyor
Konut fazlası olan Antalya’da Kırcamii Bölgesi tarımdan koparılarak
1503 ha. alan imara açılmak istenmektedir. Toprak Koruma Kurulu’nun
da imara onay verdiği arazi için ZMO’nun mücadelesi sürmektedir
(zmo.org.tr, 2008). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na dava açılmıştır.
Antalya 1. İdare Mahkemesi (Esas no:2007/1992, 10.6.2007) ciddi
zarara neden olacağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştur. 16.10.2009
tarihinde Büyükşehir’de yeniden onaylanmış ancak Antalya 2. İdare
Mahkemesi tarafından 7.11.2009’da iptal edilmiştir. Antalya, Türkiye’nin sebze ve meyve üretiminin yaklaşık 1/5’ini sağlayan bir kent
olmasına karşın, Arapsuyu, Uncalı, Güzeloba, Lara, Kırcamii, Altınova’da
korunması planlanan 1. sınıf tarım alanları imara açılmaktadır. Lara
bölgesi, turizme açılarak 250.000 da’lık tarım alanının Turizm Bakan-
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lığı’na devredilmesiyle toprakların tarım dışına çıkarılmasının hızlanması ekonomik ve ekolojik yıkıma neden olmaktadır.
Antalya Çevre Düzeni Planı Siyasal Oyunların Yeni Kaynağı
Çevre Orman İl Müdürlüğü tarafından, 12.05.2009 tarihinde onaylanan "Antalya-Burdur Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni
Planı"na askı süreci içerisinde gelen itirazların uygun görülerek düzeltmelerin yapılmış olduğu, davalar sürerken 03.09.2009 tarihinde yeniden onandığını açıklanmıştır (cedgm.gov.tr, 2009). Bakanlık Plan Açıklama Raporu’nda (2009:18,20), “ilde tarım sektörünün baskın olduğu
görülmektedir. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında mevcutta gelişmiş
durumda olan tarımsal faaliyetler desteklenmiştir” denilse de tersine
tarım alanlarının daraltıldığı görülmektedir. 2000 yılı il genelinde tarımda 377.654 çalışan 2025 yılında 647.229 kişiye çıkacak olsa da tarımın toplam payı % 49.7 oranından % 33.2’ye geriletilmektedir.
İbradı’da 2000 yılı tarımsal alan oranı % 70,1’den 2025 yılında % 33.4
ile yarının da altına, Kemer’de % 24,2’den % 9.0’a, Kale’de % 79,2’den %
55,1 oranına, seracılığın en gelişmiş olduğu Kumluca’da ise tarım alanı
miktarı % 80,9’dan % 68,9’a, Serik’te % 65,2’den % 30,0’a indirilmektedir.
Antalya Topraklarıyla Birlikte Tarihsel Kültürel Değerlerini
Kaybediyor
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2009 tarihli verilerine
göre, Antalya diğer illerle kıyaslandığında toplam alan açısından
Muğla’dan sonra, 4.678.100 m² alan ile 2. sırada ve 31.948 yabancı
sayısı ile 1. sıradadır (tkgm.gov.tr, 20.7.2009).
Geçtiğimiz yıl yangın geçirmiş olan Kaş İlçesi’ne bağlı, sit alanı Patara
Bölgesi’nde, İmar Yasası 18. ve 19. maddelerine göre birçok parsel üzerinde imar planı yapılması talebi İl Encümeni’nin 16.07.2009
(antalyailoz.gov.tr, 5.10.2009) tarihli toplantısında kabul edilmiştir.
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Kıyılar Denetimden ve Kamusallık Niteliğinden Koparılıyor
Kamusal alanların turizme tahsisi ile kıyılar üzerinden rant ve siyasal
çıkar elde etmeye yönelik uygulamalar tam hızıyla sürmektedir. Binlerce yatak ilavesi turizmin ihtiyacına yönelik değildir. Kentin doğal
değerlerinin yok olmasının yanı sıra ulusal ekonomik ve ekolojik yıkım
üst düzeye çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararına (Esas
No.2008/51) rağmen turizme yönelik tahsisler sürmektedir. Antalya
kentinin turizm alanına ve tesisine ihtiyacı olmadığı gibi, mevcut tesisler
de tam kapasite çalışmadığından yapılan yeni tahsislerin amacının kent
topraklarının sermaye gruplarına devri olduğu anlaşılmaktadır.
“Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” (R.G., 2006, 26235) için Baro dava açmış ve Danıştay’a götürmüştür, süreç devam etmektedir. Tahsislerden en fazla olumsuz etkilenecek olan kent Antalya’dır. Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı
Tahsis Şartnamesi 2009/1, (2009:43-55) incelendiğinde, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın son tahsisleri Demre, Kemer, Manavgat’ta toplam
230.882 m²’lik mülkiyeti Orman Bakanlığı ve Hazineye ait olan alanların, turizm tesisi kurmak üzere 49 yıllığına kamunun elinden alınarak
sermaye gruplarına tahsis edildiği görülmektedir (kulturturizm.gov.tr,
2009). Bakan Günay “her attığım adım, yatırım girişimi, yargı duvarına
çarptırılmamalı” demiş ve Mimarlar Odası Başkanı Aydın ise “hukuka
uymayan tahsisler yapılıyor…doğal bir süreç” yanıtını vermiştir (Cumhuriyet Akdeniz, 11.1.2010). “Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Projesi”
kıyıların dışında kara yönünde kuş uçuşu 1,5 kilometre plan kapsamına
alınmaktadır. 640 kilometrelik kıyı şeridi ve planlaması belediyelerin ve
İl Genel Meclisi’nin yetki ve denetimi dışına çıkarılmaktadır. “Bütünleşik
Kıyı Alanı Planlaması” adı altında yerel yönetimlerin kıyılarla ilgili yetkilerini kısıtlayan kıyı ile birlikte arka planın da planlama yetkilerini
merkezi kurumlara devrini öngörmektedir” (Soğancı, 2006).
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Mücadele TBMM’de de Sürmektedir
“Mücadele kenti” Antalya, toprak ve rant konusu çerçevesinde bir
çok TBMM tutanağında yer almıştır, bu tutanaklarda geçen konulara
özetle aşağıda yer verilmiştir:


Dokuma Fabrikası’nın özelleştirilmesi Nail Kamacı tarafından
meclise getirilmiş ve alanın yeşil alan olarak kalması talep edilmiştir (15.6.2004, bileşim101).



Gürol Ergin, “2B arazileri orman köylülerine, zilyetlik durumuna
göre, işledikleri arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması kaydıyla
bedelsiz verilmelidir” demiştir (16.6.2004, bileşim 102).



Kundu Bölgesi için Turgay Ercenk tarafından soru önergesi verilmiş ve mecliste uzun tartışmalar yapılmıştır (26.12.2004, bileşim
41).



Ercenk’in “Antalya'da Olimpos ve Bey Dağları Millî Parkı var. 64
800 hektardı, 1988'de 34 425 hektara indirildi; son olarak da, 2
Eylül tarihinde yayımlanan Resmî Gazetede, 820 hektarlık bölüm
daraltıldı” ifadesi yer almıştır ( 21.12.2005, bileşim 38).



Yabancılara mülk satışı konusu tartışılmıştır (23.3.2005, bileşim
74; 28.12.2005 bileşim 45).



Feridun Baloğlu tarafından şu soru dile getirilmiştir: “Kepez halkı
bu arazileri üç kez satın aldı... tapularını iptal edip, halka bir kere
daha mı satacaksınız aynı arazileri?...Tutanakta 6000'e yakın tapunun iptaline ilişkin davaların çeşitli mahkemelerde görüldüğü,
onbinlerce Antalyalı ve Kepezli’nin beklediği” dile getirilmiş ve
tartışmalar sürdürülmüştür (28.12.2005, bileşim 45 ve
18.1.2006, bileşim 51).



Kamacı, Baloğlu ve Kılıç; Lara Kent Parkı konusunu mecliste ayrı
ayrı açıklamışlardır. “Antalya’da tarihinin, turizm tarihinin en büyük tahsisi yapıldı. 3,5 milyon m² alan tahsis ediliyor” demişlerdir
(31.5.2006, bileşim 109).



İsa Gök “Orman kadastrosu yapma işini arazi kadastrolarının teknik ekibine, ormancı olmayanlara vererek 2009 yılından sonra
yeni yapılacak olan orman talanının önünü açıyorsunuz, bilerek
veya bilmeyerek” ifadesini kullanmıştır (8.1.2009, bileşim 42).
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SONUÇ YERİNE
Özetlemek gerekirse, yağma ekonomisinin egemen olduğu Antalya
kentinin; tarım ve turizm gibi toprağın temel ekolojik değerlerine dayalı
iki önemli üretim biçimine sahip olan, kentsel kırsal niteliklerin bir
arada yaşandığı ve bütünleştiği ender kentlerden biri olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda yapılan yasal değişikliklerle kırsal, kıyısal,
tarımsal, kentsel ve ormanlık nitelikli alanlar kamu mülkiyetinden çıkarılarak özel kesime aktarılmakta, tarım arazileri imara açılarak ekonomik gerileme ve gelir dağılımı dengesizliği hızlandırılmakta, sosyal,
tarihsel, kültürel ve ekolojik değerler hiçe sayılarak kullanım değerleri
değişim değerlerine heba edilmektedir.


Kent Bilim ilke ve kurallarının yok sayılması,



Kentin hukuk, adalet kurallarına dayanması gerekliliğinin unutulmuş olması,



Kent planlamasının evrensel ilke ve normlarının yerine getirilmemesi,



Kente nefes alan, değişen, ekolojik değerlere sahip, farklı
dinamikleri olan, canlı bir organizma olarak bütüncü yaklaşılmaması,



Kentin farklı toplumsal sınıfların ortak yaşam alanı, kolektif yarar alanı olduğunun kabullenilmemesi; Antalya kentinde ekolojik, sosyal, ekonomik yıkımı arttıran ve kentsel mücadeleyi derinleştiren temel nedenlerdendir.

Antalyalılar, çok katmanlı bir kent olan Antalya’nın tarihsel kültürel
dünya mirası alanlarını alışveriş merkezlerine dönüştürerek yok eden
yönetimlere, rant eksenli kentsel büyümeye, sınırsız ve sağlıksız kentleşmeye, paraya endeksli kentsel yaşama, ekolojik yoksullaşmaya, mülkiyet aktarımlarına hayır demektedir.
Başta Mimarlar, Ziraat Mühendisleri, Kent Plancıları Odaları ve Baro
olmak üzere, kitle örgütleri, milletvekilleri ve vatandaşlar elbirliği ile bu
mücadeleyi sürdürmektedir ve bunu sürdürmekte de kararlıdır. Dolayısıyla “kent hakkı”nın bilincindedirler. Bireyselden çok, ortak olan bu
hakkı kullanmak ve kentleşme süreçlerini yeniden şekillendirmek için
ortak gücün kullanımı gerekir (Harvey, 2008). Antalya’da, siyasal oyunlara karşı kolektif gücün kullanım örneği verilmekte bu da yeni bir
bilinçlenme ve dönüşümün habercisi olmaktadır.
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Soğancı Mehmet, “3621 sayılı Kıyı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı Konusunda TMMOB Görüşü”
(http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?, 6.5.2006)
TBMM Tutanakları: (http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/ Eylül 2009)
TUİK(2008) Bölgesel Göstergeler TR61, Antalya, İsparta, Burdur.
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama
Genel Müdürlüğü, Antalya Burdur Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Araştırma Raporu, Açıklama Raporu,
Plan Notları 2009
3573 sayılı 26.1.1939 tarihli (R.G.7.2.1939 tarih, 4126 sayı) “Zeytinlik
İslahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”.
6831 sayılı 31.08.1956 tarihli (R.G. 08.09.1956 tarih 9402 sayı) Orman
Kanunu.
2634 sayılı 12.3.1982 tarihli (R.G. 16.3.1982 tarih 17635 sayı) Turizmi
Teşvik Kanunu.
5162 sayılı 5.5.2004 tarihli (R.G. 12.5.2004 tarih 25460 sayı) Toplu
Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi
Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5491 sayılı 26.4.2006 tarihli (R.G. 13.5.2006 tarih 26167 sayı) Çevre
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
R.G. 21.7.2006 tarih 26235 sayılı “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına
Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik”
Antalya 1.İdare Mahkemesi
2007/1992)

Kararı

(17.3.2008

tarih Esas no:

5761 sayılı 7.5.2008 tarihli (R.G. 15.5.2008 tarih, 26877 sayı) Turizmi
Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
4957 sayılı 24.7.2003 tarihli (R.G.1.8.2008 tarih, 25186 sayı) Turizmi
Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
5831 sayılı 15.1.2009 tarihli (R.G. 27.1.2009 tarih 27123 sayı) Tapu
Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
5841 sayılı 25.2.2009 tarihli (R.G. 14.03.2009 tarih ve 27169 sayı)
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
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Narlıer Azize, Ant. 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, 17.8.2009 tarih
2007/267 sayılı karar.
(http://www emo.org.tr/genel/bizden_listele.php? 9.6.2009).
(http://www.altso.org.tr, 15.10.2008).
(http://www.ansiad.org.tr/v4/dergiler/59/pages/serbest.htm,10.10.20
09)
(http://www.antalya.bel.tr,23.9.2008).
(http://www.antalya.bel.tr/tr/bel_guncel/haber_detay.cfm?sayfa=6738,
23.9.2008)
(http://www.antalya.bel.tr/tr/bel_kurumsal/meclis_toplantisi.cfm,
11.4.2005)
(http://www.antalya.bel.tr/tr/bel_kurumsal/meclis_toplantisi.cfm?id=5
81, 5.10.2009)
(http://www.antalya.bel.tr/varliklar/Turkce/dosya/birim_raporlari/im
ar_planlama/planlama_sube2005.pdf
(http://www.antalyaborsa.org.tr/resim/haber/zeytinlik.pdf., 5.9.2009)
(http://www.antalyadefterdarligi.gov.tr/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=204:kasim-2009&catid=65:milliemlak&Itemid=12 9, 4.11.2009).
(http://www.antalyailoz.gov.tr/Encumen/kararlar/ANT,
5.10.2009)
Ant. İl Encümeninin 16 Temmuz 2009 Tarihine Ait Encümen Karar
Özetleri.
(http://www.antalyakulturturizm.gov.tr, 5.10.2009).
(http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?
10.10.2009).
(http://www.antalyatkbm.gov.tr/,10.10,2009)
(http://www.cedgm.gov.tr/Ant_Brd_cdplan.htm, 30.9.2009)
(http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler/2b.doc? 30.6.2009),
(http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=69881&tipi=3&
sube=2, 9.6.2009)
(http://www.hazine.gov.tr/irj/go/km/docs/documents/Treasury/Stati
stics/Annual/Yabanci Sermaye/YSGM.xls, 5.9.2009)
(http://www.kultur.gov.tr/genel/text/tr/YIGM/ANTALY~1.PDF,
10.11.2009)
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(http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/t.ashx?, 5.9.2009)
(http://www.tbmm.gov.tr/tutanak/tutanaklar.htm, 10.8.2009)
(http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger/YABANCI
DAİRESİ İL BAZINDA, 20TEMMUZ 2009.doc)

İŞLER

(http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php, 24.4.2008) Basın
Açıklaması, Kırcami Bölgesi İle İlgili Toprak Koruma Kurulu Kararı
Mahkeme Sonucu
Kepez neredeyse tamamı 2B alanı

İPOTEKLİ KONUT KREDİSİ
KULLANAN TÜKETİCİNİN TEMERRÜDÜ
Doç. Dr. Yıldız ABİK*

Kamuoyunda “Mortgage” ya da “Tutsat” yasası olarak bilinen tasarı,
21.02.2007 tarihli ve 5582 sayılı “Konut Finansmanı Sistemine İlişkin
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adıyla kabul
edilerek yasalaşmıştır.1 Söz konusu düzenleme ile Mortgage veya İpotekli Konut Finansmanı Kanunu denilebilecek ayrı ve bağımsız bir kanun öngörülmemektedir. Bunun yerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Finansal Kiralama Kanunu,
İcra İflas Kanunu ve çeşitli Vergi Kanunlarına eklemeler yapılarak bir
model oluşturulmaya çalışılmıştır (Topaloğlu, 2007 b: 38).
Konut Finansmanı Kanunu m.12 ile Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen m.38/ A hükmünde, konut finansmanı ve konut finansmanı kuruluşları tanımlanmıştır. Böylece, konut finansmanı tanımında sadece
konuta ilişkin tüketici kredisi ve finansal kiralama baz alınmıştır.
Öyleyse, yalnızca bu işlemlerden doğan alacaklar konut finansmanı
alacağı olarak değerlendirilecektir. 2
21.2.2007 tarihinde 5582 sayılı Kanun’un 24. maddesiyle Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun’a (TKHK) 10/B maddesi olarak “Konut
Finansmanı Sözleşmeleri” başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir.
Bildirimizin amacı, bu madde kapsamında TKHK m.10 hükmünde yer
alan tüketici kredisi3 hükümleri ile de bazı benzerlikler taşıyan “ipotekli
konut kredisi kullanan tüketicinin temerrüdü” ile ilgili getirilen
hükümleri tanıtıp, bu hükümlerin olumlu ve olumsuz yönlerini özellikle
tüketici hukuku yönünden değerlendirmektir. Diğer bir deyişle bu hükümlerde tüketicinin lehine ve aleyhine değerlendirilebilecek olan hususları ortaya koymayı amaçlıyoruz.

* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı.
1 5582 sayılı Kanun, 06.03. 2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. 5582 sayılı Kanunun amaçları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
Topaloğlu, 2007 b: 38; Yalçıner, 2006: 35 – 36).
2 Koçak’a göre böyle bir sınırlama yapmanın anlamı yoktur. Yazarın bu konudaki
görüşü hakkında bkz. Koçak, 2007: 133.
3 Konut finansmanı sistemi (TKHK m. 10/B) ile tüketici kredileri (TKHK m. 10) arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aydoğdu, 2007: 566, 567 ve dn. 27, dn.28;
Reisoğlu, 2007: 78; Reisoğlu, 2008: 321; ayrıca bkz. Doğru, 2007: 285.
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A.TKHK 10/B MADDESİ KAPSAMINDA KONUT FİNANSMANI
SÖZLEŞMELERİNDE ÖNGÖRÜLEN TÜKETİCİ LEHİNDEKİ
HÜKÜMLER
1. Sözleşme Öncesi ve Sözleşmede Bilgi Verme Zorunluluğu
Tüketici lehine olan bu düzenleme gereğince, konut finansmanı sözleşmesinin imzalanmasından önce tüketiciye bilgi vermek zorunludur.
Ayrıca sözleşmenin imzalanması aşamasında da sözleşmeyle, zorunlu
bazı bilgileri tüketiciye vermek şarttır (Oy, 2007: 123 vd.; Reisoğlu,
2007: 82, Reisoğlu, 2008: 330-331).
TKHK 10/B maddesinin 2.fıkrasına göre: “Konut finansmanı kuruluşları tarafından verilecek genel bilgilerin kapsamı ve Sözleşme Öncesi
Bilgi Formunun standartları ilgili birliklerin görüşü alınmak suretiyle
Bakanlık tarafından belirlenir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun tüketiciye verilmesini takip eden bir iş günü geçmeden imzalanan sözleşme
geçersizdir.”4 Sistemde, konut finansmanı kuruluşlarına verilecek sözleşme öncesi bilgi formunun içeriği ile usul ve esasları hakkında “Konut
Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de yayımlanmıştır (Yönetmelik için
bkz. 31.05.2007 tarihli RG., S. 26358).5 Bilgi formunda nelerin yer alması
gerektiği, konut finansman sözleşmelerinde ayrı (Yön.m.6), konuta
yönelik finansal kiralama sözleşmelerinde ayrı (Yön.m.7) olmak üzere
son derece ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Konut finansmanı sözleşmeleri öncesinde bilgi verme zorunluluğu
olduğu gibi, konut finansmanı sözleşmesinin imzalandığı sırada da sözleşmede bazı bilgilerin yer alması zorunluluğu vardır. Buna göre konut
finansmanı sözleşmesinde; kredi tutarı, finansal kiralama sözleşmeleri
için toplam kira bedeli,6 ipotek tesis edilen konuta ilişkin bilgiler, yıllık
faiz oranı, toplam borcun anapara, faiz ve diğer giderler bakımından

Bakanlığın yönetmelikle bilgi formunu yayımlamadan önce yapılan sözleşmelerin
geçersizliğini ileri sürmesi hakkın kötüye kullanılmasını teşkil edebilir (Aydoğdu,
2007: 567; Reisoğlu, 2007: 82).
5 Yönetmeliğin amacı, uygulama alanı, sorumluluk gibi hükümleri hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Aydoğdu, 2007: 568.
6 Toplam kira bedellerinin hesaplanması ve aylık kira bedelleri hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz. Aydoğdu, 2007: 569, dn. 36. Kira bedeli sabit veya değişken olabileceği gibi TL
veya döviz cinsinden de olabilir (FKK m. 6). Finansal kiralamada kira bedeli hesaplaması hakkında bkz. Altop, 1990: 50 vd.; Köteli, 1991:213 vd.; Dirican, 2007:492 – 493;
Nazlıoğlu, 1996: 16-22.
4
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dağılımı, değişken faiz ödemeli7 olan sözleşmelerde baz alınacak endeks
gibi bilgiler yer alacaktır (Aydoğdu, 2007: 569 – 570).
Yasanın 10/B maddesinin 3.fıkrasına8 göre, konut finansman sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının
tüketiciye verilmesi zorunludur.
Konut finansmanı sözleşmesinde yer alan şartlar, tüketici aleyhine
değiştirilemez (TKHK.m.10/B – III, c.2). Tüketici kredilerinde (TKHK
m.10/I, c.3) de var olan bu hüküm9, tüketiciler lehine getirilmiş yerinde
bir hükümdür (aynı görüşte: Aydoğdu, 2007: 573). Böylece sözleşme
başlangıcında sabit faizli olarak yapılan konut finansmanı sözleşmesi,
sonradan konut finansman kuruluşu tarafından tek taraflı olarak değişken faize çevrilemeyecektir (Aydoğdu, 2007: 573)10. Gerçekten de 10/B
maddesinin 12.fıkrasında, benzer biçimde yapılan düzenlemeyle, sabit
oranlı sözleşmelerde, oranın her iki tarafın rızası dışında değiştirilemeyeceği kabul edilmiştir.
Öyleyse, konut finansmanı sözleşmelerinde faiz oranı, sabit faiz, değişken faiz veya aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle
belirlenebilir. Oranın sabit olarak belirlenmesi halinde, başlangıçta
belirlenen oranın her iki tarafın ortak rızası olmadan değiştirilmesi
mümkün değildir. Oysa, oranın değişken olarak belirlenmesi halinde,
başlangıçta belirlenen oranın değiştirilmesi mümkündür. Bu değişiklik
yapılırken sözleşmede belirlenen yurt içinde veya yurt dışında genel
kabul gören bir endeks baz alınır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, değiştirilen faizin uygulanmasıyla oluşan yeni geri ödeme tutarının
Konut kredilerinde değişken faiz TKHK m. 10 çerçevesinde yasaktır. Oysa mortgage
(konut finansmanı) sisteminde değişken faiz uygulaması da getirilmiştir. Bu nedenle,
tüketiciler açısından konut kredilerinde belirlenen sabit faiz uygulamasından farklı
olarak bir seçenek getirildiği söylenebilir (Alptürk, 2007: 70 – 71). Konut finansmanı
sözleşmelerinde belirlenen faiz oranı ile ilgili tüketiciyi koruyan hükümler ve sabit ile
değişken faiz hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aydoğdu, 2007: 577 – 578; Topaloğlu,
2007 a: 16-19, 22- 24 . Erken ödemede tüketicinin korunmasına yönelik hükümler ve
faiz indirimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aydoğdu, 2007: 578 – 580.
8 Bu hükmün Finansal Kiralama Sözleşmeleri bakımından da uygulanmasının mümkün
olup olmadığı ve konusu taşınmaz olan konut finansmanı sözleşmelerinin finansal
kiralama sözleşmesi şeklinde yapılması halinde tapu kütüğüne şerh edilmesinin uygun
olup olmadığı konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Aydoğdu, 2007: 570- 572.
9 Tüketici Kredilerindeki TKHK m.10/I c.3 hükmü hakkında ayrıntılı bilgi ve hükmün
değerlendirilmesi için bkz. Zevkliler / Aydoğdu, 2004: 285.
10 Aydoğdu’ya göre, yasada faiz tipinin tek taraflı değiştirilmesini engelleyen bir hüküm olmamakla beraber, ortak rızayla değiştirilmeye yönelik, 10/B maddesinin
12.fıkrası 2.cümlesinden, evleviyetle faiz tipinin değiştirilmesi için de yararlanılabilir.
Oysa, 10/B maddesinin 3.fıkrasının 2.cümlesi açıkça buna (faiz tipinin tek taraflı
değiştirilmesine) engeldir (Aydoğdu, 2007: 573, dn. 48).
7
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başlangıçta sözleşmede belirlenen azami geri ödeme tutarını geçememesidir. Böylece uzun süreli bir riske giren konut finansmanı kuruluşu,
değişen ekonomik şartlara sözleşmeyi uyarlama olanağına sahip olmaktadır (Önal / Topaloğlu, 2007: 322). Faiz uyarlaması sonucu tüketicinin
ödeyemeyeceği bir taksit tablosu ile karşı karşıya kalması, geri ödeme
tutarının belli bir haddi geçemeyeceğinin öngörülmesi suretiyle önlenmiş olmaktadır. Ayrıca, değişken faiz uygulamasında faiz oranı, sabit
faize göre daha düşük olacağından aslında bu uygulama tüketicinin daha
yararınadır (Önal / Topaloğlu, 2007: 322).
Konut finansmanı sözleşmesinde yer alması gereken bilgiler arasında
ödeme planı, istenecek teminatlar ve konuta ait sigorta bilgileri gibi
bilgiler de yer bulmak zorundadır (5582 sayılı yasanın 24.maddesi ile
eklenen TKHK m. 10/B – XV). Bu hükme aykırı davranış halinde, ipotek
finansman kuruluşları veya finansal kiralama yapmaya yetkili
kuruluşlar, idari para cezasına çarptırılacaktır (5582 sayılı Yasanın
25.maddesi ile değişik TKHK m. 25 / II).

2.Tüketicinin Temerrüdü Halinde Tüketici Lehindeki ve
Aleyhindeki Hükümler
Tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, konutun satışına kadar tüketici lehine hükümler, konutun satışı aşamasında ise tüketici aleyhine
hükümler öngörülmüştür (Aydoğdu, 2007: 573). Tüketicinin temerrüde
düşmesi halindeki hükümleri, satış öncesi hükümler ve satış aşamasındaki hükümler olarak ikiye ayırmak gerekir. Bunlardan satış öncesi
hükümler, tüketicinin lehine olan hükümlerdir. Satış aşamasındaki
hükümler ise, tüketicinin aleyhine olan hükümlerdir. Öncelikle, satış
öncesi tüketicinin temerrüde düşmesi halinde tüketici lehine öngörülen
hükümler açıklanacaktır.
a. Satış Öncesi Tüketicinin Temerrüde Düşmesi Halinde Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Yer Alması Gereken Asgari Unsurlar
Konut finansmanı sözleşmesine konulacak zorunlu unsurlar arasında
TKHK m.10/B f.15 (i) bendinde ödemelerde temerrüde düşülmesi halindeki gecikme faizi oranıyla ilgili kanuni sınır konusuna ve (J) bendinde ise, borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarının bulunmasına yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
aa.Temerrüt Faizi ve İpotekli Konut Kredisi Kullanan Tüketicinin
Temerrüdünün Kendisine İhtarla Bildirilmesi Zorunluluğu
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Temerrüt faizi oranı ile ilgili olan TKHK m.10/B f.15 (i) bendi hükmü
de ipotekli konut kredisi kullanan tüketicinin temerrüdü bakımından
büyük önem taşımaktadır. Bu hükümde “ödemede temerrüde düşülmesi
halinde, kredi sözleşmeleri için akdi faiz oranının (değişken faizli sözleşmelerde cari faiz oranının) yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme
faizi oranı, finansal kiralama sözleşmeleri için gecikme faiz oranı” uygulanacağının gösterileceği açıklanmıştır. Konut finansmanı sözleşmesinde
yer alması gereken bilgiler arasında, temerrüde düşülmesi durumunda
kredi sözleşmeleri için akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçemeyecek şekilde gecikme faizi bilgilerine yer verilmiştir. Değişken faizli konut
finansmanı sözleşmelerinde ise cari faiz oranının yüzde otuzu geçmemesi gerekir. Ayrıca konut finansmanı sözleşmesi, finansal kiralama
sözleşmesi şeklinde yapılıyorsa, bu sözleşmeye ilişkin faiz oranının da
konut finansmanı sözleşmesinde belirtilmesi gerekir.
Böylece TKHK m. 10/B f.15 (i) bendi ile, gecikme faizi oranına tüketici kredilerinde de var olan (TKHK m. 10/ f.2, f bendi)11 % 30 sınırının
getirilmesi tüketiciler lehine getirilen bir hükümdür. Konut finansmanı
sözleşmelerinde gecikme faizi (temerrüt faizi) oranına akdi faiz oranının
yüzde otuzunu geçmeme şeklinde kanuni sınır getiren bu düzenleme,
özellikle uygulamadaki faiz oranları yüzünden mağdur olan tüketiciler
düşünüldüğünde, kanaatimizce son derece isabetlidir (aynı görüşte
Aydoğdu, 2007: 574).
Temerrüt durumunda konut finansmanına ait aylık ödemeler üzerinden faiz oranı belirlenir. Bu nedenle tüketicinin ödediği aylık geri ödeme
ve kira bedellerinin üzerinden, her aylık ödemeye karşılık gelen miktarının yüzde otuzunu geçmemek kaydıyla temerrüt faizi uygulanacaktır.
İpotekli konut kredisi alan tüketicinin ödemelerde temerrüde düşmesi
halinde kanuni olarak temerrüt faizi sınırı belirlenmiştir. Kaynak kuruluşlar durumundaki bankalar, finansman şirketleri ve finansal kiralama
şirketlerinin kanuni sınır içinde temerrüt faizini belirlemede serbestlikleri vardır (Adıgüzel, 2008: 271).
TKHK m.10/B f.15 (j) bendinde sözleşmenin zorunlu unsurları arasında yer alan borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarının da
sözleşmede gösterilmesi, tüketicinin bu durumdan önceden bilgi sahibi
Tüketici kredilerindeki faiz ve bu konuyla ilgili olan TKHK m. 10 f.2 hükmünün (f)
bendi hakkında ayrıntılı değerlendirme için bkz. Zevkliler /Aydoğdu, 2004: 286 – 287;
İnal, 2005: 277 – 284; Aslan, 2006: 373. Genel olarak faiz hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Doğanay, 2003: 227 vd.; Helvacı, 2000: 95 vd. ; Kılıçoğlu, 2008: 455 – 465; Eren,
2008: 939-945; Oğuzman / Öz, 2009: 241 – 246, 391 – 400.
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olması bakımından önemlidir. Bu bent, hukuki sonuçlar içinden, uygulanacak faizi ve diğer hukuki sonuçları kapsamaktadır. Borçlar Kanunu
anlamında genel olarak, para borçlarında borçlunun temerrüde düşmesinin bazı sonuçları vardır. Bunlar, kendisinden temerrüt faizi talep
edilmesi ve temerrüdün gerçekleşmesi sonucu ifayı isteme yetkisi kazanmasıdır. Bu durum, taksitlere bağlanmış bir para borcunda belli bir
süre sonunda tüm miktarı talep etme yetkisi kazanmak durumuna dönüşür. Bununla ilgili olarak da, TKHK m.10/B’nin dördüncü, beşinci ve
altıncı fıkralarında konut finansmanını sağlayan kaynak kuruluşa bazı
işlemleri yapma zorunluluğu getirilmiştir (Adıgüzel, 2008: 271 – 272).
İpotekli konut finansmanı kredilerinde temerrüt konusunu tüketici
kredilerine benzer şekilde düzenleyen TKHK m.10/B dördüncü fıkrada
konut finansmanı kuruluşunun bildirim yükümlülüğü düzenlenmiştir.
Bu hükme göre, tüketicinin borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde, konut finansmanı kuruluşu, tüketiciye temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim, ihtar niteliğindedir (Adıgüzel, 2008:
272; Önal / Topaloğlu, 2007: 324).
Tüketicinin geri ödemeleri yapması gereken günlerin sözleşmede kararlaştırılmış olması halinde belirli vade söz konusudur. Belirli vadeye
rağmen, ödemeyi yapmakta geciken, yani temerrüde düşen borçlu durumundaki ipotekli konut kredisi kullanan tüketiciye, konut finansman
kuruluşunun (kredi verenin) ihtar çekmesi (bildirim yapılması) koşulu
getirilmiştir. Kredi veren konut finansman kuruluşunun, temerrüde
düşmüş olan tüketiciye karşı haklarını kullanabilmesi için böyle bir
ihtar çekmesi gereklidir, aksi takdirde hiçbir hakkını kullanamaz. Aslında buradaki ihtar (bildirim), nitelik olarak tüketiciyi temerrüde düşürmek için çekilmemektedir. Çünkü ödeme süreleri açıkça belirtildiğinden, ödeme süresi geçmesine rağmen, tüketici ödemede bulunmazsa
temerrüde düşecektir. Gerçekten de TKHK m. 10/B – 4 hükmünde
açıkça borçlunun yani tüketicinin temerrüde düşmesi durumu öngörülmüştür. Yasada beş iş günü içinde gönderilmesi gereken bildirim ise,
temerrüt sonrası bildirim diğer bir deyişle, tüketiciyi temerrüde düştüğü konusunda uyarma niteliğindedir ve belki de temerrüt hükümlerini
uygulamaya başlamadan önce ona son bir fırsat daha tanımaktır. Gerçekten konut finansman kuruluşu (kredi veren) ihtar ile tüketiciye,
temerrüt durumunu düzeltebilmesi için ek bir süre daha tanımak zo-
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rundadır (Yavuz, 2007: 842; Aydoğdu, 2007: 574, dn. 50; aynı yönde
bkz. Çelikoğlu: 2007: 2035 – 2036).
Tüketici kredilerinde olmayan TKHK m. 10/B - 4 hükmünde yer alan,
tüketicinin ödemelerde temerrüde düşmesi halinde beş gün içinde konut finansman kuruluşunun iadeli posta yoluyla bildirimde bulunması
kuralı, tüketicinin korunması bakımından yerinde bir düzenleme olmuştur (aynı görüşte Aydoğdu, 2007: 574).
İhtar (bildirim), yasada açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen, tüketicinin o ana kadar ödenmemiş tüm borç miktarı ile buna uygulanacak
faiz miktarını içermelidir. Ayrıca ihtarda (bildirimde), ödemede bulunulmadığı takdirde tüketiciye uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilmelidir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi, belli bazı taksitler ödenmeyince, kalan tüm borcun bir anda muaccel olması söz konusu değildir.
Bu ihtarla (bildirimle), tüketiciye öncelikle o ana kadar ödenmemiş olan
kısmın faizi ile birlikte ödenmesi hatırlatılmaktadır. Tüketicinin ihtarda
(bildirimde) yer alan miktarı ödemesi halinde, kendisine hiçbir şekilde
temerrüdün hukuksal sonuçları uygulanmayacak, hatta tüketici temerrüde hiç düşmemiş kabul edilecektir (Yavuz, 2007: 842 – 843)12.
İhtarın (bildirimin) yazılı şekilde (iadeli taahhütlü posta yoluyla) ve
temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılması gerekir. Bu
ihtarın belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde, tüketici aleyhinde
hiçbir takibata girişilemez. Ancak ihtar sonucunda tüketici yine ödemeyi
yapmazsa, kredi veren temerrüdün sonuçlarını uygulamaya başlayabilir
(Yavuz, 2007: 843).
İngiliz hukukunda ihtar, yedi günden az olmayan bir süreyi içermelidir (Dobson/ Schmitthoff, 1991: 394 – 396; De Freitas/ Ward/ Grewal,
1987: 144; Akipek, 1999: 347; Yavuz, 2007: 843). Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun’umuzda bu konuda bir açıklık bulunmaması durumu
da kendisine katıldığımız Yavuz’a göre haklı görülmelidir. Çünkü sözleşmenin konusu konut finansmanı olduğuna göre verilecek süreyi sabit
bir rakama özgülemek isabetli olamaz. Öyleyse verilecek mehil ödenmemiş borcun miktarı ve tarafların durumu da dikkate alınarak somut
olay adaletine uygun bir süre olmalıdır (Yavuz, 2007: 843).

Benzer bir düzenleme içeren 1974 tarihli İngiliz Tüketici Kredisi Kanunu hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. Dobson/ Schmitthoff, 1991: 387 – 403; De Freitas / Ward /
Grewal, 1987: 143 – 144; Reform of the Law on Consumer Credit, 1975: 18; Akipek,
1999: 346-347.
12
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bb. Muacceliyet Koşulunun Sınırlanması
Konut finansmanı sözleşmelerinin özelliklerden en önemlisi, kredi
ödemelerinin bir defada değil, belli bir süreye yayılmış olarak ve taksitler halinde yapılmasıdır. Öyleyse tüketiciler, kural olarak ödemeleri
önceden sözleşme ile belirlenmiş tarihlerde ve miktarlarda yapacaklardır. Ödemelere başlayan tüketicinin, birkaç taksiti zamanında ve kararlaştırılan şekilde ödedikten sonra temerrüde düşmesi veya en başta,
daha ilk ödemede temerrüde düşmesi olanaklıdır. Bu durumda geriye
kalan tüm borcun muaccel hale gelip gelmeyeceği sorunu ortaya çıkar.
Bu soruların cevabı, Avrupa Birliği’nin Tüketici Kredileri Hakkındaki
Direktifleri’nde düzenlenmemiş ve sorunun çözümü üye devletlere
bırakılmıştır (Yavuz, 2007: 842). TKHK m. 10/B hükmünün beşinci fıkrasında bu sorunun çözümünü içeren düzenleme yer almaktadır.
Konut finansmanı kuruluşu, geri ödemelerin yapılmaması halinde
kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak
ancak tüketicinin birbirini izleyen en az iki ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilir. Konut finansmanı kuruluşunun bu hakkını
kullanabilmesi için en az bir ay süre vererek muacceliyet uyarısında13
bulunması gerekir (TKHK m.10/ B, 5).
Muacceliyet koşulu, tüketici tarafından ödenecek olan toplam kredi
bedeli, malın peşin satış fiyatına oranla daha fazla olarak belirlendiği
için, kesin olarak konut finansmanı kuruluşuna haksız kazançlar sağlamaktadır. Bu nedenle kural olarak muacceliyet koşulunun ileri sürülebilmesinin bazı şartlara bağlanması ve bir ölçüde sınırlanması gündeme
gelmiştir (Yavuz, 2007: 843; finansal kiralama işlemleri bakımından
farklı bir değerlendirme için bkz. Aydoğdu, 2007: 574).
aaa.Bu hak sözleşmede açık olarak saklı tutulmuş olmalıdır
Konut finansmanı kuruluşunun, muacceliyet kaydını ileri sürebilmesi
için, öncelikle bu hakkı sözleşmede açıkça saklı tutmuş olması gerekir.
Kanunun emredici hükmü (TKHK m.10/B, 5 birinci cümle) incelendiğinde, sözleşme hükümlerinden muacceliyet kaydının zımnen (üstü
örtülü) anlaşılabilmesinin yeterli olmadığı ve bu kayıtla ilgili hakkın
sözleşmede mutlaka açıkça saklı tutulmuş olmasının gerektiği anlaşılmaktadır (Yavuz, 2007: 843).
Alman Tüketici Kredisi Kanunu’nun muacceliyet şartı ile ilgili düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Scholz, 1992: 310 – 315; Gezder, 1998: 109 – 129; Akipek,
1999: 348 – 349; Grimm, 1993: 355. ABD’de temerrüde düşen borçluya en az beş hafta
ödeme süresi tanınmaktadır (Topaloğlu, 2007 b: 41).
13
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bbb. Tüketici, art arda (birbirini izleyen) en az iki taksiti ödemede
kısmen veya tamamen temerrüde düşmüş olmalıdır
Bu konuda aranan ikinci şart, tüketicinin en az iki taksiti ödemede
borcunda temerrüde düşmüş olması ve bu taksitlerin birbirini izlemesi
zorunluluğudur. Konut finansmanı kuruluşunun krediyi henüz vermemiş olması halinde, muacceliyet kaydını ileri sürememesinin nedeni,
kredinin verilmesinden önce yapılan ödemenin taksit olarak değil, ön
ödeme olarak kabul edilmesi gerekliliğidir (Yavuz, 2007: 843–844).
İsviçre Borçlar Kanunu’nun 226 h maddesinde de, alıcının ön ödeme
borcunda temerrüde düşmesi halinde, satıcının sadece ön ödemeyi
isteyebileceği veya sözleşmeden dönebileceği düzenlenmiştir.
Uzun zaman aralıkları ile taksitleri ödemede temerrüde düşen tüketicileri korumak için, kanunda ödenmemiş taksitlerin ardı ardına gelmesi şartı aranmaktadır ve birbirini izlemeyen iki taksitte temerrüde
düşülmesi halinde, konut finansmanı kuruluşuna kredinin tamamını
talep hakkı verilmek istenmemiştir (Yavuz, 2007: 844; İnceoğlu, 1998:
41 - 42)14.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, temerrüdün sadece taksit
ödeme borcuna ilişkin olmasıdır. Temerrüdün kısmi olması da mümkündür. Bununla birlikte, tüketicinin taksit ödeme borcu dışındaki yan
borçlarında temerrüde düşmüş olması, konut finansmanı kuruluşuna
kalan taksitlerin tümünü isteme hakkı vermez (Yavuz, 2007: 844).
ccc.Konut finansmanı kuruluşu en az bir aylık süre vererek
muacceliyet uyarısında bulunmalıdır.
Diğer tüm koşullar gerçekleşmiş olsa bile, finansman kuruluşunun
hemen kalan taksitlerin ödenmesini talep etmesi mümkün değildir.
Finansman kuruluşunun öncelikle tüketiciye ödenmemiş taksitleri bir
ay içinde ödemesini, aksi takdirde kalan taksitlerin de muaccel olacağını
ihtar etmesi gerekir. Tüketicinin bu borcu ödemeyeceğini bildirdiği
durumlarda, artık muacceliyet uyarısı gerekli değildir. Finansman kuruluşu süre vermeksizin kalan taksitleri isteyebilme hakkına sahiptir
(Yavuz, 2007: 844).
Muacceliyet ihtarı bir şekle bağlı değildir. Bu ihtar için herhangi bir
şekil öngörülmemiş olmakla birlikte, ispat açısından, iadeli taahhütlü
Taksitle satımlarda tüketicinin korunmasını incelediği kitabında Ozanoğlu, bu
düzenlemenin alıcılar tarafından da kötüye kullanılmaması gerektiğini ifade etmiştir
(Ozanoğlu, 1999: 274) . Öğretide bu şekilde düşünen çok sayıda yazar vardır ( bkz.
Ozanoğlu, 1999: 274, dn. 124’de anılan yazarlar).
14
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mektup, noter aracılığı veya elden tüketiciye imzalatılacak bir tebligat
ile de yapılabilir (Aydoğdu, 2007: 574 – 575; Reisoğlu, 2007: 84).
Muacceliyet ihtarında TKHK m. 10 / B- f.5’de açıkça yer aldığı gibi, mutlaka, bir aylık sürede tüketicinin borcunu ödememesi halinde, geri kalan
borcun tamamının muaccel olacağı ve yasada açıkça yer almasa da dürüstlük kuralı gereği sözleşmenin feshedileceği ve hatta konutun satılacağı uyarısının yer alması gerekir15. Muacceliyet ihtarında bu uyarıların
yer almaması halinde muacceliyet koşuluna dayanılamaz (Aydoğdu,
2007: 575).
Bir aylık sürenin sonunda artık finansman kuruluşunun başka bir
bildirimine gerek kalmaksızın, kalan taksitler de muaccel olacaktır.
Tüketicinin bir ay içinde ödenmemiş taksitleri temerrüt faizi ile birlikte
ödemeyi teklif etmesinin iki sonucu vardır. Birincisi, bu teklifin kalan
taksitlerin muacceliyet kazanmasını önlemesidir. İkinci sonucu, tüketicinin ödememiş olduğu taksitler açısından da temerrütten kurtulmasıdır (Yavuz, 2007: 844).
Bir aylık süre dolduktan sonra, kalan borcun tamamının ifasını sağlayabilmek için kendisine tanınmış iki olanak vardır. Birinci olanak, konut
finansmanı kuruluşunun doğrudan borçlu durumundaki tüketiciye
başvurmasıdır. İkinci olanak ise, konut finansmanı kuruluşunun borcu
güvenceye alan teminatları ifayı karşılamak için kullanmasıdır 16. Konut
finansmanı sistemi gereği de bu, konut finansmanı kuruluşunun temerrüt ve gerekli işlemlerden sonra yapacağı ipotek teminatını paraya
çevirmek olacaktır (Adıgüzel, 2008: 272).
Burada tüketici kredileri17 ile paralel düzenleme getirilmesi ve hatta
tüketici kredileri için bir hafta olan ödeme süresinin konut finansmanı
kredileri için bir aya çıkarılması yerinde olmuştur (aynı görüşte
Aydoğdu, 2007: 575; Topaloğlu, 2006: 866; Topaloğlu, 2007: 42).
Topaloğlu’na göre, ödeme süresinin bir aya çıkarılması ile konjonktürel
sebeplerle gelirlerinde azalma olan tüketicilere muhtemelen üç ay daha
Yasada (TKHK m. 10/B – V) sözleşmenin feshedileceğinin ve hatta konutun satılacağı uyarısının bildirilmesinden açıkça söz edilmemekte ise de, bu sonucu bir sonraki
fıkradan çıkarmak mümkündür (Aydoğdu, 2007: 575). Çelikoğlu, finansal kiralamalar
bakımından farklı görüştedir. Çelikoğlu’nun görüşü için bkz. Çelikoğlu, 2007: 2037 –
2038.
16 Konut finansmanı kuruluşu, şahsi kefaletlerin söz konusu olması durumunda, TKHK
10/B maddesinin yedinci fıkrası gereğince, öncelikle alacağı diğer teminatlardan
karşılamak zorundadır.
17 Tüketici kredilerinde (TKHK m.10, f.3 hükmünde) muacceliyet şartı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Aslan, 2006: 372 – 373.
15
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ödeme süresi tanınmıştır. Ayrıca bu değerlendirmede, konut finansmanında tüketicilerden sağlanacak geri ödemelerin, ikincil piyasada işlem
gören ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin teminatını oluşturduğu da göz
önünde tutulmalıdır.
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Borçlar Kanunu’nun
106.maddesinden farklı olarak “münasip” bir süreden değil, en az bir
aylık süreden söz etmektedir. Bu durumda tüketicinin borcunu ifa edebilmesi için uygun olan süre bir aydan az olsa bile, konut finansmanı
kuruluşunun bir aylık süreyi tanıması gerekli olup, bu tüketiciye kanunen tanınmış olan bir haktır. Buna karşılık, tüketicinin borcunu ifa edebilmesi için uygun olan süre bir aydan fazla olsa dahi, konut finansmanı
kuruluşunun bir aydan fazla bir süre tayin etme yükümlülüğü yoktur
(Yavuz, 2007: 844; İnceoğlu, 1998: 48; Ozanoğlu, 1999: 276-278 ).
Konut finansmanı kuruluşu, borçluya temerrüt tarihinden itibaren
beş işgünü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla
yükümlü olduğuna göre, bunun hukuki yaptırımının ne olacağını belirlemek gerekir. Kendisine katıldığımız Aydoğdu’ya göre, konut finansmanı kuruluşu, muacceliyet koşuluna dayanmak istiyorsa, iki ödeme için
en az iki defa, borçluya temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içinde
iadeli taahhütlü posta yoluyla (veya noter aracılığı ile)18 bildirimde
bulunmalıdır. Daha sonra, konut finansmanı kuruluşu, bir aylık ödeme
süresi daha vererek, ödememe halinde muacceliyet uyarısında bulunmalıdır. Ek süre vermeye gerek olmayan hallerle ilgili BK m.107 hükmü
burada kıyasen uygulanmamalıdır.19 Bu anlamda kesin vade yasağı
olduğu dikkate alınarak, sözleşmede öngörülen süreyi tamamen veya
kaldıran veya azaltan hükmün geçersiz olduğu kabul edilmelidir
(Aydoğdu, 2007: 575 – 576).
Bir aylık süre muacceliyet ihtarının tüketiciye ulaştığı andan itibaren
işlemeye başlar (Aydoğdu, 2007: 576; Reisoğlu, 2007: 83).20 İhtarın yapılmamasının sonuçları tartışmalıdır. Bir görüşe göre (Çelikoğlu, 2007:
2036), bir ay içinde muacceliyet ihtarında bulunmayan konut finansYasada yer almamasına rağmen, iadeli taahhütlü mektuptan daha sağlıklı bir yol
olan noter aracılığıyla temerrüt ihtarında bulunmanın hukuki sonucu aynıdır
(Aydoğdu, 2007: 575, dn. 55). Aynı görüş için bkz. Reisoğlu, 2007: 83.
19 Dirican’ın finansal kiralama sözleşmeleri bakımından BK m. 107 /bent 1 ile ilgili
değerlendirmesi (Dirican, 2007: 507 – 508) ve Aydoğdu’nun bu konudaki eleştirisi için
bkz. Aydoğdu, 2007: 575, dn. 56.
20 Reisoğlu’nun da belirttiği gibi, noter aracılığı ile bildirim yapılmasında bir sakınca
olmayıp, hatta noter aracılığı ile bildirim daha sağlıklı bir yoldur (Aydoğdu, 2007: 576,
dn. 57).
18
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manı kuruluşu muacceliyet hükmüne dayanma hakkını kaybedecek ve
sadece alacağın genel haciz yolu ile takibini yapabilecektir. Aksi görüşe
göre (Reisoğlu, 2007: 83 – 84), iadeli taahhütlü mektup veya noterden
beş iş günü içinde bu ihtarın yapılmaması halinde, sadece para cezası
verilebilecek (TKHK m.25), bu bildirimin yapılmamasının hukuki sonucu olmayacak ve gerçekleşen temerrüt nedeniyle faiz işleyebileceği
gibi, banka alacağını yasal yollarla takip edebilecektir. Kanımızca, bu
ihtarın yapılmamasının sonuçları, hem para cezası hem de muacceliyet
koşuluna dayanamamaktır. Aksine düşünmek mümkün değildir; çünkü
böyle bir bakış açısı, yasada açıkça yer alan muacceliyet ihtarını anlamsız hale getirecektir (aynı görüşte: Aydoğdu, 2007: 576).
Bir görüşe göre (Reisoğlu, 2007: 84), temerrüde düşen ödemelerin
yapılması veya bankanın bu alacaklarını tahsil etmesinin, yapılmış olan
muacceliyet ihbarına bir etkisi olamaz. Fakat, bankanın muacceliyet
ihbarını göndermekte gecikmesi ve bu arada tüketicinin borçlarını
ödemesi halinde durum farklıdır. Böyle bir durumda artık muacceliyet
ihbarı şartının ortadan kalktığı ileri sürülebilecektir. Oysa, kanımızca
yasa hükmü son derece açıktır ve burada bazı olasılıklar söz konusudur.
Birinci olasılık, tüketicinin muacceliyet ihbarında öngörülen bir aylık
süre dolmadan, ödeme yapmasıdır. İkinci bir olasılık, ödemeyi bankanın
kabul etmemesi nedeniyle, bir aylık sürede tevdi mahallinin tayini için
mahkemeye başvurmasıdır (BK m. 90- 91). Bu durumda tüketici, mahkemenin tayin ettiği yere ödemelerini yaparsa, kredi veren kuruluş,
muacceliyet hükmüne dayalı olarak işlem yapamaz. Tüketicinin bir aylık
süre geçtikten sonra, ödeme yapmak istemesinin bir yararı yoktur. Bu
durumda, tüketici ödeme yapsa bile sonuç değişmeyecek ve muacceliyet
koşuluna (ve fesihten söz edilmişse feshe) dayanmak söz konusu olabilecektir (aynı görüşte: Aydoğdu, 2007: 576 – 577).
cc.Finansal Kiralama İşlemlerinde Muacceliyet Sorunu
Finansal kiralama işlemlerinde konut finansmanı kuruluşu, tüketicinin muacceliyet uyarısında verilen sürenin sona ermesini takiben, kalan
borcunu ifa etme hakkını kullanmak üzere finansal kiralama sözleşmesini feshettiği takdirde, konutu derhal satışa çıkarmakla yükümlüdür.
Konut finansmanı kuruluşu, satış öncesinde konut için 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırtır.
Takdir edilen kıymetin satıştan en az on iş günü önce tüketiciye bildi-
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rilmesi üzerine, konut finansmanı kuruluşu, takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi davranmak suretiyle konutun satışını
gerçekleştirir. Konut finansmanı kuruluşunun zararı konutun satışından
elde edilen bedeli aşarsa, zararın bu aşan kısımdan tüketici sorumlu
olur. Konutun satışından elde edilen bedelin kalan borcu aşması da
mümkündür. Bu durumda satış bedelinin aşan kısmı tüketiciye ödenir.
Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde, 3226 sayılı
Finansal Kiralama Kanunu’nun 7, 25 ve 31. maddeleri uygulanmaz
(TKHK m. 10 / B, 6).
TKHK m.10/B f.5’de muacceliyet ihbarı için öngörülen bir aylık süre
ile 3226 sayılı finansal kiralama yasasının 23.maddesinde yer alan hükmün çelişeceği haklı olarak ileri sürülmektedir. Gerçekten de 10/B
maddesinin uygulanmayacağını öne sürdüğü maddeler arasında 3226
sayılı yasanın 23.maddesi sayılmadığından, çelişki doğması olasılığı
vardır (Aydoğdu, 2007: 588). Çünkü bu maddeye göre kiralayan, finansal
kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen kiracıya verdiği otuz günlük süre içinde de ödenmemesi halinde, sözleşmeyi feshedebilir. Ancak,
yine aynı maddeye göre, sözleşmede süre sonunda mülkiyetin kiracıya
geçeceği kararlaştırılmış ise, bu süre altmış günden az olamaz.
Aydoğdu’ya göre her iki süre farklı durumlar için uygulanabilecektir.
Yazara göre, 60 günlük süre, bir defalık ödememe hali ile ilgili bir düzenleme olup, sözleşmede saklı tutulması halinde, fesih sonrası kalan
borcun ifasını talep etme hakkı özel hüküm ve işin niteliği gereği,
23.maddenin 1.fıkrası da uygulanmayacak hükümler arasında düşünülmelidir. Çünkü 23.madde ile 10/B maddesinde yer alan muacceliyet
hükmü aynı konuyu düzenlemektedir. Bu bakımdan muacceliyet hükmüne de dayanılacaksa, 10/B maddesi daha lehe ve yeni tarihli özel bir
yasa olduğundan uygulanmalı, 23.maddenin 1.fıkrası, sadece fesih sonrası kalan borcun ifasının talep edilemeyeceği (muacceliyet hükmüne
dayanılmadığı) fesih hallerinde uygulanmalıdır (Aydoğdu, 2007: 589;
benzer görüş için bkz. Çelikoğlu, 2007: 2036, 2038-2039). Aydoğdu’ya
göre, yasa koyucu 3226 sayılı yasanın 23.maddesinin bu gibi durumlarda uygulanmasını istediği için uygulanmayacak hükümler arasında
saymamıştır (Aydoğdu, 2007: 589).
Finansal kiralama işlemlerinde tüketicinin muacceliyet uyarısında
kendisine tanınan yasal süre içerisinde gereken ödemeyi yapmaması ve
yasal sürenin semeresiz sona ermesi mümkündür. Bu durumda konut
finansman kuruluşu, kalan borcun tamamını tahsil amacı ile finansal
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kiralama sözleşmesini feshedebilir. Bunun için de konutun derhal satışa
çıkarılması gerekir (Yavuz, 2007: 845).
Konut finansmanı kuruluşu, satış öncesinde konut için yetki verilmiş
kişi veya kurumlara kıymet takdiri yaptırır. Kıymet takdiri yapacak
yetki verilen kişi ve kurumlar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun
22.maddesinin birinci fıkrasının (r) bendine göre tespit edilir. Sözü
edilen (r) bendi, değerleme yapacak kişi ve kurumlara ilişkin şartları
belirlemek ve bu şartlara uyan kişi ve kurumları ilân etmeye ait bulunmaktadır. Takdir edilen kıymet, satıştan en az on iş günü önce (resmi
tatil günleri hariç) tüketiciye bildirilir. Konut finansmanı kuruluşu takdir edilen kıymeti dikkate alarak basiretli bir tacir gibi (TTK m.21) davranmak suretiyle konutun satışı gerçekleştirir (Yavuz, 2007:845).
Tüketici, konut finansmanı kuruluşunun zararını karşılamakla yükümlüdür. Burada tüketicinin karşılamak zorunda olduğu zarar, konutun satışından elde edilen bedeli aşan kısımdır. Eğer konutun satışından
elde edilen bedel kalan borcu aşarsa, aşan kısım tüketiciye ödenir. Konut finansmanına yönelik finansal kiralama işlemlerinde, 3226 sayılı
Finansal Kiralama Kanunu’nun 7, 25 ve 31.maddeleri uygulanmaz.
Finansal Kiralama Kanunu’nun 7. maddesinde sözleşmelerin en az dört
yıl süre ile feshedilemeyeceği, 31. maddesinde sözleşmelerden doğan
davaların ticari dava niteliğinde bulunduğu belirtilmiş; 25. maddesinde
de sözleşmenin feshinin sonuçları düzenlenmiştir (Yavuz, 2007: 845 846).

B.TKHK 10/B Maddesi Kapsamında Konut Finansmanı
Sözleşmelerinde Öngörülen Tüketici Aleyhine Hükümler
Sözleşme öncesi bilgi formunda yer alması gereken hususlarda bazı
önemli eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu bilgiler arasında, özellikle
tüketicinin temerrüdü sonrasında konutun satışı aşamasında, tüketici
aleyhine hükümlere yer verilmemiş olması önemli bir eksikliktir. Bu
bilgilerin kapsamına, temerrüt halinde konutun satış koşullarına, dolayısıyla tüketici aleyhine olan hükümlere dair bilgiler de dahil edilmelidir
(aynı görüşte Aydoğdu, 2007: 568).
Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı
önceden ödeyebileceği gibi, aynı zamanda bir ya da birden fazla ödemesini vadesinden önce yapabilir. Her iki durumda da konut finansmanı
kuruluşu, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli faiz indirimini
yapmak zorundadır. Ancak erken ödeme, kredi veren finansman kuru-
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luşu açısından bir risk oluşturur. Tüketiciler genellikle faiz oranlarının
düşüş eğiliminde olduğu dönemlerde daha düşük faiz oranıyla bulduğu
yeni krediyle önceki kredi borcunu erken ödemektedirler. Bu durum
tüketici açısından kârlı görünmektedir. Ancak finansman kuruluşu bakımından durum farklıdır. Finansman kuruluşunun vadeli mevduatta
topladığı kaynağı kredi olarak vermesi, finansman kuruluşu bakımından
riske neden olur. Bu nedenle Borçlar Kanunu ilkeleri kapsamında borçlunun borcunu erken ödemekten men edilememesi kural olmakla birlikte, erken ödemeler ipotekli konut finansmanı sisteminde bir risk türü
olduğundan bu konuda özel düzenlemelere gidilmektedir. TKHK m.
10/B f.13 ve 14’de faiz oranının sabit olarak belirlendiği durumlarda,
finansman kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçmemek
üzere erken ödeme ücreti (aslında ceza) talep etme hakkı tanınmıştır
(Önal / Topaloğlu, 2007: 322 – 323; Eriş, 2008: 45).
Tüketicinin, finansman kuruluşuna yaptığı erken ödeme nedeniyle bu
şekilde bir erken ödeme ücreti vermek zorunda olması da tüketici aleyhine olan bir hükümdür. Oysa, tüketici kredileri bakımından erken
ödeme halinde faiz ve komisyon indirimini düzenleyen TKHK m. 10 /3
hükmünde finansman kuruluşuna ödenmesi gereken bir erken ödeme
ücretinden söz edilmemiştir. Kanaatimizce, TKHK m.10/B’de düzenlenen konut finansmanı sözleşmeleri ve dolayısıyla ipotekli konut kredisi
bakımından da tüketiciye böyle bir erken ödeme ücreti yükümlülüğü
yüklenmemesi gerekirdi, bu konuda getirilen ücret ödeme yükümlülüğü
isabetsiz olmuştur.
Finansal kiralama yoluyla yapılan konut finansmanı sözleşmelerinde,
tüketicinin temerrüdü halinde satış aşamasında tüketici aleyhine bir
hüküm getirilmiştir. Bu hükme göre, yürürlükteki hukukumuzdan farklı
olarak ilk defa alacaklıya yargı dışı satış yetkisi diğer bir deyişle yargıya
başvurmadan alacaklı tarafından yapılan satış yetkisi tanınmıştır
(Aydoğdu, 2007: 599). Amerikan hukukundan gelen yargı dışı satış yetkisinin satış işlemleri sık iptal edildiği için Amerika’da bile pek uygulama olanağı bulmadığı ileri sürülmektedir (Topaloğlu, 2006: 868;
Topaloğlu, 2007: 36-37). Türkiye’de ise yargı dışı satışın nerede iptal
edileceğinin düzenlenmemiş olması önemli bir sorundur (Aydoğdu,
2007: 599 – 600).
İpotekle teminat altına alınmış konut finansmanı sözleşmelerinde
muacceliyet koşulunun sınırlanması bakımından tüketici aleyhine bazı
hükümler öngörülmüştür. Bu konuda konutun satışa çıkartılması için
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mutlaka muacceliyet koşuluna, diğer bir deyişle geri ödemenin yapılmaması halinde borcun tümünün ifasını talep etme hakkına dayanmanın ve sözleşmenin feshinin zorunlu olup olmadığının açık olmaması
sorunu ortaya çıkar. Temerrüde düşen tüketici karşısında, konut finansman kuruluşunun BK m. 106 vd. ile m. 222 hükmüne göre üç temel
hakkı vardır. Birinci hak, aynen ifa (kredi taksitinin ödenmesi) ile gecikme zararının (temerrüt faizinin) talebi hakkıdır. İkinci hak, sözleşmede varsa muacceliyet hükmüne dayanmadır. Üçüncü hak, sözleşmeyi
feshedip menfi zararın tazminidir. Genel hükümlere göre, Borçlar Kanunu bakımından, muacceliyet koşuluna dayanma halinde, sözleşmenin
feshine gerek ve sebep olmamalıdır. Ayrıca, sürekli borç doğuran sözleşmelerde, sözleşmenin feshi halinde artık taraflar ilerideki edimleri
talep edemez; ifa edilmiş edimler de istenemez (Altop, 1990: 226;
Köteli, 1991: 220; Çelikoğlu, 2007: 2036; Aydoğdu, 2007: 600 – 601).
Bu genel açıklamalardan sonra, ipotekle teminat altına alınmış konut
finansmanı sözleşmelerinde konuyu ikiye ayırarak incelemek gerekir.
İlk durum, sadece fesih hakkının kullanılmak istenildiği ve muacceliyet
hükmüne dayanılmadığı durumdur. Bu durumda, kalan borcun ifasını
talep etme hakkı sözleşmede yoktur veya bu hak kullanılmak
istenmiyordur. Öyleyse, tüketicinin borcunu ödememesi halinde, konut
finansmanı kuruluşu “temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür
(TKHK.m.10/B – IV). Ayrıca maddede açıkça düzenlenmemiş olduğundan, genel hükümler gereği, konut finansmanı kuruluşu ek süre vermelidir (BK m. 106). Bu ek süre, m. 10/B- 5.fıkradaki hükme kıyasen bir ay
olmalıdır. Fesih sonrasında ise, fesih anına kadar kredi taksitlerinin
ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler faizleriyle birlikte istenebilecektir. Ayrıca tüketici konuta zarar vermişse, bu zararlar da genel hükümler çerçevesinde istenebilecektir. Bu zararlar ve fesih anına kadar
ödenmemiş kredi taksitleri ödenmediği takdirde, ipotek paraya çevrilmelidir. İpoteğin paraya çevrilmesinde İcra İflas Kanunu hükümleri
uygulama alanı bulacaktır. Ancak İcra İflas Kanunu’nda da tüketici aleyhine olumsuz düzenlemeler yapılarak tüketicinin hak arama özgürlüğü
kısıtlanmıştır (Aydoğdu, 2007: 601 – 602).
İkinci durum ise, muacceliyet hükmüne dayanıldığı ve fesih hakkına
dayanılmadığı durumdur. Bu durumda, ödemede temerrüt halinde,
konut finansmanı kuruluşunun yetkisi şu şekilde olmalıdır: Konut finansmanı kuruluşu, sözleşmede varsa muacceliyet koşuluna dayanabilir
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ve sözleşmeyi fesih zorunda kalmaz. Tüketici, kalan borcun ödemelerini
yapmadığı takdirde, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilecektir (Aydoğdu, 2007: 602). Bu hakkın kullanılabilmesi için tüketici art
arda iki taksiti ödememiş olacak, yani tüketici temerrüde düşmüş olacak
(m. 10/B – V, c.1), bu açıdan kredi veren kuruluş “temerrüt tarihinden
itibaren beş iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimde
bulunmakla yükümlü” (TKHK m. 10/B – IV) olacak, ayrıca bir aylık ek
süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunacaktır (m. 10/B- V, c.2).
Konut finansmanı kuruluşu, beş iş günü içinde tüketiciye temerrüt
sonrası bildirim göndermezse, sadece BK m. 106’da öngörülen seçimlik
haklarından aynen ifa ve gecikme zararını (temerrüt faizini) talep edebilecek, ipoteğin paraya çevrilmesi istenemeyecektir (Reisoğlu, 2008:
330; finansal kiralamalarda da aynı sonuç için bkz. Dirican, 2007: 499 –
500; Çelikoğlu, 2007: 2036). Çünkü muacceliyet hükmüne dayanma veya
sözleşmeyi feshedip zararların ve ödenmemiş taksitlerin ödenmesinin
istenmesi farklı sonuçlar doğurmaktadır. Gerçekten de konut finansmanı sözleşmelerinde fesih ile birlikte muacceliyet koşuluna dayanma
sonucu geçerli olmayacağından, genel hükümlerdeki (BK m.106) fesih
halinde olduğu gibi, sözleşme tasfiyeye uğrar. Böylece sadece fesih
anına kadar ödenmemiş kira bedeli ve varsa diğer zararlar tüketici
tarafından ödenmediği takdirde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla
takip yapılarak, kredi veren kuruluşun alacağı tahsil edilecektir. Bu
yüzden diğer (finansal kiralama dışındaki) konut finansmanı sözleşmelerinde feshe dayanmak tüketici lehine, muacceliyet koşuluna dayanmak
konut finansmanı kuruluşu lehine olacaktır. Muacceliyet koşuluna dayanıldığı hallerde ayrıca feshe gerek yoktur; çünkü feshin sonuçları
farklıdır ve maddenin bu yolda daha açık bir şekilde düzenlenmesi
yararlı olacaktır (Aydoğdu, 2007: 602- 603).
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SONUÇ
Öncelikle, mortgage yasası olarak bilinen, 5582 sayılı Kanun’un yapılış şeklini eleştirmek gerekir. Söz konusu düzenleme ile Mortgage veya
İpotekli Konut Finansmanı Kanunu denilebilecek ayrı ve bağımsız bir
kanun öngörülmemektedir. Bunun yerine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu ve
diğer bazı kanunlara eklemeler yapılarak bir model oluşturulmaya
çalışılmıştır. Kanımızca, bu şekilde değişik kanunlara eklemeler yapılarak bir model oluşturulmaya çalışılması yerine, bağımsız bir İpotekli
Konut Finansmanı Kanunu çıkarılması daha uygun olurdu ve böylece
hem bütünlük sağlanmış olur, hem de çeşitli kanunlar arasındaki çelişkiler ve mevzuat dağınıklığı önlenmiş olurdu.
İpotekli konut kredisi kullanan tüketicinin temerrüdü ile ilgili getirilen hükümlerin tüketici lehine ve aleyhine olanlarını bildirimizde tespit
ettik.
Öncelikle tüketici lehine olan hükümler üzerinde durmak istiyoruz.
Bunlardan birincisi, tüketici kredilerinde olmayan fakat TKHK m.10/B-4
hükmünde yer alan, tüketicinin ödemelerde temerrüde düşmesi halinde
beş gün içinde konut finansmanı kuruluşunun iadeli posta yoluyla bildirimde bulunması kuralıdır. Bu kuralın öngörülmesi, tüketicinin korunması bakımından yerinde bir düzenleme olmuştur.
İkinci düzenleme, TKHK m. 10/B- f.15, (i) bendinde yer alan ve tüketici kredilerindeki düzenlemeye paralel olarak, gecikme faizi oranına
yüzde otuz sınırının getirilmesi tüketicinin korunması bakımından çok
yararlı olmuştur. Bu düzenleme, özellikle uygulamadaki faiz oranları
yüzünden mağdur olan tüketiciler düşünüldüğünde son derece isabetlidir.
Üçüncü düzenleme, muacceliyet koşulunun sınırlanması veya diğer
bir deyişle ileri sürülebilmesinin bağlandığı şartları belirleyen TKHK m.
10/B-5 hükmüdür. Bu hükme göre, konut finansmanı kuruluşunun en az
bir aylık süre vererek muacceliyet uyarısında bulunmasının öngörülmesi, tüketici kredileri ile paralel bir hüküm olarak dikkat çekmektedir.
Anılan hükümde, tüketici kredileri için bir hafta olan ödeme süresinin
ipotekli konut finansmanı kredileri için bir aya çıkarılması, tüketicinin
korunması bakımından isabetli olmuştur.
Dördüncü düzenleme, TKHK m. 10/B f. III c.2’de yer alan ve konut finansmanı sözleşmesinde yer alan şartların tüketici aleyhine değiştirile-
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meyeceğini öngören hükümdür. Tüketici kredilerinde de var olan bu
hüküm, tüketiciler lehine getirilmiş yerinde bir hükümdür. Böylece
sözleşme başlangıcında sabit faizli olarak yapılan konut finansmanı
sözleşmesi, sonradan konut finansman kuruluşu tarafından tek taraflı
olarak değişken faize çevrilemeyecektir. Bu bağlamda, TKHK 10/B
maddesinin 12.fıkrasında, sabit oranlı sözleşmelerde, oranın her iki
tarafın rızası dışında değiştirilemeyeceği kabul edilmiştir.
Şimdi de tüketici aleyhindeki düzenlemeler üzerinde durmak
istiyoruz. Bunlardan birincisi, TKHK m.10/B hükmü kapsamında çıkarılan Konut Finansmanı Kuruluşlarınca verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi
Formu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte, bilgi formunda yer
alması gereken hususlara ilişkindir. Bilgi formunda yer alması gereken
hususlarda bazı önemli eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu bilgiler arasında, özellikle tüketicinin temerrüdü sonrasında konutun satışı aşamasında, tüketici aleyhine hükümlere yer verilmemiş olması önemli bir
eksikliktir. Bu bilgilerin kapsamına, temerrüt halinde konutun satış
koşullarına, dolayısıyla tüketici aleyhine olan hükümlere dahil bilgiler
de dahil edilmeli ve böylece tüketicinin yanlış ve eksik bilgilendirilmesi
önlenmelidir.
Tüketici aleyhine olan ikinci düzenleme, TKHK m.10/B f.13 ve 14’de
hükme bağlanan ve faiz oranının sabit olarak belirlendiği durumlarda,
finansman kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçmemek
üzere erken ödeme ücreti talep etme hakkı tanınmasıdır. Bu hüküm
tüketici için adeta bir ceza niteliğindedir. Ayrıca, tüketici kredileri bakımından erken ödeme halinde faiz indirimini düzenleyen TKHK m.10 f.3
hükmünde finansman kuruluşuna ödenmesi gereken bir erken ödeme
ücretinden söz edilmediği görülmektedir. Öyleyse, tüketicinin, finansman kuruluşuna yaptığı erken ödeme nedeniyle bu şekilde bir erken
ödeme ücreti vermek zorunda olması da tüketici aleyhine olan bir hükümdür. Kanaatimizce, TKHK m.10/B’de düzenlenen konut finansmanı
sözleşmeleri ve dolayısıyla ipotekli konut finansmanı kredisi bakımından da tüketiciye böyle bir erken ödeme ücreti yükümlülüğü yüklenmemesi gerekirdi, bu konuda getirilen ücret ödeme yükümlülüğü isabetsiz olmuştur.
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KENTSEL RANT, İMAR PLANLARI
VE SİYASAL YOZLAŞMA
Mithat Arman KARASU

İmar planları, yüzlerce plan kararından oluşan ve bu kararların tümünü tek bir yasal belge üzerinde bütünleştiren düzenleyici birer idari
işlemdir (Ünal, 2003: 81). İmar planı kararları kentteki arazi parçalarını
çeşitli kullanımlara tahsis ederek yeni fiili durumlar ve haklar yaratır.
Böylelikle teknik çalışmanın ürünü olan plan, hukuki niteliğe sahip bir
işlem olur (Gök, 1983: 1). İmar planlarının hukuken bağlayıcı niteliği
onları hem kentsel rant konusunda hem de mülkiyet hakları konusunda
belirleyici hale getirmektedir.
İmar planları kentin hangi bölgelerinin gelişeceğine karar verdiği
gibi; kentin sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerinin nerede, nasıl ve
ne ölçüde yapılacağı sorularına da yanıt verir. Tüm bu süreç önemli bir
rant yaratır. Bu rantın bölüşümü ise, imar planlarına siyasal bir boyut
kazandırır. Merkezi ve yerel çıkar gruplarını oluşturan; siyasi parti
temsilcileri, emlakçılar, müteahhitler, arsa ve yapı sahipleri, arsa spekülatörleri, kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri karşılıklı ilişkilerin
oluşturduğu bir ağ içerisinde, karar alma mekanizmalarına dâhil olmakta, nüfuzları oranında ranttan pay almaktadırlar. Bu karmaşık siyasal süreç, çoğu zaman, siyasal yozlaşmaya yol açmaktadır.
İmar uygulamaları sırasında yaşanan bu siyasal yozlaşma bildirinin
konusunu oluşturmaktadır. Bildiri kapsamında, siyasal yozlaşma ve bu
yozlaşmanın imar boyutu üzerinde durulacaktır. İlk bölümde, siyasal
yozlaşma konusunda genel bir çerçeve çizilecek, yozlaşmanın nedenleri
ele alınacaktır. İkinci bölümde, siyasal yozlaşma ile imar planları arasındaki bağlantı ortaya konulacaktır. Özellikle 1980 sonrası ülkemizde
giderek derinlik kazanan siyasal yozlaşmanın geldiği bu noktada, imar
planlarının yarattığı rantın yozlaşmaya olan etkisi ele alınacaktır.
Üçüncü bölümde, imar uygulaması sırasında yaşanan siyasal yozlaşmanın boyutları örneklerle incelenecektir. Bildiri, genel bir değerlendirmeyle sonuçlanacaktır.
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Bildirinin amacı yalnızca siyasal yozlaşmayı ele almak değildir. Bildiride, siyasal yozlaşmanın nedenleri, yozlaşmayı doğuran coğrafya ve bu
durumun siyasal, sosyal ve ekonomik arka planına dikkat çekilecektir.
Siyasal yozlaşma, toplumsal olayların nedeni değil sonucudur. Dolayısıyla, yalnızca siyasal yozlaşmayı tanımlamak yerine yozlaşmanın toplumsal kökenlerine inmek daha doğru olacaktır.
Giderek toplumumuzun her kesimine yayılan “yozlaşma kültürü”, siyasal yozlaşmanın ötesine geçerek; kültürel, ekonomik ve ahlaki yozlaşma halini almıştır. Bildiri kapsamında imar yolsuzluklarının ele alınıyor olması, toplumda giderek yaygınlık kazanan “yozlaşma kültürü”nün
de anlaşılması bakımından bir fikir verecektir.

1 – SİYASAL YOZLAŞMANIN İMAR BOYUTU
VE YOZLAŞMANIN NEDENLERİ
Siyasal yozlaşma en geniş anlamda, siyasal karar alma mekanizmasında rol alan aktörlerin (seçmenler, politikacılar, bürokratlar, çıkar ve
baskı grupları) “özel çıkar” sağlama gayesiyle toplumda mevcut hukuki,
dini, ahlaki ve kültürel normları ihlal edici davranış ve eylemlerde bulunması olarak tarif edilebilir. Siyasal yozlaşma; rüşvet, irtikâp, zimmet,
iltimas, nepotizm (akraba kayırmacılık), kronizm (eş-dost kayırmacılık),
patronaj (siyasal kayırmacılık), oy ticareti, rant kollama, kamu sırlarını
sızdırma, gönül yapma, aşırı vaatte bulunma, yalan, aşırı bilgi verme
biçimlerinde ortaya çıkabilir (Aktan, 2001: 56).
Siyasal yozlaşma, olumsuz dışsallık yayan bir tür kamusal kötülük
olarak değerlendirilebilir. Dünya Bankası siyasal yozlaşmayı, kamu
yetkisinin özel çıkar amaçlı olarak kötüye kullanılması olarak tanımlamaktadır (Karakaş vd., 2009: 3). Başka bir deyişle, siyasal yozlaşma,
siyasi erki elinde tutanların, bu erkin sağladığı ve kamu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumlulukları, “kamu yararı” dışında, kendisi,
yakınları, çevresi ya da toplumun belli bir zümresi için menfaat karşılığı
kullanmasıdır. Oysaki kamu görevlilerinin sahip olduğu yetkiler toplumun gelişimi ve refahı içindir.
Kamu görevlilerinin sahip olduğu yetkileri kişisel çıkarları için kullanması siyasal yozlaşmanın nedenlerinin başında gelmektedir. Yolsuzluk ve yozlaşma insan unsuru ile doğrudan ilgilidir. Kamu yönetiminin
tümüne hakim olmak mümkün olmayacağı için kamu görevlilerinin
bireysel gayretleri ve davranışları büyük önem kazanmaktadır. Kamu
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görevlilerinin ahlaki değerlere sahip oluşu, bu değerlere karşı toplumun
bakış açısı siyasal yozlaşma konusunda belirleyicidir.
Birey ahlaki değerleri ancak içinde yaşadığı toplumda, yakın çevresinde ve ailesinde edinebilmektedir. Bu ortamda ahlaki değerlerin geri
plana düşmesi durumunda, bireyin kişisel gelişim sürecinde, kendi
kendisini denetlemesini sağlayacak olan ahlaki değerleri edinmesi zorlaşacaktır. Hukukun ve ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı toplumların, aynı
zamanda, siyasal yozlaşmanın en derinden hissedildiği toplumlar olması
şaşırtıcı değildir.
Ahlak bilinci, yaşayan bir ahlaklılık için ilk şarttır. Birey ancak bu bilinçten beslenebilir, ahlaki değerler edinebilir. Ahlak ve hak üzerine inşa
edilmemiş bir toplumda bireyin ahlaklı kalması beklenemez. Bu toplumda hukuki düzenlemelerin kaynağını oluşturan ahlaki değerler olmadığı için hukuk da ayakta kalamaz, gereği gibi işleyemez (Poyraz,
2006: 17). Örneğin siyasal yozlaşmanın toplumumuzda kabul görmesiyle birlikte, 1980 öncesi ayıplanan rüşvet, kamu görevlisinin “hakkı”
olarak görülmeye başlanmış, kimi kesimlerce “rüşveti almama” davranışı ayıplanır hale gelmiştir. Kuşkusuz bu durum toplumsal ahlak değerlerinin değişmesinin bir sonucudur.
Siyasal yozlaşmanın bir diğer nedeni sağlıksız kentleşmedir. Özellikle
imar uygulamaları sırasında yaşanan siyasal yozlaşmada sağlıksız kentleşme temel belirleyicidir. İçgöçe dayanan sağlıksız kentleşme iki şekilde siyasal yozlaşmaya kaynaklık etmektedir. Bunlardan ilki, göçün
arsaya olan talebi artırmasıdır. Bu yoğun talep karşısında arsa fiyatları
yükselmektedir. Arsa fiyatlarındaki bu aşırı yükseliş, kentsel ranta dayalı siyasal bölüşüm sürecini hem genişletmekte hem de payın büyüklüğü oranında hukuki zeminden uzaklaşılmasına neden olmaktadır.
Kentsel rantın bölüşüm sürecinde, politikacılar ile ya mafya türü kişiler
ya da örgütler veya üst gelir grupları arasında “yasa dışı” ittifaklar ortaya çıkmaktadır (Kongar, 1998: 563).
Sağlıksız kentleşmenin siyasal yozlaşmaya kaynaklık ettiği ikinci
nokta, neden olduğu kültürel yapının hem siyasal popülizm hem de
patronaj ilişkiler için uygun bir ortam yaratmasıdır. “Gecekondu kültürü” olarak da nitelendirilebilecek bu kültürel yapı içerisinde toplumumuzun eskiden edindiği kimi davranış biçimleri, moderniteye inat,
biçim değiştirerek devam etmektedir.
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Osmanlı’dan miras kalan “pederşahi” yönetim anlayışı, kente göçle
birlikte, yerini patronaj ilişkilere dayalı siyasal popülizmle desteklenen
bugünkü yapıya bırakmıştır (Ataman vd., 2001: 20/ Adaman ve
Çarkoğlu, 2000: 26/ Aktan, 2001: 34). 1950’lere kadar devam eden
toplumu dönüştürme süreci çok partili hayata geçişle birlikte durma
noktasına gelmiş, planlı kentleşmeden ve aydınlanmacı bilimsel bakış
açısından vazgeçilmiştir. Çok partili hayata geçişle birlikte, ülkemizde
siyasal popülizm hastalığı başlamıştır. Siyasal popülizm gerek iktidara
kolayca ulaşmanın gerekse uzun süre iktidarda kalmanın yegâne yolu
haline gelmiştir.
Ülkemizde siyasal yozlaşmanın en geniş biçiminin siyasal popülizm
olduğuna kuşku yoktur. Özellikle kentler düşünüldüğünde; imar afları,
ıslah imar planları, imar planlarının sıkça değiştirilmesi, kaçak yapılaşma, orman alanlarının talan edilmesi, hazine arazilerinin satışı, kıyı
alanlarının turizm adı altında yok edilmesi vb. imar uygulamalarında
görülen usulsüzlük ve yanlışların başlıca nedeni siyasal popülizmdir.
Siyasal popülizm alabildiğine yaygınlık kazandığı bu ortamda patronaj ilişkiler de yaygınlaşmakta, derinlik kazanmaktadır. Göçle birlikte
kente yeni gelenler oluşturulan “tampon mekanizmalar” sayesinde
himaye görmekte iş bulma, ev yapma, borç alma vb. konularda hemşehri
ya da akrabalarından destek görmektedir. Bu destek, bir süre sonra
siyasal bir nitelik kazanmakta, gecekondu yapımına göz yumma, gecekondu bölgesine altyapı getirme, tanıdıkları işe sokma vb. değişik biçimlerde devam etmektedir.
Kente yeni gelenler için siyaset, kendini topluma kabul ettirmenin
önemli bir aracıdır (Karpat, 2003: 82). Bunun bilincinde olan yeni kentliler, yerleşik kentlilerin aksine siyasete yoğun ilgi göstermekte, oy
kullanmaktan aday olmaya kadar her alanda yerleşik kentlilere göre
siyasete daha aktif bir biçimde katılmaktadır. Gecekondu mahallelerinin
örgütlenmiş halde hareket ettikleri, oldukça bilinçli bir biçimde davranarak, devlete ve yerel yönetimlere baskı yapıp, çeşitli hizmetleri birlikte talep ettikleri gözlenmektedir (Ayata, 1990: 89). Böylece, kente
yeni gelenler, kentle bütünleşme gereği bile duymadan, oy karşılığında
hem her konuda himaye edilmekte hem de zamanı geldiğinde kentsel
ranttan pay almaktadır. Patron ve adamı arasındaki çıkar ilişkisi karşılıklı uzlaşı içerisinde devam etmektedir.
Günümüz Türkiye’sinde halkın patronaj sistemiyle uyum içerisinde
olduğu ve bu sistemin gereklerini içselleştirmiş bir yaşam sürdüğü gö-
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rülmektedir. Halk bu sistemin ortadan kaldırılmasına yönelik reform
taleplerine itibar etmemekte, bir biçimde menfaatlendiği sistemin yaşaması yönünde sessiz bir olur vermektedir (Adaman ve Çarkoğlu,
2000: 166). Tarikat, cemaat ya da hemşehri dernekleri aracılığıyla sürdürülen patronaj ilişkiler yeniden kendisini üretmekte, kentsel ranttan
beslenen sistem hem siyasal yozlaşmaya neden olmakta hem de modern
anlamda kentli kimliğinin ve kent yaşamının oluşmasını engellemektedir.
Patronaj ilişkilerin oluşturduğu gecekondu kültürü giderek toplumsal ahlak değerlerini değiştirmekte, bireyin iç denetimini sağlayacak
ahlaki değerleri edinmesini güçleştiren bir iklim yaratmaktadır. Patronaj ilişkiler siyasal yozlaşmayı artırdığı gibi, toplumda hukuksuzluğa ve
yozlaşmaya doğru bir dönüşüme neden olmaktadır. Bu dönüşümden
belediye meclisleri de etkilenmektedir. Özellikle 1980’den sonra belediye meclisleri tümüyle patronaj ilişkilerin biçimlendirdiği, belediyecilikteki toplumsal kaygıların geri plana itildiği kurumlar haline gelmiştir.
Yerel iktidarın yapısındaki değişimleri inceleyen çalışmasında Varol,
Bandırma Belediye Meclisi’nin üyelerinin mesleklerini 1970 öncesi ve
sonrası olarak karşılaştırmaktadır. Buna göre, 1970 öncesi belediye
meclislerinde yer alan avukat, doktor, mühendis, öğretmen, asker, muhasebeci vb. meslek sahiplerinin giderek etkinliğini yitirdiğini, buna
karşın, mimar-mühendis, emlakçı, mali danışman ve sigortacıların giderek daha etkin hale geldiklerini belirtmektedir. Bu veriler ışığında Varol
“siyasetin esnaflaştığını”, siyasetin ticari amaçlarla yapıldığını vurgulamaktadır (Varol, 1989: 139).
2002 yılında Ankara Keçiören Belediye Meclisi’nde meslek dağılımına bakıldığında müteahhit ve taşeronların % 21,9 ile en büyük meslek grubunu oluşturdukları, inşaat ile ilgili işlerle uğraşanların oranının
ise % 37,5’e ulaştığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2004: 123). İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde inşaat işiyle ilgili mesleklerde yer alan üye
sayısının toplam üye sayısına oranı % 36’yı bulmaktadır (Sosyoloji
Derneği, 1997: 467).
Giderek esnaflaşan belediye meclisleri hizmet alan değil hizmet üreten grupların denetimine geçmiş bulunmaktadır. Günümüzde imar
planları Kongar’ın deyimiyle; “servetin yeniden dağıtılması” için bir araç
olarak kullanılmaktadır (1998: 568). Belediyeler ise bu sürecin içinde
birer rant dağıtıcısı konumundadır. Belediyelerin bu konumu, belediye
karar organlarını çıkar çevreleri için vazgeçilmez hale getirmektedir.
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Bütün bu yaşananları küreselleşmenin getirdiği belediye hizmetlerinin özel sektöre açılması ve yönetişim söyleminden ayrı tutmak mümkün değildir. Yönetişim adı altında belediye meclislerinde sermayenin
egemen hale gelmesi, rant dağıtıcı konumundaki meclislerde siyasal
yozlaşmayı tetiklemektedir.
Özellikle neo-liberal politikaların uygulanmaya başlamasıyla birlikte,
belediyelerin gelir getirici altyapı ve imar yatırımları sermaye için yeni
fırsatlar sunmaktadır. 1970’li yıllarda kamusal bir hizmet olarak görülen içme suyu, kanalizasyon, atık su vb. altyapı yatırımları günümüzde
özel sektör için yeni cazip yatırım alanları haline gelmiştir. Benzer bir
biçimde, gayrimenkul sektörü de bu sürecin içindedir. Özellikle son
dönemde neredeyse her ilde başlayan kentsel dönüşüm projeleri,
TOKİ’nin “prestij projeleri”, ardı ardına yükselen gökdelenler ve
rezidanslar sermayenin gayrimenkul sektöründeki yatırımlarının ulaştığı boyutları göstermektedir.
Sermayenin gayrimenkul sektöründe ağırlığını giderek artırması,
özellikle büyük şehirlerde imar planlarında yaşanan usulsüzlüklerin
artacağının bir habercisidir. Çünkü yaşanan bu süreçte kentlerin “kullanım değeri” değil, “değişim değeri” ön plana çıkmakta, rant kentsel
gelişmede temel belirleyici haline gelmektedir. Bu durumda kentsel
yaşam kalitesi azalmakta, çevresel değerler geri plana itilmekte, sürdürülebilir kentsel kalkınma sekteye uğramakta ve kentteki siyasal ve
toplumsal yozlaşma yaygınlık kazanmaktadır.

2 – İMAR PLANLARININ RANT BOYUTU VE SİYASAL
YOZLAŞMA
İmar planı, halkın sağlığını korumak, toplumsal, ekonomik ve kültürel gereksinimlerini, iyi yaşama düzenini, çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla ülke, bölge ve kent verilerine dayanılarak
oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi kentsel işlevler arasında denge
kurup, eldeki ve sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için, varsa parsel durumu da belirtilen haritalar üzerinde
toprak parçalarının kullanım biçimlerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren, hukuki değeri olan onaylanmış belgedir (Keleş, 1998: 47).
İmar planlarıyla kentin yapılaşmasına bir düzen getirilmekte arsanın
ebadı, alacağı şekil, inşaat sahasının yola gidip gitmeyeceği ve gidecekse
zayiat miktarı; komşu parselle tevhit veya ifraz edilip edilmeyeceği,
yapının ayrık veya yanaşık olup olmayacağı, irtifak, kat adedi, derinlik
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ve çıkıntıları, aralarında bırakılacak mesafeler, arsaya nazaran yapı
sahası, cephe hattı ve uzunluğu belirlenmektedir (Erkün, 1999: 7).
İmar planlarıyla getirilen tüm bu sınırlamalar doğrudan mülkiyet
hakkı üzerinde sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum planlama sürecini
siyasallaştırmakta, planı, sınıflar arası gelir bölüşümünde önemli bir
aktör haline getirmektedir. 1970’li yıllardan başlayarak, özellikle Marksist kuram planlamanın yalnızca teknik bir iş olarak algılanamayacağını
belirterek: a) Kapitalist devletin denetim işlevine, b)planlama kuramının ideolojik bir çerçeve olduğuna dikkat çekmiştir. Planlamanın toplumsal güç yapısını yansıttığı, bu nedenle sınıfsal bir niteliği olduğu
vurgulanmıştır (Günay, 1998: 64).
Harvey’in deyimiyle, imar planları sosyal adalet, sınıflar arası denge
ve kentin iktisadi ve sosyal gelişimi ile yakından ilgilidir. Plan üzerinde
yapılacak bir değişiklik kent içinde iş fırsatlarının yer değiştirmesine,
bir bölgenin kolaylıkla gözden düşmesine ya da gözde bir yer haline
gelmesine, ulaşım sistemi ve buna bağlı olarak konutların konumunun
farklılaşmasına, istihdam ve kent ekonomisinin yarattığı değerin paylaşımının yeniden düzenlenmesine neden olabilmektedir (Harvey, 2003:
61–63).
Planlama sistemi yaptığı her harekette yeni kazanan ve kaybedenler
ortaya çıkarır. Özellikle mülk sahiplerinin konumu düşünüldüğünde
kentte yapılacak planlama çalışmaları, kaynak dağılımına karar verilmesi anlamına gelecektir (Campbell ve Marshall, 2000: 297).
Bir arazinin, rant yaratan kentsel bir arsaya dönüşmesi, ancak, imar
hakkını elde etmesi ve buna bağlı olarak altyapı imkanlarına kavuşmasıyla mümkündür. Başka bir deyişle, arsa rantının oluşumu tamamen
imar kararları ve uygulamalarına bağlıdır. Arsa herhangi bir toprak
parçası değildir. Toprak olmasının ötesinde üç özelliğe sahiptir. Kent
içinde bir yere sahiptir, altyapı ile donatılmıştır ve imar planı ile hakkında bir karar verilerek üstünde ne tür kullanışların yer alacağı belirlenmiştir. Herhangi bir toprak parçasının kentsel arsa niteliğini kazanabilmesi için bu niteliklerle donatılması gerekir (Keleş vd., 1999: 21).
İmar planları ile kentsel rant karşılıklı etkileşim içindedir. Kentin gelişmesi ve artan arsa talebi, kentin yakınında yer alan arazilerin imara
dâhil edilmesine neden olur. Bu durum kentsel rantın oluşumuna kaynaklık eder. İmar planlarının kentsel rant üzerindeki bu belirleyici rolü,
imar uygulamaları sırasında, imar planlarının sıklıkla değiştirilmesine
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ya da gereği gibi uygulanmamasına neden olmaktadır. Başka bir deyişle,
kentsel rant imar planlarının çıkar çevrelerince yönlendirilmesine yol
açmaktadır.
Bu yönlendirme çoğu zaman ahlaki ve hukuki kurallar hiçe sayılarak
yapılmaktadır. Kentsel rant yasa dışı eylemleri beraberinde getirmektedir. Ranta, başka bir deyişle, haksız kazanca ortak olmak isteyenler yasa
dışı yolları kullanmakta bir sakınca görmemektedir. Haraç almak, başkasının arsasını parselleyip satmak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak,
rüşvet, görevi kötüye kullanmak, bilgi sızdırmak vb. hukuken suç olan
eylemler kentsel ranttan pay almak amacıyla sıklıkla kullanılmaktadır.
Tüm bu yapılanlar siyasal yozlaşmaya neden olmaktadır.
Kimi zaman “rant kollama”, kimi zaman “akraba kayırmacılığı”
(nepotizm) ya da “eş-dost kayırmacılığı” (kronizm) biçiminde karşımıza
çıkan siyasal yozlaşmanın temel amacı kentsel rantı azami düzeye çıkarmaktır. Bu rantın artırılması biçiminde olabileceği gibi, mevcut rantın belli bir çıkar grubunca paylaşımı biçiminde de olabilmektedir.
Benzer bir biçimde, “gönül yapma” imar uygulamalarında sıkça karşılaşılan bir yozlaşma biçimidir. Gönül almak amacıyla mevcut imar
planları değiştirildiği gibi, imar planlarının yapım aşamasında, kentbilim
ve planlama ilkeleri gözardı edilerek, kent normalde ilerlemesi gereken
doğrultudan ayrılabilmekte, yeşil alan, kültürel ve sosyal alanlar konut
ya da ticaret alanlarına dönüştürülmekte, gereksiz kamulaştırma kararları alınabilmektedir.
İmar uygulamaları sırasında yaşanan bir diğer siyasal yozlaşma örneği “oy avcılığı”dır. Bu durumda siyasal iktidar rantı toplumun belli bir
kesimi arasında bölüştürmektedir. Yapılan bu bölüşüm toplumun diğer
kesimlerinin hakları gasp edilerek yapılmaktadır. Bunun en yaygın
biçimi “imar affı”dır. Hukuka ve plana sadık kalarak kirada oturan binlerce insan varken, birileri hukuku ve planı hiçe sayarak, kendisine ait
olmayan bir arsayı işgal etmekte, üstelik bu işgal sonucunda ceza almak
yerine kazanç elde etmektedir. Bu durumda işgalci olmayanlar, hukuka
bağlı kalan insanlar cezalandırılmaktadır. Siyasal iktidarlar ise bu haksızlığı düzeltmek yerine, oy almak uğruna, hukuksuzluğa göz yummakta,
hukuk dışı bu uygulamayı ödüllendirmektedirler.
İmar planları üzerinden yürütülen en yaygın siyasal yozlaşma biçimi
ise “siyasal popülizm”dir. Siyasal popülizm uğruna kentler talan edilmekte, kıyı ve orman alanları yağmalanmakta, kamu arsaları işgal edil-
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mektedir. Kamu kaynakları kullanılarak yaratılan kentsel rant vergi dışı
tutulmaktadır. Siyasal popülizmin yarattığı en kötü sonuç ise, hukuk dışı
bir kentsel yaşamın toplum tarafından kabul görür hale gelmesidir. Bu
durum, hem toplumda hukuka olan inancın azalmasına neden olmakta
hem de imar planlarının uygulanması için gereken siyasi iradenin oluşmasını engellemektedir.
Siyasal popülizmin yaygınlık kazanması sonucunda siyasal iktidarlar
geri dönüşü mümkün olmayan bir yola girmektedir. Bir siyasi parti
iktidara geldikten sonra siyasal popülizmden vazgeçmek istese bile,
siyasal popülizmi devam ettirmek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde imar
planlarını doğru biçimde uygulamaya çalışan kimi belediye başkanlarının silahlı saldırıya uğramış olması, bize siyasal popülizmin kendisini
yeniden ürettiğini açıkça göstermektedir.
Siyasal yozlaşmanın imar uygulamalarında giderek artması, imar
planlarının yapım sürecinin siyasal boyutunun giderek ağırlık kazanmasının bir sonucudur. Eskiden değer yargılarından bağımsız, tarafsız,
apolitik teknik bir faaliyet olarak görülen imar planları, günümüzde
siyasal bir faaliyet olarak görülmektedir. Şehir planlaması artık siyasal
ve ahlaki tercihlerde bulunmayı gerektiren bir meslek olarak tanımlanmaktır (Demirci, Mustafa, 2009).
Bu bakımdan planlamanın dayandığı ahlaki değerlerin ortaya konulması gerekmektedir. Bu durumda hem plancının hem de planın tarifinin
yapılması, ahlaki değer yargıları içinde biçimlendirilmesi, iyi plan ile
kötü planın farkının ortaya konması bir zorunluluk haline gelmektedir.
Oluşan bu zorunluluk karşısında kimi ülkelerde meslek etiğine ilişkin
etik kodlar yayınlanmaktadır. Doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık, kamuya
karşı sorumluluk vb. değerlerden oluşan meslek etiği kodlarının gerçekten etkili olduğunu söylemek mümkün değildir (Demirci, Mustafa,
2009).
Giderek siyasallaşan imar planları karşısında etik kodların ve değerlerin ancak moral anlamda yaptırımı olacaktır. İmar planlama sürecinin
gerçek anlamda “ahlaki” hale gelmesi ancak halkın etkin katılımı, kentsel rantın vergilendirilmesi, mülkiyet haklarının sınırlandırılması, toplumun istemlerinin sermayenin istemlerinin önüne geçmesiyle mümkündür.
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3 – İMAR UYGULAMALARI BAĞLAMINDA YAŞANAN SİYASAL
YOZLAŞMANIN BOYUTLARI
Ülkemizde imar planlarının bir rant aracı olarak kullanılması kentsel
rantı gerek ekonomide gerekse siyasette belirleyici hale getirmiştir.
Kentsel rantın ekonomi içinde büyüklüğü % 45-50’lere ulaşmaktadır.
İstanbul’da arsa spekülasyonundan sağlanan gelir Türkiye bütçesiyle
karşılaştırılabilecek boyutlardadır.
2001–2008 yılları arasında İstanbul’da arsa fiyatları 7 ila 20 kat arasında artış göstermiştir. Aynı dönemde enflasyon 3,5 kat, altın fiyatları 7
kat artmıştır. Başka bir deyişle, İstanbul’da arsa rantı, altından üç kat
daha fazla gelir getirmiştir. Aynı dönemde, İstanbul’da ev fiyatları;
Şirinevler’de 19 kat, Maltepe, Kartaltepe ve Suadiye’de 15–16 kat artış
göstermiştir. 2005-2008 yılları arasında İstanbul’da ofis kiralarının artış
oranı % 120’dir (istanbulsmmmodasi.org.tr, 15.2.2008).
Kentsel rantın bu boyutlara ulaşması, onu hem merkezi hem de yerel
siyasal sistemin odağına yerleştirmiştir. İster imar aflarında olduğu gibi
toplumsal ister kimi siyasetçilere ait kaçak yapıların göz ardı edilmesinde olduğu gibi bireysel nitelikte olsun kentsel rant siyasal sistemi
tümüyle denetlemektedir. Saner bu sistemin aktörlerini dört başlık
altında toplamaktadır (Saner, 2001: 19). Buna göre: Birinci grup, yağmayı bizzat yapan, doğrudan gerçekleştirenlerdir. Bu gruptakiler, kimi
zaman masum gecekonducu, otoparkçı, barakada iş yapan esnaf olarak,
kimi zaman şirket, dernek, vakıf, kooperatif gibi yasal kimlikli kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
İkinci grup, mafyadır. Bazen yağmayı kendi yapmakta, yağmaladıkları yerleri kendileri işletmekte veya kiraya vermekte ya da satmakta,
kimi zaman pay almakla yetinmektedir. Mafya yalın kimliği ile ortaya
çıkabildiği gibi, emlakçı, dernek yöneticisi, hatta muhtar, belediye meclisi, il genel meclisi üyesi gibi resmi sıfatlarla da karşımıza çıkabilmektedir.
Üçüncü grup, politikacılardan oluşuyor. Çünkü politikacıların bilgisi
ve isteği dışında devlet malının yağmalanması ufak tefek bireysel olaylar dışında neredeyse imkânsızdır. Bu grubun kimliğini belirleyen asıl
unsur oy hesapları ve parti çıkarlarıdır. Oy almak, oyu daha da artırmak,
ideolojik kökenleri güçlendirmek, partiye mali kaynak sağlamak amacıyla her türlü rantta söz yuman bu grup için amaç siyasal iktidarı ele
geçirmektir.
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Dördüncü grup, politikaya bulaşmış bürokratlardır. Bunlar genellikle
üst düzey bürokratlardır. Bu kişiler yetkili makama geldiğinde artık
politikacı ile işbirliği içinde olmak zorundadır. Çünkü o göreve yeterliliği
(liyakati) nedeniyle gelmediğinden, işlevini yerine getirmediği anda
geldiği gibi gideceğini de çok iyi bilmektedir. Bürokrasinin bu kesiminde
yer alanların asıl işi, yağmayı kılıfına uydurmak, hatta gerekirse yağmayı
planlamaktır.
Günümüzde bu dört grubun farklı versiyonlarına ya da bu grupların
rant için yaptıkları hukuksuz ve usulsüz uygulamalara basın-yayın organlarında rastlamak mümkündür. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı halen kaçak lojmanda oturmaktadır. Florya Atatürk Ormanı’nda yer
alan Büyükşehir Belediye Başkanı ile 11 ilçe belediye başkanının oturduğu lojmanlar; daha önce bir katlı iken, kaçak olarak kat eklenmiş, iki
ya da üç katlı hale getirilmiştir. Ancak ormanlık alanda yer alan lojmanlarda bu şekilde kat artışı yasaya aykırıdır. Plan değişikliği 7 Haziran
2006 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
tarafından imzalanmıştır. Kaçak yapılaşmayla mücadele etmesi gereken
belediye başkanlarının kaçak yapılarda oturması düşündürücüdür (Milliyet, 30.6.2006).
İktidar partisine mensup bir milletvekili imar mevzuatını hiçe sayarak inşaat yapabilmektedir. İstanbul Büyükdere Caddesi’nde yapılan
inşaat, inşaat ruhsatı olmaksızın başlatılmıştır. Olayın basına yansımasından sonra zaten 10 katı tamamlanmış olan 30 katlı yapı için apar
topar inşaat ruhsatı alınmıştır. Üstelik inşaatın bulunduğu belediyenin
başkanının konudan haberdar olduğu ortaya çıkmıştır (Milliyet,
23.9.2006). Toplam inşaat alanı 30 bin m2 olması gereken yapının inşaat
alanı, sahibinin siyasi nüfuzu sayesinde, 180 bin m2’ye çıkartılmıştır
(Vatan, 24.01.2009).
Günümüzde belediye meclisleri belli grupların elinde bir rant aracına
dönüştürülmeye çalışılmakta, yerel siyaset bu uğurda yozlaştırılmaktadır. Birçok plan değişikliğinin arkasında siyasal popülizm ve yetkiyi
kötüye kullanma yatmaktadır. Başbakanın eşinin ortak olduğu iddia
edilen hastaneye usulsüz ruhsat verilmekte, belediye başkanı babasının
arsasında artış öngören imar plan değişikliğini kendisi onaylayabilmektedir. Amasya Belediyesi’nde belediye başkanı ve partili yandaşlarının
ihale ve imar yolsuzluğu yaparak adeta bir “saadet zinciri” kurduğu
iddia edilmektedir (Milliyet, 4.6.2006).
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İstanbul Şişli Belediyesi’nde, Belediye Başkanı’nın ruhsatsız yapılara
rüşvet karşılığı göz yumduğu iddiası basın-yayın organlarında uzun
zaman yer almıştır. Şişli Belediyesi sınırları içinde imar planlarına aykırı
uygulamalara rüşvet karşılığında izin verildiği, Belediye Başkanı ve
çalışanlarca kanun ve yönetmeliklerin gözardı edildiği, kaçak ve ruhsatsız yapıların kimi zaman göstermelik olarak mühürlendiği, daha sonra
mühür fekkine göz yumulduğu, ilgili mercilere gerekli suç duyurularının
yapılmadığı, bu tür usulsüzlükler sayesinde, önemli bir rantın belediye
yetkililerince paylaşıldığı dile getirilmektedir (CHP, 2004: 2–5).
Topluma davranışlarıyla örnek olması gereken Maliye eski Bakanı’nın İstanbul Çatalca’da sit alanı içinde kaçak villaları bulunmaktadır (CNNTürk, 30.1.2006). Üstelik villaların kaçak olduğunun basına
yansımasından hemen sonra yapılan imar plan değişikliği ile villalar
hukuken aklanmış, Bakanın yıllardır ruhsat alamadığı parsele Üsküdar
Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 3 No’lu Tabiat Kültür
Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararıyla inşaat izni vermiştir. Bu
aklama eylemine itiraz eden iki Koruma Kurulu üyesi sürgün edilmiştir.
İster iktidar ister muhalefet partilerinden olsun parti yöneticileri
imar plan değişikliklerine aracılık etmekte, bu aracılık karşılığında
açıkça maddi çıkar ya da menfaat sağlamaktadır. AKP Genel Başkan
Yardımcısı Dişli ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevigen olayları bu
durumun tipik örnekleridir.1 Laiklik, cumhuriyet, dinin toplum içindeki
yeri vb. ulusal meselelerde uzlaşmakta sıkıntı çeken siyasi parti temsilcilerinin, iş kentsel rantın paylaşımı olunduğunda, aynı vurdumduymazlığı göstermesi siyasal yozlaşmanın partiler üstü bir nitelik kazandığını, iktidar değişse bile sürecin durdurulmasının zor olduğunu göstermektedir.
Yılardır devam ettirilen imar afları, ıslah imar planları, 2B arazilerinin satılmaya çalışılması, özelleştirme adı altında kamu arsalarının talan
edilmesi, turizm için kıyıların ve çevresel değerlerin yok edilmesi, son
dönem yaygınlık kazanan kentsel dönüşüm projeleri imar usulsüzlüklerinin geldiği toplumsal boyutu ortaya koymaktadır. “Af-oy-rant” üçgeninde dönen düzen içerisinde imar planları, bir rant dağıtma aracına
AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, İstanbul Silivri’de bir arsanın satışından 1
milyon ABD Doları para aldığı iddiası üzerine partisindeki görevinden istifa etmek
zorunda kalmıştır (Milliyet, 02.09.2008).
CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen’in İstanbul Beşiktaş’da bir arsa satışına
aracılık ettiği, bu satış karşılığında menfaat sağladığı iddia edilmiştir. İddialar üzerine
Sevigen partisindeki görevinden istifa etmiştir (Milliyet, 20.02.2009).
1
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indirgenmiştir. Plan denince akla “imar hakkı”, “kat artışı”nın geldiği,
kentsel ranttan pay alarak “köşe dönme” anlayışının içten içe toplum
bilincine işlediği bu düzende plan kavramına saygı duyulmadığı gibi,
sağlıklı kentleşmeden söz etmekte mümkün değildir.
Hükümetler kentsel rant artışına engel olmak yerine önayak olmakta,
hatta pay almaktadır. Bursa’daki Cargill fabrikası için özel yasal düzenlemenin yapılması, İstanbul’daki Gökkafes için yapılan sınır değişikliğinde dönemin Başbakanının aracı olması, Adana Adliye Binasının kaçak
olduğunu belgeleyen iki hâkimin dönemin Adalet Bakanı’nca görevden
alınması, Formula–1 Yarış Pistinin tüm hukuksuzluğa rağmen dönemin
Başbakanı tarafından törenle açılması, orman arazisine kaçak yapılan
üniversiteler, sanayi siteleri, 1. sınıf tarım alanlarına yapılan otoyollar,
Sultanbeyli’de olduğu gibi tamamı kaçak yapılardan oluşan yerleşim
yerleri politikacıların kente ve siyasete bakışını net bir biçimde gözler
önüne sermektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME
Günümüzde kentler yarattığı rant nedeniyle siyasal yozlaşmanın
önemli bir parçası haline gelmiştir. Türkiye’de kentler yaşanmak için
değil talan edilmek için planlanmaktadır. Bu planlama, “planlı bir plansızlık”tır. Bu düzende emek, bilimsel ve rasyonel düşünce ya da kamu
yararı kavramlarına yer yoktur. İşini bilen politikacılar kentleri çıkarları
uğruna talan etmektedir. İlginç olan bu konuda toplumun büyük bir
bölümü sessiz kalmakta, sıranın ne zaman kendisine geleceğinin merakı
içinde talandan alacağı payı beklemektedir.
Yaşanan bu talan hem siyasal yozlaşmaya neden olmakta hem de
halka en yakın kamu kurumu olan belediyelere olan güveni yok etmektedir. Yapılan birçok araştırmada belediyeler toplumda en az güven
duyulan, rüşvetin en yaygın olduğu kamu kurumları arasında yer almaktadırlar (Adaman ve Çarkoğlu, 2000: 37/ Ataman vd., 2001: 41, 62/
Aktan, 2001: 65, 67).
Siyasal yozlaşma kendi kısır döngüsünü yaratmaktadır. Yolsuzluk
devlet otoritesini zayıflatmakta, zayıflayan devlet otoritesinde yolsuzluk
daha da artmaktadır (Karakaş vd., 2009: 19). Yozlaşma, ekonomik rekabeti olumsuz etkilemekte, verimsiz yatırımlara yol açmakta, kalkınmayı
geciktirmektedir. Hukuka ve devlete olan güveni ortadan kaldırmaktadır.
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Siyasal yozlaşmanın pençesindeki kentlerde yaşam kalitesi son derece düşüktür. Binlerce apartmanın çevrelediği kentlerde yeşil alan ya
da çocuk parkı bulmak bir lüks haline gelmiştir. İçme suyu havzaları bile
talandan kendini kurtaramamıştır. İmar planları hukuken bağlayıcılığını
tümüyle yitirmiştir. İmar planları, geleceği tasarlamaktan çok yapılan
emrivakileri meşrulaştırmada kullanılmaktadır.
Toplum kentlerinden vazgeçtiği gibi değerlerinden de vazgeçmektedir. Artan siyasal yozlaşma ve yozlaşma karşısında toplumun gösterdiği
duyarsızlık bu durumun tipik bir örneğidir. İmar planları varlığı toplum
olmanın bir gereğidir. Eğer toplum birbirine saygı duymaktan vazgeçer,
yozlaşma karşısında gereken duyarlılığı göstermez ya da bir arada yaşamanın getirdiği sorumluluklara yeterli özeni göstermezse kentler
sağlıksız ve yaşanmaz hale gelir. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan da
budur.
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RANTIN VERGİLENDİRİLMESİ
Hatice YURTSEVER

I- RANT KAVRAMI
Rant, üretim faktörlerinden doğanın, ekonomik gelirden aldığı pay,
kira ya da getirim anlamında kullanılmaktadır(www.tdk.gov.tr.,2009).
Dar anlamda rant terimini ifade etmekte olan bu kavramın yanı sıra
geniş anlamda rant kavramı da bulunmaktadır. Geniş anlamda rant
kavramını, “gayrimenkul değerinde meydana gelen ve emeğe dayanmayan artış” olarak tanımlayabiliriz. Bir başka deyişle rantı, arzı sabit olan
toprak ve diğer doğal kaynakların kullanımı için ödenen fiyat olarak
tanımlamak mümkündür(Ekonomi Sözlüğü,1989). Günümüzde rant
kavramı, spekülatif amaçlarla para kazanmak ile eş anlamlı bir kavram
olarak da kullanılmaktadır.
Boratav’ ın yaptığı tanımlamada rant kavramı toprak rantı kavramı
ile birlikte kullanılmıştır. Buna göre, verimsiz toprağın dışındaki tüm
toprak parçaları sürekli olarak rant elde ederler ve talep arttıkça fiyatlar
yükselerek rant da kitle olarak büyür (Boratav, 1980:117).
Rant kelimesinin kent ile birlikte anılması durumunda ise “kentsel
rant” söz konusudur. Tarım topraklarının kentsel arsa haline dönüşmesi
sürecinde spekülatörler önce toprağı bugünkü kullanım değeri üzerinden satın almakta ve imar sonucu oluşan değer üzerinden satmaktadırlar. Çoğu kere de kentler imar planının saptadığı gelişme yönlerinde
değil spekülasyona konu olan toprakların bulunduğu yönde gelişmektedir.(Çelik, 2007).

II- KENTSEL RANT
Kentlerin sağlıklı bir biçimde gelişebilmeleri amacıyla kamu tarafından alt yapı, ulaşım, çevre düzenlemesi, yeniden yapılaşma gibi hizmetler sunularak kentsel dönüşüm planlamaları yapılmaktadır.
Kentsel dönüşüm bir bölgenin ekonomik, fiziki ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesine yönelik kapsamlı, bütünleşmiş bir eylem
planıdır(Turgut, Ceylan, 2009:27).
Kentlerde yaşanan nüfus patlaması kentsel büyümeye neden olmaktadır. Planlamada kural olarak, çok zorunlu olmadıkça tarımsal toprak-
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lar, kentsel yerleşmeye açılmamaktadır. Bununla beraber, zaman zaman
verimli tarım topraklarının da kentsel arsaya dönüştüğü gözlenmektedir. Şüphesiz bu tür dönüşümlerde izlenen arsa ve toprak piyasası politikalarının ve kentsel gelişmenin planla disiplin altına alınamamasının
önemli rolü vardır. Kentsel rantın bu dönüşümde önemli bir payı bulunmaktadır(Çelik, 2007).
Kentsel rantı, kentte emek harcamadan, sermaye kullanmadan
taşınmazda meydana gelen değer artışı olarak tanımlayan görüşler
olduğu gibi(Kaya, 2008:5) kentle ilgili, kentte yaşamaktan kaynaklanan
veya şehir ekonomisinin oluşturduğu rant olarak tanımlayan görüşler
de mevcuttur(Umay, 2006:31).
Kentsel rantları ortaya çıkaran nedenlerin temelinde, gerek hızlı nüfus artışı gerekse sanayileşme nedeniyle gayrimenkullerin değerlerinde
oluşan artışlar yatmaktadır. Değer artışı, bir iktisadi kıymetin değerinde,
zaman içinde bir gider karşılığı olmadan meydana gelen beklenilmezlik
ve hak edilmemezlik nitelikleri ağır basan artışlardır.(Umay,2006:31)
Kentsel dönüşüm planlamaları ile, hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde, kentin tamamen veya kısmen yenilenmesi, sağlıklaştırılması, canlandırılması uygulamaları yaygın bir biçimde görülmektedir. Özellikle, kentsel dönüşüm uygulamalarıyla, kentlerin ekonomik ve fiziksel çöküntüye uğramış bölgelerinde iyileşme sağlanarak
yaşam kalitesinin artırılması ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır (Köktürk, 2009). Kentsel dönüşüm çalışmalarının
dinamiğini taşınmaz mallar üzerinden yaratılacak rant ve bu rantın
bölüşüm kaygısı oluşturmaktadır (Nasiboğlu, Bektaş, Önal, 2008).
Kent planlaması, daha önce tarla olarak görülen ve değeri, o tarlada
üretilen ürünün katma değeri ile orantılı olarak belirlenen bir alanın,
üzerinde konut, ticaret veya sanayi amaçlı binaların yapılabileceği bir
kentsel arsa haline dönüştürülmesi işlemidir. Bu arsanın değeri artık
üzerinde yetişen ürünün değil, bu arsa üzerine yapılan binanın sağladığı
katma değer ile orantılı olarak belirlenmekte, yerine ve kullanım biçimine bağlı olarak tarla iken ki değerinin onlarca kat üzerinde bir düzeyde oluşmaktadır (Bayram, 2009).
Toprak rantı olarak da adlandırılabilecek söz konusu işlem ile, kamusal kaynaklar yeniden planlanmakta, arazi sahibi olan kişilere aktarılmış
olmaktadır.
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Arazinin kentsel kullanıma özgülenmesiyle, tarım toprağı için bir alternatif kullanış doğmaktadır. Bu kullanış için ödenecek değer ile tarımda kullanış için ödenecek değer arasındaki fark kentsel kullanıştan
yana büyükse, iki kullanışın sağlayacağı marjinal getiriler de birbirinden
farklı ve kentsel kullanımın lehindedir. İşte bu ikisi arasındaki farkın
sonucu olarak oluşacak rant farkına yerleşim yeri rantı veya kentsel
rant denilmektedir(Arslan, 1997;16).
Ancak kentsel değer artışı, sadece tarım arazilerinin imara açılarak
konut, ticaret ve sanayi amaçlı kullanımı ile değil, aynı zamanda kentsel
dönüşüm planlamaları çerçevesinde tasfiye edilen taşınmazların, belediyece yapılan parklar, bahçeler, cadde düzenlemeleri sonucunda değerinin artmasıyla daortaya çıkmaktadır.
Kent planlarının en iyi olanlarının, toprak değerlerini en düşük düzeyde tutabilen planlar olduğu kabul edilmektedir. Planların getirdiği
kullanımlara ve arsanın konumu ve yapısına bağlı olarak toprağın değeri artmaktadır. Kamu tarafından yaratılan ve planlama kararları ile
oluşan değer artışına “imar değeri” adı verilmekte ve önceki değerinden
farklılaşmaktadır(Akdeniz, 2001).
Kentsel rantın oluşumunda gerek merkezi idare gerekse yerel idarenin yaptığı bir takım planlamalar etkili olmaktadır. Merkezi ve yerel
idare sadece rantın oluşumunda değil, ortaya çıkan rantın paylaştırılması bakımından da etkili rol oynayabilmektedir.Yeni imar planlamaları, çeşitli kentsel dönüşüm projeleri, iyileştirme, koruma amaçlı uygulamalar kentsel rantı doğurmaktadır.
Ülkemizde zaman zaman çeşitli düzenlemelerle getirilen imar affı
düzenlemeleri de kentsel rantın oluşumuna zemin hazırlamaktadır.
Şöyle ki özellikle spekülatif amaçlarla hareket eden kişiler, taşınmaza
yatırım yapmaktadır. Daha sonra merkezi ya da yerel idarenin aldığı
kararlar ve planlama ile değeri artan taşınmazlarını elden çıkararak
önemli miktarda rant geliri elde etmektedirler. Merkezi idare kendi
yönetim sorumluluğunda olan yerlerde planlama yaparak, yerel idare
kendi yönetim sorumluluğunda olan alanlarda aldığı planlama kararları
ile rantın oluşumunda etlili olmaktadır.
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III- RANT GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK
ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER
Klasik iktisadın temsilcilerinden olan ve iyimser iktisadi görüşlerle
kötümser iktisadi görüşleri sentezleyerek birleştiren John Stuart Mill’ e
göre, toprak rantı vergilendirilmeli ve gelirleri de kamuya aktarılmalıdır. Böylece kişisel arazi rantlarının vergilendirmesi yoluyla sosyalize
edilmesi ve rant gelirlerinin topluma transfer edilmesi sağlanmış olacaktır.
Rantın vergilendirilmesi kaynak dağılımını çeşitli yönlerden etkilemektedir.Rant vergileri sermaye birikimini desteklemektedir. Rant
vergileri, arazi fiyatlarının aşırı yükselmesini engellemek suretiyle,
sermaye birikimine yönelik tasarrufların büyük bir kısmını yeniden
düzenlemektedir. Örneğin rant üzerinden alınacak vergilerin, ücret
vergilerindeki çarpıklığı azaltmak için kullanılması durumunda işgücü
arzı artmaktadır. Yani, elde edilecek rant vergi gelirleri sayesinde, ücretler üzerinden daha düşük vergi alınması durumu sözkonusu olabilecektir (Koethenbuerger, 2007).
Kent planlamasının amacı, başta barınma olmak üzere kentte yaşayanların ihtiyaçlarının yeterli düzeyde, zamanında ve sağlıklı olarak
karşılanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılmasıdır. Kentleri
yaşanabilir yerler haline getirecek bu fiziki düzenlemelerin uygulanabilmesi ciddi oranlarda maddi kaynağa gereksinim duyar. Esas olan, bu
maddi kaynağın, planlama ile yaratılan değerlerin (rantın) vergilendirilmesi sonucunda elde edilmesidir (Bayram, 2009).
Vergiye dahil olmayan veya düşük vergili rant gelirlerinin vergi kapsamının genişletilmesi kayıtlı ekonomiye geçiş için de önemli bir öneri
olma özelliğini taşımaktadır (Ilgın, 2002:153).
Ülkemizde “kentsel dönüşüm” denilince akla hemen, “rant”, “peşkeş
çekme”, “bölüşme”, “talan”, “imar affı” gibi kavramlar gelmektedir. Öncelikle bu “güven” bunalımının aşılması gerekmektedir. Bu sözcüklerin
“kentsel dönüşüm” kavramını gölgelemeleri önlenmelidir. Bunun için de
kural koyma süreçlerinin katılımcı, saydam olması; denetim düzeneklerinin tanımlanması gerekmektedir. Kentsel dönüşümlerle bir rant yaratılıyorsa, bunun kamuya dönüşü açıkça tanımlanmalıdır (Köktürk,
2009). Özellikle kentsel dönüşüm sürecinde tasfiye edilen taşınmazların
yıkımına bağlı olarak ortaya çıkan toprak değer artışlarının kamuya
döndürülmesi için vergi alınması yönünde öneriler mevcuttur. (Reuter,
2004). İyi bir arsa politikası; bir tüketiciden diğerine gelir ve hizmet
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transferi yaratarak kar paylaşımında amaç değil, düzenli yerleşimlerin
sağlanmasında araç olmalıdır. (Karaman, 1995:43)
Kentsel rantların oluşumu ve bu nedenle ortaya çıkan rant gelirlerinin vergilendirilmesi, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında da, “Mahalli idarelerin imar ve alt yapı faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere
merkezi ve yerel yönetimlerin çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan kentsel
rantların vergilendirilmesi sağlanacaktır.” İfadesi ile plan dahiline alınmıştır (DPT, 2000: 254).
Kentsel rantın oluşmasında kamu otoritesinin gücü büyük önem taşımaktadır. Çünkü özellikle planlama yolu ile oluşan rantlar kamu adına
karar veren otoritenin arazi kullanım kararına bağlı olarak oluşmasına
karşın, ondan yalnızca mülk sahibi yararlanmaktadır. Oysa kamu kurumlarının kişisel fayda değil, toplumsal fayda üretmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla oluşan rant gelirlerinden bir kısmının, devletçe, vergi geliri
olarak tahsil edilmesi rasyonel bir yaklaşımdır.
Kentsel dönüşüm süreci sonrasında, ortaya çıkan değer artışlarının
vergilendirilmesi sonucunda, elde edilecek gelirler yine kentin ekonomik, sosyal ihtiyaçlarının finanse edilmesini sağlarken, bir yandan da
bazı kişilerin elde ettikleri yüksek rant gelirleri nedeniyle ortaya çıkabilecek gelir dağılımı adaletsizliklerini de ortadan kaldırmaya yardımcı
olacağı düşünülmektedir. Böylece kentlerin gelişimi için çok önemli olan
çeşitli alt yapı, sosyal hizmetlerin finansmanı daha kolay bir biçimde
sağlanmış olacaktır. Bir diğer deyişle, verilecek hizmetlerin diğer gelirler üzerinden alınan vergilerle finanse edilerek sosyal adaletsizliğe
meydan verilmemiş olunacaktır. Halihazırda ülkemiz bütçesi sürekli
açık veren, borçlanma yoluyla denkleştirilen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla kentsel planlama için ihtiyaç duyulacak kaynak, artan kentsel
rantların vergilendirilmesi ile sağlanabilecektir.

IV- ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE RANT GELİRLERİNİN
VERGİLENDİRİLME UYGULAMALARI
Dünyada toprak rantının vergilendirilmesi “Land Value Taxation”
(LVT) olarak isimlendirilen bir vergilendirme ile yapılmaktadır. Bu
vergi, toprağın değeri üzerinden alınan advolerem bir vergi türüdür.
LVT, dünyada bir çok ülkede uygulanan emlak vergilerinden farklıdır.
Çünkü bu vergi, yapılaşma ve toprağın çeşitli nedenlerle yeniden değerlenmesiyle doğan bir vergidir. LVT’ nin başarılı bir biçimde uygulanması bazı koşullara bağlıdır. Bunlar, verginin tam ve doğru olarak
hesaplanması, elde edilen rantın gelire dönüşmesi halinde vergilendi-
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rilmesinin sağlanması, rant elde eden doğru kişinin tespit edilmesi
olarak sayılabilir (Land Value Tax, 2009).
Teoride, toprak sahibinin kimliği kayıtlı olduğu için, vergilendirilmesi
oldukça kolaydır. Çünkü, toprak gizlenemeyen, vergi cennetlerine veya
gizli elektronik kayıtlara aktarılamayan bir varlık olduğu için bu ranttan
elde edilen vergi de kaçırılamayacak bir vergidir.
1. İngiltere’ de Toprak Rantının Vergilendirilmesi
İngiltere’ de toprağın değerlenmesiyle ortaya çıkan rantın vergilendirilerek, devletin temel kamu gelirleri arasında yer alması hedeflenmiştir. Hatta öyle ki ücretler, karlar, mal ve hizmetler üzerinden alınan
vergilerin yerini alması gerektiği bile tartışma konusu olmaktadır. “Toprak Rantının Vergilendirilmesi” adı verilen bu politika ile ülkelerin kronik ekonomik problemlerin çözümünü de sağlayabileceği belirtilmektedir.
Hemen hemen dünyadaki her ülke, işsizlik ve sefalet, zengin ve fakir
arasında giderek açılan gelir dağılımı adaletsizliği, konut yetersizliği, alt
yapı yetersizlikleri, çevre kirliliğinden etkilenmektedir. Bu ekonomik
sıkıntılar, bilimde ve teknolojide çok önemli gelişmeler olmasına rağmen devam etmektedir. Toprak üretilemeyen ve taşınamayan önemli
bir faktördür. Toplam toprak miktarı sabittir. Bu nedenle, toprak rantı
doğal olarak elde edilebildiği gibi, yapılan yatırımlarla yapay bir biçimde
de ortaya çıkabilmektedir. İşte toprağın alışılagelmişin dışında değerlenmesi durumunda da bu rant, temel kamu gelirlerinden biri olmalıdır.
Aslında bu tam olarak bir vergilendirme olarak da adlandırılmayabilir.
Daha çok toprağı kullanan kişilerin bu kullanım nedeniyle elde ettikleri
faydanın bir kısmını devlete ödemeleri olarak da adlandırılabilir (Land
Value Taxation, 2009).
LVT, bir mülkün kira geliri, tarladaki ürün değeri veya meydana getirilmiş ürünlerden alınan bir vergi değildir. Toprağın, bir yapının sadece
geleceğe dönük bir takım gelişmeler, iyileştirmeler sonucu değer kazanması nedeni ile alınan bir vergidir (Land, 2000).
2. Avustralya’da Toprak Rantının Vergilendirilmesi
Avustralya ‘da LVT, uygulanan bir vergidir. Kurulca aksi belirlenmediği sürece, çiftlik alanları ve kişilerin mesken olarak kullandıkları
gayrimenkuller, genellikle vergiden muaftır. Toplam vergi gelirleri
içinde % .5 oranında bir paya sahiptir(Andelson, 2001:300).
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3. Hong Kong’ da Toprak Rantının Vergilendirilmesi
Hong Kong, yüksek oranlı LVT’ yı başarılı bir şekilde uygulayan belki
de en başarılı ülkelerdendir. Vergi gelirlerinin % 35’ inden fazlasını
toprak rantı üzerinden aldıkları vergilerden elde etmektedirler. Bu
nedenle de diğer vergi oranları oldukça düşüktür ve bütçesi genellikle
fazla vermektedir (Andelson, 2001:300).

V- TÜRKİYE’ DE RANT GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
SÜRECİ
Ülkemizde, kentsel dönüşüm ve kentsel planlama süreci sonrasında
ortaya çıkan rant gelirlerinin tam olarak vergilendirildiğini ifade etmek
güçtür. Kentsel rantın oluşumunda merkezi idare kadar yerel yönetimlerce yapılan planlamanın da önemi bulunmaktadır.Bu çerçevede, belediyelerce alınan şerefiyler, harcamalara katılma payı ile gelir vergisi
yasasının 80.maddesinde yer alan gayrimenkul değer artış kazancı
üzerinden alınan vergileri bu kapsamda değerlendirmekte yarar bulunmaktadır.
1. Yerel Yönetimlerce Tahsil Edilen Harcamalara Katılma Payı ve Şerefiyeler
Bir kamu tüzel kişisi olarak tüm kamusal yetkileri elinde tutan devlet,
bu yetkileri bizzat kullanabileceği gibi, bunları yetki devrinin genel
kurallarına uymak suretiyle başkalarına da devredebilir. Bazı ülkelerde
ve Türkiye’de bazı vergi, resim ve harçların tarh ve tahsili mahalli idarelere devredilmiştir (Nadaroğlu, 1996: 192).
Devletin kendisinin toplama yetkisine sahip olduğu gelirleri, mahalli
müşterek ihtiyaçların giderilmesi amacıyla mahalli idarelere (belediyelere) bırakması suretiyle mahalli gelirler oluşmaktadır. Belediye gelirleri aynı zamanda belediye harcamalarının finansman kaynakları olmaktadır (Yılmaz, 2008:76).
Belediyeler, tekellerinde bulunan planlama yetkisiyle kentsel topraklar üzerinde çok yönlü ve doğrudan etkilerde bulunurlar. Burada
toprak rantının maksimize edilmesi, kamusal yetkiler kullanılarak toprak rantı bölüşümünün yönlendirilmesi söz konusudur. Bu rantların
mümkün olanlarının kamu adına, kamu yönetimlerine aktarılması gerekmektedir. Plan tadilatları veya plan çalışmaları ile oluşan rantların
vergilendirilmesi yönünde mevzuatımızda düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu türlü rant getirici imar çalışmalarında, belediye ve

392 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
diğer kamu arazilerine ağırlık verilmesi durumunda, belediyeler ve
diğer kamu kuruluşları açısından yeni gelir kaynakları oluşacaktır
(Şentürk, 2003:32).
Ülkemizde, 1981 yılında 2464 sayılı kanunla uygulamasına son verilen şerefiyeler, belediyeler için bir gelir kaynağı niteliği taşımakta idi.
Şerefiye, kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdikleri bayındırlık ve altyapı
hizmetleri ve imar uygulamalarından dolayı, kişilerin malvarlıklarında
meydana gelen değer artışlarıdır (Ulusoy ve Aydemir, 2006: 99). Bir
diğer tanımlama ile şerefiye, kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda,
belli bir yerdeki taşınmaz malların artan değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisidir (Keleş, 1980).
Şerefiye uygulamasında temel amaç özellikle belediyelerin yapmış
oldukları bayındırlık, alt yapı hizmetleri ve imar faaliyetleri sonucunda
bazı kişilerin mal varlığında meydana gelen değer artışlarının vergilendirilmesidir. Örneğin, yeni yolların yapılması, mevcut yolların daha iyi
hale getirilmesi, yeni meydanların açılması gibi yapıldıkları yerdeki ev,
dükkan, arsa ve tarlaların değerinde bir artış meydana getirir. Belediye
faaliyeti sonucu gayrimenkullerdeki değer artışında sahiplerinin herhangi bir katkısı yoktur. Böyle bir durumda mal varlığında değer artışı
meydana gelenlerin, bu artışa neden olan faaliyetlerin harcamalarına
katılmaları öngörülmekte ve bu amaçla getirilen yükümlülüğe şerefiye
denilmektedir (Arısoy, 2005).
Şerefiyeden bahsedebilmek için herhangi bir imar faaliyeti sonucu
değer artışları ortaya çıkması gerekmektedir. Ancak, enflasyon, kentleşme, nüfus artışı, spekülasyon ya da iktisadi büyüme gibi nedenlerle
taşınmaz mallarda meydana gelen değer artışı şerefiyenin değil, merkezi
idareye ait diğer vergilerin konusunu teşkil eder (Ulusoy ve Aydemir,
2006: 100). Ancak, şerefiye uygulaması 1981 yılı itibariyle yürürlükten
kaldırılmıştır.
Ayrıca belediyenin yapmış olduğu yol, kanalizasyon ve su tesisleri
harcamalarının bu hizmetlerden faydalananlardan alınmasına izin veren
harcamalara katılma payı uygulaması da belediyeler için gelir kaynağıdır.
Kamu tüzel kişilerinin özellikle belediyelerin altyapı ve bayındırlık
hizmetlerinden dolayı bazı kişilerin mal varlıklarının değeri artar. Yeni
yolların açılması, mevcut yolların daha iyi hale getirilmesi, park ve bahçelerin kurulması gibi faaliyetler, yapıldığı yerlerdeki gayrimenkullerin
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değerini artırır. Bu değer artışının sebebi belediye hizmetleridir. Belediye gelirleri arasında bulunan “Harcamalara Katılma Payı”, yapılan
hizmeti finanse etmek amacı ile alınmaktadır. Belediye gelirleri yasasının 3. kısmında Harcamalara katılma payları başlığı altında; yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma payları sayılmıştır. Yasanın
86. maddesinde yol harcamaları belirtilmiştir. Buna göre “Belediyelerce
ya da belediyelere bağlı müesseselerce alttaki şekillerde inşa, tamir ve
genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir
yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin
sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı” alınır. 2464 sayılı yasada
belirtildiği üzere, harcamalara katılma payı bina ve arsalarda vergi
değerinin %2 sini geçemez.
2. Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 80.Maddesi Çerçevesinde Yer Alan
Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi
Ülkemizde 1970 yılında yürürlüğe giren 1318 sayılı Finansman Kanunu ile Gayrimenkul Kıymet Artışlarının vergilendirilmesine yönelik
düzenlemeler mevcut bulunmakta iken, 1982 yılında 2588 sayılı yasa ile
bu vergi yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.
Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisinin kanunlaşma gerekçesinde aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir.“Kalkınmakta olan ülkemizdeki tasarrufların olumlu sahalara kaydırılması ile ilgili iktisadi ortam, bir taraftan
teşvik tedbirleri ve istikrar politikası yoluyla hazırlanırken öte yandan
spekülatif karakterdeki gayrimenkul yatırımlarının cazibesini azaltmak
amacıyla bina, arazi ve arsaların devir ve temlikinden doğan değer
farklarını müterakki bir tarifeyle vergilendiren bir kıymet artışı vergisi
bu tasarıya alınmıştır.” Görüldüğü üzere gayrimenkul kıymet artışı
vergisinin konuluşundaki gaye spekülatif karakterdeki gayrimenkul
yatırımlarının cazibesini azaltmaktır (Umay, 2006).
Sözkonusu Finansman Kanunda yapılan değişikliğin ardından gayrimenkul kıymet artışı vergisi yürürlükten kaldırılırken, 193 sayılı
GVK’nun 80.maddesinde yer alan hükmünde, GVK’ nun 70. Maddesinin
1,2,4 ve 7 numaralı bentlerinde1 yazılı gayrimenkullerin iktisap tarihinGVK’ nun 70. Maddesinin 1, 2, 4 ve 7. Numaralı bentlerinde bahsi geçen
gayrimenkuller şunlardır.
1- Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri
dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal
yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,
2-Voli mahalleri ve dalyanlar,
1
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den itibaren başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirileceği belirtilmektedir.
Bununla birlikte, gayrimenkul alım-satım işlerinin arizi nitelikte değil
de sürekli olarak yapılması durumunda elde edilen gelirin vergilendirilmesi, diğer kazanç ve irat değil, ticari kazanç hükümlerine göre yapılmaktadır (Bilici, 2009:187).
GVK’ nun 80. Maddesinde yer alan hüküm, gayrimenkul satış karının
tespitine yönelik olan bir düzenlemedir. Buna göre, gayrimenkulü satın
alan bir kişi beş yıl içinde gayrimenkulünü elden çıkaracak olursa aradaki fark değer artış kazancı olarak beyan edilerek vergilendirilecektir.
Değer artış kazancının vergilendirilmesinde her yıl belli bir miktar muafiyet kapsamına alınmaktadır. 2009 yılı gelirleri için bu miktar 7.600
TL’ dır. Bu miktarın üzerinde kalan değer artışı için GVK’ da yer alan
artan oranlı tarife üzerinden (%10-%35) vergi ödenmesi sözkonusu
olacaktır.
Değer artışı, şahıs ve işletmelerin, ticari işlemlerine ait bilânçolarına
girmeyen maddi ve gayri maddi iktisadi kıymetlerin satış, bir ivaz karşılığında devir ve temlik edilmesi, trampa, takas, kamulaştırma, devletleştirme ve ticaret şirketlerine sermaye olarak konulması gibi nedenlerle
elden çıkarılması halinde, bunların yeni değerleriyle iktisap değerleri
arasındaki müspet farktır.
Yeni yasa tasarısı ile getirilecek düzenlemede mevcut 5 yıllık süre 10
yıla çıkarılarak daha farklı bir vergilendirme yapılması planlanmaktadır.
Sözkonusu yasa tasarısına göre, yol, metro, köprü, park, okul, hastane
gibi kamu hizmetleri sonucunda sahibine rant sağlayan
gayrimenkullerden devletin pay alması planlanmaktadır. Taslakta
yeralan düzenlemeye göre, edindiği gayrimenkulü bir yıl içinde satanlar,
elde edilen rant gelirinin yüzde 10’unu düşecek, geri kalan yüzde 90’ı
için beyanda bulunup, gelir vergisi ödeyecek. Gayrimenkulünü 2’inci
yılda satanlar, değer artış kazancının yüzde 20’sini düşüp, yüzde 80’inin
vergisini verecek. Kentsel rantlarda vergiden düşülecek tutar, üçüncü
yılda yüzde 30, dördüncü yılda yüzde 40, beşinci yılda yüzde 50, altıncı
yılda yüzde 60, yedinci yılda yüzde 70, sekizinci yılda yüzde 80, dokuzuncu yılda yüzde 90 olarak planlanmakta, bir yıl içinde elden çıkarılan
gayrimenkulden elde edilen değer artış kazancının yüzde 90’ı, doku3-Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
4- Gemi ve gemi payları (motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile
bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.
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zuncu yılda ise kazancın yüzde 10’u vergilendirilmesi amaçlanmaktadır
(Dünya Gazetesi,2009).
Bu uygulama ile, gayrimenkulü hemen alıp satanlar daha fazla vergiye tabi olacaklardır.
Örnek: 2009 yılında 250.000 TL’ sına alınan bir gayrimenkulü 2010
yılında 1.000.000 TL’ sına satan bir kişi, satış ilk yıl içerisinde olduğu
için kazancın % 10’ unu düşülerek, kalanını değer artış kazancı olarak
beyan etmesi gerekecektir.
Buna göre;
1.000.000-250.000= 750.000 TL değer artış kazancı
750.000 *%10= 75.000 TL
750.000-75.000=675.000 TL ‘ sını gelir olarak beyan edecek, gelir
vergisinde yer alan vergi oranı üzerinden vergisini ödeyecektir.
Ancak burada uygulama açısından bir takım problemler ortaya çıkabilecektir. Çünkü, tapuda yapılan alım-satım işleri gayrimenkulün vergi
değerine göre yapılmakta, bu değer de genellikle gerçek alım-satım
değerinin altında kalmaktadır. Dolayısıyla vergilendirme yapılırken
gerçekten elde edilen kazancın vergilendirilebilmesi için gayrimenkul
alım-satım değerlerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi büyük
önem taşımaktadır.
Bunun dışında bir diğer sorun da kentsel dönüşüm ve planlama çerçevesinde yapılan yol, metro, hastane, alışveriş merkezi gibi yapılanmalar sonucunda değeri artan gayrimenkullerin nasıl vergilendirileceğidir. Bu gayrimenkullerin vergilendirilmesi yapılırken, çok önceden
satın alınmış ve uzun süredir sahiplerince kullanılan, mülkiyeti devam
eden yapıların rant elde etmek amacıyla yeni satın alınmış
gayrimenkullerle aynı kefeye konulmaması gerektiğidir. Ancak uzun
zamandır orada yaşayan gayrimenkul sahiplerinden ortaya çıkan refah
artışı nedeniyle harcamalara katılma payı olarak belli bir miktar gelirin
tahsil edilmesi de yerinde bir uygulama olacaktır.
Değer artışı meydana gelen gayrimenkullerin gerçek alım-satım değerinin tespiti için, bir takdir komisyonun kurulması, alınan kararların
objektif kriterlere uygun olup olmadığı bakımından denetiminin yapılması ve gerektiğinde yargısal mercilere başvurma hakkının olması yönünde hüküm konulmasında yarar bulunmaktadır.
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Ülkemizde son zamanlarda, gerek kentsel dönüşüm gerekse metro,
yol, hastane, alışveriş merkezi gibi yapılanmalar nedeniyle mevcut arsa,
arazi ve binalar üzerinden önemli miktarlarda rant gelirleri ortaya çıkmaktadır. Özellikle spekülasyonlar sonucunda kent toprağı üzerinden
yaratılan rant gelirlerinin, mevcut vergi düzenlemeleri ile tam olarak
kavranamadığı ve vergi dışı kaldığı görülmektedir.
Kentin geliştirilmesi yapılan planlama ve kentsel dönüşüm planları
çerçevesinde sağlanmaktadır. Ancak bu faaliyetlerin finansmanı mevcut
bütçe gelirlerinden karşılanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca sözkonusu
yapılaşmalar nedeniyle nüfus yoğunluğunun artışı, orada yaşayanlara
sunulması gereken hizmetleri daha da artırmaktadır.
Görüldüğü üzere, kentsel planlama ve dönüşüm çerçevesinde, kamusal otorite tarafından sağlanan rantın, belli kesimler üzerinde kalması
ile gelir dağılımında adaletsizliğe devlet eliyle neden olunmaktadır.
Burada yapılması gereken, elde edilen rantın, gelire dönüşmesi halinde
vergilendirilmesi, vergi gelirlerinin artan kamusal ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmasıdır.
Kentte meydana gelen değer artışları sonucu ortaya çıkan kentsel
rantlardan alınacak vergi gelirlerinin merkezi idare yerine belediyelere
aktarılması, belediyelerin finansman sorunlarının çözümğnde bir öneri
olarak değerlendirilmelidir.
Gayrimenkullerin değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak
getirilecek yeni düzenleme rantın vergilendirilmesinde olumlu bir başlangıç olarak görülmekle birlikte, değer artışının nasıl tespit edileceği
konusu da oldukça önem taşımaktadır. Mevcut durumda değer artışları
vergi değeri üzerinden hesaplanmakta, gerçek gelirler tam olarak kavranamamaktadır. Yapılması gereken objektif kriterlerle alt yapısı oluşturulmuş değerleme komisyonu kurulması, komisyonca alınan kararlarda denetim ve yargı yolunun açık olmasının sağlanmasıdır.
Gayrimenkullerin gerçek alım-satım değerinin tespit edilebilmesi için,
ödemelerin izlenmesine çalışılmalı, bankalar, tapu müdürlükleri ile
işbirliği içinde olunmalıdır.
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DOĞAL VARLIKLAR

ORMANDA MÜLKİYET HAKLARI,
TARİHSEL VE GÜNCEL GELİŞMELER
Elvan GÜLÖKSÜZ

Günümüzde Türkiye’de hukuksal olarak orman sayılan araziler 1 ve
çevrelerinde, bireysel mülkiyetin kurulması süreci hızlanmış bulunuyor.
Oysa bu işlemler bireysel mülkiyet haklarını kuran hukuksal düzenlemelerin yapıldığı ondokuzuncu yüzyıl ortalarından bu yana çok yavaş
ilerlemişti. Sayıştay’ın (2002) hazırladığı raporda 2002 yılına kadar
orman kadastro işlemlerinin % 79’unun tamamlandığını bildirilirken,
hükümet yetkilileri bugün bu oranın % 95’i geçtiğini söylemektedirler.
Son yıllarda orman sayılan arazilerde yaşanan dönüşüm mülkiyet sınırlarının belirlenmesi ile de sınırlı kalmıyor. Bu dönüşüme bu arazilerde
mülkiyet haklarının yeniden düzenlenmesi de eşlik ediyor. Orman köylüsü olarak sınıflandırılmış grupların ve ormanda faaliyet gösteren
şirketlerin devlet ormanlarındaki üretim faaliyetleriyle ilişkileri yeniden
düzenleniyor.
Ormanda mülkiyet hakları çeşitli kesimlerin dahil olduğu politik bir
süreçle biçimleniyor. Bu süreç son yüzelli yılı aşkın dönemde kapitalist
toplumsal ilişkilerin giderek yaygınlaştığı bir bağlamda gerçekleşti. Bu
bağlamda mülkiyet haklarındaki dönüşümler, orman ekosistemlerinde
doğal kaynak ağırlıklı sermaye birikim sürecini oluşturan toplumsal
ilişkilerdeki dönüşümlerle ilişki içinde biçimlendi. Tarihsel süreçte,
orman ekosistemlerinde hem emeğin denetlenme biçimleri hem de
devletin sermaye birikimine yüklediği işlevler değişti. Bu bildirinin
amacını orman sayılan alanlarda mülkiyet haklarındaki değişimleri,
içinde geliştikleri tarihsel, toplumsal bağlam içinde açıklamaya çalışmak
 Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
1 Çağlar (2000) orman kavramının hukuksal, yani politik boyutuyla teknik boyutunu
birbirinden ayrıştırarak yazında mevcut olan kavram kargaşasını ortadan kaldırmak
için ‘orman sayılan araziler’ ile ‘orman ekosistemleri’ kavramlarını önermektedir.
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oluşturuyor. Son yüzelli yılda orman arazilerinde bireysel mülkiyet
haklarının kurulma sürecinde üç önemli dönüm noktasından bahsedebiliriz. Bireysel mülkiyet haklarının kurumsallaştığı ve kolonilerdeki
tropikal ormanlarda devlet mülkiyeti ilkesinin ön plana çıktığı
ondokuzuncu yüzyıl ortaları, orman ekosistemlerinde mülkiyet haklarının yalnız sermaye birikiminin değil aynı zamanda ekolojik dengenin
sürdürülebilirliği çerçevesinde müzakere edildiği yirminci yüzyıl ortaları ve orman ekosistemlerinde doğal kaynak ağırlıklı sermaye birikim
sürecinde devletin oynadığı rolün dönüşmekte olduğu 1980 sonrası
önemli dönüm noktalarını oluşturuyor. Bu bildiride Türkiye ormanları
dünya ormanlarındaki, özellikle de dünya ticaretinin odaklandığı tropikal bölge ormanlarındaki gelişmeler çerçevesinde ele alınacak.

ONDOKUZUNCU YÜZYIL ORTALARI: TOPLUMSAL ÜRÜN
ÜZERİNDE ÇOKLU HAKLARDAN SINIRLARI BELİRLENMİŞ BİR
ARAZİ PARÇASI ÜZERİNDE BİREYSEL HAKLARA
Orman varlığından kimlerin, ne şekilde faydalanacağı, yani ormanda
mülkiyet hakları tüm dünyada uzun yıllardır sürdürülen bir toplumsal
müzakerenin konusu. Bin yıllar süren ormanda ‘serbest kullanım’ veya
yerel toplulukların ‘dışlayıcı ortak kullanımı’ yıllar önce şekil değiştirdi.
Onyedinci yüzyıldan başlayarak kıtalar arası orman ürünleri ticaretinin
gelişmesi ormanda mülkiyet haklarını geri dönülmeyecek şekilde değiştirdi. Tropikal ormanlarda Avrupa merkezli ticari çıkarlar onyedinci
yüzyıldan başlayarak etkili olsa bile ondokuzuncu yüzyıl ortalarına
kadar ormandan faydalanma yerel emek gücü tarafından üretilen toplumsal ürünün paylaşımı üzerinden gerçekleşiyordu. Bu paylaşım yerel,
bölgesel, koloniyel ayrıcalıklar ve köylülerin köylüler tarafından üretilmiş ürün üzerindeki çoklu hakları üzerinden yürütülüyordu. Bireysel
mülkiyetin kurulduğu tarihsel süreci analiz eden bir yaklaşıma göre
(İslamoğlu, 2000, 2004) ondokuzuncu yüzyılda devletler arası rekabet
bağlamında ortaya çıkan belirli bir devlet türü, artan mali ve askeri
ihtiyaçları karşısında vergi kapasitesini arttırmak amacıyla toplumsal
ürün üzerindeki çoklu hak iddialarını eleme, teke indirme arayışına
girdi. Bu arayış tarıma dayalı toplumlarda toprakta mülkiyet hakları
sisteminde köklü dönüşümleri gündeme getirdi. Bu süreçte paylaşımın
nesnesi doğa-emek bileşiminde üretilen ‘ürün’ olmaktan çıkarak ‘sınırları belirlenmiş bir arazi parçası’ haline getirildi. Her tür araziyle birlikte
orman olarak sınıflandırılan arazilerde bireysel mülkiyetin kurulma
süreci de bu şekilde başladı.
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Tropikal bölge ormanlarında onyedinci ve onsekizinci yüzyıllar boyunca doğanın sınırlarıyla karşılaşmadan uluorta sürdürülen geçim ve
birikim süreci ondokuzuncu yüzyılda yavaş yavaş doğanın sınırlarıyla
yüzleşmeye başlamıştı. Bununla birlikte Avrupalı şirketlerin bu bölgelerde denetim sağlama kapasitesi de azalmıştı. 2 Bu bağlamda
ondokuzuncu yüzyılda yeni biçimlenmekte olan modern devlet orman
kaynaklarına dayalı sermaye birikiminin sürdürülmesinde önemli işlevler yüklendi.3 Tropikal bölgelerde Avrupa’lı devletler eliyle sağlanan
denetim, şirketler eliyle denetimin yerini aldı. Bireysel mülkiyeti düzenleme sürecindeki bu devletler, orman olarak sınıflandırdıkları alanlarda ağırlıkla devlet mülkiyetinin ve işletmesinin kurulması yönünde
düzenlemeler yaptılar. Ormanların büyük yatırım kapasitesine sahip
devletler eliyle, yeni geliştirilmekte olan bilimsel ormancılık teknikleri
kullanılarak işletilmesi üretimde verimliliğini arttırıyordu. Ayrıca yeni
kurulmakta olan devlet işletmeleri bir yandan da orman ekosistemlerinin korunması ve yenilenmesi için gerekli faaliyetleri yapıyorlardı. Bu
şekilde devlet mülkiyetindeki işletmeler ticari ve üretken sermayeye
verimlilik ve sürdürülebilirlik koşullarında üretilmiş hammadde
sağlıyorlardı. Bireysel mülkiyet düzenlemeleri tropikal bölge ormanlarında zorunlu emekten ücretli emeğe geçişi düzenledi. Bu düzenlemeler
bir yandan ürün üzerindeki ayrıcalıklı hakları ortadan kaldırırken –
aşağıda ele alınacak çekincelerle birlikte– köylüleri toprak üzerindeki
haklarından dışlayarak ücretli emeği ortaya çıkardılar.
Orman kaynaklarına dayalı dünya ticaretinin odağını oluşturan tropikal bölge ormanlarında kolonileşme sürecinde mülkiyet hakları dönüşürken, Osmanlı arazilerindeki ormanlar bir yandan orman varlığının
görece az olması bir yandan da yerel devlet ve toplulukların tropikal
bölgelere benzer bir kolonileşme sürecinin önünde engel teşkil etmesi
nedeniyle dünya ticaretinin önemli ölçüde dışında kaldı.4 Ancak orman
olarak sınıflandırılan alanların bir kısmında devlet mülkiyetinin kurulması ve sınırlı uygulamalarla da olsa bilimsel ormancılık tekniklerinin
yerleştirilmesi Osmanlı ormancılık politikalarının temel yörüngesini
oluşturdu.
Bireysel mülkiyet haklarının kurulması bağlamında şirketler eliyle kolonileşmeden
devletler eliyle kolonileşmeye geçiş süreci için bkz. Washbrook, 2004. Bu sürecin
orman arazileri özelinde analizi için bkz. Peluso 1994.
3 Ondokuz ve yirminci yüzyılda koloniyel ve ulusal devletlerin orman kaynaklarına
dayalı sermaye birikiminin sürdürülmesinde taşıdıkları işlev için bkz. Peluso, 1994.
4 Osmanlı orman varlığının dünya ticaretindeki yerine dair bir yorum için bkz. Dursun,
2007.
2

Ormanda Mülkiyet Hakları │ 403

YİRMİNCİ YÜZYIL ORTALARI: SERMAYE BİRİKİMİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDEN EKOLOJİK DENGENİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE
Yirminci yüzyıl ortalarında insan faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki
yıkıcı etkilerinin iyice belirginleşmesi orman ekosistemlerinin hammadde sağlayıcı özelliklerinin yanı sıra ekolojik denge üzerindeki etkilerinin de karar mekanizmalarını biçimlendirmeye başlamasına yol açtı.
Bu yıllarda kullanımlarının yarattığı dışsallıklar nedeniyle insanlığın
tümünü ilgilendiren ‘ortak kullanım varlıkları’nda (commons) mülkiyet
haklarının nasıl düzenleneceği sorusu gündemde önemli yer tutuyordu.
Bunlar arasında orman ekosistemleri, iklim, atmosfer, ozon tabakası,
biyolojik çeşitlilik, gen kaynakları, okyanuslar, balık rezervleri gibi varlıklar bulunuyordu. Dünya üretim ve ticaretinin önemli kaynaklarından
biri olduğu kadar ekolojik denge üzerinde de çoklu etkileri olan tropikal
bölge ormanlarının nasıl bir mülkiyet hakları rejimiyle düzenleneceği
dünyada geniş tartışma yarattı. Bu tartışmalarda hükümet ve uluslararası finans kuruluşları nezdinde baskın çıkan görüş ‘ortak kullanım
varlıklarının trajedisi’ deyimiyle anılan görüş oldu. Bu görüşe göre doğal
varlıkların ortak kullanımı söz konusu olduğunda bireysel çıkarlarını en
fazlaya çıkarma güdüsüyle hareket eden bireyler sözkonusu varlığı aşırı
kullanmakta, bu da sınırlı bir kapasitesi olan varlığı çöküşe sürüklemektedir. Davranışlarının sonucunun çöküş olması da bireyleri bu şekilde
davranmaktan alıkoyamamaktadır. Çünkü kazançların bireysel, maliyetlerin/kayıpların toplumsal olduğu ortak kullanım düzeninde birey
açısından kazançlar, maliyetleri aşmaktadır. Bu görüşün öncülerinden
ve isim babası Hardin’e (1968) göre bu sorunun çözümü için ortak
kullanım varlıkları, özel sektörün ya da devletin dışlayıcı bireysel mülkiyetinde olmalıdır. Bu şekilde hem kazanç hem de maliyetleri içselleştiren mülk sahipleri bir yandan ellerindeki varlığı daha verimli kullanmak
için gerekli yatırımları yaparken bir yandan da onu sürdürülebilir şekilde kullanacaklardır. Ortak mülkiyet hakları karşısında bireysel mülkiyet haklarını savunan bu düşünce 1970 ve 1980’li yıllarda geniş uygulama alanı buldu. Devlet veya şahıs mülkiyetindeki geniş ormanlarda
uluslararası kuruluş kredileriyle yapılan büyük ölçekli işletme, ulaştırma, koruma yatırımları üretimde verimliliği arttırırken korumayı
sağlamayı, bu şekilde de sürdürülebilir ama kârlı ortamlar yaratmayı
amaçlıyordu.
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Yirminci yüzyıl ortalarında kolonilerde ulusal devletlerin kurulmasıyla orman sayılan alanlarda devlet mülkiyeti yeniden yapılandı. Devlet
ormancılık kurumlarının sermayedarlarla ve orman içinde yaşayan
topluluklarla ilişkileri yeniden düzenlendi. Zengin tropikal ormanların
tersine, uluslararası ölçekte ticari faaliyetlere açık olmayan Türkiye
ormancılığı da benzer deneyimler yaşadı. Türkiye 1945 yılında orman
sayılan alanlarda devlet mülkiyetini benimsedi ve bu alanların devlet
eliyle, bilimsel işletme planlarıyla işletilmesi ve korunmasını hedefledi.
Bu hedef önemli ölçüde gerçekleştirildi.

ORMAN SAYILAN ARAZİLERDE DEVLET MÜLKİYETİNİN
KURULMASI VE ORMAN İÇİNDE YAŞAYAN TOPLULUKLAR:
TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Orman olarak sınıflandırılan alanlarda genelde bireysel mülkiyetin,
özelde de devlet mülkiyetinin kurulması sürecine, yaşamsallığını veya
birikimini ormana bağlı olarak sürdüren kesimlerin ortaya koydukları
direnç damgasını vurdu. Ondokuzuncu yüzyılda bireysel mülkiyetin
kurulması sürecini analiz eden ve yukarıda ele alınan yaklaşım bu süreçte mülkiyet haklarını kaybeden kesimlerin buna karşı verdikleri
mücadeleyi vurguluyor (İslamoğlu, 2000, 2004). Aynı yaklaşım bu kesimlerin direnişlerini ortaya koydukları alanın hukuk ve devletin kadastro gibi yönetsel uygulamaları olduğunu ileri sürüyor. Bu yaklaşıma
göre bu kesimlerin tepkileri yasa yapım ve uygulama sürecinde müzakerenin bir parçası olmakta ve bu süreçte yaşanan güç ilişkileri kurumsal düzenlemeleri biçimlendirmektedir. Bu bölümde yerel toplulukların
orman sayılan alanlarda bireysel mülkiyetin kurulma sürecinde gösterdikleri direnci örneklemek için Türkiye özeline yer vereceğiz. Türkiye’de meclis 1937 tarihli Orman Kanunu ve 1945 tarihli Orman Kanunu’nda değişiklik yapan kanunla ormanda devlet mülkiyetini ve işletmesini düzenledi. Bu düzenlemeler orman sayılan alanların arazi,
ürün ve gelirlerinden çeşitli şekillerde yararlanagelen kesimlerin mülkiyet haklarının önemli ölçüde ortadan kalkması sonucunu doğuruyordu.
Bu düzenlemeler ile ormandan ticari gelirlerine yönelik olarak faydalanan kereste tüccarları, orman müteahhitleri, ağa, kasaba eşrafı gibi
büyük orman sahipleri, ormanı geçimlik ihtiyaçlarına yönelik olarak
kullanan orman içi ve bitişiğinde yaşayan köylüler ve orman kaynaklarında kısıtlı da olsa denetim sağlamış Avrupa şirketleri ormandaki mülkiyet haklarından dışlanıyordu. Bu kesimler dirençlerini birkaç plat-
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formda ortaya koydular. Bir yandan orman sınırlama işlemleri sırasında
devlet mülkü karşısında şahıs mülklerini genişletmenin yollarını aradılar: orman tahdidi öncesi arazi üzerindeki orman örtüsünü ortadan
kaldırmaktan, komisyonları etkilemeye, engellemeye, yaptıkları işlemleri çarpıtmaya kadar çeşitli yöntemlere başvurdular.5 Diğer yandan
kayıt işlemlerini mahkemelere taşıyarak orman sınırları üzerindeki
ihtilafları sürekli gündemde tuttular. Bununla birlikte bu kesimler seçkinlerin doğrudan, geniş kitlelerin de dolaylı etkisiyle mülkiyet hakları
mücadelelerini meclis kararlarına yansıttılar: 3116 ve 6831 sayılı Orman Kanun’larına getirilen çok sayıda değişiklikle devlet mülkiyet sınırlarının şahıs mülkleri lehine daraltılmasına yol açtılar. Orman tanımına getirilen değişiklikler, orman rejiminden çıkarmaya ilişkin mevzuat, v.d. bu değişikliklerin örneklerini oluşturuyordu. Yerel kesimlerin
taleplerinin içerilmesi, başka bir deyişle, mülkiyet haklarında yaşanan
dönüşümün yaratacağı çatışmaların engellenmesi kayıt işlemlerinin
ertelenmesi, sürüncemede bırakılması sonucunu doğurdu. Bu sonucun
görünen yüzü arazi kayıt işlemlerinde yaşanan zorluklar, bu işlemlerin
değişen mevzuat ve mahkeme kararları ile tekrar tekrar yapılması gerekliliği, orman tahdit ve kadastro işlemlerini yokuşa süren yasal ve
kurumsal boşluklar gibi biçimlerde açığa çıktı. Bu koşullarda kayıt işlemleri 1980’lere, hatta 2000’lere dek çok yavaş ilerledi. Mülkiyet sınırlarının belirlenmediği veya mahkeme sürecinde olduğu yerlerde yaşanan belirsizlik ortamında mülkiyet hakları yerel siyasi süreçlerle biçimlenmeye devam etti. Bu şekilde yerel kesimler devlet mülkiyetini kuran
hukuksal düzenlemeler öncesinde sahip oldukları mülkiyet haklarını bu
düzenlemelerden sonra da kullanmaya devam ettiler.6 Türkiye ormanlarında yaşanan bu politik süreç çeşitli biçimler altında bugün 800 milyon
kişinin yaşamakta olduğu (Chomitz v.d., 2007) tropik bölge ormanlarında da yaşandı ve yaşanıyor.
Orman sayılan arazilerde bireysel mülkiyetin kurulması, her ne kadar ertelense ve yumuşatılsa da, orman içi ve bitişiğinde yaşayan grupların mülkiyet haklarını kaybetme ve başka bir birikimi olmayan kesimlerin ücretli emeğe dönüşme sürecini yaygınlaştırıyordu. Devlet
mülkiyetinin kurulduğu alanlarda orman içinde yaşayan geçimlik tarımsal üreticiler devlet orman işletmelerinin kullandığı ücretli emek güŞahısların kendi bireysel mülkiyet haklarını tesis etmek için başvurdukları yöntemler
için bkz. Uslu, 1951.
6 Orman içi ve bitişiğinde yaşayan toplulukların mülkiyet hakları ihtilafları ve bunların
kadastro sürecindeki etkileri için bkz. Ayaz, 2004.
5
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cünü oluşturuyordu. Bu kesimin düşük yaşam standart ve beklentileri
orman işletmelerinin emek maliyetlerini düşürüyordu. Yirminci yüzyılın
ikinci yarısında Türkiye’de devlet orman işletmeleri üretimde verimliliği arttırmayı, mülkiyeti altına aldığı ormanları korumayı ve geliştirmeyi, bir müzakere sürecine tabi olsa da bireysel mülkiyet haklarını
dayatmayı, emek gücünü açığa çıkarmayı ve denetlemeyi başardı. Üretim işlevlerini ise hammadde üretimiyle sınırlı tuttu. Böylece enerji,
inşaat ve mal üretiminde orman ürünlerine bağımlılığın yüksek olduğu
bu dönemde üretken ve ticari sermayeye düşük maliyetli hammadde
sağlayabildi.7
Orman içinde yaşayan topluluklara ilişkin devlet politikalarını biçimlendiren başka bir faktör yirminci yüzyıl ortasında devletin yüklendiği yeniden dağıtımcı işlevdi. Kapitalistleşme sürecindeki Türkiye’de
devlet bir yandan üretken sermaye yatırımlarına doğrudan destek verirken bir yandan da dolaşım alanını düzenleyerek bu yatırımları dolaylı
olarak destekliyordu. Yeniden dağıtımcı politikalarla gelirlerin artırılması devletin önemli işlevlerinden birini oluşturuyordu. Hukuksal olarak orman köylüsü sayılan kesimler yeniden dağıtımcı politikaların
öznelerinden biriydi. Bununla birlikte yirminci yüzyıl ortasında orman
köylüsü olarak sınıflandırılan grupların Türkiye nüfusunun yaklaşık
üçte birini oluşturması onların devlet politikalarını etkileme gücünü de
arttırıyordu. Bu çerçevede bu gruplara ormandaki işlerde istihdam
ayrıcalığının yanı sıra orman ürünlerinden yararlanma, özel kalkınma
kredileri, topraklandırma gibi ayrıcalıklı haklar verildi.8

YİRMİNCİ YÜZYIL SONU: ORTAK KULLANIM
VARLIKLARINDA MÜLKİYET HAKLARININ
DÜZENLENMESİNDE YENİ ARAYIŞLAR
2009 yılı ekonomi alanında Nobel Ödülü’nü kazanan iki kişiden biri
ortak kullanım varlıklarında kurumsal düzenlemeler üzerine çalışmalar
yapan Elinor Ostrom’du. Ostrom (1990) doğal kaynaklarda devlet veya
özel sektörün bireysel mülkiyet ve işletmesinin yarattığı –yeni kurumsalcı ekonomi tarafından formüle edilmiş– birkaç soruna dikkat çekiyor
ve bu sorunlara çözüm önerileri getiriyordu. Ona göre uygulanmakta
olan bireysel mülkiyet hakları sistemleri, büyük devlet aygıtları yoluyla
Ormanda devlet mülkiyeti ve işletmesinin kapitalist toplumsal ilişkilerdeki işlevinin
tarihsel analizi için bkz. Çağlar, 2009.
8 Orman köylüsü olarak sınıflandırılan kesimlerin desteklenme biçimlerine ilişkin
analizler için bkz. Çağlar, 1986, 1987.
7
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mülkiyet haklarının dayatılması ve mülkiyet hakkı ihtilaflarının bastırılmasının yarattığı ‘işlem maliyetleri’ sorununu ortaya çıkarıyordu. Bu
sistemlerin yarattığı başka bir sorun da ulusal devletler veya Dünya
Bankası gibi uluslararası kuruluşların merkezi bürokrasilerinin yerel
doğal koşullara ve toplumsal ilişkilere ilişkin bilgi edinme sorunuydu.
Ostrom’a göre bu sorunların çözümü kuralların oluşturulması ve dayatılmasının yerelleşmesinde yatmaktadır. Ona göre, yerel toplulukların
yüzlerce yıl içinde geliştirmiş oldukları, büyük kısmı ortak mülkiyet
temeline dayalı, çok çeşitli mülkiyet hakları sistemlerinin çoğu bireysel
mülkiyet hakları gibi dışarıdan dayatılan sistemlerden daha verimlidir.
Ayrıca bu sistemlerin sürdürülmesi bireysel mülkiyet haklarının dayatılmasının yarattığı işlem maliyetlerini de ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte küçük yerel toplulukların yüzyüze ilişkilere dayalı olarak
kurdukları denetim mekanizmaları mülkiyet hakları sisteminin sürdürülmesinde büyük, maliyetli devlet yapılarına duyulan ihtiyacı ortadan
kaldıracaktır. Ostrom’a göre yerel kurumsal düzenlemelerin sürdürülmesi, yani doğal kaynakların yönetiminin yerel koşulları en iyi tanıyan
gruplara bırakılması merkezi bürokrasilerin bilgi edinme sorununu da
çözecektir. Ostrom doğal kaynakların yerel toplulukların ve bu varlıklardan etkilenen diğer kesimlerin kendi kendilerini örgütlemesi ve
yönetmesi yoluyla düzenlenmesini öneriyor. Bunun ne tür kurumsal
düzenlemeler altında gerçekleşebileceğine dair modeller üzerinde çalışıyor. Nobel Ödülü alan bu yaklaşım Dünya Bankası’nın tropik ormanlar
üzerine yaptırdığı araştırmalarda da kendini gösteriyor (Chomitz, 2007,
Topa, 2009). Kapitalist ekonominin bu önemli kuruluşlarının vizyon ve
önerileri sermaye birikiminin güncel ihtiyaç ve eğilimlerini göstermeleri
açısından anlam taşıyor.
Bu düşünsel çabaların arkasında 1970’li yıllarda yaşanan birikim krizinden sonra kapitalist toplumsal ilişkilerde ortaya çıkan dönüşümler
yatıyor. Orman arazilerinde bireysel mülkiyetin kurulma sürecinde
şekillenmiş ücretli emeğe dayalı sermaye birikimi bu krizden beri alternatif arayışlarla sürdürülüyor. Hemen tüm üretim alanlarında ücretli
emek ilişkisinin sermaye açısından yarattığı dayatma ve maliyet sorunları ücretli emek yerine alt-sözleşme ilişkilerine dayalı, daha esnek
emek ilişkilerinin benimsenmesine yol açıyor. Özellikle doğal kaynak
temelli üretim alanlarında doğa ve emeğin birlikte kiralanmasına dayalı
‘sözleşmeli üretim’ günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Ücretli emek
devlet veya sermayenin kendi mülkü üzerinde kurduğu ve yerel toplu-
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lukların mülkiyet haklarını kaybetmesi esasına dayalı bir ilişkiydi. Sözleşmeli üretim sisteminde ise doğanın hangi mülkiyet hakları sistemi
içinde hammaddeye dönüştürüldüğü ikinci planda kalıyor. Üretken ve
ticari sermaye açısından daha çok sözleşme ilişkisi başlığı altında toplanabilecek çok çeşitli ilişki biçimleri ile satın aldığı işlenmemiş hammaddenin fiyat, kalite, zamanlama gibi rekabet edebilirliği belirleyen özellikleri önem taşıyor. Bu bağlamda Ostrom’un önerdiği sürdürülebilirliği,
verimliliği sağlayan ve maliyetleri düşüren yerel kurumsal düzenlemeleri gündeme geliyor. Yerel toplulukların kendi kendilerini, kendi koydukları kurallar çerçevesinde örgütlemeleri sermaye birikimi açısından
çeşitli avantajlar sağlıyor. Öncelikle, bu şekilde orman sayılan arazilerde
bireysel mülkiyet haklarının dayatılmasının Türkiye örneğinde ele almış
olduğumuz zorlukları, bu dayatmayı yapan büyük devlet kurumlarının
yüklediği maliyetler ve ücretli emeğin taleplerini örgütleme ve sisteme
muhalefet etme potansiyeli aşılmış oluyor. Ayrıca, yerel toplulukların
yüzlerce yıl içinde yerel doğal ve toplumsal koşullara uygun olarak
geliştirmiş oldukları kurumsal düzenlemelerin yarattığı verimlilik artışlarından yararlanılıyor. Bununla birlikte, yerel toplulukların kendilerine ait olarak benimsedikleri ormanları koruma güdülerinden yararlanılıyor. Daha da doğrusu, bireysel mülkiyetin kurularak bu toplulukların
mülkiyet haklarından dışlanma sürecinde ormana verdikleri zararın
önüne geçilmiş oluyor. Tüm bu nedenlerle günümüzde AB, Dünya Bankası gibi ulus ötesi veya uluslararası kurum ve kuruluşlar yerel toplulukları sözleşme ilişkileri içinde uluslararası ölçekte sermaye birikim
sürecine eklemlenecek kapasiteye getirme arayışı içindeler. Bu kuruluşların finanse ettiği, yerel toplulukların kalkındırılmasını amaçlayan
proje ve uygulamalar doğal kaynaklar üzerinde kontrol ve emeğin denetlenme biçimindeki bu dönüşümler için gerekli kurumsal altyapıyı
hazırlama işlevini görüyor. Yeni dönemin şirketlerinin söylemlerindeki
doğa ve insana saygı, değişim ve paylaşımın vurgulanması, yerel halkın
kalkındırılması, yerel kültürlerin, geleneksel yaşam biçimlerinin yaşatılması gibi unsurlar, bir pazarlama aracı olmakla birlikte, arkalarında
sermaye birikimi açısından yatan mantığı da açığa çıkarıyorlar.
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TÜRKİYE’DE GÜNCEL GELİŞMELER
Günümüzde Türkiye’de bir yandan orman tahdit ve kadastro işlemlerinin tamamlanması bir yandan da devlet ormanlarında mülkiyet haklarının yeniden tanımlanması süreçleri yaşanıyor. Bu temel süreçlere
orman niteliğini kaybettiği için, mülkiyeti Hazine’de kalmak üzere, orman rejimi dışına çıkarılan arazilerin satışına ilişkin toplumsal müzakereler de eşlik ediyor. Bu gelişmelerin arkasında sınıflar arası ilişkilerdeki dönüşümlerin şekillendirdiği devletin biçim ve işlevlerindeki dönüşümler yatıyor. Günümüzde sermayenin uluslararası ölçekte hiyerarşik
ilişkiler içinde bütünleşmesi karşısında, harcamalarıyla ulusal ölçekte
üretim ve dolaşım alanlarını destekleyen devletin yerini, uluslararası
sermaye yatırımlarını çekmek için gerekli düzenlemeleri yapan devletin
aldığı görülüyor. Sermayenin uluslararasılaşması karşısında yeniden
dağıtımcı politikalar işlevlerini önemli ölçüde yitirirken devletler giderek daha fazla mal ve hizmet üretimini kamusal alandan çıkararak sermaye birikimine açıyorlar. Devletlerin bireysel mülkiyet hakları gibi
sermaye ilişkisinin temelini oluşturan hukuksal düzenlemeleri düzenli
ve öngörülebilir bir şekilde işletmesi sermaye yatırımlarını çekmek
açısından olmazsa olmaz bir koşulu oluşturuyor.
Türkiye’de devletin güncel orman politikasının bir ayağını orman sayılan arazilerde ve çevrelerinde bireysel mülkiyet haklarını tanımlayarak gayrimenkul piyasasını düzenli bir şekilde çalıştırmak oluşturuyor.
2000’li yılların ikinci yarısında meclis’in kadastro9 ve tapu10 yasalarında
yaptığı bir dizi değişikliğin özünde Devlet Orman İşletmeleri ile şahıslar
arasında yaşanan sınır ihtilaflarını en aza indirerek arazi kayıt işlemlerini hızlandırmak yatıyor. İhtilafların azaltılması orman (devlet) ile şahıs
mülkleri arasındaki sınırların belirlenmesi sırasında şahıs mülkiyet
haklarının gözetilmesi anlamını taşıyor. Devletin geçmiş yıllarda geniş
kitlelerin ve bazı seçkinlerin ormanda geçim ve birikimlerini sürdürmelerine olanak tanımak amacıyla sürdürdüğü devlet mülkiyetinin
kurulması sürecini erteleme politikasını bıraktığı görülüyor. Devlet artık
hem şahısların hem kendi hazinesinin bireysel mülkiyetini olabildiğince
hızlı bir şekilde kurarak piyasa ilişkilerini düzenlemek istiyor. Bu süreç
aynı zamanda orman rejiminden çıkarılan hazine arazilerinin alınırsatılır gayrimenkuller haline getirilmesi için de ilk adımı oluşturuyor.
22/02/2005 tarih 5304 sayılı 3402 sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun.
10 15/01/2009 tarih 5831 sayılı Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
9
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Devletin hazine arazilerinin, özellikle de orman bitişiğindeki araziler
gibi nitelikli olanlarının satışından beklediği gelir, içinde olduğu kronik
mali krizi ertelemek açısından önem taşıyor. Bugün bu araziler yalnız
mevzuat hükümleri ve mahkeme kararlarının oluşturduğu engeller
nedeniyle değil, aynı zamanda kayıt işlemlerinin tamamlanmamış
olması nedeniyle de el değiştiremiyorlar.
Bugün devlet ormanlarında mülkiyet hakları da yeniden tanımlanıyor. Bu kapsamda en önemli dönüşümlerden birini Devlet Orman İşletmeleri’nde orman köylüsü olarak sınıflandırılan kesimlere verilen istihdam ayrıcalıklarının kaldırılarak, ham odun üretiminin piyasa rekabetine açılması oluşturuyor.11 Geçmişte, öncelik sahibi Orman Köylerini
Kalkındırma Kooperatifleri tarafından hasat edildikten sonra satışa
sunulan ağaçlar artık piyasaya ‘dikili ağaç’ olarak, şirketlerce üretilmek
üzere sunuluyor.12 Bu dönüşüm, devletin artık ham orman ürünlerinin
üretiminden çekildiğini, bunun da ötesinde orman köylüsü olarak sınıflandırdığı grupları gözetme işlevlerinden bazılarını geri çektiğini gösteriyor. Orman içi ve bitişiğinde yaşayan geçimlik tarımsal üreticiler bugüne kadar türlü ilişkiler içinde ham orman ürünlerinin üretiminde
emek gücünü oluşturmuştu. Dikili ağaç ihalelerinde kim başarılı olursa
olsun, bu gruplar bu işlevlerini sürdürecekler. Kapitalist ilişkilerdeki
güncel eğilimler, bu grupların çeşitli kurumsal düzenlemeler altında altsözleşme ilişkileri içinde istihdam edileceğine işaret ediyor. Devletin
üretim politikasının değişiminin arkasında yukarıda kısaca söz edilen
yapısal değişiklikler yatsa da, orman köylerinin boşalması, orman içi
köylerin toplam nüfusunun mutlak olarak azalması karşısında, bu
grupların ülke nüfusu içinde sayısal çoğunluklarını ve politik güçlerini
yitirmelerinin de etkisi olduğunu söylemek gerekiyor.
Orman ürünleri ağaç ürünleriyle sınırlı değil. Ormanda yetişen çeşitli
bitki ve hayvan türleri, özellikle de doğal ormanlarda yer alanları yüksek piyasa değeri taşıyor. Biyolojik çeşitliliğin azaldığı ve piyasada alınır-satılır bir mal haline geldiği günümüzde ormanlar gen kaynakları
Orman ürünlerinin üretiminde orman köylülerinin ayrıcalıklarının kaldırılması ve
bu alanın piyasaya açılmasına ilişkin açıklamalar için bkz. DPT, 2001:97.
12 Eski sistemde ağaçların hasat edilmesinde Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri yasal öncelik taşırken, yeni sistemde, ilk düzenlemelere göre dikili ağaçların orman
köylüleri ve kooperatiflerine ‘tahsisli’ satışı (“Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları
Hakkında Esaslar” da değişiklik yapılmasına dair 99/13913 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile Tahsisli Satışlar Kararnamesinin 4/n maddesine getirilen değişiklik), son
düzenlemelere göre de piyasaya ‘açık artırmalı’ satışı (Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Dikili Ağaç Satışı Konulu 22/06/2007 tarih,
6521 sayılı Tamimi) getirildi.
11
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olarak da değişim değerine kaynak oluşturuyorlar. Şirketlerin tüm bu
kaynaklara erişimi yerel emek gücü üzerinden gerçekleşiyor. Ostrom’un
çok iyi gördüğü gibi, yerel gruplar emek gücünü oluşturmanın yanı sıra
bu kaynaklara erişmek için gerekli bilgi ve deneyimin de tek sahipleri.
Ayrıca altmış yıllık devlet ormancılığı deneyiminin gösterdiği gibi ormanların derinliklerinde bu grupların katılımı olmadan herhangi bir
faaliyeti yürütmek çok zor. Bu çerçevede hem devletin hem de AB gibi
ulus ötesi kurumların Türkiye’de ormanda yaşayan topluluklara ilişkin
vizyonu bu grupların piyasa ile bütünleşmesini sağlayacak kurumsal
düzenlemeleri hayata geçirmelerini içeriyor. AB, Dünya Bankası fonları
bu yöndeki örgütlenme faaliyetlerini destekliyor. Orman kaynaklarına
dayalı sermaye birikiminde pay ve işlev sahibi olacak çok sayıda kesimin koşullarını belirleyecek yasal ve kurumsal düzenlemeler günümüzde sıcak bir politik ortamda biçimleniyor. Ancak bu politik ortamın
kilitlendiği söylemler, gelişmekte olan sürecin esasını oluşturan sermaye birikiminin ihtiyaçlarını gözden kaçırmamıza neden olmamalı.
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ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA
ORMANLARIN MÜLKİYETİ
Prof. Dr. Cemil ATA
İlmen ve fennen orman özelliğini yitirmiş, kurulmuş komisyonlarca
orman alanları dışına çıkarılmış, vatandaş tarafından üzerinde ev-işyerifabrika yapılmış alanlara 2B alanları diyoruz. Ülkemizde insanlar acaba
NEDEN ormanları tahrip edip buralara ev-işyeri-okul-fabrika gibi tesisler kurmuştur? Çağdaş Batılı Ülkelerde bu tahribat neden olmamıştır da
bizde olmuştur? Sorunun yanıtı çok yönlüdür. Ancak burada en canalıcı
noktalar üzerinde durulacaktır. Batılılar tarım alanlarında ve Orman
alanlarında mülkiyet’e izin vermişler.
Biz tarım alanlarında mülkiyet’e izin vermişiz ancak orman alanlarında izin vermemişiz, buğday tarlasına, elma-armut–portakal bahçesine tapu vermişiz. Orman alanlarında mülkiyet’e izin vermemişiz. Neden böyle yapmışız? Ormanlar devlete ait olursa devlet ormanları daha
iyi korur. Ormanlar şahıslara verilirse, orman sahipleri ormanı keser,
satar, tarla açar, ormanları tarım alanlarına dönüştürür, ormanları tahrip eder, diye düşünmüşüz. İşte yaptığımız temel hata bu olmuştur.
Gerçek şudur; insanlar kendi mallarını, sahip olduklarını korur–geliştirir (insanın doğasında bu vardır), kendine ait olmayanı (herkesin malı
olan = Devletin malını) kendi malı gibi korumaz. Geliştirmek için çaba
harcamaz. Ondan hep yararlanmaya çalışır. Bunun sonucu olarak da
tahrip eder.
Yani biz bir temel yanlış yaptık. Orman alanlarını insanların sahiplenmesini engelledik, tarım alanlarında mülkiyete izin verdik, orman
alanlarında mülkiyete izin vermedik, Batılı Ülkeler vatandaşlarına hem
tarım alanlarında ve hem de orman alanlarında mülk sahibi olmaya izin
verdi, onlar sahip oldukları ormanları daha iyi korudular, bizim insanlarımız sahip olamadığı (devletin olan) ormanları korumadılar, hatta
tahrip ettiler. Bu kaçınılmaz bir sonuçtur.
Bugün karşımıza çıkan 2 B’nin temel nedeni bu’dur. Ülkemizde şahıslara ait herhangi bir alanın (tapulu buğday tarlasının, elma-armut Yazar: Prof. Dr. Cemil ATA, Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Peyzaj
Mimarlığı Bölümü, Bölüm Başkanı, İ.Ü. Orman Fakültesi mezunu (1969), Z.K.Ü. Orman
Fakültesi Dekanı ( 1993–1997, iki dönem ) Y.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı (
2002–2005, bir dönem ), Halen Y.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm
Başkanı
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portakal bahçesinin) başka insanlar tarafından işgal edildiği görülmüş
bir olay mıdır? Olmaz böyle bir şey. Ülkemizde devlete ait olan 450 bin
hektar yani 4.500.000.000 m2 orman alanı vatandaşlarımız tarafından
işgal edilmiştir. Yani 2B. Bir başka deyişle 450 bin hektar orman yok
edilerek yerlerine ev–fabrika–işyeri yapılmıştır. Zannedilmemeli ki
tahrip sadece bu kadardır. Tahrip korkunç boyutlardadır. 20.2 milyon
hektar orman alanımızın sadece 8 milyon hektarı verimli orman olarak
kalmıştır. 12 milyon hektar orman alanı insan tahribatı nedeniyle verimsiz ormanlara dönüştürülmüştür. Yaklaşık yarım milyon hektarı ise
2B olmuştur. Yani devlet daha iyi korumak için vatandaşını orman sahibi yapmamış, sahip olduğu ormanı koruyamamış, korkunç tahribata
neden olmuştur.
Keşke biz de batılı ülkelerde olduğu gibi vatandaşların orman alanlarında mülk sahibi olmasına izin verseydik. İnsanlar kendi mallarını
korurlar geliştirirler.
Batılı ülkelerde bir kavram vardır. Önemli bir kavram. Devlet vatandaşın sahiplenmediği orman alanını sahiplenmiştir. Vatandaş, sahiplendiği, malım dediği orman alanlarına sahip olmuştur. Yani tapusunu
almış, oraları korumuş ve geliştirmiştir. Vatandaşın itibar etmediği
yerler ise devletin olmuştur.

BATI ÜLKELERİNDE ORMANLARIN MÜLKİYETİ
Almanya’da ormanların % 65’i vatandaşın, sadece % 35’i devletindir.
En iyi orman alanları vatandaşın elindedir. Dağlık yerlerdeki, Alplerdeki
ve Hartz mıntıkasındaki, işletilmesi güç olan orman alanları, ulaşımı zor,
vatandaşın etkin olarak işletemeyeceği orman alanları devletin malıdır.
Yani vatandaşın benim dediği her yer vatandaşın olmuştur. Mal sahibi olan bu insanlar mallarını yani ormanlarını korumuş ve geliştirmiştir. Almanyada verimsiz orman yok gibidir. Amerika Birleşik Devletlerinde verimli ormanların % 67’si, Japonya’da % 59’u, Avrupa Birliği
Ülkelerinde ortalama % 70’i, şahıslara ait özel ormanlardır. Fransa’da
ormanların % 74’ü vatandaşın, % 26’sı devletindir. İsveç’te ormanların
% 83’ü vatandaşın , % 17’si devletindir. İtalya’da ormanlarn % 66’sı
vatandaşın, % 34’ü devletindir. Finlandiya’da ormanların % 71’i vatandaşın, % 29’u devletindir. Türkiye’de ise ormanların % 99.9’u devletin,
% 1’den azı vatandaşındır. 2 B’nin temel nedeni budur.
Çok önemli başka bir soru; İnsanlar kendi sahip olduğu ormanı korur, bu anlaşılmıştır. Ancak ya insanlar kendi sahibi olduğu ormanı
keserek tarla açarsa, yani tarım alanına dönüştürürse, tüm ormanları
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keser, tarım alanına dönüştürürse ne olacaktır, buna nasıl engel olunabilir? Batılı ülkelerde bu sorun nasıl aşılmıştır? Bu sorunun cevapları
çok yönlüdür. Bu soruyu A ve B olarak iki temel noktada toplayarak
cevaplamak gerekir.

ORMAN ALANLARINDA DEVAMLILIĞIN SAĞLANMASI
A- Düz arazi, erozyon olmayan arazi, derin topraklı arazi tarım’a uygun arazidir. Böyle yerlerde tarım yapılmalıdır. Dağlık arazi, erozyon
tehlikesi olan arazi, dik yamaçlı ve derin toprak olmayan arazi, yani
tarıma uygun olmayan arazi ise, böyle yerlerde zaten tarım yapılamaz,
böyle yerlerde orman yetiştirilir. İnsanlar bu gerçeği bilir. Yani tarıma
uygun olan yerde tarım yapar, uygun olmayan yerde orman yapar. İnsanlar yararlı işi bilir. Kendine ait olan arazide ne yapacağını bilir ve
doğrusunu yapar. Vatandaş doğruyu kolay bulur. Bunda endişeye gerek
yoktur. Mülk sahibi olan Batılı Ülkelerde böyle olmuştur. Vatandaş ancak kendine ait olmayan, devlete ait olan, verimsiz olacağını bile bile
devlet ormanını keser, tarla açar, belirli bir süre sonra buralarda erozyon da toprağı alır götürür, vatandaş da buraları terk eder. Oraların ne
olacağı hiç de umurunda değildir. Ülkemizde olan işte budur. Vatandaş
kendi ağacının dalını kesmez, devlete ait olanı ise, bırakın kesmeyi kökünü bile söker.
B- Orman alanlarının daraltılmaması son 50-60 yıldan beri hemen
hemen her ülkede kanunlarla emniyet altına alınmıştır. Batılı ülkelerde
hiç bir orman sahibi orman alanını başka bir amaçla kullanamaz. Kanunlarla bu konu çok sıkı düzenlenmiştir. Bu ülkelerde orman sahipleri
belirli kurullardan (Devletten) izin almadan bir orman alanını kesinlikle
başka bir amaçla kullanamaz. Yani tarım alanına dönüştüremez. Orman
alanları Orman Mühendisleri tarafından yapılan Amenajman planlarına
göre işletilir. Hiç kimse bu planların dışına çıkamaz. Çıkarsa ne olur?
Hırsızlık yapmak yasaktır. Biri hırsızlık yaparsa ne olur? İşte hırsıza ne
olursa Amenajman planına uymayan orman sahibine de o olur.
Şayet vatandaş verimli olmuyor diye ormanını işletmez ise, yani
amenajman planlarına uymaz ise, devlet vatandaşa ekonomik yardımlarda bulunur. Faizsiz krediler açar, ücretsiz fidan verir, yani birçok
teşvik tedbirleri vardır. Onları devreye sokar. Böylece hiç bir vatandaşın
sahip olduğu ormanı kesip, tahrip edip tarım alanına çevirmesi mümkün
değildir. Yani buna izin verilmez. Mülkiyet sorununu halletmeden ülkemizde orman tahribi durdurulamaz..
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ÜLKEMİZDE 2B ALANLARININ DURUMU
2B arazileri 1980’den önce ilmen ve fennen orman vasfını kaybetmiş
orman arazileri için söz konusudur. Yani 450 bin hektar ormansızlaştırılan alan 1980 öncesindeki alanlardır. 1980’den günümüze kadar devletten çalınan, tahrip edilmiş olan alanlarının ne kadar olduğu henüz
tesbit edilmemiştir. Ancak şurası kesin ki bu orman tahribinin hızı kesilmemiştir, bilakis artmıştır.
Vatandaşı orman sahibi yapmadan ormanları korumak mümkün değildir. Tüm bunlar doğru kabul edilirse vatandaş nasıl orman sahibi
yapılabilir? Ormanlar vatandaşa rastgele dağıtılacak mıdır? Hayır, dağıtılmamalıdır. Para karşılığı satılacak mıdır? Hayır, hiç kimse yatırım
amacı ile orman satınalmaz. Verimli 8 milyon hektar orman alanı satılır
mı? Hayır, verimli ormanların parasal değerini kimse ödeyerek alacak
güçte değildir.

ÇÖZÜM YOLU
Çözüm nedir? Ülkemiz ormanlarının % 60’ı, yani 12 milyon hektar
orman alanı; verimsiz, kapalılığı kırılmış, artımdan düşmüş, degrade
ormanlardır. Bu ormanların üzerindeki servet (ağaçlar) o alanların
verimli orman alanlarına dönüştürülmesi için çoğunlukla yeterlidir. Bu
orman alanları üzerindeki servetle birlikte vatandaşa verilirse, vatandaş
bu serveti kullanarak o verimsiz ormanları ıslah edebilir. Bu işi yapmaya
hazır binlerce, yüzbinlerce vatandaş çıkacaktır. Yeterki; insanlara mal
sahibi olacakları garantisi verilsin, miras hakkı verilsin, bir daha devletleştirme yapılmayacağı garantisi verilsin.
Mülk sahibi olmak isteyen, verimsiz ormanları verimli ormanlara dönüştürecek, binlerce insan bunu bekliyor. Bir daha 2B sorunu yaratmak
istemiyorsak vatandaşımızı orman sahibi, mülk sahibi yapalım.
Her ağaç, her fidan her sene birazcık büyüyor. Onlar bu ülke için
büyüyor. Vatandaşın malı mı yoksa devletin malı mı olduklarını bilmeden büyüyor. Yeterki verimsiz ormanlar verimli ormanlara dönüşsün.
Ağaçlar vatandaş için veya devlet için, kimin için büyürse büyüsün, yeter
ki büyüsün. Zaten vatandaş ve devlet aynı şey değil mi? Ormanlarının
tamamı devlete ait, üretim unsurlarının çoğunu elinde tutan, çağdaş
Batılı bir ülke yoktur. Yanlışını anlayan Demirperde Ülkeleri bile hatasından döndü. Doğru yolu buldu. Biz neden bulmayalım?
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KIYILARIN HUKUKİ REJİMİ,
MÜLKİYET VE ÇEVRE SORUNLARI
Dr. Süheyla Suzan ALICA
Kıyı, deniz ve kara ekosistemlerinin buluştuğu ve her iki sistemin
birbirini etkilediği ve bu nedenle zengin bir habitat oluşturan alandır.
Kıyının bir doğal değer olarak önemi bilinmesine rağmen, bu kadar
hoyratça kullanılmasının pek çok nedeni vardır. Ender biyolojik çeşitliliği barındıran, korunması gereken ortak mirası oluşturan kıyılarımızdaki hassas alanlar, ekosistemler, tehdit altındaki türler de bu hoyrat
kullanımın ve yağmanın mağduru olmaktadırlar. Küresel ısınmanın
sıkça tartışıldığı günümüzde, kıyı alanlarındaki ve çevresindeki sulak
alanların, nehirlerin, deltaların, lagünlerin ve su kaynaklarının korunmasının önemi bir kez daha artmıştır. Bu kaynakları tehlike altına sokacak ya da yok edecek kullanım ve faaliyetlerin yasaklanmasının ve denetim altına alınmasının zorunluluğu açıktır.
Kıyı, doğal bir yeryüzü biçimi olarak öncelikle jeomorfolojinin konusunu oluşturmakla birlikte, toplumsal düzen içerisinde hukuk da kıyı
kavramına belirli sonuçlar bağlamıştır. Tarihi süreç içerisinde de kıyının
özellikle iki hukuki niteliğinin göz önünde tutulduğunu görmekteyiz.
Kıyılar doğal özelliklerinden dolayı herkesin kullanımına açık ve özel
mülkiyet alanı dışında bırakılmıştır. Kıyıların hukuki rejimine temel
teşkil eden bu ilkeler, çalışmamızda belirtilen yasal düzenlemelerin de
çerçevesini çizmektedir. Bu çerçeve içerisinde yargının da hareket alanının sınırlandırıldığı gözlenmektedir. Yargıtay’ın bir kararında çok açık
biçimde dile getirdiği üzere;1 tamamen bir ülkenin sınırları içerisinde
kalan denizlerle, kara suları o devletin hükümranlık sahasına girdiklerinden menfaati umuma aittir. Medeni Kanun uyarınca menfaati umuma
ait olan mallar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, kimsenin mülkü
değildir. Kıyılar, ister kumluk, çakıllık, ister taşlık, kayalık olsun denizlerin temadisi olup, ondan ayrılması mümkün değildir. Bu hükümle yargı,
çok doğru bir şekilde kıyının denize bağımlı bulunduğunu ve denizin
hukuki düzenine tabi olduğunu vurgulamıştır.



Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çevre Hukuku Öğ. Görevlisi. email:
salica64@yahoo.com.tr
1 Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 13.03.1972 tarih ve E.1970/7, K.1972/4 sayılı
İçtihadı Birleştirme Kararı.
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I- KIYILARIN HUKUKİ REJİMİ
Hukuk sistemimizde kıyı ile ilgili ilk hüküm 1926 tarihli Medeni Kanun’da yer almıştır. Yetmişli yıllardan itibaren de kıyılara ilişkin kapsamlı hükümlerin getirildiğini görmekteyiz. 12.01.1970 tarih ve 7/52
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “deniz ve göl kıyılarındaki kamuya ait
arazi ve arsaların satılması, kamp yeri olarak tahsis edilmesi, irtifak
hakkı tesisi suretiyle gerçek ve tüzel kişilere devredilmesi yasaklanmıştır.” (Sayıştay Başkanlığı, 2006: 5) Kıyılardaki yapılaşmaya ve planlamaya ilişkin ilk yasal düzenleme ise 11.07.1972 tarihli 1605 sayılı Kanunla 6785 sayılı İmar Kanunu’nda yapılan değişikliktir. 2
1982 Anayasası’nda ilk kez kıyıların korunmasına ilişkin doğrudan
bir hüküm düzenlenmiştir. Anayasa’nın 43. maddesinde yer alan; “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış
amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve
şartları kanunla düzenlenir.” hükmü ile kıyıların korunması anayasal
güvence altına alınmıştır. Kıyıların korunması ve kullanımına ilişkin
genel bir çerçeve çizen söz konusu hükme göre, Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan kıyı, özel mülkiyete konu olamaz ve doğasına
uygun olarak, genellik, eşitlik ve serbestlik ilkeleri gereği herkesin ortak
kullanımına açık bulunmalıdır.
Anayasal düzenlemenin ardından, 1984 yılında Kıyı Kanunu yürürlüğe girmiş, ancak birçok maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Bunun üzerine 1990 yılında 3621 sayılı yeni Kıyı Kanunu çıkarılmıştır. İptal kararının 10.07.1986 tarihinde Resmi Gazetede yayımından,
yeni Kıyı Kanunu’nun 17.04.1990 tarihinde kabulüne kadar geçen süreçte kıyılara ilişkin uygulamalar bir yasal düzenleme ile değil, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 15.07.1987 tarih ve 110 sayılı genelgesi ile
sürdürülmüştür (Keleş, 2000: 466).
Kıyı kanunu dışında Medeni Kanunda da kıyılara ilişkin hüküm yer
almaktadır. Yeni Medeni Kanun’un 715. maddesinde de; sahipsiz yerler
ile yararı kamuya ait malların, Devletin hüküm ve tasarrufu altında
Bu düzenleme ile kıyı alanları imar düzenine tabi kılınmış ve deniz, göl ve nehir
kenarlarında 10 metreden az olmamak üzere İmar ve İskan Bakanlığınca tespit edilecek mesafe içerisinde halka açık olmayan bina inşa edilemeyeceği ve mevcutlara ilave
yapılamayacağı, 10 metrelik şerit içerisinde arazi ve arsaların özel mülkiyet konusu
yapılamayacağı, denizin doldurulması yoluyla özel mülkiyete konu edilecek şekilde
arsa ve arazi kazanılamayacağı belirtilmiştir.
2
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olduğu hükme bağlanmıştır. Benzer bir hükme Kıyı Kanunu’nun 5. maddesinde de rastlamaktayız. Bu maddede, kıyıların Devletin hüküm ve
tasarrufu altında olduğu ve herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık bulunduğu ifade edilmiştir. Maddeye göre, kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Bu kapsamda,
kıyılarda özel mülkiyete dayalı yapılaşmaya gidilemez, kıyılarda kazanılmış hak ilkesine dayanılamaz. Kıyılar denizlerin devamı olup ondan
ayrılması olanaklı değildir. “Kamu yararı”, “toplumun yararlanmasına
açık”, “önceliğin kamuya verilmesi” kavramları kıyıların ortak bir doğal
değer olarak korunması ve kıyılardan yararlanma hususlarında yargı
kararlarına yol gösteren kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
kavramlar çerçevesinde, Anayasa Mahkemesi, çalışmamızda yer verdiğimiz kararlarında, kıyıların hukuki rejiminin kapsamını çizmiştir.
Söz konusu hükümlerden, kıyıların korunmasına ilişkin düzenlemelere özel bir önem verildiğini anlamakla birlikte, kıyılardaki mülkiyet
hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların oldukça fazla olduğunu görmekteyiz.
Bu sorunların ana sebebinin, kıyıların özel mülkiyete konu olamayacağının yargısal içtihatlarla belirlenmiş olmasına rağmen, bu düzenlemelerle getirilen sisteme konu olan fiili kara parçasının hukuken tespit
edilememiş olması ve hangi kara parçasının özel mülkiyet konusu olamayacağı hususunda yaşanan belirsizliktir. (Çoban, 2009: 149)

II- KIYILARDA MÜLKİYETİN TESPİTİNE VE
KULLANILMASINA İLİŞKİN SORUNLAR
Ülkemiz kıyıları sanayi ve turizm işletmelerinin faaliyetleri, yoğun
yapılaşmanın getirdiği baskı, su ürünleri üretimi gibi sebeplerle doğal
yapısını kaybetmektedir. Bahse konu bu sebeplerin oluşumunda “mülkiyet hukukuna” ilişkin sorunlar da rol oynamıştır. Kıyılarımızda yaşanan temel sorunlarımızı birkaç başlık altında toplamamız mümkündür.
1- Kıyı Alanlarının Planlanmasında ve Yönetiminde Kurumlar Arasında Yaşanan Yetki Çatışması
Kıyı alanlarına ilişkin ayrı bir “yönetim modeli” oluşturulmasında başarılı olunamamış ve kıyı alanlarının nasıl kullanılacağını gösteren
planların yapım ve onayına ilişkin yetki ve görevler farklı kurumlara
verilmiştir. Bunun sonucunda kurumlar arasında yetki çatışması oluşmuş ve yargıya yansıyan sorunlar doğmuştur. Bu durum ise kıyı alanlarında planlama çalışmalarının aksamasına ve kıyıların plansız kullanımına neden olmuştur. (Sayıştay Başkanlığı, 2006: 7) Kıyılarda çevre
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düzeni planları ve nazım imar planları ile kıyı ve dolgu alanlarında kıyı
yapılarını içeren uygulama imar planlarının yapım ve onay sürecine
ilişkin olarak yetkiler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. (Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı, 2007: Tablo 3.2.1.4.)
1- 1/25.000 ve 1/100.000 ölçeğinde Çevre Düzeni Planları için;
- Özel Çevre Koruma Alanlarında Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,
-GAP Bölgesinde GAP İdaresi,
-Tüm kıyı ve sahil şeritlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyeleri,
2- 1/5000 ölçeğinde Nazım İmar Planları için;
- Kıyı Dolgu Alanlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
-Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı,
- GAP Bölgesinde GAP İdaresi,
- Dolgu Alanı dışında ve özel kanun kapsamı dışında kalan alanlarda
İl Özel İdareleri ve Belediyeler,
3- 1/1000 ölçeğinde Uygulama İmar Planları için;
- Kıyı Dolgu Alanlarında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
- Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinde turizm amaçlı İmar Planlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı,
- GAP Bölgesinde Dolgu Alanları dışında kalan alanlarda GAP İdaresi,
- Özel Çevre Koruma Alanlarında Dolgu Alanı dışında kalan alanlarda
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı,
-Özelleştirme kapsamında kalan alanlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,
- Özel kanun kapsamı ve Dolgu Alanları dışında kalan alanlar ile Turizm Bölge, alan ve merkezlerindeki turizm dışı kullanım alanlarında İl
Özel İdareleri ve Belediyeler, yetkilidir.
Kıyıların planlanması için en önemli hususlardan biri, diğer planlara
yol gösterici olması gereken, koruma ve kullanma esasları açısından
uygulayıcı kişi ve kurumlar için zorunlu esasları belirleyen üst ölçekli
çevre düzeni planlarının3 henüz tamamlanamamış olmasıdır. Üst ölçekli
planlarla gelecekteki kullanım biçimleri belirlenemediğinden, bir sınırÇevre Düzeni Planlarının yapımı ve onaylanması konusunda da kamu kurumları
arasında yetki çatışması yaşanmakta olup, bu hususta da kamu kurumları arasında
yargıya intikal eden davalar söz konusu olmuştur.
3
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lama olmaksızın her hangi bir yer için dolgu ve liman gibi kullanımlara
ilişkin talepler ortaya çıkabilmektedir. Diğer taraftan hangi kıyıların ne
tür kullanıma uygun olduğuna ve kıyıların özelliklerinin belirlenmesine
ilişkin çalışmaların yeterli olmadığı ve bu konulara ilişkin verilerin plan
yapacak kurumlarda bulunmadığı da bilinmektedir (Sayıştay Başkanlığı,
2006: 21)
2- Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Mülkiyet Hakkına İlişkin Sorunlar
3621 sayılı Kıyı Kanunu’nda “Kıyı Kenar Çizgisi”; “Deniz, tabii ve suni
göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve
benzeri alanların doğal sınırı” olarak tanımlanmıştır. Kıyı kenar çizgisinin tespitinde yaşanan sıkıntılar, uygulamada hukuki sorunlara yol
açabilmektedir. Kıyıların ve sahillerin korunarak kamunun kullanımına
sunulması amacıyla kamu yararı doğrultusunda kullanma ilkelerinin
belirlenmesinin ilk adımının “kıyı kenar çizgisi”nin tespiti olduğu vurgulanmaktadır. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2007: 26) Kıyı Kanunu’na göre, kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için Kıyı Kenar Çizgisinin tespiti gerekmekle birlikte, kıyılarımızın ne kadarında Kıyı Kenar Çizgisinin tespitinin yapıldığı hususunda
sağlıklı ve güncel bilgiler bulunmamaktadır. ( Sayıştay Başkanlığı, 2009:
30)
Kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi suretiyle, kıt bir doğal kaynak olan
kıyının kullanımına ilişkin sorunların açıklığa kavuşturulması öngörülmektedir. Kıyı kenar çizgisi bu açıdan sadece kıyıların doğal yapısını
belirlemeye ilişkin bir rol üstlenmemiş, aynı zamanda kıyıların hukuksal
rejimini ortaya koyması ve “kıyı alanını” belirlemesi açısından işlev ve
öneme sahiptir. Yargıtay’a göre kıyı kenar çizgisi; “bir taraftan sahipsiz
mal niteliğindeki kıyı alanlarının rejimini belirlerken, öte yandan özel
mülkiyet konusu taşınmazların sınırını da çizmektedir.”4 Yüksek mahkemeye göre; kıyı kenar çizgisinin; kıyının kara yönünden sona erdiğini
göstermek, özel mülkiyete konu arazinin ve bazı durumlarda da kamu
orta mallarının deniz yönünden sınırını oluşturmak ve kıyı alanının
hemen bitiminde özel mülkiyete konu olan arazinin yer alması halinde,
kıyı alanını belirtme yanında özel mülkiyet rejiminin başlama sınırını da
göstermek gibi üç işlevi bulunmaktadır.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 28.11.1997 tarih ve E.1996/5
K.1997/3 sayılı Kararı.
4
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3- Kıyı Kenar Çizgisini Belirlemede İdarenin Yetkisi, Adli ve İdari
Yargının Görev Alanı
Kıyı Kanunu’nun 1990 yılında kabulünden bu yana yirmi yıl geçmiş
olmasına rağmen, henüz bazı yerlerde kıyı kenar çizgisi belirlenememiş,
bu nedenle bu çizgi içinde kalan tapulu taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulamamıştır. (Çoban, 2009: 150)
Kıyı Kanunu uyarınca idarenin kıyı kenar çizgisini belirleme açısından sorumluluğu nedir? Kıyı Kanunu bütünüyle ele alındığında, kıyının
kamuya açık tutulabilmesi ve idarenin görevlerini yerine getirebilmesi
ve kıyıda planlama ve uygulamanın icra edilebilmesi için öncelikle kıyı
kenar çizgisinin tespit edilmesi gerektiği bilinmektedir. - Kıyı kenar
çizgisi, Valiliklerce hazırlanan yıllık tespit programları çerçevesinde,
Valiliklerce -jeoloji mühendisi / jeolog / jeomorfolog, harita ve kadastro
mühendisi, ziraat mühendisi, mimar / şehir plancısı, inşaat mühendisi
mesleklerinden birer kişi olmak üzere- kamu görevlilerinden oluşturulan en az 5 kişilik komisyon tarafından arazide tespit edilmekte ve Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen- onaylı halihazır haritalar üzerine
işlenmektedir.
Ancak valiliklerin kıyı kenar çizgisinin tespiti konusunda yıllık program yapmadıkları, bu durumun sebebi olarak da tespit işlemi için gereksinim duyulan haritaların yapımının maliyetinin yüksek olması ve harita
ödeneğinin verilmemesinin gösterildiği konuya ilişkin Sayıştay Performans Denetim Raporunda ifade edilmektedir. Anılan Raporda; yerinde
denetim yapılan bazı bölgelerde kıyılarımızın ne kadarında kıyı kenar
çizgisinin belirlemesinin bitirildiği konusunda net bilgi alınamadığı ve
görüşme yapılan yetkililerin belirttikleri oranların tahmini olduğu ve bir
araştırmaya dayanmadığının anlaşıldığı ifade edilmektedir (Sayıştay
Başkanlığı, 2006: 30-31.)
Kıyı Kanunu, kıyı kenar çizgisinin tespiti görevini idareye vermiştir.
İdarenin yaptığı bu tespitin, bir idari işlem olarak yargı denetimine tabi
olacağı açıktır. İdari yargının yerleşmiş içtihatlarına göre; kıyı kenar
çizgisi tespit çalışmalarının onaylı kıyı kenar çizgisi bulunmayan yerlerde yapılması gerektiği, bir bölgede daha önce kıyı kenar çizgisinin
bulunması durumunda, bu çizgilerin geçerliliğini koruyacağı, zaman
içinde doğal olaylar ve koşullar gereği değişen kıyı özelliğinin mevcut
kıyı kenar çizgisinden farklı yeni bir kıyı kenar çizgisi tespitini zorunlu
kılması durumunda değişiklik ihtiyacının Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca mahallinde yapılacak somut saptamalarla belirlenmesi
gerektiğidir. Yüksek mahkemeye göre mevzuata uygun olarak belirlen-
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miş ve onaylanmış kıyı kenar çizgisinin hukuken yürürlükte olduğu
dönemde, bu mevcut kıyı kenar çizgisi yok kabul edilerek yeni bir kıyı
kenar çizgisi tespit edilmesinin gereği bulunmamaktadır. 5 Görüldüğü
üzere Danıştay, kıyı kenar çizgisinin tespitine ilişkin işlemin idari bir
işlem olduğunu kararlarında vurgulamıştır.
Buna rağmen Adli Yargı bu hususta farklı bir yaklaşım içindedir. Konuya ilişkin Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı,
kıyı kenar çizgisi ve hukuki uyuşmazlıklar konusunda tartışmalara
neden olmuş önemli bir karardır. Anılan kararın Sonuç Bölümünde;
“Kural olarak, mülkiyet hukuku yönünden kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi görevinin adli yargıya ait olduğuna; ancak, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca idare tarafından kıyı kenar çizgisi belirlenmiş ve yazılı bildirime rağmen yasal süresinde idari yargıya başvurulmaması nedeniyle yargı yolunun kapanmış olması veya idari yargı tarafından verilip kesinleşmiş karar bulunması durumlarında, bunlara uygun
şekilde kıyı kenar çizgisinin adli yargı tarafından saptanması gerektiğine”
karar verilmiştir.6
Anılan karara göre; kıyıya ilişkin bu tespit, kıyının kamuya açık tutulabilmesi ve yasanın bu alanda idareye verdiği görevlerin yerine getirilmesi ve kıyıda planlama ve uygulamanın yürütülebilmesi için gereklidir. Bu nedenle idarenin kendi açısından bu belirlemeyi yapması zorunludur. Yargıtay’a göre; kamu hukuku kurallarına göre tesis edilen bu
idari işlem, planlama, uygulama, imar, yıkım, ruhsat ve iskan gibi idari
işlere esas alınabilse de mülkiyet ve zilyetlik gibi taşınmazlarda hakkın
özüne ilişkin Kadastro Yasalarında öngörüldüğü türden bir saptama
yapmamaktadır. Bu çizginin mülkiyet hakkının tespitine ilişkin olduğuna dair kanunda açık ve kapalı bir hüküm bulunmamaktadır.
Kararda çoğunluk kararına katılmayan üyelerin “Karşı Oy Yazısı”nda
ise; kıyıyı belirleme yönteminin bir kadastral faaliyet olarak düşünülmediği, 3621 sayılı Yasanın kıyı belirleme düzenlemelerinin bir kamu
tasarrufu, bir idari işlem olarak ortaya çıktığı, Yasanın sadece kıyıdaki
kamu hukukunu düzenlemek için getirildiği, özel mülkiyetin bu yasanın
konusu olmadığı, sonuç olarak Kıyı Yasasının 5 ve 9. maddelerine dayanılarak yapılmış “kıyı kenar çizgisi” belirleme işleminin, idari yargı
yerlerinde iptal edilip ortadan kaldırılmadıkça hukuki varlığını koruyacağı; bu işlemin idarece, yasa hükümlerinin bütünlüğü bozulmaksızın
Danıştay 6. Dairesinin 23.11.2004 tarih ve E.2003/2368, K.2004/5902 sayılı Kararı
28.11.1997 tarih ve E.1996/5, K.1997/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk
Genel Kurulu Kararı.
5
6
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yerine getirilmesinin (gerek resen gerekse, ilgilisinin başvurusu üzerine) Hukuk Devleti olma ilkesine uygun düşeceği; yargısal uygulamalarda da birliği sağlayacağı, görüşü belirtilmiştir.
Söz konusu Yargıtay kararının bir takım sakıncalara yol açabileceği
ve yargı yerleri arasında veya yargı ve yürütme organı arasında uygulamada büyük kargaşa doğuracağı ifade edilmiştir (Aksoylu, 1998: 4)
Buna göre; her şeyden önce 3621 sayılı Yasa, kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi yetki ve görevini idarelere vermiştir ve bu işlem bir idari işlemdir. Bu idari işlemlere karşı ilgililerin başvuracakları yargı yeri de “idari
yargı” dır. Ancak Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı kendi içinde çelişkiye düşmektedir. Zira anılan karara göre, idare tarafından tespit edilen
kıyı kenar çizgisinin kesinleşmesi demek ilgililere tebliğ edilip bu işleme
karşı idari yargıya süresinde dava açmaları veya süresinde dava açılıp
da idari yargı tarafından bu hususta bir karar verilmesi sonucu bu işlemin kesinleşmesi demektir. Buna göre bu işlemin idari bir işlem olduğu
tereddütsüzce kabul edildiği halde, işlemin kesinleşmemesi halinde
veya işlemin idarece yapılmaması halinde bunu adli yargının yapabileceğinin kabul edilmesi büyük bir çelişkidir. Çünkü bir işlem ya adlidir ya
da idaridir. Bir işlem aynı anda hem idari hem de adli olamaz. (Aksoylu,
1998: 4)

III- MÜLKİYET HAKKI VE KIYILAR
Anayasal ve yasal düzenlemeler yapılmadan veya kıyı kenar çizgisi
belirlenmeden önce, yürürlükte bulunan hükümlere göre özel mülkiyet
konusu olmuş ve tapu siciline tescil edilmiş olan araziler üzerindeki
hakların ne olacağı sorunu yargıda en çok tartışılan konulardan biri
olmuştur. Yargı söz konusu düzenlemelerde yer verilen, “kıyıların herkesin serbestçe yararlanmasına sunulmuş sahipsiz kamu malı olması”
ilkesine dayanarak karar vermiştir. Bu ilke sonucunda kıyının devir ve
ferağ edilmesi, zamanaşımı yoluyla mülkiyetinin kazanılması, tapu sicili
hükümlerine bağlı bulunması, haczedilmesi mümkün değildir.
Yukarıda kıyılara ilişkin olarak belirtilen bu yaklaşım, uygulamada
pek çok mülkiyet sorununun doğmasına neden olmuştur. Zira kıyı kenar
çizgisi belirlenmeden önce kıyıdaki bazı taşınmazlar üzerinde özel mülkiyet tesis edilerek tapuya tescil edilmiş, tapu kaydına dayanılarak taşınmazlar el değiştirmiş, birleştirilmiş ve ayni haklara ilişkin üzerinde
pek çok işlem yapılmıştır. Sonucunda da bu işlemler kamu otoriteleri
tarafından da onaylanarak resmi işleme dönüştürülmüştür. Daha sonra
belirlenen kıyı kenar çizgisi işlemi neticesinde de, taşınmazı kıyı kenar
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çizgisi içinde kalan, Hazine tarafından açılan davalar sonucunda tüm
yatırım ve beklentileri ile birlikte tapuları iptal edilen ve hiçbir karşılık
ve bedel ödenmeksizin taşınmazları ellerinden alınan kişiler haksızlığa
uğradıklarını düşünmektedirler (Çoban, 2009: 157). Bu davalar sonucunda uygulamanın dayandığı Kıyı Kanunu’nun 5. maddesinin Anayasaya ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
1. Anayasa Mahkemesinin Kıyı Kanunu İle İlgili Son Kararının Değerlendirilmesi
Anayasa Mahkemesi Kıyı Kanunu’nun 5. maddesinin Anayasaya aykırılığına ilişkin söz konusu kararında;7 Anayasa’nın 43. maddesinin ve
paralel olarak Medeni Kanun’un 715. ve Kıyı Kanunu’nun 5. maddelerinin, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu hükmünü
içerdiğini, deniz, göl ve ırmak kenarlarındaki kıyılara uygulanacak hukuki statünün, ancak kıyı kenar çizgilerinin belirlenmesi ile fiilen ortaya
çıkacağını, kıyıların bu hukuksal durumu nedeniyle, uygulamada Anayasal ve yasal düzenleme yapılmadan ya da yasaya uygun olarak kıyı kenar
çizgisi belirlenmeden önce özel mülkiyete konu olmuş ve tapu siciline
tescil edilmiş olan taşınmazlar üzerinde kazanılmış hak doğmayacağını,
buraların zamanaşımı yoluyla iktisap edilemeyeceğini, tapu sicili hükümlerine bağlı tutulamayacağını ve haczedilmeyeceğini belirtmiştir.
Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın mülkiyet hakkına ilişkin 35. ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 1. Protokolün 1. maddesine atıfta bulunduktan sonra, mülkiyet hakkının bireyin eşya üzerindeki hakimiyetini
güvence altına aldığı ve bu hakimiyetin bireye devletin müdahale edemeyeceği özel bir alan yarattığı, bireye kendi hayatını yönlendirme ve
geleceğini tasarlama olanağı sunduğu ve bu nedenle birey özgürlüğü ile
mülkiyet hakkı arasında yakın bir ilişki olduğu vurgulanmıştır. Ancak
mülkiyet hakkının mutlak bir hak olmadığı ve kamu yararı amacıyla
sınırlandırılabileceği, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında
olması nedeniyle özel mülkiyete konu yapılamamasının Anayasa’da
öngörüldüğü belirtildikten sonra, iptali istenilen 3621 sayılı Yasa’nın 5.
maddesinin birinci fıkrasının, Anayasa’nın 43. maddesindeki hükmün
bir tekrarı niteliğinde olduğu, bu nedenle 5. maddenin Anayasa’ya aykırı
bir yönü bulunmadığı kararına varılmıştır. Anayasa Mahkemesine göre,
itiraz başvurusunda değinilen uygulama sorununun, son yıllarda Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları çerçevesinde kıyı kenar çizgisi
içinde kalan tapu siciline kayıtlı taşınmazların karşılıklı hak dengesini
7 Anayasa Mahkemesinin 24.09.2008 tarih ve E. 2008/26, K.2008/147 sayılı kararı.
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sağlamak amacıyla mülk sahibine tazminat niteliğinde bir bedelin
ödenmesi gerektiği yolundaki yargı kararları ile ortadan kalkmıştır.
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mülkiyet
Hakkı ve Kıyılar
Açıkça belirtildiği üzere Anayasa ve diğer hukuki düzenlemelerde kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğuna ve bu yerlerde
özel mülkiyetin olamayacağına dair birçok hüküm ve özel mülkiyetin
iptal edilmesi ile ilgili, bu güne kadar sayısız Mahkeme kararı bulunmaktadır. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kıyılarda, kamu yararı
amacıyla özel mülkiyetin olamayacağını kabul etmekle birlikte, iyi niyetle ve hukuki kısıtlamalardan habersiz bir şekilde, mülkiyeti edinen
kişinin bu mülkiyetinin bedelsiz olarak ortadan kaldırılmasının “mülkiyet hakkı”nın ihlali olacağına hükmetmiştir.
Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen Mülkiyet Hakkı, kişiye eşya
üzerinde en geniş yetkiyi tanıyan bir ayni hak olarak kabul edilmektedir.
35. maddeye göre; Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tapu kütüğünde söz konusu
taşınmazların kıyı içerisinde kaldığına dair bir şerh yokken, bu
taşınmazı edinen kişinin bu hususları bilemeyeceğini, dolayısıyla iyi
niyetli olarak bedeli karşılığında taşınmazı edindiğini belirterek, sorumluluğun kamu idaresinde olduğuna değinmiş ve mülkiyetin ancak
belirli bir bedel karşılığında kişilerin ellerinden alınabileceğine vurgu
yapmıştır. Mahkemenin bu kararlarına atıf yapan Yargıtay, “kıyı” içerisinde kalmasından ötürü tapuları bedelsiz iptal edilen şahısların tazminat isteyebileceği yönünde kararlar vermektedir.8
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararlarında dayandığı
“Mülkiyet Hakkı”na ilişkin hüküm, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin
1 No’lu Protokol’ün 1. maddesidir. Anılan hükme göre; “Her gerçek ve
tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme
hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen
koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve
mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak
Yargıtay 1.Hukuk Dairesi’nin 23.10.2007 tarih ve 2007/6214 E.-2007/9985 K. sayılı
kararı
8
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için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları
hakka halel getirmez.”
AİHM, mülkiyetlerine karşılık yeterli tazminatın ödenmediği bu durumda, kanun tarafından öngörülmesine rağmen, bu müdahalenin,
kamu yararı gerekleri ve kişinin temel haklarının korunması gerekleri
arasındaki adil dengeyi sağlamadığına hükmetmektedir.
Görüldüğü üzere, AİHM, kıyı alanlarındaki taşınmazların bedelsiz
olarak iptal edilmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni eki
1 No’lu Protokolün 1. maddesine aykırı davranıldığına hükmederek
kişiler lehine karar vermiştir.9
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin söz konusu kararları üzerine
Yargıtay da kıyıda kalan özel mülkiyetin bedelsiz ortadan kaldırılamayacağına karar vermiş bulunmaktadır. Gelinen bu noktada, “kıyı”da
kalan taşınmazı bedelsiz olarak iptal edilen şahıslar, taşınmazlarının
karşılığı bir tazminat elde edebilmek için, öncelikle iç hukukta gerekli
davaları açmak zorundadırlar.

IV. KIYI KANUNU TASARISI VE KIYILARIN KORUNMASI
Kıyı Kanunu Tasarısı ile “Kıyı Alanları Koruma ve Geliştirme Bölgesi”
adı altında, coğrafi, tarihi, kültürel, geleneksel yaşam tarzı, sektörel ya
da turistik nitelikleri ile korunması ve sektörel ihtiyaçları dikkate alınarak planlı bir şekilde korunarak geliştirilmesi amacıyla sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen bölgeler
şeklinde, korunması gereken alanlara yeni düzenlemeler getirmek istemektedir. Ayrıca “Kıyı Yönetim Planı” olarak yeni bir plan türünün,
planlama mevzuatına katılması öngörülmektedir. Tasarıya göre, bu
Kanun ve hükümleri ile imar planı kararlarına uygun olmak kaydıyla,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; gerekli gördüğü sahil şeridi ve kıyı alanlarında ilgili idareden Kıyı Yönetim Planlarının hazırlanmasını isteyecek
ve ilgili idarece hazırlanıp Bakanlıkça uygun görülen planlara göre uygulama yapılacaktır.
Kıyı Kanunu Tasarısına, enerji ve maden sektörünün önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik değişikliklerin damgasını vurduğunu
söylemek kanımızca yanlış olmayacaktır. Kanunun 6. maddesinin 4.
fıkrasında yapılan yenilikler kapsamında, “Kıyıda imar planı kararı ile”
yapılabilecek tesisler içerisine “enerji tesisleri”, “her türlü boru hatları,

9
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enerji ve haberleşme nakil hatlarına ve tüp geçitlere ait yapı ve tesisler
ile petrol, doğalgaz, maden işletme tesisleri,” eklenmiştir.
Bayındırlık Bakanlığı, “Bütünleşik Kıyı Alanı Planları”nı yaptırma ve
onaylama yetkisini alarak, Kıyı Koruma ve Geliştirme Bölgelerinde;
altıncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen kullanımlar ile bütünleşen ve sahil şeridi ile gerisindeki etkilenme alanlarını kapsayan ve bu
alanların korunmasına, kullanılmasına ve yapılaşmasına ilişkin faaliyetleri yerine getirecektir. Kıyıda, uygulama imar plânı aranmaksızın
yapılabilecek olan yapı ve tesislerin ise yönetmelik ile belirleneceği
öngörülmektedir. Yani idari bir işlem olan Yönetmelik ile idarenin istediği tesislerin kıyıda yapılmasına göz yumulabilecektir.
Söz konusu planların İmar Kanununda düzenlenen planlama hiyerarşisine uymamasına rağmen, plânlara ilişkin ilân, askı ve itirazlara dair
hususlar hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili hükümlerinin
uygulanacağı ve onaylanan, ilân ve askı süreci tamamlanarak kesinleşen
plânların valilik ve belediyelerce uygulanmasının mecburî olduğu öngörülmüştür. Ancak ilginç bir başka hüküm Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
Çevre ve Orman Bakanlığı ve Özel Çevre Koruma Kurumunun planlama
yetkilerinin alınmak istenmesidir. Tasarı kapsamındaki plânlarda; 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun plân onama yetkisini düzenleyen
hükümleri ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun koruma amaçlı imar plânlarına ilişkin hükümleri ve 2872
sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu madde hükümleri uygulanmayacaktır.
Bu hükmün getiriliş amacının ne olduğu çok açık biçimde bellidir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kıyı alanlarını planlanma yetkisini diğer
kurumlardan alarak kendisi kullanmak istemektedir. 2872 sayılı Çevre
Kanunu’nun 9 maddesi ile Özel Çevre Koruma Kurumuna verilen yetkilerin kullanılamayacağı da açıktır.
Tasarıya göre “Sahil Şeridi”; kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alan olarak belirlenmiştir. Ancak, coğrafi yapısı, tarihi, kültürel özellikleri ya da geleneksel
yaşam tarzı nedeniyle yerleşmelerin alternatif gelişme alanının bulunmaması halinde, Belediye veya Valiliğin teklifi ve alanın özelliğine göre
ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Bakanlığın, sahil
şeridini Bayındırlık Kurulu Kararı ile kıyı kenar çizgisinden itibaren
kara yönünde yatay olarak belirleyeceği öngörülmektedir.
Ancak kanımızca bu hüküm Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir.
Zira sahil şeridinin idare tarafından bu şekilde belirlenmesi durumunda
kıyıların korunmasının mümkün olamayacağı açıktır. Anayasa Mahke-
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mesi de konuya ilişkin verdiği bir kararında; “Sahil şeridi derinlikleri,
imar plânlı ya da henüz uygulama plânları yapılmamış yerlerde, kullanış
amaçlarına göre ayrı ayrı saptanabilir. Ancak, yukarıdaki koşulları içeren bir derinliğin, her halde 100 m. den az olmaması gerekir. Sahil şeridi
olarak daha dar bir alanın belirlenmesi, bu yerlerden Anayasa’nın öngördüğü kamu yararına uygun bir yararlanmayı zorlaştıracaktır.” demektedir. Yüksek Mahkemeye göre; “Yasakoyucu, takdir hakkını, ne
zaman yapılacağı belli olmayan bir planın gerekçe gösterilerek kamu
yararına saptanmış genişliklerin daraltılması sonucunu doğuracak uygulamalara olanak verecek biçimde kullanamaz.”10
Görülüyor ki; mahkeme farklı genişliklerin belirlenmesi bakımından
uygulama imar planı gibi bir gerekçenin gösterilmesini Anayasa’ya
aykırı bulmamaktadır. Tasarı ile getirilmek istenen yeni düzenlemede
“uygulama imar planı” da yer almamaktadır. Sadece Kurul Kararı yeterli
olmaktadır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 43. maddesinin “kullanım
amaçlarına göre” ifadesini kullanarak farklı ölçütlerin belirlenmesini
mümkün kıldığını düşünmektedir. Fakat mahkeme sahil şeridine ilişkin
asgari genişliğin en az 100 metre olabileceğini vurgulamaktadır. Bu
gerekçelerin Anayasa’nın 43. maddesi açısından yapılmış değerlendirmelere dayandığı açıktır. Mahkeme bu bendi ayrıca Anayasa’nın “Çevre
Hakkı”nı düzenleyen 56. maddesine aykırı bulmuştur.
Sonuç olarak; çağdaş devlet anlayışına göre, kıyılarda kamu yararına
uygun düzenlemenin asgari koşullarını belirlemiştir. Kıyı bölgeleri,
coğrafi özellikleri, doğal kaynak potansiyeli ve ekosistem zenginliğinin
yanı sıra, kentleşme, sanayileşme, ikinci konut gelişmeleri nedeniyle
üzerindeki baskıların artarak sürdüğü bir bölgedir. Kıyı bölgelerinin,
denizden ve güneşten yararlanmaya elverişli ayrıca, kişilerin sağlık,
temiz hava ve dinlence gereksinimlerini karşılayacak toplumun yararlanmasına açık kimi tesislerin yapımına ve yeterli bir sahil yolu geçirilmesine olanak veren bir derinliği içermesi, bu yerlerden yararlanmada
önceliğin kamuya verilmesinin asgari koşulunu oluşturur. Bu derinlik,
denizden doğal servet ve kaynak olarak yararlanılmaya ve bu amaçlı
tesislerin yapımına da elverişli olmalıdır. Ülkemiz kıyılarının yeni bir
yaklaşım ve model çerçevesinde planlanması, kıyı bölgelerinin sadece
kıyı ve sahil şeridinden oluşan bir mekan değil, etkileşim içinde bulunduğu alanları da kapsayan bir bölge olarak ele alınması gerekmektedir.

10
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TCK’DE ZAMANAŞIMI KURALLARI
ÇERÇEVESİNDE YARGITAY’IN SİT ALANLARINA
EL ATMA VE SALDIRI SUÇ DEĞERLENDİRMESİNİN
SONUÇLARI
Halil GÜNER

SUÇUN TANIMI
Günümüzde, toplumsal yaşamın olgularından biri, en önemlisi suç
olduğu belirtilir. Toplumsal yaşamla birlikte toplumsal düzeni kuran ve
koruyan, sürdüren bazı kurallar benimsenmiştir. Kaynakları (dinsel,
ahlaki, kişisel v.b.) farklılık gösteren, zamanla benimseme ve
temellendirme biçimi değişen bu düzen kurallarında yapılabilecekler ve
yapılamayacaklar ortaya konmuştur. Tarihsel olarak, insanın toplumsal
yaşama geçişiyle birlikte suç ve suçlu kavramlarının ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Suç toplumda oluşur, sosyal bilimde, suç normaldir ve suçun işlenmediği toplumun olmadığı kabul edilir. “Durkheim’e göre bir olgu, oluşumunun belli bir döneminde, belirli tipteki bir toplumda genel olarak
görülüyorsa normaldir. Suç yalnızca şu ya da bu tür toplumların çoğunda değil, ama her türden tüm toplumlarda gözlemlenir.” (Aron,
2000; 294) “Durkheim, suçun her sağlıklı toplumun bütünleyici bir
parçası, kamusal sağlığın bir unsuru olduğunu ileri sürer. ... Suç gereklidir ve toplumsal yaşamın temel koşullarına bağlıdır.” (Ayan, 2006; 193)
İlk aşamalarda, kurallarda, yapılabilecekler düzenlenirken, toplumsal
değişimin belirli döneminde artık yapılabilecekler değil, yapılmayacakları gösteren ve uyulmadığında yaptırımı gösteren kurallar konmuştur.
“...Suç, doğal olgular alemine değil, normatif olgular alemine ait bir
kavram demektir. Gerçekten, suç, olgusal anlamda deneye dayalı bir
doğrulamanın değil, beşeri bir davranış üzerine verilen bir değer hükmünün ürünüdür. Bundan dolayı her suç, kendine vücut veren bir kuralı, yani bir kanun hükmünü zorunlu kılmaktadır. Ortada bir değerlendirme, açıkçası bir kanun hükmü yoksa, suç da yoktur, sadece zararlı
veya yararlı, ya da haz veya acı veren fiiller vardır.” (Hafızoğulları, 2008;
239)
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“Suç sosyal bir olgudur. Nerede en az iki insan varsa orada birine
göre normal olan diğerine göre olmayan ve suç olarak görülen bir davranış ortaya çıkar, bu normaldir. Suç durağan bir olgu değildir.” (Burkay,
2008; 1)
Ceza hukuku teorisinde suçun çok farklı tanımları yapılmıştır:
“Suç, kanunun isleyenini bir ceza tehdidi altına sokarak soyut düzeyde öngördüğü beşeri bir fiildir. Bu halde, bir fiilin suç olup olmadığını belirlemede, sadece fiilin kuralla benzeşiminin tespiti yetmemekte,
ayrıca hukuka uygunluk nedenlerinin de bulunmaması gerekmektedir.
Öte yandan, suçun bu tanımı, onun hukukun genel teorisindeki yerini de
belirlemektedir. Hukukun genel teorisinde, suç, “hukuki fiiller” arasında
ifadesini bulmaktadır. Ancak, suç, “tabii fiiller” kümesine değil, “iradi
fiiller” kümesine girmektedir. Suç, bu küme içerisinde “hukuka uygun
fiiller” arasında değil, doğal olarak “hukuka aykırı fiiller” arasında yer
almaktadır... Suç, beşeri davranışlar üzerine hukuk kuralları oluşturmaya yetkili kimsenin değerlendirmelerine göre devletin amaçlarıyla
çatışan, etkin bir biçimde yasaklanmaları ancak bir ceza müeyyidesiyle
sağlanabilen fiillerdir.” (Hafızoğulları, 2008; 240)
“Suç, isnad yeteneğine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin yarattığı
icraî veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği yasada yazılı tipe
uygun, hukuka aykırı ve müeyyide (yaptırım) olarak bir cezanın uygulanmasını gerektiren bir eylemdir.” (Alacakaptan, 1975; 10)

SÜREN SUÇ (KESİNTİSİZ - MÜTEMADİ SUÇ) KAVRAMI
Suçlar, sonuçlarına göre, ani suçlar ve süren suçlar olarak ayrılmaktadırlar.
Ani suçlar, bir anda gerçekleşip sonuçlanan suçlardır. Sonuç gerçekleştiğinde tamamlanan suçlardır.
Süren (kesintisiz - mütemadi=devam eden) suçlar ise, failin harekete
geçmesiyle sona ermeyen, icrası bir süre uzayan suçlardır. Yani, bir anda
bitmeyen, sonucu oluştuktan sonra belirli süre devam eden suçlardır.
Burada önemli olan, eylem sonucu oluşan zararın sürmesi ya da etkilerinin sürmesi değil, (örneğin, etkili eylem suçunda, yaranın iyileşme
süresi, izlerinin kalması ani suç niteliğini kaldırmaz) eylemin yasanın
tanımladığı sonuçlarının her an oluşmaya devam etmesi, sürmesi gerektiğidir. Ayrıca, suçu işleyen kişinin (fail), eylemini sürdürme iradesinin
olması, yani eylemi serbest iradesiyle sürdürmesi, eylemi sona erdirme
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iradesinin olması gerekir.(Alacakaptan,1975; 54) (Özgürlüğü kısıtlama
suçunun oluşabilmesi için, kişinin özgürlüğünden belirli süre yoksun
bırakılmasını gerektirir.)
Ani suç, süren suç arasındaki ayrımın önemi sıralanabilir:
1- Şikayet süresi, ani suçlarda eylem gerçekleştiği anda, süren suçlarda ise eylemin sona erdiği anda başlar. Yani sürdürmenin bitirildiği
zaman başlar.
2- Uygulanacak yasa yönünden, ilkine eylemin işlendiği anda yürürlükte bulunan yasa, diğerinde ise sona erdiği yani sürdürmenin sona
erdiği anda yürürlükte bulunan yasa uygulanır.
3- Genel Af halinde ise süren suçta eylem döneminde çıkan aftan sonraki dönemdeki eylem suç olmaktan çıkacaktır.
4- Zamanaşımı yönünden ise, sürenin başlangıcının tespiti ve hesaplanması durumunda farklı sonuçları vardır.
Süren (kesintisiz – temadi) suçlarda, iddianame düzenlenmesiyle
eylem kesintiye uğramıştır. Eğer iddianame sonrasında eylem sürüyorsa, yeni bir suç işleniyor demektir. Bu bambaşka bir suç değil, iddianame öncesindeki suç, tekrar ediliyor demektir.

ZAMANAŞIMI KAVRAMI
Zamanaşımı, hukukta çok sık karşılaşılan bir kavramdır. Hakkın
aranmasında ya da suçların araştırılmasında, izlenmesinde öncelikle
dikkate alınan, hukukun temel kurumlarından biridir, zamanaşımı.
Sözcük anlamı,
“i-Yasanın belli ettiği koşullar altında belli bir sürenin geçmesi ve bunun sonucunda kimi hakların kazanılması ya da düşmesi
ii- Yasada belirtilen konular gerçekleştikten ve sınırları çizilen süreler geçirildikten sonra bir yükümlülükten kurtulmuş olma.” (tdk.gov.tr,
2009)
“Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın
kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre.” (adalet.gov.tr, 2009)
Bu tanımlarda da görüldüğü gibi, hak iddiasının, hakkın doğduğu ya
da doğduğunun öğrenildiği tarihten itibaren belirlenmiş süre içinde ileri
sürülmesi gerekir.
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Medeni hukuk yönüyle bu süre zamanaşımı ya da hak düşürücü süre
olarak adlandırılır. Zamanaşımı ile hak düşürücü süre aynı kavramlar
değildir, farklı etki ve sonuçları vardır. Zamanaşımı süresinde iddia
edilmeyen hakkın sonradan talep edilmesi olanaklı değildir.
Ceza hukuku yönünden ise zamanaşımı iki ögelidir. Kovuşturma zamanaşımı, ceza zamanaşımı.
Kovuşturma zamanaşımı, herhangi bir suçun, soruşturulup kamu
davası açılarak yargılama yapılması ve ceza hükmünün kesinleşmesinin
tamamlanması için yasada düzenlenmiş süredir. Yargı organları, suçu,
suçun işlendiği tarihten itibaren yasada belirtilen süre içinde yargılama
yapıp sonuçlandırmaları gereklidir. Bu süre geçtiğinde, suç işlediği iddia
edilen kişinin yargılanması mümkün olmaz.
Ceza zamanaşımı ise, hakkında, suç işlediği için cezalandırılmasına
karar verilen hükümlünün bu cezasının infazı için yasanın düzenlediği
azami süredir. Bu süre, devletin suçluyu cezalandırma süresini gösterir.
Zamanaşımı, hukuk devletinin gereği, hukuksal öngörülebilirliğin
gerçekleştiği bir kurumdur. Devleti de herşeyi zamanında sonuçlandırması için zorlayan sürelerdir. Devlet, zamanında suçu kovuşturmalı,
verilen cezayı da zamanında infaz etmelidir. Aksi halde, kovuşturma ve
cezayı uygulama hakkını kaybeder.
“Doktrinde, suçun üzerinden çok zamanın geçmiş olmasından ötürü,
çoğu kez kanıtların kaybolmasının, kalanların özgünlüğünü yitirmesinin,
ihlalin bastırılmasına karşı toplumun ilgisinin azalmasının suçun kovuşturulmasını yararsız kıldığı; cezadan uzun süre kaçan hükümlünün,
kaçaklık süresi içinde hep yakalanmak korkusu ile yasadığı, bunun bir
yerde cezayı çekmiş olmaya denk olduğu ileri sürülmüş, dolayısıyla ceza
hukukunda zamanaşımının zorunlu olduğu düşünülmüştür. Ancak,
doktrinde, aksi düşünce, toplumda sürekli huzur ve güven ortamının
tesisi isteniyorsa, suçların her yerde ve her zaman mutlaka kovuşturulması gerektiğini ileri sürmektedir.”(Hafızoğulları, 2008; 655)
5237 sayılı TCK'de zamanaşımı, 66-72 maddeleri arasında düzenlenmiştir:
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“DAVA ZAMANAŞIMI
Madde 66 - (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan hâller dışında
kamu davası;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,
b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,
c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,
d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,
e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl, Geçmesiyle düşer.
(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını
doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını
doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında
ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.
(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut
deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâlleri de
göz önünde bulundurulur.
(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun
kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur;
seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı
bakımından
hapis cezası esas alınır.
(5) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./8.mad) Aynı fiilden dolayı
tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin
kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.
(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs hâlinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz
suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve
nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını
bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.
(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi hâlinde dava zamanaşımı
uygulanmaz.
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DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DURMASI VEYA KESİLMESİ
Madde 67 - (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya
karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin
sonucuna bağlı olduğu hallerde, izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında olduğu hususunda
karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava
zamanaşımı durur.
(2) Bir suçla ilgili olarak;
a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,
b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,
c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,
d) Sanıklardan bir kısmı hakkında tutuklama kararı verilmesi,halinde, dava zamanaşımı kesilir.
(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması
halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten
itibaren yeniden işlemeye başlar.
(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.
CEZA ZAMANAŞIMI
Madde 68 – (1) Bu madede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis hapis cezalarında kırk yıl,
b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl,
c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmidört yıl
d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl,
e) Beş yıla kadar hapis veya adli para cezalarında on yıl,
(2)Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını
doldurmamış olanlar hakkında bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını
doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise
üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.
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(3) Bu kanunun ikinci kitabının dördüncü kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis
veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zamanaşımı
uygulanmaz.
(4) Türleri başka başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için
konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.
(5) Ceza zamanaşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir
suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza
miktarı esas alınarak süre hesaplanır.
CEZA ZAMANAŞIMI VE HAK YOKSUNLUKLARI
Madde 69 - (1) Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunluklarının süresi ceza zamanaşımı doluncaya kadar devam eder.
MÜSADEREDE ZAMANAŞIMI
Madde 70 - (1) Müsadereye ilişkin hüküm, kesinleşmeden itibaren
yirmi yıl geçtikten sonra infaz edilmez.
CEZA ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ
Madde 71 - (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.
(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla
hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir.
ZAMANAŞIMININ HESABI VE UYGULANMASI
Madde 72 - (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmî
takvime göre hesap edilir.
(2)Dava ve ceza zamanaşımı re'sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.
765 sayılı TCK'de zamanaşımı kuralları 102-104 maddeleri arasında
düzenlenmişti.
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KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YASASI VE
SİTLER
Ülkemizde tarihsel ve özel kültürel değerler ile yaşadığımız doğanın
başka ülkelerde benzeri olmayan yerlerle başka bir yerde rastlanmayan
canlıları korumak, gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak düşüncesiyle kabul edilen 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
yasası, belirli tanımlamalar yapmıştır. Bunlar;
Kültür varlıkları; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür,
din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün
değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve
taşınmaz varlıklardır.
Tabiat varlıkları; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere
ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından
korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan
değerlerdir.
Sit; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin
ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri
özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun
olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.
Koruma ve Korunma; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri;
taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon
işleridir.
Korunma alanı; taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları
veya tarihi çevre içinde korunmalarında etkinlik taşıyan korunması
zorunlu olan alandır.
Ören yeri; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup, topoğrafik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince
belirgin ve mütecanis özelliklere sahip, aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer,
kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının
birleştiği alanlardır.
Bu tanımlamalara göre belirlenmiş varlıklara ve sit alanlarına yönelik
eylemler de 65 ve devamı maddelerinde, suçlar ve cezalar olarak düzenlemiştir. 2863 sayılı KTVKK 65 nci maddesi, yazımıza konu suçu ve
cezasını düzenlemiştir. Buna göre;
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“Madde 65- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./408.mad)
a) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa
olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Bu fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlenmiş ise, verilecek cezalar bir kat artırılır.
b) Sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına, koruma amaçlı imar plânlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında öngörülen şartlara aykırı izinsiz inşaî ve
fizikî müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis
ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. ...”
Bu kurala göre, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarına zarar
verme, sit alanlarına müdahale suç olarak düzenlenip cezası gösterilmiştir.

FİZİKİ, İNŞAİ MÜDAHALE
Kültür ve tabiat varlıklarının bozulması, zarar verilmesi, herhangi bir
yapı, eklenti, değişiklik yapılması; sınırının değiştirilmesi vb eylemler
fiziki ve inşai müdahale sayılır. Sit alanları doğal ve arkeolojik alanlar
olarak iki farklı grupta düzenlenmiş, her grup da kendi içinde üç dereceye ayrılmıştır. Kültür bakanlığı işlemleri veya kamusal işlemler yönünden ve mülkiyetle ilgili olarak da farklılık gösteren bu derecelendirmenin suç yönünden farklılığı yoktur. Yani 1. derece arkeolojik ya da
doğal sit alanında işlenen suçla 3. derece arkeolojik ya da doğal sit alanında işlenen suç arasında cezalandırma yönüyle ayrım yoktur; her iki
halde de, suçlara, niteliğine göre aynı ceza verilebilir.
Fiziki ve inşai müdahale suçlarında bir özellikle karşılaşılmaktadır.
Bu da, anlık bozma, ya da yıkma dışındaki eylemlerde, örneğin, sit alanına ev, dükkan, lokanta, liman, iskele yani kısaca yapı veya eklenti
yaparak el atmak, işgal etmek eylemleriyle meydana gelen suçlarda
devamlılığın olması, yani, failin kullanma ya da el atmayı sürdürmesidir.
Bu halde, suç, mütemadi (süren) suç niteliğine dönüşmüştür. Eylemle
kültürel ya da tabiat varlıklarına yönelik el atmanın sonuçları, etkileri
eski hale dönünceye kadar sürmektedir. Failin eski hale dönüştürmesi,
yapıyı ortadan kaldırması veya kullanmaktan vazgeçip uzaklaşması
eylemine kadar suç işlenmektedir.
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ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI VE HESAPLANMASI
Zamanaşımının başlangıcı, suçun işlendiği tarihtir. Sürenin hesabında
suçun işlendiği tarih dikkate alınır. Zamanaşımını kesen işlemlerden
biri, iddianamenin kabul edilmesidir. Sanık hakkında düzenlenen iddianame, ilgili mahkemesince kabul edildiğinde zamanaşımı kesilir. (TCK
67/2.c md) Bu halde süre yeniden işlemeye başlar ancak zamanaşımı
süresi değişebilir ki bu TCK 67/3 ve 4. maddelerinde düzenlenmiş,
sürenin yarısı kadardan fazla uzamayacağını hükme bağlamıştır.
Süren (kesintisiz-temadi) suçlarda zamanaşımı nasıl hesaplanacaktır?
Zamanaşımı, süren (kesintisiz mütemadi) suçlarda kesintinin gerçekleştiği; yani, iddianamenin düzenlendiği günden itibaren başlar (TCK
m. 66/6). Bu suçlar yönünden, süren suç tanımına uygun olarak, eylemin bir bölümünü sona erdiren neden, iddianamenin düzenlenmesidir.
İddianame düzenlenmekle, o ana kadar geçen zamandaki suç kesintiye
uğramıştır ancak eğer eylem sürüyorsa yani kişi kullanmayı, el atmayı
sürdürüyorsa, iddianameden sonra aynı suç tekrarlanıyor demektir. Bu
bağımsız bir suç olacaktır. Zamanaşımının iddianameden başlamasının
önemi burada görülebilir. İlk halde, olay tarihi dikkate alındığında sonraki eylemlerde hangi tarih dikkate alınacaktır? Sonraki bağımsız suçlarda iddianamenin başlangıç sayılması, öncekinde iddianameyle başlatılmasını gerektirir.
Bu başlangıç tarihinin asıl önemi, ülkemizde suçların öğrenilmesinin
ve yargıya intikal etmesinin uzun sürmesinde ortaya çıkar. Bu tür suçlar,
siyasi düşüncelerle her zaman ya da hemen bildirilmemekte, gerek
denetimin yetersizliği gerekse popülist düşünceler veya ekonomik çıkarların zarara uğrayacağı inancı, suçun uzun süre sonra bildirilmesine
neden olmaktadır. Yargı organında görüşülünceye kadar epey zaman
geçmektedir. Yargı, gerek bilirkişi sorunu, gerekse teknik olanaksızlıklar
nedeniyle kısa zamanda çözme imkanı bulamamaktadır.
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YARGITAY'IN GÖRÜŞÜ
2863 sayılı KTVKK'nin 65. maddesi kapsamındaki suçlar hakkında,
Yargıtay, suçun niteliğini farklı değerlendirerek suçu kesintisiz süren
suç olarak görmemekte, ani suçlar toplamı (müteselsil suç) olarak
görmektedir. Bu konuda bir karara bakmakta yarar vardır. Yargıtay 7.
CD'nin 10.10.1996 gün 1996/1809 sayılı bozma kararında;
“... sanıkların 2863 sayılı kanunun 9. maddesine aykırı olarak korunması gerekli ve tescilli taşınmaz kültür varlığının bozulmasına yol açacak şekilde inşai ve fiziki müdahalede bulundukları anlaşılmasına rağmen... inşaatın durdurulduğuna ilişkin ../../1993 günlü tutanaktan sanıkların haberdar olduklarını kabule yeterli delil bulunmadığı anlaşılmış
... başkaca bir fiili kesinti mevcut olmadığı halde teselsülden bahisle sanıklar hakkında TCK'nin 80. maddesinin uygulanması ...” gerekçesi, bu
suçun yukarıda belirtilen ayrım kapsamında ani suç olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Çünkü, 765 sayılı TCK'nin 80. maddesi teselsülü düzenler. Bu madde;
“Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı
hükmünün bir kâç defa ihlâl edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile
bir suç sayılır. Fakat, bundan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden
yarıya kadar artırılır.” hükmünü içerir. Bu maddeye göre; “müteselsil
suç «hukukî bir varsayım» dan ibarettir. Çünkü, müteselsil suç her biri
bağımsız bir suç olan müteaddit suçların varlığını gerektirir. Yasa koyucu, çok ağır ceza verilmesini önlemek ve adaleti sağlamak amacıyla bu
suçları tek bir suç saymıştır. Yasanın sözü de bunun bir kanıtıdır.”
(Alacakaptan, 1975; 55)
Yargıtay bozma kararına göre, 2863 sayılı yasanın 65. maddesine aykırı bu davranışı, süren (temadi- kesintisiz) suç, yani öncelikle tek suç
değil, suçların birleştiği, yasaca tek kabul edilen, müteselsil suç olarak
nitelendirdiği anlaşılmaktadır.
TCK 66/6 maddesi dikkate alındığında, sit alanlarına inşai ve fiziki
müdahale suçu da süren suç olduğundan, zamanaşımının başlangıcı
iddianamenin düzenlendiği ya da CMK gereği iddianamenin kabul edildiği tarih olmalıdır. Ancak, Yargıtay, 2863 sayılı KTVKK 65. maddesi
kapsamındaki suçlarda, yukarıda örnek kararda görüldüğü gibi tek – ani
suç kabul etmekle, zamanaşımının başlangıcında, olayın oluştuğu, el
atmanın ya da işgalin başladığı tarihi dikkate almaktadır.
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Yargıtay 7. CD’nin 24.06.2009 gün 2007/7749 E 2009/7532 K sayılı
ilamıyla* yerel mahkemenin inşaatın yapıldığı tarihi dikkate alarak
verdiği kararı onamıştır.
Yargıtay'ın bu değerlendirmesi, suçun niteliğine uygun değildir,
doğru değildir. Yukarıda anlatıldığı gibi fiziki ve inşai müdahale suçu ani
suç değil, süren (kesintisiz – temadi) suç olarak değerlendirilmelidir.
Örneğin, inşaat veya yapı suretiyle el atmada eylem, yapının yapılması
suretiyle sit alanına el atmak, müdahale etmektir. Bu eylem, failin eylemden vazgeçmesine veya hakkında iddianame düzenlenip kabulüne
kadar tektir, ancak belirli süre geçmesi gerekmiştir. Bunun farazi olarak
birkaç suçtan ibaret tek suç görülmesi, suç tanımına uygun değildir.
Kesintisiz bir suçtur ve devamlılığı iddianame keser. İddianame düzenlenene kadar tek suç kabul edilmeli, sonrasındaki eylem de ayrı ve bağımsız bir suç olarak görülmelidir.
Ayrıca, bu yargılama yönünden sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü, ülkemizde hava fotoğrafları sık aralıklarla çekilmediğinden, inşaat veya
müdahalenin tam tarihinin teknik olarak tespit edilememesi nedeniyle
sadece tanık beyanına dayanılmaktadır ki, bu, adalet duygusu yönünden
tatmin edici değildir. Tanıkların çoğu, kesin tarih vermek yerine yuvarlak rakamlar vermek, belirsiz örnekleme yapmak suretiyle hukuka
aykırılığın yargılanmasının engellenmesine neden olabilmektedir. Aynı
yöredeki benzer durumdaki kişiler de bunu kullanarak mülkiyet ve
çevre yönüyle sıkıntılı durumlarla karşılaşılmaktadır.
Çünkü, zamanaşımı gerçekleştiğinde TCK'nin 66. maddesine (765 sayılı TCK 102-105 md) göre kamu davasının düşmesine karar verilmesi
zorunludur. Bu karar, suçun sübutu yani varlığına ilişkin bir karar olmadığı için failler ve fiil hakkında bir değerlendirme yapılamamaktadır.
Bir yerde suçlar da kovuşturalamadan kalmaktadır.

KAMUSAL ETKİLERİ
Zamanaşımı gerçekleştiğinde, mahkemeler, <kamu davasının düşmesine> vermek zorunda olduğundan fail ya da sanıklar hakkında
kesin bir değerlendirme yapılamamakta, Anayasanın ve hukukun genel
kuralları gereği, masum kabul edilen kişi aleyhine, inşai ve fiziki müdahalesinin önlenmesine ilişkin hukuk mahkemelerinde yapılacak hukuki
mücadele zorlaşmaktadır. Eski hale getirilmesi zorlaşmakta, tamamen
* Yargıtay 7. CD’nin benzer kararları çoktur. Örnek açısından, 7. CD’nin 19.10.2009 gün
2007/3555 E - 2009/11170 K ve 20.01.2009 gün 2006/17275 E – 2009/159 K.
ilamları
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idari tasarrufa kalan eski hale dönüştürme işlemi çeşitli nedenlerle
yapılamamakta veya yapılmamaktadır. Bunun sonucunda kamuya ait
olan taşınmazlar, kültür ve tabiat varlıkları zarar görmekte; haksız kazançlara neden olmakta; kamu mülkiyeti, kamu yararı kişisel çıkarlarca
ortadan kaldırılmaktadır.
Cezasız kalan aykırılıklar örnek oluşturmakta, ihlalleri artırmaktadır.
Bir şey olmaz düşüncesi yaygınlaşarak çevre zarar görmektedir. İhlallerin artması çözümü zorlaştırmakta, yürütme tarafından ihlalin önlenmesi yerine, çıkarılan aflarla hukuksuzluklar meşrulaştırılmaktadır.
Bu aflar ve sonraki yasa değişiklikleri, hem kamu mülkiyetine zarar
verdiği gibi hem de Medeni yasa anlamında, zilyetlikle taşınmaz mülkiyeti edinimi olanağı sağlayabilmektedir.

SONUÇ
2863 sayılı KTVKK'nin 9. maddesinde tanımladığı ve 65. maddesinde
yaptırımını gösterdiği SİT alanlarına inşai ve fiziki el atma – saldırı
suçlarında, yargı organına getirilmesinin uzun süre alması, geç bildirilmesi nedeniyle hemen sonuç alınamadığı görülmektedir. Yargılamanın,
hem yargının genel ve teknik sorunları hem de idarenin kusurları nedeniyle uzun sürmesi, zamanaşımı nedeniyle kamu davalarının düşmesine
neden olmaktadır. Yargıtay, bu suçların nitelemesinde farklı görüş ortaya koyduğu için, zamanaşımının başlangıcının tespitinde TCK'nin
66/6 maddesine uymayan değerlendirme yapmakta, zamanaşımının
başlangıcında, iddianame tarihi yerine olay tarihini esas almaktadır.
Zamanaşımı tarihindeki farklı düşünce, zaten geç gelen suçların kovuşturulmasını önleyebilmektedir. Bu da, hem toplumsal hem de kamusal zararlara neden olmaktadır. Çözüm zorlaştıkça, çıkar çatışması ve
çevre zararları da doğmakta, mülkiyet haklarında adil olmayan değişimlere yol açmaktadır. Yargının zamanında sonuç alamaması nedeniyle, ayrıca, kamusal haktan piyasaya dönüşümü de teşvik etmektedir.
Bu nedenlerle, 2863 sayılı yasanın 9. madde tanımlamasıyla 65 maddesindeki suçlar yönünden, zamanaşımının başlangıcında iddianamenin
kabul tarihinin dikkate alınmasının önemi büyüktür.
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1999 YILINA KADAR ANAYASALARIMIZDA
YER ALMAYAN DEVLET MÜLKİYETİ KAVRAMI VE
MADENLER ÜZERİNDE HÜKÜM VE TASARRUF
Av. Volkan KAYA

1961 ve 1982 Anayasalarının hazırlık aşamalarında sosyalizm ve
bunu çağrıştırabilecek ideolojik cümle ve kavramların Anayasa metinleri içerisinde yer almamasına özen gösterilmiştir. Bu durum kimi zaman madde gerekçelerine, kimi zaman ise Danışma Meclisi konuşmalarında kendini göstermiştir. Anayasa’nın devletin temel amaç ve görevlerinin sayıldığı 5 nci maddesinde geçen “sosyal hukuk devleti” ilkesinin
Danışma Meclisince, “sosyal devlet bazılarının yanlış sandıkları veya
kasten tahrif ettikleri gibi sosyalist devletle ilişkisi olmayan bir devlet
anlayışıdır,” (TBMM, 1982: 3) şeklinde gerekçelendirilmesi bu duruma
örnek teşkil etmektedir.
Bu düşünce Anayasa’nın, Anayasa Komisyonunca Danışma Meclisi’ne
sunulan ilk taslak metininde “Temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılamaması” başlıklı 13 üncü maddesi ve “Parti kurma ve partilere
girme hakkı” başlıklı 77 nci maddesinin içeriklerinde dahi yer almıştır.
13 üncü madde, “…Türk Devleti'nin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek, temel hak ve özgürlükleri yok etmek, devletin bir kişi veya
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak ya da sair herhangi bir yoldan komünizme, faşizme veya
dinî temellere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla
kullanılamaz…” (TBMM, 1982: 80) 77 nci madde, “Sınıf ve zümre esasını, komünizmi, faşizmi, teokrasiyi ve her hangi tür bir diktatörlüğü
Türkiye'de savunmayı ve yerleştirmeyi esas alan siyasî partiler
kurulamaz.” (TBMM, 1982: 93) olarak düzenlenerek Danışma Meclisi’ne
sunulmuştur.
Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanmış olan taslağının mülkiyet
ve mirası düzenleyen 43 üncü maddesinin gerekçesi açıklanırken, “Mülkiyetin Anayasa güvencesi altına alınması, yine Anayasanın komünizmi,
faşizmi ve din temeline dayanan Devlet kurmayı yasaklayan hükümle TMMOB Maden Mühendisleri Odası
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riyle birlikte karşılaştırılınca, mülkiyetin bu şekildeki himayesinin bir
ölçüde ekonomik sistem tercihi bakımından da bir gösterge teşkil etmektedir. Kısaca, özel mülkiyetin özellikle üretim araçları üzerindeki
özel mülkiyetin yok edilmesi, inkâr edilmesi de önlenmiştir.” denilmektedir (TBMM, 1982: 146).
Bütün bu durum bizi tabii servetler ve kaynakların düzenlendiği
Anayasa maddesinde devlet ve mülkiyet kelimelerinin bir arada kullanılmamasına gösterilen özen ile karşı karşıya bırakmıştır. Bunun sonucunda genel kabulde devletin malı olarak kabul edilen, tabii servetler ve
kaynaklar ile kıyıların (devletin mülkiyetinde oldukları söylenmeksizin)
devletin hüküm ve tasarrufu altında oldukları belirtilmektedir.
Devlet ve mülkiyet kavramının Anayasa’da bir arada kullanımına ise
1982 Anayasa’sının “Devletleştirme” başlıklı 47 nci maddesinin başlığına “özelleştirme” kavramını ekleyen ve madde içeriğine üçüncü ve
dördüncü fıkraları ekleyen 1999 değişikliği ile karşılaşmaktayız. 47 nci
maddeye eklenen üçüncü fıkra ile “Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve
varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir”
denilerek, devlet mülkiyeti kavramına ilk kez özelleştirme başlığı altında bir Anayasa maddesinde yer verilmiştir.

MADEN - MÜLKİYET İLİŞKİSİ
Ülkemizde uygulanan devlet hakimiyeti sistemi ve bu sistemin kabul
edilme sebebinin anlaşılabilmesi için öncelikle mülkiyet ve maden kavramının tanımlanması ve Anayasalarımızın oluşturulma aşamasında bu
iki kavramın Anayasa’da yer alış biçiminin vurgulanmasında fayda vardır. Mülkiyet, Arapça kökenli olup, sözcüğün üç harfi “m-l-k” dir. “M-l-k”
kökünden mülkiyetten başka mülk, malik, melik, meleke, emlak, temlik
ve temellük gibi daha pek çok sözcük türetilmektedir. Bu kelimeler güç,
kuvvet, iktidar, zapt ve hakimiyeti, hakimiyetin konusu veya hakimiyet
ile ilgili işleri ifade etmektedir. Şu halde “mülkiyet” ile “hakimiyet” kavramı arasında çok sıkı bir bağ bulunmaktadır (Ünal, 2006: 901).
Türkçede olduğu gibi Grek ve Latin kökenli dillerde mülkiyet
anlamında kullanılan sözcüklerde de aynı bağ mevcuttur. Grekçe de
kullanılan “Kyriotês” ve Latincede kullanılan “dominium” sözcüklerinde
de efendi, hakim, iktidar, sahip anlamı bulunmaktadır. Latincede aile
başkanının evdeki iktidarı gibi bir hakimiyeti çağrıştıran “dominium”
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dan başka, mülkiyeti ifade etmek üzere bir de “ proprietas” sözcüğü
kullanılmıştır. Bu sözcük kendisine mahsus özgü (propres) anlamına
gelmektedir. Şu halde, bugün proprietas sözcüğünden geldiğinde şüphe
bulunmayan Latin kökenli batı dillerinde kullanılan propriété (Frans.),
property (İng.) sözcüklerinin de diğer bütün fertleri dışarıda tutan
münhasır ve kişiye özgü bir hakimiyeti ve aidiyeti ifade ettiği ileri sürülebilir (Ünal, 2006: 901). Türk Hukuk Lügatine göre, mülkiyet hakkı,
ferdin bir şeyin üzerindeki hakimiyeti demektir (Türk Hukuk Lügatı,
1991: 255).
Maden sözcüğünün, Türk Hukuk Lügatinde Arapça kökenli olduğu ve
ikamet manasında olan “adn” kelimesinden geldiği belirtilmektedir
(Türk Hukuk Lügatı, 1991: 255). Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre, yer
kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan,
ekonomik yönden değer taşıyan mineral madendir (tdk.gov.tr., 2009).
Maden Kanunu’na göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak
bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve
su kaynakları dışında kalan her türlü madde madendir (Maden Kanunu
2. md.).

MADEN MÜLKİYETİ SİSTEMLERİ
Dünya üzerinde madenlerin mülkiyetine ilişkin uygulanan üç farklı
sistem bulunmaktadır. Bunlar:
1- Arazi Mülkiyeti Dışında Kabul Edilen Sistem
2- Mütemmim Cüz Sistemi
3- Bulma Sistemi’dir.
Arazi mülkiyeti dışında kabul edilen sistem, kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. İlki madenlerin amme mülkü sayılması (dominialite) sistemidir. İkinci sistem, madenlerin devlet mülkü sayılarak muhtelif şekillerle
şahıslara işletme hakkının verilmesi (regalien) sistemidir (Fındıklıgil,
1966: 79). Devlet mülkiyeti sisteminde madenler kimin arazisinde
olursa olsun, devletin hakimiyetindedir. Mütemmim cüz sisteminde,
madenler arazinin bir bütünleyicisi bir parçası olarak kabul edilmekte
ve arazi sahibi madenin de sahibidir. Bulma sisteminde ise madeni
bulan kişi arazi başkasına ait olsa dahi madenin sahibi sayılmaktadır.
Anayasa mahkemesi 1986 yılında vermiş olduğu bir kararında
(Anayasa Mahkemesi 1986/30 K. N.) maden mülkiyeti konusunda şu
açıklamalara değinmiştir; “Madenin hukukî mahiyeti üzerinde görüş
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birliği olmaması “maden üzerindeki mülkiyet rejimi”nin de farklı olması
sonucunu doğurmuştur. Nitekim bugün çeşitli ülkelerde maden için uygulanan üç ayrı mülkiyet rejimi tespit etmek mümkündür. Bunlardan
birincisi “mütemmim cüz rejimi”dir. Bu rejimde madenin bulunduğu
arazinin sahibi aynı zamanda madenin mülkiyetine de sahiptir. İkinci
rejime “Devlet hakimiyeti rejimi” adı verilebilir. Bu rejimin özünü, madenler üzerindeki mülkiyet hakkının Devlete ait olması teşkil eder. Bu
rejim iki ayrı şekilde uygulanabilmektedir. Birinci tür uygulamada Devlet, madenler üzerinde tam bir mülkiyet hakkına sahiptir. İkinci tür
uygulamada ise madenler toplumun malı olup, Devlet bu madenlerin en
verimli şekilde işletilmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir. Üçüncü
mülkiyet rejimi ise “sahipsiz şeyler rejimi” denebilir. Bu rejimde madenin mülkiyet hakkı onu bulana aittir.
Bu üç ayrı rejimde mülkiyet hakkının konusu ya “maddî” olabilir veya
“işletme hakkı” şeklinde belirlenebilir. Mülkiyet hakkının konusu eğer,
maden rezervi, bu rezervin işletilmesi için açılan galeriler, kullanılan
araç ve gereçler üzerinde bir mülkiyet hakkı olarak düşünülüyorsa, bu
“maddî” bir mülkiyet hakkıdır. Buna mukabil maden üzerinde mülkiyet
hakkı, madenin işletilmesi ve bunun için gerekli girişimlerde bulunabilme hakkı olarak düşünülürse, bu da “işletme hakkı” şeklinde belirlenen soyut bir mülkiyet hakkı olur. Mülkiyet rejimi ile ilgili yukarıdaki
açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde, “işletme hakkı” şeklinde
belirlenen mülkiyet hakkının, “Devlet hakimiyeti rejimi”nin doğal bir
gereği olduğu görülür.”

ANAYASALARIMIZDA MÜLKİYET
Anayasalarımızda mülkiyet kavramının yer alması 1924 Anayasası
ile gerçekleşmiştir. “Türklerin Kamu Hakları” başlıklı 1924 Anayasası’nın 70 inci maddesi; “Şahsi masuniyet, vicdan, tefekkür, kelam,
neşir, seyahat, akit, sayü amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet,
şirket, hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hukukundandır.” olarak düzenlenmiştir. 1945 yılında Türkçeleştirilen ve 15.01.1945 tarih ve 5905
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1924 Anayasa’sının 70 inci maddesi;
“Kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülkedinme, malını ve hakkını kullanma, toplanma, dernek
kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabii haklarındandır” şeklindedir.
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1924 Anayasası’ndan farklı olarak 1961 Anayasası ile mülkiyet,
“mülkiyet hakkı” olarak ayrı bir başlık altında, mülkiyete ait genel kuralı, toprak mülkiyeti, kamulaştırmayı ve devletleştirmeyi içeren dört
madde ile düzenlenmiştir. Maddeler Anayasa’nın, “Sosyal ve İktisadi
Haklar ve Ödevler”in düzenlendiği üçüncü bölümünde yer almıştır.
Mülkiyete ait genel kuralın düzenlendiği 36 ncı maddeye göre, herkes,
mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı
amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum
yararına aykırı olamaz.
1982 Anayasasında “mülkiyet” 1961 Anayasası’ndan farklı olarak,
düzenlenmiş olduğu dönemdeki liberal ekonomik düşünceyi yansıtır
şekilde, “Kişinin Hakları ve Ödevleri”nin düzenlendiği ikinci bölümde
düzenlenerek, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünden
çıkarılmıştır. “Mülkiyet hakkı”, Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanarak Danışma Meclisi’nde sunulan ilk tasarıda “Sosyal ve Ekonomik
Haklar ve Ödevler” başlıklı bölümde yer almıştır. Danışma Meclisi’nce
kabul edilen metin uzun tartışmalara neden olmuş olmasına rağmen,
mülkiyet hakkının, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı
bölümde kalması gerektiği kabul edilerek, Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonuna gönderilmiştir.
Danışma Meclisinde yapılan tartışmalarda, mülkiyet hakkının “Kişinin Hakları ve Ödevleri” bölümüne taşınmasının gerekliliğinin gerekçesi
olarak, mülkiyet hakkının kutsal olduğu bu nedenle bu hakkın kişi hakları arasında düzenlenerek devlet tarafından sınırlanmasının zorlaştırılması gerektiği ile İnsan Halkları Evrensel Beyannamesi öne sürülmüştür.
Sonuçta askeri üyelerden oluşan Milli Güvenlik Konseyi Anayasa
Komisyonu maddeyi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünden, “Kişinin Hakları ve Ödevleri” bölümüne taşıyarak generallerden
oluşan Milli Güvenlik Konseyine sunmuş ve Anayasa’nın tümü üzerinde
yapılan değişiklerle beraber madde kabul edilmiştir.
1982 Anayasası’nın “Mülkiyet Hakkı” başlıklı 35 inci maddesine göre,
herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu
yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması
toplum yararına aykırı olamaz.
Maddeye dair Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi Anayasa
Komisyonu gerekçelerinin ayrıca ele alınmasında yarar bulunmaktadır.
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Danışma Meclisi Alman hukukçuları referans alarak yazmış olduğu
madde gerekçesini, “Mülkiyet hakkı Devletten önce de var olan bir gerçek olması itibariyle (Maunz - Dürig - Herzog - Scholz, Grundgesetz,
Kumm- Entar, Art. 14, N.5) ekonomik ve sosyal haklar arasında değil de
kişinin temel hakları arasında düzenlenmesi düşünülebilirse de Komisyon şimdiki düzenlemenin yerinde olduğu sonucuna varmıştır (TBMM,
2008: 62).
Mülkiyetin Anayasa güvencesi altına alınması, yine Anayasanın komünizmi, faşizmi ve din temeline dayanan devlet kurmayı yasaklayan
hükümleriyle birlikte karşılaştırılınca, mülkiyetin bu şekildeki himayesinin bir ölçüde ekonomik sistem tercihi bakımından da bir gösterge
teşkil etmektedir. Kısaca, özel mülkiyetin özellikle üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin yok edilmesi, inkâr edilmesi de önlenmiştir “…
Mülkiyetin korunması, hürriyeti de güvence altına alır (Maunz - Dürig Herzog - Scholz, Art. 14. N. 15/16)... devletleştirmenin mülkiyetin Anayasa güvencesi altına alınması ile çelişir bir yanı yoktur” olarak belirtmiştir (TBMM, 2008: 64).

ANAYASALARIMIZ VE KANUNLARDA MADENLER
Tabii servet ve kaynaklarımızdan olan madenlerin Anayasa ile düzenlenmesi hususuna ilk kez 1961 Anayasası ile yer verilmiştir. 1926
yılında kabul edilen Türk Kanunu Medenisi’nin gayrimenkullerin konusunu düzenleyen 632 nci maddesinde madenler araziler, tapu siciline
özel ve daimi olarak ayrıca kaydedilen haklarla birlikte gayrimenkul
olarak belirtilmiştir.
Maden hukukunun Türkiye Cumhuriyeti döneminde derli toplu tek
mevzuat haline getirilmesi 1954 yılında kabul edilen 6309 sayılı Maden
Kanunu ile olmuştur. 6309 sayılı Maden Kanunu’nda madenlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında oldukları ve içinde bulundukları arzın
mülkiyetine tabi olmadıkları vurgulanmıştır. Maddenin açıklamasında
madenlerin bulundukları arazinin mütemmim cüzü olmadıkları, özel
mülkiyete konu edilemeyecekleri, devletin hüküm ve tasarrufu altında
bulunan mallardan ibaret oldukları söylenmiştir.
Maden Kanunu’nun kabulünün ardından Medeni Kanun hükümleri
ile Maden Kanunu hükümleri çelişir bir hal almıştır. Bu durum 2001
yılında kabul edilen ve 743 sayılı Medeni Kanunu hükümden kaldıran
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabulüne kadar devam etmiştir.
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Yürürlükte bulunan Medeni Kanunda madenlerin gayrimenkul sayılacaklarına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
1961 Anayasası’nın 130 uncu maddesine göre, tabii servetler ve kaynaklar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve
işletilmesi hakkı devlete aittir. Arama ve işletmenin devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle
yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.
1982 Anayasa’sının Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan tabii
servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesini düzenleyen taslak
maddesi, Danışma Meclisi tarafından en sert şekilde karşı çıkılan maddeler arasında yer almıştır. Karşı duruşun temel nedenini madde ile özel
teşebbüse madenlerin aranma ve işletilmesinde tanınan öncelikler
oluşturmuştur. Tepkiler sonunda taslak madde değiştirilerek Danışma
Meclisinde kabul edilmiş, Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu
tarafından redaksiyona tabi tutulmuştur.
1982 Anayasasında tabii servetler ve kaynaklar, “Ekonomik Hükümler” bölümünde düzenlenmiştir. 168 inci maddeye göre, tabii servetler
ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması
ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için,
gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın
arama ve işletmesinin, devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak
veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun açık
iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken
şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.
1982 Anayasası sonrası kabul edilen 3213 sayılı Maden Kanunu,
5177 sayılı Kanun ile değiştirilerek günümüzde uygulanagelen halini
almıştır. Kanunun 4 üncü maddesi Anayasa’ya paralel olarak madenlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın
mülkiyetine tabi olmadıkları şeklinde düzenlenmiştir. Maden Kanunu’nda 5 gruba ayrılan madenlerin aranması ve işletilebilmesi için I,
II, III ve IV. grup madenler için ruhsat, V. grup madenler için sertifika
alınması gerekmektedir. I. grup madenler arama ruhsatına tabii olmayıp
doğrudan işletme ruhsatı ile işletilirler. Ruhsatın bulunduğu arazi arayan ve/veya işletene ait değilse, arazide arama faaliyetinin gösterilebilmesi için özel mülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına
münhasır olmak üzere belli süreler için Bakanlığa müracaat ile irtifak
ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir. Ayrıca işletme ruhsatı safhasında
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işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi
üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde
kamulaştırılır.
Ruhsatlar, medeni hakları kullanmaya ehil T. C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketlere, bu hususta yetkisi
bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve
iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir.

SONUÇ
Ülkemizde içinde bulunduğu şartlara göre devamlı değişim halinde
olan maden mevzuatının, Anayasa ve Maden Kanunu’nda birçok eksiklik
içerir şekilde düzenlenmiş olduğu rahatlıkla söylenebilir. İdeolojik düşüncelerden kaynaklı olarak Anayasa’da tabii servetler ve kaynakların,
devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilmiş, mülkiyetinin
devlete ait olduğuna değinilmemiştir. Bu durum hukuki açıdan madenlerin mülkiyet sorununu ortaya çıkarmıştır.
1954 yılında kabul edilen 6309 sayılı Maden Kanunu’nun komisyon
görüşmelerinde madenlerin devlet mallarından sayılmış oldukları belirtilmiştir, ancak 1961 ve 1982 Anayasalarında bu konuya yer verilmemiştir. Günümüzde ise mevzuattaki eksikliler nedeniyle madenlerin
mülkiyete tabi mal olup olmadıkları konusu, hatta sadece bir arama ve
işletme hakkından mı ibaret oldukları tartışılır hale gelmiştir.
Diğer bir eksiklik, ister hak ister mülkiyet olsun, verilmiş ruhsata istinaden çıkarılan madenlerin hangi aşamada devletin hüküm ve tasarrufu altından çıktıkları sorunudur. Yani topraktan çıkarıldıkları zaman
mı devletin hüküm ve tasarrufu altından çıkmaktadırlar; yoksa verilmiş
olan ruhsat ile birlikte mi? Tartışılamayacak tek konu ise hangi aşamada
olursa olsun madenler üzerinde devletin gözetim yükümlülüğünün
devam etmekte olduğudur.
Madenlerin menkul mü, gayrimenkul mü oldukları Medeni Kanun
değişikliği sonrasında ortaya çıkmış bir sorun olmakla beraber, bu sorun halen devam etmektedir. Eski Medeni Kanun döneminde çıkarılmış
olan 6309 sayılı Maden Kanunu’nda madenler üzerinde ipotek kurulabilmesi ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nda bu hükmün korunuyor olması, ipotek edilebilir olması nedeniyle madenlerin gayrimenkul olarak
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değerlendirilebilmesi savını güçlendiriyor görünmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun yürürlüğe girmiş
olduğu dönemde 743 sayılı Medeni Kanun halihazırda yürürlüktedir.
2004 yılında kabul edilen 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 1954 yılından beri
uygulanagelen ipotek müessesini kaldırmamıştır.
Sonuç olarak tabii servetler ve kaynaklar arasında yer alan madenlerin mevzuatta açık ifadeler ile düzenlenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu
yolla madenlerin mülkiyete tabi olup olmadıkları, hüküm ve tasarruf
altında olma kavramının mülkiyete sahip olma anlamına gelip gelmediği, madenler üzerinde bulunan devlet tasarrufunun sadece bir haktan
mı ibaret olduğu ve son olarak madenlerin menkul mü gayrimenkul mü
oldukları tartışmalarının sona ermesi sağlanabilir.
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YABANCILARA TOPRAK SATIŞI

YABANCILARIN TÜRKİYE’DEKİ
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ HAKLARI
Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN

2003 yılında ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerle1, yabancıların
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki taşınmazlar üzerinde hak
edinmelerine dair tartışmalar hararetlendi. Uygulamada en fazla etki
doğurabilecek iki değişiklik, yabancılara köy sınırları içerisinde kalan
taşınmazlar üzerinde hak edinme olanağı tanınması ve yabancı ticaret
şirketlerinin de taşınmazlar üzerinde hak edinebilecekler arasında sayılmasıydı. Değişiklikler aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne gidildi. Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi.2 Karardan sonra yapılan düzenlemelerdeki3 bazı hükümler aleyhine tekrar Anayasa Mahkemesi’ne gidildi ve
Anayasa Mahkemesi bir kez daha iptal kararı verdi.4 İptal kararı üzerine
yapılan değişiklikleri içeren son düzenleme 15 Temmuz 2008’de yürürlüğe girdi5 ve bu düzenlemedeki bazı hükümler aleyhine de Anayasa
Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulunuldu. Anayasa Mahkemesi
dosyayı esastan görüşme kararı aldı ve dava gündeme alınmak üzere
Anayasa Mahkemesi’nde bekliyor. Bu süreç içerisinde konu kamuoyunda çok tartışıldı; ancak konuyu hukuki, iktisadi ve sosyal açıdan
bilimsel şekilde ele alan çalışmaların sayısı çok azdı. Bu bildiride, 2005
yılından bu yana konunun hukuki boyutu üzerinde çalışan ve çözüm
önerileri üreten bir araştırmacı sıfatıyla, parametreleri ve kritik öneme
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sahip noktaları saptamak istiyorum. Böylece diğer araştırmacılara da
konunun hukuki boyutuna yönelik bir kılavuz sunmuş olacağım.

I. ÜÇ BELİRLEYİCİ KAVRAM
Konunun hukuki açıdan doğru değerlendirilmesi üç belirleyici kavramın nitelenmesine bağlıdır. Bunlar sırasıyla “yabancı”, “taşınmaz” ve
“taşınmazlar üzerindeki haklar” kavramlarıdır.

1. Yabancı Kavramı
“Yabancı” kavramını yabancı gerçek kişiler ve yabancı tüzel kişiler
şeklinde ikiye ayırarak incelemek gerekir.
Yabancı gerçek kişi, “bir devletin ülkesinde bulunup da o devletle vatandaşlık bağı olmayan kimsedir.” (Odman Boztosun, 2005: 57-59)
Örneklersek bir İngiliz vatandaşı, bir Ürdün vatandaşı, bir Yunan vatandaşı ve hatta vatansız kişiler yabancı gerçek kişidir. Gerçek kişi Türk
asıllı olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yine yabancı
gerçek kişidir (örneğin Türk asıllı Bulgar veya Yunan vatandaşları). Çifte
vatandaşlık olanağından yararlanan kişiler ise (Almanya’da ikamet eden
bazı vatandaşlarımız gibi) yabancı gerçek kişi sayılmaz; çünkü Türkiye
Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlıdırlar.
Yabancı tüzel kişiler ise tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerini, dernekleri, vakıfları ve benzeri oluşumları kapsarlar. Tüzel kişi, eğer Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca tanımlanıp kurulmamışsa yabancı
tüzel kişidir. Örneğin İsrail mevzuatına göre kurulmuş bir şirket,
A.B.D.’nin Virginia eyaleti mevzuatı uyarınca kurulmuş bir vakıf veya
Fransa mevzuatı uyarınca kurulmuş bir dernek yabancı tüzel kişidir.
Tüzel kişiliğe sahip uluslararası kuruluşlar da uluslararası düzenlemeler
yoluyla kurulduklarından yabancı tüzel kişidir; örneğin Avrupa Birliği.
Son düzenleme uyarınca yabancı tüzel kişilerden sadece yabancı ticaret
şirketleri Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinebilir.
Bu tanım uyarınca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca kurulmuş
ticaret şirketleri, yabancı sermayeli olsalar da yabancı tüzel kişi değildirler. Yabancı sermayeli şirketler, yabancı ülkelerin vatandaşlığına
sahip gerçek kişilerin (vatansızlar ve mülteciler hariç tutulmuş), yurt
dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının, yabancı tüzel kişilerin ve
uluslararası kuruluşların sermaye koyarak Türkiye’de kurduğu veya
hisselerini satın aldığı (menkul kıymet borsalarından almışsa en az %
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10 oranında olmalı) şirketlerdir. Bunlar, taşınmazlar üzerinde mutlak
hakların edinimi açısından diğer yerli ticaret şirketlerinden farklı düzenlemeye tabi tutulmuşlardır.

2. Taşınmaz Kavramı
Eşya hukuku kapsamında üzerinde hak edinilebilecek eşya, taşınır ve
taşınmaz şeklinde ikiye ayrılır. Medeni Kanun’un Eşya Hukuku kitabında taşınmazın tanımı yapılmamıştır; ancak taşınmaz mülkiyetine
konu unsurlar, (i) arazi, (ii) (üzerinde bağımsız ve sürekli hak kurulmuşsa) yapı ve su kaynağı 6ve (iii) bağımsız bölümler7 şeklinde sayma
yoluyla belirtilmiştir.8 Bu durumda örneğin bir tarla arazi olarak, bir
spor salonu yapı olarak ve bir apartman dairesi bağımsız bölüm olarak
bir taşınmaz niteliğindedir. Buna karşın barınma amaçlı kullanılsa ve bir
yerde sabit dursa da bir karavan taşınmaz niteliğinde değildir.

3. Taşınmaz Üzerindeki Hak Kavramı
Taşınmaz üzerinde iki türlü hak edinilebilir; mutlak hak veya nisbi
hak. Mutlak haklar hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilir;
nisbi haklar ise sadece kendisiyle hukuki ilişkiye girişilen kişiye karşı
ileri sürülebilir. Yalnız taşınmazlar üzerindeki bazı nisbi haklar tapuya
şerh verilerek bu hakların etkisi kuvvetlendirilebilir; yani herkese karşı
ileri sürülebilirler. Taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkı mutlak haktır;
kira hakkı ise nisbi haktır, ancak tapuya şerh verilerek etkisi kuvvetlendirilebilir.9 Örneğin bir dükkan sahibi dükkanını istediği şekilde
değerlendirebilir ve dükkanına yapılan tecavüzleri önleme yetkisine
sahiptir. Dükkanın kiracısı ise sadece dükkanın sahibine karşı kiracılıktan kaynaklanan hakları talep edebilir; esas itibarıyla dükkanı öngörülen süre içerisinde kullanmaktan başka bir yetkisi yoktur. Eğer bu dükkan üzerindeki kira hakkı tapuya şerh verilmişse kiracı dükkanın sonKural olarak arazi üzerindeki mülkiyet hakkı arazinin üzerinin üstündeki yapıları ve
kaynakları da kapsar [Medeni Kanun, m. 718 (2)]; ancak yapı üzerinde bağımsız ve
sürekli nitelikte üst hakkı veya su kaynağı üzerinde aynı şekilde kaynak hakkı kurulmuşsa artık bu haklar, tapu kütüğüne taşınmaz olarak ayrıca kaydedilir. Ayrıca lütfen
aşağıdaki altbaşlıkta (3. Taşınmaz Üzerindeki Hak Kavramı) üst hakkı ve kaynak hakkı
ile ilgili açıklamaya bakınız.
7 Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat mülkiyeti hakkı sadece bağımsız bölüm üzerinde
değil, binanın üzerinde bulunduğu arazi üzerinde de belirlenen oranda mülkiyet hakkı
(arsa payı) sağlar. Kat Mülkiyeti Kanunu, m. 2(d), m. 3(1), m. 5.
8 Medeni Kanun, m. 704; Tapu Sicili Tüzüğü, m. 7.
9 Medeni Kanun, m. 1009.
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raki maliklerine karşı da kiracılıktan kaynaklanan haklarını ileri sürebilir.
Taşınmaz üzerindeki mutlak haklar, mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni
haklardır. Mülkiyet hakkı, taşınmaz üzerinde serbestçe tasarruf olanağı
sağlar. Mülkiyet hakkı devredildiğinde taşınmaz ile sahibi arasındaki
bağ tamamen kopar. Hak sahibi mülkiyet hakkını elde tutarak taşınmaz
üzerinde sınırlı ayni hak veya nisbi hak da tanıyabilir. Sınırlı ayni haklar
da mutlak hak niteliğindedir, yani herkese karşı ileri sürülebilirler;
ancak taşınmazı belirli süreliğine kullanma, taşınmazdan yol geçirme,
taşınmaz yoluyla güvence sağlama gibi sınırlı haklar sağlarlar.
Arazi üzerine yapı inşa etme hakkını tanıyan sınırlı ayni hak niteliğindeki üst hakkı ise diğer sınırlı ayni haklardan ayrılır (Civelek,
2005).10 Eğer bu hak bir taşınmaz lehine değil de bir gerçek veya tüzel
kişi lehine kurulmuşsa, hakkı devir yasağı getirilmemişse ve hakkın
süresi otuz yıldan uzunsa bu hak, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilir. Yani artık üzerindeki araziden bağımsız olarak mülkiyet hakkının
konusunu teşkil eder. Böylece üst hakkına dayanılarak yapılan yapı,
altındaki araziden bağımsız olarak devredilebilir, üzerinde sınırlı ayni
hak veya nisbi hak tanınabilir. Bu nedenle “tapu kütüğüne ayrı kaydedilen bağımsız ve sürekli nitelikteki haklar”, taşınmaz mülkiyetinin
konusu arasında sayılmıştır.11 Bu nitelikleri haiz üst hakkı, bir sınırlı
ayni hak değil, mülkiyet hakkı niteliğindedir. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilebilen bir diğer bağımsız ve sürekli hak, bağımsız nitelikte
ve en az otuz yıl için kurulmuş kaynak hakkıdır.12 Kaynak hakkı, sahibine, başkasının arazisinden su alıp akıtma olanağı sağlar.

II. MEVCUT DURUM NEDİR?
Konuyla ilgili hukuki kavramları bu şekilde açıklığa kavuşturduktan
sonra, yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde hak edinmelerine
dair rejimi ana hatlarıyla açıklamak istiyorum. Özel düzenleme konusu
haklar sadece mutlak haklardır, yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar
üzerinde nispi hak edinmelerine (etkisi kuvvetlendirilmiş nisbi haklar
dahil) herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Medeni Kanun,m. 726, m. 826.
Tapu Sicili Tüzüğü, m. 10.
12 Medeni Kanun, m. 837(3).
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1. Yabancı Gerçek Kişiler Açısından
Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde mutlak
hak edinebilmeleri, vatandaşı olduğu ülke ile aramızda karşılıklılık
bulunmasına (Odman Boztosun vd., 2005, 60-63)13, taşınmazın uygulama veya mevzi imar planı kapsamında, güvenlik bölgeleri ve özel
alanların kapsamı dışında kalmasına bağlıdır.
Ayrıca mülkiyet hakkı edinmek istediği ilçedeki imarlı bölgedeki
alanların14 % 10’undan fazlasının yabancı mülkiyetinde olmaması gerekmektedir. Yine edinebileceği mülkiyet haklarının15 toplam yüzölçümü
2.5 hektardan (25000 m2/25 dönüm) fazla olamaz. Bu miktar sınırlamaları sınırlı ayni haklar açısından getirilmemiştir. Yani yabancı gerçek
kişiler, bir ilçe sınırları içerisinde yabancı mülkiyet oranı ve Türkiye
sınırlarında hak edinebilecekleri azami miktar gözetilmeden istedikleri
miktarda sınırlı ayni hak edinebileceklerdir.
Diğer yandan, yabancı gerçek kişilerin ancak işyeri veya mesken olarak kullanmak amacıyla hak edinebilecekleri belirtilerek rant amaçlı
edinim yasaklanmaktadır. Dolayısıyla kişi taşınmaz üzerinde mutlak hak
elde ederken rant amaçlı edinimde bulunmayacağını da taahhüt etmiş
Dışişleri Bakanlığı Yabancılar Dairesi’nden verilen bilgiye göre, karşılıklılıkla ilgili
bir liste oluşturulmuş ve ülkeler dört sınıfa ayrılmıştır. Bu sınıfların hangi ölçütlere
göre belirlendiği, Tapu Sicil Müdürlükleri’nde yabancı gerçek kişiler ve yabancı ticaret
şirketleri için işlem yapılırken listenin nasıl kullanıldığı ve listenin içeriği ile ilgili
ayrıntılı bilgi almak mümkün olmamıştır. Belgenin hizmete özel belge niteliğinde
olduğu, kamuya açıklanırsa ülkelerin kendi aralarında karşılaştırmaya gitmelerine
neden olabileceği, ancak somut bir işlemle ilgili bilgi talep edildiğinde bu bilginin
verildiği ifade edilmiştir.
14 “Alan” ile sadece arazinin mi yoksa taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek üç unsurun birden mi kastedildiği açık değildir. Eğer sadece arazi kastediliyorsa bu durumda
yabancılara daha geniş bir yüzölçümünde mutlak hak edinme olanağı sağlanmaktadır;
üç unsur birden kastediliyorsa % 10’luk kota daha çabuk dolacağından bu oran daha
düşük olacaktır. Kanımca taşınmaz mülkiyetinin konusu Medeni Kanun, m. 704’te üç
unsuru kapsayacak şekilde (arazi, bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı, bağımsız
bölüm) sınırlı olarak sayıldığı için burada üç unsurun toplamının hesap edilmesi
gerekir.
15 Yüzölçümü sınırlaması getiren ilgili hükümlerde “taşınmaz ve bağımsız ve sürekli
nitelikte sınırlı ayni hak edinimi” denilerek yanlış bir ifade kullanılmıştır; taşınmaz
mülkiyetinin konusu, (i) arazi, (ii) tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve
sürekli haklar (kişi lehine, devri yasaklanmamış ve 30 yıldan uzun süreli üst hakkı ve
kaynak hakkı) ve (iii) kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerdir. “Taşınmaz
edinimi” ile taşınmaz mülkiyeti edinimi kastediliyorsa, ayrıca “bağımsız ve sürekli
nitelikte sınırlı ayni hak edinimi”nden bahsedilmesine gerek yoktur; çünkü zaten bu
hak taşınmaz mülkiyeti kapsamındadır. Bu ifadenin “taşınmazlar üzerinde mülkiyet
hakkı edinimi” şeklinde yorumlanması gerekir. Böylece sadece arazi üzerindeki mülkiyet hakkını ve bağımsız/sürekli nitelikteki üst hakkını değil, bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkını da kapsadığı kabul edilecektir. Dolayısıyla yapılacak hesaplamada tüm bu unsurlar üzerindeki mülkiyet haklarının toplanması gerekecektir.
13
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olmaktadır. Bu şekilde edinimin yaptırımı hakkın tasfiyesidir.16 Yabancı
gerçek kişilerin sadece işyeri veya mesken amacıyla ayrılıp tescil edilmiş taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinmeleri öngörüldüğünden
tapuya tescili yapılmamış taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinmeleri
öncelikle mümkün değildir.
Yalnız bu kısıtlamalar, sınırlı ayni hak niteliğinde olmasına rağmen
yabancı gerçek kişi lehine taşınmaz rehni kurulmasında uygulanmaz.

2. Yabancı Tüzel Kişiler Açısından
Yabancı ticaret şirketleri dışında kalan yabancı tüzel kişilerin Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde doğrudan mutlak hak edinmelerine izin
verilmemiştir. Bu durumda yabancı vakıflar, dernekler, uluslararası
tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar doğrudan hak edinemezler; ancak Türkiye’de şirket kurarak veya şirketlere ortak olarak hak edinmeleri
mümkündür. Bir tüzel kişiliğin ticaret şirketi olup olmadığı kurulduğu
ülkenin kanununa göre saptanır. Örneğin İsrail’de kurulan bir tüzel
kişiliğin ticaret şirketi olup olmadığı İsrail kanunlarına göre belirlenir.
Yabancı ticaret şirketlerinin hak edinebilmeleri, kuruldukları ülke ile
aramızda, Türk menşeli ticaret şirketlerinin hak edinebilmesi açısından
karşılıklılık olmasına bağlıdır. Ayrıca sınırları Bakanlar Kurulu’nca belirlenen korunması gereken alanlarda, özel koruma alanlarında, hassas
alanlarda ve stratejik yerlerde mutlak hak edinemezler.
Yabancı ticaret şirketleri, uygulama veya mevzi imar planı sınırları
dışında kalan alanlarda da –örneğin köy sınırlarında kalan arazilermutlak hak edinebilir, yeter ki bu şekilde hak edinmeleri özel bir kanunla öngörülmüş olsun (Turizmi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu ve
Endüstri Bölgeleri Kanunu yabancı ticaret şirketlerinin taşınmazlar
üzerinde mutlak hak edinmelerini öngörmektedir.) Yabancı ticaret
şirketlerinin hak edinirken edinim amaçlarını açıkça belirtmeleri gerekir; amaca aykırı kullanımın yaptırımı hakkın tasfiyesidir.
Yabancı gerçek kişilerde olduğu gibi, bu kısıtlamalar, sınırlı ayni hak
niteliğinde olmasına rağmen yabancı ticaret şirketleri lehine taşınmaz
rehni kurulmasında uygulanmaz.
Bu madde hükümlerine aykırı edinilen veya kanunî zorunluluk dışında edinim
amacına aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı aynî haklar, Maliye
Bakanlığınca verilecek süre içerisinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde
tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir. (Tapu Kanunu, m. 35, son
fıkra)
16
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3. Yabancı Sermayeli Şirketler Açısından
Yabancı yatırımcılar, yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip gerçek
kişiler, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, yabancı tüzel kişiler
ve uluslararası kuruluşlar olabilir. Yani yabancı ticaret şirketleri dışında
yabancı vakıflar, dernekler, uluslararası tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar
Türkiye’de şirket kurabilir, Türk şirketlerine iştirak edebilir.17 Dolayısıyla taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinebilecek yabancı tüzel kişilerin yabancı ticaret şirketleriyle sınırlandırılmasının uygulamada bir
etkisi yoktur.
Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri18
tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmazlar üzerinde hak edinmeleri bazı
kısıtlamalara tabidir. Taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinebilmeleri
için bazı belgelerle taşınmazın bulunduğu ildeki Valilik İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Taşınmaz üzerinde
mülkiyet hakkı edinilmesine dair başvurular, taşınmazın içinde kaldığı
alanın niteliğine göre üçlü bir ayırıma tabi tutularak incelenir:
i.

Taşınmaz özel güvenlik bölgesi içinde ise19 Valilik bünyesinde
oluşturulan Komisyon, taşınmaz edinimi talebini, ülke güvenliği

Yalnız Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik
(“Yönetmelik”)’te (R.G., 12 Kasım 2008, 27052) “ortağın yabancı tüzel kişi olması
halinde ise, şirketin ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku
Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi” isteneceği
belirtilerek sanki sadece yabancı ticaret şirketleri yabancı yatırımcı olabilirmiş gibi bir
ifade kullanılmıştır. DYYK’nın açık ifadesi karşısında sadece yabancı ticaret şirketlerinin değil diğer yabancı tüzel kişilerin de (tüzel kişiliğe sahip uluslararası kuruluşlar
dahil) Türkiye’de şirket kurabileceğini ve Türk şirketlerine iştirak edebileceğini kabul
etmek gerekir.
18 Burada iştirak ile ne kastedildiği açık değildir. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu
uyarınca iştirak, Türk şirketlerinin hisselerinin satın alınmasıdır; ancak hisseler menkul kıymet borsalarından alınmışsa bu alımın iştirak kabul edilmesi en az % 10 oranında veya bu oranda oy hakkı sağlayan nitelikte olmasına bağlıdır. Tapu Kanunu’nda
DYYK’ya atıfta bulunulmamıştır; ancak Tapu Kanunu’nda ilgili düzenlemenin Anayasa
Mahkemesi’nin DYYK’da yer alan ve yabancı sermayeli şirketlerine serbest hak edinme
olanağı sağlayan maddeyi iptalinden sonra yapıldığı dikkate alınırsa, iştirakin DYYK’de
tanımlandığı şekilde kabul edilmesi gerektiği ileri sürülebilir.
19 Komisyon, taşınmaz edinimi başvurusu üzerine, taşınmazın özel güvenlik bölgesinde
kalıp kalmadığını, Emniyet Genel Müdürlüğünden yirmi gün içinde bildirmesini yazılı
olarak talep eder. (Yönetmelik, m. 5). Yalnız uygulamada bu süre içerisinde gerekli
değerlendirmenin yapılamadığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 11 Şubat 2009 tarihli
yazısından anlaşılmaktadır. Bu yazıda Emniyet Genel Müdürlüğü, mevcut özel güvenlik
bölgelerine ait sınırların dikkate alınarak talep konusu taşınmazın özel güvenlik
bölgesi içinde kalıp kalmadığının Komisyon tarafından mahallinde tespitinin yapılması
istenmektedir. Bu arada Özel Güvenlik Bölgesi oluşturma ile ilgili Valiliklerce hazırlanan öneri dosyaları, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve ilgili
Yönetmelik’teki usul uyarınca değerlendirilmeye devam etmekte ve özel güvenlik
bölgesi oluşturmaya yönelik Bakanlar Kurulu kararları tapu kayıtlarına alınmak üzere
17
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ve talebin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusuna
uygunluğuna ilişkin görüş çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşların yazılı görüşlerini değerlendirerek karara bağlar.
ii.

Taşınmaz askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya stratejik bölge içinde ise, Genelkurmay Başkanlığı veya yetkilendireceği
komutanlıklar, taşınmaz mülkiyeti edinimine ilişkin talebi ülke
güvenliği yönünden değerlendirerek sonucu valiliğe bildirir. Sonuç olumlu ise Valilik (Komisyon), talebin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusuna uygunluğuna ilişkin görüş çerçevesinde
talebi sonuçlandırır.

iii.

Taşınmaz bu bölgeler dışında kalıyorsa, Valilik (Komisyon), sadece talebin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusuna uygunluğuna ilişkin görüş çerçevesinde talebi sonuçlandırır. Talebin şirketin faaliyet konusuna uygunluğuna ilişkin görüş Sanayi
ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından hazırlanır.

Yerli sermayeli şirketlerin yabancı sermayeli hale gelmesi durumunda şirketin taşınmazlar üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakları
yukarıdaki üçlü ayırım uyarınca uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur; eğer olumsuz sonuca varılırsa bu haklar tasfiye edilir. Mevcut yabancı sermayeli şirkete yeni yabancı ortak iştirak ederse, sadece özel
güvenlik bölgesi veya askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi veya
stratejik bölge içinde kalan taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakları
açısından değerlendirme yapılır; bu bölgeler dışında kalan taşınmazlar
üzerindeki mülkiyet hakları açısından yeni bir değerlendirme yapılmaz.
Taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak edinilmesi talebi ise talebin şirketin ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet konusu çerçevesinde olup olmadığına dair Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün görüşü çerçevesinde
Valilik (Komisyon) tarafından sonuçlandırılır. Bu halde üçlü ayırıma
gidilmez; yani taşınmaz askerî yasak bölge, askerî güvenlik bölgesi,
stratejik bölge veya özel güvenlik bölgesi içinde kalsa dahi, talep sadece
şirketin faaliyet konusuna uygunluk açısından değerlendirilir.20
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Bu kararların tamamı kayıt
altına alınmadan mevcut özel güvenlik bölgeleri dikkate alınarak yabancı sermayeli
şirketlerin taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinmesine izin verilmesi Tapu Kanunu’na aykırı bir uygulama niteliğindedir. Tapu Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerini saklı tutmuştur ve bu uygulama söz konusu
kanunun hükümlerini ihlal etmektedir.
20 Yönetmelik, m. 9. Bu hükmün Tapu Kanunu’nun ilgili hükmüne uygun olup olmadığını tartışmak gerekir. Tapu Kanunu, m. 36(1) ilk cümlede, yabancı sermayeli şirketlerin faaliyet konularını yürütmek amacıyla “taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynı hak
edinebileceği” belirtilmiştir. Tapu Kanunu, m. 36(2) ise, askeri yasak bölgeler, güvenlik
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Diğer yandan, edinilen hakların şirketin ana sözleşmesinde belirtilen
faaliyet konuları çerçevesinde kullanılması gerekir.21 Eğer hakların hiç
kullanılmadığı veya faaliyet konularına aykırı şekilde kullanıldığı saptanırsa şirkete bildirimde bulunulur, süre tanınabilir, süre sonunda durum düzelmezse hak tasfiye edilir. “Faaliyet konuları çerçevesinde kullanım” kavramı fazla geniş bir kavramdır, nitekim yabancı ticaret şirketleri açısından Tapu Kanunu, m. 35, son fıkrada tercih edilen ibare
“edinim amacına aykırı kullanım”dır; Tapu Kanunu, m. 36’daki düzenlemenin amacına uygun şekilde şöyle yorumlanarak uygulanmasını
öneriyorum: Şirket, başvuru yaparken hangi proje (yani belirli iş) kapsamında hak talep ettiğini beyan ve haktan bu proje kapsamında yararlanacağını taahhüt etmelidir. Beyan ve taahhüdüne aykırı davranırsa bu
durumda şirkete bildirimde bulunup süre tanınabilir ve durum
düzeltilmezse verilen süre sonunda hak tasfiye edilebilir.
Uygulamada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi ile 22,
yabancı sermayeli şirketler lehine taşınmaz rehni kurulmasında, diğer
sınırlı ayni hakların edinilmesine nazaran bir kolaylık getirilmiştir.
Şirketlerin merkezlerinin bulunduğu Valilikten bir kere bu doğrultuda
izin belgesi almaları ve işlem yaptıkları her Tapu Sicil Müdürlüğü’ne bir
kereliğine bu belgenin tasdikli örneğinin verilmesi o il sınırları içerisinde taşınmaz rehni elde edebilmeleri için yeterli kabul edilmiştir.
Tapu sicil müdürlükleri bu belgeyi açılacak bir dosyada saklayarak
sonraki başvurular için yeniden belge istemeksizin ipotek işlemlerini
sonuçlandıracaklardır. Diğer sınırlı ayni haklarda bu olanak tanınmamıştır; her bir başvuru ayrı değerlendirilecektir. Tapu Kanunu ve ilgili
Yönetmelikte tanınmayan bu olanağın bir genelge ile tanınması uygun
değildir.
bölgeleri, stratejik bölgeler ve özel güvenlik bölgelerinde “taşınmaz edinimi”ni özel
koşullara bağlanmıştır. Acaba bu fıkradaki “taşınmaz edinimi” ile sadece “taşınmaz
mülkiyeti” mi, yoksa hem taşınmaz mülkiyeti hem sınırlı ayni haklar mı kastedilmektedir? Kanımca “taşınmaz edinimi” ibaresi, taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı ve sınırlı
ayni haklar edinmeyi kapsamaktadır. Nitekim m. 36(1) ikinci cümlede de “bu şekilde
edinilen taşınmazlar” ibaresi kullanılarak “taşınmaz edinimi” ile “taşınmaz mülkiyeti
veya sınırlı ayni hak edinimi” kastedilmiştir. Bu durumda “taşınmaz edinimi” ibaresi
ile sadece “taşınmaz mülkiyeti” ifade edilmemekte, bu ibare sınırlı ayni hak edinimi de
kapsamaktadır. Bu yoruma göre ilgili Yönetmelik hükmü Tapu Kanunu’na aykırıdır;
sınırlı ayni hak edinimini de üçlü ayrıma tabi tutacak şekilde değiştirilmesi gerekir.
Diğer yandan, TÜSİAD, sınırlı ayni hak edinimine ilişkin yabancı yatırımcılara hiçbir
sınırlama getirilmemesini önermektedir. (5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü, 27
Şubat2009,http://www.tusiad.org/FileArchive/2009.02.275782SayiliTapuKanunundaDegisiklikHkkTUSIADGorusu.pdf)
21 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik, m. 13.
22 1671, 2008/21 sayılı, 27/12/2008 tarihli Genelge.
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III. İPTAL DAVASI
Cumhuriyet Halk Partisi, 7 Ağustos 2008 tarihli dilekçe23 ile, Tapu Kanunu’nda 5782 sayılı Kanun ile yapılan bazı değişikliklerin iptali için
Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştur. Aşağıda iptali istenen
hükümlere ve iptal gerekçelerine kısaca yer veriyorum:
1. Yabancı gerçek kişilerin bir ilçe sınırı içerisinde edinebilecekleri
mülkiyet haklarının oranının (% 10) uygulama ve mevzi imar
planı sınırları içerisinde kalan toplam alana göre hesap edilmesini öngören hükmün iptali istenmektedir. İptal gerekçeleri “uygulama ve mevzi imar planı sınırları”24 ölçütünün konut ve ticaret
alanlarının % 10’undan daha yüksek miktarlara karşılık gelmesi
ve ilgili ilçe birimlerince kolaylıkla artırılabilirliğidir. Bu ölçüt yerine “bir ilçe sınırları içerisindeki konut ve işyerlerinin toplam
yüzölçümü” şeklinde belirli bir ölçüt benimsenmesi önerilmektedir.
2. Yabancı gerçek kişilerin mülkiyet hakkı edinmesine dair azami
oran ve azami miktar sınırlamalarını yabancı ticaret şirketleri
için öngörmeyen hükmün iptali istenmektedir. İptal gerekçeleri,
bu durumun eşitlik ilkesine aykırılığı ve kamu yararı olmaksızın,
özel çıkarlar yararına düzenleme yapılmış olmasıdır.
3. Yabancı sermayeli şirketlerin ana sözleşmede belirtilen faaliyet
konularını yürütmek üzere taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinebilmesini öngören hükmün iptali istenmektedir. İptal gerekçeleri, sadece faaliyet konusu ile ilgili sınırlama getirilmesinin yetersizliği ve özellikle miktar kısıtlamasına yer verilmemesidir.25
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu’ndan talepte bulunularak dilekçe metni
elektronik ortamda temin edilebilmektedir.
24 “‘Uygulama İmar planı’” kavramının kapsamı içerisinde kalan alanlar içinde; konut
ve yerleşim alanları, öncelikli korunması gereken tarım arazileri, su havzaları, orman
ve 2B alanları, kıyı alanları, doğal sit vb. alanlar ile İmar Planı Uygulamasında Düzenleme Ortaklık Payı çerçevesinde % 40 oranına kadar tutulan ve kamusal alan olarak
tahsis edilen yol, park, otopark, yeşil alan, eğitim ve sağlık yerleri, ibadet yerleri vb.
alanlar da vardır. Mevzi imar planı, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları
dışındaki, imar uygulama planıyla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı
ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan plandır. Bu bağlamda herhangi bir gerçek kişi,
uygulama imar planı dışındaki arazisinde mevzi imar planı yapmak için özel firmalara
başvurabilir ve hazırlanan plan, ilgili belediyenin onaylaması halinde mevzi imar planı
olarak uygulanabilir.” Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7 Ağustos 2008 tarihli dilekçesi, s. 9.
25 Anayasa Mahkemesi, yabancı sermayeli şirketlerin, Türk vatandaşlarının hak
edinmelerine açık olan taşınmazlar üzerinde serbestçe mutlak hak edinebilmesini
öngören DYYK, m. 3(d)’yi 11/3/2008 tarihli ve E.: 2003/71, K.: 2008/79 sayılı kararı
23
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4. İlçe uygulama ve mevzi imar planı sınırlarının yüzölçümünü
belirlemek için ilgili kurumlara tanınan üç aylık süre içerisinde
yabancı gerçek kişilerin taşınmazlar üzerinde mülkiyet hakkı
edinebilmesine olanak tanıyan hükmün iptali istenmektedir. İptal
gerekçesi, bu durumda yabancı gerçek kişilerin öngörülen azami
oranın üzerinde mülkiyet hakkı edinebilecek olması ve bu düzenlemenin yasaların açık ve belirgin olma özelliğine aykırılığıdır.
5. Ayrıca iptali istenen bu hükümlerin yürürlüğünün durdurulması
da istenmektedir. İstemin gerekçesi söz konusu hükümlere dayanarak yabancıların taşınmazlar üzerinde hak edinmesi halinde
giderilmesi imkansız zararların doğacak olmasıdır.

IV. DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde hak edinmesi, bilimsel açıdan, siyasi, hukuki, iktisadi ve sosyal yönleriyle yeterince incelenmemiştir. Bu satırların yazarı, dört yıldır konunun hukuki açıdan
etraflıca incelenmesi gereğini vurgulamakta ve farklı hukuk dallarından
uzmanlara çağrıda bulunmaktadır. Maalesef hukukçularımız sağlam
gerekçelere dayalı düzenleme önerileri geliştirme konusunda ilgisiz ve
yetersizlerdir. Bunun önemli bir nedeni bu konudaki yöntem eksikliğidir. Hangi ölçütlere göre, nasıl bir nesnel değerlendirme yapılacaktır?
Kamu yararını en çok gözeten veya en fazla yarar sağlayan düzenleme
şekli nedir? Bu soruların yanıtları aranırken hukukun ekonomik analizini öngören hukuk ve ekonomi yaklaşımından yararlanılabilir (Sanlı,
2007: 9-93). Bu kapsamda, yapılan düzenlemelerin etkilerini inceleyen
çalışmalar da gerekli olabilir (Canpolat, 2010: 66-97).
Her ne kadar aşağıda ileri sürülen görüşler yukarıda bahsedildiği şekilde ekonomik analizlere dayanarak ve düzenlemelerin etkileri değerlendirilerek elde edilmemiş olsa da, sürecin gelişimi ve gelinen nokta
eleştirel gözle değerlendirilerek rasyonel iyileştirme önerileri getirilmeye çalışılmıştır:

ile iptal etmişti. Kararda iptal gerekçesi, “Hukuk devletinin yukarda belirtilen işlevlerinin yaşama geçirilebilmesi bağlamında milli ekonominin ulusal çıkarlar doğrultusunda
düzenlenebilmesi için yabancı yatırımcıların edineceği taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı
ayni hakların iktisap amacı, kullanım şekli ve devrine ilişkin esas ve usullerin Yasada
belirlenmesi gerekirken bu yönde hiçbir düzenleme yapılmamış olması belirsizliklere
yol açmakta ve yabancı yatırımcılara sınırsız bir şekilde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı
ayni hak edinme olanağı tanınmaktadır.” şeklinde ifade edilmiştir.
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2003’te yapılan ilk düzenleme ile karşılaştırıldığında, mevcut düzenlemenin yabancıların taşınmazlar üzerinde hak edinmeleri konusunu
daha ayrıntılı ve etraflı bir şekilde ele aldığı görülmektedir. Bu noktaya
gelinebilmesinde, kamuoyunun tepkisi ve takibi ile birlikte, Anayasa
Mahkemesi’ne yapılan başvurular ve alınan iptal kararları da etkili
olmuştur. Ayrıca bu sürecin kendisi, kamuoyunda yaygınlıkla kullanılan
deyişle, “yabancılara toprak satışı” konusunda farkındalık yaratılmasını
sağlamıştır.
Bu genel değerlendirmenin ötesinde, mevcut düzenlemeyi dört açıdan olumlu görüyorum. Öncelikle, yapılan ayrıntılı düzenlemenin Türkiye’deki taşınmazların kayıt altına alınmasını teşvik edeceği öngörülebilir; zira yabancıların taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinebilmesi,bu
taşınmazların tapuya tescil edilmiş olmalarına bağlıdır. Diğer yandan,
yeni düzenlemede taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni
haklar ayrı ele alınarak farklı kurallara bağlanmışlardır; mülkiyet hakkının edinimine dair kurallar, sınırlı ayni hakların edinimine göre daha
ağır koşullar içermektedir. Bu düzenleme şekli, sınırlı ayni haklara yönelik talebi artırarak taşınmazlar üzerinde hak yelpazelendirmesinin ve
taşınmazların mülkiyeti devredilmeden taşınmazlardan daha fazla gelir
elde edilmesinin önünü açabilir. Tam bir güvence sağlamamakla birlikte26 yabancı gerçek kişilerin sadece uygulama ve mevzi imar planı
içerisinde kalan taşınmazlar üzerinde, mesken veya işyeri olarak kullanmak amacıyla mutlak hak edinebilecek olması, kırsal kesimde arazi
üzerinde hak edinimini engellemektedir; bu da tarım topraklarının
yabancılaşmasını önleyebilir. Son olarak yabancı sermayeli şirketler
açısından edinilen hakkın amaca uygun kullanımını öngören düzenleme,
rant amaçlı edinimlerin önünü kapayabilir.
Yukarıda sayılan olumlu yönlerine rağmen, mevcut düzenleme ile ilgili halledilmesi gereken önemli sorunlar bulunmaktadır:
Öncelikle hem yabancı gerçek kişiler hem de tüzel kişiler açısından
dikkate alınması temel önerimi tekrarlamak istiyorum. Yabancı gerçek
ve tüzel kişilere ve yabancı kontrolündeki Türk şirketlerine Türkiye’deki araziler üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasın. Mülkiyet hakkına
konu diğer unsurlar, yani yapılar üzerindeki bağımsız ve sürekli üst
hakkı, kaynaklar üzerinde bağımsız ve sürekli kaynak hakkı ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler üzerindeki mülkiyet hakkı
(kat mülkiyeti), arazi üzerinde mülkiyet hakkı kadar kritik öneme sahip
26

Bkz.: yuk. 25. dipnot.
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değildir. Taşınmaz mülkiyetini bu şekilde ayrıştırarak düzenlemeye tabi
tutmak ve yabancılara arazi üzerinde mülkiyet hakkı tanımamak gerekir. Arazi arzın çoğuludur. Arz, toprak demektir. Devlet olmanın koşullarından biri ülke, yani topraktır. Topraklarımız üzerinde yabancılara
mülkiyet hakkı tanımak hem sakıncalı hem gereksizdir.27 Bu hakkı bir
kere yabancılara tanıdıktan sonra güvenlik gerekçesiyle dahi olsa geri
almak uluslararası arenada ciddi diplomatik ve hukuki sorunlara yol
açacaktır. Yabancılar, ister mesken ister iş amacıyla, taşınmazlar üzerinde edinecekleri diğer haklarla ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Arazi
üzerinde mülkiyet hakkı edinememek söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini engellemez.
Düzenlemede göz ardı edilen ikinci önemli mesele, mutlak haklar dışında kalan haklardır. Taşınmazlar üzerinde mutlak haklar edinilebileceği gibi, uzun süreli kira gibi nisbi haklar da edinilebilir. Bu haklar
tapuya şerh verilerek etkileri kuvvetlendirilebilir ve böylece herkese
karşı ileri sürülebilir hale getirilebilirler. Bu haklara dair herhangi bir
düzenleme yapılmamış olması da önemli bir eksikliktir. Bu hakların
tespit edilip (örneğin arazi üzerinde otuz yıldan uzun süreli kira hakkı
gibi) getirilecek sınırlandırmalar açısından sınırlı ayni haklarla aynı
düzenlemeye tabi tutulmaları gerekir.
Yabancı gerçek kişilerin hangi sınırlar içerisindeki taşınmazlar üzerinde ne kadar ve ne tür hak edinebilecekleri, kesin, belirli ve amaca
uygun ölçütlere bağlanmamıştır. Uygulama ve mevzi imar planı kapsamındaki alanlara dayalı bir sınırlandırma yerine her ilçede azami (örneğin) 50 hektar (50 hektometrekare = 500000 metrekare = 500 dönüm)
gibi kesin bir oran belirlenmesi tercih edilmelidir.28 Bakanlar Kurulu,
ilçenin özel durumunu ve ilgili kurumların önerilerini dikkate alarak bu
oranı azaltabilmelidir. Bu oran sadece taşınmazlar üzerindeki mülkiyet
Nitekim karşılıklılık koşulu ile ilgili getirilen hükümde “kişilere toprak mülkiyeti
hakkının tanınmadığı ülke”lerden bahsedilmektedir [Tapu Kanunu, m. 35(6)]. Demek
ki Kanun Koyucumuz da toprak mülkiyeti konusunda hassas ülkelerin varlığından
haberdardır. Biz vatandaşlarımıza ve Türk şirketlerine değil, sadece yabancılara
toprak üzerinde mülkiyet hakkı tanınmamasını önerirken bazı ülkeler, bırakın yabancıları, kendi vatandaşlarına ve kendi kanunlarına göre kurulmuş şirketlere dahi ülke
toprakları üzerinde mülkiyet hakkı tanımamaktadır.
28
Türkiye’de toplam 892 ilçe bulunduğu bilgisinden hareket ederek
(http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?content=120), bu orana göre
yabancıların üzerinde mutlak hak edinebileceği taşınmazların toplam yüzölçümü
446000 hektar, yani 4460 kilometrekare olacaktır. Türkiye için (yaklaşık 800000
kilometrekare) düşük gibi görünebilecek bu büyüklük bile Lüksemburg’un yüzölçümünün (2586 kilometrekare) yaklaşık iki katına karşılık gelmektedir.
27
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hakkını değil, tüm mutlak hakları ve uzun süreli kira gibi nisbi hakları
kapsamalıdır. Rant amaçlı edinimleri önlemek ve aynı uyruktan kişilerin
belirli bölgelere odaklanarak güvenlik sorunu yaratacak şekilde hak
edinmelerini engellemek için şu tür çözümler düşünülebilir: Yabancı
uyruklu gerçek kişinin hak konusu taşınmazı mesken veya işyeri amacıyla kullandığını belgelemesi için taşınmazın bulunduğu ilçedeki ilgili
makama düzenli olarak bildirimde bulunması koşulu getirilebilir. Ayrıca
bir ilçe sınırları içerisinde aynı uyruktan yabancı gerçek kişilerin mülkiyet hakkı edinimlerinin o ilçenin toplam yüzölçümünün örneğin binde
beşi gibi kritik bir düzeye ulaşması durumunda söz konusu uyruktan
kişilerin o ilçe sınırları içerisinde daha fazla mülkiyet hakkı edinememeleri öngörülebilir. Önerdiğim şekilde arazi üzerinde mülkiyet hakkı
tanınmaması durumunda, diğer haklar açısından getirilecek azami yüzölçümü ve oran sınırlamalarında daha esnek olunabilir.
Tüzel kişiler açısından durumu değerlendirdiğimde yabancı ticaret
şirketi ile yabancı sermayeli Türk şirketi nitelendirmelerinin ve bu
şekilde ayırıma gidilmesinin amaca uygun olmadığını düşünüyorum.
Önerdiğim nitelendirme “yabancı ve yabancı kontrolündeki tüzel kişiler” dir. Bugün yabancı ticaret şirketi dışındaki yabancı tüzel kişilere
taşınmazlar üzerinde mutlak hak edinme olanağı tanınmamış olması,
yabancı sermayeli şirketlere bu olanağın tanınmış olması gerçeği karşısında bir anlam taşımamaktadır. Yabancı ticaret şirketleri dışındaki
yabancı tüzel kişiler pekala yabancı yatırımcı sıfatıyla yabancı sermayeli
şirketlere ortak olabilir ve böylece dolaylı yoldan taşınmazlar üzerinde
mutlak hak edinebilirler. Bu durumda, yabancılık unsuru barındıran
tüzel kişilerin taşınmazlar üzerinde hak edinmelerine dair statülerinin
belirlenmesinde “yabancı veya yabancı kontrolündeki tüzel kişiler”
(Odman Boztosun vd., 2005: 63-65) tanımlaması tercih edilmelidir ve
bunlar yeknesak bir düzenlemeye tabi tutulmalıdır. Hangi hallerde
Türkiye’de kurulan bir tüzel kişinin yabancı kontrolünde kabul edileceği
bir Yönetmelikle düzenlenmelidir. Yukarıdaki önerim doğrultusunda
yabancı ve yabancı kontrolündeki tüzel kişilere salt arazi üzerinde mülkiyet hakkı tanımamak kaydıyla diğer haklar (bağımsız ve sürekli üst ve
kaynak hakları, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler üzerinde mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, etkisi kuvvetlendirilmiş veya
kuvvetlendirilmemiş, uzun süreli veya uzun süreli olmayan nispi haklar)
tanınabilir. Bu hakların tanınması için ön koşul, ilgili tüzel kişinin hakkın
kullanımını içeren bir proje ile yetkili mercie başvurusu olmalıdır. Yet-
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kili merci bu projeyi, gerçekten hakkın kullanımını gerektirip gerektirmediği açısından değerlendirmelidir. Hakkın kullanımının projenin gerçekleşmesi için gerekli ve yeterli olduğuna kanaat getirilirse hakkın edinimi için ön izin verilmiş kabul edilmelidir. Diğer yandan, hak konusu
taşınmazın Tapu Kanunu, m. 35(7)’de öngörülen alanların kapsamında
kalmaması da aranmalıdır. Bu sınırlama, mevcut düzenlemenin aksine
sadece yabancı ticaret şirketleri için değil tüm yabancı veya yabancı
kontrolündeki tüzel kişiler için söz konusu olmalıdır. Hak edinildikten
sonraki süre içerisinde hak sahibi tüzel kişinin düzenli aralıklarla hakkın proje kapsamında kullanılmaya devam edildiğini gösteren belgelerle
yetkili mercie bildirimde bulunması öngörülmelidir. Eğer hakkın proje
kapsamında kullanılmadığı saptanırsa hak tasfiye edilmelidir. Tüzel
kişiye projede değişiklik yaparak, yetkili merciden onay almak koşuluyla edinilmiş olan hakkı farklı bir proje için kullanma olanağı da tanınmalıdır. Tüzel kişinin hangi mercilere, hangi belgelerle başvuracağı,
proje süresince nasıl bildirimde bulunacağı ayrıca bir Yönetmelikle
düzenlenmelidir. Bu düzenleme şekli tercih edilirse yabancı ticaret
şirketleri sadece Turizmi Teşvik Kanunu, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve
Petrol Kanunu kapsamında hak edinmekle sınırlı tutulmamış olacaktır.
Hakların edinimi ve kullanımı açısından etkin bir amaca uygunluk denetimi yapılabilecektir ve Türkiye’de kurulu, yabancılar tarafından kontrol
edilen tüzel kişilerin taşınmazlar üzerinde hak edinmeleri açısından
gerçekçi bir gözetim yöntemi öngörülmüş olacaktır. Tüzel kişilere arazi
üzerinde mülkiyet hakkı tanınmazsa ve proje dayanaklı hak edinme ve
gözetim sistemi getirilirse, koruma kapsamındaki alanlar ve stratejik
bölgeler saklı tutulmak kaydıyla, taşınmazlar üzerinde nerede, ne kadar
bir alanda hak edineceklerine dair ayrıca sınırlandırıcı düzenlemelere
gidilmesine de gerek kalmayacaktır.
Yabancıların Türkiye’deki taşınmazlar üzerinde hak edinmeleri
önemli bir konudur, bilimsel açıdan etraflıca irdelenmesi gerekir. Bu
konuda kamu yararına en uygun düzenlemenin yapılabilmesi için uzmanların bir araya gelip konuyu enine boyuna tartışmalarında ve vardıkları sonuçları yeni tartışmalara zemin hazırlamak üzere milletvekilleriyle, ilgili Bakanlıklarla, Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ve tüm ilgili
kamu kurum ve özel kurum mensuplarıyla ivedilikle paylaşmalarında
büyük yarar görüyorum.
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TÜRKİYE’DE YABANCI GERÇEK KİŞİLERE MÜLK SATIŞININ
DÖNEMSEL FARKLILIKLARI ÜZERİNE ÇOK BOYUTLU BİR
DEĞERLENDİRME
Nilgün GÖRER TAMER
Fatma ERDOĞANARAS
Özlem GÜZEY
Ülkü YÜKSEL

Bugün emlak piyasalarının artan oranda uluslararasılaşmasında etkili olan iki belirleyiciden birisi finans piyasalarının serbestleşmesi,
diğeri ise 1980’li yıllar ve sonrasında iletişim ve ulaşım teknolojilerinde
yaşanan gelişmelerdir. Bu iki etken, uluslararası sermaye akışının yönünü dolayısıyla ‘mülk’ün küresel ölçekte ticari bir mal haline gelmesini,
emlak yatırımlarının nicelik ve nitelik açısından boyutlarını da belirlemede önemli bir rol üstlenmiştir (Magalhaes, 2001, Kaltenborn, 1998
içinde Müller, 2002).
1980’ler ve 1990’larda İstanbul metropoliten alanı ve çevresini içine
alan uluslararası emlak piyasası, Türkiye’nin turizm alanında uluslararası payının artması sonucunda, Ege ve Batı Akdeniz çevresindeki kıyı
yerleşmelerini keşfetmiştir. Yabancı gerçek kişilerin bu eğilimi ile
2000’li yıllarda Türkiye’de emlak piyasası uluslararası emlak piyasalarına eklemlenerek yeni bir boyut kazanmıştır.
Son yıllarda, Türkiye’nin kıyı yerleşmelerinde hızla artan ve yayılarak devam eden yapılaşma baskısının da en önemli nedeni yabancı
gerçek kişilerin tatil konutu (2.konut) talebidir. Yabancılar tarafından
ilk sırada ifade edilen konut talebinin çekici unsuru Türkiye’nin iklim,
doğal güzellikler ve kültürel çeşitlilik açısından bir “cennet” olduğudur.
Özellikle İngiliz ve Almanların başını çektiği ‘turist yaşam biçimine’
odaklı bu talep dalgasının ötesinde, ağırlıklı çekim unsurları ve özellikle
talebin yönünü belirleyen diğer koşullar arasında günlük yaşam maliye
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tinin ucuz olması, Türkiye’de yatırım yapmanın kısa sürede getirisinin
yüksek olacağı şeklindeki spekülatif beklentiler de yer almaktadır. Bireysel tercihleri yönlendiren etkenlerin yanı sıra, Avrupa’nın orta yaş
üstü emekli göçünün yeni varış noktası olarak Türkiye’nin Ege ve Batı
Akdeniz kıyılarına yönelmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olacağı
beklentisi ve yabancıların mülk edinme sürecini kolaylaştıran yasal
düzenlemeler ile turizm sektörünün motor gücü bir araya gelerek, Ege
ve Akdeniz çevresindeki yerleşim alanları ağırlıklı olmak üzere, emlak
piyasasında bir patlama yaşanmıştır.
Yazarlar, 1980 sonrasında yaşanan süreçte, Türkiye’de yabancı gerçek kişilere mülk satışını etkileyen iki tarihsel kırılma noktası olduğunun altını çizmeye çalışmışlardır. İlk kırılma noktası 1980 yılıdır. Bu
tarih Türkiye’nin liberal ekonomi politikalarını (24 Ocak Kararları)
yaşamın her alanında hayata geçirecek uygulamalara yön verecek mevzuat değişikliklerinin de başlangıcıdır. İkinci kırılma doğrudan ya da
dolaylı olarak yabancılara mülk satışını düzenleyen yasalarda ve diğer
ilgili yasalarda radikal düzenlemelerin gerçekleştiği 2003-2004 yıllarıdır. Bu genel çerçeve kapsamında bildiride 1980-2004 (nisan) ve 20042008 yıllarını kapsayan iki dönem, yabancı gerçek kişilere mülk satışının farklı boyutlarını ortaya koymak amacıyla karşılaştırılmaktadır.
Çalışmada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının yabancı gerçek kişilere
yapılan satışları içeren 1980-2004 (nisan) ve 2004-2008 yıllarını kapsayan verileri kullanılmıştır. Kurumun verdiği sınırlı verilerden hareketle satılan mülkün özelliği, kıyısı olan ve olmayan illere göre incelenerek
talebin niteliksel ve niceliksel farklılıkları, mekansal izleri üzerinden
okunmaya çalışılmıştır. Çalışmada Kurumdan alınan istatistik verilerin
dışında, yazarların Dalyan (2003), Alanya (2004) ve Ölüdeniz (2006)
yerleşmelerindeki yabancılara mülk satışı sürecini ele alan çalışmalarındaki gözlemlere ve diğer araştırmacıların bu konudaki alan çalışmalarına da yer verilmiştir. Böylelikle soyut sayıların mekansal yansımaları
da ortaya konulmuştur.
Emlak açısından kârlı bir yatırım alanı ve Avrupa’dan daha ucuza yaşanabilecek, konforlu ve güvenli bir yer olarak sıralanan çekici unsurlar
ve spekülatif beklentilerin ötesinde yabancıların ülkemiz emlak piyasalarına yönelen talep artışının en önemli belirleyicisi, yapılan mevzuat
değişiklikleridir. 1980 sonrasında yabancılara mülk satışını düzenleyen
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beş ayrı yasa1 değişikliği gündeme gelmiştir. Bu yasa değişikliklerinin
dördü Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak iptal
edilmiştir. Yabancı gerçek kişilerin mülk edinmesinin önünü açan radikal düzenlemelerden ilki 2003 yılında 4916 sayılı Yasa ile yapılan değişikliktir. Yasanın19. maddesi ile 2644 sayılı Tapu Yasasının 35. maddesi
değiştirilmiştir.2 Ayrıca 442 sayılı Köy Yasası’nın 87. maddesi yürürlükten kaldırılmış ve köy sınırları içerisinde yabancıların taşınmaz mal
edinmeleri olanaklı hale gelmiştir. Bu karar, öncelikle kıyı yerleşmelerini ve bu yerleşmelerin yakın çevresindeki kırsal alanları
ikinci konut baskısı altına almıştır.
Bu değişiklikler o güne kadar emlak rantlarına konu olmamış kırsal
alanları da içine almıştır. Dolayısıyla piyasaya ucuz arsa sunulmuş, bu
yolla arsa spekülasyonu ve emlak rantları ilk el taşınmaz sahipleri için
önemli bir kazanç sağlamıştır. Yazarların araştırmaları sırasında Dalyan’da (Haziran 2003), bir emlakçının emlak vurgununun boyutlarını
I-Yabancılara taşınmaz satışına ilişkin 21.06.1984 tarih ve 3029 Sayılı Yasa. Bu Yasa
Anayasa Mahkemesi’nin 24.08.1985 günlü R.G. yayınlanan 13.06.1985 tarihli ve
E.1984/14, K.1985/7 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
II-22.04.1986 tarihli ve 3278 Sayılı Yasa. Bu Yasa Anayasa Mahkemesi’nin 31.01.1987
günlü R.G. yayınlanan 09.10.1986 tarihli ve E.1986/18, K.1986/24 sayılı kararı ile iptal
edilmiştir.
III-19.07. 2003 tarihli ve 4916 Sayılı Yasa. Bu Yasa Anayasa Mahkemesi’nin 26.04.2005
günlü R.G. yayınlanan 14.03.2005 tarihli ve E.2003/70, K.2005/14 sayılı kararı ile
Anayasa’nın 2, 7 ve 16. Maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
IV-29.12.2005 tarih ve 5444 sayılı Yasa ile dördüncü kez düzenlenmiştir. Bu Yasa
16.04.2008 tarihinde Anayasaya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilmiştir
V- Bugün 3.07.2008 tarihli ve 5782 Sayılı Yasa yürürlükte olmakla birlikte yabancılara
mülk satışını düzenleyen özel yasalar bulunmaktadır. 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Yasası, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Yasası, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
Yasası, Özelleştirme Yasası, Maden, 6326 Sayılı Petrol Yasası gibi birçok özel yasa
içerisinde yabancılara mülk satışı düzenlenmektedir. Yasal mevzuattaki bu dağınıklığın en önemli nedeni ulusal fiziki plana dayanan bir toprak kullanımı politikasından
yoksun bırakılmış olmamızdır.
2 Karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı gerçek kişilerin
yanı sıra yabancı ülkelerde o ülkelerin yasalarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip
ticaret şirketlerine de 30 hektar ile sınırlı olmak üzere taşınmaz edinme hakkı tanınmıştır. Askeri bölge ve güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelerdeki kısıtlamalar aynen
muhafaza edilmiş, mevcut kısıtlamalara ek olarak kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye yönelik Bakanlar Kurulu’na
yetki verilmiştir. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin miras yoluyla taşınmaz edinmesinde
karşılıklılık koşulu kaldırılmıştır. Karşılıklılık ilkesinin uygulamasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerin kanunlarına göre
kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esas alınmıştır. Sınırlı ayni
hakların (yararlanma hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, ipotek vb.) tesis edilmesinde,
yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin yasalarına göre
kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri için karşılıklılık koşulu kaldırılmıştır.
1
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anlatmak için kullandığı “pamuk ektik villa çıktı” ifadesi, tarım alanlarının hızla yabancılar için tatil konutlarına dönüşmesinde yaşanan sürecin
dramatik bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

1980 SONRASINDA YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLK
EDİNİMİNDE ORTAYA ÇIKAN NİCELİKSEL, NİTELİKSEL VE
MEKANSAL FARKLILIKLAR
1980-2004 ve 2004-2008 dönemleri yabancı gerçek kişilerin mülk
edinme süreçleri açısından karşılaştırıldığında, yabancılara mülk satışının 2004-2008 yılları arasında artarak devam ettiği görülmektedir.
1980-2004 yılları arasında 33.254 adet taşınmazın yabancılara satışı
gerçekleşmişken 2004-2008 yılları arasındaki kısa dönemde satılan
mülk sayısının 51.007’ye yükseldiği görülmektedir. Diğer bir deyişle 28
yılda toplam mülk satışlarının sayısı 84.261’e ulaşmış olup 1980 sonrası
mülk satışlarının %39’u ilk dönemde, %61’i son dönemde yapılmıştır.
Emlak satışlarında ana taşınmazların (arsa/arazi ve meskenli
arsa/arazi) %46’sı ilk dönemde, %54’ü son dönemde gerçekleşmiştir.
Kat mülkiyeti taşınmazların (bağımsız bölüm) ise %35’i 1980-2004
(nisan) döneminde gerçekleşirken, %65’inin 2004-2008 döneminde
gerçekleştiği görülmektedir. Bu durumda 2004-2008 döneminde, kat
mülkiyeti taşınmazların alımında önemli bir artış olduğu söylenebilir.
2004 sonrasında yaşanan bu artışın önemli bir nedeni de, bu dönemde daha çok yabancı gerçek kişinin mülk edinmiş olmasıdır. Yaklaşık 95 bin yabancı gerçek kişi mülk satın almıştır. Bunların %37’si 19802004 yılları arasında, %63’ü 2004-2008 yılları arasındaki dönemde
mülk edinmişlerdir.
Yine ilk dönemde toplam 178.365.427 m2 alan yabancılara satılırken,
son dönemde satılan taşınmazların alanının 37.015.137 m2’ye düştüğü
görülmektedir. Diğer bir deyişle, 1980 sonrası yabancılara satılan
taşınmaz mülkün yüzölçümü açısından %82’si 1980-2004 (nisan) döneminde, %18’i ise 2004-2008 döneminde elden çıkarılmıştır. Emlak
satışını kolaylaştıran ve sınırlandırmayan yasal düzenlemelerin bu
değişimde çok önemli payının olduğu söylenebilir. 20053 ve sonrasında
2003 tarihli ve 4916 Sayılı yabancılara gayrimenkul satışına izin veren Yasa Anayasa
Mahkemesi tarafından 14 Mart 2005 tarihinde iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi
yabancılara taşınmaz satışını düzenleyen Yasa ile getirilen güvenceleri ve sınırlamaları
yeterli görmediği için iptal ettiğini açıklamıştır. Aralık 2005’te 5444 sayılı “Tapu
Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa” kabul edilmiştir. Yasanın yabancılara
mülk satışı konusunda getirdiği yeni düzenlemeler içerisinde en çok tartışılan sınırla3
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gerçekleştirilen yeni düzenlemelerle, yabancıların mülk edinmesinin
önemli ölçüde sınırlandığı görülmektedir. Buna bağlı olarak 1980-2004
yılları arasında ana taşınmaz niteliğindeki satışlara ait toplam alanların
%84’ü, 2004-2008 yılları arasında ise %16’sı gerçekleşmiştir. Son dönemde kat mülkiyeti satışlarındaki artışa paralel olarak satılan mülk
alanlarının daha çok bağımsız bölümlere kaydığı, satılan mülklerin alan
büyüklükleri açısından da izlenmektedir.
Yabancılara Satışın En Çok Yapıldığı İllerde Alınan Mülklerin Özellikleri
1980-2004 (nisan) yılları arasında yabancı uyruklu gerçek kişilere
mülk satışlarının 9 ilde yoğunlaştığı ve bunun toplam satışların
%86,7’sini oluşturduğu görülmektedir (Tablo-1).

malar aşağıda özetlenmiştir:Yabancılar, karşılıklı olmak ve yasal sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye’de işyeri veya mesken olarak kullanılmak üzere, uygulama imar
planı veya mevzi imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları
edinebilirler.Yabancıların ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve
sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü 2,5 hektarı geçemez.
Yüzölçümü miktarını 30 hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Yabancılar ile ticaret şirketlerinin korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik
yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanları belirlemeye ve yabancıların il bazında edinebilecekleri
taşınmazların, illere ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmeyecek üzere oranını
tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra belirlenecek askeri yasak bölgeler, askeri ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve
değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri Milli Savunma Bakanlığı’nca
geciktirilmeksizin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bakanlığa verilir.
Yasaya aykırı alınan veya yasal zorunluluk dışında edinim amacına aykırı kullanıldığı
tespit edilen taşınmazlar ile sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığı’nca verilecek süre
içinde sahibi tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilip bedele çevrilerek hak
sahiplerine ödenir.
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Tablo 1. Yabancılara Satışın En Çok Yapıldığı İllerde Alınan Mülklerin
Özellikleri (1980- 2004 Dönemi)
İli
İstanbul
Antalya
Bursa
İzmir
Muğla
Aydın
Hatay
Mersin
Balıkesir
Toplam
Türkiye
Toplam

%
18,26
24,32
14,86
9,12
11,49
5,67
1,97
2,66
2,02

sayısı
1 226
784
2 471
1 170
943
210
1 030
220
246

%
11,65
7,45
23,48
11,12
8,96
2,00
9,79
2,09
2,34

Meskenli arsa
/arazi
sayısı %
568
21,13
145
5,39
525
19,53
447
16,63
324
12,05
66
2,46
90
3,35
26
0,97
91
3,39

86,70

sayısı
6 475
8 625
5 269
3 233
4 073
2 012
699
944
715
32
045

90,37

8 300

78,88

2 282

100,00

35 459

100,00

10 522

100,00

2 688

Taşınmaz

Kişi

sayısı
6 819
6 638
4 037
3 378
3 284
1 671
1 228
997
779

%
20,51
19,96
12,14
10,16
9,88
5,02
3,69
3,00
2,34

28 831
33 254

Arsa/arazi

Bağımsız bölüm
sayısı
5 025
5 709
1 041
1 761
2 017
1 395
108
751
442

%
25,07
28,48
5,19
8,79
10,06
6,96
0,54
3,75
2,21

84,90

18 249

91,04

100,00

20 044

100,00

Kaynak:Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, 2004-2008 verilerinden düzenlenmiştir
Benzer bir şekilde 2004-2008 yılları arasında yapılan satışların da
ağırlıkla bu illerde yoğunlaştığı ve toplam satışların %83,20’sini oluşturduğu izlenmektedir (Tablo-2). Sıralamada son dönemde bu dokuz il
içinden Balıkesir yerini Ankara’ya bırakmıştır.
Tablo 2. Yabancılara Satışın En Çok Yapıldığı İllerde Alınan Mülklerin
Özellikleri (2004-2008 Dönemi)
İli
Antalya
Muğla
Aydın
İstanbul
İzmir
Ankara
Mersin
Bursa
Hatay
Toplam
Türkiye
Toplam

18 031
8 978
6 452
3 731
1 725
1 104
898
774
746
42 439

35,35
17,60
12,65
7,31
3,38
2,16
1,76
1,52
1,46
83,20

24 217
12 846
9 082
3 445
1 740
795
1 016
714
509
54 364

40,69
21,58
15,26
5,79
2,92
1,34
1,71
1,20
0,86
91,33

1 240
1 476
769
1 238
778
506
182
481
517
7 187

9,53
11,35
5,91
9,52
5,98
3,89
1,40
3,70
3,97
55,25

Kat
mülkiyeti
taşınmaz
sayısı
16 791
7 502
5 683
2 493
947
598
716
293
229
35 252

51 007

100,00

59 522

100,00

13 008

100,00

37 999

Taşınmaz
sayısı

Kişi
sayısı

%

Ana
taşınmaz
sayısı

%

%

%
44,19
19,74
14,96
6,56
2,49
1,57
1,88
0,77
0,60
92,77
100,00

Kaynak:Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, 2004-2008 verilerinden düzenlenmiştir.
Toplam satışların son dönemde bu dokuz il için toplamda düşmüş
olmasının bir nedeni de talebin ülke genelinde yayılma eğilimine girmesidir. 1980-2004 (nisan) döneminde satışlarda ön planda olmayan Kay-
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seri, Kırşehir ve Konya illerinde yabancıya mülk satışlarının 2004-2008
döneminde önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir (Tablo-3).
Tablo 3. Dönemler İtibariyle Yabancı Gerçek Kişilerin Edindiği Toplam Taşınmaz Sayısında İllere Göre Değişim
İller

1980-2004 4
Dönemi toplam
taşınmaz sayısı

2004-2008
Dönemi toplam
taşınmaz sayısı

1980-2008
yılları arasındaki
toplam taşınmaz
sayısı
24865
1902
8142
12338
1155
472
2012
11429
3609
5152
758
719
339
441
470
206
1739
279
312
711
525
468
487
572
450
79552
84261

Antalya
6834
18031
Mersin
1004
898
Aydın
1690
6452
Muğla
3360
8978
Balıkesir
781
374
Adana
171
301
Hatay
1266
***746
İstanbul
7698
3731
Bursa
2835
774
İzmir
3427
1725
Kocaeli
446
339
Yalova
461
258
Samsun
119
220
Sakarya
145
296
Tekirdağ
241
229
Edirne
117
89
Ankara
635
1104
Gaziantep
172
107
Kilis
311
***1
Manisa
562
149
Mardin
**84
441
Nevşehir
165
303
Kırşehir
**6
418
Kayseri
**19
553
Konya
**60
390
Toplam
32609
46907
Türkiye
toplamı
33254
51007
Kaynak:Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı, 2004-2008 verilerinden
düzenlenmiştir.
100 satış ve üzerinin gerçekleşmiş olduğu iller. ** ikinci dönemde satış patlaması
yaşayan iller. *** Kilis ve Hatay’ da İl için belirlenen binde beş sınırı aşıldığından
satışlar bu illerde durdurulmuştur.
4
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1980-2004 (nisan) döneminde yabancılara en fazla mülk satışının
gerçekleştiği illerin coğrafik konumları dikkate alındığında tamamının
kıyı yerleşmelerini içerdiği izlenmektedir. En fazla mülk satışlarının
olduğu il İstanbul’dur. Daha sonra sırası ile Antalya, Bursa, İzmir, Muğla,
Aydın, Hatay, Mersin ve Balıkesir illeri gelmektedir. 2004-2008 döneminde ise en fazla mülk satışı yapılan ilin Antalya olduğu, İstanbul’un
dördüncü sıraya gerilediği görülmektedir. Daha sonra sırasıyla Muğla,
Aydın, İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Bursa ve Hatay illeri gelmektedir.
Özellikle 2000-2004 döneminde en çarpıcı sıçramayı gösteren Antalya,
Muğla ve Aydın illerinin bu dönemde ön plana çıktıkları görülmektedir.
Ayrıca bu dönemde 8 kıyı yerleşmesinin arasına kıyısı olmayan Ankara’nın da girdiği izlenmektedir (Tablo-3).

UYRUKLARA GÖRE SATILAN TAŞINMAZLARIN ÖZELLİKLERİ
Türkiye genelinde 1980-2004 (nisan) döneminde mülk edinen 58
ülke varken, 2004-2008 döneminde ülke sayısının 74’e yükseldiği görülmektedir. İlk dönemde bu ülkeler içerisinde en fazla mülk edinen 9
ülkenin toplam taşınmazların %90,75’ini edindiği saptanmıştır. Son
dönemde de benzer bir durum söz konusudur. 74 ülke içerisinde en
fazla mülk edinen 10 ülkenin toplam taşınmazların %92,93’ünü edindiği
belirlenmiştir. 1980-2004 (nisan) döneminde toplam satın alınan
taşınmaz sayısı açısından yabancıların uyruklarına göre dağılımı sırası
ile Almanya, Yunanistan, İngiltere, Hollanda, Suriye, KKTC, ABD, Avusturya ve İtalya’dır. Bu ülkelerin uyruğunda bulunan gerçek kişiler, toplam arsa satışlarının %93,10’nunu, meskenli arsa/arazi satışlarının
%89,21’ini ve bağımsız bölüm satışlarının %90,84’ünü elde etmişlerdir.
Son dönem itibariyle toplam taşınmaz sayısı dikkate alınarak yapılan
sıralamada, önemli değişiklikler olmuştur. İngiltere birinci sırada yer
alırken, Almanya ikinci sıraya düşmüştür. Daha sonra sırasıyla İrlanda,
Danimarka, Hollanda, Norveç, Avusturya, Belçika, Yunanistan ve Rusya
Federasyonu uyruğuna kayıtlı yabancı gerçek kişiler gelmektedir. Bu
ülkelerin uyruğunda bulunan gerçek kişiler, toplam ana taşınmaz sayısının %94’ünü, toplam bağımsız bölüm satışlarının (kat mülkiyeti)
%92’sini edinmişlerdir.
İlk dönemde, en fazla mülk edinen yabancıların talep ettikleri mülkün özelliğine göre bir değerlendirme yapılırsa, sırasıyla Yunanistan,
Almanya ve Suriye’nin arsa alımında önde geldiği görülmektedir. Arsanın alanı olarak değerlendirildiğinde ise, toplam satışlar içinde %91,44
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ile Suriye uyruklu yabancı gerçek kişiler önemli bir paya sahiptir. Suriye’yi %2,72 ile Almanya ve %1,65 ile Yunanistan uyruklu gerçek kişiler izlemektedir. Bu talepler meskenli arsa/arazi sayısı olarak değerlendirildiğinde ilk sırayı %37,35 ile Yunanlı yabancı gerçek kişiler almaktadır. Daha sonra Almanların ve İngilizlerin mülk edindiği görülmektedir. Toplam alan olarak bu gruba bakıldığında en büyük payın %30,56
ile Alman, %17,68 ile İngiliz, %15,08 ile Yunan uyruklu gerçek kişilere
ait olduğu görülmektedir. Arsa ve meskenli arsa/arazi ana taşınmaz
grubunu oluşturduğu için bu gruba son dönem için bakıldığında toplam
ana taşınmaz sayısında ilk sırayı Almanya (%58,34), ikinci sırayı İngiltere (%14,06) ve üçüncü sırayı Avusturya(%10,08) almaktadır. Ana
taşınmazın alan büyüklüklerinde de en büyük payın Almanya (%65,15)
uyruklu gerçek kişilere ait olduğu, ardından Avusturya (%15,31) ve
İngiltere’nin (%5,94) geldiği görülmektedir. Kısacası, bu dönemde daha
önceki dönemde önemli ölçüde mülk edinen Yunanistan ve Suriye uyruklu
yabancı gerçek kişilerin emlak piyasasına olan taleplerinde bir daralma
olduğu ve etkinliklerini yitirdikleri, özellikle ana taşınmazın sayı ve alan
büyüklüğü dikkate alındığında Almanya’nın önemli bir yere sahip olduğu,
İkinci olarak İngiltere’nin geldiği önceki dönemde pek varlık gösteremeyen Avusturya’nın ise özellikle toplam ana taşınmazın alan büyüklüğünün
%15,31’ ini elde ederek ikinci derecede emlak piyasasında etkin bir rol
oynadığı görülmektedir. Diğer ülkelerin bu süreçte etkinliğinin oldukça
sınırlı kaldığı izlenmektedir.
Önceki dönem kat mülkiyeti taşınmaz grubu (bağımsız bölümler
grubu) açısından değerlendirildiğinde, toplam bağımsız bölüm sayısının
%37,21’inin Alman, %23,85’inin Yunan ve %13,57’sinin İngiliz uyruklu
yabancı gerçek kişiler tarafından mülk edinildikleri görülmektedir.
Toplam satın alınan taşınmazlara büyüklük açısından bakıldığında,
%38,96 ile Alman, %22,20 ile İngiliz, %8,18 ile Yunan ve %8, 16 ile
Hollanda uyruklu yabancı gerçek kişiler tarafından satın alınmış olduğu
görülmektedir. Kat mülkiyeti taşınmaz grubunu oluşturan bağımsız
bölümler son dönem için değerlendirildiğinde, İngilizlerin bu dönemde
gerek sayı gerek alan büyüklüklerinde önde geldikleri görülmektedir.
İngilizler kat mülkiyeti taşınmaz sayısının %34,31’ini, taşınmaz alanlarının ise %46,03’ünü mülk olarak edinmişlerdir. İkinci sırada Almanlar,
üçüncü sırada ise İrlandalılar gelmektedir. Daha önceki dönemden farklı
olarak emlak piyasasında Yunanistan’ın ve Almanya’nın ağırlıklarının
azaldığı görülmektedir
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1980 SONRASINDA KIYISI OLAN VE KIYISI OLMAYAN
İLLERDE YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLK EDİNME
SÜRECİNDE YAŞANAN FARKLILIKLAR
Kıyısı olan ve kıyısı olmayan illerde yabancı gerçek kişilerin mülk
edinme davranışlarının nedenlerinin ve niteliklerinin farklılaştığı görülmektedir. Kıyı yerleşmelerinde daha çok turizm potansiyeli ve doğal
güzellikler yabancıların mülk edinme sürecinde etkin rol oynamaktadır
(Erdoğanaras vd. 2004; Dündar vd. 2005; Keskinok vd. 2005; Tamer
Görer vd., 2006; Nudralı, Ö.,2007; Bakırcı, S., 2007; Sanver, İ.,2008).
Yabancıların daha önce turist olarak geldiği yerleşmeden tatil konutu
alma eğilimleri yüksektir. İlk dönem itibariyle iç kesimlerdeki illerde
yapılan satışlarda genellikle tarihsel kökenlerin ön plana çıktığı gözlemlenmiştir. Bursa, İstanbul ve İzmir gibi kıyı illerinde tarihsel kökene
dayalı bir mülk edinme sürecinin etkili olduğu söylenebilir. Bursa ve
İstanbul birinci derecede, İzmir ise ikinci derecede Yunan uyruklu yabancı gerçek kişiler tarafından tercih edilmektedir (Erdoğanaras vd,
2004). 1980-2004 (nisan) döneminde yabancılara satışı yapılan toplam
kat mülkiyeti taşınmazların %95,84’ünün 9 kıyı ili ile Ankara’yı kapsadığı görülmektedir. Son dönemde bu iller dikkate alındığında, aynı oranın korunduğu izlenmektedir. Ancak ilk dönemde bu grupta en fazla
payı %33,36 ile Antalya, %21,07 ile Muğla ve %15,26 ile İstanbul alırken, 2004-2008 döneminde Antalya (%36,47) ve Muğla’nın (%34,17)
paylarını yükselterek yerlerini korudukları, ancak üçüncü sırada
%16,06’lık oranla Aydın’ın yer aldığı görülmektedir. İstanbul %3,12’lik
bir oranla dördüncü sırada yer almaktadır.
Dönemler itibariyle diğer önemli farklılık kıyısı olmayan illerde izlenmektedir. Ankara ve Mardin dışındaki illerin (Gaziantep, Kilis, Manisa, Nevşehir) mülk edinme sürecinde öneminin azaldığı, Kırşehir,
Konya ve Kayseri’nin bir sıçrama yaparak uluslararası emlak piyasalarına açıldığı görülmektedir. Edinilen mülklerin ortalama büyüklükleri
açısından bakıldığında, kıyısı olmayan illerde elde edilen taşınmazların
daha büyük olması, ağırlıkla arsaya yatırım yapıldığı ve bunun da konut
dışı kullanımlar için edinildiğine işaret etmektedir (Tablo 4).
Kıyı ve iç kesimlerdeki mülk edinme süreçlerinin nedenlerinin yanı
sıra, edinilen mülkün niteliklerinin de oldukça farklılaştığı görülmektedir. 1980-2004 (nisan) döneminde genelde kıyısı olan illerde (Hatay ve
Bursa illeri dışında) talebin ağırlıkla bağımsız bölümler üzerinde yoğunlaştığı ve ikinci derecede arsaya talebin olduğu görülürken, kıyısı

Türkiye’de Yabancı Gerçek Kişilere Mülk Satışı… │ 483
olmayan illerde (Ankara ve Nevşehir illeri dışında) çok büyük oranda bu
talebin arsa üzerinde yoğunlaşmış olduğu görülmektedir.

arsa/arazi

Meskenli
sayısı

Meskenli
Alanı (m²)

Alan %'si

Bağımsız bölüm sayısı

Bağımsız
(m²)

Alan %'si

Bölüm Alanı

arsa/arazi
Alan %'si

Türkiye
Toplamı

Arsa/arazi alanı (m2)

Toplam

784
210

1 025 787
351 692

0,59
0,20

145
66

75 595
17 354

6,75
1,55

5 709
1 395

690 229
168 805

33,36
8,16

246

448 677

0,26

91

22 699

2,03

442

56 643

2,74

2 471
1 030
1 226
1 170
220
943
230

1 502 753
49 785 835
736 934
1 611 226
356 216
1 619 333
250 549

0,86
28,42
0,42
0,92
0,20
0,92
0,14

525
90
568
447
26
324
16

70 911
105 307
237 515
156 359
35 272
270 725
5 951

6,33
9,40
21,20
13,96
3,15
24,17
0,53

1 041
108
5 025
1 761
751
2 017
389

35 066
3 655
315 748
166 325
56 724
435 975
44 498

1,69
0,18
15,26
8,04
2,74
21,07
2,15

172

142

5 828 431

3,33

22

7 665

0,68

8

1 855

0,09

311
562
84

309
372
60

104 205 309
752 911
4 658 477

59,49
0,43
2,66

2
38
24

33
10 185
5 390

0,00
0,91
0,48

0
152
0

0
6 748
0

0,00
0,33
0,00

165

26

20 634

0,01

131

28 666

2,56

8

862

0,04

9 439

173 154 764

98,85

2 515

93,70

18 806

1 983 133

95,84

175 176 075

100,0
0

100,0
0

20 044

2 069 157

100,0
0

Toplam taşınmaz sayısı

Antalya
Aydın
Balıkesi
r
Bursa
Hatay
İstanbul
İzmir
Mersin
Muğla
Ankara
Gaziantep
Kilis
Manisa
Mardin
Nevşehi
r

Arsa sayısı

Kıyısı olmayan iller

Kıyısı olan iller

İller

Tablo 4 - Kıyısı Olan ve Olmayan İllere Göre Alınan Mülklerin
Nitelikleri ve Büyüklükleri (1980- 2004 Dönemi)

6 638
1 671
779
4 037
1 228
6 819
3 378
997
3 284
635

23
941
33
254

10
522

2 688

1
049
627
1
120
195
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Ana Taşınmaz
Sayısı

Ana Taşınmaz
Alanı (m2)

Alan %'si

Ortalama ana
taşınmaz büyüklüğü (m²)

Kat Mülkiyeti
Taşınmaz Sayısı

Kat Mülkiyeti
Taşınmaz Alanı
(m²)

Alan %'si

18 031
8 978
6 452

1 240
1 476
769

1 545 578
1 828 432
1 062 130

0,88
1,04
0,61

1 246
1 239
1 381

16 791
7 502
5 683

1 933 739
1 811 773
851 533

36,47
34,17
16,06

3 731

1 238

1 049 660

0,60

848

2 493

165 689

3,12

1 725
898
774
746

778
182
481
517

1 299 294
397 139
573 476
869 725

0,74
0,23
0,33
0,50

1 670
2 182
1 192
1 682

947
716
293
229

141 747
71 331
11 275
16 474

2,67
1,35
0,21
0,31

374

207

313 831

0,18

1 516

167

32 058

0,60

339
1 104
553
441

202
506
274
426

237 622
3 388 507
986 162
1 896 309

0,14
1,93
0,56
1,08

1 176
6 697
3 599
4 451

137
598
279
15

9 112
37 640
17 998
51

0,17
0,71
0,34
0,00

418

355

1 919 621

1,10

5 407

63

3 332

0,06

390

216

1 408 986

0,80

174

21 644

0,41

Toplam

44 954

8 867

18 776 472

10,72

6 523
40
809

36 087

5 125 396

96,66

Türkiye
Toplamı

51 007

13 008

37 015 136

100,00

16 648

37 999

5 302 273

100,00

Kıyısı olmayan
iller

Kıyısı olan iller

İller

Toplam
Taşınmaz sayısı

Tablo 5 - Kıyısı Olan ve Olmayan İllere Göre Alınan Mülklerin
Nitelikleri ve Büyüklükleri (2004-2008 Dönemi)

Antalya
Muğla
Aydın
İstanbu
l
İzmir
Mersin
Bursa
Hatay
Balıkesir
Kocaeli
Ankara
Kayseri
Mardin
Kırşehi
r
Konya

Kıyısı olmayan illerde, bağımsız bölüme talep ikinci sırada gelmektedir. Bu grup içinde turizm odaklı bir gelişme gösteren Nevşehir ilinde
talep mekansal dokunun özelliklerine göre meskenli arsa/arazi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ankara ilinde ise, talebin bağımsız bölümlere
yöneldiği görülmektedir. 2004-2008 döneminde ise kıyısı olan illerde
ağırlıkla bağımsız bölümler üzerinde yoğunlaşan talebin devam ettiği
görülmektedir. Ancak Bursa, Hatay, Balıkesir ve Kocaeli’nde ana
taşınmaz (arsa ve meskenli arsa/arazi) üzerinde talebin yoğunlaştığı
görülmektedir. Ayrıca son dönemde Ankara’da ana taşınmaz üzerine
artan talep kat mülkiyeti taşınmaz (bağımsız bölüm) üzerindeki taleple
neredeyse eşitlenmek üzeredir. Diğer kıyısı olmayan illerde ise durum
farklıdır. Talebin ağırlıkla ana taşınmaz üzerine odaklandığı görülmektedir. Bu durum daha önceki dönemde başlayan arsaya yönelik talebin
devam ettiğine işaret etmektedir.
1980-2004 (nisan) döneminde toplam arsa alanı dikkate alındığında
%60 ile Kilis en fazla arsa alanının yabancı uyruklulara satıldığı il olarak
ön plana çıkmaktadır. Ardından sırasıyla %28 ile Hatay, %3 ile Gaziantep ve Mardin illeri gelmektedir. İkinci dönem için Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü’nden alınan veri setinde arsa ve meskenli
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arsa/araziye ilişkin bilgiler toplam olarak verildiğinden net olarak satılan arsa sayısı ve alanı konusunda yorum yapma olanağımız yoktur.
Yine de kabaca ana taşınmazların kullanım amacı ve büyüklükleri konusunda bazı yorumlar çıkarmak olanaklıdır.
Ortalama Arsa Büyüklüğü
Son dönemde kıyısı olan illerde toplam ana taşınmaz sayısının %54’ü
toplam ana taşınmaz alanının %29’unu teşkil etmektedir. Ayrıca yapılan
alan çalışmalarında da kıyısı olan illerde ağırlıkla konut amaçlı ana
taşınmaz elde edildiği, taşınmazların büyüklüklerinin sınırlı olduğu ve
ağırlıkla meskenli arsa/arazi niteliğinde olduğu belirtilmektedir. Bu
durumda bunların ortalama parsel büyüklüklerinin de 1000-2000 m2
arasında değiştiği görülmektedir (Tablo 5). Ancak, kıyısı olmayan illerde
durum farklıdır. Bu farklılıklardan ilki önceki dönemden farklı olarak,
kıyısı olmayan illerde toplam ana taşınmaz sayısının %13’ü toplam ana
taşınmaz alanının %30’unu kapsamaktadır. Bu illerde ortalama alan
büyüklükleri tüm kıyısı olan illerdeki ortalamalardan yüksektir. Bunların ana taşınmaz ortalama büyüklükleri yaklaşık olarak 3500-7000 m2
arasında değişmektedir. Bu durumda yabancıların kıyısı olmayan illerde
elde ettikleri mülklerin ağırlıklı olarak konut kullanımı dışında tarım
gibi üretim amaçlı kullanılmak üzere elde edildiği ve mülkün niteliğinin
de meskenli arsadan çok arsa/arazi niteliğinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Bu farklılıklardan ikincisi, ortalama arsa büyüklüğünde gözlenmektedir. 1980-2004 (nisan) döneminde iç kesimlerdeki illerde ortalama
arsa büyüklüklerinin kıyı illerine oranla oldukça büyük olduğu görülmektedir. Bu dönemde yabancıların satın aldığı arsa büyüklüğü Kilis’te
337.234 m2 Mardin‘de 77.641m2 ve Gaziantep’te 41.045 m2’ye kadar
çıkmıştır. 2004-2008 döneminde her ne kadar yabancılara satılan arsa
büyüklüğünü takip etme imkanımız olmasa da mevcut talebin ağırlıkla
ana taşınmaz üzerinde devam etmesi bu grupta ağırlıkla arsaya olan
talebin devam ettiğine işaret etmektedir. Ortalama ana taşınmaz büyüklüklerinin Türkiye ortalamasının (2438 m2) üzerinde olması da bu saptamayı desteklemektedir. Bu dönemin önceki dönemden farkı, ortalama
ana taşınmaz büyüklüklerinin 3500 m2 ile 7000 m2 arasında değişiyor
olmasıdır. Mardin’de bu değer 4451 m2’ye kadar düşmektedir. Bu da en
son yasal düzenlemelerin edinilen ana taşınmaz (özellikle arsa) büyüklüklerini önemli ölçüde sınırlandırdığını göstermektedir. Bu süreçte,
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Mardin’de edinilen ana taşınmazın toplam büyüklüğünün de yarıdan
fazla düştüğü izlenmektedir.

Kişi Başına Düşen Mülk Sayısı
Kıyı ve iç bölgelerdeki illerde mülk edinme sürecindeki diğer önemli
bir farklılık da kişi başına düşen ortalama mülk sayısıdır. Bir önceki
dönemde iç kesimlerdeki illerde bir kişinin birden fazla mülk edindiği
izlenirken, kıyı illerinde (Hatay (1,7) dışında) bu oran 1 civarındadır. İç
kesimlerdeki illerde ihtiyacın ötesinde mülk edinme durumu söz konusu iken, turizmin ön plana çıktığı Antalya, Muğla ve Aydın illerinde
kişi başına edinilen mülk sayısının birin altında olması nedeniyle bu
illerde ortaklıklar yoluyla mülk edinildiği görülmektedir. 2004-2008
döneminde ise Hatay (1,46) ve Kocaeli (1,31) dışında kıyı illerinde kişi
başına ortalama mülk sayısı 1 civarındadır. İç kesimlerde bunun birin
üzerine çıktığı, hatta Mardin’de 5,88’i bulduğu, kısacası önceki dönemde
başlayan eğilimin bu dönemde de devam ettiği görülmektedir. Benzer
şekilde en fazla mülk satışının olduğu Antalya, Muğla ve Aydın ‘da kişi
başına düşen mülk sayısının 1’in altında olması, ilk dönemde başlayan
ortaklıklar yoluyla mülk edinme sürecinin devam ettiğine işaret etmektedir.
Mülk Alan Gerçek Kişilerin Uyrukları
Bir diğer farklılık ise, en çok mülk edinen yabancıların uyruklarına ait
ülke sayılarındadır. 1980-2004 (nisan) döneminde mülk edinen yabancıların uyrukları, kıyı illerinde çeşitlilik gösterirken (ortalama 28 farklı
ülkeden yabancılar mülk edinmiştir) Gaziantep ilinde 6, Hatay ilinde 3
farklı ülkeden yabancı gerçek kişilerin mülk edindiği, Kilis ve Mardin’de
ise sadece Suriye uyruklu yabancı gerçek kişilerin mülk edindiği görülmektedir. Bu dönemde bu illerde mülk edinme sürecinde birkaç ülkenin
etkin olduğu görülmektedir. Son dönemde (2004-2008) Türkiye genelinde mülk edinen yabancı ülke sayısının 58’ten 74’e çıkması çeşitliliğin
arttığına işaret ederken, bunun kıyısı olan illerde ve iç kesimlerde nasıl
dağıldığına ilişkin veriler elde edilemediği için yorum yapılamamıştır.
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YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLK EDİNME TALEBİNİN
ÇEVRESEL VE MEKANSAL DİNAMİKLERİ BELİRLEMEDEKİ
ROLÜ
Yabancı gerçek kişilere en çok mülk satışının yapıldığı iller olan Antalya ve Muğla Türkiye’nin en önemli turizm merkezleridir. Bu iller
içerdikleri turizm potansiyelinin yanı sıra doğal zenginlikler açısından
uluslararası anlaşmalar5 ile korunması güvence altına alınmış önemli
özel çevre koruma alanlarına sahiptir. Akdeniz ve çevresindeki biyolojik
çeşitliliğin korunması için planlama yetkisi de olan özel statülü kurumsal bir yapının (özel Çevre Koruma Kurulu) denetiminde 14 adet Özel
Çevre Koruma Alanı belirlenmiştir. Bu amaçla kurulmuş özel çevre
koruma alanlarının dördü (Gökova, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek,
Datça-Bozburun) Muğla İli sınırları içinde, ikisi (Kaş-Kekova, Belek)
Antalya İli sınırları içinde ve biri de iki ilin sınırları içinde olmak üzere
(Patara), toplam yedi özel çevre koruma alanı bu bölgede yer almaktadır. Bu alanların büyüklükleri ile illerin yüzölçümleri karşılaştırıldığında, Antalya İlinin % 3’ünü Muğla İlinin %31,6’sını uluslararası sözleşmeler ile korunması güvence altına alınmış, alanlar oluşturmaktadır.
Bugün yabancılara mülk satışını düzenleyen 5782 sayılı Tapu Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa ile (15.07.2008 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir) 21/12/1934 tarihli ve 2644
sayılı Tapu Yasası’nın 35. maddesinin6 yedinci ve sekizinci fıkralarında
yapılan değişiklik ile özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği
nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde
kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından yabancılara mülk satışının sınırlandırılabilmesi söz konusudur. Bu düzenleme sonrasında
Akdeniz'de biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalar, Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin (Barcelona Sözleşmesi) protokollerinden olan
“Akdeniz'de Özel Koruma Alanları Ve Biyolojik Çeşitlilik Protokolü” çerçevesinde
sürdürülmektedir. Bu protokole ek olarak imzalanan “Akdeniz'de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol” (Cenevre 1982,(imza tarihi 6.11.1986 R.G. 23.10.1988, sayı
19968) 1995 yılında revize edilerek adı “Akdeniz'de Özel Koruma Alanları Ve Biyolojik Çeşitlilik Protokolü” olarak değiştirilmiştir. Taraf ülkelerce 1982 yılında imzalanan
protokol 26 Mart 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz Protokol'e taraf olduktan
sonra konuyla ilgili ulusal uygulamalardan sorumlu bir otorite olarak Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı'nı 1989 yılında kurulmuştur. Bugün 14 adet alan Özel
Çevre Koruma Bölgesi olarak bu kapsamda ilan edilmiştir. Akdeniz'de Özel Koruma
Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol kapsamında Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) tarafından Türkiye' de dokuzu Özel Çevre Koruma Bölgesi, üçü Milli
park statüsünde olmak üzere 12 adet alan özel koruma alanları listesine alınmıştır.
6 11.4.2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne açılan dava sonucunda, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile 5444 sayılı Yasa’nın 35. maddesi, 1. fıkrası kısmen iptal edilmiştir.
5
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başta özel çevre koruma alanları içindeki satışların durdurulması beklenirken, herhangi bir sınırlamanın henüz gündemde olmadığı görülmektedir. Özellikle ilk etapta il yüzölçümüne göre özel çevre koruma
alanlarının kapladığı alan ve önemi açısından Muğla İli içinde yabancı
uyruklu kişilere mülk satışının durdurulması yönünde bir çaba izlenmediği ve Yasanın özel çevre koruma alanlarındaki satışı sınırlayan
hükmünün işletilmediği ortadadır. Artan talebin ortaya çıkardığı yapılaşma baskısı önemli habitat alanlarının bulunduğu hassas ekosisteme
sahip yerleşimlerde satışların devam etmesinin ülke çıkarları için herhangi bir getirisinin olmadığı aksine önemli bir ekonomik kayıp ile karşı
karşıya olunduğu görülmektedir. Ödemeler dengesi istatistiklerine göre,
2003-2008 Eylül döneminde yabancılara gayrimenkul satışından 12,3
milyar dolar gelir elde edilmiştir. Ülkemizde, sektörün tümü dikkate
alındığında cari açıkların giderilmesi amacıyla girişilen çabanın ülkenin
ekonomik değerlerinin (tarım toprağı, ormanlar, kıyı alanları) elden
çıkarılmasına değmediği anlaşılmaktadır.
Farklı alan çalışmalarının sonuçları, kaybolan doğal ve ekonomik değerlerin boyutlarını ortaya koymaktadır. 2000-2005 tarihleri arasında
Dalyan’da yabancı gerçek kişilere satılan alan 46,3 hektardır. Bu satışın
13 hektarı (%28’i) imar planı dışındaki alanlarda gerçekleşmiştir (Bakırcı, S., 2007). Dalyan gibi Özel Çevre Koruma Alanı içindeki Fethiye
Güney-Ölüdeniz Belediyesi ve Kaya Köy yerleşmelerini kapsayan 107
km2’lik alanda, 2002 ve 2007 tarihli uydu görüntüleri değerlendirilmiş
ve yerleşim alanlarının beş yıl içinde 10 km2’ye çıktığı, orman alanlarında 3 km2 ve tarım alanlarında 2 km2 büyüklüğünde bir azalma olduğu
saptanmıştır (Sanver, İ., 2006). Villa tarzı yapılaşmanın hakim olduğu bu
iki yerleşmede saçaklı kentsel dokunun gelişmesi, artan kullanım yoğunluğu, doğa tahribatı ve tarım alanlarının yapılaşmaya açılarak yok
olması sonucunda, ülkenin biyolojik zenginliğinin kaybı ve değerli tarım
toprağının yerleşmeye açılması geri dönülmez kayıpların ortaya çıktığını gözler önüne sermektedir. Orman ve tarım alanları üzerinde yapılaşma baskısının giderek artması; mevzi imar planları ile üretilen “yaralı
kent parçaları”; saçaklı kentsel gelişmenin sonucu, artan altyapı maliyetlerinin yerleşik halkın faturalarına yansıması; yüzme havuzlu villa
tarzı konuta olan talebin kıyı yerleşmelerinin su kaynakları üzerinde
oluşturduğu tehdidin görmezden gelinmesi; kendi içine kapalı, korunaklı sitelere olan talebin kentten kopuk sezon dışı ölü çevreler yaratmasından kaynaklanan güvenlik sorunlarının henüz kamuoyunda
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konuşulmuyor olması; su ve toprak gibi kıt kaynakların kullanımından
kaynaklanan ekonomik kayıpların farkına varılmadığının bir göstergesidir.
Bir diğer ekonomik kayıp, turizm altyapısının tatil konutlarına ayrılması ile turizm sektörüne vurulan darbedir. ‘Villa’ turizmine kayan
gelişme yabancıların kayıt dışı turizm faaliyetlerine girişinin önünü
açmaktadır (Keskinok, Ç., vd., 2005). Uluslararası büyük emlak firmaları
bu haksız kazancı teşvik eden satış stratejileri de izlemektedirler. Ölüdeniz yerleşmesinde uluslararası bir emlak firması yabancılara konutlarını kullanmadıkları dönemde kiraya vermeyi ve bu yolla yatırımlarının
üç yıl gibi kısa sürede geri döneceği garantisi ile villa pazarlamaktadır.
Tarımsal faaliyetlerin yerini arsa rantının aldığı yerleşmelerde, hızla
tarımsal üretim geri çekilmektedir. Tarım toprakları üzerindeki kentleşme baskısının sonucunda kıt bir kaynak olan toprağın amacı dışında
bir kullanıma ayrılmasından dolayı önemli bir kaynak kaybına yol açılmaktadır. Yabancılara mülk satışını inceleyen birçok alan çalışmasında
konu farklı açılardan ele alınmakla birlikte vurgulanan ortak nokta;
bugün Türkiye’de uluslararası emlak piyasasının, özellikle kıyı yerleşmelerinde kentsel gelişme dinamiklerini yönlendiren bir güç olduğudur.

DEĞERLENDİRME NOTU
Yabancı gerçek kişilerin mülk edinimi süreci incelendiğinde, yasal
düzenlemelerin talebi belirleyen en önemli faktör olduğu görülmektedir. 1980-2004 (nisan) ve 2004-2008 dönemleri arasında yabancı gerçek kişilerin mülk edinme süreçleri değerlendirildiğinde, 2004-2008
dönemi 1980 sonrası en fazla yabancılara mülk satışının yapıldığı dönem olmuştur. Bu dönem içerisinde yabancılara mülk satışını düzenleyen yasalar Nisan 2005 ve Mart 2008 tarihlerinde iki kez iptal edilmiş
olmasına karşın satışlarda bu dönemde artış yaşanmış olması dikkat
çekicidir.
1980-2008 yılları arasında yaklaşık 95 bin yabancı gerçek kişinin
mülk satın aldığı, yabancı gerçek kişilerin %63’ünün 2004-2008 yılları
arasındaki dönemde mülk edindiği izlenmiştir. 2004-2008 döneminde
toplam 178.365.427m2 alan yabancılara satılırken, son dönemde satılan
taşınmazların alanının 37.015.137m2’ye düştüğü belirlenmiştir. Yabancılara satılan taşınmaz mülkün yüzölçümü açısından bakıldığında büyük
bir kısmının (%82) 1980-2004 (nisan) döneminde elden çıkarılmış
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olduğu görülmektedir. Bu gelişmede 2005 yılı ve sonrasında, yabancı
geçek kişilerin taşınmaz edimine alan büyüklüğü konusunda getirilen
sınırlamaların bunda etkisi olduğu söylenebilir. 2004-2008 döneminde
bağımsız birim satışlarındaki artışa paralel olarak, satılan mülklerin
alan büyüklüklerinde de bir düşme izlenmektedir.
Kıyısı olan ve kıyısı olmayan illerde yabancılara mülk satışı değerlendirildiğinde, kıyısı olmayan illerde daha önceki dönemde elde edilen
büyük arsa edinimlerine rastlanmamaktadır. Yine de bu illerde talebin
ana taşınmaz (arsa, meskenli arsa/arazi) üzerine odaklandığı görülmektedir. Bu durum daha önceki dönemde başlayan arsaya yönelik talebin
devam ettiğine işaret etmektedir. Özetle, 2004 yılı sonrasında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin toplam satışları sınırlamaktan çok, edinilen
mülklerin niteliğine yön vermede etkisinin olduğu söylenebilir.
Bugün yabancı gerçek kişilerin başta turizm olmak üzere tarım ve
sanayi açısından önemli yerleşim merkezlerine yönelmesinin önüne
engel konmayarak, özel koruma alanlarında satışlara göz yumularak,
konut tipolojisinde alabildiğine serbestlik tanınarak, düzenleyici ve
yönlendirici araçların kontrolü piyasa mekanizmasına teslim edilerek
açıkça ülke topraklarının sistemli olarak yağmalanmasına zemin hazırlanmıştır. Sayısal ve alansal olarak sınırlamalar kadar, mekansal özelliklere bağlı olarak da satışların yönlendirilmesi, kısıtlanması ve yasaklanması gerekir. Ayrıca bu süreçte planlamanın piyasaya arsa üreten bir
sunum aracı olmaktan çok talebin yönlendirilmesinde, düzenleyici ve
sınırlayıcı olarak kullanımına gereksinim vardır.
Yabancılara mülk satışını düzenleyen yasal mevzuatın, satılan mülkün büyüklüğüne indirgenmiş bir sınırlamadan öteye geçmeyen önlemler aldığı söylenebilir. Her ne kadar 5782 sayılı Yasa ile sulama,
enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması
gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde
kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı aynî hak
edinemeyecekleri konusu Bakanlar Kurul kararına bağlanmış olsa da, bu
yetki henüz kullanılmamıştır. Yapılan satışların büyüklüğünün kontrolü
için 5782 sayılı Yasa ile getirilen yabancı uyruklu gerçek kişilerin, merkez
ilçe ve ilçeler bazında, uygulama imar planı ve mevzi imar planı sınırları
içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün yüzde onuna kadar
kısmında taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hak edinebilmesi konusundaki sınırlamadır. Bu düzenleme ile satışların hem planlı
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alanlara çekilmesinde hem de satışların sınırlandırılmasında bir araç
olarak imar planlarının kullanıldığı görülmektedir. Satışların yönelebileceği alanlardaki arazi kullanım işlevlerinin belirlenmesinde, toprak ve
su kaynaklarının ülke çıkarları doğrultusunda kullanılmasını benimseyen bir mülkiyet düzenlemesinin sağlanmasında, doğal eşikleri dikkate
alarak talebin yönlendirilmesinde planlamanın düzenleyici rolü öne
çıkarılmalıdır.
Satışların mevzi imar planı içinde olması şartı, aslında bir kısıtlama
olmamaktadır. Mevzi imar planları, yerleşmeden kopuk, kentsel saçaklanmayı arttırıcı, tarımsal alanları, doğal ve tarihi sit alanlarını, hassas
bölgelerin dengesini bozan gelişmelere ve spekülatif baskılara açık hale
getiren bir araç olarak işlemektedir.
Satışların imarlı alanlarda olması zorunluluğu, gereksiz yere birçok
alanın imara açılması yönündeki baskıların artmasına da yol açmaktadır. Bu durum ülkenin ve toplumun yararına dayalı bir gelişmeyi engellemekte, ayrıca emlak fiyatlarındaki artış ülke halkının mülksüzleşmesine de yol açmaktadır (Uzun, B., Yomruoğlu, T., 2007).
Son dönemde ülkemizde hızlanarak devam eden yabancıların mülk
edinme talebinin yapılacak yeni düzenlemeler ve gerçekçi ölçütlerle,
hem niceliksel hem de niteliksel olarak sınırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca satışlara ilişkin sınırların ve kuralların ihlal edilip
edilmediğinin ilk aşamada, satışların yapıldığı yerel düzeyde izlenmesi
gerekmektedir. Yabancılara mülk satışını inceleyen birçok alan çalışmasında konu farklı açılardan ele alınmış olsa da buluşulan ortak nokta;
bugün Türkiye’de uluslararası emlak piyasasının, özellikle kıyı yerleşmelerinde mekansal dinamikleri etkileyen bir güç olduğu yönündedir.
2004 sonrasında, uluslararası emlak piyasasının değişen eğilimi sonucunda gayrimenkul sektörü, Türkiye’nin dışa açılımını ve yabancı
sermayeyi destekleyen politikalar ile basit bir sıcak para kaynağı olmanın ötesine geçmiştir. Dolayısıyla, yabancılara yönelik emlak piyasasının
dinamiklerinin izlenmesi/incelenmesi, özellikle Ege ve Batı Akdeniz kıyı
yerleşmelerinde yaşanmakta olan sosyo-ekonomik, demografik ve mekansal değişimin kavranılması açısından, yol gösterici bir çalışma alanı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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TÜRKİYE’DE YABANCILARA TOPRAK SATIŞI:
TARİHSEL EĞİLİMLER
Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU*
Mehtap KAYIKÇI YILMAZ**
Türkiye’de yabancıların taşınmaz mülk edinimi, 2000’li başından itibaren ciddi tartışmalara yol açmıştır. Tartışma, Türkiye’nin turizm
bölgelerinde taşınmaz mülk satışlarına odaklanmıştır. Aynı dönem,
yabancılara taşınmaz satışını düzenleyen mevzuatta da değişikliğe gidilen bir dönemdi. Gazetelere yansıyan haberler, daha çok kıyı bölgelerini
ele alarak büyük ölçüde şirket ya da kurumsal satışlardan çok gerçek
kişilere yapılan satışları tartışmıştır. Konu, hukuksal boyutuyla ve şehir
bölge planlama boyutuyla akademik çalışmalarda ele alınırken, diğer
sosyal bilimler alanlarında yeterince ele alınmadığı özellikle iktisadi ve
siyasal boyutunda değerlendirilmediği görülmektedir. Ancak konunun
diğer boyutlarıyla ele alınması için konuyla ilgili verilerde eksik olmaması gerekir. Bu çalışma, 1934 yılından bu yana işlenen yabancılara
toprak satışı ile ilgili verilerin genel bir değerlendirmesini yapmaktadır.
Bu çalışma, bir bakıma, toprak mülkiyetindeki el değiştirme yöntemleri ve bunun toplumsal siyasal sonuçlarının değerlendirilmesi için
bir ön hazırlık olarak düşünülmüştür. Her ne kadar toprak satışını sayısal analizle sınırlandırmak büyük ölçüde bilgilendirici olmakla birlikte,
açıklayıcı olmaktan uzak olsa da mülkiyet yapısındaki dönüşümleri
görebilmek için toprak satışının iktisadi ve yönetsel politikalara göre
aldığı biçimin değerlendirileceği daha geniş kapsamlı bir çalışmanın
sadece bir boyutunu ele almaktadır.
Toprak mülkiyeti, siyasal rejimlerin kuruluş dönemlerinde dönüşüme uğrayan en önemli siyasal konuların başında gelir. Bunun çarpıcı
örneği, modern devletlerin kuruluşunda görülebilir: Modern ulus devletler, birçok ülkede toprak talebinin bir ölçüde karşılanması ile sağlanabilmiştir.1 Az gelişmiş ülkelerde köylülerin ve toprak sahibi
* Gazi Üniversitesi İİBF TKMYO.
** Gazi Üniversitesi İİBF TKMYO.
1 Fransız Devrimiyle, soyluların ve kilisenin toprakları kamulaştırılmış ve yoksul
köylülere satışa çıkarılmıştır; ABD’da homestead yasası, İç Savaş devam ederken,
Federal hükümetin 1862’de topraksız çiftçilere, ülkenin batısındaki toprakları
dağıtmak amacıyla çıkarılmıştır. Meksika Devrimi, toprak talebine dayanan bir devrim
olmuştur. Ekim Devrimi ve Çin devriminde de geniş halk kitlelerine toprak dağıtılması
önemli siyasal hedeflerden biri olmuştur.

Türkiye’de Yabancılara Toprak Satışı: Tarihsel Eğilimler │ 495
olmayanların toprak mücadelesi, 20. yüzyılda da önemini korumuştur.
Türkiye’de toprak meselesi, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana tarihsel siyasal ayrışmaların vesilesi olmuş ve bugün farklı biçimlerde önemini sürdürmeye devam etmektedir.2
Geçtiğimiz on yıl boyunca, toprak mülkiyeti tartışmalarında, Akdeniz
ve Ege bölgesinde yer alan illerde yabancılara toprak satışı konusu öne
çıkmıştır. Bu sorulara yanıt vermek için, Türkiye’de yabancılara toprak
satışı konusunun Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana izlediği genel
seyri izlemek ve değerlendirmek gerekmektedir. Bildirimiz, daha büyük
bir çalışmanın bir parçası olarak, sadece Cumhuriyet boyunca gerçekleşen toprak satışlarının bölgesel ve illere göre dağılımını ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
Kullandığımız veri setini özelliklerini kısaca belirttikten sonra, yabancıların taşınmaz mülk edinimine ilişkin mevzuatı ana başlıkları ele
alındıktan sonra, sırasıyla, 1934 yılından bu yana bölge ve il düzeyinde
yabancılara taşınmaz satışı konusu sayısal değerleri ile birlikte ortaya
konulacaktır.
Veri Setinin Özellikleri
a) Çalışmamızda kullandığımız veri tabanı, Tapu Kadastro Genel
Müdürlüğü (TKGM) yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’ndan elde
edilen verilerden meydana gelmektedir. Veri tabanı, 1934 yılında
başlayıp 2008 yılı sonu verileri ile bitmektedir.
b) Veri tabanı, gerçek kişilerin aldıkları taşınmazları kapsamaktadır.
c) Tüzel kişiler, çözümlemeye dahil edilmemiştir. Şirketlerin ve tüzel kişilerin toprak satın almasıyla ilgili getirilen yeni düzenlemeler, tüzel kişilere dair gerçekçi verilere ulaşmayı güçleştirmektedir. (Tüzel kişilerle ilgili farklı bir yöntemin kullanılması ve verilerin buna göre alan araştırması ile derlenmesi gerekmektedir.)
d) Veri seti, TKGM’nin TAKBİS kayıtlarına dayalı yapıldığı için bazı
aksamalar meydana gelebilmektedir: Örneğin, doğuştan Türk vatandaşlığını kazanmış olup da İçişleri Bakanlığı’nın izniyle vatandaşlıktan ayrılan ya da Türk vatandaşlığından başka bir devlet
uyruğuna geçen çok sayıda Türk asıllı kişinin aldığı taşınmazlar
da yabancı kategorisinde yer alması verilerin sosyal sonuçlarını
değerlendirirken sorunlara yol açmaktadır.
Günümüzde toprak mülkiyeti önemini yeniden hissettirmektedir. Son dönemlerde
Türkiye’de Efemçukuru örneğinde olduğu gibi “acil kamulaştırma kararı” gibi yöntemlerle uluslararası tekellere satılmak üzere köylülerin elinden topraklar kamulaştırma yöntemi ile alınmaktadır. Bu yeni süreç, bundan sonraki toprak mülkiyeti tartışmalarının ana eksenini oluşturacağı beklenebilir.
2
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Yabancılara Taşınmaz Satışında Hukuksal Çerçeve
Ülkemizde yabancıların gayrimenkul edinimine ilişkin temel düzenleme 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36. Maddelerinde bulunabilir. 2003 yılında tapu Kanununun 35. ve 36. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Daha sonra 2005 ve 2008 yıllarında yapılan
değişiklikler yapılmıştır.3
Ancak gerçekleştirilen değişikliklerle öngörülen düzenlemeler, Anayasa Mahkemesinin çeşitli tarihlerdeki kararları4 ile Anayasaya aykırı
bulunarak iptal edilmiş ve nihayet söz konusu maddeler 03.07.2008
tarih ve 5782 Sayılı Kanunun 2. maddesi ile yapılan değişiklik neticesinde mevcut şeklini almıştır. Düzenlemenin mevcut son haline yönelik
olarak; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 17.07.2008 tarih ve 2008/12
sayılı Genelgesi ile Tapu Kanunu’nun 35. ve 36. maddelerinin uygulanmasına yönelik detaylar belirlenmiştir.
Hukuk sisteminde gerçek kişilerin taşınmaz edinimi ile tüzel kişilerin
taşınmaz edinimi birbirinden farklıdır. Çalışma, gerçek kişilerle sınırlandırıldığı için, burada sadece gerçek kişilerle ilgili hukuki kısıtlamalara değinilecektir. Konuyla ilgili hukuksal çerçeve, 2644 Sayılı Tapu
Kanunu ve 5444 sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun; 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yasası;
Askeri yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu; 442 sayılı Köy
Yasası; 1062 sayılı Mukabele-i Bil Misil Kanunu; 4403 sayılı Türk Vatandaşlığı Yasasında bulunabilir.
Kişilerin, Türkiye genelinde edinebilecekleri taşınmaz miktarına getirilen sınırlama: Tapu Kanunu’nun 35. maddesi gereğince; yabancı
gerçek kişilerin “karşılıklı olmak” ve “kanuni sınırlamalara uymak”
kaydı ile“işyeri” veya “mesken” olarak kullanmak üzere, Türkiye topraklarında taşınmaz mal edinebilecekleri düzenlenmiştir. Tapu Kanunun 35. maddesinin 1. fıkrası gereğince; yabancı gerçek kişinin ülke
genelinde edineceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı
ayni hakların toplam yüzölçümünün 2,5 hektarı (25.000 m2)

Tapu Kanunun 35. ve 36. maddelerinde değişiklik getiren düzenlemeler için bkz;
3/7/2003 tarih ve 4916 Sayılı Kanunun 38 maddesi.; 29/12/2005 tarih ve 5444 Sayılı
Kanunun 1. maddesi ; 3/7/2008 tarih ve 5782 Sayılı Kanunun 2. maddesi.
4 Anayasa Mahkemesi’nin 11.04.2007 tarih ve 2006/35E. 2007/48 K. Sayılı Kararı ile
5444 Sayılı Kanunun Tapu Kanunun 35. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin
düzenlemelerin iptali konusundaki kararı; Anayasa Mahkemesi’nin3/7/2003 tarih ve
4916 Sayılı Kanunun 38 maddesinin iptaline ilişkin 14.03.2005 tarih 2003/70 E.,
2005/14 K. Sayılı Kararı.
3
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geçemeyeceği öngörülmüştür.5 2644 sayılı Yasanın 29.12.2005 günlü,
5444 sayılı Yasa ile değişik 35. maddesinde; yabancı gerçek kişilerin
Türkiye'de ancak iş yeri ve mesken olarak kullanmak üzere, uygulama
imar planı veya mevzi imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen
taşınmazları edinebilecekleri öngörülmüştür.
İl ve ilçe düzeyinde, yabancılara satışa izin verilen taşınmaz miktarında üst sınır: Mevzuatta öngörülen miktara yönelik kısıtlamaların bir
diğer boyutu ise; belirli bölgelerde yabancıların yoğun olarak gayrimenkul edinmelerini engellemeye yönelik düzenlemelerdir. Tapu Kanunun
35. maddesinin 7. fıkrası gereğince; merkez ilçe ve ilçeler kapsamında,
uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün yüzde onuna kadar kısmında yabancıların
taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hak edinebileceklerdir.
Bu düzenleme gereğince; ülkemizin Hatay, Mardin ve Kilis illerinde
yabancılar tarafından edinilen gayrimenkullerin toplam miktarının söz
konusu şehirlerin yüz ölçümünün yüzde 10’unu aşmış bulunması sebebiyle 13.11.2009 tarihinde tesis edilen Bakanlar Kurulu Kararı söz konusu bölgeler için yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır.6
Yabancılara satışta yasaklanmış ya da kısıtlanmış özel alanlar: Gerçek
kişilere taşınmaz satışında, Bakanlar Kurulu’nun getirebileceği bir takım
sınırlamalar bulunmaktadır: sulama, tarım, maden, sit, ve çeşitli nedenlerle korunması gereken hassas alanlarda ve stratejik yerlerde mülkiyet
hakkına sınır getirme yetkisine sahiptir. Bunun yanı sıra milli güvenlikle
ilgili konularda, Tapu Kanununun yanı sıra Askeri yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Kanunu ile Mukabele-i Bil Misil Kanunu’nda da özel
olarak düzenlemeler bulunmaktadır.
Köylerde yabancılara toprak satışına getirilen kısıtlamalar: 442 sayılı
Köy Yasası'nın yabancı gerçek ve tüzel kişilerin köylerde taşınmaz edinimlerini yasaklayan 87. maddesi, 03.07.2003 günlü, 4916 sayılı Yasanın 38/a maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddenin önceki halinde, Bakanlar Kurulu’na verilen yüzölçümü sınırlandırmasını
30 hektara kadar arttırabilme yetkisi ve yabancıların il bazında edinebilecekleri
taşınmazların illere ve il yüzölçümlerine göre binde beşi geçmemek üzere oran tespit
etme yetkisi: Anayasa Mahkemesi’nin RG 16.01.2008/26758, E. 2006/35, K. 2007/48
sayılı ve 11.04.2007 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.
6 Ntvmsnbc, 13 Kasım 2009, “yabancılara Mardin ve Kilis Yasağı; Radikal, 21 Kasım
2009, “Yabancıya Ev Yasağı”.
5
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A. YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞINDA GENEL EĞİLİMLER
Cumhuriyet döneminde gerçekleşen toprak satışlarına dair veriler şu
şekilde özetlenebilir.


1934 yılından 2008 sonuna kadar, gerçek kişilere 17.216 hektarlık taşınmaz varlık satışı gerçekleşmiştir. Satılan taşınmazların
99,5’i bağ, bahçe, arazi ve arsa niteliğine sahiptir. Yüzde 0,5’i konut niteliğindedir.



81 ilin 74’ünde yabancılara taşınmaz satışı işlemi yapılmıştır.



Taşınmaz edinen 90.161 yabancı gerçek kişi bulunmaktadır.



Yabancı gerçek kişilere satışı yapılan 17.216 hektarlık alan, Türkiye’de su ve kaya gibi alanlar, orman ve mera alanları dışında
kalan alanların yüzölçümünün yüzde 0.06’sını meydana getirmektedir. Bu oran, elbette tüzel kişileri ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin edinimlerini kapsamamaktadır. Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 1987 yılı Genel Toprak
Amenajman Planlaması’na göre Türkiye yüzölçümünün yüzde
5.5’i sazlık bataklık, ırmak yatakları, kıyı kumulları, çıplak kayalıklar ve su yüzeylerinden oluşmaktadır. Yüzde 28,3’ çayır ve
mera, yüzde 30.6’sı ise orman ve fundalıklardan meydana gelmektedir.7 Sözü edilen alanların satışı, bu süre içerisinde mümkün olamayacağından, oranlamaya temel teşkil etmesi gerekir.



81 ilin 74’ünde toplam 90,161 yabancı kişi, kişi başına ortalama
6,162 m2’lik taşınmaz edinmiştir.

Yabancılara toprak satışı, 2000 ile 2008 döneminde en yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. İkinci sırada en çok satış 1950-1959 döneminde
yapılmıştır. Yabancılara toprak satışlarının tarihsel dönemlere göre
sınıflandırılması sonucunda ortaya çıkan tablo, satış miktarı olarak en
yoğun satışın 2000 sonrası gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Cumhuriyet döneminde, son 8 yıllık dönem dışında, en çok toprak satışının,
1950-1959 döneminde gerçekleştiği görülmektedir.
Toprak miktarı açısından 2000-2008 döneminde gerçek kişilere
satışı yapılan toprak miktarı 48 milyon m2’dir. Sekiz yılda yabancı ger-

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Toprak Amenajman Planlaması, 1987.
http://www2.cedgm.gov.tr/dosya/cevreatlasi/toprakvearazi.pdf,
erişim
tarihi:
10.2.2010.
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çek kişilere satılan toprak miktarı, 1980-1999 dönemini kapsayan yirmi
yılda gerçekleşen 37,6 milyon m2’lik satıştan oldukça yüksektir.
Tablo.1: Cumhuriyet Döneminde Toprak Satışları: 1934-2008
Dönem (19342008)
34-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
2000-2008
TOPLAM

Gerçekleşen Taşınmaz
Alanı (m2)
2.114.063
4.368.445
34.395.637
24.667.990
20.495.483
18.290.013
19.419.294
48.410.044
172.160.969

Gerçek Kişi Sayısı
578
378
1.200
999
2.005
4.914
11.281
68.806
90.161

Kişilerin satın aldığı toprağın büyüklüğü değerlendirildiğinde, 195059 ve 1960-69 dönemi kişi başına düşen toprak büyüklükleri diğer
dönemlerden çok yüksek ortaya çıkmaktadır.
Grafik.1.
Cumhuriyet Döneminde Yabancılara Toprak Satışı (1940-2008)
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Yıllar itibariyle en çok taşınmaz alanı 14.288.495 m2’lik alanın satılmasıyla 2008 yılında gerçekleşmiştir (Grafik.2.) Yine satış yapılan alan
temel alındığında 2007 yılı 9.634.214 m2’ik alan satışının yapıldığı
senedir. 1956 ise, 9. 136.518 m2’lik alanla üçüncü sırada en fazla miktarda satış sene olmuştur (Grafik.2)
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Grafik.2. Yıllara Göre Yabancı Gerçek Kişilere Satılan Alan (m2)
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B. BÖLGELERE GÖRE YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞI
(1934-2008)
Bölgeler temelinde yabancı gerçek kişilere satılan taşınmazlar tasnif
edildiğinde, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin toplamı yüzde
79 düzeyindedir. Bölgeler içerisinde, Akdeniz Bölgesi, 1934’ten 2004
yılına kadar, Hatay ilinden kaynaklı olarak en çok satış yapılan bölge
olarak yerini korumuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise, 1955
yılında başlayan satışlar, özellikle Mardin, Kilis başta gelmek üzere 2004
yılına kadar yoğunluğunu sürdürmüştür. Diğer bölgelerde, yabancılara
taşınmaz satışlarında büyük dalgalanmalar, 1995’ten sonra meydana
gelmiştir. 2004 yılı ve sonrasında ise, tüm bölgelerde bir hareketlenme
görülmektedir. İç Anadolu Bölgesindeki satışlar, 2004 sonrası dönemde
dikkat çekmektedir. 2005-2008 döneminde, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye
genelinde toplam satışların yüzde 30’unun gerçekleştiği bölge olmuştur.
Ankara, Kırşehir ve Konya başta olmak üzere, birçok ilde satışlarda
önemli artışlar olmuştur.
2004 sonrası dönem, yabancılara toprak satışında yapısal bir kırılma
noktasını ifade etmektedir. Yabancılara toprak satışı, 2004 sonrasında,
tüm bölgelere yaygınlaşmış ve satılan alan miktarı açısından, önceki
dönemlerle kıyaslanmayacak bir satış ivmesi kazanmıştır.
Son dönemde belirli bölgelerde, yabancıların taşınmaz ediniminde
kanuni sınırı aştıkları konusunda tartışmalar olmaktadır. Tapu Kanununun 35. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, merkez ilçe ve ilçeler kapsamında, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan
toplam alanların yüzölçümünün yüzde onuna kadar kısmında yabancıların taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı aynî hak edinebileceklerdir. Bu düzenleme nedeniyle, Hatay, Mardin ve Kilis illerinde
yabancılar tarafından edinilen gayrimenkullerin toplam miktarının söz
konusu şehirlerin imarlı yüz ölçümünün yüzde 10’unu aşması sebebiyle
13.11.2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile söz konusu bölgelerde
yabancıların taşınmaz edinimi yasaklamıştır.8
Akdeniz Bölgesi: Cumhuriyet tarihinde yabancılara taşınmaz satışının yüzde 52’si Akdeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (Tablo.2). Akdeniz
Arzu Ongur Ergan, “Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Edinimine İlişkin Hukuki
Değerlendirmeler”, http://www.turkhukuksitesi.com, Erişim: 15.10.2009 . Bakanlar
Kurulu, merkez ilçe ve ilçelerin altyapı, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarım ve güvenlik açısından önemlerini dikkate alarak, 10% oranını daha az bir oran olarak belirleyebilme yetkisine sahiptir.
8
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Bölgesinde gerçekleşen satışların yüzde 90’ı ise Hatay ilinde gerçekleşmiştir. 1980 yılından önce, Akdeniz Bölgesindeki satışların yüzde 99’u
Hatay’da gerçekleşmiştir. Hatay, bölgede, yabancı gerçek kişilere satışlarda, 2000’lerin başına kadar en çok satış yapılan il olmaya devam
etmiştir.
1980 sonrasında, Akdeniz Bölgesindeki diğer illerde de yabancı gerçek kişilere toprak satışında önemli artışlar meydana gelmiştir. Nitekim,
2002 sonrasında, satış yapılan illerin başında Antalya gelmektedir.
Antalya’yı Hatay, Adana ve Maraş izlemektedir. 2008 yılı itibariyle,
yabancılara satılan taşınmazların yüzde 30’u Antalya’da, yüzde 28,5’i
Adana’da gerçekleşmiştir. Bölgedeki diğer illerde satışlar son dönemde
giderek artmaktadır. Örneğin Adana, yabancılara taşınmaz satışında
giderek yükselen bir eğilimi temsil etmektedir.
Akdeniz Bölgesindeki satışların yüzde 5’i ise Antalya ilinde gerçekleşmiştir. Antalya’dan sonra ise Adana ili gelmektedir.
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yabancı gerçek kişilere taşınmaz satışı, Türkiye toplamının dörtte biri
oranındadır (yüzde 26.4). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Kilis ve Mardin, yabancılara toprak satışında önde gelmektedir. 1950’li yıllardan
başlamak üzere, Kilis ve Mardin ilinde yabancılara taşınmaz satışı bugüne kadar yoğun bir biçimde sürmüştür. Kilis ili, bölgedeki satışların
yüzde 57’sini gerçekleştirmiştir. Mardin, bölgedeki satışların yüzde
26’sını, Gaziantep ise yüzde 14’ünü meydana getirmektedir.
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Ege Bölgesi, 1934’ten 2008’e dek yabancılara taşınmaz satışında Ege
Bölgesinin payı yüzde 7 düzeyindedir. Ege’de, 2000’li yılların başından
itibaren hızlı bir satış grafiği izlenmektedir (Grafik.5). Ege Bölgesinde en
çok satış yapılan Muğla ilinin bölge içindeki payı yüzde 36’dır.
Muğla’dan sonra, bölgede en çok satış yapılan il İzmir’dir (yüzde 21);
İzmir’i Aydın ili (yüzde 19) takip etmektedir.
Bölgeler içerisinde Ege bölgesindeki satışlara biraz yakından bakmak
gerekmektedir. 60’lı yıllara kadar anlamlı bir satış kaydı olmayan Ege
Bölgesinde 80’lerin başından itibaren yükselme eğilimi çok belirgindir
ve satış miktarı olarak Akdeniz bölgesi ile aynı seviyeye yaklaşmaktadır.
İç Anadolu Bölgesi, yüzde 7’lik satış oranıyla Ege’nin hemen altındadır. İç Anadolu Bölgesindeki satışların yüzde 47’si Ankara’da, yüzde
24’ü Kırşehir’de, yüzde 19’ü ise Konya’da gerçekleşmiştir. Bölgede
1980’li yıllardan sonra belirgin bir hareketlenme olduğu, 2004 yılından
itibaren hızlı bir artış eğilimine girdiği gözlenmektedir (Grafik.3). 2008
yılı itibariyle, Türkiye’deki toplam satışların yarısı İç Anadolu Bölgesinde özellikle de Ankara şehrinde gerçekleşmiştir.
Marmara Bölgesi, yabancılara taşınmaz satışında, toplam içindeki
payı yüzde 4,6’dır. Bölgedeki satışların yüzde 34’ü İstanbul’da, yüzde
20’si Bursa’da ve yüzde 9,5’i Tekirdağ’da gerçekleşmektedir. Bölgedeki
satışlarda 1980 sonrasında yoğunlaşma görülmektedir. Ancak özelikle
2008 yılı itibariyle, Türkiye toplamı içerisindeki payı, yüzde 10’lara
yükseldiğini belirtmek gerekir.
Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yabancılara toprak satışı
oranı düşüktür. Bununla birlikte, son yıllarda Türkiye’deki genel eğilime
paralel olarak iki bölgede de hareketlenmeler görülmektedir. Doğu
Anadolu Bölgesinden en çok satış yapılan il bölgedeki tüm satışların
yüze 35’inin gerçekleştiği Malatya ilidir; onu yüzde 27 ile Elazığ; yüzde 9
ile Kars takip etmektedir. Karadeniz bölgesinde belli bir ilde yoğunlaşma görülmez; bölgedeki satışların yüzde 7,4’ ü Trabzon, yüzde 7,2’si
Bayburt, yüzde 6,8’si Ordu’da gerçekleşmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesinde, 2000 yılından sonra yabancılara toprak satışı her il düzeyinde
gerçekleşmiş ve bir artış eğilimine sahip olmuştur (Grafik.4).
Yıllar itibariyle bölgelere göre yabancı gerçek kişilere satılan alan incelendiğinde, Akdeniz Bölgesinin 1965 yılında en büyük satışı gerçekleştirdiğini görmek mümkündür (Grafik.4) 1965 yılında satış yapılan
miktar, 8.177.676 m2’dir; bu alanın yüzde 99’u Hatay ilindedir.
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Grafik.3. Yıllara ve Bölgelere Göre Yabancılara Satılan Taşınmaz Alanı
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İç Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi gibi, yabancılara taşınmaz satışında
giderek adından çok söz ettirecek bir bölge olarak konumlanmaya başlamıştır. İç Anadolu Bölgesinde toprak satışlarını gösteren eğri,
2005’ten sonra dik bir biçimde yükselmeye başlamıştır. İç Anadolu
Bölgesinde yabancılara satılan taşınmaz miktarı, bu dönemde Akdeniz
Bölgesini, Güneydoğu Anadolu Bölgesini geçmiştir. Bu çarpıcı bulgunun
gelişimine uzun vadede odaklanmak gerekebilir.9
2005 yılında yabancılara taşınmaz satışı, 2000’lı yılların genel artış
eğilimine göre farklılaşmıştır; 2003 yılında yayımlanan 4916 sayılı
Kanunla yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimiyle ilgili yapılan yeni
düzenlemelerle ilgilidir.10 4916 sayılı Kanun, Köy Kanununda “yabancı
gerçek kişilerin köy arazilerinde taşınmaz edinimini yasaklayan 87.
maddesini iptal ederek köy arazilerinde yabancı gerçek kişilerin
taşınmaz edinimini serbest bırakmıştır.

İç Anadolu’ya yönelen bu talep, Türk asıllı yabancı uyruklulardan geliyorsa bunun da
sosyolojik olarak irdelenmesi gerekir. Örneğin Konya, Türk asıllı yabancı uyrukluların
yabancılara toprak satışındaki payı önemli düzeylerdedir.
10 Anayasa Mahkemesi’nin3/7/2003 tarih ve 4916 Sayılı Kanunun 38 maddesinin
iptaline ilişkin 14.03.2005 tarih 2003/70 E., 2005/14 K. Sayılı Kararı. Yabancı gerçek
kişilerin taşınmaz edinimi konusundaki temel düzenleme 22.12.1934 günlü, 2644
sayılı Tapu Yasası ile yapılmıştır. Bu Yasanın 03.07.2003 tarihli 4916 sayılı Yasa ile
değişik 35. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 14.03.2005 günlü, E.2003/70,
K.2005/14 sayılı Kararıyla iptal edilmesi üzerine 29.12.2005 günlü, 5444 sayılı Yasa ile
2644 sayılı Tapu Yasasının 35. maddesi yeniden düzenlenmiştir.
9
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C. YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞINDA İLLER
Yabancılara taşınmaz satışı verileri illere göre incelendiğinde,
taşınmaz alanı ve satış yapılan kişi bakımından farklı sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Taşınmaz satın alan kişiler esas alındığında, Antalya, Türkiye’de yabancı gerçek kişilerin en çok rağbet ettiği il konumundadır.
Türkiye’de taşınmaz satın alan yabancı gerçek kişilerin toplamının üçte
biri Antalya’da taşınmaz satın almıştır. Antalya’dan Muğla ve Aydın
illerinde yabancı gerçek kişilerin en ilgi gösterdikleri illerdendir.
Alan büyüklüğü bakımından en çok toprak miktarı Hatay’da satılmıştır. Alan büyüklüğü bakımından incelendiğinde, 74 yılda satışı gerçekleşen taşınmazın yüzde 47’si Hatay’dadır. Hatay’ı Kilis ve Mardin ili takip
etmektedir (Tablo.4). Nitekim, bu illerdeki satışların yasal sınırı aştığı
olgusu ile karşılaşılmıştır.
Tablo.3: İllere Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Alımı (kişi
sayısı)
İl
ANTALYA
MUĞLA
AYDIN
İSTANBUL
BURSA
İZMİR
HATAY
İÇEL
ANKARA
YALOVA
BALIKESİR
KİLİS
TOPLAM
DİĞER İLLER
GENEL TOPLAM

Kişi sayısı
30.039
14.939
10.285
9.722
5.461
4.552
3.567
1.387
1.106
911
820
645
83434
6.727
90.161
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Tablo.4: İllere göre satılan alan m2: 1934-2008 (1.000.000 m2’den
büyük)
İller

1934-2008
Toplam içindeki payı
Genel Toplam (m2)
TÜRKİYE TOPLAM
172.160.969
100,00
HATAY
80.856.470
46,97
KİLİS
26.072.288
15,14
MARDİN
11.760.741
6,83
MUĞLA
4.626.501
2,69
ANTALYA
4.324.937
2,51
ANKARA
3.898.390
2,26
İSTANBUL
2.773.422
1,61
İZMİR
2.731.594
1,59
AYDIN
2.420.485
1,41
ADANA
2.053.754
1,19
KIRŞEHİR
1.978.675
1,15
KONYA
1.538.392
0,89
Hatay, Mardin ve Kilis dışında öne çıkan illerde, Muğla, Antalya, Aydın, Ankara gibi illerin Grafik 4’te de görüldüğü gibi, 80 sonrasında
sürekli yükselen bir eğilim içinde olduğu görülmektedir.
Grafik.4. İllerde Yabancıların Taşınmaz Edinimi (1934-2008)
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Taşınmazın, konut, toprak, bağ bahçe gibi nitelikleri bakımından iller
arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. İllerde kişi başına düşen
ortalama alan büyüklüğü en genel eğilimleri görmek bakımından işlevsel sayılabilir. Yabancı gerçek kişi başına düşen en büyük alan miktarı,
1934-2008 döneminde, sırayla, Kilis ilinde, 40.422 m2; Mardin’de
30.707 m2 ve Hatay’da 22.668 m2’dir. Kilis, Mardin, Hatay’da
taşınmazların bağ, bahçe olarak satılmaktadır. Buna son zamanlarda
yükselen Kırşehir ilini de eklemek gerekmektedir. Buna karşın, İzmir,
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İstanbul ve Antalya’da yabancı gerçek kişi başına düşen ortalama alan
büyüklükleri, bu şehirlerde konut talebinin yüksekliğini göstermektedir.
Hatay, Kilis ve Mardin’deki satılan taşınmazların yüzde 99’9’ü topraktır; Kilis’te yüzde yüzü arazi, bağ ve bahçe niteliğindeki topraktır;
Mardin’de, satışların yüzde 99.9’u toprak; Hatay’da ise yüzde 99.9’u
toprak niteliğindedir.
Tablo.5. Yabancı Gerçek Kişi Başına Düşen Taşınmaz Alanı (19342008)
İller
Ortalama taşınmaz alanı m2 (Kişi Başı)
Kilis
40.422
Mardin
30.707
Hatay
22.668
KIRŞEHİR
14.235
İzmir
600
Muğla
310
İstanbul
285
Aydın
235
Antalya
144
2008 yılında Mardin, Kırşehir, Kilis, Batman, Niğde ve Yozgat toprak
talebinin en yüksek olduğu iller arasındadır. (Mardin ilinde, kişi başına
31623 m2, Kırşehir’de 29.382 m2, Kilis’te 24.652 m2,Niğde’de 20.728
m2 ve Yozgat’ta 19791 m2). 2008 yılında, Antalya, Aydın, İzmir gibi
illerde konut talebinin yoğun olduğu görülmektedir.
Tablo.6. 2008 yılı Yabancı Gerçek Kişi Başına Düşen Taşınmaz Büyüklüğü
İl
MARDİN
KIRŞEHİR
KİLİS
BATMAN
NİĞDE
YOZGAT
KIRIKKALE
EDİRNE
ANKARA

Kişi başına 2008
31.623
29.382
24.625
23.022
20.782
19.791
17.487
11.789
10.846
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SONUÇ YERİNE
Yabancılara taşınmaz satışı konusunda, anlamlı çalışmaların yapılabilmesi için, sadece yabancı gerçek kişilerin değil aynı zamanda yabancı
tüzel kişilerin edinimlerinin de aynı şekilde istatistiki olarak derlenmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, eriştiğimiz veriler ve bulguların, gerçeğin
sadece bir bölümünü işaret ettiğini bilerek verileri değerlendirmek
gerekir.
Yabancı gerçek kişiler bakımından, verilerin başlangıç yılı olan 1934
yılından bu yana meydana gelen satış verileri ile ulaşılabilen en önemli
birinci sonuç, bilinenin tekrarıdır: Yabancılara taşınmaz satışında, 1980
sonrasında önemli bir yapısal değişiklik meydana gelmiştir. Hatay’dan
bağımsız olarak, diğer illerde de yabancılara toprak satışı bu tarihten
sonra, hareketlenmiştir. 1980-2000 döneminde Akdeniz ve Ege Bölgesinde, yapısal dönüşümün etkileri görülmüştür. 2000 sonrasında ise,
1980 ile başlayan süreç, bir kırılmaya da uğramıştır. 2000’lerin başından itibaren, Akdeniz ve Ege dışındaki diğer bölgelerde de yabancılara
toprak satışı önemli düzeyde artmıştır. İç Anadolu Bölgesindeki satışların daha detaylı bir biçimde incelenmesi gerekliliği ortadadır.
İkinci önemli sonuç, 1980 öncesinde, yabancılara taşınmaz satışı büyük ölçüde Hatay’da satışı gerçekleşen topraklarla ilgili iken, 80 sonrasında, toprak satışının yanı sıra, konut talebinin büyüklüğü dikkat çekmektedir. Konut talebi, özellikle, kıyı bölgelerinde hız kazanırken, iç
bölgelerde, bilhassa İç Anadolu bölgesinde geniş alanların satılması
dikkat çekmektedir. Bu olgu, sadece Türk kökenli yabancı gerçek kişilerin satın alma işlemi ile açıklanabilir bir olgu değildir.
Üçüncü önemli sonuç, yabancı gerçek kişilerin edindiği toprak miktarı, bazı illerde, yasal sınırın çok üzerine çıkmıştır ve bazı illerde, satışlar şimdilik durdurulmuştur. Hatay, Kilis ve Mardin’deki bu olgunun,
tüm sosyal boyutları ile incelenmesi gerekmektedir.
Dördüncü sonuç, Türkiye’de yabancılara toprak satışı, konusu sadece
kıyı kentlerdeki konut talebi ile sınırlı değildir; yabancılara taşınmaz
satışı olgusu, özellikle, toprak dağılımı, büyük toprak sahipliği, toprak
mülkiyetindeki sorunlarla birlikte ele alınması gerekmektedir. Bunun
için ise, sadece yabancı gerçek kişilere ilişkin verilerinin değil, şirketlerin toprak ve taşınmaz sahipliğinin verilerinin de tutulması gerekliliği
ortadadır.
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Türkiye’de uluslararası sermayeli firmaların yatırım yaptıkları sektörler incelendiğinde, imalat sanayinden bile daha fazla gayrimenkul
kiralama sektörünün, perakende ticaretten sonra en çok ilgi gösterilen
sektör olduğu anlaşılmaktadır.11 Bu ilgiye karşın, bu firmaların satın
alma işlemlerini istatistiki olarak inceleme olanağı bulunmamaktadır.
Bu durum, yabancılara toprak satışı konusunda spekülasyon üretilmesini ve gerçeklerle mitlerin karışmasına yol açmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı verileri. Uluslararası Sermayeli Firmaların Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı: Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 2008 yılı içerisinde Toptan
ve perakende ticaret sektöründen sonra en çok yabancı yatırımcının bulunduğu sektör
olma özelliği göstermektedir. Toptan ve perakende ticarette 802 yabancı firma yer
alırken, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri alanında 692 yabancı firma bulunmaktadır.
11
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Günümüzde, değişen iklim koşulları, tarıma elverişli toprakların tarım dışı amaçlarla kullanılması ve tahıllardan gıda yerine biyoyakıt
üretilmesi gibi nedenler sonucunda gıda fiyatları dünya çapında istikrarsızlaşmaya başlamıştır. Bu kâr fırsatını değerlendirmek isteyen çokuluslu şirketler ve kendi gıda güvenliğini sağlamak isteyen ancak büyük miktarda tarım toprağı olmayan zengin ülkeler yoksul ve azgelişmiş
ülkelerden ucuza tarım arazisi satın almanın yollarını aramaktadır.
Literatürde yeni sömürgecilik (neo-colonialisation) olarak adlandırılan
bu süreç sonucunda, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tarıma
elverişli toprakları satış ya da uzun süreli kiralama yoluyla hızla el değiştirmekte, büyük miktarda tarım arazisinin tasarrufu yabancı ülke ve
şirketlerin eline geçmektedir. Agro-emperyalist olarak adlandırılan bu
ülkeler ve çokuluslu şirketler son yıllarda Afrika başta olmak üzere
Asya, Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerindeki tarıma elverişli topraklara el koymaktadır. Bunun en önemli nedeni yukarıda belirtildiği
gibi, 2000 yılından bu yana genel bir artış gösteren gıda fiyatlarının
2006 itibariyle hızla yükselmeye başlaması ve 2008 yılının ilk aylarında
fiyatların yüzde 100 civarında artmasıyla bir gıda krizine dönüşmesidir
(Grafik 1). Yayımlanan raporlar ve yapılan araştırmalar gıda fiyatlarındaki artışı çeşitli nedenlere bağlamaktadır (Kugelman v.d., 2009).

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ
Gelir ve Talep Artışı
Gıda fiyatlarındaki artışın en önemli nedeninin gıda talebindeki artışın arzın üstünde seyretmesi olduğu çeşitli raporlarda belirtilmektedir.
Talep artışının nedenleri; gelir artışı, gıda ürünlerinin biyoyakıt olarak
kullanılması ve nüfus artışı olarak sıralanmaktadır ve dünya gıda krizinin nedenleri arasında değişen ekonomik büyüme rakamları oldukça
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle nüfusu oldukça yüksek olan Çin ve
Hindistan gibi ülkelerde 2004-2006 yılları arasında gerçekleşen % 9
civarındaki ekonomik büyüme oranı dikkat çekicidir. Sahra-altı Afrika
ülkelerinde de büyüme oranları aynı dönemde % 6 oranında gerçekleş-
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miştir (WB, 2008). Bu rakamlar dünya gıda dengesinin talep yönünü
önemli ölçüde etkilemektedir.
Tarım Ürünlerinin Biyoyakıt Olarak Kullanılması
2000-2006 yılları arasında dünya tahıl talebi % 8 oranında artış göstermiştir. Tahıl talebindeki artışın nedeni sadece beslenme amaçlı tüketim değildir. Günümüzde biyoyakıt üretimi, gıda üretimiyle rekabet eder
durumdadır. 2000 yılından günümüze tahılların endüstriyel amaçlı
kullanımı % 25’ten daha fazla artış göstermiştir (FAO, 2008). Özellikle
dünyanın mısır ihracatının yarısından çoğunu gerçekleştiren ABD sürekli olarak etanol üretimi için ayırdığı gıda üretimini artırmaktadır. Bu
durumun gıda fiyatlarını artırmasının nedeni, mısırın etanol üretiminde
fazla kullanılmasından çok, hammadde üretiminde kullanılan tarıma
elverişli toprakların miktarıdır (Gürlük vd., 2008: 69). Örneğin, British
Petrol gibi çokuluslu şirketlerden, yerel spekülatörlere kadar birçok
yatırım şirketinin desteklediği biyoyakıt projesi ProCana, Mozambik’te
şeker kamışı ve etanol üretimi için 75.000 acre (yaklaşık 30.000 hektar)
tarım alanı üzerinde faaliyet göstermektedir (Welz, Adam 2009).
Verim Artışı ve Teknoloji Geliştirme Konularında Yatırım
Eksikliği
1970-1990 ve 1990-2007 yıllarını kapsayan iki dönem karşılaştırıldığında tarımsal üretimin % 2,2’den % 1,3’e, verimliliğin ise % 2’den %
1,1’e düştüğü görülmektedir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre
önümüzdeki on yıl içinde verimliliğin %1’in altına düşmesi beklenmektedir (Akder, 2008: 32).
Dış Ticaret Politikaları ve Düşük Stoklar
Değişen ticaret şekilleri gıda arz ve talebini değiştirmektedir. Tahıllardaki stok miktarlarının 1995’ten bu yana yılda ortalama % 3,4 oranında azaldığı görülmektedir (FAO 2008). Üretimin azalması sonucu
Arjantin, Kamboçya, Çin, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Malezya, Kazakistan, Pakistan, Rusya, Vietnam, Zambia ve Sırbistan gibi ülkelerin ihracat
yasağına başvurmaları da gıda fiyatlarında artışa yol açmıştır.
İklim Değişikliğine Bağlı Üretim Şokları
İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklık, sıcak ve seller “şok”
etkiler olarak ortaya çıkmakta ve gıda fiyatlarında istikrarsızlığa yol
açmaktadır. Buğday, arpa, mısır, pirinç gibi stratejik önem taşıyan ta-
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hılların 2006 yılındaki üretimi 2 milyar ton olarak gerçekleşmiştir, bu
rakam bir önceki yıla göre % 2,4 daha azdır. Tahıl üretimindeki düşüş,
tarım alanlarının azalması ve iklim koşullarıyla ilişkilendirilmektedir.
AB ve ABD’de 2004-2006 yılları arasındaki buğday ve mısır üretimi %
12-16 arasında azalma göstermiştir (FAO, 2008). İklim değişikliğinin
etkileri artan gıda talebini karşılamada olumsuz etkilere sahip olduğundan ülkelerin gıda ithalatına bağımlılık düzeyleri artmaktadır (Gürlük
vd., 2008: 68).
Yüksek Girdi ve Taşıma Maliyetleri
Yakıt, gübre ve taşıma maliyetlerindeki artışlar gıda fiyatları üzerinde etkili olmaktadır. Gübre fiyatları 2008’in ilk aylarında 2007 yılına
oranla %160 artış gösterirken, navlun ücretleri 2006-2007 döneminde
iki katına çıkmıştır (FAO 2008). Petrol fiyatlarındaki ve gıda fiyatlarındaki artış arasındaki ilişki incelendiğinde, 2000 yılından bugüne kadar
buğday ve petrol fiyatlarının yaklaşık üç katına, mısır ve pirinç fiyatlarının da iki katına çıktığı görülmektedir (Ninno vd., 2007).
Nüfus Artışı
Gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı gıda talebini ve dolayısıyla
gıda fiyatlarını artırmaktadır. Türkiye’de bu artış Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi’nden elde edilen verilere göre 1968-2007 yılları arasında
yılda % 1.97 oranında seyretmiştir (TÜİK, 2008).
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YABANCILARA TOPRAK SATIŞI
Hükümetlerin ve çokuluslu şirketlerin yabancı ülkelerdeki tarım yatırımlarına yaklaşımları bu alandaki kârlılığın bir göstergesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. 2009 yılında yapılan Global AgInvesting toplantısında OECD adına yapılan sunumda, iklim değişikliği, gübre kirliliği,
şehirleşme ve su kıtlığı nedeniyle 2050 yılında tarım alanlarının azalacağına dikkat çekilirken; nüfus artışına bağlı olarak gıda ve biyoyakıt
ihtiyacının, gıda fiyatlarındaki yükselme nedeniyle de açlığın artacağı
belirtilmiştir. Toplantıda en temel ihtiyaç olan beslenmeden vazgeçilemeyeceği için geleceğin en kârlı alanı olarak tarım yatırımlarına vurgu
yapılmıştır. Gıda fiyatlarındaki artış çokuluslu şirketlerin bu alanda kâr
fırsatı yaratma projelerini ortaya çıkarırken, tarıma elverişli toprakları
kısıtlı ülkeler de gıda güvenliklerini sağlamak amacıyla toprak alımını
önemli gündemleri arasına almaktadır. Özellikle 2008 yılındaki enflasyon artışı ile ithalata bağımlılığı daha da öne geçen Körfez ülkeleri gıda
güvenliklerini garanti altına almak amacıyla yabancı ülkelerde yapacakları tarım yatırımlarına hız vermektedir. James Petras tarafından
“gelişen yeni-sömürgeci ekonomik güçler” olarak adlandırılan bu zengin
ülkeler ve çokuluslu şirketler, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
tarıma elverişli topraklarını çoğu zaman herhangi bir ücret ödemeden,
istihdam ve altyapı karşılığında almaktadır (Petras, 2009).
Yaşanan sürece yeni-sömürgecilik adının verilmesi 15. ve 20. yüzyıllar arasında görülen sömürgecilikle arasında kimi benzerlikler ve farklılıklar bulunmasından kaynaklanmaktadır. En belirgin ortak özelliklerinden biri toprak alan tarafın çalıştırdığı işçiler olmaktadır. Geçmişte
sömürgelerde köleler, göçmen mevsimlik işçiler ve mahkûmlar çalıştırılmaktayken, günümüzde istihdam karşılığında el değiştiren topraklarda topraksız köylüler günlük 1-2 Dolar ücretle sendikasız olarak
çalıştırılmaktadır. O alanda çalışan yöneticiler ise toprağı satın alan
ülkenin vatandaşları olmaktadır. Bunun sonucunda toprakların tasarrufu o ülkeye geçmekte, gıda güvenliği, siyasi ve ekonomik güç elde
etmektedir (Petras, 2009).
Yabancı ülkelerden toprak satın alan ülkeler ve çokuluslu şirketler,
geçmişteki sömürgecilerin aksine bu ülkeleri işgal etmemekte, süreç
topraklarını satan ülkelerdeki yönetimler ile işbirliği içinde işlemektedir. Bu işbirliği içinde atılan ilk adımlar tarımda uygulanan neo-liberal
politikalar ile toprakların yeniden dağıtımı, toprak reformunu destekleyen hareketlerin baskılanması ve ABD, Avrupa ülkeleri gibi ülkelerden
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ithal edilen ürünlere uygulanan vergilerin düşürülmesi sonucunda
azgelişmiş ve gelişmekte olan bağımlı ülkelerdeki çiftçilerin iflasa sürüklenmesidir. Bunun sonucunda zengin ülkeler ve çokuluslu şirketlere
satılacak veya kiralanacak tarıma elverişli toprak miktarı artmaktadır.
Toprak satışında süreç genellikle iki şekilde ilerlemektedir. Toprak
satın almak isteyen ülke talepte bulunmakta ya da topraklarını satmak
isteyen ülke topraklarını sunmaktadır. Buna örnek olarak Etiyopya
Başbakanı’nın “Yüzlerce hektarlık tarım alanı vermeye hevesliyiz” ve
Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker’in “İstediğiniz araziyi seçin ve
alın” ifadeleri verilebilir.
Taraflar arasında yapılan anlaşmalar karşılıklı eşit ilkelere sahip değildir. Üretimin yapıldığı ülkede yüksek oranlarda açlık seyrediyor
olması, ülke halkının beslenmek için uluslar arası yardımlara muhtaç
olması, üretilecek gıda ve hammaddelerin neredeyse tamamının toprağı
satın alan ülkeye ihraç edilmesine engel olmamaktadır. Anlaşmalarda
genellikle yol yapımı, ulaştırma ve depolama tesisleri gibi alt yapı olanakları ve istihdam vaatlerine karşılık satış işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu alt yapı tesisleri ise ürünlerin ihracını kolaylaştırmak amacıyla
yapılmaktadır. Bazı anlaşmalarda hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceği bulunurken, çevre standartlarından, yatırım düzenlemelerinden
ve istihdamdan bahsedilmemektedir (Knaup ve von Mittelstaedt, 2009).
Toprak satışlarının uzun vadede etkilerine bakıldığında topraklarını
satan ülkelerde toprakların fazla gübre ile kirletildiği, ormansızlaşmanın
görüldüğü, ekolojik çeşitliliğin azalması ve yerel türlerin kaybolması
risklerinin bulunduğu ve suyun fazla kullanımının da soruna yol açtığı
belirtilmektedir. Tarım topraklarının çok ucuz ya da bedava olması
nedeniyle zengin ülkeler ve çokuluslu şirketler aldıkları topraklarda
sürdürülebilir tarım uygulamaları yerine yıllık kârlarını maksimize
edecek yöntemler kullanmaktadır. Toprağın kirlenmesi sonucunda
verim düştüğünde ise o bölgeyi terk ederek yeni tarım alanları aramaktadır.
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DÜNYADAKİ DURUM
FAO’nun yayımladığı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar” başlıklı raporda
yer alan bilgilere göre bu tip yatırımlar son iki yılda dünya çapında artış
göstermiştir. 2007 yılındaki rakamlara bakıldığında, doğrudan yabancı
yatırımların 1990 yılındakinin dört katı olan 32 milyar dolara ulaştığı
görülmektedir. Tarım alanında ise 2007 yılında 3 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırım yapılmıştır. Yatırımların yapısına bakıldığında genellikle tarıma elverişli alanların gıda üretimi amacıyla uzun
süreli olarak kiralandığı görülmektedir (FAO, 2009). Son üç yılda Sudan,
Pakistan, Kamboçya, Etiyopya, Madagaskar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi yoksul ülkelerde yaklaşık 50 milyon acre tarım alanı yabancı yatırımcılara devredilmiştir (Rizvi, 2009).
Tarım alanındaki yatırımcı ülkeler; petrol zengini Arap ülkeleri
(özellikle Körfez ülkeleri: Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt,
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Umman), gelişme hızı yüksek olan
Asya ülkeleri (Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya) ile İsrail, ABD ve AB
ülkeleri olarak sıralanmaktadır. Tek tek ülkeler dışında Dünya Bankası,
Wall Street bankaları, yatırım şirketleri ve çokuluslu şirketler de toprak
alımında rol almaktadır. Yatırımlar aslen özel sektör tarafından gerçekleştirilse de hükümetler ve devlet fonları da yatırım yapmaktadır. Özel
sektör kesiminde yatırım yapanlar ise yatırım şirketleri veya holdingler
olmaktadır. Yabancı ülkelerde tarım yatırımı yapan uluslararası tekeller
arasında ABD’den Goldman Sachs ve Blackstone, Hollanda’dan Louis
Dreyfuss ve Almanya’dan Deutsche Bank dikkat çekmektedir. Hedefteki
bölgeler Afrika, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika olmaktadır. Anlaşmalar bu bölgelerdeki toprak satan ülkelerin hükümetleri ile yapılmaktadır.
Körfez ülkeleri yeterli tarıma elverişli toprağa ya da su kaynağına sahip olmadıklarından, ABD ve Avrupa ülkeleri sınırlı tarım alanlarına
sahip olduklarından ve bu arazilerin pahalı olmasından dolayı, çokuluslu şirketlerse bu alanı kârlı gördüklerinden toprak alımına yönelmektedir. Örneklere bakıldığında, dünya nüfusunun % 20’sine sahip olan
Çin’in dünyadaki tarıma elverişli toprakların %9’una sahip olduğu görülmektedir. Dünyadaki mısır ithalatında ilk iki sırada Japonya ve Güney
Kore bulunmaktadır. Gıda ürünlerinin % 60’ını ithal eden Körfez ülkelerinin tarım için kullanılacak su kaynakları 30 yıl yetecek miktardadır.
Bütün bu nedenlerle günümüzde dünya üzerinde 22 milyon hektar
tarım alanı yabancı ülkelere kiralanmış ya da satılmış durumdadır
(GRAİN Briefing, 2008).
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Hükümetler, para fonları ve onların desteklediği holdinglerle yapılan
anlaşmalara bakıldığında hükümetler arasında en çok dikkat çeken
Suudi Arabistan olmaktadır. En önemli toprak alıcılarından olan Suudi
Arabistan, 2009 yılının bahar aylarında ilk pirinç mahsulünü Etiyopya’dan ihraç etti. Suudi Arabistan yılda 800 milyon dolar ile pirinç,
buğday, mısır ve arpa gibi stratejik tarla mahsulleri yetiştiren şirketleri
desteklemektedir. 1990’lı yıllarda dünyadaki altıncı buğday ihracatçısı
olan Suudi Arabistan günümüzde su kaynaklarını harcamamak için
tarım faaliyetlerini yabancı ülkelerde gerçekleştirmektedir. Uluslararası
yardımlara muhtaç ülkeler arasında yer alan ve 42 milyon vatandaşından 5,6 milyonu gıda yardımı alan Sudan Hükümeti’nin 1,5 milyon hektarlık tarım alanını 99 yıllığına Körfez ülkeleri, Mısır ve Güney Kore’ye,
Kamboçya’nın ise 130.000 hektarlık pirinç ekili araziyi Kuveyt’e kiralaması dikkat çeken örnekler arasındadır. Mısır, Uganda’daki 840.000
hektar üzerinde buğday ve mısır yetiştirmeyi planlarken, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti Güney Afrika’ya 10 milyon hektar kiralamayı
önerdi.
Toprak satın alan çokuluslu şirketlere bakıldığında da çarpıcı örnekler ortaya çıkmaktadır. Güney Kore şirketi Daewoo Logistics Madagaskar’da tarıma elverişli toprakların yarısına denk gelen 1,3 milyon hektarlık araziyi 99 yıllığına kiralamış, bu anlaşma Madagaskar’daki iktidar
değişikliği ile iptal edilmiştir (Ashton, 2009). Japon şirketlerine bakıldığında, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika’da 12 milyon hektar büyüklüğünde tarım arazisine sahip oldukları görülmektedir.
Toprak alıcılarının hedef ülke seçimlerindeki eğilimlere bakıldığında
Arap ülkelerinin Güney ve Güneydoğu Asya’yı tercih ettikleri; Çin, Japonya ve Güney Kore’nin Afrika ve Latin Amerika’da yatırımlarını yoğunlaştırdıkları görülmektedir. ABD, Avrupa ülkeleri ve bu ülkeler arasında kurulmuş olan çokuluslu şirketler ise Doğu Avrupa ülkeleri, Latin
Amerika ve Afrika’ya yönelmektedirler. Aşağıda bazı örnekler verilmiştir (Petras, 2009):


Bahreyn pirinç yetiştirmek amacıyla Pakistan, Filipinler ve Sudan’da tarım alanları satın almış.



Çin; Afrika, Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Brezilya’da soya
fasulyesi; Küba’da 5000 hektarlık alanda pirinç yetiştiriyor.
Burma ve Kamerun’da 10.000 hektar, Laos’ta 100.000 hektar ve
Filipinler’de 1,24 milyon hektar tarıma elverişli alana sahip. Mozambik’te 10 bin Çinli göçmen işçi tarım üretiminde çalışıyor.
Uganda da Çin’in toprak aldığı ülkeler arasında yer alıyor.
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Körfez ülkeleri bir milyar dolarlık fonu Kuzey ve Sahra-altı Afrika’ya yatırmayı hedefliyor.



Japonya Brezilya’da 100.000 hektarlık arazide soya fasulyesi ve
mısır yetiştiriyor.



Kuveyt; Burma, Kamboçya, Fas, Yemen, Mısır, Laos, Sudan ve
Uganda’da tarım alanlarına sahip.



Katar; Kamboçya ve Pakistan’da pirinç, Sudan’da buğday, mısır ve
yağlı tohum ve Vietnam’da hububat, meyve, sebze yetiştiriciliği ve
sığırcılık yapıyor.



Suudi Arabistan, Endonezya’da 500.000 hektar büyüklüğünde pirinç tarlasına sahip.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulan yabancı sermayeli
şirketler ile yabancı uyrukluların iştirak ettikleri şirketler Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu’na göre taşınmaz edinebilmekte ve hiçbir
kısıtlama olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlandıkları her haktan yararlanabilmektedirler. 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu’na göre doğrudan yatırım yapan şirketler bütün
ortakları yabancı olsa dahi ayırım yapılmadan aynen bu haktan yararlanacaktır. 2003 yılında çıkan bu yasanın ardından 2006 yılına kadar
kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, önceki yıllarda kurulanların
%130’u kadardır. Haziran 2006 itibari ile yabancı sermayeli şirket sayısına bakıldığında 11.013 yabancı sermayeli şirket veya şube, 2338 yerli
sermayeli şirkete iştirak eden toplam 13.351 yabancı sermayeli şirket
faaliyet göstermektedir. Fakat doğrudan yabancı yatırımcıların edindikleri taşınmaz sayısı hakkında bilgi almak, tapu kayıtlarında yalnızca
şirket adının yazılı olması nedeniyle mümkün değildir. Çünkü yabancı
yatırımcıların Türk Ticaret Yasası’na göre satın aldıkları şirketler el
değiştirse de sahip oldukları taşınmazlar tapu kayıtlarında belirtilmemektedir.
Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 2003–2007 yıllarını kapsayan
beş yıllık dönemde yabancıların Türkiye’de aldıkları gayrimenkullerin
toplamı 10 milyar dolar değerine ulaşmıştır. 2007 yılı sonu itibariyle 71
bin civarında yabancı kişiye 60.000 adet arsa, arazi ve bağımsız bölüm
olmak üzere toplam 36 milyon metrekare taşınmaz satılmıştır (HKMO,
2006).
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15 Nisan 2005 tarihli bir incelemede yabancılara satılan taşınmaz sayısı 49 bin 567 olarak açıklanmıştır. Satış miktarı 7 Temmuz 2006 tarihli bir raporda ise 56 bin 953 olarak yer aldı. Önceki raporda 52 bin
818 kişi olan taşınmaz edinen yabancı sayısı, ikincisinde 61 bin 803
olarak belirlenmiştir (Dura, 2007).

Türkiye’de Yabancılara Toprak Satışı
Krizle birlikte finansal yatırımları riskli bulan ve portföylerini çeşitlendirmek isteyen Körfez ülkeleri; aynı zamanda kendi sınırları içerisinde tarımsal üretim açısından elverişli topraklara sahip olmadıklarından bu eksikliği başka ülkelerden tarım arazisi kapatarak gidermeyi
hedeflemektedirler. Suudi Arabistan’ın 1 trilyon, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 875 milyar, Kuveyt’in ise 700 milyar dolar tutarında yatırım
fonuna sahip olduğu belirtilmektedir ve bu ülkelerin toprak satın almak
istedikleri ülkelerin başında, lojistik kolaylıkların da etkisiyle Türkiye
bulunmaktadır. Bu konuda yapılacak çalışmaların en büyük kısıtı yeterli
veriye ulaşılamaması olmaktadır. Hükümetler arsında imzalanan protokollerin verilerine kısmen ulaşılabilmekte, yapılan anlaşmalar büyük
ölçüde kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Türk Ticaret Yasası nedeniyle
özel mülkiyet altında olan arazilerin durumları bilinmemektedir.
Haziran 2009’da Türkiye, Körfez ülkelerinden yatırımcılara enerjiden, emlak ve tarım alanına kadar tüm alanlarda yatırım yapmaları için
Tarım Bakanı Mehdi Eker’in “Tüm topraklarımızın haritalarını hazırladık. Alın ve istediğinizi yetiştirin” sözleriyle çağrıda bulunmuştur. Bu
çağrının ardından 26 Ağustos 2008 tarihinde Suudi Arabistan Tarım
Bakanı Fahad A. Balghunaim ve aralarında NADEC, Bugshan&Alamoudi
Group, Hail Agricult Development Company, Tabuk Agricult. Co., Safola
Group, Almuhaidb Group, Alqasseem Agricult. Co., Al Jouf Agricultural
Dev. Co. yöneticilerinin de bulunduğu 11 iş adamı ile birlikte, tarım
sektöründeki işbirliği ve yatırım alanlarında görüşmelerde bulunmak
üzere Türkiye'ye gelerek, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde
(TİGEM), Türkiye'de tarım alanında ve GAP Bölgesi'nde yatırım olanakları hakkında bilgi almıştır. Ekim ayı sonunda ise Körfez ülkelerinden üç
yatırım bankasından oluşturulan Körfez yatırım fonu Vision3 yatırım
grubu ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı arasında, GAP
bölgesinde 6 milyar dolarlık arazi alımı ve yatırım için mutabakat imzalanmıştır. Geçtiğimiz sene içinde üç Körfez merkezli yatırım şirketi
Türkiye, Filipinler, Hindistan, Sudan ve Mali’de 1 milyar dolarlık yatırım
projesi başlatmışlardı. Katar’daki Körfez Finans Kuruluşu, Bahreyn’deki
Ithmaar Grubu ve Katar’daki BAE merkezli Abu Dhabi yatırım danışma
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şirketi Türkiye’de tıbbi biyoloji, tarım, hayvancılık, biyoyakıt ve tarım
teknolojileri olmak üzere beş temel alanda yatırım yapmak üzere anlaşmışlardı.
Türkiye’ye beş yılda 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan
Suudi Arabistan’ın Planet Food World şirketi üniversitelerle anlaşarak
şirket 20 bin adet çiftlik kuracağını belirtmişti. Yapılan açıklamalarda
tarım, balıkçılık, tavukçuluk ve hayvancılık olmak üzere dört ayrı konuda ihtisaslaşmış tesisler kurulacağı belirtilmektedir. Araziler satın
alınmamakta fakat yetiştirilen ürünlerin yurtdışına ihraç edilmesi planlanmaktadır. Tekirdağ Üniversitesi bu amaçla beş çiftlik için yer tahsis
etmiştir.
GRAIN’in 2008 yılı için hazırladığı gıda güvenliği ve mali güvenlik için
toprak alan ülkelerle ilgili açıkladığı rapora bakıldığında Türkiye ile ilgili
veriler de dikkat çekmektedir. Raporda yer alan bilgilere göre Kamboçya, Endonezya, Pakistan ve Sudan gibi ülkelerde pirinç, buğday ve
mısır üretimi yapan Katar hükümetinin kendi gıda ihtiyacına karşılamak
için ilgilendiği ülkelerden biri de Türkiye olmaktadır. Raporda Suudi
Arabistan’dan özel şirketlerin buğday, mısır, pirinç, soya fasulyesi, arpa
ve yem üretimi için Mısır, Filipinler, Senegal, Türkiye, Uganda ve Ukrayna’da toprak almayı hedefledikleri bildirilmektedir (GRAIN Briefing
Annex, 2008).
Türkiye’de tarıma yatırım yapan ülkeler arasında Körfez ülkeleri dışında İsrail de yer almaktadır. İsrail Hükümeti’nin kuruluşu olan
Geological Survey Of Israel (GSI) Türkiye’de ilk etapta 500 adet damızlık
süt ineği üretimi için İzmir’de çiftlik kurmuştur ve Tarım Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde de hem damızlık hayvan
üretimi hem de yem üretimi için arazi alacaktır. Taım ve Köyişleri Banklığı uzmanlarının yaptığı bir diğer açıklamada İsrail firmasının yem
üretimi için Konya ve Eskişehir’de arazi bulduğu yönündedir.
Türkiye’deki toprak satışlarına dair bakanlık açıklamaları ve uluslar
arası kuruluşların raporları dışında dünya basınında yer alan haberlerde kısıtlı da olsa kaynak olarak fayda sağlamaktadır. Aşağıda bu başlıkta son bir yılda çıkan haberlerde örnekler verilmiştir
(http://farmlandgrab.org/cat/turkey):
13 Kasım 2009 Trade Arabia News Service: Al Salam Bankası Bahreyn’de 100 milyon dolar bütçeli bir tarımsal yatırım şirketi kurmayı
planlıyor. Şirket Doğu Asya ve Türkiye’de faaliyet gösterecek.
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9 Eylül 2009 Reuters: Suudi AgroInvest şirketi gıda güvenliğini sağlamak için yabancı ülkelerde 533 milyon dolar tarım yatırımı yapacak.
Krallığın belirlediği ülkelerin arasında Türkiye’de yer alıyor.
10 Temmuz 2009 Reuters: Suudi şirket Planet Food World önümüzdeki beş sene içinde Türkiye’de tarıma 3 milyar dolar yatırım yapacak
ve gıda ürünlerini Körfez bölgesine ihraç edecek. Mete Mutluoğlu’nun
söylediğine göre PFWC 20.000 çiftlik kuracak, her bir çiftlik 10.000
metrekare olacak. Sebze meyve yetiştirmenin yanı sıra tavukçuluk,
balıkçılık, koyun ve sığır yetiştiriciliği de yapılacak. Toplamda 200 kilometrekare toprak kullanıyor olacak.
10 Haziran 2009 CNBC-E: Suudi tarım şirketi Planet Food World,
Türkiye’de 20 milyar dolar yatırımla 5 yılda 20 bin modüler organik
çiftlik kuracak. Şirket 200 bin tarım işçisi yetiştirecek. İstanbul’da yapılan Türk-Suud İş Konseyi 9. ortak toplantısından Türkiye’ye yeni bir
yatırım müjdesi çıktı.
24 Mayıs 2009 Financial Times: Suudi Arabistan tarım şirketi Hail
Agricultural Development Türkiye ve Kazakistan’da 100.000 hektarlık
alanda tarım yatırımı yapmayı planlıyor. Bu miktar şirketin kendi ülkesinde tarım yaptığı toprağın üç katı.
16 Nisan 2009 Vision3 Basın Duyurusu: AgriCap şirketinin tanıtım şirketi Vision3 ve TİGEM arasında protokol imzalandı. Anlaşmaya göre
TİGEM ve Vision3 yeni tarım yatırım alanları yaratmak için birlikte
çalışacaklar. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı
Alpaslan Korkmaz, “Bu anlaşmayı yapmış olmaktan çok mutluyuz, bunun Türkiye’ye ve yatırımcılara büyük kâr sağlayacağını düşünüyoruz.
Türkiye bereketli toprakları ve aldığı yağışlar sayesinde her tür
mahsülün yetişebildiği bir ülkedir. Topraklarının %35’i tarıma elverişli
olan Türkiye birkaç kendine yeten ülkeden biridir” şeklinde konuştu.
16 Nisan 2009 Gulf Daily News: Bahreyn ve Türkiye arasında 6 milyar
doların hedeflendiği bir tarım projesi için anlaşma imzalandı.
26 Ocak 2009 Reuters: Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Başkanı, “Körfez ülkelerinin fonlarından 9 milyar dolara varan fonları
özellikle gıda ve tarım alanına çekebiliriz. Güney Doğu Anadolu bölgesi
için büyük bir proje üzerinde çalışıyoruz” dedi.
26 Ocak 2009 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı yöneticiler ve teknisyenlerden oluşan bir ekip
tarımsal potansiyeli yüksek ülkelere ziyarette bulundu. Ekip, Türkiye,
Ukrayna, Mısır, Sudan, Kazakistan, Filipinler, Vietnam ve Etiyopya’yı
ziyaret etti.
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AÇLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ
Küresel açlık indeksi IFPRI tarafından geliştirilen ve dünyadaki açlığın durumunu açıklayan bir parametredir. 1990 yılında açıklanan küresel açlık indeksi verileri ile 2009 yılındaki veriler karşılaştırıldığında
Güneydoğu Asya, Yakındoğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika ve
Karayipler’de açlığın azaldığı, Güney Asya ve Sahra-altı Afrika’da ise
yüksek değerlerini koruduğu görülmektedir. 2009 yılı itibariyle dünya
üzerinde 1,02 milyar insan yetersiz beslenmektedir (FAO, 2008).
FAO’nun 2009 yılında yayımladığı Landgrab Africa raporunda, Afrika
kıtasından seçilen yedi ülkedeki durum incelenmiştir. Geniş ölçekli
toprakların el değiştirdiği ve Afrika kıtasının farklı coğrafi bölgelerinden
seçilen ülkeler Etiyopya, Gana, Mali, Madagaskar, Mozambik, Sudan ve
Tanzanya’dır. Bu ülkelerden Gana, Mali ve Sudan’da ciddi boyutlarda
açlık görülürken, açlık indeksi Madagaskar ve Mozambik’te endişe verici, Etiyopya’da ise çok endişe verici düzeylerdedir (IFPRI 2009). Açlığın yüksek boyutlarda seyrettiği ülkelerde büyük miktarlarda toprağın
el değiştirmesi, o ülkelerin gıda güvenliğini ortadan kaldırmaktadır.
Tarıma elverişli toprakların değerlendirilmediği ve açlık çeken ülkelerde tasarruf devri bu ülkelerin gelecekte de beslenme sorunlarının
çözülmesinin önünde ciddi bir engel olmaktadır. Araştırmaya konu olan
ülkelere bakıldığında 2004 yılından beri toplam 2.492.684 hektar toprağın el değiştirdiği görülmektedir. Toprağa yapılan yatırımların son beş
senede arttığı yapılan projelerden ve toprak hareketliliğinden anlaşılmaktadır. Satış sırasında büyük kısmının boş olduğu ileri sürülen tarıma
elverişli toprakların çoğu yerel halk tarafından kullanılmaktadır. Tek
seferde alınan toprakların boyutunun büyüdüğü gözlemlenmektedir.
Madagaskar’da 452.500 hektar büyüklüğünde arazi biyoyakıt projesinde kullanılmak üzere, Etiyopya’da 150.000 hektarlık alan hayvancılık
ve Mali’de 100.000 hektarlık alan sulama amaçlı satılmıştır (Cotula vd.,
2009). Tablo 1’de toprak hareketliliğinin en yoğun olduğu ülkelerdeki
tarım alanları, açlık ve sağlık durumlarıyla ilgili parametreler yer almaktadır. Bu ülkelerin tarıma elverişli topraklarının, dünyada açlığın en
düşük düzeylerde yaşandığı ülkelerin sahip oldukları tarıma elverişli
topraklarından daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.
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1,79

37

290

25,3
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54
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4,10
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2,28
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320

25,3
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42

Sudan

4,95

21

240

19,6

89

58

Tanzanya

1,14

35

280

21

118

52

Beklenen yaşam
süresi (yıl, 2006)

46

5 yaş altı çocuk
ölümü oranı (bin
doğumda, 2006)

Ortalama eksik
beslenme miktarı
(kcal, 20032005)

1,48

Küresel açlık
indeksi (2009)

Nüfus içerisinde
eksik beslenme
oranı (%, 20032005)

Etiyopya

Ülke

Kişi başına tarım
alanı (dekar,
2002)

Tablo 1: Toprak Hareketliliği Yüksek Olan Ülkelerdeki Beslenme ve
Sağlık Verileri

SONUÇ
Yukarıdaki tabloda açlık sorunu çok açık görülen Madagaskar’ın tarım arazilerinin yarısını 99 yıllığına kiralayan Daewoo Logistics’in bir
yöneticisi olan Hong Jon-Wan Madagaskar ile olan ilgilerini ‘Bu ülkede
mısır ekip gıda güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. Gıda artık dünyada bir
silah olabilir’ diye özetliyor. Gıda talebi dünyada arttıkça bu silah daha
da güçleniyor. Süreç açlık sorunu yaşayan ülkeleri doğrudan etkilerken
dünyanın çok önemli bir kesiminide tehdit ediyor. Toprak satın alan
ülke yada şirket satın aldığı ülkenin ihtiyaçlarına yönelik tarım
yapmıyor. O ülkenin doğal koşullarına uygun tarım yapmıyor. Uzun
vadeli planllarla değil yoğun gübreleme ile toprağa zarar veriri bir tarım
uyguluyor. Sonuç olarak bu silah dünyayı tehdit ediyor.
Ülkemiz ise henüz namlunun ucunda değil. Gıda silahı henüz ülkemizi
tehdit etmese de tehlikeyi bugünden işaret etmekte fayda görüyoruz.
Hükümetin politikaları ve 2008’de başlayan krizin ülkeye sıcak para
girişi konusunda alternatif arayışlarını zorlaması, bütün bunlarla birlikte petrolün uzunca br süre çok yüksek fiyatlarda seyretmesi sebebiyle
çok önemli bir zenginlik biriktirmiş körfez ülkelerinin tarım arazileri
alma eğilimi ülkemizde de gıda güvenliğinin kısa zamanda farklı parametrelerle konuşulur hale getirebilir.
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TOPRAK SATIŞI ve MAYINLI ARAZİLER
Suay KARAMAN

Ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan, emperyalizmin yeni adı olan küreselleşme ya da yeni dünya düzeni denen dönemde, yabancılara
taşınmaz satışının önünün açılması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
1934 yılından 1984 yılına kadar yürürlükte kalan yasal düzenlemeler, 1984 yılından sonra neo-liberal politikalar sonucunda ısrarla değiştirilmeye çalışılmıştır. Bunun sonucunda dış borca karşılık, geleceğini
ipotek altına alan ülkemizin toprakları da diğer kıt doğal kaynakları gibi
ticari bir mal haline getirilmiş ve hazineye kaynak yaratma çabasıyla
çok uluslu şirketlerin kullanımına açılmıştır. Yabancılara toprak satışı
ile ilgili düzenlemeler, Dünya Bankası Borç Antlaşmaları, IMF Niyet
Mektupları ve Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgelerinde borç karşılığı gösterilen ön koşullar olarak önümüze sunulmaktadır.
Neo-liberal politikaların hayata geçirilmesindeki sürece bir bütün
olarak bakmak gerekir. Ülkemizde yaşanan, stratejik öneme sahip
Petkim, Tüpraş, Seydişehir Alüminyum, Ereğli ve İskenderun DemirÇelik Fabrikaları, Seka, Tekel, Et Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu,
Sümerbank, Etibank, Telekom gibi çok büyük kuruluşların, madenlerin,
limanların, elektrik ve suyun özelleştirilmesi ile birlikte enerjiden haberleşmeye, tarımdan sanayiye kadar tüm bu alanlardan devletin çekilmesi, mülkiyet kavramını ve özelinde de toprağın satışını öne çıkarmaktadır.
Yabancılara taşınmaz satışını düzenleyen yasalar, Anayasa Mahkemesi tarafından dört kez iptal edilmiştir. Ancak ısrarla çıkarılan bu
yasalar sonucunda, toprağın yabancılara satılmasının, siyasi ve kültürel
bağımsızlıktan da vazgeçmek anlamına geldiği bilinerek, gözden kaçırılmaktadır.
Yabancılara toprak satışı, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi (İkiz Sözleşmeler), Tahkim Yasası, Endüstri Bölgeleri Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu, Özelleştirme Kanunu, Petrol Kanunu,


Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu, Ankara. Eileti: suaykaraman@gmail.com
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Maden Kanunu, Orman, Hazine ve 2B arazilerindeki düzenlemeler ve 4
Haziran 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen “Türkiye Cumhuriyeti
Devleti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri İle İhale İşlemleri Hakkında Kanun” ile birlikte değerlendirilmelidir.
4 Haziran 2009 tarihinde kabul edilen 5903 sayılı yasayla, Türkiye ile
Suriye arasındaki 510 kilometrelik sınır koridorundaki, Hatay, Kilis,
Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ile Şırnak illerinde yer alan 216 bin dekar
alanda bulunan anti personel ve anti tank mayınları ile patlamamış
mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek
arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usuller
düzenlenmektedir. Çıkarılan bu yasayla mayınlardan temizlenen arazi,
44 yıllığına, bu işi yapacak yabancı şirketlerin kullanımına devredilmek
istenmektedir. Ancak çıkarılan bu yasanın yürürlülüğü Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulmuştur. Yasa esastan görüşülmeye devam
edecektir.

YABANCILARA TOPRAK SATIŞI
18 Mart 1924 tarihinde çıkarılan 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87.
maddesi şöyledir: “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmayan gerek
şahıslar, gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin köylerde
arazi ve emlak almaları yasaktır.”
87. maddeyle, yabancı şahıs ve hükmi şahısların (şirketler, dernekler,
vakıflar) köylerde taşınmaz alımı tamamen yasaklanmıştır. 22 Kasım
1934 tarihinde çıkarılan 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde
şu hüküm yer almaktadır: “Tahdidi (sınırlı) mutazammın (kapsayan)
kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyla yabancı
hakiki şahıslar Türkiye’de gayrimenkul mallara temellük (mal edinme)
ve tevarüs (miras yoluyla edinme) edebilir.”
35. maddede, yabancıların taşınmaz alımını sınırlayan yasa hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sınırlı olarak sadece yabancı şahısların
taşınmaz alımına müsaade edilmiş, yabancı şirket, dernek, vakıf ve
benzeri tüzel kişilikler bunun dışında tutulmuştur.
Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesinin önünü sınırlı olarak
açan ilk yasa 21 Haziran 1984 tarihinde çıkarılan 3029 sayılı yasadır.
3029 sayılı yasa Mütekabiliyet (karşılıklı işlem) şartı aranmaksızın
yabancı şahıs, cemiyet ve şirketlere mülk satışı esasını getirmiştir. Ya-
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sada şehir-köy ayırımı yapılmamıştır. Yabancı hakiki ve hükmi şahısların hangi bölge ve illerde arazi ve emlak alacağı, hangi ülkelere bu hakkın tanınacağı Bakanlar Kurulunun iznine bırakılmıştır. Anayasa Mahkemesi 13 Haziran 1985 tarihinde, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, 3029 sayılı yasanın iptaline karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararında vurgu yaptığı önemli
hususlar şunlardı:


Ülkede yabancının arazi ve emlak edinmesi salt bir mülkiyet sorunu gibi değerlendirilemez. Toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik ve bağımsızlığın simgesidir.



Yabancıya satılmış toprakların yasal yollardan yerine göre geri
alınabilmesi olanağının varlığına güvenilemez. Yabancının her an
kendi devletinin himayesinde olduğu dikkate alındığında böyle
bir yola başvurmanın devletlerarası çetin sorunları davet etmesi
kaçınılmazdır.



Yabancı gerçek kişilerin mülk edinmelerine olanak sağlayan 16
Haziran 1868 tarihli yasanın çıkarılmasında, Osmanlı Devleti’nin
o tarihlerde içinde bulunduğu sıkıntılar ve kapitülasyonlarla yabancıların himayesini üstlenmiş bazı batılı devletlerin etkisi
yadsınamaz.

3029 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine 22
Nisan 1986 tarihinde 3278 sayılı yasa kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. 3278 sayılı yasayla, yabancılara taşınmaz satışına izin vermeyen 18
Mart 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu’nun 87. maddesine şu hüküm
eklenmiştir: “Ancak milli menfaatlere ve/veya milli ekonomiye faydalı
görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi ülkelerin ve/veya hangi
ülkeler uyruğundaki gerçek kişilerin bu maddedeki kısıtlamalardan
istisna edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fıkra hükmü, tarım arazileri ile
tarıma veya hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla iktisap edilmek
istenen araziler hakkında uygulanmaz.”
3278 sayılı yasada mütekabiliyet (karşılıklı işlem) şartı aranmaksızın
yabancılara mülk satışı esası getirilmiştir. Bu yasayla mülk edinme
hakkı yabancı ülkelere ve yabancı ülkeler uyruğundaki gerçek kişilere
tanınmış, yabancı tüzel kişiler (şirket, dernek vs) kapsam dışı bırakılmıştır. Tarım arazileri ile tarıma ve hayvancılığa yönelik üretim maksadıyla alınmak istenen arazilerin satışı yasaklanmıştır. Mülk edinme
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hakkı tanınacak ülkelerin ve uyrukluluklarının saptanması yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır.
3278 sayılı yasayla yabancılara taşınmaz satışı istisnai niteliktedir.
Bakanlar Kurulu’nun iznine tabidir. Yasa ülke topraklarının önemli
bölümünün yabancıların eline geçmesine olanak sağlayacak nitelikte
değildir. Anayasa Mahkemesi 9 Ekim 1986 tarihinde, 3278 sayılı yasanın Anayasaya aykırı olduğunu kabul ederek iptaline karar vermiştir.
Verilen iptal kararında, bir önceki kararındaki değerlendirmeler tekrarlanmış ve Anayasanın “Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, Anayasada gösterilen
hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni
dışına çıkamayacağı ilkesiyle tüm kuruluş ve kişilerin bu hukuk düzeni
dışına çıkması engellenmiştir” vurgulamasını yapmıştır.
Gerek 3029 sayılı ve gerekse 3278 sayılı yasayla yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi istisnai niteliktedir. Bu yasalarla Bakanlar
Kurulu’nu etkileyebilecek güçtekiler taşınmaz edinebilir. Nitekim bu
yasaların yürürlük dönemlerinde bir kısım Arap zenginleri, İstanbul
Boğazı’na bakan yerlerde kıymetli taşınmazlar edinebilmiştir.
Yabancılara taşınmaz satışları, 2003 yılında yeniden gündeme gelmiş,
Köy Kanunu ve Tapu Kanununda tekrar değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklikleri gerekçesi bu kez 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı’nda açık bir şekilde görülmektedir. “AB Müktesebatının Üstlenilmesine Dair Ulusal Program”da, Sermayenin Serbest
Dolaşımı başlıklı 4. maddesinde “…Türkiye’deki bütün sektörlerde AB
menşeli yatırımların önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılması, AB
vatandaşları ve tüzel kişilerin taşınmaz alımı önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılması...” hükümlerine bu kararda yer verilmiştir.
2003 yılından itibaren Köy Kanunu, Tapu Kanunu, Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Endüstri Bölgeleri Kanunu, Orman, Hazine ve 2B arazilerindeki düzenlemeler gibi birçok
yasada yabancıların taşınmaz alımı önündeki kısıtlamalar teker teker
kaldırılmıştır.
19 Temmuz 2003 tarihli ve 25173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3 Temmuz 2003 tarih ve 4916 sayılı yasanın bazı
maddeleri, ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması
sonucunda, 14 Mart 2005 tarihinde iptal edilmiş ve 26 Nisan 2005 tari-
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hinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Hükümete yeni bir düzenleme
için üç ay süre verilmiştir ancak bu süre kullanılmamıştır. Anayasa
Mahkemesi’nin bu iptal kararındaki değerlendirmeleri şöyledir:


Dava konusu maddedeki yabancılar lehine taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de kuşkusuz aynı Anayasal sakıncalar söz konusudur. Çünkü burada da tesis edilecek sınırlı ayni
hak süresinin çok uzun olması halinde mülkiyet hakkının kullanılmasından doğan sonuçlara benzer bir duruma yol açacağı görülmektedir.



Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına
dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda
adaletli bir hukuk düzeni kurup, bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet
organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarına
bağlı, işlem ve eylemleri yargı denetimine açık, yasaların üstünde
Anayasanın ve yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkelerinin bilincinde olan devlettir.

Anayasa Mahkemesi’nin Tapu Kanunu’nun yabancılara mülk satışının
önündeki engelleri kaldıran hükmünü iptal etmesinin ardından hazırlanan yeni kanun, 29 Aralık 2005 tarihinde “Tapu Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına Dair 5444 sayılı Kanun” şeklinde yasalaşmıştır. 5444 sayılı
kanun, Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki iptal kararı dikkate alınmadan ısrarla ve inatla 4916 sayılı yasanın hükümlerinden daha fazla sakıncalar taşıyarak çıkartılmıştır. Anayasa Mahkeme’sinin iptal kararında
vurguladığı eksiklikler ve sakıncalar hiç dikkate alınmadan, daha da
yumuşatılarak satışların önü iyice açılmış oldu.
Çıkartılan yasada Anayasa Mahkeme’sinin iptal kararına karşı dikkate alınmayan hususlar şunlardır: Yetki devri konusu, Karşılıklılık
ilkesi ve Ayni hak tesisi konusu.
Anayasa Mahkemesi bozma kararında, 30 hektardan fazla arazi satışlarında Bakanlar Kurulu’nun yetkili olamayacağını ve miktar arttırması yapamayacağını belirtmiştir. Bunun kuvvetler ayrımına aykırı
olduğunu, yürütmenin kendisini yasama ve yargı yerine koyarak yetki
devri ve tecavüzü olacağını gerekçeli kararında açıklamıştır. Satılacak
arazi miktarının sınırları da yasa ile belirlenmeli demektedir. Ayrıca
bunun TBMM’nin işi olduğunu, yürütmenin böyle bir yetkisinin bulunamayacağını çok somut olarak ortaya koymuştur.
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Karşılıklılık ilkesi diye bir durum hiçbir şekilde bulunmamaktadır.
ABD ve AB ülkeleri, tarım arazisi satmamaktadır. İngiltere toprakları
kraliyete aittir. Sadece 49 ya da 99 yıllık kullanma hakkı verilmektedir.
“İngiltere’de Türk vatandaşlarına 49 yıllığına kullanma hakkı veriliyorsa, ben de bunu karşılıklılık ilkesi olarak kabul ederim” diyen bir
maliye bakanı, ya bilerek yanlış bir açıklama yapmıştır, ya da gerçeklerden haberi yoktur. Yunanistan, sınır bölgelerinde, güvenlik bölgelerinde
Helen ırkından olmayan vatandaşlarına dahi toprak satmamaktadır.
Bütün dünyada, bizim ülkemizin sattığı gibi bir toprak satışı yoktur.
Üzerinde Türk bayrağı olan ve mutlak mülkiyet içeren tapu verilmez.
Yabancı ülkeler vatandaşlarına genel olarak kullanma hakkı vermektedir.
Yabancıların ülkemizde taşınmaz satın alması daha önce de vardı.
Ancak, bu AB süreciyle saldırıya dönüşmüştür. Bizim vatandaşlarımız,
ABD ve AB ülkelerine vizesiz giremezler. Oturma izni olmadan kalamazlar; işi olmadan konut ve işyeri alamazlar. Sadece o ülkelerde yerleşmiş olanlar, kullanma hakkı almaktadır. Tarım arazisi hiçbir şekilde
alamazlar. Onlar ülkemize tatil için geldiklerinde bile taşınmaz almaktadırlar, biz satmak için ne gerekiyorsa yapmaktayız ve her türlü ödünü
vermekteyiz.
Ayni hak tesisi, yabancı şirketler ülkemizde ayni hak tesis ettikleri
takdirde karşılıklılık koşulu aranmamaktadır. Bu da Anayasa Mahkemesi’nin bozma kararı vermesine neden olan hükümdür. Tamamen tek
yanlı ve sakıncalı bir maddedir.
Bu yasa ile, yabancı şirketler sınırlama olmadan arazi alabileceklerdir. Bir an önce ülke topraklarının satışını borçları ödemek amacıyla
satmaya kalkmak kabul edilir bir durum değildir. Bunun sorumluluğu
son derece büyük olacaktır. Anayasa Mahkemesi dört kez iptal kararı
vermiş ve “ülke topraklarının satılması, devlet olma özelliğinin yitirilmesidir” demiştir. Hele şirketlere satışın ise, devletler arası bir soruna
sebep olabileceği nedeniyle çok daha tehlikeli olduğu ve yapılmaması
gerektiği karara bağlanmıştır. Bütün bunlara karşın ısrarla satmaya
kalkmak, inat etmek halkımızın öfke içersinde gerilmesine neden olmaktadır.
Anayasa Mahkemesi, 29 Aralık 2005 tarihli 5444 sayılı yasa ile Tapu
Kanunu’nun değiştirilen 35. maddesinin; “... Yabancı gerçek kişilerin
edinebilecekleri taşınmaz yüzölçümü miktarını iki buçuk hektardan
otuz hektara kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” ve “... yabancı
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uyruklu gerçek kişilerin il bazında edinebilecekleri taşınmazların, illere
ve il yüzölçümüne göre binde beşi geçmemek üzere oranını belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir…” hükümlerinin iptaline karar vermiş, iptal
kararı 16 Ocak 2008 tarihinde 26758 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hükümete yeni bir düzenleme için üç ay süre
verilmiştir ancak bu süre kullanılmamıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4 Haziran 2009 tarihinde kabul
edilen 5903 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri İle İhale İşlemleri Hakkında Kanun”unun da yürürlülüğü, 23 Temmuz 2009 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından durdurulmuştur. Bu kanunla, Türkiye ile Suriye arasındaki 510 kilometrelik
sınır koridorundaki, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ile Şırnak
illerinde yer alan 216 bin dekar alanda bulunan anti personel ve anti
tank mayınları ile patlamamış mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi
ve bu suretle elde edilecek arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenlenmektedir. Bunun yanında
mayınlardan temizlenen arazi, 44 yıllığına, bu işi yapacak yabancı şirketlerin kullanımına devredilmektedir.
Güney sınırımızdaki mayınlar, yöre çiftçisinden yapılan kamulaştırmalar ve hazine arazilerinin kullanımıyla 1954 yılından başlayarak
Demokrat Parti iktidarı sırasında NATO’ya bağlı kuruluş olan NAMSA
tarafından döşenmiştir. 2. Dünya Savaşı’nda ve Kore Savaşı’nda ABD’nin
elinde kalan mayınlara bir yer bulmak gerekiyordu ve ülkemizi küçük
Amerika yapma hevesindeki Demokrat Parti bunun çaresini sınır bölgelerimize mayın döşenmesi suretiyle buldu.
Bu bölgeye, 1954 yılında kaçakçılığı önlemek, sınır güvenliğini sağlamak, iç piyasayı geliştirmek ve kalkınmayı hızlandırmak amacıyla
mayın döşenmişti. Bu mayınlı alanların yarım yüzyıl sonra yeniden
üretime dönüyor olması sevindiricidir. Ancak, bu toprakların kimin
elinde olacağı ve nasıl kullanılacağı ülke güvenliği açısından çok büyük
önem taşımaktadır.
Türkiye’de bizim döşediğimiz 921 bin mayın bulunmaktadır. Ancak
TBMM’den çıkarılan 5903 sayılı yasa ile sadece Suriye sınırındaki 615
bin mayın temizlenecektir. Geri kalan mayınların temizlenmesiyle ilgili
olarak herhangi bir yaptırım yoktur.
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Sözü edilen mayınlı alanların, tarımsal açıdan çok verimli olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu bölge, Orta Doğu’nun en zengin su kaynaklarına
sahiptir ve önemli petrol yatakları bulunmaktadır. Bu nedenlerden
ötürü mayınlı arazilerin bulunduğu bölge, emperyalist güçlerin iştahını
kabartmaktadır.

SONUÇ
2000 yılından itibaren istatistiklere bakıldığı zaman yabancıların
taşınmaz alımları her yıl sürekli olarak artmaktadır. Hazine Müsteşarlığı
verilerine göre 2000–2008 yıllarını kapsayan dokuz yıllık dönemde
yabancıların Türkiye’de aldıkları taşınmazların toplam değeri yaklaşık
14 milyar dolara ulaşmıştır. Yapılan özelleştirmelerde olduğu gibi, toprak satışından elde edilen bu gelir ile de, bütçe açıkları kapatılmaya
çalışılmaktadır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre 2000–
2008 yıllarını kapsayan dokuz yıllık dönemde 2008 yılı sonu itibariyle
68.806 yabancı kişiye 59.644 adet arsa, arazi ve bağımsız bölüm olmak
üzere toplam 45.410.044 metrekare taşınmaz satılmıştır. Bu yıllara ait
veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Tablo 1. 2000–2008 Yılları Arasında Yabancılara Satılan Taşınmazlar
Yıl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Kişi Sayısı
Taşınmaz Sayısı
Alan (m2)
1.382
1.305
1.146.626
1.660
1.580
1.644.497
2.370
2.152
1.560.345
3.670
3.008
1.791.570
9.234
7.210
4.271.929
6.574
5.432
4.688.271
14.803
11.615
6.384.096
15.605
13.899
9.634.214
13.508
13.443
14.288.496

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre 2000–2008 yıllarını
kapsayan dokuz yıllık dönemde 2008 yılı sonu itibariyle 16.312 adet
arsa ve arazi olmak üzere toplam 39.472.979 metrekare taşınmaz satılmıştır. Bu yıllara ait veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Toprak Satışı ve Mayınlı Araziler │ 533
Tablo 2. 2000–2008 Yılları Arasında Yabancılara Satılan Topraklar
Yıl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Taşınmaz Sayısı

Alan (m2)
591
625
798
896
1.861
1.474
2.144
3.701
4.222

1.039.626
1.550.082
1.408.331
1.506.924
3.515.914
4.127.020
5.045.051
8.191.331
13.088.701

Türkiye’de taşınmaz edinen yabancı uyruklulardan ilk sıralarda olan
Yunanistan, kendi ülkesinde adalarda ve sınıra yakın bölgelerde mülk ve
toprak satışını yasaklamıştır. Bunun yanında sınır ve güvenlik bölgelerinde Helen ırkından olmayan vatandaşlarına bile toprak satmamaktadır. Ukrayna ve Rusya’da da sınır bölgelerinde yabancılara arazi satışı
yasaktır. Avusturya’da mülk ve toprak satışı sadece AB üyesi ülke vatandaşlarına yapılabilmektedir. İngiltere’de ise taşınmaz mülkiyeti
kraliyete ait olup, taşınmazın sadece kullanım hakkı verilmektedir.
İsrail’de yabancıların toprak satın alması söz konusu olmadığı gibi, İsrail
vatandaşları bile devlete ait toprakları satın alamaz. Birçok Avrupa
Birliği ülkesinde, İsviçre ve ABD’nin bazı eyaletlerinde yabancıların
toprak (tarım ve orman arazisi) satın alması yasaktır.
1 Mayıs 2004 tarihinde AB’ye katılan ülkelerden Macaristan, Polonya,
Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Litvanya ve Estonya’da, AB’ye girmeden
önce yabancılara toprak satışı yasaktı. Bu ülkeler geçiş süreci içinde
yabancılara toprak satışı yasağının devamını sağlamışlardır. Polonya’da,
AB’ye katıldıktan sonra yabancılara mülk satılabiliyor, ancak 12 yıl
boyunca tarım ve orman arazilerinin satışı yasaklanmıştır. Aynı şekilde
Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da, yedi yıl süreyle tarım ve
orman arazilerinin satılması yasaktır. AB’ye en son giren Bulgaristan’da
yabancılara tarım arazisi satılamadığı gibi, bahçeli bir ev bile satılamaz.
Hırvatistan’da yabancı kişi ve şirketler tarım arazisi, orman, orman
arazisi satın alamazlar (Falakoğlu, 2004).
Yabancılara yapılan satışlarda şirket alımları hiç verilmemektedir. Bu
alımlarla ilgili veriler kamuoyuna açıklanmamaktadır. Ayrıca 49 ya da
99 yıllığına verilmiş olan kullanma hakları ile zilyetlikle yapılan alımların boyutları bilinememektedir. Yapılan satışlar ilk başladığı zamanlar il
il verilmekteydi. Daha sonra yükselen tepkiler sonucunda, bu uygulama
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kaldırılmıştır. Satışlar kamuoyundan gizlenmektedir ve doğru rakamlar,
yapılan satışların ne kadar olduğu bilinmemektedir.
Yabancıların toprak alımında belli bölgeleri ele geçirmeye çalıştıkları
görülmektedir. Bu olay ileride yabancıların sözleşme hükümlerine dayanarak, bağımsızlık talebinde bulunabileceklerini, bulundukları yerin
doğal zenginliklerini sahiplenme istekleri olabileceğini göstermektedir.
Türkiye, konumu, yer altı ve yer üstü zenginliği ve dünya enerji depolarının bulunduğu yerlere yakınlığı nedeniyle tarih boyunca emperyalist
devletlerin ilgisini çekmiştir.
Anayasa Mahkemesi dört kez iptal kararı vermiştir ve “ülke topraklarının satılması, devlet olma özelliğinin yitirilmesidir” demiştir. Hele
şirketlere satışı ise, devletler arası bir soruna yol açacağı nedeniyle çok
daha tehlikeli olduğu ve yapılmaması gerektiği kararına bağlamıştır.
Prof. Dr. Faruk Erem Ceza Usulü Hukuku kitabında, Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilen bir yasanın aynısının tekrar çıkarılmasının “Anayasaya aykırılığın ötesinde, Anayasayı ihlal kavramına giden kuvvetli bir
karinedir” görüşündedir (Erem, 1978). Ulusal güvenliğimiz ve vatanın
bütünlüğü tehlikededir. Bütün bunlara karşın ısrarla vatan topraklarını
satmaya kalkmak, ihanet anlamına gelmektedir.
AB, 6 Ekim 2004 yılında yayımladığı ve Türkiye için müktesebat olan
Etki Raporunun sekizinci sayfasında, üyelik halinde Fırat ve Dicle nehirleri ile bunlar üzerindeki barajların ve sulama planlarının idaresinin
uluslararası yönetime bırakılmasının ve bu konuda komşular ve İsrail
ile işbirliği yapılmasının Türkiye’den isteneceğine yer vermişti. Kamuoyunun tepkisini çeken bu istek, bir daha gündeme getirilmemişti. 10–11
Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilen Hükümetler arası Konferansta
Türkiye ile “çevre faslında” müzakerelerin başlatılması için, Türkiye
sınırı aşan sularda AB’ye uyumu kabul etti. Böylelikle Fırat ve Dicle
Havzaları’nın ortak kontrolü konusunu onaylayarak, ulusal egemenliğe
bir darbe daha vurulmuş oldu.
Mayınlı arazilerin hangi amaçla temizlenmek istendiği anlaşılamamaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Mayınlarını Temizleme Komisyonu’nun aldığı kararlara 10 yıl içinde uyulması gerektiği konusu ülkemizin sınır güvenliğini nasıl etkilemektedir? Bütün bunlar AB’ye girmek
için, ülkemize emperyalist devletler tarafından ulusal bağımsızlığımızın
ve ulus devlet yapımızın ortadan kaldırması amacına yönelik dayatmalar olarak kabul edilmelidir.

ÖNERİLER
Enerji koridoru olarak adlandırılan, Orta Doğu ve Avrupa gibi iki
önemli bölgeyi birleştiren, jeopolitik öneme sahip Türkiye’de yabancılara toprak satışının, uzun dönemli bütüncül bir toprak politikası üretilmeden hayata geçirilmesi hatalıdır.
Yabancılara taşınmaz satışı şeffaf, uygulanabilir olmalı, kayıtlarla takip edilmeli, karşılıklılık ilkesinin hem hukuken, hem de fiilen uygulanabilirliği sağlanmalıdır. Ülkemiz topraklarında korunması gerekli hassas alanlara, kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından stratejik yerlere
ait haritalar bir an önce yapılmalıdır. Taşınmaz bilgi sistemi oluşturulmalıdır.
Tapu kayıtlarında geçen yerli ve yabancı şirketlerin, yabancı uyruklu
gerçek kişilerin hisse oranları ve taşınmaza ortaklığı net olarak belirtilmeli ve yıllık takibi yapılmalıdır.
Türkiye’nin sınırı aşan sularda AB’ye uyum için, Fırat ve Dicle Havzaları'nın ortak kontrolünü kabul etmesi, ulusal egemenliğe yapılan
büyük bir saldırıdır. Bu egemenlikten vazgeçilmesi anlamına gelmektedir ve kabul edilemez niteliktedir. Bu uygulama hemen bırakılmalı ve
ulusal egemenlik daha fazla zarar görmemelidir.
4 Haziran 2009 tarihinde kabul edilen 5903 sayılı yasayla Türkiye ile
Suriye arasındaki 510 kilometrelik sınır koridorundaki, Hatay, Kilis,
Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ile Şırnak illerinde yer alan 216 bin dekar
alanda bulunan anti personel ve anti tank mayınları ile patlamamış
mühimmatın temizlenmesi, imha edilmesi ve bu suretle elde edilecek
arazilerin tarımsal amaçlı kullanılması işlemlerine ilişkin esas ve usuller
düzenlenmektedir. Bu yasayla temizlenecek bu topraklar, 49 yıllığına
mayın temizleme işini yapacak yabancı şirketlerin kullanımına devredilmektedir. Bu toprakların kimin elinde olacağı ve nasıl kullanılacağı,
hem ülke güvenliği hem de gıda güvenliği açısından stratejiktir, yaşamsal önem taşımaktadır. 2010 yılında ihalenin yapılacağı varsayarsak,
yabancı şirketler 2015’e kadar mayınları temizleyecek ve 2059 yılı
sonuna kadar bu arazileri “tarımsal amaçla” kullanacaklardır. Bu çerçevede, yöre halkının yarım yüzyıl evvel kendilerinden alınarak kamulaştırılan arazilere girememesi bakımından değişen hiçbir şey olmayacaktır.
Mayınlı arazilerdeki temizleme işini TSK ya da yerli şirketler yapmalıdır. Üstelik ömrü yaklaşık 60 yıl olan mayınların temizlenmesi, çok zor
olmayıp, büyük masraf gerektirmeyecektir.
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Sözü edilen mayınlı alanlarda, birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri en
büyük oranı oluşturmaktadır. İşlenebilir tarım arazilerinin yanında,
daha düşük miktarlarda olmak üzere mera alanları, orman ve makilik
bulunmaktadır. Mayınlı arazilerin işlemeli tarıma elverişli bölümünün,
yaklaşık 170 bin dekar olduğu hesaplanmıştır. Bu arazinin % 70’inin
sulanabilir özellikler taşıdığı değerlendirilmektedir. Mayınlı arazilerin
tarıma açılması durumunda elde edilecek yıllık net gelirin 20 milyon
doların üzerinde olacağı hesaplanmaktadır. Türkiye’nin gelişmişlik
düzeyi en düşük bölgelerinden olan Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde,
mayınlı arazilerin temizleme sonrasında yöre çiftçisine tahsis edilmesi
durumunda yaratacağı istihdam, Türkiye’nin sosyal dengeleri açısından
çok önemlidir.
Yasada bulunan hüküm doğrultusunda, yabancı şirketler, “mayından
temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu
taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazine’ye ait diğer taşınmazların”
kendilerine bırakılmasını talep edebileceklerdir. Bu durum, tehdit altındaki arazilerin yalnızca 216 bin dekar ile sınırlı olmadığının en açık
kanıtıdır. Bölgede bulunan TİGEM arazileri de dahil olmak üzere, yaklaşık 650 bin dekarlık bir alan pazarlık konusu yapılabilecektir.
Bu topraklar, belli bir dönem satmamaları kaydıyla, bölge köylülerine
verilmelidir. Ancak bu basit bir toprak dağılımıyla değil, kooperatif
örgütlenme temel alınarak yapılmalıdır. Kooperatifler, tarımsal girdileri
ucuza temin ederek, aynı zamanda üretimi değerlendirmede ve pazarlamada etkin rol oynamalıdır.
Anayasa Mahkemesi verdiği iptal kararında: “ülke topraklarının satılması, devlet olma özelliğinin yitirilmesidir” ifadesini kullanmıştır.
Ayrıca “toprak, devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru, egemenlik
ve bağımsızlığın simgesidir” görüşünü bildirmiştir. Anayasa Mahkemesi
tarafından bu kadar açıklıkla dile getirilen vatan topraklarının satışını
savunmak, ihanet anlamına gelmektedir, ülkemizi emperyalist devletlere peşkeş çekmek kararlılığında bulunmak anlamındadır. Devletimize,
bağımsızlığımıza ve ulusal egemenliğimize sahip çıkmak için, hangi
nedenlerle olursa olsun, vatan topraklarının satılmaması gerekmektedir. Bunun için bilinçli ve örgütlü olarak hep birlikte mücadele vermek
zorunluluğundayız.
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YABANCILARIN İKİNCİ KONUT TALEBİNİN
FİZİKSEL ÇEVREYE ETKİSİ: DALYAN ÖRNEĞİ1
Sibel BAKIRCI
Fatma ERDOĞANARAS
Son çalışmalarda, yurt dışında ikinci konut sahibi olmak
uluslararasılaşmanın farklı bir boyutu olarak değerlendirilmekte ve
ikinci konut sahipliliğinin kendisinin de değişen coğrafi kimliğin bir
göstergesi olduğu vurgulanmaktadır (Müller, 1999 içinde Hall ve Müller,
2004). Urry (2000) çalışmasında hareketliliği modern yaşamın özü
olarak ortaya koymakta ve yurt dışında ikinci konut edinimini de hareketliliğin bir çeşidi olarak tanımlamaktadır. Sermaye birikiminin ve
işgücü süreçlerinin değişmesine, oldukça esnek ve uluslararası tüketim
çeşitlerinin gelişmesine yol açan, üretim ve tüketim alanlarındaki en son
değişiklikler hareketliliği yoğunlaştırmaktadır (Hall ve Williams, 1998
içinde Hall ve Müller, 2004). Mesafeler küçülürken, seyahat zamanları
kısalmakta, daha uzun tatil ve boş zaman elde edilmekte, birçok yerin
erişilebilirliği artmaktadır (Azarya, 2004 içinde Hall ve Müller, 2004).
Dünyada ikinci konut gelişimi küreselleşme, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler ve emlak piyasasının uluslararasılaşması ile
hız kazanmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda ikinci konut ediniminde
iklim, düşük yaşam maliyeti, sessiz ve sakin olma özelliği, doğal güzelliklerin varlığı ve sahile yakın olma, gidilen ülkeye duyulan hayranlık,
tekrarlayan tatil ziyaretleri ve kentsel yaşamın yorucu temposundan
uzak olma gibi konulara dikkat çekilmektedir.
Dünya örneklerinde ikinci konut gelişiminin fiziksel çevreye etkileri
değerlendirildiğinde, plansız ve kontrolsüz gelişmelerin doğal bitki
örtüsünü ortadan kaldırdığı, çevreyi kirlettiği, doğal ve kültürel değerlerin tahribinde veya tamamen yok olmasında önde gelen etmenlerden
birini oluşturduğu görülmektedir.
Ayrıca, özellikle küreselleşme ve AB entegrasyon politikaları sürecinde hareketlenen emlak piyasaları, kent çeperinde ve çoğunlukla
tarım alanlarında yapılaşma baskısını artırmaktadır. Böylece tarımsal
aktiviteler kırsal alanlardan zorunlu olarak tasfiye edilmekte, konut
Bu çalışma; Bakırcı (2007) tarafından, GÜMMF Şehir ve Bölge Planlama Anabilim
Dalı’nda, Yard. Doç. Dr. Fatma ERDOĞANARAS danışmanlığındaki Yüksek Lisans
Tezi’nden hazırlanmıştır.
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talebi kentsel yerleşmelerde artmakta ve bu oluşumlar kentsel yayılma
ve artan yoğunluklara neden olmaktadır (Williams ve Patterson, 1998
alıntılayan Warnes, vd., 2006).
Bu çerçevede, uluslararası emekli göçü uluslararası turizm ile birlikte
pek çok Akdeniz kıyı alanının kentleşmesinde birincil etken olmaktadır.
Turizm konut alan ihtiyacını genişleterek konfor arayışındaki uluslararası emekliliği desteklerken, emekli göçü arkadaş-ziyaret-ve-ilişki turizmi yaratmakta, bu iki olgu bir arada Akdeniz bölgelerinde konut
talebini artırmaktadır. Turistlerin ve göçerlerin biraradalığı kalabalıklık,
gürültü ve gece ekonomisi üzerine tartışmalara yol açarken, zaman
içerisinde emekli göçerler, mevsimsel ya da kalıcı, başlıca kıyı yerleşimlerinden çepere yayılmaktadır (Güzey, 2006).
İspanya örneğinde emekli göçü yakın zamana kadar pozitif bir olgu
olarak algılanırken, arazi talebindeki artış ve yabancı yerleşimlerinin
kıyı alanlarından kentsel alanlara yayılımı ile çevresel etkileri bağlamında tepki çekmeye başlamıştır. Ekonomik faydaları özellikle yerel
emlak çıkarları açısından açık olan bu gelişmenin artık tüm kuralları
belirlediği ifade edilmektedir (Warnes, vd., 2006 aktaran Güzey, 2006).
Ayrıca bu süreçte, kentsel yayılma ve artan yoğunluklarla birlikte
çevresel değerlerin korunması ile ilgili önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kentleşme sıklıkla kentsel hizmetlerin sunumunun önünde gitmekte ve pek çok yerel otorite sınırlı imkanları ile artan talebi karşılayamamaktadır.
Diğer taraftan, ikinci konutların emlak piyasasında taşınmaz fiyatlarını yukarı çekmesi yerel halkın emlak piyasasından dışlanmasına yol
açmaktadır. Müller (2002) bu gelişimin kent yaşamındaki etkilerini şu
şekilde tanımlamaktadır:
Pek çok yerleşimde yeni gelenler daha ucuz konut stoğu için yerel
yerleşiklerle rekabete girmekte, sınırlı arz artan talep ile birlikte, yerel
konut fiyatlarını artırmakta ve düşük gelirli yerel yerleşikler için önemli
problemler yaratmaktadır (Shucksmith, 1983 aktaran Güzey, 2006).
Yabancıların ikinci konut ediniminin fiziksel çevreye ve emlak piyasasına etkileri varolan yasal çerçeve ve mevzuatlar, yerel ve merkezi
idarenin rolleri ve yaptırımlarının farklılaşması nedeniyle farklılıklar
göstermektedir.
Türkiye’de ikinci konut olgusu 20. yüzyılın başlarından beri görülmekle birlikte, 1950’lerin sonunda farklı nitelik kazanmış, ikinci konutların niceliksel ve niteliksel sıçraması 1980’li yıllarda iyice belirginleşmiştir. 2000’li yıllara kadar yerel halkın ikinci konut talebi ön planday-
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ken, bu yıllardan itibaren Tapu Kanunu ve Köy Kanununda yapılan
değişikliklerle, yabancıların ikinci konut talebi kıyı yerleşimlerini fiziksel olarak etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Fiyatların uygunluğu, iklim ve emlak piyasasının küreselleşmesi yabancıların
tercihlerini Türkiye’ye yönlendirmektedir.
Dalyan yerleşiminin de içinde yer aldığı kıyı alanlarındaki ikinci konut gelişimi, özellikle 2003 yılından sonra yabancı gerçek kişilerin ikinci
konut edinimiyle dış talebe yönelik olarak oldukça yoğun ve hızlı bir
şekilde gerçekleşmektedir. Bu süreci hızlandıran en temel faktörün
yabancıların mülk edinmesini serbestleştiren yasal düzenlemeler olduğu bu konuda literatürde yapılan çalışmalar tarafından vurgulanmıştır ( Erdoğanaras vd. 2004, Keskinok vd., 2005, Güzey vd., 2005; Nudralı
2007; Tamer vd., 2006).
Ayrıca, Erdoğanaras vd.’nin (2004) yaptığı çalışmada, turizm sektörünün çok daha önceden geliştiği Fransa, İspanya ve İtalya, Yunanistan
gibi Akdeniz ülkelerindeki mülk fiyatlarının aşırı değer kazanması sonucunda bu ülkelere yönelen orta yaş üzeri emekli göçünün yönünü paranın satın alma gücünün daha zayıf olduğu ülke ekonomilerine doğru
değiştirmiş olmasının önemli rol oynadığı belirtilmiştir.
Kontrolsüz ve plansız ikinci konut gelişimi, Türkiye’deki çevrenin
kirlenmesinde, doğal ve kültürel değerlerin tahribinde veya tamamen
yok olmasında önde gelen etmenlerden birini oluşturmaktadır. İkinci
konutların artmasıyla özellikle kıyı yerleşmelerinin çevresindeki kırsal
alanlar hızla kentsel arazilere dönüştürülmektedir. Bu alanların büyük
çoğunluğunu tarım arazileri ve doğal bitki örtülerinin bulunduğu alanlar
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bu gelişmeler flora ve fauna alanlarını
tehdit etmekte ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır.
Dalyan yerleşimi son yıllarda hızla artan nüfusu, turizm ve tarım sektörüne yönelik yatırımlarıyla önemli ekonomik potansiyeli olan bir
yerleşmedir. Özel ve önemli bir habitat yapısına sahip olması, tür çeşitliliğinin yüksek olması gibi nedenler ile doğal güzelliklerinin, tarihi
mirasının, ekolojik dengesinin, su altı ve su üstü canlı ve cansız varlıklarının korunması amacıyla 1988 yılında Özel Çevre Koruma bölgesi ilan
edilmiştir. İklimi, denizi, Dalyan Kanalı (Boğazı), plajları ve iklimin tipik
florasına sahip zengin bir bitki örtüsüyle son yıllarda yabancıların ikinci
konut edindikleri yerleşimlerden birisi olmuştur. Ancak Dalyan, yüksek
nüfus artışı, kentleşme ve çevresel kirliliğin yaşandığı pek çok turizm
yerleşimlerinden farklı olarak halen büyük ölçüde bozulmamıştır. Dalyan’ın bugüne dek bozulmadan kalmış olmasının nedeni karayoluyla
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erişebilirliğinin zorluğu, hem de zamanında alınan yasal önlemlerin
günümüze kadar baskıları sınırlayıcı bir araç olarak kullanılmasıdır.
Dalyan bu özelliklerinden dolayı, ikinci konut talebinin yaratacağı fiziksel etkilerinin bu alanda izlenmesi ve ortaya konması açısından çalışma
alanı olarak seçilmiştir.

DALYAN YERLEŞİMİNDE YABANCI İKİNCİ KONUT
GELİŞİMİNİN FİZİKSEL ÇEVREYE ETKİLERİ
Ulaşımın kolaylığı, iklimin uygunluğu, güneşli gün sayısının fazlalığı,
doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerin bulunması, mülk ediniminin ekonomik açıdan uygunluğu, küreselleşme ile bölgenin tanıtımı, yabancıların mülk edinimini sağlayan ülke politikaları, tekrarlanan tatil ziyaretleri gibi sayılabilecek nedenlerin talebi belirlediği birçok çalışmada
ortaya konulmuştur (Dündar ve ark., 2005; Nudralı, 2007; Mizan, 1994).
Bu nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan talep emlak piyasasını hareketlendirmiştir.
Ortaca Tapu Müdürlüğü’nden Dalyan yerleşimine ilişkin olarak alınan 2000–2005 dönemine ait tapu kayıtlarına göre, Dalyan’da 267
mülkün yabancılara satıldığı belirlenmiştir (Tablo 1). Satışların %
50.18’inin 2004 ve sonrası gerçekleştiği; bu satışlarda İngilizlerin %
70.41 ile ön sırada yer aldığı, onu ikinci sırada % 14.98 oranıyla Almanların izlediği görülmektedir.
Tablo 1. Dalyan’ da Mülk Edinen Yabancıların Uyruklarına Göre Dağılımı
Mülk Edinen Yabancıların Uyruğu
Alman
Alman-Türk ortak
Avustralya
Belçika
Güney Afrika-İngiliz ortak
Hollandalı
İngiliz
İngiliz-İrlandalı ortak
İrlandalı
İsveçli
İngiliz-Türk ortak
Uyruğu belirtilmeyenler
Toplam

Sayı

Yüzde (%)
40
2
1
1
1

14.98
0.74
0.37
0.37
0.37

7

2.62

188

70.41

1
2
2

0.37
0.74
0.74

3

1.11

19

7.11

267

100
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2000 yılı itibariyle yabancılara yapılan satışların payı % 5.99 iken,
2004 yılında % 40.45’e yükselmiş, başka bir deyişle yabancılara yapılan
satışlar 2003 yılındaki yasal düzenlemeye bağlı olarak büyük bir artış
göstermiştir (Tablo 2).
Mülk satışlarının bir kısmının yabancılar arasında gerçekleştiği izlenmiştir. Bu durum yabancıların emlak piyasası içinde önemli bir aktör
olarak yer aldıklarının göstergesidir. Yabancıdan yabancıya satışlar,
2004 yılında (16 adet) en üst düzeydedir (Tablo 3). Bu durum aynı
zamanda yabancıların emlak piyasasında spekülatif davranışlar içine
girdiğini de göstermektedir. Bunun yanısıra yabancıların birden fazla
konuta sahip oldukları ifade edilmiştir (Emlakçılar, 2007). Spekülatif
mülk satışları dolayısıyla talebin yükseldiği ve yapılaşma baskısının
arttığı söylenebilir.
Bu spekülasyon rant değerlerini yükselterek yerel halkın mülk edinim gücünü zayıflatmaktadır (2007 yılı itibariyle Dalyan’da villa fiyatları
150 bin–549 bin YTL arasında değişmektedir). Bu da alım gücü yüksek
olan yabancıların mülk edinmesi sürecinde yerel halkın dışlandığını
ortaya koymaktadır.
Tablo 2. 2000–2005 Tapu Kayıtlarına Göre Yapılan Tüm Satışların
Yıllara Göre Dağılımı
Yıl

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Yabancılara
Türklere
Toplam
Sayı Toplam
Sayı Toplam
Sayı (Yıl
satış içinde
satış içinde
içindeki
(%)
(%)
satışın (%)
dağılımı
dağılımı
dağılımı
16
5.99
87
13.51 103
11.31
31
11.61
58
9.00
89
09.77
30
11.24
62
9.63
92
10.10
56
20.97 123
19.10 179
19.65
108
40.45 150
23.29 258
28.32
26
9.74 164
25.47 190
20.85
100
100
100
267
29.30 644
70.69 911

TOPLAM
(2000–2005)
Kaynak: Ortaca Tapu Sicil Müdürlüğü Kayıtları
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Tablo 3. 2000–2005 Tapu Kayıtlarına Göre Yabancılara Mülk Satışının Dağılımı
Satışlar
Türk
satıcıdan
yabancıya
Yabancıdan
yabancıya
Toplam
yabancıya
satış
Tüm satışlar
toplamı

2000 2001

2002 2003

2004 2005

Toplam

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

%

10

26

24

46

88

18

212 23.27

5

4

6

8

16

5

44 04.82

16

23

30

56

95

26

246 27.00

103

89

92

179

258

190

911

Kaynak: Ortaca Tapu Sicil Müdürlüğü Kayıtları
Ortaca Tapu Müdürlüğü’nden elde edilen veriler doğrultusunda
mülklerin özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde; toplam mülklerin
arsa/arazi % 43.82’sini, meskenli arsa % 12.73’ünü ve bağımsız bölüm
% 43.45’ini oluşturmaktadır. Ancak, bağımsız bölüm olarak nitelendirilen mülklerin site şeklindeki yapılaşmaları da içerdiği dikkate alınacak
olursa villa türü yapılamanın yalnızca meskenli arsa ile ifade edilmediği
görülür. Meskenli arsa grubu içinde dubleks mesken, mesken ve apart
dairelerin de olduğu görülmektedir. Dalyan’da villa türü yapılaşmanın
giderek arttığı görülmektedir. Villa türü yapılaşmanın daha büyük alan
gerektirmesi, daha fazla alanın konuta açılmasına, betonlaşmaya ve
tarımın tasfiye edilmesine yol açmaktadır (şekil 1, 2, 3).

KENTSEL MEKANA ETKİLERİ
Dalyan’da gelişen ikinci konut alanları nedeniyle saçaklı yapılaşma
gelişmiştir. Saçaklı kent olması, boşluklu, güvenlik sorunu olan, belediye
hizmetlerinin zorlaştığı, etapsız bir gelişmeye neden olduğu için her
açıdan olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. İkinci konut gelişmesinin sonucunda kentsel dokuya ve kimliğe yabancı bir kent peyzajının ortaya çıkması, kentsel yayılmanın kente getirdiği altyapı maliyeti, mevsimsel kullanım dışında atıl kalan hayalet bir konut stoğunun
varlığı olumsuz etkilerin bazılarıdır.
Dalyan’da yabancılara yönelik satışlar incelendiğinde, Ortaca Tapu
Müdürlüğü’nden alınan parsel numaraları ile kadastral pafta üzerinde
çakıştırılan veriler doğrultusunda çoğunlukla edinilen mülklerin imar
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planı sınırı içinde yer aldığı, % 6.74 (18)’ünün ise imar planı sınırı dışında bulunduğu görülmektedir. 2000–2005 yılları arasında yabancılara, toplam 46.3 ha alan satılmıştır. Bunun 13 ha (% 28)’ı, imarsız
alanlarda gerçekleşmiştir. İmarsız alanlarda az sayıda satış olmasına
rağmen büyük parsellerin satılmış olması söz konusudur. Bu durum da
tarım alanlarının büyük ölçüde etkilendiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

TARIM ALANLARI ÜZERİNE YAPILAŞMA BASKISI
Dalyan yerleşimin büyük bir kısmı II. sınıf ve III. sınıf tarım arazileri
üzerindedir. Kentin imar planı ile gelişme deseninin oluşturulduğu II. ve
III. sınıf tarım toprağında oluşturulan yeni gelişme alanları, eskiden
pamuk ekili alanlarda baskıyı artırmıştır. Yabancıların edindiği mülkler
de büyük çoğunlukla bu kısımlar içerisinde yer almaktadır. İmar sınırı
içinde edinilen mülklerin büyük çoğunluğunun (% 93.26) II. sınıf tarım
toprakları üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.
1/25000 Çevre Düzeni Planı kararlarına göre, Dalyan’da tarım alanları ifraz suretiyle yapılaşmaya açılabilmektedir. Yapılacak ifrazlardan
sonra elde edilecek her parselin 2 ha’dan küçük olamayacağı ve bu
parsellerin, ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında
bulunan veya var olan bir yola, en az 30 m cephesi olması zorunluluğu
getirilmiştir. Burada önemli olan ifraz sonucu elde edilen parsellerde
yapılaşma hakkı (250 m²) düşük olmasına rağmen ikinci konut yapmak
için alındığında tarımdan vazgeçilmesinin söz konusu olmasıdır. Bu
nedenle her geçen gün tarım alanları tasfiye edilmektedir.
Koruma statüsü altındaki hassas bölgeler üzerine yapılaşma baskısı
İkinci konut alanlarının en çok etkisinin olabileceği yerler arasında
hassas alanlar yer almaktadır (Şekil 4). Ancak Dalyan’ın ÖÇKB’nde olması nedeniyle Dalyan’ın benzeri turizm merkezlerine oranla daha iyi
korunduğu görülmektedir. Dalyan’da ÖÇK statüsü kazandıktan sonra
mevcuttaki imar planındaki yapılaşma haklarının önemli ölçüde düşürüldüğü görülmüştür. Yapılaşma haklarının imar planlarıyla sınırlanması hassas alanları da (doğal karakteri korunacak alanlar, makilikfundalık ve sazlık-bataklık alanlar, sit alanı, orman alanları ve sulak
alanlar) zorlayacak olan yapılaşma baskısının azaltılması açısından
oldukça önemlidir.
Dalyan’da makilik-fundalık alanlar Dalyan Kanalı’nın batısında yer
almaktadır. İkinci konut alanları Dalyan Kanalı’nın batısında oluşturul-
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madığı için şu an bir tehdit altında değildir. Sazlık bataklık alanlar ise
Dalyan’ın kuzeyinde ve güneyinde yer almaktadır. ÖÇK korumasında
olduğu için şu an bir tehdit söz konusu değildir.
Dalyan Kanalı, İmar Planı Sınırları dahilinde kuzeyden güneye kadar
ikinci konut alanlarının baskısındadır. İkinci konutların atıkları arıtılarak Dalyan Kanalı’na verilmesine rağmen, Dalyan Kanalı yörede yaşayan
yerli ve yabancıların belirttiğine göre eskiye oranla daha kirli durumdadır. Son zamanlarda artan tekne trafiği de kanalın kirlenmesinde etkin
rol oynamaktadır. Kanal üzerindeki bu baskılar olumsuz sonuçları da
beraberinde getirmektedir.
Bugün için tarım alanları dışındaki doğal alanlar ve orman alanları
üzerinde yabancıların ikinci konutu yoktur. Ancak bu alanların bitişiğinde yer alan alanlardaki ikinci konut gelişmeleri söz konusu alanlar
üzerinde de yapılaşma baskısı oluşturmaktadır.

SONUÇ
Yabancıların mülk edinme sürecinin özelliklerine bakıldığında, yabancıların en çok sezon içinde mülk edindikleri, ikinci konutlarını doğal,
tarihi ve çevresel değerlerin (kanala, orman alanlarına, kaya mezarlarına vb.) yakınında yer seçme eğilimi olduğu, bu süreçte emlakçıların
öncü rol oynadığı, Dalyan’da satılan alanların % 28’inin imarsız alanlarda gerçekleştiği, imarsız alanlarda az sayıda satış olmasına rağmen
büyük parsellerin satılmış olması nedeniyle ikinci konut gelişmelerinden tarım alanlarının önemli ölçüde etkilediği görülmektedir.
Artan talep ile birlikte tarım alanlarının ikinci konut gelişimine açıldığı izlenmektedir. Daha çok villa türü yapılaşmanın tercih edilmesi
nedeniyle tarım alanı işlevsel değişime uğramaktadır. Hassas zonlar ve
orman alanlarının yakınında ikinci konutların yer alması sebepleriyle;
doğal alanlar, tarım ve orman alanları üzerine yapılaşma baskısı artmakta, çevre betonlaşmakta, kırılgan ekosistem üzerindeki
mikroklimayı etkilemekte ve değişmesine neden olmaktadır.
Gerek imar planlarıyla tarım topraklarının ikinci konut yapılaşmasına açılması gerekse tarım alanlarında ifraz yoluyla ikinci konut yapılaşmasına gidilmesi, tarımı tasfiye etmektedir. Bu süreçte spekülatif
beklentilerin de önemli rol oynadığı görülmektedir.
ÖÇK alanı içinde olması nedeniyle az katlı imar koşullarının villa türü
yapılaşmaya yol açması, villaların dağınık bir şekilde konumlandığı,
yabancıların sessiz, sakin yerleri tercih etmeleri ve bu alanların çoğunlukla yerleşmenin çeperlerinde bulunması, imar planı sınırı ve yerleşme
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sınırı dışında da yapılaşmanın olması, imar planı uygulamalarında bir
etaplamanın olmaması gibi nedenlerle ikinci konut yapılaşmaları yaygın, boşluklu ve saçaklı kentsel gelişmeye neden olmuştur.
Tarihi kültürel kaynaklar zamanında alınan yasal önlemlerle (2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 ve 3830 sayılı
Kıyı Kanunları) ve hassas zonların, endemik türlerin, sulak alanların,
sazlık-bataklık alanların ÖÇK Statüsü ile koruma altına alınması, yapılaşma haklarının ÖÇK tarafından sınırlandırılmış olmakla birlikte yapılarda bazı düzenlemelerin olması (pencerelerin ölçülerinin sınırlı tutulması) sayesinde belde benzeri turizm merkezi yerleşmelere nazaran
kısmen daha etkin korunmuştur. Ayrıca yöre halkının bu konudaki
duyarlılığı ve imar hakları konusunda aşırı taleplerde bulunmamaları da
beldenin korunmasında etkili olmuştur.
Sıralanan olumsuzlukların giderilmesi için alınabilecek önlemler
şöyle sıralanabilir:
Belde’de yabancılara yapılan ikinci konut satışı taşınmaz değerlerini
aşırı yükselterek yöre halkını konut piyasasından dışlamaktadır. Artan
emlak rantı karşısında, belde topraklarında arazi sahibi olan yöre halkına, topraklarını tarım arazisi olarak kullanmak yerine, yabancılara
mülk olarak satmak daha cazip gelmektedir. Tarım alanlarının satışına
paralel olarak tarımsal üretimden vaz geçilmesi ekonomik bir erozyona
ve işsizliğe yol açacağından turizmin yanı sıra beldenin diğer sektörlerinin de güçlendirilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Tarımı teşvik
eden politikalar izlenerek, verimli tarım topraklarının yok edilmesinin
önüne geçilmelidir.
Dalyan’da turizm sektörünün gelişim sorunlarının bölgenin korunması gereken özgün nitelikleri dikkate alınarak değerlendirilmesine ve
yeni stratejiler geliştirilmesine gerek duyulmaktadır.
Eşine az rastlanır özelliklere sahip Dalyan’ın özelliklerinin bozulmadan gelecek nesillere aktarılmasının alınacak yasal önlemlerle devamlılığı sağlanmalıdır.
Mevcut yapılaşma kararları istemlere bağlı olarak değil, çevre düzeni
planında önerildiği gibi doğal eşikleri dikkate alan bir yaklaşım ile gözden geçirilmeli ve öneriler de bu yaklaşıma bağlı kalınarak yapılmalıdır.
Yerel halkın mülklerini satarak beldeyi terk etmelerine karşı stratejiler geliştirilmelidir. Yabancıların ikinci konut gelişimini destekleyen
gereğinden fazla yapılaşma alanları yaratılmamalıdır.
İmar planı sınırı dışında yapılaşmaya izin verilmemelidir.
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Planlama kararlarında ve projelendirmede yerel mimari karakteri
bozacak imar hakları yaratılmamalıdır.
Şekil 1. Dalyan Yerleşiminde 2000–2005 Yılları Arasında Yabancılara
Satılan Arsa/Arazi Niteliğindeki Taşınmazların Mevkilere Göre Dağılımı

Şekil 2. Dalyan Yerleşiminde 2000–2005 Yılları Arasında Yabancılara
Satılan Meskenli Arsaların Mevkilere Göre Dağılımı
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Şekil 3. Dalyan Yerleşiminde 2000–2005 Yılları Arasında Yabancılara
Satılan Bağımsız Bölümlerin Mevkilere Göre Dağılımı

Şekil 4. Dalyan Yerleşimi ve Yakın Çevresindeki Koruma Altındaki
Alanlar ve Hassas Bölgeler
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KADASTRO,
YÖNETİM ve PLANLAMA

TOPRAK MÜLKİYETİNİ TESPİT VE
KULLANIMDA KADASTRO
Prof. Dr. Hüseyin ERKAN

TOPRAK ve BOYUTLARI
TOPRAK:
"...Soluduğumuz hava;
-içtiğimiz su,
-işlediğimiz, ürettiğimiz işlik,
-toplandığımız, barındığımız mekan,
- bugünün ve gelecek kuşakların gereksinimi için korunması gereken
doğa,
Toprakta mülkiyet sistemi, devlet sisteminin de yapılanmasını gösterir.
Toplumlarda özellikle topraktaki mülkiyet sistemi, toplumsal ve ekonomik yaşam sistemi ile tam bir uyuşma gösterir.
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Toprak üç boyutlu ve yer yüzünde de toprağın altında ve üstünde
haklar, kısıtlamalar vardır.
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KADASTRO TANIMLARI
Kadastro, bir ülkedeki her tür arazinin yeryüzü üzerindeki yer ve konumlarının, yüzölçümlerinin, değerlerinin, üzerlerinde bulunan hak ve
yükümlülüklerin devlet eliyle tespit edilerek haritaya bağlanması işi
olarak tanımlanmaktadır.
Kadastro, başlangıçta özellikle Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde,
taşınmaz mallardan ve özellikle tarım topraklarından adil ve düzenli
vergi alınabilmesi amacıyla devlet tarafından düzenlenmiştir. Zamanla,
taşınmaz mallarda mülkiyet hakkının ve sınır güvenliğinin sağlanmasında yararlı bir araç olduğu anlaşılmış ve bu özelliğinden yararlanılmıştır.
Türkiye’de plana dayalı bir taşınmaz mal sicil sisteminin kurulabilmesi, sınır ve mülkiyet güvenliğinin sağlanabilmesi için temel araç olarak kabul edilmektedir. Kadastro toprağa ve yapılara ilişkin her tür
bilginin konumsal yapı içinde toplanabilmesi, depolanabilmesi, sunulabilmesi için ve yeryüzü ile ilişkili her tür planlama ve projeleme çalışmaları, hazırlanan plan ve projelerin araziye aktarılabilmesi için gerekli
altlık olarak kabul edilmektedir.
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Kadastro Tanımı
Türk Dil Kurumu (TDK), kadastroyu aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:
“Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve
değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi”
TDK’nun bu tanımında:
Kadastronun:


taşınmaz malların yeryüzü üzerindeki yerlerinin, sınırlarının,
alanlarının ve değerlerinin,



Devlet eli ile belirlenmesi,



plana bağlanması,

ögelerini yerine getiren bir hizmet dalı olduğu ortaya konmaktadır.
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FIG’de Kadastro İçeriği ve Tanımı
Uluslar arası Harita ve Kadastrocular Birliği (International
Federation of Surveyors) (FIG). Bir kadastronun oluşturulma amacını
aşağıdaki gibi göstermektedir:
“A Cadastre... established for fiscal purposes (e.g. valuation and
equitable taxation), legal purposes (land transfers), to assist in the
management of land and land use (e.g. for planning and other
administrative purposes), and enables sustainable development and
environmental protection.”
Bir kadastro, vergileme amacı ile (değerleme ve adil vergileme), hukuksal amaçla (arazi piyasasının gereksinimleri için), arazinin ve arazi
kullanımının yönetimine yardımcı olma (planlama, ve diğer yönetim
amaçları için) ve sürdürülebilir gelişmeyi ve çevre korumayı olanaklı
kılmak amaçları için kurulur.
Uluslararası Bağımsız Wikipedia Ansiklopedisinde Kadastro Tanımı
“A cadastre is a comprehensive register of the metes and bounds
real property of a country, and commonly includes details of the
ownership, the tenure, the precise location, the dimensions, the
cultivations if rural and the value of individual parcels of land.”
Kadastro bir ülkenin taşınmaz mallarının ve taşınmaz mal sınırlarının kapsamlı kaydıdır. Bu kayıt, arazi parçaları mülkiyet bilgilerinin,
elde bulundurmanın, taşınmaz malın kesin konum ve boyutlarının,
değerinin ve -eğer kırsal arazi ise- toprağın tarımsal özelliklerinin ayrıntılarını içerir.
Kadastro Bilgileri


Klasik kadastro sistemindeki vazgeçilemez temel bilgiler şunlardır:



Mülkiyet bilgileri: taşınmaz malın sahibi ya da sahipleri, türü,
taşınmaz mal ile ilgili sınırlamaları, taşınmaz mal yükümlülükleri,
sorumluluklar vb,



Geometrik bilgiler,: taşınmaz malın konumu, sınırları ve yüzölçümü değerine ilişkin bilgiler. Bu ölçüler ve değerler bilgiler bu
haritalarda gösterilir, gerekli değerler bu haritalar aracılığıyla
elde edilir.



Değer bilgisi: taşınmaz malın vergiye ve alım-satıma temel
olabilecek ya da serbest piyasada oluşan değeri.
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T.C. Anayasa Mahkemesinin Kadastro Yorumu
Anayasa Mahkemesi, kendisine gelen eden bir sorun nedeniyle aldığı
08.02.1973 gün ve Esas No: 1972/52, Karar No. : 1973/5 sayılı kararında, bütün kamu kurumlarına ışık tutacak biçimde, “Kadastronun
önemi ve faydaları” başlığı altında, aşağıdaki görüşü ortaya koymuştur:
Kadastronun önemi ve faydaları:


Kadastro her şeyden evvel memleketin medenî hüviyetinin bir sembolüdür. Kadastro taşınmaz mal servet plasmanlarının en emin koruyucusudur.



Kadastro muhtelif geometrik şekiller arz eden taşınmaz mal yüzölçümlerinin gerçek rakamlarla ifadesidir.



Kadastro imarın ilk şartıdır.



Kadastro romaniman parseliyer (Islahı arazi)’nin temininde tek
vasıtadır.



Kadastro millî tesanüdü bozan amilleri ortadan kaldıran içtimai
bir varlıklar.



Kadastro vergi tarh ve cibayetinde adaleti sağlayan Maliyenin istinat edeceği büyük kuvvettir.

Sosyal Fayda


Bugün istatistikler göstermektedir ki, halk arasında oluşan anlaşmazlıkların çoğu, taşınmaz mülkiyetinden ve buna ait hakların
kullanılmasından doğmaktadır.



Esaslı planlara dayanan sınırlandırmalar karşısında iki tarafın da
kendisini haklı görmesine imkan yoktur. Davalar hakkın kendisinde
olduğu iddialarına göre meydana çıkar. Hudutlarda tereddüt
uyandıran şüpheli kayıtlardır ki böyle iddialara zemin teşkil eder.



Kadastro yapılan yerlerde bu gibi ihtilâfların pek çok azalmış olması bu ameliyenin süratle yapılmasını zaruri kılmaktadır.



İhtilaflar karşılıklı patlamaları, sürekli kin ve düşmanlıkları kamçılamaktadır. Hukuksal olsun, cezai olsun mahkemelere aktarılan
olaylar ekonomik alanda da kendisini göstermekte, vatandaşlar
işlerinden ayrılarak mahkeme kapılarında zaman kaybetmektedirler.



Bütün bu ihtilafları önlemek, ancak kadastro faaliyetinin ancak
ülke ölçüsünde



Bir an evvel realize edilmesi sayesinde olanaklı olacaktır.
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Ekonomik Fayda


Memlekette büyük ölçüde gayrımenkul serveti mevcuttur.



Medeni Kanunumuz gayrımenkullerin karşılık gösterilerek tedavül
ettirilmesini derpiş etmiş olmasına karşın kadastro yapılmamış olması sebebiyle Medenî Kanunumuzun bu hükümleri emin ve serbest
bir tatbike mazhar olamamıştır.



Kredi fonsiye teşebbüs ve faaliyetinin temelini kadastro teşkil etmek icabeder.



Kadastro tatbiki suretiyle tesis edilecek tapu sicilleri sayesindedir
ki, gayrımenkullere tedavül kabiliyetini de vererek ona iktisadî
fonksiyonunu da kazandırmak kabil olabilir.



Yurdumuzda Medenî Kanunun öngördüğü anlamda kadastro
planlarının ve tapu sicillerinin düzenlenmesi fikri bugün önemini
daha da artırmıştır. Sözgelimi Devletin Anayasa'nın 37 nci maddesi
ile yüklendiği ödevi yerine getirebilmesini kadastro planlarının
varlığı ile olanaklı görmek hatalı bir yargı sayılamaz

Mali Fayda:


Ülkede uygulanan bir çok vergi kadastral verilere dayanmaktadır.
Bina, arazi ve bunlara ek vergiler, kazanç vergileri vb. hep
taşınmaz malın gelirine dayanmaktadır. Bir mali reform biçiminde
ele alınan ve üzerinde incelemeler yapılan Gelir Vergisinin, kadastrosu tamamlanmamış bir ülkede başarı ile uygulanması çok zordur.



Gelir vergisi sistemine girilmesi bir zorunluluk olduğuna göre kadastro



çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılması, vergilerin gelirle
orantılı ve adilane toplanmasında başlıca neden olacaktır.



Bundan başka, kadastro çalışmaları sonucunda kanunlar ve anlaşmalar ereği Hazineye ait olan ve fakat haksız olarak şunun bunun
elinde bulunan bir çok



taşınmaz malın ortaya çıkması olanaklı olacak ve bu durumda ayrıca



Hazineye gelir getiren bir sonuç yaratacaktır.
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KADASTRO TÜRLERİ VE İÇERİKLERİ
Kadastro, her ülkenin kendi ihtiyaç ve amaçlarına göre yönlendirdiği,
içeriği de buna göre belirlenen bir kamu hizmetidir. Kadastro, ülkenin
toplumsal ve ekonomik gelişmesine bağlı olarak içerik kazanmakta,
toplumun ihtiyaç1arını karşılamak üzere uygulanmakta, toplumun
yapısı ve ihtiyaçları değiştikçe kadastronun kapsamı ve içeriği de
değişmektedir (şekil 1). Bu güne kadar bu değişme, tek boyutluluktan
çok boyutluluğa doğru bir gelişme biçiminde olmuştur.

Şekil 1- Kadastro içeriğinde gelişmeler
Kadastroda görülen bu gelişmenin aşamalarına göre oluşan kadastro
türleri, bir ölçüde tarihsel gelişime de paralel olarak, aşağıdaki gibidir:
Vergi Kadastrosu
İlk uygulanan kadastro türüdür. Dönemin önemli üretim aracı olan
tarım topraklarının vergilendirilmesi amacıyla, tarlaların parasal değerlerine, verimliliklerine, yüzölçümlerine ilişkin verileri hazırlayan ve
bu verileri
sınıflandırarak gösteren kadastro türüdür. Sadece taşınmaz malların
vergilendirilmesi amacına yönelik bilgileri içeren bir kadastro türüdür,
mali kadastro olarak da adlandırılır.
Hukuk Kadastrosu
Taşınmaz malların mülkiyet snırlarının uygun biçimde işaretlenerek
nirengi, poligon gibi kontrol noktalarına dayalı ve yeteri incelikte ölçülmesi, maliklerinin, hak ve yükümlülüklerin, kısıtlamaların belirlenmesi
ve sonuçta bu bilgileri içeren sicillerin oluşturulması amaçlı kadastrodur. Taşınmaz mal mülkiyetinin güvence altına alınmasına ve taşınmaz
mallar üzerindeki her tür hak ve yükümlülüklerin gösterilmesine yarar.
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XIX. yüzyılın ikinci yarısında, sanayileşmenin gelişmesine koşut olarak ticari i1işkilerin gelişmesi sonucu topraklar karşılık gösterilerek
kredi alma yöntemi gelişmiş, dolayısıyla para dolaşımı hız kazanmıştır.
Taşınmaz mallara bir ekonomik değişim olanağı sağlanması, sonucu
kadastro da bu ilişkileri düzenleme, güvence altında görevini üstlenmiştir. Bu içerikteki kadastro ekonomik kadastrodur.
Bu kadastro, taşınmaz malların hukuksal ve geometrik durumlarını
güvence altına alma görevi yanında, parasal karşılıklarını gösteren ve
taşınmaz mallar üzerindeki her tür ticari ilişkilerin güven ve düzen
icinde yürütülmesini sağlayan kadastro türü olarak gelişmiştir.
Çok Yönlü Kadastro
Yer yüzü üzerinde yapılacak her tür düzenleme için kaynak veri hazırlayan, verilere mekansal boyut kazandırarak yeryüzünün topoğrafik
yapısını gösteren, kamu ekonomisinin, hukukun, istatistiğin, kamu yönetiminin ve çeşitli bilimsel araştırmaların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek
içerikteki kadastro türüdür.

TÜRKİYE KADASTROSUNDAN BEKLENTİLER
3402 Sayılı Kadastro Yasası’nın 1. Maddesi’nde Türkiye Kadastrosu’nun amacı aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak
taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukukî
durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun
öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını
oluşturmaktır.
Bu görev tanımına göre Türkiye kadastrosu;
1. Taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek
hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni
Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak
2. Mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.
Mekansal bilgi sistemini kurma görevi 2005 yılında Türkiye Kadastrosuna verilmiştir. Bu görev gereğince Türkiye Kadastrosu, yer yüzüne
ilişkin her tür planlama ve projeleme çalışmalarının alt yapısı olacak
coğrafi bilgi sistemini, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemini (TUCBS)
kurmakla da görevlidir.
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Kadastro Bir Kamu Sicilidir
Türk Medeni Kanunu (TMK), taşınmaz mal mülkiyetinin kazanılması
ya da bir taşınmaz mal üzerinde herhangi bir ayni hakkın kurulabilmesi
için tescili zorunlu görmüştür:
"TMK 1022- Ayni haklar, tescil ile doğarlar ve sıra ve tarihlerini tescile göre alırlar.”
Tapu sicilinde yer alan ve taşınmaz mal üzerinde ayni hak kuran kayıtlar, "t e s c i l" olarak adlandırılırlar.
Sicilde kayıtlı olan bir ayni hak, devletin tam koruması altındadır.

Devletin Sorumluluğu İlkesi
Türk Medeni Kanunu'nun 1007. Maddesine göre, Devlet, tapu sicillerinin tutulmasından dolayı, bütün zararlardan sorumludur. Ancak bu
sorumluluk, sadece tapu siciline yapılmış olan tescil işlemleri ile sınırlıdır. Yani herhangi bir hak, ipotek, kira sözleşmesi, mülkiyet hakkı, kaynak hakkı, üst hakkı, vb. sicile aktarılmış ise, Devlet bu hakkın sorumluluğunu üstlenmektedir:
MADDE 1007.- “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur….”
Sicillerdeki her tür değişiklik, ya hak sahiplerinin yazılı olurları ya da
yargı organı kararı ile olabilir, bunlar dışında hiçbir organ ya da kişi
yetkili olamaz.

KADASTRONUN KONTROL GÖREVİ VE YETKİSİ
Günümüzde toprak, orman, su, hava ve özel koruma alanı vb doğal
kaynakların koruma ve kullanım kontrolü konusunda kadastro görevli
kabul edilmektedir.
Özellikle 1992 Rio de Jenerio “Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan
sonra yüksek nüfus artışı ve doğal kaynakların artırılması olanaklarının
çok sınırlı olması nedenleri ile çevresel anlamda doğal kaynakların
korunması temel yaklaşımı benimsenmiştir. Doğal kaynakların korunması konusunda dünya, kadastrodan görev beklemektedir.
Kadastro, devlet eli ile ve devlet güvencesi altında tutulan bir kamu
sicilidir ve bu sicilde ancak hak sahiplerinin istemleri ile ya da yargı
organı kararları ile değişiklik yapılabilir. Taşınmaz malın iyesi istemde
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bulunmadıkça, taşınmaz mal mülkiyeti üzerinde hiç kimse değişiklik
yapamaz. İpotek sahibi istemde bulunmadıkça, hiç kimse ipoteğin kaldırılmasını sağlayamaz. Arazi toplulaştırması yapılmış bir alanda, yasa
uyarınca konulan bir şerh, yetkili kamu organı izin vermedikçe ya da
yargı kararı olmadıkça parselin bölünmesi, belli bir küçüklüğün altında
tarlalar oluşturulması olanaklı değildir.
Aynı biçimde, kentsel alanlarda da imar planında öngörülenin dışında ya da belediye, yetkili kamu kurumu gibi organın planları ve kararları dışında arazi kullanımı yapılamaz. Bu noktada resmi işlem ancak
kadastro bilgi ve belgelerinde yapılabilir ve tapu ve kadastro birimleri
de, yetkili kuruluşun karar ve yetkilerini irdeler ve yasal duruma uygun
çözümleri ancak gerçekleştirebilirler.
Bu anlayışla dünyada da, arazi yönetiminde bir denetim organı olarak görev yapmaktadır.
Türkiye’de de 5403 sayılı yasa ile öngörülen ve önemli tarım topraklarının korunmasında, ve kısıtlamalarda kadastro bir denetim organı
olarak görev yürütmek durumundadır.

KADASTRONUN DENETİM GÖREVİ
Türkiye’de 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”,
10. Maddesinde, tarım topraklarının korunması konusunda aşağıdaki
hükme sahiptir:
“Tarım arazileri, arazi kullanım plânlarında belirtilen amaçları dışında kullanılamaz.
Tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmek istenmiştir.
“Tarım dışı kullanılamayacak araziler:
- mutlak tarım arazileri,
- özel ürün arazileri,
- sulu tarım arazileri,
- dikili tarım arazileri.
11. Maddesinde, tarım topraklarının korunması konusunda aşağıdaki
hükme sahiptir:
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“ Arazi sahipleri ve araziyi kullananlar, hazırlanan plân ve projelere
uymakla yükümlüdür.”
Kadastronun denetim görevi ile ilgili olarak İsveç’den bir örnek:
The cadastral system including the land information system has the
following purposes:
a) Promote and control sustainable and efficient land use
b) Provide land information for land titling, land use planning, land
taxation, environmental control and business development.
Toprak bilgilerini de içeren bir sistem olarak kadastral sistem, aşağıdaki amaçlara sahiptir:
a) Sürdürülebilir ve etkili toprak kullanımının geliştirilmesi ve denetimi
b) Kadastro aşağıdaki bilgileri de sağlar :
- Mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler
- Toprak kullanım planlaması bilgileri
- Toprak vergilendirme bilgileri
- Çevresel denetim ve iş geliştirme için gerekli bilgiler

YENİ İMAR KANUNU TASARISI IŞIĞINDA
TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ PLAN UYGULAMA
ARAÇLARININ İRDELENMESİ
F. Süphan NAKİBOĞLU

3194 sayılı imar yasasının yetersizliği ve iyileştirme önerileri uzun
bir süredir gündemdedir. Bu konuda bahsedilebilecek en kapsamlı
çalışma, 1999 yılında ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
tarafından hazırlanan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Toplu Konut
İdaresi’ne sunulan çalışma raporu1 ve bunu baz alarak hazırlanan imar
yasası taslağıdır. ODTÜ grubunun2 bu çalışması, yürürlükteki imar sistemimizin doğal afet zararlarını azaltmak amacıyla revize edilmesi istemi
ile başlayıp, çalışma sonucunda Türkiye’de yeni bir imar ve denetleme
sistemi önerisine dönüşmüştür. Çalışma kapsamında yürürlükteki imar
mevzuatı, planların kademeli birlikteliği, sosyal adalet, doğal afetler,
kurumlararası eşgüdüm, denetim, katılım gibi konular açısından değerlendirilmiş ve bu yönde etkinliği artıracak yasal düzenlemeler ve araçlar
geliştirilmiştir.
Bu bildiride amaçlanan, ODTÜ çalışması ile gündeme gelen plan uygulama araçlarının dünyada kullanılan benzer örnekler ile ilişkilendirilmesi ve bu araçların planlama pratiklerine getirdiği olanakların bu
örnekler üstünden tartışılmasıdır.

PLAN UYGULAMA ARAÇLARI
İmar planı uygulama araçları, kentsel arazinin, imar planında belirtilen kullanma biçimine uygun duruma getirilmesine yönelik yerel yönetimlerin başvurabilecekleri yasal olanaklar bütünüdür (Ersoy, 2005).
Uygulama araçları genel planlama hedeflerine hizmet etmek durumundadır. ODTÜ çalışmasını baz alan İmar Kanunu Tasarısı Taslağı’nın


ODTÜ, Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü araştırma görevlisi.
1 “3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin Yeni Bir Kontrol Sistemi ve Afetlere
Karşı Dayanıklılığı Sağlayacak Önlemleri İçermek Üzere Revizyonu Araştırması Müşavirlik Hizmetleri Kesin Raporu”.
2 Kesin raporu sunan araştırma grubu Raci Bademli, Murat Balamir, Bengü Duygu,
Melih Ersoy, Polat Gülkan, Haluk Sucuoğlu ve Gönül Tankut’dan oluşmuştur.
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(B.İ.B; 2004)3 amaç maddesi planlama hedeflerini kapsamlı bir şekilde
ortaya koyar4.Bu çerçevede planlama araçlarının, yapılaşma, koruma,
geliştirme, sürdürme, sosyal adalet, kamu yararı, toplum ve çevre sağlığı, sosyal ve ekonomik kalkınma, insan hakları gibi geniş bir konu
yelpazesinde etkin olması ve bunu şeffaf süreçlerle gerçekleştirmesi
beklenmektedir. Bu beklenti teknik bir araç anlayışının ötesine geçmekte, planlama süreçlerini belli ilkeler doğrultusunda sürekli denetleyen, araç ve amacın içice geçtiği bir süreç tasarımını gerekli kılmaktadır.
Smolka ve Amborski (2000) plan uygulama araçlarını “mali” ve “düzenleyici” araçlar olmak üzere iki grupta toplarlar. Mali araçlar vergi ve
ücretleri içerirken, düzenleyici araçlar planlama alanı içinde ya da dışındaki aynî katkılara işaret eder. Her planlama sistemi bu araçları belli
bir denge ile içerir.5 Tablo 1 çeşitli ülkelerde hali hazırda bulunan plan
uygulama ya da değere el koyma6 araçlarının bir derlemesidir. Bu tabloda 3194 sayılı imar yasası kapsamında yer alan araçlar ayrıca işaretlenmiştir.

Yazının geri kalanında “taslak” denildiğinde anlaşılması gereken belge budur.
“Bu Kanun, kırsal ve kentsel alanlarda arazi kullanımı, yerleşme ve yapılaşma konusunda, bilim, teknik, sanat ve sağlık kuralları ile yöresel koşullara uygunluğun sağlanmasını; doğal, tarihi ve kültürel çevrenin ve ekolojik sistemlerin korunmasını, yaşatılmasını ve geliştirilmesini; sosyal adaletin sağlanmasını; toplum ve kamu yararının,
fert, toplum ve çevre sağlığı ile güvenliğinin gözetilmesini; bölgelerarası gelişmişlik
farklarının azaltılmasını ve tüm ülkede sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasını;
sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile uyumlu, yaşayanların temel haklarına saygılı, karar
süreçlerine katılımın ve sektörler arası uyumun gerçekleştirilmesini; afet zararlarını
azaltıcı, güvenli ve yaşam kalitesini artırıcı ilkelerin uygulamalara esas teşkil etmesini;
planlı ve sağlıklı kentsel dönüşümün sağlanmasını; ve anılan tüm süreçlerin şeffaf ve
etkin biçimde denetlenmesini amaçlar” (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2004:5).
5 Mali araçlar, daha çok, en az kamu müdahalesinin tercih edildiği piyasa temelli bir
planlama pratiğini (örneğin Kuzey Amerika) karakterize ederken, düzenleyici araçlar
ağırlıklı olarak kentleşme için maddi kaynak kıtlığı çeken ve/veya kapsamlı müdahalelerini adalet, kamu yararı ilkeleri ile temellendiren ülkelerin planlama pratiklerini
(örneğin, Türkiye, Latin Amerika, İspanya, İtalya) karakterize eder.
6 “Değere el koyma” Latin Amerika kökenli bir kavramdır ve temelinde “kamu
müdahalesi ile gelen toprak değer artışlarına kamu yararı adına kamu tarafından el
konulması” düşüncesi yatar (Offersman, 2003). Merkezi devletten yerele kaynak
transferlerin düşük olduğu Latin Amerika kentlerinde bu tür araçlara finansman
vurgusu ile sıkça başvurulmakta ve bu yüzden bu araçlara “değere el koyma araçları”
denmektedir. Latin Amerika, zengin çeşitlilikte değere el koyma araçlarının
uygulanması konusunda önde gelmektedir.
3
4
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Tablo 1. İmar Planı Uygulama Araçları
Mali Araçlar
Vergi

Geçici vergi oranı
Arsa değeri
vergisi*
Bina vergisi*
Boş arsalarda
artan vergi
Arsa spekülasyon
vergisi
(Arsa üstünden )
Sermaye kazanç
vergisi
Vergi artışı
finansmanı (Tax
Increment
Financing)

*3194 sayılı
kanunda mevcut
araçlar

Ücret

Özel
iş/değerlendirme
bölgeleri
Etki ücretleri
Geliştirme ücreti
Şerefiye*
Vize*
Değer artışlarına
katılım (nakdi)

Düzenleyici Araçlar
Değer artışlarına katılım (ayni)
İmar haklarının aktarımı
İmar hakları açık arttırması
Kamulaştırma*
Arsa takası*
Toprak ayrıştırma/birleştirme*
Kamu ortaklık payı*
Arsa ve arazi düzenlemeleri
(DOP) *
Denkleştirme ilkesi
Arsa kiralama (leasing) *
Arsa bankası
Yoğunluk primi
Yatırıma dahil olma
(Inclusionary zoning)
Yatırımdan pay alma (linkage)
İnşaat haklarının satışı
Potansiyel inşaat hakkı
sertifikası
Arsa/arazi fiyat dondurma
Kamu özel ortaklıkları
kâr bölüşümü (benefit sharing)
Ortak gelişim (Joint
development)

Kaynak: Smolka ve Amborski (2000), Doebele (1998), Offermans (2003)

Planlamamızı yönlendiren mali araçlardan ziyade düzenleyici olanlardır. Bunlar içinde en önemlisi ise, düzenlemeye giren taşınmazların
en fazla %40’lık bir bölümünün, düzenleme ortaklık payı (DOP) adı
altında kamusal ortak hizmet alanlarında kullanılmak üzere bedel
ödenmeden kamuya terkine olanak veren “arsa ve arazi düzenlemeleri"
aracıdır. Arsa ve arazi düzenlemeleri, özellikle bütüncül bir planlama
olanağı sunması, DOP kesintisinin tüm toprak sahipleri için eşit uygulanması, kamusal alan sunumu için arsa sağlaması ve belediyelere arsa
üretme kapasitesi sunması açılarından yararlı bir araç olarak görülmektedir (Ersoy, 2005). Fakat sonuçları itibarı ile değerlendirildiğinde,
dağıtılan imar haklarındaki eşitsizlik ve zaman zaman %40’lık bir kesintinin fiziksel ve sosyal altyapı sunmadaki yetersizliği aracın adalet ve
etkinliğini tartışmaya açmaktadır.
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TASLAK İLE GÜNDEME GELEN ARAÇLAR
Taslakta kapsamlı bir plan uygulama araç ve yetki çerçevesi sunulmuştur. Bu çerçeveyi oluşturan plan uygulama araçlarının bir kısmı
3194 sayılı yasada var olan ifadelerin geliştirilmesinden ibaret iken, bir
kısmı yasaya ilk defa girmiştir. Bu bölümde amaçlanan, her aracın tek
tek tanıtılmasından ziyade sadece getirilen yenilik açısından ortaya
konulması ve tasarının sunduğu genel araçlar çerçevesinin tablo 1’deki
araçlar ile ilişkilendirilerek oluşturulmasıdır.
Mali araçlar/ “vergi” kategorisinde sayılabilecek üç yeni araç; (1)
Emlak vergilerinde istisna uygulama, (2) Yapıya zorlama yetkisi ve (3)
Menkul değer çıkarma yetkileridir.
İlk iki araç kapsamında ilgili idare gerekli gördüğü hallerde vergi
matrahını % 20 oranında eksiltme veya arttırmaya (Taslak, 2004: 18),
altyapısı götürülmüş fakat halen yapılaşmamış alanlarda emlak vergisi
değerini artırarak yapıya zorlama yönünde yaptırımlar uygulamaya
(a.g.b.:28) yetkilidir. Bu iki yeni araç, tablo 1.’de sunulan “geçici artan
vergi” ve “boş arsada artan vergi” araçları ile örtüşmektedir.
“Menkul değer çıkarma yetkisi” ile ilgili idarelere özel nitelikli alanlarda en fazla bir yıl içinde uygulaması başlanacak yatırım projelerindeki altyapı ve düzenleme işlerinde kullanılmak üzere proje alanı sınırları içindeki taşınmazlardan 20 yıl boyunca elde edecekleri emlak vergilerini karşılık göstererek kıymetli kağıt çıkarma yetkisi verilmektedir
(a.g.b.: 27-28). Kıymetli kağıtların satışı yoluyla gelen tüm gelirlerin
projeye döndürülmesi esastır. Bu, tablo 1.’deki “vergi artış finansmanı”
aracı ile benzerlik içermektedir.
Mali araçlar/ “ücret” kategorisinde yer alabilecek yeni bir araç ise,
yine “kamu yatırım maliyetlerine katkı alma” yetkisidir. Buna göre, ilgili
idare, özel nitelikli alanlarda en fazla dört yılda gerçekleştirilecek olan
yatırım projeleri ile altyapı ve düzenleme işlerinin maliyetleri toplamının en fazla % 60’ına kadar olan kısmını, bu yatırımlardan yararlanacak
olan taşınmazlardan, takdir edilecek yararlanma ve değer artış düzeylerine göre, on yıllık bir ödeme programı içinde alabilecektir. Bu katkı
payları doğrudan proje için kullanılacak ve ilgili bütçelere özel gelir ve
özel ödenek olarak kaydedilecektir (a.g.b. :27-28). Bu, tablo 1.’deki “etki
ücretleri ve geliştirme ücretleri” araçları ile benzerlik içermektedir. Bu
aracın ayrıca düzenleyici araçlar kategorisindeki “değer artışlarına katılım” ile de kesiştiği noktalar vardır.
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Tasarıda plan uygulama araçları kapsamında getirilen diğer yenilikler düzenleyici araçlar kategorisinde ele alınabilir.
Öncelikle 3194’te mevcut olan arsa ve arazi düzenleme aracına ilişkin getirilen değişikliğe bakıldığında DOP %40’dan %45’ çıkarılmış ve
mevcut kullanımlara ek olarak pazar yeri, sağlık tesisleri ve kapalı otopark eklenmiştir. Daha önce DOP alınan herhangi bir parselden yeniden
DOP alınması olanaklı kılınmış (a.g.b. :22), özel uygulama niteliğine
sahip alanlarda, düzenleme ortaklık payının % 50’ye kadar yükseltilebileceği hükmü getirilmiştir (a.g.b. :21). Böylece getirilen eleştiriler
yönünde aracın geliştirilmesi öngörülmüştür.
Kamulaştırma konusunda da yeni bir açılım mevcuttur. Daha önce
özel mülkiyetin bedeli karşılığında kamuya devri veya taşınmaz takası
şeklinde yapılabilen kamulaştırma işleminin, imar haklarının aktarımı
yoluyla da yapılabileceği hükmü eklenmiştir. Bu, imar haklarının arsadan bağımsızlaştırılarak ve menkul kıymete dönüştürülerek alım ve
satımını olanaklı kılan, “taşınmaz aktarım hakkı tesis yetkisi” 7 adı ile
ifade edilen yeni bir aracın imar yasasına dahil edilmesi ile mümkün
kılınmıştır. Bu araç “imar haklarının aktarımı (İHA)” olarak da bilinmektedir.
Taslak kapsamında plan uygulama araçlarına ilişkin sunulan diğer
yenilikler, ilgili idarelere farklı risk sektörlerinde sakınım planı hazırlama yetkisi getiren “kentsel tehlike ve riskleri giderme” (a.g.b. :23-26),
taşınmaz yatırım ve işletmeciliği amaçlı ortaklık, kooperatif, gayrimenkul geliştirme ortaklığı, taşınmaz işletme ortaklığı ve benzeri örgütlenme olanağı getiren “taşınmaz ortaklıkları kurma ve katılma” (a.g.b.
:.27), kamu yararı ve sosyal adalete hizmet amacıyla getirilen “öncelikli
alım ve geri alım” (a.g.b. :26) ve “kira düzenleme ve denetim yetkileri”
(a.g.b. :28)’dir.
Bahsedilen tüm araç ve yetkilerin birbirini destekleyici ve bütünleyici bir biçimde kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla ilgili idarelere
“kentsel bölgeleme” (a.g.b. :18), ve “kamu ve özel proje uygulama alanları tanımlama” yetkisi getirilmiştir. Bu özel bölge ve alanlar (özel veya
kamu proje uygulama alanları, kentsel dönüşüm alanları, afet riskli
alanlar, taşınmaz aktarım hakkı uygulama alanları) farklılaşan fiziksel
Bu planlama aracı ilk defa 14.07.2004 tarihinde kabul edilen 5226 sayılı yasa ile
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yapılan değişiklikler ile mevzuatımıza girmiştir. Taslak ile getirilen bu uygulamanın tüm koruma alanlarını kapsayacak
şekilde genişletilmesi olmuştur (Ersoy, 2005).
7
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ve sosyal sorunlara müdahalede geniş yelpazede uygulama olanağı ve
esnekliği sağlamaktadır.
Dünya örneklerine baktığımızda farklı isimlerle de olsa benzer araçların, benzer amaçlarla, farklı biraraya gelişler ile kullanıldığını görmekteyiz. Üçüncü bölümde buna ilişkin örneklere yer verilecektir.
Tablo 2. Öneri Plan Uygulama Araçları Çerçevesi
Araçlar
Taslak (2004)
Emlak
Vergilerinde
İstisna
Yapıya Zorlama
Yetkisi

Mali araçlar

Menkul Değer
Çıkarma

Vergi matrahını % 20 oranında
eksiltme veya arttırma
Emlak vergisi değerini artırarak
yapılaşmaya zorlama
Proje alanı için 20 yıl boyunca
emlak vergilerini karşılık gösteren
kıymetli kağıt çıkarma

Dünya örneklerindeki
ilişkili araç
Geçici Artan Vergi
Boş Arsada Artan Vergi

Vergi Artış Finansmanı
(TIF)

Kamu Yatırım
Maliyetlerine
Katkı Alma

Proje ve altyapı maliyetlerinin en
fazla %60’ının, yararlanacak olan
taşınmazlardan alınması

Etki/ Geliştirme
Ücretleri,
Değer Artışlarına
Katılım

Arsa ve Arazi
Düzenlemeleri

-DOP’un %45’e çıkarılması ve yeni
kullanımlar eklenmesi.
-Birden fazla DOP alınabilmesi,
- Özel nitelikli alanlarda DOP’un
%50’ye kadar yükseltilebilmesi

Arsa ve Arazi
Düzenlemeleri ve
Denkleştirme İlkesi

Kamulaştırma
Taşınmaz
Aktarım Hakkı
Tesisi

Düzenleyici Araçlar

Aracın belediyelere
sunduğu yetki

Kentsel
bölgeleme ve
Proje uygulama
Alanları
Kira Düzenleme
ve Denetim
Taşınmaz
Ortaklıkları
Kurma, Katılma
Kentsel Tehlike
ve Riskleri
Giderme

- “Taşınmaz Aktarım Hakkı Tesisi”
yoluyla kamulaştırma
-Bir taşınmazda kısmi irtifak
kurma
Mevcut mülkiyet veya imar
haklarını başka yerlerde
kullandırtma, bu hakların bir
menkul kıymete dönüştürme
Araç ve yetkilerin farklı
kullanımına izin veren özel bölge
ve alanlar

İmar Haklarının
Aktarımı
İmar Haklarının
Aktarımı
Potansiyel İnşaat
Hakkı Sertifikası
Çalışma Alanı, TIF
Bölgesi, Özel Bölgeler

Özel alanlarda kira yardımı, kiralık
konut stoğu
Ortaklık, kooperatif,taşınmaz
işletme ortaklığı vb örgütlenme
olanağı

Bir araçla
ilişkilendirilmemiştir.

Farklı risk sektörlerinde sakınım
planı hazırlama

Bir araçla
ilişkilendirilmemiştir.

Kamu-Özel Ortaklıkları
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PLAN UYGULAMA ARAÇLARI: DÜNYA ÖRNEKLERİ
Bu bölümde yukarıda bahsedilen plan uygulama araçlarının farklı
planlama pratiklerinde farklı bir araya gelişler ile kullanımlarına ilişkin
örnekler sunulacaktır.
İmar Haklarının Aktarımı, İtalya Örneği
İmar haklarının aktarımı (İHA) uygulamasının temelinde arsa mülkiyetinin birbirinden ayrılabilen birtakım haklar bütünü olarak görülmesi
yatar.8 Bu bakış açısı, imar haklarının arsadan bağımsızlaştırarak alım
ve satımını olanaklı kılar. Modelin çıkış amacı gelişme baskısı yaşayan
açık alanların ve koruma alanlarının arsa sahipleri arasında adaletsizlik
yaratmadan korunabilmesidir. Bu anlamda araç hem koruma hem de
adalet ilkelerine katkıda bulunmaktadır. Kuzey Amerika’da ilk defa
1917’de parseller arası ortaya çıkan bu uygulamaya, 1970’lerden sonra
özellikle tarımsal arazinin korunmasında sıkça başvurulmuş 9 ve başarılı
sonuçlar alınmıştır (Lawrence, 1998).
Micelli (2002), İtalya’da 1990’lardan beri artan bir şekilde, planlarda
‘İHA” yöntemine başvurulduğunu belirtmektedir. İHA yöntemi, İtalya’da
sadece sit alanı ya da tescilli yapılar gibi korunacak bölgeler ile sınırlı
olmayıp altyapı ve sosyal hizmetler için gerekli arsa temininde de kullanılmaktadır. Cesena kent planında arsa-arazi düzenlemesi ve İHA yöntemi aynı anda uygulanmıştır. İmar hakları şahıslara, denkleştirme
ilkesi10 ile dağıtılmış ve plan içinde belirlenen belli alt bölgelerde bu
hakların pazarlığını yapabilecekleri “imar hakkı piyasası” oluşturulmuştur.
Ravenna kentinde ise sadece değişime konu olan bir toprak parçasında İHA uygulaması yapılmış ve iki hedef birleştirilmiştir: (1) yeşil
kuşak içinde Ravenna kentinin en büyük parkını kamulaştırma yapmadan oluşturmak ve (2) kentin rıhtım bölgesinde yüksek yoğunluklu bir
kentsel yenileme programı başlatmak (a.g.m., s.149). Bu uygulamada,
8 Arsa

sahipliği bir arsanın kullanımına, tasarrufuna, geliştirilmesine, doğal kaynaklarının kullanımına, kiraya verilmesine, satışına vb.’ne ilişkin çeşitli hakların bütününe
işaret eder (Mills 1980).
9 İlgili yazında Kuzey Amerika örneklerine sıkça rastlanmaktadır. Kuzey Amerika
örnekleri için bkz. Ayten (2003) ve Yamak (2006) .
10 İspanya kökenli olan Denkleştirme ilkesi, Arsa ve Arazi Düzenlemesi uygulmalarında
“yatay eşitlik ilkesi” nin sağlanmasına yöneliktir. Temel düşünce “planlama alanı
içindeki her bir toprak sahibinin birim arsa başına eşit net kâr alması”dır. Türkiye’de
arsa ve arazi düzenlemelerinde eş değer ilkesi kapsamında katsayı hesabına dahil
edilebilecek, topoğrafya, kamu hizmetlerinin varlığı, parsel şekli, gürültü, gibi yaklaşık
otuz faktörü hesaba katan bir çalışma için bkz. Yomralıoğlu (1997).
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yeşil kuşak alanında kalan alanlara 0,1 emsal verilmiş, bu inşaat hakkının kullanımına sadece rıhtım bölgesinde izin verilmiştir. Yeşil kuşaktaki mülk sahipleri programa zorunlu dahil edilmiş, İHA satışı gerçekleştiğinde toprakları, tarla fiyatına belediye tarafından satın alınmıştır.
Rıhtım bölgesinde yatırımcılara İHA’nı cazip hale getirmek için aktarılan
imar hakkının %15’i kadar da “yoğunluk primi” verilmiştir. Her hangi
bir şahıs mülkiyetinde olmayan yeşil kuşak alanlarında ise iki mekanizma ortaya çıkmıştır. Birincisinde rıhtım alanında yatırım yapmayı
düşünen emlak yatırımcıları yeşil kuşakta bulunan alanları satın almışlar ve böylece rıhtımdaki imar haklarının sahibi olmuşlardır. İkincisinde
ise bazı yatırımcılar yeşil kuşaktaki alanları doğrudan değerlendirmek
için değil fakat piyasada satabilecekleri bir menkul değere sahip olmak
için satın almışlardır. Böylece imar hakları piyasada satılabilir bağımsız
bir piyasa malı konumuna geçmiştir (Micelli, 2002:147-150).
Her iki örnekte de, imar hakları piyasasının koşullarının belirlenmesinde ve toprak sahipleri arasındaki işlem maliyetlerinin azaltılmasında
belediyeler kritik bir rol üstlenmiştir. Fakat belediye bir “imar hakkı
bankası oluşturma” yoluna gitmemiştir. Oysa Micelli (2002:152) belediyelerin imar haklarını satın alarak, satıcı ve alıcı tekellerini engellemedeki rolünün gerekliliğine işaret etmektedir.
Araç ile ilgili bir çok kaynak, aracın yönetiminin zorluğunu, vatandaşların, emlakçıların, hukukçuların, değerleme uzmanlarının ve plancıların bu konuda eğitim almaları ve böylece aracın meşruiyet zemininin
güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Lawrence, 1998, Micelli,
2002, Hanly-Forde vd., 2004). İdare için maliyeti yüksek bir araç olmakla birlikte; yoğunluklu gelişmenin ve korumanın maliyetini piyasadaki aktörlere ödetilebildiği, gelişme ile gelen geliri adil dağıtılabildiği
ölçüde maliyeti telafi edebilmektedir.
Menkulleştirme, Vergi Artış Finansmanı ve Değer Artışlarına
Katılım
Taslakta “kamu yatırım maliyetlerine katkı alma ve menkul değer çıkarma” adı altında değinilen araçla ilişkili olarak bu bölümde Brezilya,
Amerika ve Kolombiya örneklerine değinilecektir.
İnşaat haklarının menkulleştirilmesi; Brezilya-Faria Lima kentsel çalışması
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, Faria Lima Bulvarı’nın genişletilmesi
ve orta sınıf konut alanı üretilmesine yönelik kaynak üretmek amacı ile
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1996 yılında Faria Lima Kentsel Çalışması ilan edilmiştir. Projenin
“Kentsel Çalışma” (Operación Urbanística) ilan edilmesi master planla
uyumlu olmak şartıyla farklı düzenleme olanakları sağlamıştır. Bu maliyeti karşılamak için başlıca inşaat haklarının satışı ve potansiyel inşaat
sertifikası gibi araçlara başvurulmuştur. Elde edilen fonların sadece
proje alanı içinde altyapı sunumu için ya da özel sektöre sübvansiyon
olarak kullanılabileceği şartı konulmuştur (Biderman vd., 2006). Bu
çalışma kapsamında ek 2,250,000m2 inşaat alanı arttırımına karar
verilmiş ve getirilen ekstra imar hakları piyasa değerinin yaklaşık %
50’si değerine inşaat haklarının satışı aracı ile piyasaya çıkarılmıştır.
2003 yılına gelindiğinde tüm ek inşaat alanının yaklaşık %42’sine inşaat
izni verildiği belirtilmektedir (a.g.m. :2). Fakat buradan ve onaylı projelerden elde edilen yaklaşık 280 milyon dolar değerindeki gelir, 350
milyon dolar değerindeki tüm harcamaları karşılamaya yetmemiştir.
Geri kalan maliyeti karşılamak için 2004’ten itibaren CEPAC kısaltması
ile ifade edilen, “potansiyel inşaat hakkı sertifikası” anlamına gelen, bir
tanesi bir m2’yi gösteren menkulleştirme aracı devreye sokulmuştur.
Yasaya dayanarak bu sertifikalar açık arttırma ile satılmış ve belgeye
denk gelen inşaat haklarının kullanımı her an mümkün kılınmıştır. Yine
yasa ile, yeni bir takım sertifikanın satışa çıkarılması için bir önceki
satışlardan gelen gelirlerin etkin bir şekilde projeye tahsis edilmesi
koşulu getirilmiştir. Bunun denetlenebilmesi için ise söz konusu gelir,
belediye bütçesinden başka özel bir bütçede toplanmıştır. 2004’de ilk
açık arttırma ile yaklaşık 650,000m2’lik bir inşaata denk gelen 9000
CEPAC satılmış, yaklaşık 4 milyon dolar gelir toplanmıştır (a.g.m. :2).
Belediye, açık arttırmaya çıkacak sertifikalar konusunda stratejik davranmış, yatay kıtlık yaratarak gelirlerini arttırmayı başarmıştır. 2006
yılına gelindiğinde her iki araç ile proje maliyetinin %80’i karşılamıştır;
gelecek 5-7 yıl dikkate alındığında ise projenin artı sermaye yaratacağı
belirtilmektedir (a.g.m. :3).
Bu proje, el konulan değerin sadece proje alanı içinde kullanıması
yani yoksul kesimleri göz ardı etmesi nedeniyle eleştirilmektedir.
Biderman vd. (2006) aslında belediyelerin proje alanı içinde “özel toplumsal fayda” (ZEIS) bölgeleri belirleme yetkisi olduğunu, bu yetki ile
proje alanı içinde sosyal konut üretim alanlarının belirlenebileceğini
ifade etmektedir. Diğer bir çözüm önerileri ise bu alanlarda sıçrama
etkisi yüksek olan sağlık, eğitim, ulaşım değerleri olan projeler geliştirmektir.
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Vergi artış finansmanı, Amerika örneği
“Vergi artış finansmanı (TIF)”11 yöntemi, belediyelere bir çöküntü
alanını gelişme alanı ilan etme ve oradaki potansiyel emlak vergisine
salt o projenin finansmanında kullanılmak üzere el koyma imkanı sağlayan bir mekanizmadır. Uygulamaya sadece belli kriterleri sağlayan
çöküntü alanı niteliğindeki alanlarda izin verilmektedir.12 TIF Bölgesi
sınırları, üst ölçek plan ile uyumlu olmak şartı ile, belediyece belirlenir,
ve belediye TIF statüsü süresince- genelde 20 yıl- emlak vergisi artışlarına el koyma yetkisini kazanır (Weber, 2003:3). El konulan emlak vergisi ve artışları proje finansmanında iki şekilde kullanılabilir: (1) Proje
özel firmaya ihale edilir ve ihale bedeli firmaya emlak vergi artışları ile
geri ödenir. Gerektiği durumlarda firmanın kredi aldığı kuruma “geri
ödemenin emlak vergi gelirleri ile yapılacağı” garantisi verilir. (2) Belediye gelişme değerince tahvil çıkararak, geri ödemeyi emlak vergisi
artışları ile yapar (a.g.m.). Bu tahviller, yatırımcı açısından banka kredileri ya da sermaye piyasası araçları ile kıyaslandığında çeşitli vergilerden muafiyet, düşük faiz oranları ve uzun geri ödeme süresi gibi avantajlara sahiptir (Johnson, 2002).
TIF bölgesi ilan edildiği anda emlak vergisinin alındığı değerler dondurulmakta ve “taban vergi değeri tespiti” yapılmaktadır. Bundan sonra
her yıl değerleme yapılarak, vergi değerindeki herhangi bir artış özel
TIF fonuna gönderilmekte ve bu fon sadece TIF bölgesinde kullanılmaktadır (Dye ve Merimann, 2006:2). Bazı uygulamalarda bu fona bina satış
vergileri de dahil edilmektedir. Bazı eyaletlerde kârların toplumsal
bölüşümünü etkin kılan farklı uygulamalara da yer verilmektedir. Örneğin Kaliforniya yasasında vergi artışı gelirlerinin %20’sinin ucuz konut
sağlamada kullanılması zorunluluğu getirilmiş, Şikago’da TIF alanındaki
binaların cephelerinin yenilenmesi için kaynak yaratılmıştır.
TIF’ın etkili bir finansman yöntemi oluşturduğu örnekler finansal fizibilitenin yüksek, emlak değerlerinin düşük olduğu, kamu müdahalesi
ile hızlı bir artışa geçme potansiyeline sahip alanlardır (Weber, 2003:6).
Yine bazı araştırmalar TIF bölgelerinin çevresine pozitif ekonomik etkilerinin olduğunu belirtir (Man ve Rosentraub, 1998, Wassmer, 1994:
Man, 2001 içinde). Fakat, Dye ve Merriman (2003) aksine TIF bölgesi
ilanının özellikle ticaret ve sanayi gibi kullanımlarda bölge dışındaki
11 Tax

Increment Financing (farklı eyaletlerde farklı isimler alabilmektedir)
Belediye bu alanlarda kamu desteği olmadan bir gelişmenin olmayacağını, diğer
teşvik, tahvil, erteleme ve vergi gelirlerinin özel yatırımı çekmek için yetersiz olduğunu doğrulamak zorundadır. Fakat Weber (2003) belediyelerin bu kriterleri sağlamayan alanları bile TIF ilan edebildiklerini belirterek eleştirmektedir.
12
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diğer gelişmeyi yavaşlattığını, emlak vergilerini düşürdüğünü söylemektedirler. Ayrıca, 20 sene boyunca TIF alanındaki değer artışlarının tümünün projeye atfedilmesi, makro ekonomik değişkenlerin ve civar
projelerin pozitif dışsallıklarının göz ardı edilmesi; aynı şekilde, TIF
alanındaki projenin faydaları zaman zaman TIF sınırını aşsa da, maliyetin sadece TIF bölgesindeki mülk sahiplerine ödetilmesi adalet ve meşruiyet problemi yaratmaktadır.
Değer artışlarına katılım13, Kolombiya,Yeni Usme kentsel çalışması
Kolombiya’da 1997’de çıkan 338 sayılı yasa ile ‘değer artışlarına katılım’ isimli yeni bir araç geliştirilmiştir. Yasaya göre “tüm belediyelerin
10 yıllık bir master plan hazırlaması, onaylaması ve planların ana kaynağının değer artışları olması” gerektiği ifade edilmiştir. Bu yasaya göre
kamu sektörü dört eylemi sonucu ortaya çıkan değer artışlarının en
fazla % 50’sine katılabilecektir: (1) Kırsal bir alanın kentsel gelişmeye
açılması, (2) yüksek yoğunluğa izin veren plan değişiklikleri, (3) daha
kârlı arazi kullanımına izin veren plan değişiklikleri ve (4) kamusal
altyapı sunumu (Mendoza, 2005:54). Bu gelirin kullanımı sadece ilgili
proje alanı ile sınırlı olmayıp, yasada kullanım amaçları belirtilmiştir:
(1) Sosyal konut için arsa alımı, (2) yetersiz alanlarda altyapı sunumu,
(3) açık alanlar ağının genişletilmesi, (4) yol ve kitle ulaşım altyapısının
finansmanı, (5) kentsel dönüşüm ve büyük projeler geliştirme (6) kentsel yenileme için hakların telafisi ve arsa kamulaştırması ve (7) tarihi
önemdeki yapıların korunması (a.g.t).
Bu araç kapsamında, birincisi ilan öncesi piyasa değeri üstünden,
ikincisi planlama kararı sonrası benzer alanlarla kıyaslama üstünden
olmak üzere iki sefer değerleme yapılır. İkisi arasındaki farkın en fazla
%50’si yerel yönetimin katılabileceği değerdir. Bu ödeme toprak sahibi
bizzat faydayı -inşaat izni alarak ya da satış yaparak- gerçekleştirdiği
zaman yapılır (a.g.t). Altı tür ödeme şekli vardır: (1) Nakit ödeme, (2)
mülkiyetin değere denk kısmının aktarımı, (3) başka bölgelerde yer alan
değere denk arsa ile değişim, (4) kamuyu denk değerde bir proje ortağı
haline getirme, (5) eş değer altyapı ya da açık alan sağlama (6) verilen
imar hakkının değere denk kadarının geri verilmesi (Doebele, 1998).
“Yeni Usme kentsel çalışması” Bogota’daki kaçak yapılaşma problemini çözmek için “değer artışlarına katılım” aracı ile ele alınan bir projedir (Copello vd., 2003, s.1). Usme yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığı,
%90’ı kaçak yapılaşma olan 900 hektarlık bir alandır. Alanın büyük bir
kısmı arazi mafyası tarafından tarla fiyatına alınıp hisseli parselasyon
13 participación

en plusvalias
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şeklinde geliştirilmiştir. Böyle bir kentsel gelişme hem toprak fiyatlarını
arttırmış hem de adaletsiz mekansal dokular üretmiştir (a.g.m). 2000
yılında onaylanan kent master planına dayanılarak bu bölgenin geliştirilmesine karar verilmiştir. Projede değer artışlarına katılımı mümkün
kılacak, fakat bir vergi olarak algılanmasını aşacak şekilde çeşitli mekanizmalar uygulanmıştır. Birinci mekanizma projenin ilanından önce
proje alanındaki toprak fiyatlarının dondurulmasıdır. Bu çerçevede,
2003 yılında USME projesinde taban arsa fiyatları ortalama (€1.6/m 2)
olarak belirlenmiştir. Ikinci mekanizma maliyetlerin ve karların eşit
bölüşümünü esas alan “arsa ve arazi düzenlemesi ve denkleştirme
ilkesi”dir. Bu araç ile altyapı maliyetleri ve imar hakları bölüştürülerek,
planlanan alanın bir kısmı belediyelere (sosyal konut, yapılması karşılığında) devredilmiştir. Üçüncü mekanizma değer artışlarına katılım
aracıdır. Bu araçla belediye yeni arsa değeri €17.8/m2 olarak hesaplanan planlama alanında 11 katlık bu değer artışının %50’sine el koyma
ve sosyal amaçlar için kullanma yetkisi kazanmıştır. Toprak sahiplerinin
bu projede katılım paylarını genelde arsaları ile ödemeyi tercih ettiği
belirtilmektedir (Mendoza, 2005, s.59). Diğer bir mekanizma düşük
gelirlilere imar hakkı vermeye olanak sağlayan, inşaat haklarının mülkiyet haklarından ayrılması yaklaşımıdır. Böylece düşük gelirliler
toprak mafyası ile pazarlık konumundan kurtarılmış, bu konumuna
belediye taşınmıştır (a.g.m.:2).

SONUÇ
Tablo.3’de değinilen örnekler ve kullanılan araçlar gösterilmektedir.
Örnekler incelendiğinde projenin niteliğine göre mali ya da düzenleyici
ağırlıklı bir araç seçiminin yapıldığı görülmektedir. Örneğin, Brezilya
Faria Lima kentsel çalışmasında ve Amerika’daki TIF uygulamasında
proje finansman kaygısı ağır basmakta, temel kaygı bir dönüşüm alanını
kamuya en az mali yük olacak şekilde finanse etmek olarak belirmektedir. Bunun için öncelikli olarak arsa piyasa dinamiklerine ve çeşitli mali
araçlara başvurulmaktadır. Bu tür uygulamalarda belediyelerin arsa
değerlerini ve kentsel rantı artırmadaki doğrudan müdahaleleri bu tür
araçların etkinliğinin ön koşulu olarak belirmektedir. Bu yaklaşımlarda
adalet vurgusu süreç içinde ele alınmayan, sonuçlar üstünden telafi
edilmeye çalışılan bir niteliktedir.
Diğer yandan, İtalya, Cesenna örneğine bakıldığında bütüncül bir
planlama pratiği kapsamında, adaletli bir gelir bölüşüm kaygısının en
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baştan amaç ve yöntem olarak konulduğu ve araç tasarımının buna göre
yapıldığı görülmektedir.
Tablo.3. Dünya örnekleri ve kullandıkları uygulama araçları
Örnek
Cesena
İtalya
Ravenna
İtalya

USME
Kolombiya

Proje tanımı/hedefi
Kar ve maliyetlerin adil
dağıtıldığı, belediyenin altyapı
maliyetlerini plandan
karşıladığı kapsamlı bir kent
planı uygulaması
Bir kent parkı oluşturma ve
rıhtımda kentsel yenileme
gerçekleştirme
Toprak mafyasının elinde olan
bir kaçak yapılaşma alanında
sosyal ve fiziksel sorunlara
yönelik kent planlanması

FARIA
LIMA
Brezilya

Bulvarın genişletilmesi ve
orta/üst sınıf konut alanı
üretimi

TIF
Amerika

Çöküntü bölgelerinin kentsel
dönüşümü

Birlikte kullanılan araçlar
Arsa ve arazi düzenlemesi
Denkleştirme
İmar haklarının aktarımı
İmar haklarının aktarımı
Fiyat dondurma
Arsa ve arazi düzenlemesi
Değer artışlarına katılım
Dar gelirlilere imar hakkı
aktarımı
‘Kentsel çalışma’ alanı ilanı
İnşaat haklarının satışı
Potansiyel inşaat hakkı
sertifikası
Açık arttırma
Kentsel çalışma’ alanı ilanı
Menkulleştirme
İstisna vergi
Yatırımdan sosyal amaçlı
pay alma
TIF bölgesi ilanı

Yine, İtalya Ravenna örneği koruma,adalet ve etkinlik açısından etkin
olmayı amaçlayan bir plan niteliğindedir ve buna göre bir araç seçimi
mevcuttur. Ayrıca bu örnekte, belediyenin müdahale esnekliğine karşın
yoğun düzenleyici rolü ve aracın beraberinde gelen denetim boyutu
projeye özgü, sürdürülebilir bir yaklaşımı mümkün kılmaktadır. Kolombiya Usme örneği de aynı şekilde karmaşık sosyo-mekansal problemlere
rağmen, geniş bir araç yelpazesinin süreç içinde devreye sokulması ile
daha yaratıcı ve projeye özgü çözümler geliştirebilmiştir.
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DEĞERLENDİRME
Plan uygulama araçlarındaki çeşitlilik süreç tasarımına esneklik kazandırmakta ve her uygulamayı bir şehircilik deneyi haline getirmektedir. Yeni bir imar yasası hazırlama sürecindeyken makalede değindiğimiz dünya örneklerinin, rantın oluşumu, bölüşümü ve planlamanın
buradaki rolü çerçevesinde, artısı ve eksisi ile incelenmesinin planlama
anlayışımıza ufuk kazandıracağı açıktır. Kent planlamanın asıl sancısı,
sermayenin zaten kentlere odaklandığı bu dönemde proje finansmanından ziyade, toplumsal olarak yaratılan kentsel rantın adil bölüşüm
problemidir. Zengin çeşitlilikte planlama aracı kullanımı, bu problem
etrafında geliştirildiği ölçüde planlamayı zenginleştirecektir.

576 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu

KAYNAKLAR
Ayten, A. Mustafa, İmar (Gelişme) Hakkı Transferi Kavramı ve bu
Kavramın Uygulanmasına Dair Örnekler, Şehircilikte Reform konulu
DŞG 27.Kolokyumu, TMMOB, ŞPO, Ankara, 6-7-8 Kasım 2003.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (2004), İmar Kanunu Tasarısı Taslağı,
Ankara.
Biderman, Ciro, P. Sandroni, M. Smolka (2006) Large scale Urban
Interventions: The Case of Faria Lima in Sao Paulo, Land lines, April
2006, cilt 18, sayı:2 Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA.
Copello, Mercedes ve Martim O. Smolka (2003) Using Value Capture to
Benefit the Poor: The Usme Project in Colombia, Land Lines, cilt 15,
sayı 3, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, MA.
Davis, Don (1986) Tax Increment Financing, Public Budgeting and
Finance, Spring 1989 s: 63-73.
Doebele, William.A. (1998), ‘The recovery of “socially created” land values
in Colombia’, Land Lines – Newsletter of the Lincoln Institute of Land
Policy, cilt 10, sayı 4, s. 5 – 7.
Dye, Richard F. ve David F. Merriman (2006), Tax Increment Financing, A
tool for Economic Development, Land Lines 2006 s: 2-7, Lincoln
Institute of Land Policy, Cambridge, MA.
Ersoy, Melih (1999), 23. Şehircilik Günü’nde sunduğu bildirisi, TMMOB,
ŞPO, İstanbul 8-10 Kasım 1999.
Ersoy, Melih “Deneyimler, Uygulamalar ve Araçlar”, Yeni İmar Kanununa
Doğru: Şehircilik, Planlama ve İmar Üzerine Yeni Yaklaşımlar konulu
sempozyum, TMMOB, ŞPO, Ankara, 18 Şubat 2005
Hanly-Forde, Jason, G. Homsy, K. Lieberknecht, R. Stone, (2004),
Transfer of Development Rights Programs, Using the Market for
Compensation and Preservation, Cornell University
[http://government.cce.cornell.edu/doc/html/Transfer%20of%20
Development%20Rights%20Programs.htm] erişim 20 Temmuz,
2009.
Johnson C.L. (2002) Tax Increment Financing, Amerika Komisyoncular
Derneği’ne hazırlanan rapor (National Association of Realtors)
[http://www.realtor.org/smart_growth.nsf/docfiles/TIFreport.pdf/
$FILE/TIFreport.pdf] erişim, 28 Temmuz, 2009.

Yeni İmar Kanunu Tasarısı Işığında Türkiye ve Dünyada Plan… │ 577
Lawrence, Timothy J. (1998), Transfer of Development Rights, Land use
series, Fact sheets, CDFS-1264-98, The Ohio State University
[http://ohioline.osu.edu/cd-fact/1264.html], erişim 20 Temmuz,
2009).
Man, J. Y. (2001), Effects of tax increment financing on Economic
Development, Johnson, C.L. & Man J.Y, (der) Tax Increment Financing
and Economic Development içinde, State University of New York,
Bölüm 7.
Mendoza, Camilo (2005), Value Capture For Funding Colombian BRTS
Infrastructure: The case of Transmilenio in Bogotá, UMD-1-08, IHS,
Rotterdam.
Micelli, Ezio (2002), Development Right Markets to Manage Urban Plans
in Italy, Urban Studies, cilt 39, sayı 1, s:141-154.
Mills, D.E. (1980), Transferable development rights markets, Journal of
Urban Economics 7, s: 63-74 (1980).
Offermans, R. (2003), Gains for trains: capitalizing on transit investments
– possible value capture funding methods for Dutch cities, Doktora
Tezi, Department of Regional Economics & Transport and Port
Economics, Faculty of Economics, Erasmus University, Rotterdam.
Smolka, Martim O. & D. Amborski, (2000), Value capture for urban
development: an Inter-American comparison, Lincoln Institute of
Land Policy, Cambridge, MA.
Weber, Rachel (2003) Can Tax Increment Financing (TIF) Reverse Urban
Decline? Working Paper No. WP03RW1, Lincoln Institute of Land
Policy, Cambridge.
Yamak, Yalçın (2006) İmar (Yapılanma) Haklarının Devri: ModelUygulama Alanları ve Sonuçlar, Planlama Dergisi, 2006:1, s:63-73.
Yomralıoğlu, Tahsin (1993), A Nominal Asset Value-Based Approach for
Land Readjustment and its Implementation Using Geographical
Information Systems, Ch.2 Land Readjustment, Doktora Tezi,
University of New Castle upon Tyne, 1993.

MÜLKİYET HAKKININ ÜLKEMİZDEKİ
MEVCUT PLANLAMA UYGULAMALARI KARŞISINDAKİ
DURUMU VE DEĞER TABANLI PLANLAMA YAKLAŞIMI
İsmail TOPÇU

Mülkiyet hakkı Türk Hukuk Sisteminde Anayasal ve kişisel bir hak
durumundadır. Taşınmaz mülkiyeti konu edilince, ağırlıklı olarak kamulaştırma ve imar planı uygulamalarını düzenleyen mevzuat çerçevesinde gücünü Anayasadan alan bir felsefe ile bir sınırlama ve düzenlemenin yapılması söz konusu olmaktadır.

GENEL OLARAK TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE SINIRLARI İLE
MÜLKİYET HAKKI VE PLAN UYGULAMALARI KARŞISINDAKİ
DURUMU
Türk Hukuk Sisteminde (vergi mevzuatı uyarınca taşınmaz sayılan
deniz taşıtları dışında) taşınmaz mülkiyeti, arsa veya araziye dolayısıyla
toprağa bağlı olarak belirlenmekte ve toprak yüzölçümünü veya yüzölçümünden alınan payı yansıtan belgelere bağlanarak kesinlik kazanmaktadır. (Bkz. 22/12/1934 tarihli “Tapu Kanunu”)
Mülkiyet hakkı, Anayasanın Kişinin Hakları ve Ödevlerini düzenleyen
İkinci Bölümünde yer alan XII. Mülkiyet Hakkı başlıklı 35inci maddesi
ile güvence altındadır. Bu madde:
“Madde 35. – Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir.
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklindedir (tbmm.gov.tr, 2009).
Anayasanın anılan maddesinde hakların sınırlanması “kamu yararı”,
mülkiyet hakkının kullanılması ise “toplum yararı” kavramı ile belirlenmiştir. Bu bildirinin konusu olmamakla birlikte burada yalnızca bu
farklılığa değinilmekle yetinilecektir.
Öte yandan, aynı maddede mülkiyet hakkının, ancak kamu yararı
amacıyla ve kanun ile sınırlanabileceği de hükme bağlanmıştır.


İnşaat Yüksek Mühendisi, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (TSPAKB Lisans No:
400987), Şube Müdürü, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığı.
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Kamu Yararı Kavramı
Türk Hukuk Sisteminde “kamu yararı” konusunda ülkemizde net ve
kesin bir tanımlama bulunmadığı görülmektedir.
Taşınmazlara yönelik olarak, “kamu yararı” kavramının en çok yer
aldığı 4/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda (mevzuat.adalet.gov.tr, 2009) “kamu yararının gerektirdiği haller”, “kamu
yararı kararı verecek merciler”, “kamu yararı kararının onay mercii”,
“kamu yararına yönelik ihtiyaçlar” gibi kavramların kullanıldığı, “kamu
yararı” kavramının tanımlanmadığı görülmektedir. Bu durumda yasanın, “kamu yararı kararı verecek merciler”in “kamu yararı”nı belirleme
yeterliliği ile donanmış olduklarını varsaydığı söylenebilir.
Taşınmaz mülkiyet hakkının kullanımını biçimlendirme, “arazi ve
arsa düzenlemesi” uygulamasında “düzenleme dolayısıyla meydana
gelen değer artışları karşılığında ‘düzenleme ortaklık payı (D.O.P.)’
olarak yüzölçümünden düşüm” yapma benzeri edimleri gerçekleştirme
yetkisini düzenleyen, dolayısıyla mülkiyet hakkını sınırlayan temel bir
yasa olmakla birlikte 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun
(mevzuat.adalet.gov.tr, 2009) “kamu yararı”nı dayanak kılan bir
kurguyu taşımıyor olması da belirtilmesi gereken bir diğer durumdur.

Ülkemizdeki Mevcut Plan Uygulamaları
Ülkemizdeki mevcut plan uygulamalarının, Anayasa’dan başlayarak
yönetmeliklere kadar sıralanan ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması
gerekliliğine karşın, temelde kamu adına yetki kullanan planlamacı
devlet yetkelerinin “kamu yararı” ve “kamulaştırma” kavramlarını sosyal ve hukuksal olarak uygulamalarına tam olarak yansıt(a)mamaları
nedeniyle, gücünü Anayasa'dan alan ve temelde toprağa bağlı olarak
tanımlanan mülkiyet hakkının mevcut plan uygulamaları karşısındaki
durumu ve planlama yetkelerinin hukuk sıradüzeni içinde daha alt
hukuk normu durumundaki mevzuata dayalı eylemleri, hukuk karşısında tartışmalı hâle gelmektedir.
Değişik ölçekteki ve büyüklükteki uygulamalarda, gereksinimlerin
planlanması ve planlamanın gereksinimleri yönünden planlama bölgesindeki taşınmazların farklı plan kararları ile biçimlendirilmesi ve farklı
işlevlere yönelik düzenlenmesi bir zorunluluktur. Ancak, bu plan notlarının aynı imar sınırları içinde yer alan arsa ve arazilerde birbirine göre
düzenleme dolayısıyla (oldukça) farklı değer artışları meydana getirdiği
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ortadadır. Bunun yanı sıra, imar hududunun belirlenmesinde de benzer
değer farklılıkları oluşagelmektedir. Bu durum gerek hukuka, gerekse
toplumun törel bilincine göre eşitsizliktir ve sosyallik ve hukukilik ilkelerine aykırılıktır.
Mülkiyet hakkının devlete tanınan yetkiler ile sınırlanması ve yorumlanarak bazı uygulamalara konu edilebilmesinin, insanların sosyal
yaşamlarını düzenleyen ve biri diğerinin sınırı olan “hak” ve “ödev”
kavramları yönünden karşılığı, mülkiyet hakkının iyesi bakımından
“ödev”dir. Ancak temelde sosyal ve hukuksal olması gereken plan uygulamalarının bu ödev anlayışının yani mülkiyet hakkı sahibinin sorumluluğunun sömürülmesi ve kötüye kullanılması anlamına gelebilecek sonuçlar doğurması doğru değildir. Dolayısıyla, eşitliğin sadece tek
bir öğedeki eşitlik ile (örneğin “ortaklık payı” eşitliği ile) sağlanması
mümkün ol(a)mayacaktır.
Plan uygulamalarının belki de en önemli aşaması “arazi ve arsa düzenlenmesi”dir ve yasada belirtildiği şekliyle “arsa ve arazileri malikleri
veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın, düzenlemeye tabi
tutulan arazi ve arsaların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında D.O.P.
olarak düşülmesine” olanak sağladığından mülkiyet hakkını doğrudan
etkilemektedir.

Arazi ve Arsa Düzenlemesi
“Arazi ve arsa düzenlemesi” temel olarak 3194 sayılı yasanın 18inci
maddesine ve yasaya ve yasanın bu maddesini dayanak alan ikincil
mevzuata göre yapılmaktadır. “Arazi ve arsa düzenlemesi” sırasında
yapılan ve “malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın” gerçekleştirilen “düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında ‘D.O.P.’ olarak yüzölçümünden düşüm” dolaylı ve
bedel ödenmeksizin yapılan bir kamulaştırma eyleminden başka bir şey
değildir. Şöyle ki, 3194 sayılı yasanın 18inci maddesinin 3üncü fıkrası
“(Değişik fıkra: 03/12/2003 – 5006 S.K./1. md.) Düzenleme ortaklık
payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla
kullanılamaz.” şeklinde olup burada sayılan “hizmetler ve hizmetlerle
ilgili tesisler” bütünüyle kamusal niteliktedir. D.O.P. düşülmesinin ka-
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mulaştırma olduğu, yasanın belirtilen maddesinin “Düzenleme ortaklık
paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için,
yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu
takdirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu
ile tamamlanır.” şeklindeki 4üncü fıkrasında perçinlenmiş bulunmaktadır.
İmar mevzuatındaki biçimiyle D.O.P. uygulamasının eleştirilmesi gereken bir diğer yanı da düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer
artışını belirli ve sabit bir oran çerçevesinde daraltan bir yaklaşımı
yansıtmasıdır. Uygulamada planlamaya konu aynı imar adasındaki veya
aynı planlama bölgesindeki taşınmazlardan aynı oranda D.O.P. düşülmemesinin imar planlarının ve uygulamalarının iptaline gerekçe oluşturabildiği bilinen bir gerçektir. Aynı plan kararları ile donatılmayan, aynı
işlev ve yapılaşma koşulları ile düzenlenmeyen ve dolayısıyla farklı
değer artışı kazanan taşınmazların yalnızca aynı imar adasında veya
aynı planlama bölgesinde yer alması nedeniyle aynı D.O.P. düşümü ile
düzenlenmesi buna karşılık gelen değer atışlarının aynı olması peşin
yargısına dayanır ki bu pratikte olanaklı değildir. Üstelik aynı yasa maddesinin 7inci fıkrasında yer alan “Bu fıkra hükümlerine göre, herhangi bir
parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmaz. Ancak, bu
hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına mani
teşkil etmez.” hükmü aynı peşin yargıyı ve çelişkiyi yansıtmaktadır.
Çünkü aynı “parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılması”na
olanak tanınırken buna karşın “bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınamaması” o parselde yeni düzenleme ile yeni bir
değer artışının olmamasını zorunlu kılar. Aksi durumlar bir çelişki yumağını yansıtır ve sorunsaldır.
Bu nedenle, yürürlükteki Türk Hukuk Sisteminde kökten bir değişiklik yapılmaksızın değer yansımalı bir yaklaşım ile gerçekleştirilecek plan
uygulamasının sonrasında ortaya çıkan, gerçekte kamusal bir yetkinin
kamusal gereksinimler nedeniyle kullanımı ile üreyen getirimin (rantın)
yine kamuya aktarılmasını sağlayabilecek çözümlerin irdelenmesi ve
tartışılması gerekmektedir.
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DEĞER YANSIMALI PLAN UYGULAMASI YAKLAŞIMI VE
PLANLAMA SONRASI ÜRETİLEN GETİRİMİN
KAMU(SAL)LAŞTIRILMASI
Değer yansımalı plan uygulaması yaklaşımının temeli, oldukça geniş
planlama ve şehircilik ilkeleri göz ardı edilmeksizin planlama sınırları
içerisindeki taşınmazların planlama öncesi değerleri ile planlama sonrası değerlerinin ve değer artışlarının (oransal ve bedelsel olarak) karşılaştırılmasına ve (gerekirse) D.O.P.’ların eşitsizliği yolu ile değer yönünden eşitliğin sağlanmasına dayanmaktadır. Değer yansımalı plan
uygulaması yaklaşımı aynı zamanda getirimin (oransal ve bedelsel olarak) daha net ve kesin biçimde ölçümünü de olanaklı kılacaktır.
Kamu erkiyle gerçekleştirilen plan uygulaması/düzenleme nedeniyle
ortaya çıkan değer artışını (getirimi/rantı) denetleme hakkının da mutlak ve tekelci biçimde ve yalnızca mülkiyet haklarının sahibi olma özelliği nedeniyle taşınmaz malikine bırakılması toplumun diğer katmanlarına (kamuya) göre eşitsiz bir değer elde etmesinin de kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle uygulamanın bu yönde sürdürülmesinde bir
“kamu yararı” olduğundan söz edilemez.
Bu noktada bazı çıkarsamalara ulaşmak olasıdır. Bunlar:
1. Değer yansımalı plan uygulaması yaklaşımı ile gerçekleştirilen
düzenleme sonrasında aynı planlama bölgesinde D.O.P. eşitsizliği
yolu ile değer eşitliği sağlanabilir. Bu şekilde en azından aynı
planlama bölgesindeki taşınmaz malikleri plan uygulaması yapılan bölgede toplamda ortaya çıkan getirimi (rantı) payları oranınca eşit bir şekilde paylaşma olanağına ulaşmış olurlar. Bu olsa
olsa, planlama sonrası üreyen getirimin tikel kamu(sal)laştırılması olarak tanımlanabilir.
2. Değer yansımalı plan uygulaması yaklaşımı ile yapılan planlama
sonrasında D.O.P. eşitsizliği yolu ile değer eşitliği sağlanmakla
birlikte ortaya çıkan getirim/rant belirli ölçütler çerçevesinde
vergiye konu edilebilir veya planlama öncesi değeri aşan kısım
bedelsiz ve doğrudan kamulaştırmaya konu edilebilir.
3. Planlanacak bölge bütünüyle planlama öncesi durumu ve değeriyle kamulaştırabilir ve planlama sonrasında ortaya çıkan getirim bütünüyle kamu hizmetlerinde kullanılacak şekilde kamuya
aktarılabilir.

Mülkiyet Hakkının Ülkemizdeki Mevcut Planlama Uygulamaları… │ 583

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Taşınmaz mülkiyet hakkının Türk Hukuk sisteminde mutlak veya liberal olmak yerine karma denebilecek bir biçimde düzenlendiği görülmektedir. Buna karşın uygulamada kamu erkiyle gerçekleştirilen planlama/düzenleme nedeniyle ortaya çıkan değer artışının denetiminin
mutlak ve tekelci biçimde ve yalnızca mülkiyet haklarının sahibine
bırakılması söz konusu olmaktadır. Değer yansımalı plan uygulaması
yaklaşımı ile kamu eliyle üretilen getirimin (rantın) yine kamuya aktarılmasının sağlanması yönünde bir fırsat oluşturabilir.
Öte yandan değer yansımalı plan uygulaması yaklaşımının gerçekleştirilmesinde özellikle ülkemizde karşılaşılabilecek bazı güçlükler ve
zayıf yönler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinin,
a) Planlama öncesi ve sonrasında yapılacak değer belirleme işleminin güçlüğü,
b) Değer belirleme konusunda eldeki verilerin (örneğin belirlenen
emlak vergisi rayiç değerlerinin uygun olmayışı, taşınmaz satışlarında gerçek satış bedeli ile kayıtlara geçen değer arasında farklılık oluşu gibi nedenlerle) sağlıksız ve/veya yetersiz oluşu,
c) Teknik altyapı eksikliği ve/veya yetersizliği (örneğin Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin yeterince ve yaygın biçimde kurulmamış olması),
olduğu söylenebilir.
Bildiriye konu edilen planlama yaklaşımının içerdiği tehdit ise daha
çok değer artışı sağlayarak kamuya daha çok gelir oluşturulması kaygısının ön plana çıkması ve bunun sonucunda planlama ve şehircilik ilkeleri olarak adlandırılan ölçütlerin savsanabileceğidir.

KAYNAKLAR
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, 10.11.2009
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/655.html, 12.11.2009
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/711.html, 11.11.2009

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ SORUNLARIN
KAYNAĞI DEĞİL, ÇÖZÜMLERİN ANAHTARIDIR
Mehmet CESUR

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ
Can ve mal güvenliği çağdaş hukuk devleti olmanın temel ölçütleri
arasındadır. Bu nedenle günümüz liberal hukuk düzeni yaşama, özgürlük ve mülkiyet hakkının kutsal olduğu temel önermesinden yola çıkarak bu hakları koruma altına almıştır. Ülkemizde taşınmaz mal mülkiyeti hukuki geçerliliğini tapu siciline kaydedilerek kazanır. Kayıtların
güvenilirliğini sağlama görevi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne
verilmiş ve Türk Medeni Kanunu ile teminat altına alınmıştır. Toplumun
mülkiyet hukukuna ve mülkiyet rejimine, bu alanda adaletsizliklerden
ve hatalı işlemlerden korunduğuna tereddütsüz bir güven duygusu
içinde olması, sadece sosyal veya hukuki yönleriyle değil, ekonomik
sonuçları itibariyle de ihmal edilemeyecek bir önem taşımaktadır. Mülkiyetin kamusal güvenceye alınamamasının kaotik bir ortam yaratacağı
kuşkusuzdur. Küresel ilişkilerin hızla geliştiği günümüzde güvenilir tapu
kayıtlarının önemi de giderek artmaktadır.
Uygulamada bu güvence tapu sicil müdürlükleri tarafından sağlanmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz tapu kaydına güven unsuru muazzam
bir örgütlenmeyle ve eksiksiz bir şekilde oluşturulmasına karşın, toplum
nezdinde tapu memuru olumlu bir imaj taşımamaktadır. Ne yazık ki
medyada sık sık tapu sicil müdürlükleri ve çalışanlarına yönelik operasyon haberleri yer almaktadır. Bu durum sadece tapu camiasını değil,
kamu otoritelerini de fazlasıyla rahatsız etmekte, çözüm arayışları bir
türlü sonuç vermemektedir. Bunun temel nedeni henüz sorunun doğru
bir şekilde teşhis edilememiş olmasıdır. Uygulamada ortaya çıkan günlük sorunlar, sorunun kaynağına inen bütünsel ve köktenci çözümler
yerine, günü kurtarmaya yönelik yüzeysel ve geçici çözümler üretilerek
giderilmeye çalışılmaktadır. Oysa bu yöntem sorunu çözmek yerine
derinleştirmektedir. Sorunu isabetli bir şekilde tanımlayabilmek için
öncelikle tapu hizmetinin özelliklerini ve bu hizmeti karşılayacak personelin taşıması gereken nitelikleri gözden geçirmek gerekmektedir.



Mehmet CESUR, Kamu Yönetimi Uzmanı - TKGM Kadastro Dairesi İdari ve Mali İşler
Şube Müdürü - İç Denetçi Adayı
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Taşınmaz mülkiyetinin otorite ve hukuk sistemi tarafından tanınmasının tek yolu, -Yasada belirtilen istisnalar hariç olmak üzere- hakkın
tapu siciline kaydedilmiş olmasıdır.1 Sadece bu ilkeye dayanarak, tapu
hizmetinin sosyal ve ekonomik açılardan toplumda istisnai bir yeri
olduğu söylenebilir. Oysa tapu hizmeti kayıt ile son bulmaz. Tapu sicili
ile; sürekli değişen, el değiştiren, mirasçılara intikal eden, çeşitli nedenlerle kısıtlanan, bu nedenle sürekli güncellenmesi gereken mülkiyet
hakkı kayıt altına alınmaktadır. Tapu sicilinin güvenilirliği de yaşayan
bir kayıt sistemi olması nedeniyle önem kazanmaktadır. Mülkiyet haklarında meydana gelen sirkülâsyonun gününde değil, işlemin gerçekleştiği
dakikada kaydedilmesi gerekmektedir. Tapu sicili işlemleri bir hakkın
kazanımı ve yitirilmesi olgularını birlikte içermesi nedeniyle zorunlu bir
yaşamsallık taşımakta, bu nedenle de hakların kazanımı ve yitirilmesi
dakikalarla ölçülebilir düzeyde kayıt altına alınmaktadır. Örneğin bir
satış işleminden birkaç dakika önce veya sonra bir haciz kararının tapuya ulaşması, günlük olağan olaylardandır. Bu nedenle işlem sürecinde
en küçük bir ihmal veya hatanın tolore edilme şansı yoktur. İşlem hızlı
yapılmalıdır ve hatasız yapılmalıdır.
Tapularda yapılan hatalı işlemler sonucu oluşan zarar mevzuatı gereğince Hazine tarafından tazmin edilmekte,2 zaman aşımı söz konusu
olmaksızın sorumlu personele veya mirasçılarına rücu edilmekte, ancak
çoğunlukla zararın tamamının tazmini mümkün olmamaktadır. Tapu
Sicili uygulamaları nedeniyle torun -eğer mirası reddetmediyse- tapucu
büyükbabasının hatasını ödemek zorunda kalabilmektedir. İyi niyetle
yapılan hatalarda dahi uygulama bu şekildedir ve günde örneğin her biri
200.000 TL değerinde beş işlem yapan bir tapu memuru çalıştığı her
gün için sonsuza kadar sürecek 1.000.000 TL tutarında bir sorumluluğun altına girmektedir. Başka hiçbir meslekte böyle bir sorumluluk
bulunmamaktadır. Günde yüzün üzerinde işlemi onaylayan tapu sicil
müdürü için durum çok daha vahimdir. Tapu çalışanının yüzde sıfır
hatayla çalışması beklenmektedir ki, bu da mesleğe özgü istisnai bir
durumdur.
Tapu sicil müdürlüklerinde, Tapu Kanunu dışında, Medeni Yasanın
tüm bölümleri ile Ticaret, Borçlar, İcra İflas, Köy, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Vakıflar, Kamulaştırma, Bankalar, İmar, Harçlar, Vergi,
Özelleştirme, Kadastro, Devlet İhale, Orman, Hukuk Usulü Muhakemeleri, Kat Mülkiyeti, Mera, Kıyı, Tebligat, Siyasi Partiler, Dernekler, Nüfus
ve Vatandaşlık, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi genel
1
2

Bknz: TMK md:705
Bknz: TMK md:1007
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kanunlar ile imar afları, vergi ve harç muafiyetleri, yabancı sermayeyi
teşvik, arazi toplulaştırmaları, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz
edinmeleri vb. özel konuları düzenleyen kanunlar, kanun hükmünde
kararnameler, bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, genelge
ve tebliğler ile içtihatların ışığında hizmet verilmektedir.3
Yukarıda bir kısmı belirtilen yasal metinler doğrultusunda, yine yukarıda belirtilen tempoda ve yanlışsız hizmet verebilmek için özel niteliklere sahip personele gerek duyulacağı açıktır. Ancak tapu çalışanlarının özlük hakları incelendiğinde hizmetin kamudaki en düşük nitelikli
hizmetlerden biri olarak algılandığı açıkça görülmektedir. Gerçekten de
toplumumuzda, tapu hizmetinin sadece tapu alım-satım işlerinden
ibaret olduğu ve bu işlerin de kolaylıkla yapılabileceği yönünde yaygın
bir kanaat bulunmaktadır. Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan işlemlerin sadece %40’ı satış işlemi olmasına karşın bu yanılsama o kadar
yaygındır ki, Kurumun bağlı olduğu Bayındırlık Bakanlığının faaliyet
raporlarında bile görülebilmektedir.4 Biraz daha ileri giderek Kurum
içinde de bu algının oldukça yaygın olduğu söylenebilir. Kurumsal bilincin yerleşik olmaması ve Kurum kültürünün tam anlamıyla oluşturulamaması nedeniyle sorunlara tanı konulabilmesi de güçlük içermektedir.
Gayrimenkul, ülkemizde halen en güvenli yatırım araçları arasında,
hatta ilk sıradadır. Yaklaşık otuz milyon gayrimenkul tapuya kayıtlıdır
ve yıllık beş milyon tapu işleminin iki milyonu satış işlemidir. Başka bir
deyişle her yıl, her onbeş taşınmazdan biri satılmaktadır. Bunun elbette
çeşitli sosyo-ekonomik nedenleri vardır ancak bu güveni sağlayan sistem, kuşkusuz Türk Tapu Sicil Sistemidir. Türk Tapu Sicil Sistemi tapu
kayıtlarının güvenilirliğini sağlama hedefine yönelik olarak yapılandırılmış ve bugüne kadar başarıyla uygulanmıştır. Uluslararası temaslarda
da görülmektedir ki, Türk Tapu Sicil Sisteminin, -ülkemizin aksinedünya çapında haklı bir saygınlığı bulunmaktadır. Türk Tapu Sicili bu
saygınlığını inanılmaz hızı ve güvenilirliği sayesinde kazanmıştır.5 Sistem personel, mekân, donanım açısından yetersiz koşullar altında bile
Tapu Sicilinin güvenilirliğini sağlamayı başarmıştır. Bu nedenle ülkemizde genel kabul gören ve var olan olumsuz algı aslında yanılsamadan
başka bir şey değildir. Bu yanılsama nasıl oluşmaktadır?
Mehmet Cesur, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: Tarihçesi, Yapısı, Sorunları,
sh:40, TODAİE 2001 Ankara, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
4 Bknz: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporunda tapu sicil
müdürlükleri “taşınmaz alım-satım ve ipotek işlemlerinin yapıldığı birimler” olarak
tanımlanmaktadır.
5 Örneğin satış işlemi İngiltere’de beş hafta, Yunanistan’da üç-dört gün içinde
tamamlanmakta iken Türkiye’de birkaç saat içinde gerçekleşmektedir.
3
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Çünkü aynı sistem personeline ilişkin düzenlemelerde bu başarıyı
gösterememiştir. Yaklaşık 7.000 personel ile yılda 5.000.000 talep karşılanmaktadır. Müdür ve hizmetliler çıkarıldığında personel başına yılda
yaklaşık 1000 civarında, günde ortalama dört işlem gerçekleşmektedir.
Tapu işlemlerinden 2008 yılında 2 milyar TL harç geliri elde edilmiştir.
İşlem başına harç geliri 400 TL civarındadır. Başka bir ifadeyle her tapu
memuru tüm kesintileri dâhil bir aylık brüt maaşını bir günlük çalışmasıyla devlet bütçesine kazandırmakta, buna karşılık sonsuza dek sürecek
koşulsuz bir sorumlulukla ödüllendirilmektedir. Özlük haklarının düşük
seviyede belirlenmesinin bir sonucu olarak; yüksek nitelikli bir iş olmasına karşın tapu hizmeti niteliksiz personelden beklenmektedir. Doksanlı yıllara kadar tapu dairelerinde nitelikli personel istihdamına yönelik bir strateji belirlenmemiştir. Çoğunluğu belediyelerden olmak
üzere, lise ve üstü eğitim almamış niteliksiz personel adeta devşirilmek
suretiyle çeşitli kurumlardan tapuya naklen atanmıştır. Sürekli nicelik
ve nitelik olarak personel yetersizliği sorunu yaşayan Kurum, bu naklen
atamalarda seçici davranamamıştır. Bu uygulama o kadar kanıksanmıştır ki, “tapu memuru”, sıradan, niteliksiz personel anlamında bir deyim
olarak kullanılmaya başlanmış ve neredeyse dilimize yerleşmek üzeredir. Oysa Cumhuriyetin ilk yıllarında tapu hizmetinin sosyo-ekonomik
ağırlığı bilinmektedir ve bu yıllarda tapu sicil müdürü olabilmek için
hukuk veya mülkiye mezunu olma şartı konulmuştur.6 1998 yılında
düzenlenen bir yönetmelikle tapu sicil memur ve müdürlüğü için ilk kez
bazı standartlar getirilmiştir. Bu tarihten itibaren tapu birimlerinin
personel yapısında görece bir iyileşme görülmekle birlikte, hizmetin
özellikleri dikkate alındığında, yeterli bulunmamaktadır. Halen 6810
çalışanın 2250’si fakülte mezunudur ve bunlardan sadece 5’i hukuk
fakültesini bitirmiştir.
Tapu sicil kayıtlarına dayanak olan belgelerin doğru ve düzenli bir
şekilde, her an kullanıma hazır olarak tutulması, işin diğer bir özelliğidir. Her işlem için arşive inilerek taşınmazın arşiv kayıtlarından elde
edilen bilgilerle talep sahibinin aynı kişi veya vekili olduğunun doğrulanması, sonrasında yeni tesis edilen işleme ilişkin belgelerin arşivlenmesi gerekmektedir. Bu iş akışı doğal olarak tapu arşivlerine ve tapuda
arşiv hizmetlerine özel bir nitelik kazandırmaktadır. Belgelerin yanlışlıkla ilgisiz bir taşınmazın dosyasına takılması halinde tekrar bulunabilmesi hemen hemen olanaksızdır. Bu durumun hak sahipleri için
önemli bir risk oluşturması gerçeğine karşın tapu sicil müdürlüklerinde
arşiv hizmetlerine yeterince personel ve mekân ayrılmamakta, çoğu il ve
6
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ilçe birimlerinde tapu arşivinin taşıdığı önem bilinmemektedir. Tapu
sicil müdürlüklerinde halen 877 arşiv memuru istihdam edilmekte
ancak sayıca personel yetersizliği yaşandığından bunların tamamına
yakını tapu işlemlerinde görevlendirilmiş bulunmaktadır.

ÇÖZÜM BEKLEYEN DİĞER BAZI SORUNLAR
Ülkemizin neredeyse yapısal hale gelmiş diğer bazı sorunları da bulunmaktadır. Bunlardan biri, kayıt dışı ekonominin büyüklüğüdür. Ülkemizde kayıt dışı ekonominin büyüklüğüne ilişkin birbiriyle örtüşmeyen pek çok tahmin yapılmış ve yapılmaktadır. Resmi kaynaklar
GSMH’nın %33’ü oranında kayıt dışı ekonomi tahmin ederken çeşitli
akademisyen ve uzmanlar %60-120’si aralığında değişen rakamlar
vermektedir.7 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele görevini üstlenen Gelirler
Genel Müdürlüğü “Gelir İdaresi Başkanlığı” adı altında özerk bir yapıda
yeniden örgütlenmesine karşın kayda değer bir mesafe alınamamıştır.
Öte yandan mevzuatımız hazırlanırken egemen olan felsefe ne yazık
ki nitel değil nicel büyüklüklerin esas alınmasıdır. Örneğin taşıt pulu
harç bedelleri aracın değerine değil motor silindir hacmine göre belirlenmekte, imar uygulamalarında uygulamaya alınan taşınmazın değeri
değil yüzölçümü esas alınmakta ve bu yolla çeşitli spekülasyonlara
elverişli bir hukuki ortam yaratılmaktadır. Bu yaklaşımın sonuçlarından
biri de ülkemizde henüz etkin bir taşınmaz değerleme sisteminin kurulamamış olmasıdır. Hazine taşınmazları değerinin çok altında satılırken,
değerinin çok üstünde bedellerle kamulaştırmalar yapılabilmektedir.
Taşınmaz alım satımında da tahsil edilen harç gelirleri gerçek bedelin
tahminen 1/15’i civarındadır. Ayrıca taşınmaz değerindeki belirsizlikler
şirketlerin bilânçolarından uluslararası yatırımlara kadar pek çok
alanda karmaşaya neden olmaktadır. Bu durumun bir diğer sonucu da,
gerçeğe aykırı taşınmaz değeri beyan etmek yoluyla kara para aklama
operasyonlarının mümkün olabilmesidir. Kara para aklama suçu ile
mücadelede önemli mesafeler kat etmiş bulunan ABD’de nakit para ile
büyük taşınmazlar alımı etkili kara para aklama yöntemlerinden biri
olarak belirtilmektedir.8
Taşınmaz değerine ilişkin belirsizliklerin en önemli sonuçlarından
biri de kayıt dışı ekonomiyi kolaylıkla gizleyebilmesidir. Kayıt dışı ekonomiyle ve kara para aklama suçu ile etkin bir şekilde mücadele edeAykut Aydın, Sahte Fatura ile mücadele için Gelir İdaresi Başkanlığında Yeni Bir
Birim Kurulmalı, Vergi Raporu, s:110, sh:75
8 Murat Tokmakkaya, ABD’de Karapara Aklamayla Mücadele Sistemi – Karapara Aklama Problemi ve Mücadelede Genel Durum, Vergi Dünyası, s:270, sh:51
7
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bilmek için para hareketlerinin izlenmesi ve kaynağı belirsiz gelirlerin
tespiti gerekir. Bu amaca yönelik olarak en kolay kullanılabilecek araçlardan biri, kamunun denetim alanındaki harcamaların izlenmesidir.
Taşınmaz alım-satımı kamunun denetimi altındaki bir alandır ve kayıt
dışı ekonominin son duraklarından biri de tapu sicil müdürlükleridir.
Ülkemizde taşınmaz değerlemeye yönelik bir sistem kurulmamış olması
nedeniyle tapuda gerçek değerin çok altında bedeller beyan edilmekte
ve böylece kaynağı belirsiz gelirler kolaylıkla gizlenebilmektedir. Her ne
kadar 06.06.2008 tarihinde 492 sayılı Harçlar Kanununda yapılan değişiklik ile taşınmaz alım-satımında gerçek değerin beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiş olsa da, bu düzenlemeyi destekleyecek önlemler
alınmadığı için Kanun uygulanamamaktadır.
Yabancılara taşınmaz satışına yönelik işlemlerde gerçek değerin beyan edilmemesi ise bir yandan ülkemizi önemli oranda bir döviz gelirinden mahrum bırakmakta, öte yandan yurtdışında taşınmaz edinen vatandaşlarımız ile Türkiye’de taşınmaz edinen yabancılar arasında eşitsiz
bir mali yük oluşturmaktadır.
Uluslararası standartlara uygun bir taşınmaz değerleme sistemini
kurmaya yönelik çalışmalar bu bildirinin konusu dışında kalmakla birlikte, taşınmaz değerleme süreci tapu sicil müdürlüğünde başlar ve yine
tapu sicil müdürlüğünde sona erer. Tapu sicili işlemlerinde reel akçalı
akışın izlenememesi nedeniyle sisli bir süreç yaşanmaktadır. Kamu
otoritesi bu güne değin gerçek satış bedelinin kullanılabileceği bir yapılanma üretememiştir. Süreci denetleyen, zorlayıcı ve yaptırıma bağlanmış norm oluşturulamaması, inisiyatifin tamamen kamusal otoritenin
dışında şekillenmesine olanak sağlamıştır.
Bir diğer sorun, hukuk eğitimi almış gençlerimizin niteliklerine uygun tatmin edici bir iş bulamamasıdır. Mevcut çalışma koşulları nedeniyle, nitelikli, donanımlı ve yararlılık gösterecek bu gençlerin, evrak
memurluklarına talip olurken ne yazık ki tapu sicil müdürlüklerinde
görev almaya istekli olmadıkları gözlenmektedir. Yukarıda belirtildiği
üzere tapu hizmeti son derece karmaşık bir mevzuata sahip, küresel
ilişkiler geliştikçe daha da karmaşıklaşan, en küçük bir dikkatsizliğe ve
hataya tahammülü olmayan, nitelikli bir hizmettir ve nitelikli personele
şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Çok geniş bir mevzuat alanında faaliyet
gösterilmesi, işlem sayının fazla olması ve sürekli değişen koşullara
uyarlılık sağlayan düzenlemelerin izlenebilmesi kuşkusuz ciddi bir
hukuk formasyonu gerektirmektedir. Bu nedenle işlem hacmi yüksek
müdürlüklerde hukukçu istihdamı ivedi bir zorunluluk olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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BİR ÖNERİ
Taşınmaz devir hızının yüksekliği kamu yönetimine, kontrol edemediği, disiplin altına alamadığı alanlara hükmetmesi için önemli fırsatlar
tanımaktadır. Taşınmaz değerlemesine ilişkin kurumsal ve hukuksal
boşlukların bir an önce giderilmesi de kamunun kontrol gücünü artıracaktır.
Kuruma bağlı bir döner sermaye işletmesi bulunmaktadır ve Yasasındaki bir türlü giderilemeyen boşluklar nedeniyle İşletmenin gelirlerinden çalışanlara denge tazminatı dışında bir ödeme yapılamamaktadır. Yukarıda belirtilen sorunların tamamını içeren geniş perspektifli bir
yaklaşımla, tapu sicil müdürlüklerinde görülen hizmeti yeniden tanımlayarak, sağlık sektöründe olduğu gibi performansa yönelik uygulamalar
geliştirerek bu sorunların tamamına kalıcı çözümler bulmak mümkündür.
Örneğin, tapu sicil personeli çeşitli araçlarla “gayrimenkul değerleme
uzmanlığı” lisansı almaya yönlendirilebilir. Sadece alım-satım değil, her
türlü sözleşmede taraflarca taşınmazın gerçek değerinin beyan edilmediğinden kuşkulanması halinde tapu memur veya müdürünün bu durumu Maliye Bakanlığınca belirlenen bir birime (örn: bu amaca yönelik
olarak hazırlanmış bir portala) bildirmekle yükümlü olmasına yönelik
bir düzenleme yapılarak -her ne kadar 657 sayılı Kanun uyarınca memur suçu bildirmekle zaten yükümlü olsa da- bu durum işlem sırasında
taraflara söylenebilir. Sağlık Bakanlığı personelinde olduğu gibi performansa yönelik ek ödeme adı altında, tahakkuk edecek harçlarla orantılı
bir döner sermaye ödemesi yapılmak suretiyle personelin bu uygulamayı sahiplenmesi sağlanabilir.
Bu düzenleme uygulanmaya başlandığı gün, 2008 yılında 2 milyar TL
olarak gerçekleşen tapu harç geliri birkaç kat, izleyen haftalarda on kata
kadar artacak, kayıt dışı ekonomi önemli sığınaklarından birini yitirecek, kara para aklama araçlarından biri önemli oranda ortadan kalkacak,
gelir beyanları, intikal harç ve vergi gelirleri izleyen yıllarda dalga dalga
artacaktır. Sadece tapu harçlarındaki artış ile bütçemizde 20–30 milyar
TL gibi ciddi iyileşmeler sağlanacaktır.
Performansa yönelik ek ödemeler nedeniyle tapu sicil memur ve müdürlüğünün cazibesi nitelikli gençlerimiz için artacak, hukuk mezunlarının terfisini kolaylaştıran bazı düzenlemeler ile kısa zamanda personel
yapısının iyileşmesi sağlanabilecektir.
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Kuşkusuz ülke ve dünya ölçeğinde yaşanan yapısal değişimin hızı
günbegün artmaktadır. Yapılan her düzenleme daha tasarlandığı sırada
toplumsal değişimin ardında kalma riskini taşımaktadır. Harçlar Kanununda 06.06.2008 tarihinde yapılan değişiklik kamunun ekonomik
olgulara yaklaşımında esaslı bir değişimin müjdecisi olmakla birlikte,
gerek hazırlık sürecinde ve gerekse yürürlüğe girdikten sonra bürokrasimizin sorunlara etkili çözümler bulma ve ilgili birimlerle işbirliği
yapma konularında halen zafiyet içinde olduğunu göstermektedir. Yasanın uygulanamamasının nedenleri ve çözüm yolları, ilgili birimlerle
işbirliği yapılarak analiz edilmelidir. Yukarıda sunduğumuz öneri ve
benzeri alternatiflerin değerlendirilmesi ve işbirliği ile sorunlara isabetli çözümler bulunabilecektir.

SONUÇ
Tapu hizmeti sunumuna ilişkin yapısal sorunlar yaşandığı bir vakıadır. Ancak bunlar Kurumun işlevlerini yerine getirememesi sonucunu
doğuran veya kamuda mali külfetler oluşturan sorunlar değildir. Tam
aksine, Kurum kendisine verilen “Medeni Kanunun öngördüğü güvenilir
tapu sicili sistemini” başarıyla kurmuş ve yönetmektedir. Dünya uygulamaları izlendiğinde bu konuda başarılı olunduğu da açıktır. Üstelik
bunu, hem nicelik hem nitelik olarak personel yetersizlikleri sorunu
yaşamasına karşın başarmıştır. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti çağa
ve kendisine yaraşır tapu sicil müdürlükleri kurmayı ne yazık ki başaramamıştır. Bu güne kadar Kuruma yüklenen temel görevler layıkıyla
yerine getirilmiş olmakla birlikte personelin özlük hakları ve çalışma
koşulları açısından sürecin iyi yönetilemediği, gelinen noktanın personelin özverili çalışmasının sonucu olduğu, ancak kısa zamanda çözümlenmemesi halinde yukarıda belirtilen sorunların sisteme önemli zararlar vermesi riskinin giderek arttığı değerlendirilmektedir.
Bu açıklamalar ışığı altında denilebilir ki; Sorun, sanılanın aksine
tapu sicil müdürlüklerinin içinden değil dışından kaynaklanmaktadır.
Tapu sicil müdürlükleri sorunların kaynağı değil, çözümlerin anahtarıdır!

MÜLKİYET HAKKI TARTIŞMALARI

TÜRKİYE’DE KAMULAŞTIRMA VE
UYGULAMA PROBLEMLERİ
Necati EVREN
Tayfun ÇAY

KAMULAŞTIRMA
Mülkiyet, malikin sahibi olduğu sanal veya somut mal üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunmasının özgürce yürütülebilmesinin ifadesi olan bir haktır.
Klasik(liberal-bireyci) mülkiyet anlayışının mutlak, tekelci; toplumsal
mülkiyeti, sosyal ve ekonomik hayatı kendi varlığına bağlayan anlayışına karşın, modern mülkiyet anlayışı; bireysel mülkiyeti kamu yararının bireye yüklediği sorumluluk olarak gören, kentleşmeyi destekleyen
yönüyle ön plana çıkmaktadır.
Temel insan haklarından biri olan mülkiyet hakkının özüne dokunan
kamulaştırma, özel mülkiyet sahipleri ile devletin birbirlerine karşı hak
ve yükümlülüklerini düzenleyen kendine özgü bir idare hukuku kurumu
olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır [1].
Türk Dil Kurumu Sözlüğü kamulaştırmayı, ‘özel kişi iyeliğindeki bir
taşınmazı iyesinin rızasını almadan, kamuya mal etme’ olarak tanımlarken Arapça gramere göre istimlak olarak türetilmiş adıyla Osmanlıca’da
‘bir taşınmazın, kamu yararı için kullanılması amacıyla, bireylerden
kamu tüzel kişiliklerine, belli bir adaletli ölçüte göre karşılığı ödenerek
alınıp kamu kullanımına geçirilmesi’ olarak tanımlanmıştır [2].
Esmer’e (1998) göre, kamulaştırma ‘idarenin kamu gücüne dayanarak özel iyelik konusu taşınmazın, gerçek değerini vererek kamu malları
arasına katmak üzere edinimidir ve kamulaştırma işleminde taşınmazın
iyesinin razı olup olmamasının önemi yoktur’ [3].
 Kurum 1: İller Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara
 Kurum 2: Selçuk Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Jeodezi ve Fotog.Müh.Böl.Konya
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Açlar ve Çağdaş (2002) ise ‘özel iyelikte bulunan taşınmazları, yasada
gösterilen yöntemlere göre tamamının ya da bir kısmının kamu iyeliğine
geçirilmesi’ tanımını yapmıştır [4].
Kamu yararı, kamusal işlem ve eylemlerin yönelmeleri gereken eğilimi, belirleyen yasal ve düşünsel değerlerin bütünüdür. Kamu kurumları kanaunlardan aldıkları yetkiyle, kamu yararı amacıyla yürütmekle
görevli oldukları hizmetleri gerçekleştirilebilir, korunabilir ve sürdürülebilir kılmak için için taşınır ve taşınmaz mallara ihtiyaç duyar. Kamu
kurumları bu malları özel kişilerden eşit şartlarda düzenlenen hukuki
belgelerle satın alabilecekleri gibi, maliklerin mallarını satmak istememeleri durumunda tek taraflı iradeleri ile malın bedelinin malike sunulması karşılığında kamulaştırabilirler.
Teknik, hukuki ve dar anlamda kamu yararı, mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında bir ölçü olarak kullanılırken; ideolojik, siyasal ve
geniş anlamı ile toplum varlığının devamlılığına dönük faydaların tamamıdır. Ülkede yaşayan bütün insanların ortak çıkarlarını, ortak iyilerini çağrıştırır.
Kamulaştırma ile kamu yararı ve özel çıkar karşı karşıya gelmekte,
bireysel çıkar feda edilerek kamu yararı üstünlüğü ve gerçekleştirilmesi
sağlanmaktadır. Bireysel çıkarın meşruiyeti nedeni ile de malike,
taşınmazın karşılığı ödenmek suretiyle çıkarlar arasında denge kurulmaya çalışılmaktadır.
Kentleşme, sanayileşme ve kalkınma kamu yararının gerektirdiği biçimde korunmasına, adaletli bedel tespiti, mülkiyet hakkına ve malike
yönelik kolaylaştırıcı yaklaşım ise özel toprak sahiplerinin hakkının
korunmasına bağlıdır.
Anayasa’ya göre sosyal bir devlet olan Türkiye, hukuk çerçevesinde
hareket ederek mülkiyete müdahale ederken, hem mülkiyet hakkını
koruyacak, hem de kamu yararını dikkatle sağlamaya çalışacak ve geniş
kapsamlı düşüneceğinden ‘kamu yararı' kamulaştırmanın merkezinde
yer almaktadır [5].
Özel mülkiyet tasarrufunda bulunan taşınmaz olmadan kamu hizmetinin yürütülebilmesinin mümkün olmaması halinde söz konusu olabilecek kamu yararı, bir tasarruf şartıdır. Aksi halde Anayasa’ya aykırı olan,
mülkiyet gaspı yapılmış olur [2].
Mülkiyet hakkının yasal dayanaklarla sınırlandırılması olan kamulaştırma; taşınmazın özel mülkiyette bulundurulması hakkına, kamu dü-
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zeni, toplum sağlığı, sosyal adalet, ekonomik ve sosyal kalkınma gibi
kamu yararına dönük gerekçelerle son veren teknik ve hukuki bir uygulamadır.
Devlet ve kamu tüzel kişilerinin kamulaştırma yetkisinin taşıyıcısı
olması, zorunlu kamu yararı, özel mülkiyetin işleme konu olması, peşin
ödenecek bedel ve kanunla gösterilebilecek esas ve usullerin kullanılması kamulaştırmanın unsurlarıdır.

DÜNYA’DA KAMULAŞTIRMA
Her ülkenin kendine özgü mevzuatı olsa da genel yaklaşım, vatandaşın yapılan kamulaştırma ile zarara uğratılmamasının esas olmasıdır.
Farklı yöntemlere rağmen, kamulaştırmanın mutlaka bir kamu hizmetine dönük gerçekleştirilmesi, alternatif yöntemlere göre kamu yararının en fazla gözetildiği yol olması, zaman ve maliyet analizi birçok ülkede kamulaştırmanın ortak olduğu temel hususlarıdır [6].
En çok tartışılan bedel tespitinde; Hollanda’da, mevcut ve gelecekte
oluşacak değer artışı serbest pazarlığa konu edilir ve çoğunlukla piyasa
değerinin üzerinde farklılık gösterir. Bu yaklaşımla belediyeler tarafından 1979-1982 tarihleri arasında kamulaştırılan araziler %99.94 oranında satın alınmıştır. Almanya’da kamulaştırma bedeli, emlak fiyatlarının belirlenmesinden sorumlu bir kurul tarafından tespit edilen bedeller
üzerinden yine serbest pazarlıkla belirlenir. Ancak değer artışları dikkate alınmaz.
Fransa’da bedel takdiri sorumlu hakim tarafından çoğunlukla mal
sahiplerinin lehine kararla belirlenmekte ve maliyet ulusal fonlar aracılığı ile karşılanmaktadır. İngiltere’de oluşacak değer artışları dikkate
alınmasa da bedel tespiti, piyasa koşullarında yapılmakta ve yeniden
yerleşim perspektifi ile yaklaşılmaktadır.
İsveç’te ödenen bedelle taşınmaz sahibinin benzer koşullarda bir
taşınmaz alabileceği garanti edilmekte ve bedel resmi kurumlar tarafından belirlenen rayiç değerler üzerinden yapılmaktadır. İspanya’da il
bedel tespit komisyonları daha önceden belirlenen endeks fiyatları
üzerine %5 lik artışlar yapabilmektedir. ABD’de bedel tespiti, rayiç
değerler üzerinden mahkemeler tarafından yapılan tespite dayalı olarak
yürütülmektedir.
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TÜRKİYE’DE KAMULAŞTIRMANIN TARİHÇESİ
İlk olarak Eski Çağlar’da, Eski Roma’da ve Eski Yunan’da görülen kamulaştırma, zamanla Batı ve Doğu medeniyetlerinin sıkça başvurduğu,
hukuki ve idari bir tasarruf haline geldi. İslamiyet’in başlangıcında toplumsal hayatın düzenlenmesinde ve sorunların çözümünde zaman zaman bir yöntem olarak kullanılmış, daha sonra Kabe’nin çevresi de
kamulaştırma yoluyla genişletilmiştir.
1789 Fransız İnsan Hakları Bildirgesi’nin 17. Maddesinde mülkiyet
hakkı korunması gereken kutsal bir hak olarak nitelendirilmiş,
dokunulmazlık atfedilmiştir. Yine bu hakkın kısıtlanmasının yasalarla
belirtilen zorunlulukların açıkça gerekli kılması ile mümkün olabileceği
de belirtilmiştir [7].

Osmanlı Dönemi
Avrupa ülkelerinde 19. Yüzyılın başlarında oluşmaya başlayan kamulaştırma ile ilgili mevzuat Osmanlı Devleti’nde dar anlamda kullanılan fetvalardan sonra aynı yüzyılın ortalarında görülmüştür [8].
1848 Yılında tüzük olarak adlandırılabilecek ‘Ebniye Nizamnamesi’
İstanbul ile sınırlı olmak üzere bazı kamulaştırma hükümleri getirmiştir.
1856 Yılında yürürlüğe giren ‘İstimlak Nizamname’si ise Ebniye Nizamnamesi’nin kapsamını genişletmiş ve hükümlerini değiştirmiştir.
Kıymet takdir komisyonu raporunun ticaret bakanı ve sadrazamın onayından sonra, saptanan bedel sahibine verilmekteydi.
İstanbul dışında ise, kıymet takdir komisyonu üyeleri Memleket
Meclisi tarafından seçilecek ve sundukları raporun vali tarafından
onaylanmasından sonra kamulaştırma tamamlanacaktı.
1864 Yılında çıkarılan ‘Turuk ve Ebniye Nizamnamesi’ ile kamulaştırmanın bütün devlet arazisi için geçerli olduğu açıkça belirtilmiş ve
1848 tarihli Ebniye Nizamnamesi kaldırılmıştır.
İlk anayasa hüviyetinde olan 1876 tarihli ‘Kanun-ı Esasi’nin 21. Maddesi ile de kamu yararı amacı ve değeri peşin ödenmek koşuluyla
taşınmazların kamulaştırılması düzenlenmiştir.
Devlet ve belediye yönetimleri için yeni hükümler getiren ‘Menafi-i
Umumiye İçin İstimlak Kararnamesi’ ise 1879 yılında yürürlüğe girmiş
ve 1856 tarihli İstimlak Nizamnamesi’de yürürlükten kaldırılmıştır.
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1882 Yılında çıkarılan ‘Ebniye Kanunu’ ise 1864 tarihli Turuk ve
Ebniye Nizamnamesini kaldırmıştır. Bu iki mevzuat metni de Fransa’dan
alınan, 19. Yüzyılda ağırlığını hissettiren, merkeziyetçi idari mevzuatın,
paralelinde yer alan ve zamanına göre evrensel olan hukuki düzenlemelerdir.
1913 Yılında çıkarılan ‘Belediye İstimlak Kanunu’ 1879 tarihli Menafi-i Umumiye İçin İstimlak Kararnamesi’nin belediyelerle ilgili hükümlerini iptal etmiş ve belediyelerin kamulaştırma ile ilgili uymak
zorunda olduğu hükümleri yeniden düzenlemiştir.

Cumhuriyet Dönemi
1924 Anayası’nın 74. Maddesi Cumhuriyet döneminin kamulaştırma
ile ilgili ilk düzenlemesidir. Bu düzenlemeye göre yönetimler özel mülkiyete konu olan taşınmaz malların gerçek değerini peşin ödeme ilkesini
gözetmeliydi. Ancak Kurtuluş Savaşı vermiş devlet için kalkınma ve
güçlenme kaygısı bu ilkenin zaman zaman yok sayılmasına sebep olmaktaydı.
Bu Anayasa ile bir yandan bireysel yararın; adaletsiz, ölçüsüz ve haksız bir şekilde zarar görmesinin önüne geçmek için, temel hak ve özgürlüklerin niteliği, kullanımı, sınırlandırılması, kötüye kullanılmaması,
eşitlik, kişi dokunulmazlığı ve mülkiyet hakkı gibi ilkeleri; diğer yandan
kamu yararı için sosyal devlet, toprak mülkiyeti, tarım ve çiftçinin korunması, mülkiyetin sosyal bağlayıcılığı, tabii kaynakların aranması ve
işletilmesi, olağanüstü haller, kalkınma planı, ormanların korunması,
kamulaştırma ve devletleştirmeye önem verilmiştir [5].
Belde sakinlerinin sıhhi, estetik, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması
için kamulaştırma yapılabileceği şeklinde belediyelerin kamulaştırma
işlemlerini yeniden düzenleyen 3710 Sayılı ‘Belediye İstimlak Kanunu’
1939 yılında çıkarılmıştır.
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında belli işler ve bazı bölgeler için
özel kamulaştırma yasaları çıkarılmıştır. 1925’te 583 Sayılı ‘Ankara’da
İnşası Mükerrer Yenimahalle İçin Merkezi Yerler İle Bataklık ve Mergazi
Arazinin Şehramenetine İstimlakı Hakkında Kanun’, 1926 tarihli ve 929
sayılı ‘Devlet Demiryolları Kamulaştırma Yasası’, 1940 tarihinde çıkarılan 3887 numaralı ‘Milli Savunma İhtiyaçları İçin Kamulaştırma Yasası’,
yine 1939 yılında yaşanan büyük depremden sonra 1940 tarihinde
3908 numaralı ‘Yeniden Kurulacak Erzincan Şehrinin Yerinin Kamulaş-
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tırılması Hakkında Yasa’ ve 1961 tarihli tarihli ‘Amme Hükmi Şahısları
veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş
Gayrimenkuller Hakkında Kanun’ bu yasalardandır.
Merkezi yönetim yerel yönetim ayrımını ortadan kaldıran 6830 Sayılı
‘İstimlak Kanunu’ ise 1956 yılında çıkarılmıştır. Bu yasayla hem kamulaştırma kapsamı genişletilmiş, hem de 1879 tarihli Menafi-i Umumiye
İçin İstimlak Kararnamesi ve 1939 tarihli belediye İstimlak Kanunu
kaldırılarak kamulaştırma işlemleri tek yasada birleştirilmiştir. 1960’ta
ise aksayan yönleri giderilmiştir.
1961 Anayasası’nın 38. Maddesi, taşınmaz malların ‘gerçek karşılıkları’ peşin olarak ödenmek kaydıyla kamulaştırılabileceğini göstererek
gerçek değere yine önem vermiştir. Bu çerçeve 1982 Anayasası’nda da
değişmemiş, 46. Madde ile ‘devlet ve kamu tüzel kişiliklerinin, kamu
yararının gerekli kılması halinde gerçek karşılıklarının peşin ödenmesi
kaydıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları tamamen veya kısmen, kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar
üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkili olduğu’ belirtilerek anayasal
sınırlar çizilmiştir. Aynı zamanda kamulaştırma bedel tespitinde kullanılacak ölçütlerde belirtilmişse de 2001 yılında Anayasa’da yapılan
değişiklikle bu konudaki hükümler madde metninden çıkarılmış, ödenecek bedel yasa koyucunun takdirine bırakılmıştır.
2942 Sayılı 1983 tarihli Kamulaştırma Yasası 6830 Sayılı İstimlak
Kanunu’nu yürürlükten kaldırmış, 4650 Sayılı Kanun’la da 2001 yılında
değiştirilerek son şeklini almıştır. Bu değişiklikle yasanın geldiği son
nokta kamulaştırmanın çıktığı ilk noktaya vurgu yapan ve kendisine
ihtiyacı, uzun ve sıkıntılı geçen sürecini ehven-i şer olarak gören bir
hüviyete kavuşmuştur.
Böylece kamu yararı için gerekli olan olan özel mülkiyete konu
taşınmaz mallar, öncelikle malikleriyle eşit şartlarda düzenlenecek
hukuki belgelerle satın alınma yoluyla kamu mülkiyetine ve kullanımına
tahsis edilecekti. Bunun mümkün olmaması halinde her aşamada uzlaşma ve satışa açık kapı bırakılmak kaydıyla kamulaştırma ve getirdiği
zorlu süreç işletilecekti.
Kamulaştırma Kanunu Anayasa gibi kamulaştırmayı tanımlamamakta, kapsamını belirleyen 1. Maddesine göre ‘kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde
bulunan taşınmaz malların devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştı-
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rılmasında yapılacak işlemleri, bedelin hesaplanmasını, taşınmaz malın
veya irtifak hakkının idare adına tescilini, kamu yararı amacıyla kamulaştırıldığı halde bu amaca uygun kaullanılmaması durumunda geri
alınmasını, idareler arasında taşınmaz malın devir işlemlerinin usulünü,
karşılıklı hak ve yükümlülükleri ve bunlara bağlı uyuşmazlıkların çözüm
usul ve yöntemlerini’ düzenlemektedir.
4650 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklere göre de; kurumların öncelikle yeterli ödenek temini sağlamasının gerekliliği, satın alma yolunun
öncelenmesini, bedel tespitinin kurum personelinden oluşan bedel
tespit komisyonu tarafından, anlaşmazlık halinde mahkemeler tarafından tespit edilmesi, kamulaştırma işleminin iptali için yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiği şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.

KAMULAŞTIRMA AŞAMALARI
Kamulaştırma, demografik, siyasi ve fiziksel değişim ile azalan kaynaklar karşısında ihtiyaçların karşılanması için bir zorunluluk olduğunda, planlama ile başlar. Yapılacak yatırımın inşaatından önce kamulaştırmanın tamamlanması gerekir. Kamulaştırmanın tamamlanması
için de değerlendirme, belgeye dayalı özel mülk sahipleri ile yapılan
görüşmeler ve ödemelerin mülk sahiplerinin hesaplarına geçirilmesi
gerekir.

Kamulaştırma Planlaması
Kamulaştırma, kamulaştırma yapılacak saha ile ilgili köy ihtiyar kurulu, belediye encümeni, il daimi encümeni, il-ilçe idare kurulu, YÖK,
üniversite, TRT, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim
kurulları ve Bakanlar Kurulu’nun verdiği kamu yararı kararı ile başlar.
Ancak kamu kurumları için, ilgili bakanlıklar tarafından onanmış özel
plan ve projesine göre yapılacak hizmetler veya onaylı imar planı olması
halinde kamulaştırma, ayrıca bir kamu yararı kararı alınmadan ve
onanmadan, kamulaştırmaya başlanıldığını belirten bir karar ile başlamış olur.
Yapılacak tesisin uygulanması halinde, hangi kadastral parsellerin ne
miktarda kamulaştırılacağı, irtifak hakkı kurulacağı, nasıl bir mülkiyet
yapısıyla karşılaşılacağının tespit edilebilmesi için kadastro pafta bilgileri ve ölçü krokilerinin elde edilmesi gerekir. Kamulaştırmaya konu
parsellerdeki yapı, müştemilat, hisseli mülkiyet olması halinde kullanım
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durumu ve tarımsal bilgilerin güncelleştirilmesi uygun ölçme teknikleri
ile tespit edilerek güncellenir. Plan bilgileri, mevcut halihazır bilgileri ile
kadastro bilgilerinin üst üste bindirilmesi ile parsellerin kamulaştırmadan etkilenme durumu ve yapılacak tesis sonrası yeni mülkiyet yapısı
ortaya çıkarılacaktır. Tapu Sicil Müdürlüklerinden kamulaştırmaya konu
parsellerin, tapu kayıtlarında mevcut olan malik bilgileri; tapusuz ise
zilyet bilgileri ve bunlara ait adresler; tapu, vergi, nüfus bilgileri veya
haricen yapılacak araştırma ile belgelere dayalı olarak tespit edilir.

Kamulaştırma Uygulaması
Kamulaştırma kararı alındıktan sonra idare tarafından, bu kararın
tapu siciline şerh düşülmesi için tapu idaresine bildirimde bulunulur.İlgili idare tarafından vergi dairesinden veya ilgili belediyeden kamulaştırmaya konu taşınmaz veya kaynağın vergi beyan değerlerini
istenir.
4650 Sayılı Yasayla Değişik 2942 Sayılı Yasaya göre, kurumlar öncelikle satın alma usulünü önceleyen bir yaklaşım sergilemelidir. Bunun
için kurum içinde bir bedel tespit komisyonu oluşturulur. Bu komisyon
ilgili teknik elemanlar tarafından hazırlanan evrak doğrultusunda, kamulaştırmaya konu her parsel için bilgi toplayacak ve değerleme yapacaktır. Komisyon, idarenin Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde
belirlenen esaslara ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan da sağladığı raporlar, ayrıca Sanayi ve Ticaret Odalarından ve yerel emlak alım
satım bürolarından alacağı bilgilerden faydalanarak taşınmaz malın
tahmini bedelini tespit eder.
Taşınmaz mal maliklerine, mülklerinin kamulaştırma kararını bildiren ve Uzlaşma Komisyonunun yapacağı, pazarlıkla satın alma isteğini,
pazarlığın yapılacağı yeri, gün ve saati, bunun kabul edilmemesi halinde
hukuki süreci anlatan bir yazı ile durum tebliğ edilir. Uzlaşma Komisyonu mülk sahibi ile yaptığı pazarlık görüşmelerinde bedel tespit komisyonunun tespit ettiği bedelin üzerine çıkma yetkisine sahip değildir.

600 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu

Kamulaştırmada Tescil
Malik veya yetkili temsilcisinin 15 gün içerisinde idarenin talebini
kabul ettiğine dair bir beyanda bulunulması halinde pazarlık görüşmeleri yapılır. Yapılacak pazarlık sonucu bedel veya trampada anlaşmanın
sağlanması durumunda bütün hukuki bilgileri ve bedeli içeren bir tutanak düzenlenerek taraflarca imza altına alınır. İdare tarafından 45 gün
içerisinde uzlaşmaya varılan tutar ödemeye hazır hale getirilerek, malike tapu sicil müdürlüğünde ferağ vereceği gün bir yazı ile bildirilir.
Böylece uzlaşılan bedel malike ödenir.
2001 Yılında yapılan değişikliğe göre bu şekilde, uzlaşma yoluyla satın alınan taşınmaz kamulaştırılmış sayılır, yapılan kamulaştırmaya ve
bedeline karşı itiraz davaları açılamaz.
Uzlaşmazlık veya ferağ verilmemesi halinde 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi yürütülecektir. Buna göre idare, elde
ettiği bütün bilgi ve belgeler, 8. maddeye göre yaptırdığı bedel tespiti ve
varsa uzlaşma veya uzlaşmazlık tutanağı ile diğer bilgi ve belgeleri
taşınmaz malın bulunduğu asliye hukuk mahkemesine müracat ederek,
kamulaştırma bedelinin tespitini ve idare adına tesciline karar verilmesini talep eder.
Mahkeme 30 günlük bir süre içinde belirlediği duruşma gününü tespit ederek, idarenin verdiği belgelerle beraber, malik adresi bulunamaması halinde 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi gereğince
ilan etmek suretiyle tebliği ederek duruşmaya davet eder.
İlgili mahkeme hakimi, öncelikle taşınmaz malın bedeli konusunda
tarafları anlaşmaya davet eder. Bu mümkün olursa, 8. maddeye göre
uzlaşma, ferağ ve tescil sağlanır. Aksi halde hakim, 15. maddeye göre
tespit edilen bilirkişiler marifetiyle en geç on gün içinde yapılacak keşif
günü ve otuz gün içinde yapılacak duruşma gününü tespit eder.
Bilirkişiler 11. maddede belirtilen esaslar doğrultusunda, taraflar ve
diğer ilgililerin beyanlarını da dikkate alarak onbeş gün içinde raporunu
mahkemeye sunar. İtiraz ve anlaşma durumuna göre yeni bir bilirkişi
kurulu ve bedel tespiti yapılır. Anlaşma veya anlaşmazlık halinde hakimin tespit ettiği miktar kamulaştırma bedeli olarak tespit edilir. Mahkeme, idare tarafından onbeş gün içinde kararlaştırılan bedelin hak
sahibi adına ilgili bankaya yatırılmasını ister. Bedelin yatırıldığına dair
makbuzunun mahkemeye ibraz edilmesini takiben taşınmaz malın idare
adına tesciline, bedelin hak sahibine ödenmesine karar verilerek, tapu
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dairesine ve bankaya bildirilir. Bu aşamadan sonra yapılan tescil kesindir ve ancak bedele ilişkin itiraz hakkı vardır.

KAMULAŞTIRMA SORUNLARI
Kamulaştırma gibi bütün idari işlemler sağlam bir hukuksal yapıda
oluşturulması amacına dayalı olarak ortaya çıkar. Buna rağmen hem
uygulayıcılar hem de vatandaşlar arasında zor alımı içeren yapısı nedeniyle sıkıntı, anlaşmazlık ve kavgalara, yıllar süren hukuki süreç ve
önlenemeyen sosyal sorunlara neden olmaktadır. Bütün iyi niyetli yaklaşım, yönteme ayrıca, kişisel ve toplumsal faydaya rağmen vatandaş,
kamulaştırmanın kendisini muhatap kabul etmeyen anlayışına karşıdır.
Bu nedenle ülkemiz aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’de yüklü
tazminat kararları çıkmaktayken, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın
4650 Sayılı Yasayla değiştirilmesinden sonra AİHM’e yapılan başvurular
büyük oranda düşmüştür (Şekil 1) [9].
Uluslararası nitelik taşıyan dava sayısındaki bu denli düşüş, yapılan
veya yapılacak işten etkilenenlerin muhatap kabul edilmesi ile sonucun
başarısının ne denli doğru orantılı olduğunu göstermesi açısından
önemlidir.

Şekil 1. 4650 Sayılı Yasadan Önce ve Sonra AİHM’e Yapılan Başvurular.
Kamulaştırma sorunlarını, öncesinde, sırasında ve sonrasında şeklinde üç bölüme ayırabiliriz.
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Kamulaştırma Öncesi Sorunlar
Kamulaştırmanın öncesinde karşılaşılan sorunlar çoğunlukla imar
planı ve kamulaştırma planlaması ile ilgili sorunlardır. Bunlar şöyle
sıralanabilir:


İmar planlarının yapımı sürecinde kurumlar arası ve farklı meslek disiplinleri arasında yaşanan iletişimsizlik,



İmar planları yapımı aşamasından süregelen zemin ve plan
uyumsuzlukları,



Kamulaştırma işlerinin yatırım programlarında yer almaması,



Yatırım programlarında öncelik tespiti ve ödenek yetersizliği,



Kamu yararı kararlarının kriterlere uygun olmaması veya hiç
alınmaması [9].

Kamulaştırma Sırasında Yaşanan Sorunlar
Kamulaştırmanın taraflarını en çok etkilediği dönem bu dönemdir.
Aslında hem bu dönemi hem sonrasını, hatta öncesinden gelen sıkıntılarını azaltabilecek hatta yok edebilecek aşama bu aşamadır.
Ruhundan gelen ‘resen’ yapısı nedeni ile muhatapları her halde karşı
bir tavır sergilemekte, sürecin zorlu geçmesine ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne varan yargı ve sonrası sıkıntılara neden olmaktadır. Bu
sorunlar:


Kamu yararı ve buna yönelik yapılması gerekenler hakkında toplumsal bilincin artırılamaması,



Kamulaştırmaya konu özel mülkiyet sahiplerinin kamulaştırma
kararına katılımını sağlayacak ölçüde bilgilendirilmemesi,



Kurumlarda uzman personel yoksunluğu,



Bedel tespit ve uzlaşma komisyonlarını oluşturan personel yapısı
ve toplanması,



Bedel tespit komisyonunun yöntem ve takdire yaklaşımı,



Uzman mahkeme yoksunluğu,



Bilirkişiliğin işleyişi,



Mali kaynak yoksunluğu,



Bürokratik işlemlerin fazlalığı,
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Kısmi kamulaştırmalar,



Tespit edilen bedelin haddilayık görülmemesi sonucu maliyete ve
işleyişe gelen yükleri,



Tebligat ve bilgilendirme yöntemi,



Bedelin bankada blokesi



Değer artışları ile ilgili sorunlardır [9].

Kamulaştırma Sonrasında Yaşanan Sorunlar
Bu aşama aslında işin kısa ve uzun vadede başarı seviyesini göstermesi yönüyle önemlidir. Gelinen son noktada çıkan mevcut durum teknik, hukuki ve sosyal sonuçları gösterir. Bu sonuçlarda;


Planlama ve uygulamadan gelen teknik hatalar, yeni kamulaştırmalara ve projenin süresinin uzamasına,



Oluşan emsaller yeni davalarla ek maliyet ve zaman yüküne,



Oluşan nimet ve külfetten dengeli etkilenmeme nedeni ile vatandaşların birbirleriyle kavga etmesine,



Kamu kurumlarına ve çalışanlara karşı kin ve nefrete,



Stres, depresyon, panik reaksiyon, yalnızlık-aşağılık duygusu,



Ahlak erozyonu, kötü örneklerin kabul görmesi, aile içi saygısızlık,



1999 Depremleri sonrası yöre halkında ve Yugoslavya’dan Kırklareli’ne göçenlerde görülen başka dünyada yaşıyormuş gibi davranmalara; savaş psikozuna,



Devlet inancının bozulmasına,



Devlete ve herkese karşı her zaman ‘bedel ödetme’ psikolojisi ile
hareket edilmesine,



Külfetten daha fazla etkilenenlerin, hayatlarının yeni döneminde
yalnız bırakılmaları ve ezilmişlik duygusuna kapılmalarına,



Diğer psikolojik ve toplumsal sorunlara yol açmaktadır [10].
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Japonya’da bir bina yapılması söz konusu olduğunda, arazi ile ilgili
bütün araştırmalar yapılmakta, bunlar rapor haline getirilmekte ve
alternatif projeler sunulduktan sonra, kullanıcıların ihtiyacına ve şehir
estetiğine göre insan odaklı ve optimum olan proje tercih edilmektedir.
Bina insanların kullanımına sunulana kadar da her aşamada hem iç
düzeninde, hem de dış cephesinde, kot ve koordinatlarla kontrol edilmektedir.
Sınırlı sayıda kullanıcıya hizmet edecek bir binanın yapımında bile
kullanıcı tercih ve beklentileri, çok boyutlu yaklaşım ve alternatif projeler değerlendirildiğine göre bir mahalleyi, bir şehri, hatta ülkeyi ve
bütün dünyayı ilgilendiren şehir planları hazırlanırken neden bu yaklaşım gösterilmesin ki?
Böyle bir yaklaşımın yararlı olup olmayacağının test edilmesine de
ayrıca gerek bulunmadığı şekil 1’de görülen grafiktende anlaşılmaktadır. Vatandaş, çerçevesi ve sınırlılığı tartışılsa da muhatap kabul edilmesi halinde, toplum adına bazı zorluklara katlanmayı içine sindirebilmektedir [9].
Kamulaştırmanın sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi hatta hiç gerek görülmemesi için imar planlarının çok detaylı hazırlanmış raporlara
dayandırılması gerekmektedir. Bu planların hazırlanmasında ilgili meslek disiplininin yanında harita mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarlar, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, dernekler, şairler, yazarlar, sanatçılar, işçi, memur, çiftçi, çöpçü; bütün halk bu planlara katkıda
bulunabilmelidir.
Bina yapılırken maliklerin mutabakatı ve ihtiyacı, kararları yönlendiriyorsa, bir şehir planı yapılırken de o şehrin bütünsel katılımı ve kararları yönlendirmesi beklenmelidir. Şehir planı toplumsal mutabakatı
gerektiren ortak geleceğin belgesidir.
Yatırım programlarının hazırlanmasında çok daha detaylı irdelemeler yapılarak, plan gerekleri, gerçekleşmeleri ve hedeflerinin en mükemmel haliyle ve sırasıyla gerçekleşmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
İmar planı ve yatırım programları hazırlanırken oluşan rant kamulaştırmada en önemli sorun olan ödenek noksanlığını giderecek şekilde
kullanılmalıdır.
Planı ve programı bu yaklaşımla hazırlanan bir kamulaştırmada
kamu yararı tam anlamıyla gerçekleşmiş olacaktır.
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Türkiye’de başta belediyeler olmak üzere kamu kurumlarında personel istihdamı ile ilgili zorlukların düzeyi her geçen gün yükselmektedir.
Artan nüfus ve ihtiyaçlara karşın azalan kamu personeli ve IMF’den
gelen ‘personel fazlalığı’ eleştirisi nedeni ile kurumların kamuoyu
nezdinde etkililiği ve verimliliğini düşürmektedir. İstihdama ilişkin
zorluklar siyasal istismara da yol açmaktadır. Bunlar aşılsa ve yeni istihdam yolları bulunsa da kamulaştırma işi bir yetkinlik ve uzmanlık
gerektirmektedir.
Kamulaştırmacı merkezi bir kurum ve bu kuruma bağlı taşra teşkilatı
ile işleyişin yeniden yapılandırılması, hem işsizliğin azalmasına, hem
uzmanlığın oluşmasına, hem de standartların oluşmasına, kurumlar
arası uyuşmazlıkların ortadan kalkmasına yararlı olacaktır.
Coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanmanın yasal zorunluluk haline
getirilmesi, yönetim ile yönetimin oluşturduğu bedel tespit komisyonları yapısından ve subjektif yaklaşımından kaynaklanan sorunları ortadan kaldıracak ve bedelin adaletli bir şekilde tespit edilmesini sağlayacaktır. Bu aynı zamanda mahkeme bilirkişileri ile kurum tespitlerinin de
anormal farklı olmasını engelleyeceğinden maliyetin artmasını ve zamanın uzamasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Toplumsal bilinçlendirme, vatandaş odaklılık ve coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanma sonucu kısa ve uzun vadede beklenebilecek, birçok
teknik, hukuki ve sosyal sorunlar ortadan kalkacak, nimet ve külfet
dengeli dağıtılacak, devlet inancı kuvvetlenecektir.
‘Kamulaştırmada bedel bedel değildir’ anlayışı yerini ‘Bedel hakkıyla
bedeldir, kamulaştırmaya ihtiyaç yoktur’ yaklaşımına bırakacaktır.
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KAMU YARARI - ÖZEL YARAR GERİLİMİNDE
TOPRAK MÜLKİYETİ’NE İDARE HUKUKU AÇISINDAN
BAKMAK
Yrd.Doç.Dr. Müslüm AKINCI

KİMLİĞİNİ ARAYAN MÜLKİYET
Kentleşme eğilimiyle birlikte rant paylaşımına konu olan toprak
mülkiyeti “kamu yararı” ile “bireysel yarar” gerilimi arasında sürgit bir
çekişme konusudur.
Türkiye pratiğine bakıldığında kentsel yerleşim alanlarının ya plansızlığa mahkûm edilmesi ya da varolan imar planlarının sürekli delinmesi, gözardı edilmesi sonucu talana-vurguna kurban gittiği görülmektedir.
İçeriği ve kapsamı tam bir kimlik kazanmamış olsa da İdari yargının
her seferinde bu hukuk dışılığa karşı savunma aracı olarak kullandığı
“kamu yararı”nı çağdaş mülkiyet hakkı ve genel olarak insan hakları
bağlamında yeniden düşünmek gerekmektedir.
Anayasa, mülkiyeti kişiye hem yetki veren hem de yükümlülük getiren bir hak olarak düzenlenmiştir: “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına
sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” Demek
ki Roma Hukuku’ndan bu yana, mülkiyet hakkının hak sahibine tanıdığı
kullanma (usus), yararlanma (fructus) ve tasarrufta bulunma (ubusus)
yetkisi çağdaş anlamda kamusal amaçlı birtakım kısıtlama ve yükümlülüklerle birlikte düşünülmesi gereken özelliklere sahiptir.
1776 Virjinya Haklar Bildirgesi’nde yaşam, özgürlük değerlerinin
hemen yanında sayılan “mülkiyet” hakkı, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesi’nin 2. m.’de “doğal ve zamanaşımı ile ortadan kalkmayan bir hak” olarak tanımlanmıştır. Daha sonraları İHAS’nin Ek 1. Protokolü’nde koşut anlatımlara rastlanan bu Bildirge’nin 17. m’de “Mülkiyet
hakkı dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğundan hiç kimse malik olduğu
bir şeyden, kanuna uygun bir yolda görülen kamu ihtiyacı açık olarak


Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı;
muslumakinci@gmail.com (17-18 aralık 2009 tarihinde düzenlenen “TOPRAK
MÜLKİYETİ” Sempozyumu için hazırlanmış olan bildiri metni)
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gerektirmedikçe ve önceden adil bir tazminat ödenmeden yoksun
kılınamaz” Bu yıllarda mülkiyete mutlak ve tekelci bir nitelik atfedilmişken 19. ve 20. yüzyılın başlarından itibaren giderek pozitif hukuk belgelerinde “mutlakçı” yaklaşımdan vazgeçildiği gözlenmektedir.1 Bu
dönemin temel hukuk belgelerinden bazılarında mülkiyet, "sınırlandırılabilen” bir hak olarak kurgulanırken; bazı belgelerde ise, daha çok,
"sınırlandırılamayan" bir hak olarak düzenlendiği görülmektedir. Çağdaş bağdaştırıcı anlayış mülkiyete toplumsal işlevler yükler. “Sosyal
fonksiyonlu mülkiyet" kavramı, mülkiyetin toplum yararına sınırlandırılabilmesi gereğini öne sürmekte; bununla bireyci mülkiyet anlayışından uzaklaşmakta ve kolektif mülkiyet anlayışına daha çok yaklaşmaktadır. Anılan durum, aslında, toplumu önplanda tutarak mülkiyete yapılabilecek müdahalelerin önünü de almaktadır.2 Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemlerde hazırlanan Anayasa belgelerinde mülkiyetin kamu yararı ile kayıtlanması ilkesi öne çıkmıştır.
Liberal siyasal sistemlerde "yaşam" ve "özgürlük" değerlerinin yanında üçüncü temel unsur olarak sayılan mülkiyet hakkı AİHS'ne başlangıçta girmemesine karşın 1952 tarihinde Ek 1. Protokol’le sözleşmeye eklenmiştir. Amaç, "herkesin maliki olduğu şeyleri barışçıl bir
biçimde kullanma hakkına sahip olduğunu güvencelemektedir."3
"Mülk" kavramı Mahkeme tarafından "özerk" olarak tanımlanmaktadır.4 AiHM, Lönnroth v. Sweden kararında açıkladığı gibi bu hak üç belirgin özellik taşımaktadır:


mal ve mülkün dokunulmazlığı ilkesi



mal ve mülkten yoksun bırakılmama ilkesi (bir kimse ancak kamu
yararı nedeniyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası
hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun
bırakılabilir)



mal ve mülkün kullanımının belli koşullarda devletlerce kısıtlanabileceği (kullanımının denetlenmesi) ilkesi. Demek ki, temel insan
hakkı olan mülkiyet hakkı "mutlak" bir hak olmayıp, toplum yararı (genel yarar) amacına yönelik bazı kısıtlamalara konu ola-

Güriz, Adnan, (1968), “Modern Mülkiyet Kavramı ve Toprak Reformu”, Türkiye’de
Toprak Reformu Semineri (6-7 8 Haziran 1968), Ankara: AÜHF Yay, s.72-73
2 Şahin, Adil, (2009), “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve Türk Anayasa Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması Sorunu” Liberal Düşünce Dergisi, sayı:.5354, Ankara: LTD Yay. s.86
3 AÎHM'nin Marckx v. Belgium kararından.
4 Gemalmaz, H.Burak, (2009), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı,
İstanbul:Beta Yay. s.474
1
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bilmektedir.5 Mülkiyet hakkına yönelik bir müdahalenin kabul
edilebilir olması için;


Müdahalenin kamu veya genel çıkarlar doğrultusunda meşru
bir amaca hizmet etmesi,



İzlenen yol ile ulaşılmak istenen hedef arasında makul bir
orantılılığın ve adil bir denge(Fair balance)’nin olması,



(Uluslararası) hukukun genel ilkelerine uygun olması,



Müdahalenin yasal bir dayanağının olması; bu yasanın açık,
anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması gerekir.6

Öğretide “beş adım testi” olarak adlandırılan hukuka uygunluk ölçümünde şu sorular sorulmaktadır:
1. Başvurucunun Protokol 1 kapsamına dahil bir hakkı sözkonusu
mudur?
2. Mülkiyetin barışçıl bir biçimde kullanma hakkına yönelik bir
müdahale sözkonusu mudur?
3. Müdahalenin yasal bir dayanağı var mıdır?
4. Müdahale kamu yararına mıdır?
5. Müdahale adil bir dengeyi aşmakta mıdır?7
Bir başka uluslararası insan hakları belgesi olan Amerikan İnsan
Haklan Sözleşmesi (American Convention on Human Rights)'nde “mülkiyet hakkı” buna paralel bir anlayışla güvence altına alınmıştır:
 Herkesin kullanma ve tasarruf etme hakkı vardır
 Bu kullanma ve tasarruf erme "toplum menfaatine'' aykırı olamaz
 Kamu yararı, toplum menfaati ve yasanın öngördüğü diğer
koşullarda mülkiyet hakkı sınırlandırılabilir
 Bu sınırlandırma durumunda tazminat ödemek gerekir.
(m.21)8
Gauksdóttir, Gudrún (2004), The Right to Property and The European Convention on
Human Rights, Lund, s.123 vd.
6 Nitekim İmar uygulamaları nedeniyle yapılan kamulaştırma işlemlerinde mülkiyetin
parasal karşılığı zamanında ödenmemesi yüzünden AİHM'ne yapılan başvuruları
Mahkeme kabul etmiş ve ihlal kararı vermiştir bkz. Schnably, Stcphcn J, The Rights
International Companion to Property Law: An International Human Riglıts
and Comparativc Law Supplcmct, The haguc: Kluvvcr Law International 1999;
Sporrong and Lönnroth v. Sweden; Akkuş v. Turkey; The Holy Monasterics v. Greece;
Pialopoıılos and othcrs v. Grceece (2001) kararlan.
7 Ploeger, Hendric – Groetelaers, Danielle – Der Veen van Memno, (2008) “Planning
and the Fundamental Right to Property”, Aesopos vienna, s.2
5
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Pozitif hukuk metinlerindeki düzenleniş tarzına bakıldığında mülkiyet hakkı’nın “kamu yararı” ile birlikte (hatta onsuz olmaz koşulu olarak) ele alınması gerekmektedir. Günümüzde, kişinin dilediği biçimde
kullanabileceği, sınırsız ve sorumluluktan bağışık bir hak olarak görülmeyen mülkiyet hakkının9 bir bakıma meşruiyet kalkanı olan kamu
yararı farklı yaklaşım tarzıyla okunabilir.

ESNEK BİR KAVRAM OLARAK KAMU YARARI
"Kamu yararı" kavramının, pozitif hukuk metinlerinde tanımı yapılmadığı gibi, bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği konusunda öğretide
de görüş birliği bulunmamaktadır.10 Bu durumun, böyle kavramların
belirgin bir norm alanlarının bulunmamasından kaynaklanması, önceden yapılan bir tanımlama yerine, her olayda somut koşulları yansıtan
bir belirlemeye gidilmesini gerekli kılmaktadır. Yasalar, sonuçta kamu
yararını gerçekleştirmek amacıyla çıkarılır. Bir yasa kuralının konulmasında kamu yararının bulunduğunun kabulü için de yasanın yalnızca
özel çıkar veya belli kişilere yarar sağlamayı değil, toplumun geneline
yönelik yararlar sağlamayı amaçlaması gerekir. Kamu yararı temelde
kişiye ilişkin değil bu kişilerin bir arada yaşayarak oluşturdukları toplumun varlığını sürdürmesine ilişkin bir çıkardır.11
Kamu yararının kişisel, siyasi ve ideolojik nitelemelere göre tanımlanabilen12; zaman ve koşullara göre değişebilen, geliştirmeye ve yeniden
yorumlanmaya elverişli dinamik yapılı13 öznel bir kavram olduğu kabul
edilmektedir.

Diaz, Lcon Javicr. (2002), Right to Property / Housig, www. Javıcr-lcondiaz.com/docs/Right_status.htm, erişim tarihi 29.12.2005
9 Any. Mahk. 21.06.1989 tarih ve E.: 1988/34, K.: 1989/26 sayılı kararı için bkz. 5
Aralık 1989 gün ve 20363 sayılı RG
10 Akıllıoğlu, Tekin (1988), “Kamu Yararı Kavramı Üzerine Düşünceler”, İHİD “Lütfi
Duran’a Armağan, İstanbul: İÜHF Yay., s.11 vd
Anayasa'nın Sosyal ve Ekonomik Haklar"ı düzenleyen üçüncü bölümünde "kamu
yararı" başlığını taşımakta ve bu bölümünde yer alan 43. maddede kıyılardan yararlanma, 44. maddede toprak mülkiyeti, 45. maddede tarım, hayvancılık ve bu üretim
dallarında çalışanların korunması, 46. maddede kamulaştırma, 47. maddede ise devletleştirme konuları düzenlenmektedir. Ayrıca bu kavram, Anayasa'nın 13, 35, 39.
maddelerinde de yer almaktadır.
11 Tekeli, İlhan, (1988) “ Mülkiyet Kurumu, Kamu Yararı Kavramı ve İmar Planları
Üzerine,” Şehircilik, Hukuk ve Yönetim İlişkileri, Türkiye 12. Dünya Şehircilik Kolokyumu, Ankara: AÜSBF Yay. Kitap, s.42
12 Yaşar, Nuri; (2008), İmar Hukuku, İstanbul: Filiz Kitabevi, s. 117
13 Gülan, Aydın, (1999), Kamu Mallarından Yararlanma Usullerinin Tâbi Olduğu Hukukî Rejim, İstanbul:Alfa Yayınevi, s.112
8
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AİHM, “kamu yararı” kavramını doğası gereği geniş yorumlama eğilimindedir. Özellikle iç hukuktaki mülkiyet hakkından yoksun bırakmayı
içeren yasal düzenlemeleri Sözleşme hükümleri kapsamında yorumlarken çoğu zaman politik, ekonomik ve sosyal sorunları da
görmemezlikten gelmemektedir. Ekonomik ve sosyal bir politika izlemek için yasa koyucunun geniş bir özgürlüğünün olmasının normal
olduğuna kanaat getiren AİHM, makul bir dayanaktan yoksun olmamak
kaydıyla, yasa koyucunun “kamu yararının” gereklerini belirleme şekline saygı duymaktadır.14
Mallara saygı hakkına yönelik bir müdahalenin, kamu yararının gerektirdikleri ile kişinin temel haklarının korunması yükümlülükleri
arasındaki adil dengeyi sağlaması gerekmektedir15 (bkz. diğerleri
arasından, Sporrong ve Lönnroth). Bu tür bir dengenin sağlanması kaygısı, 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesinin yapısının tamamında, dolayısıyla, birinci cümlede güvence altına alınan prensiple bağlantılı okunması gereken ikinci cümlesinde de bulunmaktadır. Özel olarak da, bir
kişiyi mülkünden yoksun bırakan tedbir ile hedeflenen amaçla kullanılan araçlar arasında makul bir orantılılık bağının bulunması gerekmektedir.16

Norm Koyma İktidarının Sınırı: Kamu Yararı
Normatif düzenleme yetkisi kamu yararı gereklerine aykırı
kullanılamaz. Hukuk devletinde yasalar kamu yararına dayanmak zorundadır Yasama erkinin kamu yararı amacına yönelik olarak kullanılmaması halinde yasama yetkisinin saptırılması olayı ortaya çıkar. Yasaların kamu yararına dayanmadığı bir yönetim ve bu alanda yetki saptırılması durumu hukuk devleti ile bağdaşmaz.17 Yasa koyucunun hukuki
düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar
James and Others v. UK, 21 Şubat 1986 tarihli karar; Pressos Compania Naviera S.A.
and others v. Belgium 20 Kasım 1995 tarihli karar; Broniowski v. Poland 22.06.2004
tarihli karar.
15 Türk Anayasa Mahkemesi de kamu-özel yarar ikileminde “dengeleyici” yaklaşımı
tercih etmektedir: “kamu yararı ile kişi yararının dengelenmesi ve mülkiyet hakkının
kamu yararı amacıyla, Yasa'da öngörüldüğü ölçüde, getirilen sınırlamada Anayasa'ya
aykırılık bulunmamaktadır. Any.Mahk’nin 13.9.1994 tarih ve E.: 1993/53, K.: 1994/67
sayılı kararı için bkz. 01.05.1998 tarih ve 23329 sayılı RG
16 Pressos Compania Naviera S.A. ve diğerleri.
17 Anayasa Mahkemesinin 22.6.1972 günlü, E: 1972/14, K: 1972/34 sayılı kararı:
“Hukuk devleti ilkesinin öğeleri arasında yasaların kamu yararına dayanması ilkesi
vardır. Bu ilkenin anlamı kamu yararı düşüncesi olmaksızın başka bir deyimle yalnızca
belli kişilerin yararına olarak herhangi bir yasa kuralının konulamayacağıdır.”
14
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içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz önünde tutarak
kullanması gerekir.18
Neyin kamu yararına olduğunun tayin ve takdiri hukuksal olmaktan
çok siyasi bir konudur ve nihayetinde yasama organı ile yargı erkinin
takdirine kalmıştır. Kanunlarla düzenlenen ve yaşamsal anlam kazanan
kamu yararı bir anlamda siyasal tercihlerin hukuk alanına girmesi ve
hukuksal şekil alması demektir. Kamu yararı, toplum yararının kişilerin
veya dar grupların yararlarına tercih edilmesi veya yasalarda ve yönetimde önde tutulmasıdır.

Hukuka Uygunluğun Ölçütü: Kamu Yararı
Kamu yararı19, içinde her amacın bağdaştığı ve herkesin paylaştığı bir
hedef değildir. Kamu yararı esasında kamu otoritesinin farklı tercihler
karşısında adil davranma çabasıdır. Teknik ve dar anlamda bir idare
hukuku kavramı olarak, geniş anlamda da Anayasanın ideolojik ilkelerini yansıtan bir kavram olarak kamu yararı, gerek yasama organı ve
gerekse devletsel diğer iki erk açısından bir düzenleme ve sınırlama
ölçüsü, ölçütü ve amacıdır.20
Bütün kamu işlemlerinin amacı kamu yararını gerçekleştirmektir.
Yetki, şekil, sebep, konu ve amaç öğeleriyle tanımlanan ve hukukilik
analizine tabi tutulan bir idari işlemde kamu yararı işlemin hem sebebi
ve konusunu, hem de amacını oluşturmaktadır. Öte yandan idari yargı

Any Mahk., T. 21.10.1992, E.92/13, K.92/50.
Anayasa Mahkemesi önüne gelen bir normun anayasaya uygunluğunu test ederken,
kendisini sadece o normun kamu yararı amacıyla çıkarılıp çıkarılmadığını belirlemeye
yetkili saymakta, buna karşın normun kamu yararına uygun olup olmadığını belirlemenin yasama organının takdirinde olduğunun altını çizmektedir. “Bir kuralın Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılırken “kamu yararı” konusunda Anayasa Mahkemesi’nin yapacağı inceleme yasanın yalnızca kamu yararı amacıyla yapılıp yapılmadığını araştırmaktır. Yasa ile kamu yararının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini denetlemek anayasa yargısıyla bağdaşmaz. Bir yasanın kamu yararını gerçekleştirip, gerçekleştirmediği veya ülke gereksinimlerine uygun olup olmadığı bir siyasî tercih sorunudur ve yasa koyucunun takdirine aittir.”Any. Mahk. 19.04.2007 gün ve E. 2007/39,
K.2007/53 sayılı kararı için bkz. 29 aralık 2007 tarihli RG
19 âmme menfaati / lát. utilitas publica, utilitas communis, quod rei publicae (publicae
salutis) interest. — alm. öffentliches Interesse, Gemeinnutz (Staatswohl, Gemeinwohl)
. — fr. utilité publique. - ing. Public welfare, public « eal, general interest].Bkz. Türk
Hukuk Kurumu (1991) Türk Hukuk Lügatı, Ankara:THK Yay. S.16
20 Örücü, Esin, (1976), Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı, İstanbul:.
İÜHF Yay., s.64
18
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yerince kamu yararı “idari istikrarı” değiştirmenin haklı ve geçerli nedeni olarak görülmektedir.21
İdare hukuku öğretisinde kamu yararının özel yarar(utilitas
privatorum)lar karşısındaki üstünlüğü ve özel menfaat ve hak karşısında kamu yararının ihmal edilemeyeceği ve böylece özel hak ve yararların kamu yararına yapılacak hukuksal ve fiili bir tasarrufa engel
olamayacağı kabul edilir. Günümüzde "kamu yararı kavramı yanında;
"toplum yararı" "ortak çıkar", "genel yarar" gibi birbirinin yerine kullanılan kavramlarla anlatılmak istenen; tümünün "bireysel çıkar" dan
farklı onun, üstünde ya da dışında ortak bir yararı amaçlamasıdır.22
Roma Hukukundan beri kabul gören anlayış, “kamu yararının bireysel
yarara tercih edilmesi (utilitas publica privatoe praeferri debet)’dir.
Danıştay, düzenleyici işlemlerin hukuka uygunluğunun denetiminde
üst norma uygunluğun yanında kamu yararına uygunluk testine de tabi
tutulması gereğinden söz etmektedir:
“Yönetmelikler ve diğer idari işlemlerle ilgili davalarda yargılama yapılırken bunların yasa ve tüzüklere uygunluğu yanında kamu yararına
uygunluğunun da incelenmesi gerekmektedir.23
Danıştay uygulamasında kamu yararının yaşam hakkı lehine yorumlanması ve kurgulanması gereğinden söz edilmektedir: “Doğa ve insan
yaşamı üzerindeki bu risk faktörünün gerçekleşmesi olasılığı göz ardı
edilmeksizin, faaliyet sonucu elde edilecek ekonomik değer bir tarafa
bırakılarak kamu yararının insan yaşamı lehine değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Doğa ve insan yaşamı üzerindeki olumsuz yönde risk oluşturabilecek (bir) faaliyete ekonomik değeri düşünerek izin verilmesinde
kamu yararının varlığından söz edilemez.”24
Veri bir zaman ve mekanda iki farklı konudaki kamu yararları karşılaştırıldığında birine öncelik ve üstünlük tanınıyorsa bu durumda “üstün kamu yararı (superior public interest)’dan söz edilebilir. Ancak tercih edilenin hangi gerekçe ile yeğ tutulduğunun tatmin edici biçimde
ortaya konması gerekir.

D a n ı ş t a y, Sekizinci Daire’sinin 6.11.2009, tarih ve e. 2009/6689 sayılı yd karar.
için bkz. http://www.danistay.gov.tr/e2009_6689.htm
22 Any. Mahk. 21.10.1992 tarih ve E. 92/13, K. 92/50 sayılı kararı.
23 Danıştay 6. Daire, 28.1.1999 gün ve E. 1998/1346, K. 1999/470 sayılı kararı
24 Danıştay 6. Dairesi’nin 13.5.1997 tarih ve E. 1996/5477, K. 1997/2312sayılı kararında
21
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İmar Vurgunlarının Meşru Kalkanı: Kamu Yararı
Çoğu zaman imar planında tarım alanı, yeşil alan olarak görünen
arazi parçalarının yetkili idari birimlerce “kamu yararı” gerekçe gösterilerek fonksiyon değişikliği yapıp bir anda yüksek parasal haksız kazançlar sağlandığı görülmektedir.25 Bazı belediyelerin “yeşil alan” olarak
ayırdıkları ve mülk sahiplerinin elinden “İmar Kanunu 18. m.” uygulaması kapsamında (%40)’a kadar alınan DOP veya kamulaştırılan parsellerin daha sonra yapılaşmaya açılması kamu yararının nasıl tehlikeli
ve kamu zararına kullanıldığına dair somut örneklerini oluşturmaktadır.

Rant Manipülasyonu Aracı: Kamu Yararı
“Kamu yararı”nın bazı hallerde idareye potansiyel bir manevra aracı
olarak verildiği görülmektedir. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu’nun “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı” başlığını
taşıyan 13. m’ne göre Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili
tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında
kullanılamaz. Ancak, (1) alternatif alan bulunmaması ve (2) Kurulun
(Toprak Koruma Kurulu) uygun görmesi şartıyla; a) Savunmaya yönelik
stratejik ihtiyaçlar, b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim
yeri ihtiyacı, c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, ç) İlgili
bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,
d) Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plân ve yatırımlar, için bu
arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine
uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. Mutlak tarım
arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri
dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı
ile valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir. Tarımsal
amaçlı yapılar için, projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda
her sınıf ve özellikteki tarım arazisi valilik izni ile kullanılır.
Esas olarak tarım arazilerini kamu yararı adına korumakla görevli
Toprak Koruma Kurullarının, zaman zaman getirim dalaşmalarının
(rant polemiklerinin) içine düştükleri gözlenmektedir. Özellikle bazı
meslek odalarının açtıkları iptal davalarında idari yargı yerlerinin KuGeray, Cevdet, (2009), “Şehircilikte Başarının Önkoşulu: Taşınmaz İyeliğinin Toplum
Yararına Kullanılması”, Sosyal Politikada Güncel Sorunlar, Ankara: AÜSBF Yay, s.223
vd.
Ayrıca binlerce örneklerden biri olarak, G.Antep’te büyük bir imar rantına ilişkin haber
için 06.09.2008 tarihli Radikal Gazetesi:
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=HaberYazdir&ArticleID=897327
25
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rul’un uygun görüşüne dayanan fonksiyon değişikliğine ilişkin kararlarını iptal ettiği görülmektedir.26

“Estetik” Kamu Yararı
Kamu yararı çağımızda toplumun estetik anlayışını da içerecek şekilde geniş tutulmaktadır. “Estetik kamu düzeni” sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşamanın hukuksal talep ve ödev boyutunu anlatmaktadır.
Mülkiyet hakkının estetik kamu düzenini dışlayan aşkın kullanımını
çağdaş hukuk düzeni korumamaktadır. Özelikle Batı imar hukuku anlayışında “estetik disiplin” imar disiplininin asli gerekleri arasında görülmekte ve kendisine özge bir değer verilmektedir.27

Kamu Yararının Zehirli Meyvesi: İmar Affı
İmar affı, yürürlükte olan kurallara uyulmayarak belli tarih kesitine
kadar meydana getirilen yapılaşmanın durum ve konumu itibariyle
yasada belirtilen koşullara uygun olanların bağışlanması ve korunmasıdır. İmar affı, meşru olmayanı “meşrulaştırma" ya da "yasal olmayanı
yasallaştırma", kısacası hukuka aykırı fiili durumun hukukileştirilmesidir.28 Ülkemizde şimdiye kadar gerek doğrudan doğruya ve gerekse
dolaylı olarak çıkarılan imar afları görünürde “kamu yararı” amacına
yönelik olmakla birlikte özünde eşitliğe aykırı ve başkasının özel mülküne tecavüzü meşrulaştırma aracı olmanın ötesinde uzun vadede büyük toplumsal zararlara neden olduğu ortaya çıkmıştır. Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına tamamen aykırı yapı alanlarını cömertçe ve
sorumsuzca affeden irade uzun erimli toplum yararını kısa erimli siyasi
hesaplara feda etmiştir. Nitekim altyapısız, her türlü riske gebe yerleşim
bölgeleri zaman zaman beliren çöp patlaması, heyelan, sel gibi felaketler
karşısında nasıl tehlikeler doğurduğu yalın bir gözlemle anlaşılabilmektedir.

http://www.haberx.com/Haberler/Haziran–2008/zmo-toprak-koruma-kurullarırant-aracı-olmamalı–424869.aspx
http://www.politeknik.org.tr/site/index.php/bolumler/basin-bildirileri/33-tmmobve-odalar/453-ziraat-muehendisleri-odas-tarm-arazleri-konusunda-bir-zaferdaha.html
27 Wright, Robert, R. (1994), Land Use, Third Ediition, St.Paul: West Publications, s. 258
vd.
28 Aybay, Aydın, ( 1988 ) “İmar Affı”, Şehircilik, Hukuk ve Yönetim İlişkileri, Türkiye
12. Dünya Şehircilik Kolokyumu, Ankara: AÜSBF Yay. Kitap, s.70
26
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SONUÇ
Mülkiyet hakkını ne mekanik bir bakış açısıyla insani değerlerden
soyut, ne de “kutsallık” yaklaşımıyla dokunulmaz olarak görmek gerekmektedir. Mülkiyet hakkı, bireysel menfaat ile kamu menfaati çekişmesine konu olduğunda hangisine üstünlük verileceği esasında siyasal bir
tercih sorunu olsa da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası
sözleşme düzeninde ortak hukuk kültürü bağlamında farklı boyutlar
kazanmıştır.
Yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı gibi “öncelikler” mülkiyet hakkının kamu yararına uyarlı biçimde yorumlanmasını gerektirmektedir. Her geçen gün tarımsal üretim aleyhine kaybedilen toprakların aslında anayasayla ve insan hakları sözleşmeleriyle korunan “yaşam
hakkı”nı da parça parça bitirdiğini görmemek ancak fiziksel, zihinsel ve
vicdani bir körlükle açıklanabilen patolojik bir durumdur. Rant iştahının
“şehvet” hissiyle bilenen imar hareketi sıkı biçimde denetlenmediği,
dizginlenmediği takdirde yakın bir gelecekte tek tek yaşam kaynaklarını
tüketecektir. Bir daha kazanımı zor ya da imkânsız tarım topraklarının
imara açılmak suretiyle kaybı, yaşam hakkının kaybıdır. Su-toprak-hava
ekolojik döngüsünün kâr hırsıyla kırılan halkası, yaşamın kırıldığı noktadır.
Kamu yararı gerekçe gösterilerek sit alanlarının imara açılması, orman varlığının azaltılması, orman dışına çıkarılan arazilerin yağması,
tarım topraklarının bir daha dönüşümü imkânsız biçimde yerleşime
açılması, sağlam zeminlerin yerleşim alanı olarak seçilmemesi, hızlı ve
çarpık sanayileşme ve kentleşmenin doğa üzerinde yarattığı onarımı zor
tahribat… bütün bunlar sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını
imkansızlaştıran etmenler olarak anılabilir.
Bu temel kaygılarla toprak mülkiyetinin hukuksal disiplin aracı olan
ve kamu yararıyla hareket ettiği varsayılan imar faaliyetinin kendi
içinde sakladığı rant şaibesinin muhtelif olaylarla açığa çıkması kamu
düzeninde erozyona neden olmaktadır. Buna bir anlamda “kamu yararının negatif dışsallığı” denebilir. Bu durumda mülkiyet gibi hassas bir
konuda telafisi güç hatta imkânsız zararların önünü alabilecek mekanizmalara gereksinim vardır. Gerek ulusal ve gerekse ulusalüstü yargı
erki burada birincil düzey güvence mekanizması olmakla birlikte, öncelikle sorunun faktör ve aktörlerinin üzerinde durulmalıdır. Aksi takdirde
mülkiyet değerleri üzerinde “kamu yararı”yla yola çıkılan her türlü imar
faaliyetinde pragmatist manipülasyonlarla vicdan ve mide bulanıklığı
yaratıldıkça bu kavramın kullanıldığı her durumda akıllarda kocaman
bir “ACABA(?)” sorusu sorulmaya devam edilecektir.

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI YOLUYLA
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI
Doç. Dr. Şebnem AKİPEK

OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMININ TANIMI VE HUKUKİ
NİTELİĞİ
Tanımı
Taşınmaz mülkiyetinin kazanılma yolları farklı ülkelerde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde taşınmaz mülkiyetinin kazanılma yollarından önemli bir tanesi de kazandırıcı zamanaşımı olup, iki
tür kazandırıcı zamanaşımı arasında en sık rastlananı olağanüstü zamanaşımıdır. Olağanüstü zamanaşımı yolu ile kazanım, kanunun aradığı
diğer hususlarla birlikte uzun süren ve kesintisiz zilyetliğe dayalı bir
kazanımdır (Sungurbey, 1956: 1; Feyzioğlu vd., 1968: 181; Sengir, 1954:
583).
Diğer bir ifade ile olağanüstü zamanaşımı, taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının tapu sicilindeki kayıtlarla belirlenememesi durumunda,
taşınmaz üzerindeki zilyetliğe dayalı olarak mülkiyet hakkının kazanılmasını sağlayan bir kazanma yolu şeklinde karşımıza çıkar (Sungurbey,
1956: 1).
Hukuki Niteliği
Olağanüstü zamanaşımı yolu ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
esas olarak MK 713’de düzenlenmiştir. Anılan hüküm gereğince; tapu
kütüğüne kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak malik
sıfatıyla, yirmi yıl süreyle zilyetliğinde bulunduran kişiye, o taşınmazın
tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu
kütüğüne tesciline karar verilmesini isteme hakkı verilmektedir.
Benzer şekilde, tapu kütüğünde kayıtlı olmakla birlikte, maliki tapu
kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında
gaiplik kararı verilmiş olan bir kimse adına kayıtlı bulunan bir
taşınmazın tamamının, bir parçasının veya bir payı üzerindeki mülkiyet
hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesi istenebilmektedir.


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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MK 713’den başka, 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri kadastro sırasında zamanaşımına dayanarak yapılacak mülkiyet
tespitleri bakımından farklı hükümlere sahiptir.
Kadastrosu yapılmış yerlerde olağanüstü zamanaşımı ile mülkiyetin
kazanılması MK 713’e tabi iken, kadastrosu yapılmamış yerlerde tapulu
taşınmazlar bakımından MK 713/II, tapusuz taşınmazlar bakımından ise
713/I hükümleri uygulanır. Kadastro Kanunu hükümleri ise sadece
kadastro esnasında uygulanacak hükümlerdir (Oğuzman vd., 2006: 341342).
Ancak diğer taraftan, KK 14’ün getirdiği taşınmazın yüzölçümüne
göre zilyetliğin ispat şekline ilişkin sınırlamalar kadastro yapılmamış
yerlerdeki tapusuz taşınmazlar bakımından da geçerlidir (KK 33/III).
Olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılması,
kanunda belirlenen sürenin geçmesi ile tapu sicilinde hak sahibi olarak
görülmeyen zilyet aleyhine olan durumu giderici bir amaca ve role
sahiptir. Bu sayede, tapu sicili dışında kalan fiili bir durum hukukileşmekte ve taşınmaz malikinin belirlenmesini sağlayan bir tescil gerçekleşmektedir (Reisoğlu, 1962: 363). Sonuç olarak olağanüstü zamanaşımı
yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tapu sicillerinde var olan ve
gerçeğe uymayan tescillerin tasfiye edilerek, sicilin gerçeğe uygun olmasının yanı sıra, hiç kimsenin üzerine kayıtlı olmayan taşınmazların da
mülkiyetinin bu yolla kazanılmasıyla, bu taşınmazlar üzerindeki mülkiyet haklarının tapu siciline tesciline olanak tanımaktadır.

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI
YOLUYLA KAZANILMASININ KOŞULLARI
Taşınmaza İlişkin Koşullar
MK 713’e göre, ancak tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar ile tapuda
kayıtlı olup da sicilden malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya sicilde
maliki olarak gözüken kişinin en az yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine
karar verilmiş olan taşınmazların mülkiyeti zamanaşımıyla kazanılabilir
(Sapanoğlu, 2006: 49; Erden, 2002: 53-54; Oktay, 1990: 25).
Tapuya kayıtlı olsun veya olmasın, her durumda ancak özel mülkiyete elverişli taşınmazlar olağanüstü zamanaşımı yolu ile kazanılabilir.
Özel mülkiyete konu olmayan taşınmazlarda kazandırıcı zamanaşımı
yoluyla mülkiyet kazanılamaz (Ayan, 2000: 174; Esener ve Güven, 2008:
206; Oktay, 1990: 25; Oğuzman vd., 2006: 344; Gürsoy vd., 1984: 521;
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Akipek, 1973: 137). Bu durum KK 18/II’de açıkça belirtildiği gibi ayrıca,
2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 8. maddesine göre, doğrudan doğruya
hayrattan olan taşınmazlarda da zamanaşımı yoluyla mülkiyet hakkı
kazanılmaz. MK 117/I’e göre, vakıf malları hakkında da zilyetlik yoluyla
kazanma hükümleri uygulanmaz.
KK 18/II, Devlet’in hüküm ve tasarrufu altında kalan yerlerden kamu
hizmetine tahsis edilenlerin ve ormanların zamanaşımıyla mülkiyetinin
edinilemeyeceği hükmünü getirmiştir. Devlet’in hüküm ve tasarrufu
altındaki yerlerden kamu hizmetine tahsis edilmeyenlerin, ormanlar
dışında, zamanaşımıyla iktisap edilebilmesi için bu yerlerin imar ve ihya
edilerek özel mülkiyete elverişli hale getirilmesi gerekir (KK 17).
Ayrıca KK 18/II’ye göre, gerek tapulu gerek tapusuz olup Devlet’in
hüküm ve tasarrufu altına geçen taşınmazların mülkiyeti de olağanüstü
zamanaşımıyla kazanılamayacağından, artık firari veya mübadil kişilerden Hazine’ye kalan taşınmazların mülkiyeti, bunlar ister tapuda kayıtlı
olsun, ister olmasın olağanüstü zamanaşımıyla kazanılamaz. Miras hükümleri gereği Devlet’e miras yolu ile kalan taşınmazların mülkiyetinin
de zamanaşımıyla kazanılmasını mümkün değildir.
Tapuya kayıtlı taşınmazlardan, ancak tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamayan taşınmazlar ile yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine
karar verilmiş bir kimsenin sicilde malik olarak gözüktüğü
taşınmazların mülkiyeti zamanaşımıyla kazanılabilir (MK 713/II). Malikin kim olduğunun anlaşılamaması, malik sütunun boş bırakılmış veya
sicilde malikin kimliğinin yeterli bir biçimde gösterilmemiş olmasından
kaynaklanır. Ayrıca mevcut malik adının artık bir anlam ifade etmemesi,
soyadının ve diğer ayırt edici bilgilerin bulunmaması da bu duruma
örnek olarak verilebilir (Sirmen, 1995: 330; Ertaş, 2006: 322-323; Ayan,
2000: 180; Esener ve Güven, 2008: 206; Sapanoğlu, 2006: 34; Eren ve
Başpınar, 2007: 310).
Yirmi yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimse adına
mevcut tescil de taşınmazın gerçek malikini artık göstermemektedir.
Tapuda malik olarak gözüken kişinin mirasçılarının bulunması,
taşınmazın üçüncü kişilerce olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılmasına engel değildir. Fakat mirasçıların zilyede karşı miras sebebiyle
istihkak davası açma hakkı saklıdır. Diğer taraftan, mirasçılar zamanaşımıyla kazanma süresi dolmadan kendi adlarına tescil yaptırdıkları
takdirde, artık bu taşınmaz olağanüstü zamanaşımı yoluyla
kazanılamaz. Mirasçılar ise, kanundan ötürü zilyedi ve elbirliği halinde
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maliki oldukları terekedeki taşınmazlar bakımından kendi aralarında
MK 713’den yararlanamazlar.
Gaiplik kararı bakımından, gaibin adına kayıtlı bir taşınmaz hakkında
olağanüstü zamanaşımının ne zaman işlemeye başlayacağı tartışmalıdır.
MK 713/II, “yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş…” demek suretiyle bu sürenin gaiplik kararı tarihinden itibaren
başlatılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle, bize göre yirmi
yıllık süre gaiplik kararının kesinleşmesiyle birlikte işlemeye başlayacaktır.
MK 713/II’nin lafzında yalnızca ölüm ve gaiplikten söz ediliyorsa da,
taşınmazın mülkiyetinin tescilinden önce kazanıldığı, fakat açıklayıcı
tescilin yapılmadığı durumlarda da, tapu sicilindeki tescil gerçek maliki
göstermediği için taşınmazın olağanüstü zamanaşımıyla edinilmeye
elverişli olduğu doktrinde kabul edilmektedir (Sirmen, 1995: 329;
Sapanoğlu, 2006: 22; Aybay ve Hatemi, 1996: 126-127; Eren ve
Başpınar, 2007: 310).
Mülkiyetin yolsuz tescil edilmiş olduğu hallerde, adına yolsuz tescil
bulunan kişi iyiniyetli zilyet ise, MK 712’den yararlanır, fakat kötüniyetli
ise, bu taşınmaz adına yolsuz tescil bulunan kişi tarafından olağanüstü
zamanaşımı yoluyla edinime elverişli sayılmalıdır (Oğuzman vd.,2006:
351; Sirmen, 1995: 331; Reisoğlu, 1962: 366; Esener ve Güven, 2008:
206; Eren ve Başpınar, 2007: 311). Eğer bir kimse adına yolsuz tescil
edilmiş taşınmaza bir üçüncü kişi zilyet ise, MK 713’den o kişi yararlanacaktır.
Tapu kütüğünde birden çok kaydı bulunan ve her kayıtta farklı kişilerin malik olarak gözüktüğü, yani çift tapuya sahip, taşınmazlar da olağanüstü zamanaşımıyla edinilmeye elverişli sayılmaktadır. Bu durumda,
tapu kütüğü birbiriyle çelişen kayıtlar içerdiğinden kimin malik olduğunun sicilden anlaşılması mümkün olamamakta ve tapu sicilindeki tescil
gerçek malikin hakkını, olağanüstü zamanaşımına karşı koruyamamaktadır. Dolayısıyla yolsuz tescil sahibi kötüniyetli zilyet veya bir diğer
üçüncü kişi taşınmazın mülkiyetini olağanüstü zamanaşımı yoluyla
kazanabilir.
MK 713/I’e göre, tapusuz taşınmazlarda taşınmazın bir parçası üzerinde de zamanaşımı yoluyla mülkiyet kazanılabilir. MK 713/II gereğince, tapulu bir taşınmazın bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de o parçanın mülkiyetinin kendi adına tescilini isteyebilir.
Benzer şekilde KK 15/II fıkrasında da aynı esas kabul edilmiştir. Ka-
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nun’un 33. maddesinin III fıkrası gereğince bu hüküm kadastro görmüş
yerler hariç, Kadastro Kanunu’nun uygulandığı yerler dışında da uygulanacaktır.
Paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda, payların MK 713 uyarınca olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanılması mümkündür. Bu imkân KK
15/II’de açıkça belirtilmiştir.
Zilyetliğe İlişkin Koşullar
Olağanüstü zamanaşımıyla bir taşınmazın mülkiyetini kazanacak kişinin taşınmaza malik sıfatıyla davasız ve aralıksız yirmi yıl süreyle
zilyet bulunması gerekir. Bu durumda zilyetliğe ilişkin koşullar aşağıdaki başlıklar halinde incelenebilir:
(1) Malik Sıfatıyla Zilyetlik
MK 715; “ tapu kütüğüne kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve
aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir” hükmünü
içermektedir. Bu hüküm ile açıkça malik sıfatıyla zilyetlik aranmaktadır
ve bu olağanüstü zamanaşımının en önemli unsurlarından biri olarak
karşımıza çıkmaktadır (Ertaş, 2006: 325; Sapanoğlu, 2006: 689;
Karahasan, 2007: 690; Tekinay vd., 1993:749; Esener ve Güven, 2008:
208).
Malik sıfatıyla zilyet, malik gibi davranan, başkasının kendisinden
daha üstün zilyetliğini tanımayan, kendini malik olarak görüp, bu şekilde hareket eden kimsedir (Oktay, 1990: 77; Sapanoğlu, 2006: 689;
Sungurbey, 1956: 28). Malik sıfatıyla zilyetliğin kanıtlanması, olağanüstü zamanaşımı yoluyla mülkiyeti kazandığını iddia eden zilyede
düşer. Taşınmazı önce başka sıfatla zilyet olarak ele geçirmiş bir kimse,
sonradan malik sıfatıyla hareket ettiğini iddia ederse, bu iddiasını kanıtlamak zorundadır.
Tapulu taşınmazlarda zilyetliğin ispatı her türlü delil ile mümkündür.
Tapusuz taşınmazlarda da aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam
yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40
ve 100 dönüm dâhil) olan bir veya birden fazla taşınmaz bakımından
zilyetliğin ispatı özel bir sınırlamaya tabi tutulmamıştır. Zilyetlik belgelerle veya bilirkişi ya da tanık beyanları ile ispat edilebilir (KK 14/I).
Ancak taşınmazın yukarıda belirtilen miktarların dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için, zilyetliğin ayrıca kanunda
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belirtilen belgelerden birine dayandırılması şarttır (KK 14/III). Önemli
olan husus malik sıfatıyla zilyetliğin zamanaşımı süresince devam etmiş
olmasıdır.
(2) Davasız Zilyetlik
MK 713/I’e göre; malik sıfatıyla zilyetliğin davasız olarak sürdürülmesi gerekmektedir (Ertaş, 2006: 326; Karahasan, 2007: 696; Tekinay
vd., 1993: 751; Gürsoy vd., 1984: 535-536; Ayan, 2000: 184; Esener ve
Güven, 2008: 208; Akipek, 1973: 143).
Burada davadan kasıt gerçek malik tarafından istihkak veya haksız
elatmanın önlenmesi davası açılmasıdır (Sirmen, 1995: 333). Bunların
dışında, zilyetliğin idari yoldan korunmasına ilişkin hükümler içeren
3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi
Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan talepler, zilyetliğin davasız sürdürülmesi niteliğini ortadan kaldırmaz (Oktay, 1990: 85).
Olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasında iyiniyet bir koşul olarak aranmadığından, taşınmazla ilgili yaşanan
ihtilaflar, çekilen ihtarname ve ihbarnameler davasızlık vasfının kalkması sonucunu doğurmadığı gibi, taşınmaz üzerindeki mülkiyet hakkının kazanılması bakımından da bir engel oluşturmaz (Başpınar, 2000:
134; Ertaş, 2006: 326; Gürsoy vd., 1984: 536; Eren ve Başpınar, 2007:
320).
Ayrıca, olağanüstü zamanaşımına konu olan taşınmaz ile hiçbir hukuki ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin herhangi bir sebeple yarattıkları
dava ile taşınmazın maliki veya onun yerine hareket eden kişilerin vekilleri tarafından açılan veya reddedilen dava ve talepler, malik sıfatıyla
zilyetliğin davasız olarak sürdürülmüş olması özelliğini ortadan kaldırmayacaktır (Olgaç ve Karahasan, 1965: 85; Düzceer, 1981: 216; Gürsoy
vd., 1984: 535, Sungurbey, 1972: 87).
Zilyet aleyhine açılan bir davanın, davasızlık vasfını ortadan kaldırabilmesi için başarı ile sonuçlanması yeterli olup, zilyetliğin geri alınmasına ya da zilyedin fiili egemenliğine son verilmesine ihtiyaç yoktur.
Ancak, davayı kazanan kişinin söz konusu taşınmaz üzerinde mevcut
zilyedin fiili egemenliğine son vermemesi, mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren zilyet lehine yeni bir olağanüstü zamanaşımı
süresinin işlemeye başlaması sonucunu doğuracaktır (Akipek, 1973:
144; Düzceer, 1981: 219; Gürsoy vd., 1984: 536; Reisoğlu, 1962: 377).
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(3) Aralıksız Zilyetlik
Olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılabilmesi için aranan bir diğer şart ise, zilyetlik süresinin aralıksız olarak
sürdürülmesidir. Malik sıfatıyla zilyetliğin aralıksız olarak sürdürülmesi,
Kanunun belirlediği süre içerisinde zilyetliğin kaybedilmemiş olması
anlamına gelir (Akipek, 1973: 144; Düzceer, 1981: 208: Oktay, 1990: 83;
Reisoğlu, 1962: 376; Sapanoğlu, 2006: 671).
Ancak, zilyetliğin aralıksız olması, yirmi yıl boyunca her gün taşınmaz
üzerinde faaliyette bulunmak olarak da algılanmamalıdır. Diğer bir ifade
ile yirmi yıllık zilyetlik, taşınmazın zilyedinin fiili hâkimiyeti altında
bulunması olup, üzerinde sürekli tasarrufu gerektirmemektedir. Kaldı ki
taşınmazın daima zilyedin bilfiil hâkimiyetinde olması da gerekli olmayıp, zilyedin zilyetliğinin başka bir zilyet aracılığıyla, örneğin kiracı,
sürdürülmesi mümkündür.
Zilyetlik kaybedildiği takdirde zamanaşımı kesilmiş olur ve zilyetliğin
kaybedilmesinden önce geçen süre hesaba katılmaz. Zilyetliği fiilen ya
da hukuken ortadan kaldıran durumların ortaya çıkması, aralıksız sürdürme şartını bertaraf etmektedir. Bu durumda, zilyetliğin kaybından
sonraki dönem için yeni bir olağanüstü zamanaşımı süresi işlemeye
başlar.
Zilyetliğin kaybı geçici olabileceği gibi sürekli de olabilir (Karahasan,
2007: 700; Düzceer, 1981: 208; Eren ve Başpınar, 2007: 315; Akipek,
1973: 144). Zilyetliğin sürekli kaybı, zilyetliğin aralıksız sürmesi koşulunu ortadan kaldırırken, zilyetliğin geçici nitelikteki kaybının böyle bir
etkisi yoktur. Zilyetliğin geçici kaybına yol açan olay ortadan kalktıktan
sonra, zilyetlik süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder. Zilyetliğin
kaybının geçici mi yoksa devamlı olduğuna, yaşanan somut olayın özelliklerine hâkim tarafından tespit edilecektir.
Zilyetliğini gasp gibi bir yolla kaybeden zilyedin, tekrar zilyetlik tesis
etmek için dava açması ya da müdahalede bulunması halinde, zilyetliğine ara verilmiş sayılmaz (Reisoğlu, 1962: 376). MK 777/II’de düzenlenen taşınır mal mülkiyetinin kazandırıcı zamanaşımı yoluyla kazanılmasına ilişkin hükmün kıyasen uygulanmasından çıkan bu sonuç, zilyetliğin aralıksız sürdürülmesi niteliğinin ortadan kalkmamasını sağlamaktadır.
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(4) Zilyetliğin Yirmi Yıl Sürmüş Olması
Zilyetliğin davasız ve aralıksız olarak geçmesi gereken süre yirmi yıldır. Ancak bu sürenin mutlaka taşınmazın mülkiyetini kazanacak olan
kişinin zilyetliğinde geçmesi zorunlu değildir. Her yeni zilyet kendisinden önceki zilyetlerin zamanaşımıyla kazanmaya elverişli zilyetlik sürelerini kendi zilyetlik süresine ekleyebilir. Ancak bunun için zilyetliğin
önceki zilyetten sonrakine geçerli bir şekilde intikal etmiş olması, yani
sonraki zilyedin zilyetliği aslen değil, devren iktisap etmiş olması gerekir. Bu, miras yolu ile intikal olabileceği gibi, sağlararası yapılan bir
devir de olabilir.
Zamanaşımı, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda, malik sıfatıyla
zilyetliğin kurulmasından itibaren işlemeye başlar. Tapuya kayıtlı
taşınmazlarda ise zamanaşımı, taşınmazın zamanaşımıyla kazanmaya
elverişli hale gelmesi ve malik sıfatıyla zilyetlik şartlarının birleşmesi
anından itibaren işlemeye başlar.
(5) İtiraz Edilmemiş Olması
Taşınmaz ve zilyetlikle ilgili şartların yerine geldiğine inanan zilyet,
MK 713/III’e göre, mahkemeye başvurarak taşınmazın mülkiyetinin
adına tescilini dava edecek, hasım olarak da Hazine’yi, ilgili kamu tüzel
kişilerini veya tapuda malik gözüken kişilerin mirasçılarını gösterecektir. Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın
bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunacaktır
(MK 713/IV).
Son ilandan itibaren üç aylık süre içinde, taşınmaza ve zilyetliğine
ilişkin şartların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya
da yapılan itiraz hakim tarafından yerinde görülmez ise ve davacının
iddiası ispatlanırsa, hâkim taşınmazın davacı adına tesciline karar verecektir. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile
karar verilmesini isteyebilirler (MK 713/VI). Ancak, davalılar veya itiraz
edenler adına tescile karar verilebilmesi için, bu kişilerin mülkiyet haklarını kanıtlamış olmaları gerekir.
Bu noktada itirazın niteliğinin ne olduğu konusu tartışmaya açıktır.
Zira bir görüşe göre itiraz bir istihkak iddiası niteliğinde olup, olağanüstü zamanaşımının tüm diğer koşulları gerçekleşse bile, zilyedin
kazanımını engeller nitelikte olacaktır (Oğuzman, vd.,2006:360). Alman
Medeni Kanununda da bu görüşün benimsendiği açıkça belirtilmektedir.
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Buna karşı görüş ise itirazın bir istihkak iddiası niteliğinde olamayacağını, sadece olağanüstü zamanaşımı ile kazanma koşullarının somut
olayda gerçekleşmediği iddiasına dayanabileceğini ileri sürmektedir
(Akipek ve Akıntürk, 2009: 501). Bize göre ilk görüş kabul edilmelidir.
Zira aksi değerlendirme itirazın anlamını tamamen ortadan kaldıracaktır. Esasen zamanaşımının diğer koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini gerçekte denetleyecek kişi hâkimdir. İtiraz eden bu hususu ileri
sürmese bile, bu mülkiyet kazanımın dava yolu ile gerçekleşmesinin
öngörülmüş olmasının temel amacı değerlendirmeyi hâkimin yapmasını
sağlamaktır. Bu nedenle itirazın istihkak niteliğinde olduğu hususunun
da kabul görmesi gerekir.
Şartların gerçekleşmiş ve mülkiyetin kazanılmış olduğunu belirleyen
hâkim, tescile karar verir. Ancak, zamanaşımıyla kazanma tescilden
önce gerçekleştiğinden, bu karar açıklayıcı bir karardır.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren
kroki de eklenir (MK 713/VII).
Henüz kadastro görmemiş yerlerde kadastro faaliyetleri başlayıncaya
kadar tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda mülkiyetin zamanaşımı
yoluyla iktisabı MK 713/I’e tabidir. Fakat KK 33/III hükmü nedeniyle
KK 14’deki taşınmazın yüzölçümü ve zilyetliğin ispatına ilişkin sınırlamalar bu taşınmazlarda zamanaşımıyla mülkiyetin kazanılmasında da
uygulanacaktır.
Bütün bu hususlar göz önüne alındığında; tapusuz taşınmazın olağanüstü zamanaşımıyla kazanan adına tapuya kaydedilebilmesi için de,
genel hüküm niteliğindeki MK 713’ün öngördüğü tescil davasının açılması ve bu davada KK 14’deki sınırlamalara ek olarak MK 713/ III, IV, V
nci fıkralarında öngörülen şartların aranması gerekir. Böylelikle hakkını
itiraz süresi sonunda kaybedecek gerçek malikin de bir ölçüde korunması sağlanmış olur.
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TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI
YOLUYLA KAZANILMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI
Mülkiyetin Kazanılma Anı
MK 713/V’de “Mülkiyet birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur” şeklinde ifade edilen husus, olağanüstü
zamanaşımına elverişli bir taşınmaza kanunun aradığı şartlar altında
yirmi yıl süreyle davasız ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyet olan
kişinin, söz konusu taşınmazın mülkiyetini bu şartların tamamlanmasıyla kazanmış olacağını hükme bağlamaktadır (Acemoğlu, 1965: 26 vd.;
Saymen ve Elbir, 1963: 329; Sungurbey, 1972: 84 vd.; Yıldırım ve Keskin, 2006: 671-672; Başpınar, 2007: 357; Arpacı, 2004: 101; Tekinay,
1958: 97-98).
Mülkiyetin kazanılma anı açısından, tapuya kayıtlı olan taşınmazlarla,
tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar arasında bir fark bulunmamaktadır.
Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar açısından, KK 14/I’de zilyedin davasız ve aralıksız olarak en az yirmi yıldan bu yana malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat etmesi
halinde söz konusu taşınmazın adına tescilini isteyebileceğini hükme
bağlamıştır. Ancak, zilyedin böyle bir taşınmaza hangi andan itibaren
malik olarak kabul edileceği hakkında kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, MK 713/V’de hem tapuya kayıtlı olan hem de
tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar açısından olağanüstü zamanaşımı
yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılma anının düzenlendiği kabul
edilmelidir. Dolayısıyla, iki tür taşınmaz mal açısından da mülkiyet
hakkı, olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılması için gereken şartların gerçekleştiği anda, dava açılmış olmak ve
hâkimin bu doğrultuda hüküm vermesi koşulu ile kazanılmış olmaktadır.
Yeni Medeni Kanun ile bu husus açık bir şekilde düzenlenmeden önce
oldukça tartışmalı idi ve bu konuda farklı Yargıtay kararları bulunuyordu. Ancak düzenlemeyi takiben bu tartışmalar günümüzde tamamen
ortadan kalkmıştır.
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Olağanüstü
Zamanaşımı
Kazanabilecek Kişiler

Yoluyla

Mülkiyet

Hakkını

Olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetini kazandığını iddia eden zilyedin, taşınmazın adına tescilini sağlayabilmek için bir takım
özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu iddiada bulunan zilyet gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. MK 713 ve KK 14 ve 17.
maddeleri kapsamındaki taşınmazların mülkiyet hakkının kazanılmasıyla ilgili olarak Türk uyruklu gerçek kişiler bakımından herhangi bir
sınırlama yoktur (Düzceer, 1981: 331; Sapanoğlu, 2006: 815; Oktay,
1990: 109).
Tüzel kişiler ise, kuruluş amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetini kazanabilirler. Dolayısıyla dernek, vakıf ve ticari şirket gibi özel hukuk tüzel kişileri kuruluş
amacına uygun olmak kaydıyla olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz
mülkiyeti kazanabilirler (Düzceer, 1981: 323; Karahasan, 2007: 762764; Sapanoğlu, 2006: 852-860; Oktay, 1990: 113-115; Öncü, 2005:
247-265).
Kamu tüzel kişilerinden ise sadece köy tüzel kişisi olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetini kazanabilir. Yargıtay da köy tüzel
kişisinin, özel mülkiyete konu olabilen taşınmazların mülkiyetini, olağanüstü zamanaşımı yoluyla kazanabileceğini kabul etmektedir
(12.02.1993 T., 629 E. ve 1257 K. sayılı Y.17 HD Kararı için bkz. Kılıç,
2006: 1784-1785). Diğer kamu tüzel kişilerinin, olağanüstü zamanaşımı
yoluyla taşınmaz mülkiyeti kazanabilmeleri için kuruluş kanunlarında
bu yetkinin tanınmış olması gerekmektedir.
403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre; Türk vatandaşlığını
kaybeden kişiler ise kayıp tarihinden itibaren yabancıların tabi olduğu
kurallara tabi olduklarından yabancılar ölçüsünde taşınmaz mal edinme
hakkına sahip olabilirler (m.29). Türk vatandaşlığı iptal edilenler ile
Türk vatandaşlığından çıkarılanlar kişiler ise Türkiye’de taşınmaz mal
edinemediklerinden olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetini kazanabilmeleri mümkün değildir.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile tüzel kişiler bakımından ise; 2644
sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Dolayısıyla
yabancı uyrukluların Türkiye’de taşınmaz edinimi belli sınırlamalara
tabi tutulmuştur ve bu sınırlamaları olağanüstü zamanaşımı yoluyla
edinimde de uyulması gerekir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Düzceer, 1981:
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331; Sapanoğlu, 2006: 888; Aybay, 2007: 205-206; Çelikel ve Gelgel,
2008: 226). Yabancı kamu tüzel kişileri ise, hiçbir halde Türkiye’de
taşınmaz mülkiyeti kazanamadıklarından, olağanüstü zamanaşımı yoluyla da taşınmaz mülkiyeti kazanmaları mümkün değildir (Sapanoğlu,
2006: 889; Öncü, 2005: 261).
Olağanüstü Zamanaşımı ile Mülkiyet Hakkını Kazanmanın Etkisi
Olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasının geriye etkili olup olmayacağı ve zamanaşımının başlangıç tarihinden
itibaren mülkiyetin kazanılmış sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Olağanüstü zamanaşımıyla mülkiyeti kazanan zilyedin kötüniyetli olması
halinde, evvelki malikin bu zilyetten ecrimisil isteyebileceğine hükmeden Yargıtay’ın iktisabın geriye yürüdüğünü kabul etmediği anlaşılmaktadır (Bkz. 04.12.1998 T., 1996/4 E., 1998/3 K. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı). Ancak doktrinde aksi görüşte olan yazarlar bulunmaktadır, bu görüş taraftarları zamanaşımı ile kazanmanın geriye
doğru yürüyeceğini ve mülkiyet hakkının daha zamanaşımının başında
kazanılmış sayılacağını kabul ederler (Akipek ve Akıntürk, 2009: 503).
Ancak biz de doktrindeki çoğunluk görüşü ile Yargıtay’ın görüşüne
katılıyor ve zamanaşımı ile kazanmanın ancak koşulların gerçekleştiği
noktaya kadar geri gidebileceğini düşünüyoruz. Aksi görüş bu kazanmaya itirazları tamamen ortadan kaldırma sonucunu doğuracaktır.
Bu çerçevede, olağanüstü zamanaşımı yoluyla taşınmaz mülkiyetini
kazanan iyiniyetli zilyetten, zamanaşımı süresince taşınmazın kullanımı
karşılığında MK 993 hükmü gereğince, ecrimisil talep edilmesi söz konusu değildir (Sungurbey, 1956: 86; Acemoğlu, 1965: 149; İlgün, 2007:
685).
Olağanüstü zamanaşımı ile mülkiyetin kazanılmasında son olarak
belirtilmesi gereken husus, bu kazanmanın bir aslen kazanma teşkil
ettiği ve aynı zamanda bir tescilsiz kazanma türü olduğudur.
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TOPRAK HAKKI VE DİRENİŞLER

Ender BÜYÜÇULHA (Forum Yöneticisi)

Merhabalar, 14 üncü oturuma hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumda toprak hakkı ve direnişler konu edinilecek ve Türkiye’nin dört bir yanından
gelen, çok yoğun bir mücadele süreci içinden buraya gelen değerli dostlarımız var aramızda. Ama onlardan önce kendimi tanıtarak başlayayım;
ben Ender Büyükçulha, avukatım, Ankara’da avukatlık yapıyorum. Aynı
zamanda barınma hakkı mücadelelerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık yapıyorum, tabi bana ihtiyaç duyulduğu ölçüde. Zamanımız azaldığı için hemen konuşmacılarımıza söz vererek, önünüzdeki basılı programda yer alan sırayı takip ederek, oturumumuzu başlatmak istiyorum.
İlk sözü Kutay Merinç arkadaşımıza vereceğim. Kendisi sempozyumumuza Ankara’dan katılıyor. Kutay Merinç, Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi aynı zamanda. Öte yandan kendisi, bir çoğumuzun
bildiği, aşina olduğu, hatta katkı sunduğu Melih Gökçek’in ya da AKP’nin
neoliberal tüccar belediyecilik anlayışına karşı mücadele veren Dikmen
Vadisi’ndeki, nitekim şu an temsilcileri aramızda salondalar, aynı zamanda Ankara Mamak’ta Yenimahalle’de Altındağ’da mücadele veren
gecekondu halkının mücadelesine aktif olarak katılan, aynı zamanda
Dikmen Vadisi ve Mamak Barınma hakkı bürolarının kuruluş sürecinde
yer alan bir arkadaşımız. Kendisi bizlerle, kentsel dönüşüm yağması ve
kent yoksullarının barınma hakkı mücadelesi konusundaki bilgi ve
deneyimlerini paylaşacak. İlk sözü kendisine veriyorum, buyurun Kutay
Meriç…

KENTSEL DÖNÜŞÜM YAĞMASI VE
KENT YOKSULLARININ BARINMA HAKKI MÜCADELESİ

Kutay MERİÇ

Merhabalar. Ben bir anımı anlatmakla işe başlayacağım, sene
1980’lerin sonu, Star TV yeni açılmış ve hepinizin çok iyi bildiği iki tane
de köşe yazarı konuşmacısı var; Engin Ardıç ve Meriç Köyatası, bu kanalda program yapıyorlar. Programlarında sıkça söz ettiler, gerçi sonradan da dikkatimi çekti ama ilk orada farkına varmıştım. Meriç Köyatası
ile Engin Ardıç konuşurken; işte bu gecekondular konusunu konuşuyor,
bu gecekondular ayıplı ya işte, bu devrimciler de bu sosyalistler bu
salaklar da gittiler, bu milletin yanında kazma kürek gecekondu yaptılar,
bunları da dağıttılar halka; ama bak şimdi kendileri cezaevlerinde paşa
paşa yatarken, o halk da şimdi paşa paşa müteahhitlerden bir verip üç
daire alıyor, diye bu tarzda konuşmalar yapıyorlardı. Ben de o sırada bu
programı Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde 4. koğuşunda dinlemekteydim,
duygu ve düşüncelerimi siz tahmin edin. Şimdi barınma hakkı mücadelesinde, onların deyimiyle bu “salaklığı” biz niye yaptık ? Hangi tarihsel
koşullar içerisinde yaptık ? Ben, bunun geçmişi ve bugünü üzerine biraz
söz edeceğim. Çünkü onların deyimiyle aynı “salaklığa” bugün de devam
ediyoruz, halkın barınma hakkı salaklığına, bunun için çeşitli bedelleri
ve riskleri göze almaktan da kaçınmıyoruz.
Ülkemizde barınma hakkı mücadelesinin iki dönemi var. Birinci dönemi; 1945’den hemen hemen 1975’lere, 1980’lere kadar olan dönem
ve ikinci dönemi de; neoliberal dönem olarak söylediğimiz, 1980 sonrası
dönem. Bu iki dönemde barınma hakkı mücadeleleri gerçekleşiyor. İki
tarihsel dönemin birbirlerinden farkları var tabi. 1945’ler sonrasında,
ülkemizin yeni sömürgeleşme süreciyle beraber, ithal ikameci sanayileşme modelinin de etkisiyle, kırlardan kente doğru o çarpık da olsa
gelişen sanayileşme ve kapitalizm çerçevesinde yoğun bir göç yaşandı.
Bu göç neticesinde milyonlarca insan kentlere, büyük şehirlere aktı ve
buralarda oluşan yeni sanayi birimlerinde ya da devlet dairelerinde
hizmetli olarak ya da işçi olarak yerlerini aldılar, yani ülkede gelişen
kapitalizmin birer parçası, işçi olarak, emekçi olarak bu süreçlerde yer
aldılar. Kentlere geldiklerinde, birincisi yeterli konut arzı yoktu, iki
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halkın barınma sorunu vardı ve bu sorunu bir şekilde çözmek zorundaydılar. Bunun en kolay ve rastlanan biçimleri o günkü Türkiye’de
dilimize gecekondu olarak geçmiş. Hakikaten öyle yapılıyordu, çünkü bu
evler geceleri konuyordu, yani bir sabah kalkıyordunuz bir bakıyordunuz ki bir mahalle kurulmuş, yani akşam hava karardıktan sonra gece
boyu, zabıta ve polisin eli ayağı çekildikten sonra sabaha kadar, 12 saatlik bir faaliyet sonucunda bir mahalle kurulabiliyordu. Kollektif dayanışma ile herkes birbirine tuğla taşıyor, kiremit taşıyor, aynen bu şekilde yapılıyordu. Gecekondu ismi de buradan gelir, belki bilmeyen
arkadaşlar vardır diye söylüyorum. 1945 sonrası dönemde aslına bakarsanız gerek dünyada işçi sınıfı hareketinin, gerekse sosyalizmin
genel etkisiyle birlikte, tüm dünyada işçi sınıfı ve emekçi halkın genel
sosyal kazanımları oluştu ya da bu sosyal kazanımlar yerel düzeylerden
çok genel düzeylerde, genel platformlarda, uluslararası genel kazanımlar şeklinde gerçekleşti ve Türkiye’de de aslında bir tür sömürge tipinde
de olsa sosyal devletçilik denen bir süreç de yaşandı. Bu süreç boyunda
eğitimden sağlığa, ulaşımdan barınmaya kadar çeşitli toplumsal mutabakat, uzlaşma biçimleri ülkemizde de gerçekleşti ve bugün aslında
çoğunu aradığımız sosyal haklar ve sosyal kamusal hizmetler diye nitelendirdiğimiz bir çok kazanım, dünya çapındaki kazanım Türkiye’de de
yer yer uygulandı. Ama iş barınma sorununa geldiğinde, o günkü toplumsal uzlaşma yanında, o günkü burjuvazinin kapitalizmin ihtiyaçları
çerçevesinde, bir işçinin bir emekçinin kendi evini yapıyor olması aslına
bakarsanız burjuvazinin sermayedarın işçiye ödeyeceği ücretin kısılması anlamına da geliyordu. Çünkü aksi taktirde o işçi, kirası için ya da
evi için sermayedardan ayrı bir para talep edecekti yani bu durum, o
günkü sanayinin de burjuvazinin de işine gelen bir gelişme olarak da
yaşandı. 1950’ler 60’lar 70’lerde birkaç büyük göç dalgasıyla kentlere
gelen bu insanlar, ülkenin işçileri olmaya gelenler, oralarda kendi gecekondularını yaptılar. Barınma hakkının gerçekleşmesi dediğimiz şey, o
tarihsel dönemde bir yeniden bölüşüm ilişkileri çerçevesinde değerlendirilebilir. Ve pratikte de bu şöyle gerçekleşiyordu, ev yapılıyor, ardından
bir yıkıma karşı direniş, belediye zabıtası ya da polis kuvvetlerine karşı,
yıkıma karşı bir direniş olarak gerçekleşiyordu. İki, evini savunma,
elektrik, su ve ulaşım gibi benzeri hizmetlerin oluşturulan mahalleye
gelmesi için bir mücadele şeklinde gerçekleşiyordu. Çok iyi hatırlarım, 1
km ötedeki en yakın direkten elektrik kablolarıyla 1 km’lik hat döşeyerek kaçak elektrik kullanıldı tüm mahallede. Onu sökmeye zabıtalar polisler geldiğinde, o kablonun kaçırılması için nöbetçiler dikilirdi, çünkü o
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1 km’lik kablo çok değerli idi, nöbetçiler tarafından o kablonun kaçırılıp,
polis zabıta gittikten sonra tekrar o 1 km’lik elektrik hattının o mahalleye çekildiğine şahit olmuşumdur. Ha keza su şebekelerinin kaçak
olarak mahalleye bağlanması, ulaştırılması ya da uygun olduğu yerlerde
evlerin bahçelerine su kuyuları açılması gibi yöntemlerle su sorunları da
çözülüyordu. Daha sonra bunların yani kaçak suların, kaçak elektriklerin kavgası neticesinde, aslına bakarsanız devlet tarafından giderek, bir
toplumsal uzlaşma ya da geri adım attırma diyelim, buralarda yasal
olarak da fiili olarak da yerleşimler tanınmaya başlandı. Zamanla bu
gecekondu mahallelerine elektrik direkleri geldi, su şebekeleri geldi, işte
asfalt yollar yapılmaya başlandı, otobüs durakları geldi, dolmuş durakları geldi ve bu mahalleler hepinizin bildiği gibi yerleşik gecekondu
mahalleleri haline dönüştü.
1970’li yılların iç savaş ortamında daha yoğun bir şekilde bu gecekondulaşma hareketi sürdü gitti. Ben de o zaman 17-18 yaşlarında bir
Dev-Genç’li olarak bu mücadelelerin içinde yer aldım. Sayısını
bilmiyorum ama özellikle Mamak’da çok evin inşaatına harç atmışımdır,
tuğla taşımışımdır ve o dönem, evlerin mahallelerin oluşmasında, gerekse evlerin planlanmasında ki o günün inşaatçılık bilgimizle, şehir
plancılık bilgilerimizle biz planlardık, elimizin gücümüzün yettiği kadar
tabi ve o mahallelerin oluşmasında da büyük emeğimiz geçti. Sonra da
Engin Ardıç ve Meriç Köyatası’nın dediği gibi, biz “salaklar” olarak cezaevinde yatarken, gecekonducular 1 koyup 3 aldılar ve birden bire 3-5
daire sahibi oldular.
Tabi ki gerçekte böyle değil. Tabi ki biz yaptığımızdan da kesinlikle
pişman değiliz. 1980’lere geldiğimizde ya da 1979 larda, Özal’ın 24 Ocak
kararlarıyla birlikte başlayan yeni süreç yani yaklaşık 30 yıldır yaşadığımız süreç, aslında bir neoliberal kapitalizm süreci olarak Türkiye’de
yaşanıyor. Değerli hocalarımız, bilim insanlarımız iki gündür bu sempozyumda, bu kentsel dönüşüm projelerinin genel içeriği ve neoliberal
kapitalizmin genel durumu üzerine anlatıyorlar; bu nedenle bunlara çok
detaylı olarak girmek istemiyorum ancak belli başlı noktaların altını
çizmekte fayda var. Neoliberal kapitalizm denen şey Türkiye’deki uygulamalarıyla da; bir sanayisizleştirme, iki bunun yerine hizmetler sektörünün geliştirilmesi; öte yandan yoksul halk kitleleri açısından da mülksüzleştirme ve güvencesizleştirme süreçleri olarak yaşanıyor. Bu bir tür
eski sosyal haklar sisteminin, eski kamusal alanın tasfiyesiyle beraber
yürüyen bir süreç olarak da şekilleniyor. Sermayenin kamusal alanı
bütünsel olarak dönüşüme uğratma, tasfiye etme girişimlerinin aslında
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kentteki yansıması da, kentsel dönüşüm projeleri dediğimiz şeylerle
gerçekleşiyor. Bir de TOKİ diye bir şey icat ettiler, biliyorsunuz. Aslında
TOKİ’de bütün bu kenti değiştirme sürecinin bir tür terminatörü gibi de
işlev görüyor. Elindeki yetkilerle, büyük kamulaştırma ve müdahale
etme yetkileriyle de yakıp yıkan bir terminatör gibi, yoksulların yaşadığı
eski gecekondu alanlarını yağmalayan, kentsel rantı büyük sermayeye
ve uluslararası sermayeye, yandaş sermayeye peşkeş çeken bir sürecin
iki ana aktörü var burada aslında. Birincisi TOKİ yoluyla yapılıyor, diğeri
de belediyeler yoluyla yapılıyor. Yer yer bunların ortaklığına da şahit
olmuyor değiliz. Mesela Ankara’da bir tane var; Ankara Kuzey Kent
projesinde TOBAŞ denen şirket, Büyükşehir belediyesi ve TOKİ’nin
ortaklığında kurulmuş bir şirkettir.
Şimdi geldik bu güne, neoliberal kapitalizmin uygulamaları,
neoliberal kentin inşaası sürecinde ve kent rantlarının büyük sermayeye
peşkeş çekilmesi sürecinde de kentsel dönüşüm dediğimiz kavram, o
yoksul mahallelerin ve yoksul halkın karşısına çıktı. Bu işin arka planına
dair de bir iki laf etmek lazım. Eski sosyal hizmetler sistemi, bir tür
sosyal vatandaşlık tanımını da oluşturmuştu aslına bakarsanız. Kamusal
alan dediğimiz şey, eğer toplumun kendini devlet olarak inşaa etmesi,
devletin de kendini toplum olarak inşaa etmesi ise, kamusal alan aslında
bir tür sosyal haklar sistemi ile bir kamu mülkiyeti sistemi ile herkesin
ortak yararlandığı bir kamusal faydayla, ortak kamusal çıkarla adlandırılır. Ancak bütün bunların oluşma süreci de kendiliğinden olmaz, zaten
kendiliğinden oluşmuş ya da doğal olarak oluşmuş bir durum değildir.
Bu ancak, sınıflar mücadelesi içerisinde kazanılmış ve siyasal alanın
belirlendiği, siyasal çatışmanın belirlediği bir alan olarak belirlenir. O
günkü koşullarda bu aslına bakarsanız sosyalizmin reformcu gerçekleşme biçimleriydi. 1980’lerden itibaren sosyalizmin ulusal kurtuluş
mücadelelerinde gerilemesi ile birlikte neoliberalizm uygulamaları,
artık dünyada kapitalizmin, aslına bakarsanız bu arizi dönem dediğimiz
1945 sonrası yaklaşık 25 yıl süren yakın tarih içerisinde, yine gerçek
haline yani aslına döndüğü ve her şeyin metalaştırıldığı, her şeyin alınıp
satılabildiği, eğitimin sağlığın ulaşımın her türden kentsel hizmetlerde
dahil olmak üzere halka sunulan kamusal hizmetlerin de paralılaştırıldığı bir tarihsel döneme yeniden geçiş burada başladı. Dolayısıyla bugün
kamudan bahsedilecekse, bu kamunun kim olduğunu sormak lazım.
Kamu eğer biz değilsek kim? Bunu sorabilmek gerekli ve bugün bu
sosyal vatandaşlık tasfiye edilirken yerine yeni bir neoliberal vatandaşlık tanımı getiriliyor ve bu neoliberal vatandaşlığın da tek bir ilkesi var;

636 │ Toprak Mülkiyeti Sempozyumu
sadece para yani paran varsa, paran kadar vatandaşsın ve burada vatandaş gerçekte bir müşteri yerine konuyor, artık devlet de işin işvereni
yerine konuyor, nüfus cüzdanı yerine artık kredi kartları alıyor yani
limitiniz kadar vatandaşlığınız var demektir.
Barınma hakkı mücadelesinin esasına bakarsanız herhangi bir teorisi
yok, bu genel sınıflar mücadelesi içinde, yoksul halkın mücadeleleri
içerisinde oluşan, gelişen, biriken bir durum. Biz Halkevleri olarak yaklaşık 10 yılı geçkin bir süredir halkın hak mücadeleleri diye bir çizgiyi
oturtmaya çalıştık. Tüm bu tasfiye edilen sosyal hizmetler sisteminin,
sosyal hakların tasfiyesine karşı halkın direnişlerini, halkın gösterdiği
tepkileri örgütlemeyi ve buradan doğan mağduriyetlerin karşısına dikilmeyi kendimize başlıca bir görev olarak seçtik. Dolayısıyla bütün bu
barınma hakkı mücadelesi içinde yer alışımız bir tesadüf değil bizim
açımızdan. Bir tesadüf değil ve biz bu süreçte, neoliberal kapitalizmin
durdurulabilmesi, onun yarattığı sosyal tahribatın, kamuda yarattığı
tahribatın durdurulabilmesinin yolunun ancak bu sürecin mağdurlarıyla
birlikte, ancak onlarla karşısında durarak, hatta bu yıkımın yanındaki
birçok gerici uygulamaların, cemaatçi uygulamaların, bununla paralel
yürüyen kimlik politikalarının da ancak bu şekilde engellenebileceğini
düşündüğümüz için, biz bu mücadelenin içinde bilinçli bir tercih olarak
da yer aldık ve kimi zaman da bunların önderliğinde bulunduk. Dikmen
Vadisi bizim açımızdan ilk deneyim idi, hatırlıyorum o günleri, Tarık abi
de aramızda, belki birazdan o da konuşur tartışma bölümünde, 2006’nın
ilkbaharında Dikmen Vadisi’nde arkadaşlar söylediğinde, işte bir kentsel
dönüşüm mü varmış bir şey varmış burada, bir şey yapacakmış belediye
dendiğinde, ya gidin bir bakın dedik. O zaman Tarık abi yörede bulunan
Halkevi şubemizin başkanıydı ve bizim üyelerimizde vardı mahallede.
Girdik baktık ki işin içinde hakikaten büyük bir rant var, büyük bir kentsel talan var ve bunu gördüğümüz andan itibaren zaten halktaki oluşmuş tepkilerle birlikte Halkevi üyelerimiz ve Halkevi başkanımız olan
Tarık abi ile birlikte oranın mücadelesine giriştik. Biraz önce de dağıttığım gazetede yer aldığı gibi bir barınma hakkı bürosu adı geçer orada.
Barınma hakkı bürosu, aslına bakarsanız arkadaşlar, tüzel kişiliğe sahip
yani yasal bir kurum da değil, mesela böyle bir dernek de yok. Barınma
hakkı bürosu aslında mücadelenin adı. Dikmen Vadisi halkı, Yıldız semtinde bulunan belediyenin kentsel dönüşüm irtibat bürosuna karşı, bu
büroya yıkım bürosu adını takmıştı, işte ona karşı, onların yıkım bürosu
varsa biz de barınma hakkı büromuzu kurarız dedi ve o gündür bu gündür Dikmen Vadisi’ndeki büronun adı da barınma hakkı bürosu kaldı.
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Yoksa Barınma Hakkı Bürosu diye yasal statüde, bir tüzel kişiliği olan
bir şey yok, fiili bir durum aslına bakarsanız, mücadelenin de adı. Daha
sonrasında bir halkın hakları formu düzenledik, Haziran 2007’de. Bütün
bu parasız eğitim parasız sağlık mücadelesi içerisinde, ulaşım, enerji ve
benzeri başlıklarda çeşitli dostlarımız çeşitli kurumlarla bu konuda
geliştirdiğimiz pratikleri, tabi barınma hakkı konusundaki pratikleri bir
araya getirdiğimiz ve buradan halkın önümüzdeki dönem
neoliberalizme karşı olan mücadelesinin ana hattını çizmek üzere Halkın Hakları Formunu düzenledik. Arkasından süreç şöyle gelişti, 1 Şubat
2008’de Dikmen Vadisi’ne çok büyük bir saldırı yapıldı, yaklaşık 5000
polis, 3000’de belediye görevlisinin olduğu ki zaten mahallede toplasanız 3000 kişi ya yaşıyordur ya yaşamıyordur yani adam başına iki belediye görevlisi ya da polis düşecek şekilde büyük bir saldırı yaşandı. O
saldırıyı Dikmen Vadisi halkı gerçekten kararlılıkla püskürttü ve orada
gerek Gökçek’e, gerek devletin zor gücüne şu gösterilmiş oldu; burada
evleri için direnmeye hazır, kararlı bir insan grubu var. Çünkü o güne
kadar kentte çeşitli protesto etkinlikleri şeklinde kalan çabalar vardı,
nitekim gerek belediyenin önüne defalarca gidilmiştir, gerek çeşitli
demokratik kitle örgütleriyle ortak panellere konuşmalara katılma
şeklinde gelişmiştir. Anlaşılıyor ki Gökçek burada Vadi halkının gücünü
de küçümsemiş olacak ki böyle bir saldırı gerçekleştirdi.
Arkasından bu mücadelelerin, bir bölge diğerini örnek alarak, Mamak’a doğru yayıldığını gördük, başka mahallelere yayıldığını gördük.
İstanbul’da çeşitli mahallelerde zaten çeşitli barınma hakkı mücadeleleri
parça bölük şekilde sürüyordu. Sonra bir gazete çıkarma kararımız oldu.
Bu kararda Mamak’ta süren mücadele çok kritik ve etkili oldu çünkü
Mamak’ta 14.000 gecekonduyu ilgilendiren yaklaşık 75-80 bin insanı
ilgilendiren bir kentsel dönüşüm projesi var, proje alanında Kırıkkale
yolu girişindeki sağdaki ve soldaki bütün gecekondular vardır ve oradaki mücadelede mahalleler arasındaki irtibatı kurabilmek ancak bir
yayın organı ile yapabilir dedik, çünkü orası küçük bir kent ve aksi
mümkün değildi ve dolayısıyla gazetemizi çıkarttık. Daha sonra da bir
internet sitemiz oldu; www.barınma.org adresli gazetemiz 6. sayısına
geldi, tamamen imece usulü el emeğiyle üretilen, işte aydınlarla, hukukçularla, mimarlarla, mühendislerle ürettiğimiz bir gazete. Bu yıl 3-4
Ekim tarihlerinde bir de Barınma Hakkı Formu düzenledik, gazetemizde
bilgilerini bulabilirsiniz.
Bu forumda şöyle bir şeyi hedefledik; artık barınma hakkı mücadeleleri belli bir yere geldi Türkiye’de. Artık mağdurdan özneye geçmek
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doğrultusunda bir adımın, hamlenin mutlaka toplumsal mücadelede
yapılması gerekiyor. Karşımıza gelen tehlike çok büyük, onu gördük. Bir
kentsel dönüşüm yasası hazırlanmakta mesela. Çünkü şu an için kentsel
dönüşüm denen şey, belediye yasası içerisinde bir paragraflık düzenlemedir aslında, bilirsiniz 73 üncü maddedir. Ama şu anda hükümetin
gündeminde çok geniş kapsamlı, belediyelerin ve sermayenin ellini
alabildiğine güçlendiren bir kentsel dönüşüm yasası var ve sanırım
önümüzdeki dönem, 2010 yılı içerisinde de bu meclis gündemine gelir
ve çıkarılmaya çalışılır. Artı hepinizin bildiği anayasa tartışmaları çerçevesinde de, Anayasa’nın 57. maddesi yani konut hakkını düzenleyen
maddesi de artık kaldırılıyor. Artık T.C. Anayasası’nda bu 57. madde
olmayacak. Çünkü neolibelarizmin anayasasını yapıyorlar, yani bütün
sosyal hakların da anayasa maddesi olmaktan çıkarılması gereken bir
hukuksal süreç geliyor.
Şimdi kısaca bir şey söylemek istiyorum, oturumun birinde sabah da
tartışıldı, Aynur Özuğurlu hocamız da değindi, şimdi çoğu kere solda
ilerici güçlerde barınma hakkı mücadelesine yönelik çeşitli ön yargılar
falan olabiliyor, çünkü barınma hakkı mücadelesinin diğer hak mücadelelerinden, mesela parasız eğitim parasız sağlık mücadelesinden,
parasız ulaşım hakkı mücadelesinden vb. ayırt edici bir özelliği var; aynı
zamanda mülkiyete konu edinmesi. Dolayısıyla bu çoğu kere solda birçok kişinin kafasını karıştırıyor, biz mülkiyetin mi mücadelesini veriyoruz noktasında. Biz sürece böyle bakmıyoruz yani bu bir mülkiyet mücadelesi değil. İnsanların, her insanın bir barınma gereksinimi vardır, bu
durum çeşitli küçük mülkiyet biçimleri içerisinde bugün bu şekilde
cereyan ediyorsa, bunda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki
Ankara’daki tecrübelerimizde görüldüğü üzere, mesela Dikmen Vadisinde 2400 evin 1200’ü belgesizdi, Mamak’daki 14.000’in 4000’i belgesizdir yani belgesiz diye tabir edilen vatandaşlarındır. Yenimahalle’de
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 1200 evin 600’ü belgesizdir, keza
Altındağ Hıdırlıktepe de böyledir. Bütün bunların bize verdiği veri şu,
1985’deki o meşhur İmar Affından sonraki süreçte bu ülkede 85 yılında
yapılmış gecekondu kadar daha gecekondu yapılmış ve bunlar belgesiz
yani hiçbir yasal hakkı olmayan bir durumdalar. Zaten kentsel dönüşüm
projeleriyle de bu insanlara buralardan defolun gidin denmektedir,
onlar bir hak sahibi olarak da tanımamaktadır. Ayrıca hak sahibi olarak
tanıdıkları tapulu ya da tapu tahsisli diye tabir ettiğimiz belgeli vatandaşlarımız açısından da durum şu; onların elinden de arsaları evleri yok
pahasına alınmaya çalışılmakta ve büyük bir rant saldırısının kurbanı
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olmaktadırlar. Öyle ki, insanlar zaten bir evi var iken hatta tapulu evi
var iken, bu evinde otururken, şimdi üstüne 25-30 milyar daha para
ödeyerek yeni bir ev, Melih Gökçek’ten yeni bir ev satın almak zorunda
kalıyorlar, sırf birileri bu işten kar elde etsin diye. Yani onların 150-200
metrekare arsalara sahip olmaları mevcut durumda barınma haklarına
bir saldırı gelmediği, barınma hakkı konusunda bir problemleri olmadığı anlamına gelmiyor. Yakup Aptal Mahallesi örneği var, aramızda
kimi arkadaşlarımız da var, Çarşamba günü orada hep beraber direnişteydik, Çankaya Belediyesi yıkım ekipleri geldi buraya, jandarmanın
eşliğinde gelindi. Tabi Melih Gökçek şikayet etmiş, gideceksin yıkacaksın
diye ve Melih Gökçek’in yeni taktiği de budur, yani kendi yapamadığını
Çankaya Belediyesi eliyle yaptırmak. Sanırım Dikmen Vadisi’nde de
benzer durumla karşılaşacağız. Yakup Aptal Mahallesi de çok ilginç,
mesela orada kentsel dönüşüm yok, bir ara vardı da kaldırıldı gitti. Şu
anda orada yaklaşık 2000 tane ev kaçak ruhsatsız inşaat durumunda.
Gökçek ve ekibi yine Ankara’da bu mahalleye yönelik çok büyük bir rant
planı içerisinde ancak bu mahalleye imar da götürmüyorlar, kentsel
dönüşüm de yapmıyorlar, hiçbir şey yapmıyor. Niye ? Orada yalnızca
arsa topluyorlar, binlerce dönüm arsa zengin müteahhitler tarafından,
bir takım rant çeteleri tarafından toplanıp, oradaki yoksul halkın elindeki 100-200 metrekare topraklar da merkezileştirilerek, orda büyük
rant elde ediliyor. Nitekim Çarşamba günü sabah 100’lerce kişi, halk
barikat kurdu ve yıkım ekiplerine ve jandarmaya da geçit vermedi, hep
beraber yine oradaydık.
Hak mücadeleleri halkın yurttaş olduğunun farkına varmasına yol
açıyor. Hak mücadeleleri bütünleştirici ve birleştirici bir rol oynuyor.
Neoliberalizmin kimlik siyasetleri ekseninde toplumu bölük pörçük
ettiği bu Türkiye’de, hak mücadelelerinin örneğin Dikmen Vadisi’nde
özellikle Alevisini Sunisini, Kürdünü Türkünü nasıl bir araya getirerek,
ortak bir hat etrafında bir araya getirdiğini ve oradan yeni bir birliğin,
yeni bir emekçi halk unsurunun nasıl yaratıldığını da görebildik.
Son bir şeyle bitiriyorum; Marks kapitalde, işçinin işgünü süresinin
nasıl hesaplandığını anlatırken şöyle söyler; kapitalistler emek gücünü
satın alır ve ondan bir iş gününden iki iş günü çıkartmaya çalışır, tersten
bu onun hakkıdır çünkü emek gücünü satın almıştır. Hani mülkiyet
hakkı var ya, satın alma hakkı var ya, bugün sabah da söylendi; 1789
Fransız Devrimi’yle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne de girmiş o
mülkiyet hakkı ama karşılığında işçi ne yapar, işçi de daha az çalışmak,
daha makul sürelerle çalışabilmek için bu hakkını kullanır. Hakka karşı
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hakkın oluştuğu durumlarda da Marks, eşit hakların hangisinin galip
geleceğine güç karar verir diyor. Sözlerimi bitiriyorum, teşekkür ederim, biraz fazla uzattım galiba.
Ender Büyükçulha; Teşekkür ederim. Şimdi Mahmut Keçeci’ye sözü
vereceğim. Mahmut Keçeci arkadaşımız İstanbul’dan geldi. Kendisi
görme engelli. Mahmut arkadaşımıza söz vermeden önce, bugün sabah
birlikte yaşadığımız, bence çok ilginç bir konuyu da sizlerle paylaşmak
istiyorum. Mahmut arkadaşımızı ben sabah karşıladım. Sempozyumumuza gelirken, Gazi Üniversitesi’nin o bölgede bir körler okulumuz var,
birlikte önce oraya uğradık. Neden uğradık biliyor musunuz ? Mahmut
arkadaşımızın bir daktilosu var, kabartma klavyeli bir daktilo. İşte o
daktilosunun tamir edilmesi lazımmış, ancak bu tamirat yalnızca Ankara’da orada yapılıyormuş. Zaten bu daktilo Türkiye’de de
üretilmiyormuş, Amerika’da üretiliyormuş ve görme engelli insanlarımızın kullanabilmesi için Türkiye’ye oradan getiriliyormuş. Bu beni çok
etkiledi; yani Türkiye’de üretilememesi ve üstelik Türkiye’de yalnızca
bir yerde tamirinin yapılabilmesi. Hani şu sıralar siyasetçilerimiz ya da
kimi iş adamlarımız; Türkiye uçak motoru üretiyor, otomobil üretiyor,
yok şunu üretiyor bunu üretiliyor filan diye böbürlenirlerken, şu işe
bakın ki görme engelli vatandaşlarımızın kullanacağı bir daktiloyu bile
üretemeyen, üstelik onu da koca ülkede yalnızca Ankara’da bir yerde
tamir edebilen bir ülke olma gerçeğini yaşıyoruz. Bu bence son derece
çarpıcıdır.
Evet, Mahmut Keçeci arkadaşımız İstanbul’dan geldi demiştim, kendisi bir kamu çalışanı, bir kamu kurumunda çalışıyor, aynı zamanda
engelli hakları mücadelesinin tanınmış aktivistlerinden birisi, engelli
hakları atölyesi çalışanı. Kendisi Emirgan Körler Okulu olarak bildiğimiz
kamusal bir eğitim kurumuna yönelik saldırı karşısında yürütülen
“Okuluma Dokunma Kampanyası”nın aktif öznelerinden biri oldu. Şimdi
bize o değerli mücadele öyküsünü paylaşacak. Evet, sözü Mahmut arkadaşımıza veriyorum.

İSTANBUL’DA KAMU OKULLARININ ARSALARININ
SERMAYEYE SATIŞI VE EMİRGAN KÖRLER OKULU ÖZELİNDE
‘OKULUMA DOKUNMA’ KAMPANYASI
Mahmut KEÇECİ

Teşekkür ederim. İki gün önce Okuluma Dokunma başlıklı bir eylem
daha vardı; Beyoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin satışıyla ilgili.
Bu iş bir zincire dönüştü artık. Konu başlığımız İstanbul’da okul arsalarının sermayeye satışı ve Emirgan Körler Okulu özelinde “Okuluma
Dokunma” kampanyası. Bu kampanya İstanbul Altı Nokta Körler Derneği’nin ve Halkevleri Sarıyer Şubesi’nin yoğun çabalarıyla yürütülmüş
bir kampanya, daha sonra ciddi boyutlara ulaşan bir kampanya.
Neoliberal ekonomik politik sistemin insanı merkeze almayan yaklaşımlarıyla, kentleri ve yaşam alanlarını rant ekonomisinin gereksinimlerine göre sermaye odaklı bir biçimde yeniden dizayn etmeyi amaçladığı
yaklaşım, kentsel dönüşüm yanılsaması diye adlandırıyorum ben bunu,
en çok da eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu okul ve hastane gibi
kamusal alanları hedef alan bir seyirde ilerlemektedir. Biz şu anda “Sağlığıma Engel Olma” adıyla yeni bir kampanya başlattık. İstanbul Fizik
Tedavi Hastanesi’nin durumunu biliyorsunuzdur sanıyorum. İki yıl önce
bir alışveriş merkezinin yapımı dolayısıyla bir hasar görmüştü. Sağlık
Bakanlığı da uyuyor, bu hastaneyi yeniden inşaa noktasında üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmek yerine, şu an Sağlık Bakanlığı derin
bir uykuda aslında. Bu sezgisel değil büyük bir gerçeklik. Sağlık alanında
da oradan dalabilirler satışla ilgili. “Hastanemi Geri Ver” demek durumda kalabiliriz. Dolayısıyla sahip çıkılması gereken kamusal alanlarımız var İstanbul’da.
Arsası satışa konu olması muhtemel okullardan olan Altı Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi, diğer bir söyleyişle Emirgan Körler Okulu,
bu doğrultuda bir tahliye baskısıyla karşı karşıya bulunmasına karşın
oluşan toplumsal direnç sonucunda şimdilik faaliyetleriyle dimdik
ayakta duruyor. Okulu ayakta tutan enerji ve idare kuşkusuz bir kampanyayı, bir direnişi tanımlayan ve o kampanya ve direnişi yönlendiren
bir özne durumundaki platformun da adı olan “Okuluma Dokunma”
ruhu ve dinamizmidir. Emirgan 6 Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi,
körlüğün önlenmesi, körlükle ilgili sorunlar konusunda kamuoyu oluş-
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turması, körlerin eğitimi, işyerlerine yerleştirilmeleri ve verimli hale
getirilmeleri amacıyla İstanbul Valiliği, İstanbul Belediyesi ve Altı Nokta
Körler Derneği, bazı Lions kulüpleri ve dönemin aydın ve bürokratlarının katılımıyla 13 Mart 1972 yılında kuruldu. Altı Nokta Körler Vakfı
öncülüğünde İstanbul Belediyesi’nin 1970 yılında 30 yıllığına intifa
hakkını verdiği Emirgan Reşitpaşa’daki arazi üzerine, Milliyet gazetesinin de katkılarıyla sürdürülen bir kampanyadan elde edilen gelirlerle
inşa edilen kompleks bir yapıdır. Altı Nokta Körler Vakfı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü ile 1973 yılında faaliyetine
başlayan Emirgan Altı Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi, yakın bir
döneme değin ülkemizdeki yetişkin görme engellilere hizmet veren tek
merkez durumundadır. Bu benim iddiam. Zira eğitim alanları ayrıştırmadan önce Ankara’da bulunan Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
görme engellilerin yanı sıra diğer engelliler ve desteğe gereksinim duyan diğer sosyal gruplara eğitim desteği veren karma bir yapı içeriyordu. Bundan dolayı ben tek merkez değerlendirmesi yapıyorum Reşit
Paşa için. Sağlık Bakanlığı ile daha sonra da hizmet ortaklığıyla Sağlık
Bakanlığı’nın yerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu alırken açılışından bu yana bu merkez uluslararası standartlarda 2000
kişiye temel eğitim desteği, 90 kişiye de masörlük eğitimi vererek bu
alanda yeri doldurulamaz bir işlevi yerine getirmiştir.
DİE’nin 2000 yılı nüfus sayımına göre ülkemizde genel nüfus sayısı
68.622.559, genel engelli sayısı 8.431.937 dir. Yani Türkiye’deki memur
ve işçilerden daha fazla bir kütle, aslında uyuyan bir dev gözüyle bakıyorum ben buna. Rakamı görünce ya bir uyandığını düşünsenize? Üstelik toplumun en keskin çelişkilerini yaşayan kesimidir. Bu rakamı genel
nüfusa oranladığınızda %12.39’a tekabül ediyor ve görme engelli sayısı
411.735 yani %0.63’e tekabül ediyor. Eğitim yönünden Milli Eğitim
Bakanlığı’nın resmi açıklamalarına göre görme engellilerin eğitim olanaklarından yararlanma oranı %2.54, istihdam olanakları %1.2 ve engel
grupları içerisinde ekonomik yetersizlik oranlı başlıca grubu oluşturuyor görme engelliler. Türkiye’de görme engelliler için, 16 demek isterdim ama Niğde Körler Okulunu kapattılar dolayısıyla 15 adet ilköğretim
okulu mevcuttur. Böyle bir gerçekliğimiz de var. Şu anda bir kampanyamız da sürüyor yani Altı Nokta Körler Derneği ve Konfederasyonunun
çabalarıyla yani Niğde Körler Okulu’nun yeniden açılması da bir mücadele konusudur. Görme engelliler aileleri ile çevreleri tarafından desteklendiklerinde, lise ve üniversitelerde diğer öğrencilerle birlikte
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karma eğitim almaktadırlar. Görme engellilerin aldıkları akademik eğitimin dışında çok önemli bir eğitime daha ihtiyaçları vardır, bu da
rebahilitasyon eğitimidir.
Yukarıdaki tabloda görme engellilerin bu türden merkezlere duyduğu gereksinim açık ve çok net bir şekilde görünürken; genetik hastalıklar, akraba evlilikleri, yanlış ilaç kullanımı, şeker hastalığı, sahte alkol
kullanımı, kazalar, böbrek yetmezliği ve göz tansiyonu gibi nedenlerle
görme engelli sayısı her geçen gün artarken; görme engellilere yönelik
eğitim olanakları yönünden geliştirici bir çaba gösterilmediği gibi, bu
alanda hizmet veren mevcut kurumların tasfiyesine yönelik rant amaçlı
girişimler çarpıcı bir görünüm içeriyor. Halkın en geri yoksun ve yoksul
bırakılmış kesimini oluşturan engellilerin sahip oldukları kısıtlı olanaklara pervasızca el koyma fütursuzluğu neoliberal ekonomik politik sistemin yağmacı yüzünü belirginleştiren bir görüntüdür. Üstelik Emirgan
Altı Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi sadece görme engellilere
eğitim vermekle kalmayıp, oluşturulan spor alanlarıyla bölge gençliğini
kucaklayarak, ciddi bir sosyal kaynaşma yaratmaktadır ve bulunduğu
yerleşim alanına yönelik körlüğü önleme amaçlı göz taramaları ve göz
üzerine yapılan çalışmaları da yürütmektedir. Bu işlevsel adımlarıyla
önemli bir kamusal gereksinimi de karşılayan rehabilitasyon merkezi,
özellikle bağımsız hareket kurslarını, bu bağımsız hareket kurslarından
kasıt görme engellilerin bastonlarını kullanmak suretiyle kendi başlarına sokaklarda hareket edebilmelerini ifade ediyor, bunu kazandıran
kursları da vermektedir. Bu kurslar cadde ve sokaklara yayılarak, Reşit
Paşa’yı sosyal bir laboratuara da dönüştürmüştür. Rehabilitasyon merkezi bu sayede halkın, görme engellilere yönelik önyargısız, paylaşıma
açık duyarlılığının gelişmesini sağlamıştır.
Yılların deneyimi ve birikimi ile sağlanan bu atmosfer insan odaklı
bakıldığında hangi değişim değerlerine tercih edilebilir? İşte arkadaşlar
“Okuluma Dokunma” tepkiselliğinin temel dayanağı bu sorgulamadır
yani tekrar ediyorum, yılların deneyim ve birikimiyle sağlanan bu atmosfer insan odaklı bakıldığında hangi değişim değerine tercih edilebilir? Sermayenin kulelerle gökdelenlerle alışveriş merkezleriyle yarattığı
ilizyonla gözleri kamaşan büyükşehir belediyesinin, 31 Mayıs 2007
tarihinde merkeze ulaştırdığı tahliye talebi “Okuluma Dokunma” ateşinin fitilini ateşleyen kıvılcımı oluşturdu. Merkezin öneminin farkında
olan engellilerin başlattıkları mücadele kitlesel yürüyüş ve basın açıklamaları, şenlik ve imza kampanyası gibi eylem ve etkinliklerle büyüyüp
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yaygınlaşarak, belediye meclisinde konsensüs sağlanmış yani bütün
partiler bu kararda ortaklaşmıştı, boşaltma kararını uygulanamaz bir
etkiye ulaşmıştır. Öğretici bir deneyim olan “Okuluma Dokunma” eylem
süreci engellilerin hak mücadelesini lokal düzeyden yani kendi kendine
olmaktan toplumsal düzeye çıkarırken, dilencileştirme politikalarıyla
engellileri koruma tekelini elinde tutanların maskelerini düşürmüştür.
Yoksul halkı, kentsel dönüşüm mağdurlarını, sendikaları, meslek odalarını, vakıfları, dernekleri, pek çok kurum, kuruluş ve inisiyatifi bir araya
getiren “Okuluma Dokunma” direnişi, oluşan bu birikimle yarattığı
pratik sorunlarla bahşedebilmede örgütlü mücadele rolüne ilişkin
önemli bir perspektif sunmaktadır.
Her ne kadar geliştirilen bu ortak tavırla büyükşehir belediyesine ait
kamu hizmetlerinin kesintisiz ve sürekliliği ilkesine aykırı bu dayatma
geri püskürtülmüş olsa da, belediyeye de okul yaptırma amaçlı bağışlanmış olan arsa üzerinde Altı Nokta Körler Rehabilitasyon Merkezi’nin
geleceği insan odaklı bir sözleşme yapılmadığı sürece bir muammadır.
Yani faaliyet devam ediyor ama sözleşme yenilenmediği sürece merkezin geleceği bir muammadır. Bu nedenle “Okuluma Dokunma” direnişi
güncel ve sıcak olmasa da yaşayan bir deriniştir Ben de yaşasın “Okuluma Dokunma” direnişimiz diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum.
Ender Büyükçulha; Mahmut arkadaşımızla ilgili bir şeyleri paylaşmak istiyorum izninizle. Yeni öğrendim, kendisi aynı zamanda benim
meslektaşım, yani hukuk fakültesini bitirmiş ancak bizim mesleğimizde
avukatlık yapabilmek için staj zorunluluğu vardır ve staj yaparken de
bir işte çalışamazsınız. Mahmut arkadaşımız ekonomisini, geçimini
sağlayamadığı için stajını yapamamış ama hukuk fakültesini bitirmiş.
Avukatlık, bence bir hak arama eylemi çabası ise, bir ruhsatı ya da baro
kaydı olmasa da, benim gördüğüm en güçlü başarılı avukatlardan birisi
kendisi, bunu itiraf etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, jeofizikçilere sorarsanız Büyük Marmara Depremi
bundan 10 yıl önce yaşandı ve 1 dakikaya yakın sürdü. Ama sosyal bilimcilere sorarsanız, Büyük Marmara Depremi hala devam ediyor, etkisini ve yıkımını artırarak üstelik. İşte bu büyük yıkımı yaşayan insanlarımızdan biri aramızda; Çisem Uğur arkadaşımız. Kendisi Kocaeli’den
İzmit’den geliyor, İzmit Arızlı’dan. Kendisi bir depremzede, dost bir ülke
tarafından depremzedeler için yaptırılmış deprem konutlarında kalıyor.
Ancak maalesef o konutlardan şimdi depremzedeler çıkarılmak isteniyor, o konutlar önce bürokratlara lojman yapılmak, ardından da zengin
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varlıklı kesimlere yani sermayeye satılarak, alışveriş merkezi vesaire
yapılmak isteniyor. Bunun için bir mücadele veriyor Arızlı’lı
depremzedeler. Sanrım basından da takip ediyorsunuz. Bu mücadele
kimi zaman kolluk güçlerinin yer aldığı ciddi saldırılara da vesile oldu,
hem de depremin yıldönümünde. Çisem Uğur arkadaşımız büyük bir fedakarlıkla bu sempozyuma katıldı, şöyle ki; kendisi depremzedelere
yönelik bu polis saldırılarında yani onları evlerinden çıkarmak için
yapılan tahliye amaçlı saldırılar sırasında gözaltına alınan Arızlı
depremzedelerden birisi. Kendisi hakkında bizim ceza muhakemesi
kanunumuzda tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiş olan adli
kontrol kararı verilmiş ilgili mahkeme tarafından. Bu nedenle aslında bu
gün karakola gidip imza atması gerekiyordu. Ancak o, sesini duyurmak
için burada olmayı tercih etti. O imzayı atamadığı için belki döndüğünde
cezaevine girecek ama burada sizlere yaşadıkları sorunu ve taleplerini
iletmeyi çok daha önemli gördü kendi özgürlüğünden. Şimdi Çisem
Uğur’a veriyorum sözü.

KAMUYA AİT DEPREM KONUTLARININ
SERMAYEYE SATIŞI VE İZMİT ARIZLI’DA
DEPREMZEDELERİN BARINMA HAKKI MÜCADELESİ
Çisem UĞUR

Çisem Uğur; Teşekkür ediyorum, Avukat Ender bey özetle anlattı
ama birazcık yüreklerinizi acıtacak bir hikaye ile başlamak istiyorum
ben, doğrudan yaşadıklarımla başlamak istiyorum. 17 Ağustos günü 45
saniyede evlerimiz yıkıldı, hayatlarımız birden yıkıma uğradı ama hala
da bir sosyal yıkım içerisinde 10 senedir bir mücadele veriyoruz. Ben
deprem esnasında babamı ve abimi enkaz da kaybettim. Ben 5 saat
enkaz altında kaldım ve o 5 saatlik zaman sanki 5 sene geçmiş gibi diyebilirim. Her an beton yığınları arasında ölümü beklemek kadar korkunç
bir şey yok. Şimdi öleceğim, evet şimdi ölüyorum, bu korkuyla tam 5
saat geçirdim. Ama inanın bu bana 5 yıl gibi geçti. Üstümde annem
vardı, annemle bir hayat mücadelesi vermek zorundaydık, sağlam çıkmayı istiyorduk enkazdan. Altımda ise cansız bedeni ile yatan abim
vardı ve abimin ölmüş olduğunu anneme bile söylemedim, çünkü gücü
kırılmamalıydı, direnmeliydik, oradan sağ çıkmalıydık. Aynı şekilde hala
da bir direnç içerisindeyiz. Orada bir yaşam savaşı verdim, yaşamak için
ölüme karşı direndim. Şimdi de hiç hakları olmadığı halde, valiliğin
devlet gücünü kullanarak elimizden almaya kalktıkları bu evler için,
barınma hakkımız için bir yaşam savaşı veriyoruz. En doğal hakkımız
olan evlerimizi ve barınma hakkımızı kullanmak için bir savaş veriyoruz.
Ender beyin de söylediği gibi bu evler kesinlikle Türk parasıyla değil,
Irak hükümeti tarafından 10 milyon dolarlık ham petrolün
depremzedelere konut yapılması karşılığı hibe olarak TÜPRAŞ’a gönderilmesi ile yapıldı. Özellikle bunu yani petrol olarak geldiğini sizlerle
paylaşmak istiyorum çünkü bu bir ayni yardımdır ve ayni yardımlara da
keyfice el koymak aslında hukuken bir suçtur. Bu petrol paraya dönüştürülüyor ve 10 milyon dolarlık büyük bir rakamla depremzedeler için
237 tane konut yapılıyor. Bu konutları o dönem içerisinde, apar topar
gazete ilanlarıyla 2001 yılında bizi yerleştirmek istediler ve inanın bana
evler bittikten sonra 3 ay içerisinde bizleri toparlayıp evlere yerleştirdiler. Bizleri depremde birinci derece yakınını kaybetmiş kişilerden
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puan sistemine göre belirlediler. Amaçlarını, o dönem içerisinde
anlayamıyorduk ama geçtiğimiz yıllarda daha da net bir şekilde anladık.
Evlere girdiğimiz zaman inanın biz de hayret ettik, çünkü evler muazzam güzel yapılmıştı. 3+1 büyüklükte ve bir tepede, körfezi bir baştan
bir başa gören muazzam bir manzaraya sahipti, küçük bir boğaz görüntüsünü andıran bir manzaraya sahipti. Bir site havasında, çevresi düzenlenmiş, yeşil alanı yapılmıştı. Dolayısıyla ilk zamanlar anlayamamıştık ama sonraları bu bizim endişeye kapılmamıza neden oldu, niye 1+1
veya 2+1 değil yani gerçekte diğer depremzedelere ve fakirlere layık
görülen evlerden değil de daha güzel daha muazzam yapılmıştı bu evler?
Sonra gerçek niyetlerini de anladık yani ortaya çıktı. Meğer kendilerine,
sermayeye yapmışlar. Önce 2001 yılında Orman Bakanlığı’na 2B arazisini üstlerine alabilmek için kalem eşkıyalığı yapmışlar, bunlar da elimizde belgeli, yazılar yazılıyor ilk olarak reddediliyor ama öyle olmuyor
böyle olmuyor ne yapıp yapıp bu araziyi kendi üstlerine geçiriyorlar.
Tabi bizim de biraz acılarımız hafifleyince azıcık da uyanınca işte Ramazan ayında Ramazanın ilk gecesi saat 11’de kapımıza çevik kuvvetle
gelip de ya bu kira sözleşmesine imza atarsınız yoksa sizi buradan çevik
kuvvet zoruyla atacağız şeklindeki baskılarıyla insanlar hem korktular
hem de uyandılar. Niye böyle bir baskı içerisindeyiz? Niye biz kiracı
statüsüne sokulmak isteniyoruz? Bizim evler ilk başta da söylediğimiz
gibi Irak yardımıyla yapıldı ve Irak Kızılay’ı ile şartlı bir şekilde protokol
imzalandı. Bu protokolde de bu evlerin depremzedelere hibe edilmesi
söyleniyordu. Peki niçin şimdi bizi kiracı statüsüne sokuyorsunuz?
Meğer bu evlere dair başka niyetler, planlar varmış. O nedenle böyle
güzel yapılmış.
2001 yılında biz de hukuksal olarak mücadelemizi aynı zamanda
başlattık. Hukuksal olarak mücadele başlattık ama bunun yanında da
daha değişik direnişlerimiz de, eylem etkinliklerimiz de tabi ki oluyordu.
2001 yılından 2010 yılına kadar 9 sene geçti, kapımızdan çevik kuvvet
hiç ayrılmadı. Valiliğin baskıları oluyordu ve bu baskılarla 80 tane
depremzede evinden atıldı. Bunların atılma hikayelerini sizlere anlattığım zaman belki burada gözyaşlarına boğulursunuz. İçlerinde 3 aylık
hamile bayanın saçlarından tutup atma şekli de vardı, evinde olmayan
insanın evini çilingirle açıp eşyalarını kamyona yığıp depolara atma
şekli de vardı. İşte bu bizim devlet yöneticilerimizin depremzedeye
gösterdiği o çirkin yüzüydü. Bu şekilde 80 depremzede evinden atıldıktan sonra daha korkunç bir manzara ile karşılaştık, bunların yerine
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bürokratlar gelmeye başladı, üst düzey memurlar gelmeye başladı.
Bunlar gelmeye başlayınca biz dedik ki ne oluyor, ne yapıyorsunuz?
Burası depremzedeye hibe edildi, bizim barınma hakkımızı
savunmuyorsunuz, bizden zorla gasp yapıyorsunuz, kira alıyorsunuz,
aynı zamanda siz burayı memurlarınıza ve bürokratlarınıza tahsis ediyorsunuz. Bir milli eğitim müdürünün aylığı 4.5 milyarı buluyor. Bu kişi
ile 530 lira ile 3 çocuk okutan depremde dul kalmış bir hanımı aynı
ortama koyuyorsunuz. Ben şimdi sizlerin vicdanına sesleniyorum mümkün mü sizce? Üstelik o insan buraya geliyor, bu evi lojman olarak kullanıyor ve depremzedenin hakkı yeniliyor, depremzede atılıyor yerine
bürokrat getiriliyor. Hem bir sosyal çatışmaya sebep oluyorlar, hem de
depremzedenin hakkını gasp ediyorlar.
Buna karşı Haziran ayında bir çadır kurup çadır eylemi başlattık. Eylemimizi Halkevlerinin ve diğer kurumların desteğiyle, bize örgütlü
yaşamayı öğrettikleri için, hareketlerimizi daha bilinçli bir şekilde, daha
düzgün bir şekilde yapmaya başladık. Fakat çadırdan çok rahatsız oldular. Vali beyle görüşmelerimizde, AKP’li Kocaeli milletvekilleriyle görüşmelerimizde, bizi marjinal ilan ettiler. Hak arayan herkes gibi biz de
marjinal ilan edildik, çünkü hakkımızı istiyorduk, çünkü bürokratların
oradan çıkıp depremzedelerin yaşamasını istiyorduk, bu evler
depremzedeye hibe idi çünkü. Polis tarafından muazzam kötü davranışlara tabi tutulduk, çoğu insanımızı tehdit ettiler, ben 24 saat gözaltında kaldım, savcılığa gitmemle birlikte bu 30 saatlik bir gözaltı süresi
oldu, sadece hakkımı aradığım içindi bu. Çadırımızı 300’e yakın robokop
ile yıktılar, 300 robokop polisin bizim küçük çadırımızı tutup da kaldırdığını, o arada bizi de ezip geçtiklerine tanığım. Depremde ellerini kaybetmiş ellerini kullanamayan arkadaşlarımı postallarıyla çiğneyerek o
çadırımızı aldılar. O çadırda güzel destek veriliyordu, hakkımızı güzel
koruyorduk, belki kamuoyundan takip etmişsinizdir ulusal basında
hemen hemen her hafta gündeme geldik, işte bu onları çok yaraladı,
hakkımızı aramamız onları çok yaraladı, bunun için de öncelikle çadırımızı yok ettiler. Daha sonra da bizi gözaltına aldılar ve şu anda hala
süren hem imza atma, hem de sürekli bir polis ablukası altındayız. Sitemizin etrafında sürekli çevik kuvvetler ve içeride sivil polisler var. Biz
bunlarla yaşamayı, bunlarla birlikte psikolojimiz bozulmadan yaşamayı
sürdüreceğiz.
Bize de diğer arkadaşlarımıza yaptıkları gibi entikalar yapmaya çalıştılar, bunlardan en büyüğü de TOKİ aldatmacasıydı. Bizimde TOKİ ile
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karşımıza geldiler, işte dediler sizi buradan çıkaracağız ama mağdur
etmeyeceğiz, peki ne yapacaksınız? size TOKİ yapıyoruz, kaç katlı? 10
katlı, nerede? şehrin taaa öbür ucunda, çünkü biz buraya layık değiliz.
Körfez manzarasını bizim seyretme gibi bir lüksümüz yok, mümkün
değil, orası bürokratlara layık bir yer. Peki nasıl ödeyeceğiz TOKİ’yi? 8
milyar peşinat vereceksiniz, üstünü 375 milyon aylık ödeme yapacaksınız. Aman Allahım, ey vali bey, sen bilmiyor musun buradaki insanların
durumunu? Burdaki insanlar 530 liraya geçinen insanlar. Sen bilmiyor
musun buradaki insanların birçoğu zaten dul ve çocuk yetiştirmek zorundalar. Buna rağmen hala üzerlerimizde siz TOKİ’ye gideceksiniz,
burası bürokratlara lojman yapılacak baskısı var. Biz de buna karşı
direniyoruz ve TOKİ’yi kabul etmiyoruz. Bu evler depremzedelere hibe
edildi. TOKİ büyük bir aldatmaca, Türkiye’nin her yerinde, aynen o
kentsel dönüşüm aldatmacası gibi. TOKİ de çok büyük bir aldatmaca
zaten orda yaşayan hiçbir kişinin birikmiş 8 milyar kenarda parası da
yok. Parası olsa zaten belki başka yerde kendi şartları ile ev yapabilecektir. Aynı zamanda özellikle vurguluyoruz ki biz deprem yaşamış
insanlarız, saatlerce enkaz altında kaldık, bırakın 10 katı, gidip birkaç
katlı bina gördüğümüz zaman ürküyoruz, biz öyle bir eve gidip yaşayamayız dediğimizde, olur mu canım onlar nasıl sağlam yapıldı diye bize
artık mühendislerin vermesi gereken brifingleri vali vermeye kalktı.
Yani bizim hiçbir zaman ne psikolojik durumumuz, ne içinde bulunduğumuz sosyal durumumuz, ne gelir düzeyimiz; onları kesinlikle
ilgilendirmiyor. Hiç utanmadan 4 milyar aylık alan üst düzey memurlarda, bürokratlarda bütün gözlerini oraya dikmişler. Size körfez manzaralı 3+1 evi yar etmeyiz, sizin evleriniz 10 katlı 2+1 olmalı, 70 metrekarede yaşamak zorundasınız dercesine sürekli bizi buna itiyorlar. Bu
kesinlikle benim kendime yakıştırdığım bir şey değil, ben insanım, ben
bir bedel verdim, 5 saat enkaz altında kaldım, abimi kaybettim, babamı
kaybettim ve benim gibi ailesinden 13 kişiyi kaybeden insanlar var
burada. Hiç kimsesi kalmamış insanlar var, dullar var, yetimler var. O
yüzden herkesin daha dirayetli, daha dirençli olmasını, bize mücadelemizde destek olmasını istiyorum. Sanki bizi işgalci, beleşçi gibi gösteren
yanıltmalar var, bu da valiliğin siyasetçilerin oyunları olarak görüyorum, sanki biz beleşçiyiz işgalciyiz, o evleri zorla işgal etmişiz gibi kamuoyuna bir yanlış bilgilendirmeleri var. Buna karşı da biz beleşçi değiliz, biz işgalci değiliz, yeni projelerle karşılarına çıktık, madem burası
depremzedeye verilmek istenmiyordu, bürokratlara yapılacaktı, peki
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zamanında bizi niye apar topar soktunuz buraya? Deprem yardımını
çıkarınıza göre kullanmak için mi? Irak hükümetini aldatmak için mi ?
Haziran ayından beri fiili bir şekilde devam ediyor direnişimiz. Fiili
dediğimde sürekli olarak polisle çatışma halindeyiz. Çocuklarımızın da
psikolojisi bozuldu. Ben hala yürürken arkamdan polis beni takip ediyor
mu diye sürekli arkama bakan bir insan olmaya başladım. Çünkü iki
arkadaş toplantı yapacağımız zaman sitede peşimize sivil polis takılıyor.
Bir eylemimizde gazetecileri içeri almamak için yollarımızı kapattılar,
dört etraftan çevik kuvveti yığdılar, içeriye bir tane gazeteci sokmadılar
ve içeride neredeyse bize işkence ettiler. Ondan sonra ellerinde coplar
ve postallarıyla bizleri copladılar, postallarıyla yere düşen arkadaşlarımızı, yaşlılarımızı çiğnediler. Bizim gözaltına alınış tarzımız da çok iç
acıtıcıydı. Çünkü o dönem içerisinde o herkesin çok yakından takip ettiği
Cem Garipoğlu vardı ya ona gösterilen muameleyi bile bize çok gördüler. Biz hak arıyoruz diye ellerimiz arkadan kelepçelendi ve bu arada
karnımıza tekmeler attılar.
Ancak bilsinler ki oradaki depremzedelerin hepsi bunlar karşısında
daha da güçleniyor, haklarını aramak için çok daha dirençli bir biçimde
ortaya çıkıyorlar. Hiçbir zaman da ne TOKİ’yi kabul edeceğiz, ne de
başka bir şartları kabul edeceğimizi düşünmüyoruz. Bize yani
depremzedelere zamanında Irak hükümeti tarafından hediye ve hibe
edilen bu evler bizimdir, biz bu evlerden çıkmayı düşünmüyoruz, eğer
biz çıkarsak da yerimize yine depremzedeler yerleştirilmelidir. Paylaşacaklarım bu kadar, teşekkür ederim.
Ender Büyükçulha; Evet, bende fırsat buldukça Kocaeli Arızlı’ya gidiyorum. Hem hukuki destek için, hem de o güzel insanlarla buluşmak,
kaynaşmak için. Arkadaşlar, eğer yolu düşen olursa mutlaka Arızlı Deprem Konutları’na uğrasın. Gerçekten çok güzel yapılmış konutlar ve
sanırım bu yüzden el koymaya ve depremzedeleri oradan çıkarmaya
çalışıyorlar. Oraya yapacağınız her ziyaret, aslında Çisem arkadaşımızın
anlattığı hala sürmekte olan bu ablukanın, baskı ve yıldırma politikasının da biraz olsun kırılması ve oradaki insanların nefes almasını sağlayacaktır. Bu konuda güzel gelişmeler de var, birçok değerli kurumumuz,
birçok aydınımız sanatçımız, demokratik kitle örgütümüzün yöneticileri,
son dönemlerde giderek desteklerini arttırıyorlar. Çisem arkadaşımız
sizinle paylaşmadı ama ben gittiğimde bana anlatılmıştı, çok önemsedim
bir husus daha var. Çisem’in anlattığı gibi Irak hükümeti yardım yapıyor,
bu yapılan konutlar depremzedelere bir protokol kapsamında veriliyor,

Kamuya Ait Deprem Konutlarının Sermayeye Satışı… │ 651
daha sonra da Irak’tan da yetkililer çağrılarak bir tören düzenliyorlar.
Konutların depremzedelere teslim törenidir bu. Ancak Türk yetkililer
tapu diye, artan bir miktar yardım parası ile alınmış beyaz eşyaların
garanti belgelerini rulo yapıyorlar ve tapu diye depremzedelere dağıtıyorlar bu törende. Irak hükümetini de böyle aldatıyorlar. Geçtiğimiz
günlerde Ankara’ya geldi depremzedeler ve Irak büyükelçisi ile bu konuları görüştüler. Büyükelçi inanamadı anlattıklarına ama çok da bir şey
yapamadı tabi, Irak’ın durumu malum zaten.
Evet, Şimdi Türkiye’mizin iki cennet yerine gideceğiz. İlk önce
Toroslar’dan bir temiz hava getirdi bize sevgili Hüseyin Özçelik, kendisi
Niğde Ulukışla Hasangazi Köyü’nden geliyor ve kendisi bu köyde köy
meclisi derneğinde görevli, oranın yöneticilerinden biri. Oradaki köylüler ve Hüseyin Özçelik arkadaşımız, siyanürlü altın madenciliğine karşı
topraklarını savunuyorlar, çevreyi savunuyorlar, son derece onurlu bir
mücadele yürütüyorlar. Hüseyin arkadaşımızı buraya zor getirdim, açık
söyleyeyim Jandarma ile mahkemeleri vardı, hala da aklı orada. Bir
eylemde E5 karayolunu trafiğe kesmişler ve jandarmayla sorunlar yaşamışlar, bu nedenle süren davaları var. Kendisi bu nedenle hemen de
bu akşam geri dönecek, çetin ama onurlu bir kavgaya uğurlayacağız onu,
evet Hüseyin bey, söz sizde …

NİĞDE ULUKIŞLA KÖYLÜLERİNİN SİYANÜRLÜ ALTIN
MADENCİLİĞİNE KARŞI MÜCADELESİ
Hüseyin ÖZÇELİK

Teşekkür ediyorum. Şahsınızda bu imkanı bize verdiğiniz için bu
toplantıyı düzenleyen, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.
Niğde Ulukışla’da siyanürlü altın işletmesi kurulmak isteniyor. Siyanürlü altın işletmesi kurmak için Porsuk göleti alanı valilik tarafından
satılıyor. Oysa bu alan civar köylerin sulama ihtiyacı için düşünülmüş ve
kullanılmıştı, bu amaçla kamulaştırılmıştı. Bu gölet alanı toplam 6 köyün
su ihtiyacını karşılıyor. Eğer göz yumarsak bu gölet alanı siyanür için
havuz olarak kullanılacak. Bolkar Dağları’nda 2 yıldır altın arama faaliyetleri sürüyor. Altın madeninden etkilenecek alanın bir kolu Çukurova’ya uzanıyor; Pozantı, Çiftehan, Tekir, Şekerpınarı, Mersin ve Adana
suları tehlike altında. Su havzasının bir kolu ise Ulukışla, Darboğaz ve
Emirler’e kadar uzanıyor. Altın madeninin etkileyeceği alan 50 km yarıçaplı bir alandır. Bu alandaki herkes altın madeni arama ve iletme faaliyetlerinden etkilenecektir. Altın arama sahasında kullanılacak kirleticiler, kayaların arasından sızarak su havzalarına karışacak, altın ayrıştırıldıktan sonra geriye kalan maddeler ocaklara gömülecek ve bu ağır
metal dolu atıkların sulara karışması engellenemeyecek. Cevherin içindeki altın, gümüş, kurşun ve çinkonun dışındaki büyük bölümü
demiroksit silisten yani %68 ni oluşturuyor, kükürt az %1 onun altında,
ama arsenik çok yüksek %2.2 oranında ve bu çok yüksek bir oranda
arsenik su ve toprağa karıştığında, bölgede ne tarım kalacak, ne insan,
ne toprak, ne hava, ne de su. Altın arama faaliyetleri hızla devam ediyor,
buna karşı köylerimiz aylarca direndi. Arsenik gibi ağır metallerin zararlarını halka anlattık. Şirket, siyanürlü altın işletmesini Hasangazi ve
Porsuk köylerinde kurmaya karar verdi. Altıncılar boş durmadı, topraklarımızı işbirlikçilerin yardımıyla satın aldılar. Hasangazi, Porsuk,
Bayanbur, Gümüş ve İlhan direniyor. Siyanürlü altın madeninin zararları
öğrenildikçe, daha fazla insan siyanürü değil yaşamı tercih ediyor.
Bolkar Dağları’ndan çıkarılan kayalar Ulukışla’nın göbeğine getirilecek,
burada siyanür ile bu kayaların içindeki altın çıkarılarak, altın dışında
eritilen atıklar doğaya bırakılacak. Günde 200 ton çamur içerisindeki
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zehir toprağımıza suyumuza havamıza bırakılacak. Şirket Çevre ve Orman Bakanlığından izin aldığında işletmesini faaliyete sokacak. İzin
başvurusunda ise topraktaki arsenik, kalsiyum ve nikel gibi ağır metallerden bahsedilmiyor, zehirli bu metallerin toprağımıza suyumuza yaşamımıza etkisi konusunda gerçekler gizleniyor. Siyanürle altını ayrıştırmak için sularımız dipten çekilecek ve susuz kalacağız. Atıklarını
topraklarımıza atacaklar, ürünsüz kalacağız. Zehirleri yağmurlarla havaya karışacak, nefessiz kalacağız. Toprağını satanlar bize siyanür havuzunda ördekler yüzüyor diyorlar, o halde haydi bakalım onlar da yüzsünler? Maden arama ve işletme sonucunda toprağımız, ekmeğimiz yok
olacak ama biz yaşamak istiyoruz. Bölgemizin doğa ve kültür zenginliklerine sahip çıkmalıyız yoksa cehennem yeryüzüne inecek, yaşam zehir
olacak. Biliyorlar ki onlar, siyanürlü suda abdest alınmaz, kıblesi para
olanlar sesimizi bastırmak için susun diyorlar ama susmayacağız. Toprağımız, onurumuz, çocuklarımız, emeğimiz için susmayacağız. Altıncıların borsacılarına, altıncıların baskılarına direneceğiz çünkü yaşam altıncılarımızdan daha değerlidir. O yörede yaşayan kadınlar diyor ki, sakat
çocuklar doğurmak istemiyoruz. Biz biliyoruz, ekmeğimizi çaldırmak
istemiyoruz, siyanür ekmeğimizi alacak, kadınlar siyanür ve arsenikli
ekmek yemek istemiyorlar. Kadınlar siyanürlü altına göz yummayacak,
birlikte mücadele birlikte zafer diyorlar.
Değerli dostlarım; güneye ve doğuya giden herkes görmüştür ki
Bolkar Dağları’nın güneyi Adana ve Mersin’e bakar. Kuzeyi ise Ulukışla
ve Pozantı’ya bakar. E90 yolundan geçen yerli ve yabancı turistlerin
hepsi o bölgede dururlar, o manzaranın resmini alırlar. Torosların üst
kısımları karla kaplıdır, alt kısmı ormandır. E90 karayolunun sağı solu
da yerleşim birimleriyle ve tarım arazileriyle doludur. 12 ay boyunca
kar o dağlardan kalkmaz, kışın ve yazın çok güzel bir görüntü vardır ve
bizim oranın ürünleri de çok değerlidir. Örneğin kirazımız dünya çapında bir numaradır Maden köyünde yetişen fasulyemiz dünyada bir
numaradır. Gerekçesi ise, o bölgede fabrika yoktur, sanayi yoktur, her
şey doğaldır tertemizdir, hiçbir şekilde kirli değildir. Bundan dolayıdır
ki ürünlerimiz çok temizdir. İşte şu anda yaptığımız mücadele bunun
mücadelesidir. Satılmak istenen yere önceden bir gölet yapılıyor, gölette
su biriksin, o bölgede yaşayan köylüler de bu gölette biriken sularla
tarlalarını sulasın, daha fazla artı değer elde etsinler diye bu gölet yapılmış. Bu göletin bu yıl köylüye teslim edilmesi gerekiyordu ama baktık
ki gölet köylüye teslim edilmiyor. Kanaletler falan yapılmıyor, hatta
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göletin yapımı için kamulaştırılan tarlanın tapusu şu anda il özel idaresine geçmiş durumda. O zaman bu tarlaları kamulaştıran birim köy
hizmetleri idi, daha sonra il özel idaresine bağlandığı için şu anda il özel
idaresinin üzerinde tapusu. Halka sormadan bankaya parasını yatırmak
koşuluyla vatandaşın elindeki tarla zorla kamulaştırılıyor, oradaki tarladaki kil alınacak, göletin gövdesinden su kaçırmasın diye basılacak.
Vatandaş da bana gölet yapılıyor diye hiç sesini çıkarmıyor, sonuçta o
hizmet kendime geliyor sesimi çıkartmayayım diyor. Ama vatandaşa
sorulmuyor yani ben senin tarlana kaç lira vereyim kaç lıra alırsın gibi
sorma yok, zoraki devlet görevlileri basıyor parayı bankadaki hesabına
yatırıyor, ister al ister alma ben burayı kamulaştırdım diyor. Şimdi aynı
araziler işte bir şirkete satılıyor ve şirket orada altın işletecek, atölye
kurmak istiyor. Ben onlara atölye diyorum onlar fabrika diyor, ben
atölye diyorum çünkü küçük bir işletme ama zararları çok büyük.
Biz bu tarlaların satılmaması için hukuki yola, idare mahkemesine
başvurduk dedik ki bu işi durdurun. Yaptığınız iş usulsüzdür. Neden ?
dediler, çünkü siz stratejik plana uymadınız daha göleti bize teslim
etmediniz, göleti bize teslim etmeniz gerekiyor, teslim etmediğinize
göre stratejik plan ortada duruyor bundan dolayı burayı şirkete satamazsınız dedik ama sattılar. Bu satışın sonucunda firma boş durmuyor,
bir taraftan iki yıla yakındır Bolkar’larda hem üretimini yapıyor, bir
taraftan yolunu yapıyor, bir taraftan tarla satın alıyor. Fakat bu arada
bizde boş durmadık, dedik biz bu işi parlamentoya taşıyalım, o yörenin
milletvekilinin birisinin vasıtasıyla gündem dışı bir konuşmayla parlamentoya taşıdık. Milletvekiline cevap verecek olan bakan sayın Yıldız
yani enerji bakanımız dedi ki, biz bu saatten sonra orda altını gümüşü
çıkartmayacağız, bu işten vazgeçtik. Bunu söyleyeli 1.5 ay oluyor. Şimdi
buradan sesleniyorum sayın Yıldız’a, yarın komisyonunuzu kurunuz,
bütün parti temsilcilerini de yanınıza alınız, o bölgeye geliniz, orada
vazmı geçtiniz yoksa üretim devam mı ediyor, görünüz. Parlamentoda
bile yalan söyleniyor, bizleri aldatıyorlar, hiçbir şeyden vazgeçtikleri
yok, üretim devam ediyor.
Bu işletmeyi oraya kurmak için büyük çaba sarfediyorlar. Biz de
bundan dolayıdır ki orda gücümüzü birleştirerek bu işletmeye karşı
durduk. Ama bu şirketleri bilirsiniz, köylüleri bölebilmek için bir takım
yöntemleri vardır. Nedir yöntemleri? O bölgedeki köylerin muhtarlarını
satın almak veya baskı yapmak, adına ne derseniz deyin ama ben ikinciyi söylüyorum, çünkü o işi söyleyebilmem için o işi saptamam lazım
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ispatlayamadığım bir şeyi de söylemek doğru değil, ikincisini
söylüyorum, baskı altına alıyorlar diyorum. Şimdi biliyorsunuz köylerde
hizmet nereden alınıyor? İl özel idarelerinden. Peki il özel idaresinde
kim var? İl genel meclisi üyeleri var. Peki il genel meclisinde kimler
etkili? İktidara yakın partinin temsilcileri etkili olur. Bunları ön plana
çıkarıyorlar, muhtarları topluyorlar diyorlar ki sakın ola ağzınızı açmayın. Açarsak ne olur? Size ne yol yaparız, ne su getiririz, ne parke taşı
veririz, hiçbir hizmet alamazsınız. Bundan dolayı bu işletmeye karşı
durmayın gibi ifadelerle muhtarlarımızı baskı altına alıyorlar. Hatta
bunları topluyorlar, şirketin arabasıyla sanki valilik götürüyormuş gibi,
çünkü valinin öyle bir görevi yok, onu yapamaz bize, öyle diyorlar, yutar
mıyız diye ama biz yutmuyoruz, şirketin arabasıyla taa Bergama’ya
gidiyorlar. Bergama’da kurulan fabrikanın güzelliklerini gösterecekler,
işte bir şey yok görüyor musunuz, ağaçlar var diyerekten bu insanlara
orada bir şeyler gösterecekler gelecekler. Muhtarlar da halkımızı ikna
edecekler yani seslenmeyin bu fabrikalar yapılsın bu fabrikaların bir
zararı yok gibi ifadelerle insanlarımızı böyle baskı altına alacaklar. Sonuçta götürdüler, orada ne görmüşler biliyor musunuz? Havuz yapmışlar, siyanürlü altın atıklarını attıkları bu havuza iki tane de ördek atmışlar, ördekler havuzda yüzüyormuş, gelince bizimkiler diyorlar ki
ördekler havuzda yüzüyordu. Bir ördeğin siyanürlü havuzda ne işi var?
O firmanın gelen insanları ikna edebilmek için koyduğu bir şey, göstermelik bir yapı, yahu arkadaşım sen bunu çözemedin mi bir ördeğin
havuzda ne işi var? O havuzun etrafı tellerle örülmüş, sur gibi yukarıya
çıkarılmış, yahu oraya ördeğin çıkma şansı var mı? Yok. Ha bilerek atılmış demek ki, bu yöntem sizleri ikna etme yöntemi. Etkili olmadı mı?
Oldu. Muhtarlarımız geldiler, bizim bu bilincimizi kırmak için çok çaba
sarfediyorlar ama biz muhtarlara rağmen direniyoruz çünkü yapımızı
oluşturduk, derneklerimizi kurduk, bu derneklerin öncülüğünde köy
halkları bütünleşiyor, gücümüz hergün artıyor. Bir eksiğimiz var, bunu
ulusal basına yansıtamıyoruz. Bizler ulusal basına çıkamıyoruz diye
yakınıyoruz, hepsi köşelerinde yazıyorlar, özgürüz bağımsızız kimseye
hesap vermeyiz diye, bütün televizyonlara bakın yazarlar ama ne hikmetse iki sefer E90 karayolu 3 saate yakın kapanıyor binlerce insan işte
polisle jandarmayla didişiliyor, biber gazı sıkılıyor, barikatlar aşılıyor,
hiçbir basında ufacık bir haber çıkmıyor. Neden ? çünkü oraya gelen
şirketin %50 hissesi Aydın Doğan’a ait, öbürleri de birbirleriyle dayanışma içinde oldukları için, yarın da bizim işimiz düşer ona yaptırırız
diye, o da ondan korktuğundan dolayı o da yazamıyor.
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Yazsalar da yazmasalar da, o ulusal basında çıksak da çıkmazsak da,
biz mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz. Mücadelemiz hepimize
hayırlı olsun, hepinizin desteğini bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.
Ender Büyükçulha; Son sunuşa geçerken bir görevli arkadaşımız
bilgisayar konusunda bize yardımcı olursa, ben de bu arada son konuğumuzu takdim edeyim. Hüseyin arkadaşımızın anlattığı bu ördek meselesi son derece ilginç değil mi? Bana sorarsanız, ya ördeklerin organizmasıyla oynanmış ya da köylüyü ikna edebilmek için siyanürlü havuzda bayağı bir ördeği telef etmişlerdir o gün. Sermaye çok kurnaz
gerçekten, ta Bergama’ya götürüyorlar insanları, orada bir şov yapıp
yöre halkını ikna etmeye çalışıyorlar, ama ne kadar güzel ki işte Hüseyin
arkadaşımız söyledi, Torosların o cennet topraklarını, doğasını bu altın
madencilerine yedirmemeye kararlılar.
Ve bir başka cennet yere gidiyoruz şimdi, Karadeniz sanırım hepimizin aşık olduğu bir bölge. Son sunuş bence en güzel sunuş olacak çünkü
Mehmet hocamız bize oradan fotoğraflar da gösterecek. Evet, Mehmet
Gürkan Karadeniz’den, Rize Fındıklı’dan geldi. Kendisi bir ilkokul öğretmeni, aynı zamanda şimdilerde Karadeniz’in derelerini savunan
Karadeniz halkından birisi, “Derelerin Kardeşliği Platformu” Yürütme
Kurulu Üyesi ve aynı zamanda “Fındıklı Derelerini Koruma Platformu”nun yürütmesinde yer alıyor. Evet, artık akarsularımız bile sermayeye satılıyor, Karadeniz halkından ve esasen hepimizden çalınıyor, o
vadiler, o yeşil bitki örtüsü. Kendisi bize bu yağmaya karşı yürüttükleri
onurlu mücadeleyi anlatacak

AKARSULARIN SERMAYEYE SATIŞINA KARŞI
KARADENİZ HALKININ ÇEVRE VE TOPRAK MÜCADELESİ
Mehmet GÜRKAN

Evet, merhabalar. Öncelikle bu Toprak Mülkiyeti Sempozyumunu düzenleyen arkadaşlara, bize de burada konuşma fırsatı verdikleri için,
sizlere Doğu Karadeniz’in çığlığını duyurabilmede bu fırsattan yararlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Karadeniz gerçekten “kara”
deniz oldu biliyorsunuz. Ben size sadece Fındıklı’dan bazı resimler göstereceğim ondan sonra sunumuma geçmeye çalışacağım.
Evet değerli dostlar, bu gördüğünüz resimler sadece Fındıklı’nın değişik yörelerinde çekilmiş resimler. Fındıklı’nın iki vadisi var. Türkiye’nin içilebilir en temiz suları burada. Kaçkar Dağı eteklerinden çıkıp
denize dökülen yere kadar sularımız içilebilir özellikte. Fındıklımızın bir
başka diğer özelliği ise, Doğu Karadeniz bölgesinde yaylasına yol gitmemiş tek bölgedir. İki geniş vadisi var ve yaylasına yol gitmiyor. Bu şu
demektir, bakir kalmış, halkı tarafından korunmuş bir vadidir ve doğal
güzelliği bakımından, demin resimde gördüğünüz tarihi taş köprüleri,
tarihi taş ahşap işlemeli evleri ki, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları
Koruma Kurulunca koruma atına alınmış evlerimiz vardır, tarihi taş
köprülerimiz vardır ve dünyada Bern sözleşmesine göre korunma altına
alınmış Deniz Alaları dediğimiz alabalıklar vardır. Uzak denizlerden
Nisan Mayıs aylarında gelip sadece Karadeniz bölgesindeki dereler
içerisinde Çağlayan Vadisi, Çağlayan deresi ve Arılı deresine giren, orada
üremeyi yapan, Ağustos Eylül aylarında tekrar ülkesine dönen, Salma
Rabrat Turta adı verilen ve birinci derecede korunmaya alınan Deniz
Alabalıkları vardır. Geçmişte İkizdere vadisine, geçmişte Fırtına vadisine, geçmişte Arhavi vadisi derelerine giren bu balıklar, orada dere
yataklarında açılan taş ocakları ve yapılan HES’lerden dolayı buralarda
üreme alanı bulamadılar. Şu anda sadece Çağlayan ve Arılı vadilerinde
yani Fındıklı’da bunlar üremelerini sağlıyorlar. Bu bakımdan orası korunma anlamında korunması gereken yerlerden bir tanesi. Yine bizim
Rize bölgemiz çay, kivi, fındık tarımı yapan, geçimini çayla sağlayan bir
bölge ve eğer burada Fındıklı’da doğayı bir kez yıktığınızda onu geri
getirmek mümkün değildir. Bugün birileri Türkiye’nin elektriğe ihtiyacı
var diyor ama bizce Türkiye’nin böyle elektriğe ihtiyacı yok diyoruz.
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Neden diyoruz? Enerjinin çok çeşitli alternatifleri var ama doğanın
hiçbir alternatifi yoktur. Evet, Türkiye’nin enerjiye ihtiyacı yoktur diye
iddia ediyoruz, tabi var, evet birileri fabrika kuracak çalıştıracak, işte
plazalar aydınlanacak zenginler kullanacak ama Doğu Karadeniz bölgesinde suyla yaşamını sürdüren, binlerce yıldır suyla yoğrulmuş yaşamını
sürdürecek insanlar eğer orada HES’ler olursa oradan yine göç etmek
zorunda. İşte burada yine barınma hakkı ortaya çıkmış oluyor. Su biliyorsunuz, çay tarımı için gerekli olan bir şey, bizim memlekette susuz
tarım mümkün değil. Bir hafta yağmur yağmadığı anda çay, fındık, kivi
veriminde çok büyük düşüşler meydana gelmektedir. Çayı ortaya çıkaran oradaki dere yataklarıdır, oradaki nemdir. HES’ler yapıldığı anda
orada nem olmayacağı için çay tarımı da olmayacak, insanlar göç etmek
zorunda kalacaktır. Bir diğeri de bizim bölgemiz ekoturizme elverişli
bölgedir. Bunu da Fındıklı’da Çağlayan Vadisinde yavaş yavaş gerçekleştirmiş oluyoruz.
Şimdi bizim bölgemizde Çağlayan Vadisi’nde 7 tane kurulmak istenen
HES projesi var. Bir diğeri ise yine Çağlayan Vadisi’nde denizden 16
kilometre yukarıdan suyun kesilerek vadi değiştirmesi durumu var.
Yani su oradan kesilecek, doğrudan Arhavi Deresi’nde Büyük Çamlıca
Barajı yapılıyor, oraya su taşınıyor. Arılı Vadisi’nde 12 tane HES projesi
var ve yine Arılı Deresi’nde yine su bir noktadan kesiliyor, Ihlamurlu
Vadisi’ne su aktarılıyor. Su vadi değiştiriyor, su coğrafya değiştiriyor,
böyle projeler var. Toplam olarak Fındıklı’da 19 tane HES projesi ve iki
tane de suyun vadi değiştirmesi projesi var. Biz bunları duyduğumuzda
yıl 2007 idi. Bunları haber aldığımızda yaptığımız ilk şey, o bölgede bu
HES’leri konuşmaya başladık, bu konuşmalardan önce isterseniz slaytı
takip edeyim.
Karadeniz’de bu anlamda çok değişik şeyler oluyor. Ben sahil yolunu
vurgulamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz Karadeniz Sahil Yolu
hala daha bitmedi ama açılışı yapıldı. Sahil yolu için çok ilginç gelişmeler
de var, şu anda Fındıklı sahil yolu kesik durumda. Danıştay oradaki
yolun geçişini durdurdu, bu bir ay önceki haberimiz, orada yürütmeyi
durdurma kararı verdi ve sahilimizi sahil yolu yaparak insanların denizle bağlantısını kestiler, o sahil yolu bölge halkı için gerçekten Çin
Seddi gibi bir şey oldu. En küçük bir yağmur yağdığında şehirlerimiz o
yolun aşağısında kaldığı için sürekli şehirlerimizi su basmakta ve geçen
bir yağmurda Trabzon’u basından izlediyseniz su bastı, Giresun’u su
bastı, bunlar hep yanlış yol yapımından kaynaklanan şeyler. Yine Kara-
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deniz’de tapu kadastro ile yıllardır çay bahçesi olarak kullandığımız,
yıllardır fındık tarlası olarak kullandığımız, yıllardır orman olarak kullandığımız arazilerimizi devlet tapu kadastro ile kendi üzerine alarak
bizi onlardan mahrum bıraktı. Şimdi yaşam kaynağımız olan, insanın
değil doğanın, ekosistemin hakkı olan sularımıza el atıyorlar. HES’lerle
Karadeniz halkını göç etmeye, bir başka deyişle Karadeniz insanını yok
etmeye, yaşam alanlarını daraltmaya çalışan projelerle karşımıza çıkıyorlar. Bir proje örneği göstermek istiyorum Çağlayan Köyü’nde Paşalı
HES projesidir, bunun toplam tünel uzunluğu 5900 metre, toplam 6900
metrelik bir tünel yapacaklar, 3.60 çapında beton tüneller ve bu tünelleri yaparken oralarda ağaç katliamları olacak, dinamit patlatacaklar,
zaten heyelanlı bir bölge. O bölgenin yüzey şekillerini size söylemek
gerekirse çatlak kayaç toprak yapıda, üzeri 20-25 cm toprakla örtülü
bitki örtüsü var. Siz zaten heyelanlı olan bölgede, çok fazla yağış alan bir
bölgede, siz oraya örneğin Paşalar HES için atılacak toplam dinamit
miktarı 5 bin ton, bu toplamda 5 şiddetinde bir deprem demektir, zaten
kendiliğinden akan heyelan bölgesi olan bir yerde siz 5 bin ton dinamit
patlatacaksınız, orası hep heyelan bölgesi olacak. Bu regülatör kısmı
suyun önünü 20 metre yüksekliğinde kesiyor, suyu tünellere alıyorlar,
5900 metre gidiyor. Şu gördüğümüz aşağıdaki haritada şu cebri boru ve
şu dere yatağına bırakılacak can suyu dedikleri, şu anda derelerimizde
akan can suyudur. Eğer bundan aşağıya su bırakırsanız, orada bizim
doğal olarak yetiştirdiğimiz Alabalıklarımız, doğal olarak yetiştirdiğimiz
Kırmızı Pullu Alabalıklarımız var, onlar için yaşama şansı olmayacaktır.
Yine demin az önce bahsettiğim Deniz Alaları neden, bu bölgede üremek
istiyor, yumurtlamak istiyor, yumurtadan sonra terk etmek istiyor,
çünkü bol oksijenli ve derin vadileri ile balık rezervi ve bol su olan bir
yer olduğu için, bu vadiye siz de %10 su bıraktığınızda bu balıkların
orada yaşama şansı olmayacaktır. Ki bu vadide bunun gibi 20 tane daha
HES projesi vardır. Suyu bir regülatöre alıyorsunuz, 5900 metre aşağıya
indiriyorsunuz, orada 50 metre su dere yatağında kalıyor, ondan sonra
o suyu Arhavi’ye gönderiyorsunuz. Paşalar HES’in yukarısında da 6 tane
HES var, yani 37 kilometrelik derede 7 tane HES yapacaksınız, su sadece
50’şer metrelerde dere yatağında olacak. Oradaki canlıları düşünün,
hiçbir tanesi yaşayamayacaktır.
Vadilerimiz çok değişiktir, değişik vadilerde değişik bitki çeşitlerimiz
vardır, çok fazla bitkimiz var orada, hatta o bölgede hiçbir inceleme
yapılmamış, o bölgeye botanikçiler, jeologlar, orman mühendisleri,
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ekologlar, hiçbir mühendisin doğru dürüst orada tıbbi açıdan gerekli
envanterini tutmamış. Şu anda Kaçgar vadisinde, bütün vadilerde
söylüyoruz, böyle bir envanter çalışması yok ve belki de Türkiye’nin
geleceğini kurtaracak olan projelerinden bir tanesi de bu olabilir, tıbbi
açıdan ilaç yapımı aşamasında bu bitkileri değerlendirmek de yarar var
diye düşünüyoruz. Bunlar yapılmadan, fayda zarar analizleri yapılmadan, ekoturizm faaliyetleri dikkate alınmadan, sermaye ve Türkiye’deki
onların yerli işbirlikçileri parasına para katsın anlamında birileri tarafından HES’ler yapılıyor.
Şimdi bölgede yapılan HES’lerden bahsetmek gerekirse bizde şu anda
70 tane fizibilitesi tamamlanmış proje aşamasında ya da yapılmış
HES’ler vardır. Giresun’da 94 tane vardır, Trabzon’da 128 tane, Bayburt’ta 8 tane, Artvin’de 123 tane, Gümüşhane’de 36 tane, toplam bu 5
ilde 459 HES projesi var. Karadeniz bölgesinde toplam 744 tane, şu anki
sayılar her geçen gün son sürat artmaktadır. Şimdi bu HES’leri yapabilmek için firmalar ÇED raporu almak zorunda, ÇED raporlarını özel şirketlere yaptırıyorlar, örneğin Paşalar HES için çok basit bir şey söylemek istiyoruz burada, 157 tane ağaç kesilecektir diyor yani 360 hektarlık bir alan var ki gür ormanların, eski ormanların olduğu bir yer ve SİT
alanı olan bir yerde siz 157 tane ağaç kesilecektir diyorsunuz. Devletin
DSİ yetkilileri Fındıklı’daki bir orman mühendisi arkadaşımız bunun
altına imza atıyor. Ama bizim hukukçularımız ve bilim adamlarımızın
bölgede yaptıkları çalışmada hektarda 667 ağaç bulunuyor yani şu anda
sadece Paşalar HES için 95 binden fazla bir ağaç kesimi söz konusudur.
Yine ÇED’lerde arkadaşlar, Çernobil patladı, Karadeniz’de ölülerimiz ya
kanserden öldü, ya da trafik kazasında öldü diyoruz ve her evde bir
kanserli hasta var. ÇED’lere bakıyoruz, ÇED’lerden elde edilecek elektrik
enerjisini sahile taşıyacak devletin iletim hatlarını taşıyacak enerji nakil
hatlarıyla ilgili hiçbir ifade yok, bu daha sonra yapılacaktır diyor Yani siz
Allahın dağında elektrik enerjisi üreteceksiniz ama onu nasıl taşıyacağınızı sonra düşüneceksiniz. Peki o zaman EPDK ona lisans vermediyse bu
HES ne olacak? Bunu düşünen yok. Yine yollar var örneğin yine Paşalar
HES’de 33 kilometre yol çalışması var, bunun 24 kilometresi yolun
genişlemesi. Ne kadar genişleyecek ? Bilgi yok. Yoldan çıkacak
harfiyatların nereye döküleceği yok. Yine yaklaşım tünelleri var, bunların nasıl olacağı yok. Yine her HES için ayrı ayrı kırma eleme şantiyeleri
olacak, her HES için beton şantiyeleri olacak ve regülatör santralleri
olacak, bunlar için ayrı ayrı şantiye sahaları, bunlar için de açıklayıcı
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bilgiler yok. Yani daha doğrusu gerçekten sadece burada elektrik enerjisi üretmek mümkün değildir Altında başka şeyler vardır, çünkü Türkiye’nin gerçekten enerjiye, demin söylediğimiz gibi ihtiyacı yoktur,
belki ileride olacaktır, alternatifleri var, ileride söyleyeceğim.
Dünya su formunun 5 incisi İstanbul’da yapıldı. Maalesef orada gördük ki Türkiye sularının AB ülkelerince ortak kullanılması için görüşler
belirlendi. Şimdi AB Su Çerçeve Direktifi ortaya çıktı. Sayın bakanımız
geçen günlerde Dicle ve Fırat sularını Avrupa ülkeleriyle ortak kullanıma geçileceğini açıkladı. Bunlar çok düşündürücü şeyler. Dünya Su
Forumunun Türkiye’de yapılması da ilginç, daha önceleri dışarıda yapılıyordu. Türkiye’de yapılması suyun özelleştirilmesinin, suyun ticarileştirilmesinin yollarını açtı diye düşünüyoruz. Şimdi HES’lerin zararları ile
ilgili bir şey göstereceğim, bu gördüğünüz Görele, şimdi bakın yukarıda
bir tünel var, tünelden çıkan harfiyatların hepsi aşağıya dere yataklarına
dökülüyor. Karadeniz’deki derelerin bütün vadileri çok dar, vadi ve dere
yatakları bu harfiyatlarla dolacak, yol yapımları yine bu harfiyatlarla
dolacak. İşte oradaki bir çalışmadan görüntü burası. Atasu HES, işte şu
doğal yaşlı ormanların halini görüyorsunuz, neler oldu, sadece bu regülatör kısmının başlayacağı yer, bunlara yollar yapacaksınız, bunlara
ayrıca tüneller yapacaksınız ve böylelikle doğayı öldürmüş olacaksınız.
Bu suyun başına gelenlerden bir tanesi Çayeli Senöz, burası evet çalışmalardan örnekler, yapılmış bir HES Papart Deresi ve sonucu.
Evet, ben bir de şey söylemek istiyorum, İspir’den Amasya Taşova’ya
kadar Derelerin Kardeşliği Platformunu oluşturduk. Bunu bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Zaman herhalde azaldı. Fındıklı deneyinden
bahsetmek istiyorum, çünkü Fındıklı deneyimini herkesin bilmesi gerekiyor, hatta bu tez konusu da olabilir. Fındıklı’da önce bu HES’leri duyduğumuzda, Fındıklı’da bu olayı duyduğumuzda önce birkaç arkadaş
bunu tartışmaya başladık, daha sonradan bu HES’lerin Fındıklı bölgesini
yok edeceğini düşünerek, bütün siyasi partilere davetiye gönderdik, 26
tane sivil toplum örgütü var onlara davetiye gönderdik, 17 tane demokratik kitle örgütü var onlara da davetiye gönderdik. 22 köy muhtarımız,
6 mahalle muhtarımız var, onlara da davetiye gönderdik ve 2007 Mart
ayında Dünya Su Gününde bir panelle bir deklarasyon yayınlayarak, biz
Fındıklı vadilerindeki HES’leri ve doğayı mahvedecek işte 5 yıldızlı
oteller gibi yapılanmalara karşı duruşu gerçekleştirme yoluna gittik ve
Fındıklı Derelerini Koruma Platformunu bahsettiğim bu yapılarla beraber kurduk. 5 Kişilik bir yürütme kurulu oluşturduk, 16 kişilik bir meclis
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oluşturduk ve çalışmalarımıza böylelikle başladık. İlk yaptığımız iş
5.000 kişilik bir kasabada 3.500 tane imza topladık, 2 gün içerisinde
topladık bunu. Rize Valiliği’ne, DSİ müdürlüğüne, Çevre ve Orman Bakanlığı’na, Enerji Bakanlığı’na gönderdik. Biz bu HES’leri istemiyoruz,
söz yetki ve kararlarda bizim de ortak olmamız gerektiğini söyledik ve
Rize valiliği sayesinde, çevreye duyarlı bir arkadaştı, ÇED raporu gereklidir dedi ve ÇED süreci de geçildi. Yaptığımız diğer bir şey sürekli köy
toplantıları yaptık, vadilerimizde ev ev dolaşarak, mahalle mahalle
dolaşarak, köy köy dolaşarak, köylülerimize HES’lerin bölgeyi yok edeceğini, buradan göç etmek zorunda olacağımızı sürekli anlattık. Bilim
adamlarımızı bölgeye çağırdık, avukatlar bulduk, onlarla beraber çalışmalarımızı sürdürmüş olduk ve her köyde, mahallede, şehir içinde
afişlemeler, pankartlar, bildiriler, basın açıklamaları, yine 5.000 kişilik
kasabada Şubat-Mart aylarında 4.000 kişilik, 5.000 kişilik mitingler
gerçekleştirdik. İstanbul’da yapılan çevre mitinglerinin 3 tanesine katıldık. Ankara’da Ankara Fındıklı Dereleri yürütme kurulu oluşturduk,
burada Hasankeyf ile, Munzur ile “Derelerin Kardeşliği” ile Ankara’da bu
yaz ortak bir eylem yaptık. Şu anda da bu tür çalışmalarımız devam
ediyor. Hukuksal anlamda çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda
Derelerin Kardeşliği olarak açmış olduğumuz davalarda 17 tane ÇED’i
mahkemeye verdik, bölge idare mahkemesi 17 tanesinde bizim lehimize
karar verdi. Yine bölgede bilirkişi heyetlerini mahkeme tayin etti, bilirkişi heyetlerinin hepsinin tavrı, örneğin geçen Çağlayan Vadisinde bilirkişi heyetinin tavrı çok güzeldi, raporunda “bu vadi korunmalıdır” dedi,
böyle kararlar çıkıyor. En son SİT’i bozmak için, Arhaviye suyu getirecek
şirket Başkent enerji ile Ayen enerji SİT’i bozdurmak için mahkemeye
veriyor, mahkeme bilirkişi heyetinin sonuç kararı dün akşam elimize
geçti, orda da bizi haklı buldu, o bölgenin SİT alanı olarak kalması gerekir dedi ve şimdiye kadar biz bu üç yıllık mücadele içerisinde üç tane,
dört tane HES’in bitmesi gerekirken, şu anda Fındıklı’da böylesi bir
mücadele ile biz bir çivi dahi çaktırtmadık.
Böylesi bir mücadelemiz var, keşke zaman olsaydı size senliklerden,
toplantılardan görüntüler, muhtarlarımızın görüşlerini düşüncelerini
gösterebilme şansımız olurdu. Bir de şeyi söylemek istiyorum, halkı
bilgilendirme toplantılarına en az 1000 kişi falan katılıyor ve orada
gelen yetkilileri ve şirket temsilcilerini iki toplantıda halk konuşturmadı. Yine derelerde nöbetler tutuluyor, bölgeye hiçbir HES yetkilisi de
giremiyor, kadınımız erkeğimiz onların karşısına duruyor, gerisin geriye
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gönderiyor, vadilerde hiçbir çalışma yapamıyorlar. Bir de son bir iki şey
söyleyeyim, Karadeniz’de yapılacak HES’ler enerji elde etmek için değildir, sermayenin ileride suya ihtiyacı var, suyun özelleştirilmesinin altyapısını oluşturuyorlar. O bölge halkı orda olduğu müddetçe kesinlikle
suyu özelleştiremeyeceklerdir, ayrıca yöre halkı hiçbir şekilde devletten
desteği olmadan, zararına da olsa organik tarım çalışmalarını sürdürüyor. Enerjiye ihtiyaç varsa buyursunlar, yenilenebilir enerji kaynaklarımız var, bunlar rüzgardır, bunlar güneştir, jeotermaldir, gel-git olaylarıdır, deniz dalgasıdır, bunlardan yararlanabilelim, bütün bunlar bizimdir
ve bizim kalacak. Teşekkür ediyorum
Ender Büyükçulha; Sanırım soru cevap bölümümüz için zamanımız
kalmadı. Şöyle bir toparlarsak; Türkiye’de bir tane olan Körler Okulumuz, İstanbul’da ne yapılıyor ? Sermayenin çıkarları için kapatılmak,
yıkılmak; yerine muhtemelen yeni bir alışveriş merkezi yapılmak isteniyor. Başta Ankara, İstanbul olmak üzere kentlerimizdeki yoksul kesimin
geleneksel yaşam alanları, yerleşim alanları; kentsel dönüşüm adı altında AKP belediyeciliği ile onlardan arındırılıyor ve sermayenin yağmasına açılıyor. Karadeniz’de derelerimiz, o güzel vadilerimiz; yine çoğu
yabancı sermaye menşeli olan şirketlere satılıyor; HES’lerle katlediliyor.
Depremzedelerimiz hala bir depremi yaşıyorlar, bir dost ülke tarafından
kendileri için yapılmış, kendilerine hibe edilmiş konutlardan çıkartılmak
isteniyorlar. En son AKP bölge milletvekili, o deprem konutlarının, bürokratları da bırakın tümden özelleştirileceğini açıklamış, sermayeye
satılacağını açıklamış, o konutlar satılıyor. Toroslar’da, yine yurdumuzun cennet bir parçasında, köylülerimizin ekip biçtiği topraklar, yine
yabancı sermayenin de işin içinde olduğu altın madenciliği tarafından
yağmalanıyor, kirletilmek isteniyor. İşte tablo budur.
Ama bunun karşısında bir umut da var; mücadele büyüyor. Buradaki
herkes, aynı zamanda bir mücadelenin öznesidir, haklarına sahip çıkıyorlar. Topraklarına, evlerine, akarsularına, ülkelerine, bu güzel memlekete sahip çıkıyorlar. Ne kadar güzel ki, bu sempozyumda bizi bir araya
getirdiniz ve bu umudu beraber yaşatmış ve büyütmüş olduk.
Zamanınızı aldık, sabrınız ve hoşgörünüz için teşekkür ediyoruz
efendim, sağolun …

17-18 ARALIK 2009
TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRİSİ

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, 1978 Toprak Reformu Kongresi ile
bundan çeyrek yüzyıl sonra yapılan 2005 Toprak Reformu Sempozyumu’nun birikimleri üzerine, ama bunlardan farklı olarak toprakta
mülkiyet sorununa odaklanmış ilk büyük ulusal toplantıdır. Üniversite,
meslek odaları, sendika ve derneklerden oluşan toplam 17 kuruluşun
ortak etkinliği olan Sempozyum’un açılış bildirisi Muzaffer İlhan
ERDOST tarafından sunulmuş, toplantı 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER’in katılımıyla da onurlandırılmıştır.
İki gün süren çalışmalarda 15 ayrı oturumda 73’ü sözlü ve 27’si yazılı
olmak üzere 100 bildiri sunulmuş, çalışmalar akademi, bürokrasi ve
siyaset dünyasındaki birikimin paylaşımını sağlayan geniş bir platformda gerçekleştirilmiştir.
Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Türkiye’de toprak sorununun hangi
boyutlara, özelliklere, geleceğe dönük olarak hangi eğilimlere sahip
olduğunu belirlemek ve hangi araştırma başlıklarından oluştuğunu
saptamak bakımından somut sonuçlara ulaşmıştır.
Sempozyum, toprak mülkiyeti sorununun farklı uzmanlık alanları tarafından parça parça izlendiğini, incelendiğini, ancak bu parçaların
birbiriyle ilişkilendirilmediğini göstermiştir. Kuramsal bilginin üretilmesi, dolayısıyla ülkenin gereksinimlerine uygun politikalar geliştirilmesi bakımından eksikler olduğu görülmüştür. Sempozyum’da başlıca
uzmanlık alanlarının buluşması, kuramsal bilginin inşasına ve politikaların geliştirilmesine ilişkin birikimlerimizi ve beklentilerimizi artırmıştır.
Dünyada ve Türkiye’de, mevcut toprak mülkiyeti düzenine karşı ve
kamu yararı doğrultusunda yeni bir toplumsal toprak düzeni yaratılması için mücadeleler verilmektedir. Bu mücadeleler, kuramsal çalışmalarla da desteklenerek daha yaygın, güçlü, etkili kılınabilir. Toprak
Mülkiyeti Sempozyumu, bu açıdan üzerine düşen görevi yerine getirmiş
olmaktan mutludur.
Toprakta mülkiyet olgusu, toprağın tapusuna/tesciline sahip olma ile
sınırlı değildir. Bu, yalnızca hukuksal bir sorun da değildir. Toprak
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mülkiyeti, toprağın üretim aracı olarak kullanılış biçimine karar
verme gücünü kurallara bağlayan toplumsal - yönetsel - hukuksal
bir çerçeve olarak görülmelidir.
Günümüzde toprak mülkiyeti sorunu, (1) kırsal, (2) kentsel, (3) doğal
varlıklar olmak üzere üç temel boyutta kendine özgü niteliklere ve özelliklere sahiptir.
Kırsal Toprak Mülkiyeti: Çağdaş toplumların kırsal toprak mülkiyeti düzeni, tarıma dayalı feodal toplumdan sanayiye dayalı kapitalist
topluma geçişte, “toprak reformu” adı verilen devrimci bir kopuş hareketiyle inşa edilmiştir. Bu, feodal üretim ilişkilerini çözmek ve hem
toprağı hem de üreticiyi kölelik-serflikten kurtararak özgürleştirmek
anlamına gelir.
Kırsal alanda, feodal, yarı-feodal ilişkiler ile feodal artıkları tasfiyeyi
amaçlayan toprak reformu, Türkiye’de sürekli olarak gündemde kalmış
ve sürekli olarak denenmiş olmasına karşın gerçekleştirilememiş, kırsal
alanın sanayileşmesi engellendiği ölçüde bu geleneksel ilişkiler kendiliğinden çözülememiş, aksine farklı bir boyutta kurumsallaşmıştır. Özellikle Güneydoğu Anadolu’da feodal toprak sahipliğinin çözülmesi zaman
içinde sancılı bir biçimde ilerlemiştir. Bu yapı bir yandan toprakların
uygun ve doğru kullanımını önlerken, bir yandan da toprağın adil dağıtımı sorununu derinleştirmiştir. Nüfus artışının da etkisiyle topraksız
çiftçi sayısı giderek artmış, toprak sahibine bağımlılık yoğunlaşmıştır.
Sanayileşme de, emek-gücünü yeterince soğuramayınca, ülke giderek
çeşitlenen ve yoğunlaşan siyasal çalkantıların arenasına dönüşmüştür.
GAP çalışması ise büyük toprak sahipliğinin desteklenmesi ve topraksızlık ve yoksulluğun derinleşmesi yönünde etkide bulunmuş; bakış
açısında toprak reformu boyutunun olmaması nedeniyle öngörülen
amaçlara ulaşılamamıştır. Bu nedenledir ki toprağın adil dağıtımı,
hem bu bölgede hem Türkiye’nin diğer bölgelerinde üzerinde çalışılması gereken bir sorun alanı olarak durmaya devam etmektedir.
Kırsal toprak mülkiyeti, sözleşmeli üreticilik sorunuyla karşı karşıyadır. Sınai tarımsal bitki üretiminde yaygınlaşan ‘sözleşmeli üreticilik’
sistemiyle, toprağının tapusuna sahip olan köylü/çiftçi üretici, tapulu
toprağıyla, ürünü, kendisi ve ailesiyle birlikte topluca işçileşmekte,
bunlar adeta “çeyizli işçi” haline gelmektedir. Sözleşmeli üreticilik sistemi, tapusu köylüde/çiftçide olmasına karşın, toprağın kullanılışına karar verme gücünün, yani gerçek mülkiyetin, yerli-yabancı tarımsal-sınai
şirketlerin tekeline geçmesi demektir. Köylülük, özellikle küçük köylülük ve toprak, temelde ulusötesi niteliğe sahip bu tekellerin taşeron
işçileri ve üretimhanelerine dönüştürülmektedir. Tarımda yoğun ilaç,
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gübre ve sahte tohum kullanımı, kısacası büyük doğa suçları, bu sistemin getirdiği olumsuzluklardır. Hem çiftçilerimizin hem topraklarımızın bu yolla ağır sömürüsünün sona erdirilmesi için çözümler geliştirilmelidir.
Kamu tarım işletmeleri ve kamu yönetiminin tarımsal örgütlenmesi,
son otuz yılda özelleştirme politikası doğrultusunda yok edilmiştir.
Devlet üretme çiftlikleri çökmüş, toprakları çeşitli yöntemlerle özel
mülkiyet havuzuna aktarılmaya başlanmıştır. Küçük üreticiyi büyük
toprak sahibi ve dev tekellerin tasallutundan koruyabilecek kooperatif
örgütlenmeleri, tarımsal yayım kurumları kaldırılmıştır. Ziraat Bankası’nın işleyen özelleştirmesiyle tarımsal kredi sistemi, küresel bankaların açık pazarı haline getirilmiştir. Kamu araştırma kuruluşları kapatılarak ve/veya işlevsizleştirilerek, tarımsal üretimde teknolojik dışa
bağımlılık arttırılmıştır. Kısaca özelleştirme politikası, kırsal toprakta
mülkiyet ilişkilerinin büyük toprak sahipliği ve tarımsal-sınai tekeller
tarafından yönetilmesi sonucunu yaratmıştır. Kırsal üretim/mülkiyet
ilişkilerinde “büyük toprak sahibi – tarımsal sınai tekeller ittifakı”
yeni bir yapılanmadır; bu, üzerinde durulması gerekli görülen konulardan biridir.
Taşınmaz varlıklar üzerinde mülkiyet hakkı, birçok uyuşmazlığa yol
açabilen önemli bir yönetim alanıdır. Kadastronun doğru yapılması,
taşınmaz mülkiyet haklarının kullanılmasında belirleyici öneme sahiptir. Kadastro yapılan yerlerde toprak ihtilaflarının azaldığı bir gerçektir.
Kadastro, tarihi, doğal, kültürel varlıkların, özel koruma alanlarının
koruma aracı olarak önemli bir işleve sahiptir. Bu nedenle, kadastro
konusunda, teknik uzmanlığın geliştirilmesinin yanı sıra, yönetsel ve
siyasal boyutlarını da dikkate alan bir bakış açısının geliştirilmesi
ihtiyacı, üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.
Bu açıdan, ‘arazi yönetim sistemi’ başlığı altında geliştirilen yeni tekniklerle yaklaşımlar, ideolojik çıkış noktaları ve siyasal dayanakları
bakımından dikkatli bir irdelemeye tabi tutulmalıdır. Uydu sistemlerine
dayalı ‘arazi yönetim sistemleri’ insan körü, pahalı ve teknolojik olarak
dışa bağımlı yaklaşımların ürünleridir. Oysa, arazi yönetiminde uzmanlık bilgisi ile yerel halkın doğrudan işbirliği, pek çok durumda yerinde,
uygun, doğru kararlar alınmasını sağlayan katılımcı bir yöntemdir. Bu
ve benzeri teknik ve yaklaşımlar ihmal edilmemelidir.
Kentsel Toprak Mülkiyeti. Kentsel topraklar, rant savaşları sergilenen alanlara dönüşmüştür. Rant, belli bir emeğin değil, doğrudan toplumsal yaşamın ve kamusal kararların sonunda elde edilen ek kar diye
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tanımlanır. Tanımı gereği, kamudan doğmuş olan bu ek kar, kamuya
geri döndürülmelidir.
Günümüzde kentsel topraklar, sahiplik durumuna dayalı mutlak
ranttan çok, konum-farklılık ve tekel rantlarına odaklanmıştır. Halkın
gecekondusuna, konutuna, işyerine dayalı ‘rant geliri’, kendi barınma
gereksinmesi için kullandığı evin kendisi dahil, büyük mahalleler halinde toptan ve bir hamlede, içine devlet gücünün de katıldığı “kentsel
dönüşüm”; “gayrımenkul yatırım ortaklığı” kanallarıyla toptan satın
alınabilmekte ve üzerinde her türlü ek kar yaratılabilmektedir. Amerikan tut-sat sistemi, bu sürecin tek tek konut sahiplerine yaygınlaştırılmasını öngören parçasıdır. Bütün bu süreç, “gayrımenkulün menkulleştirilmesi” olarak adlandırılabilir. Kentsel rant, mali sistemde gizlenmiştir; önümüzdeki dönemde bu özellik bütün boyutlarıyla daha
açık gözlemlenebilecektir.
Ulusötesi sermayenin mülkiyet anlayışı sorgulanmalıdır. Bu, klasik liberalizmin yükselttiği mülkiyet anlayışını bile tanımayan; “zorla
mülkiyet dönüşümü”nü temel ilke haline getirmiş bulunan bir anlayıştır.
Efemçukuru köyünde, yüksek getirili tarımsal üretim yapan köylülerin
arazilerini satmak istememeleri üzerine, köy arazilerinin “Acele Kamulaştırma Kanunu”na dayanılarak kamulaştırılması ve kamulaştırılan
toprakların ulusötesi altın şirketine devredilmesi, bu durumun kanıtlarından biridir.
Mülk, mülkiyet, kamu yararı kavramları yeniden tanımlanmalıdır. Bu
kavramlar gerçekten genel toplumsal yarar, toplumsal eşitlik, halk sağlığı ve toplumsal refah bakış açısıyla yönetsel ve hukuksal açıdan yeniden tanımlanmalıdır. Aksi halde piyasa odaklı kamu kararları ve kentsel
planlama, kamu hukuku ve birimlerinin varlığını ciddi biçimde sorgulanır hale getirecektir.
Doğal Varlıklar Mülkiyeti: Orman, mera, bozkır, su ve kıyılar, madenler gibi doğal varlıkların kamusal mülkiyeti, temel ilkedir; olmazsa
olmaz koşuldur. Ancak, neoliberal politikalar dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bunları metalaştırmakta, dolayısıyla satılıp alınabilir, mülk
edinilebilir ticari mallara dönüştürmektedir. Doğal varlıkların ticari
mala dönüştürülmesi, hukuk eliyle yapılmaktadır. Bu süreç, hukuk yoluyla ve doğal varlıklarla doğrudan ilişki içinde olan toplumsal sınıf ve
kesimlerin içinde bulunduğu toplumsal ve siyasal yetersizlikler nedeniyle, onların etkili karşı koyuşları olmadan kolayca kotarılabilmektedir.
Doğal varlıklar, hem mülkiyeti hem yönetimi bakımından bir kamu
hizmet alanı olarak örgütlendirilmelidir.
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Yabancılara Toprak Satışı. Köy Kanunu’nun (1924) yabancıların
köylerde ve köy arazilerinde taşınmaz/toprak edinmelerini yasaklayan
madde hükmü, 2003 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Tapu Kanunu’nun 35. ve 36. maddeleri uyarınca yabancı gerçek kişiler uygulama
ve mevzi imar planının yüzde onuna kadar, yabancı ve yabancı sermayeli şirketler ise uygun amaç ve kullanım şekli belirtmek kaydıyla sınırsız miktarda arazi üzerinde mülkiyet hakkı edinebilmektedirler. Bu
düzenlemeler, GAP başta olmak üzere doğal üretkenliğin yüksek olduğu
tarımsal alanları ve turizmin yoğun olduğu kıyı şeritlerini sınırsız, denetimsiz ve ölçüsüz bir biçimde yabancı gerçek ve tüzelkişilerin paylaşım
alanı haline getirmiştir. Söz konusu düzenleme ve uygulamaların düzeltilmesi ve yeni yasal düzenlemelere gidilmesi zorunludur.
***
Düzenleyici kuruluşlar, Toprak Mülkiyeti Sempozyumu’nun yukarıda
belirtilen saptamalarını, kendi çalışmalarında ve çalışma planlarında
göz önünde bulunduracak, toprak mülkiyeti sorununu kamuoyunun
sürekli gündem maddelerinden biri haline getirecektir.
Düzenleyici Kuruluşlar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Birleşik Taşımacılık Sendikası
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ODTÜ Mezunlar Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
Tüketici Hakları Derneği
Türk Hukuk Kurumu
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Yerel Yönetim Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği
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2B arazileri, 340, 379, 416, 525, 527
Abu Dhabi yatırım danışma şirketi, 517
Acele kamulaştırma, 12, 82, 89, 90, 9194, 106, 110, 111, 667
Açlık, 177, 191, 513, 520, 521
Adem
Yavuz
ve
Cumhuriyet
mahalleleri, 297, 301
Akdeniz Bölgesi, 500-503
Alaüddevle vakfı, 278
Alfons tip üzüm, 87
AMANPB (Ankara Metropoliten Alan
Nazım Plan Bürosu), 315
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 310315, 318, 322
Ankara Kuzey Kent projesi, 635
Ankara Mustafa Kemal Mahallesi, 306,
307
Antalya Defterdarlığı, 333
Antalya
Tapu
Kadastro
Bölge
Müdürlüğü, 333
Anti tank mayınları, 526, 531, 535
Arabistan’ın Planet Food World şirketi,
519
Aralıksız zilyetlik, 623
Arap ülkeleri, 33, 515, 516
Arazi idare sistemi, 267, 268
Arazi Kanunu/ Kanunnamesi, 21, 51, 74
Arazi yönetimi, 267-269, 559, 666
Arızlı deprem konutları, 650
Arsa ve arazi düzenlemeleri, 563
Aşar vergisi, 22, 66
Aşarın İlgasıyla Yerine İkame Edilecek
Vergi Hakkında Kanun, 22
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 426,
427, 428, 600, 601
Avustralya’da Toprak Rantının
Vergilendirilmesi, 389
Ayni hak tesisi, 528, 529
Bakü Tiflis Ceyhan, 110
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu, 110
Barınma Hakkı, 12-14, 296-304, 631633, 636-639, 646, 648, 658
Barınma Hakkı Bürosu, 636, 637
Barınma Hakkı Mücadeleleri, 13, 296,
299, 302, 304, 631, 632, 637
Basma fabrikası, 289, 292
Bezirgan Çarşısı, 277
Bireysel mülkiyet, 11, 85, 93, 94, 286,
303, 399-400, 401-408, 591
Bireysel yarar, 595, 606, 612

Biyoteknoloji, 157, 158, 189, 190
Biyoyakıt, 509, 510, 512, 518, 520
BOTAŞ, 110
Bütünleşik Kıyı Alanı Planları, 429
Cargill fabrikası, 380
Coğrafi Bilgi Sistemi, 242, 557
Çağlayan Vadisi, 657, 658, 662
Çevre düzeni planları, 421
Çevre Etki Değerlendirme, 90
Çevre Hakkı, 430
Çevre Yolu Polis Okulu Kavşağı, 291
Çiftçi Kayıt Sistemi / ÇKS, 83, 84, 89
Çiftçiyi Topraklandırma Yasası, 20, 23,
25-31, 42, 43
Çok yönlü kadastro, 557
Çoklu Kamu Yararı, 121
Dalyan, 14, 473, 474, 486, 487, 537,
539-547
Damızlık hayvan üretimi, 518
Davasız zilyetlik, 621
Değer artışlarına katılım, 563, 564, 566,
568, 571-573
Kolombiya,Yeni Usme kentsel
çalışması, 571
Değişim değeri, 72-74, 119, 285, 325,
373, 410, 643
Demiryolu, 48, 51, 236, 239-253, 287,
290
Derelerin Kardeşliği Platformu, 656,
661
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü Taşınmaz İhale
Yönetmeliği, 243
Devlet hakimiyeti rejimi, 449
Devlet mülkiyeti, 16, 117, 400, 401,
403, 404, 408, 447, 448
Devlet orman işletmeleri, 404, 405,
408, 409
Devlet Üretme Çiftlikleri, 16, 71, 666
Devlete ait arazi, 29, 272
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerler, 131, 132, 138, 140
devletin özel mülkleri, 117, 123
Devletleştirme, 98-111, 393, 416, 447,
450, 451, 595
dışlayıcı ortak kullanımı, 400
Dikmen Vadisi, 14, 303, 631, 636-639
Dikmen Vadisi ve Mamak Barınma
Hakkı Büroları, 631
Doğal varlıklar, 12, 13, 80, 81, 399, 402,
665, 667
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Doğrudan Gelir Desteği /DGD, 81, 84,
85, 86, 89, 167, 223
Doğrudan yabancı yatırım, 33, 514,
516, 524, 527
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası /
Kanunu, 33, 516, 524, 527
Doğu Anadolu Bölgesi, 502
Doğu Garajı kentsel Dönüşüm Projesi,
334
Dokuma fabrikası Projesi, 334
DOP, 563, 565, 566, 613
Dünya Ticaret Örgütü, 32, 156, 157,
159, 173, 176, 177, 204
Tarım Anlaşması, 156, 157, 159, 160
Efemçukuru, 12, 82, 86-95, 111, 667
Ege Bölgesi, 494, 502, 503, 507
EGERAY, 252
Ekolojik denge, 256, 400, 402, 539
Ekonomik Kadastro, 557
Elektrik Piyasası Kanunu, 109
Emirgan Körler Okulu, 640, 641
Emlak komisyoncuları, 285
Emlak piyasaları, 124, 126, 472, 473,
481, 537
Emlak vergileri, 388, 564, 566, 571
Emvali Gayrimenkullerin Sureti
Tasarrufuna Dair Kanun, 21
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 110
Enformel uzlaşma, 298
Envanter çalışmaları, 242
Eskişehir Yolu Kent Girişi Projesi, 318
Ev eksenli çalışma, 172
Evrensel yarar, 120
FAO, 152, 154, 177, 510, 511, 514, 520
Fasonlaşma, 170, 172, 178, 180, 183
Fındıklı, 656-662
Fındıklı Derelerini Koruma Platformu,
656, 661
Fırat ve Dicle, 533, 534
Finans ve arsa spekülasyonu, 285
Finansal kiralama, 346, 347, 3549, 350,
353, 357, 358, 359-363
Firmalar arası ilişki, 172
Fiziksel çevre, 537, 538, 540
Formula pisti, 253
GAP bölgesi, 179-180, 181, 421, 517
GAP idaresi, 421
GAP Projesi, 46
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, 81,
260
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Derneği, 81
Gecekondu, 238, 253, 256, 257, 259,
262, 264, 265, 269, 287, 296-302,
313, 314, 320, 329, 335, 370-372,
377, 631-638

Gelemen, 70, 248
Gelir İdaresi Başkanlığı, 587
Genel Toprak Amenajman Planlaması,
497
Genel yarar, 607, 612
Gıda fiyatları, 157, 509-512
Gıda Güvenliği, 13, 177, 509, 512, 518,
519, 520, 521, 534
Gıda ilişkileri, 187-193
GRAIN, 518
Güney Doğu Anadolu Bölgesi, 69, 519,
535
Güvencesizleştirme, 634
Güzel Ankara Projeleri, 318
Halkevi, 636
Haraç Arazisi, 272
Harran Ovası, 68
Hazinenin özel mülkiyetindeki
taşınmazlar, 131, 132, 135, 142
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin satışını
öngören 4707 sayılı yasa, 70
HES’ler, 657-663
Hızlı değer belirleme, 107
Hizmet malları, 133, 134, 135, 136, 141
HKMO, 516
Hukuk Kadastrosu, 556
İç Anadolu Bölgesi, 221, 222, 500, 502,
503, 507
İllegal kentleşme, 297
İllegal konut, 297
İmar affı, 375, 386, 387, 614, 638
İmar hakkı, 117, 125, 260, 307, 308,
311, 374, 380, 567, 568, 571-573
İmar hakkı bankası, 568
İmar haklarının aktarımı, İtalya örneği,
567
İmar vurgunları, 613
İmece, 297, 637
insan odaklılık, 253
İnşaat haklarının menkulleştirilmesi;
Brezilya-Faria Lima kentsel
çalışması, 568
inşaat şirketleri, 260, 264
İnşai ve Fiziki Müdahale, 442, 443
İpotek bankaları, 77
İpotekli konut kredisi, 13, 346, 349351, 360, 363
İskan Kanunu, 23
İskenderun Limanı, 247
İstanbul, Kayseri ve Bursa Kapalı
Çarşılarının Onarımı ve İmarı
Hakkında Kanun, 280
İstisna vergi, 573
İşletme hakkı, 144, 247, 448, 449, 453
Kadastral sistem, 560
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Kadastro, 14, 16, 18, 36, 39, 70, 81, 83,
84, 133-135, 137, 140-143, 145,
146, 227, 255, 258-264, 267-269,
275, 319, 321, 331, 332, 337, 338,
340, 399, 403, 404, 408, 423, 424,
464, 543, 550, 552-560, 584, 597,
617, 620, 624, 659, 666
Kahramanmaraş Tarihi Ticari Merkezi,
278
Kalkınma ve Tarım, 41
Kamu özel taşınmazları, 134-137
Kamu arsa ve arazilerinin
özelleştirilmesi, 12
Kamu davası, 435, 436, 443
Kamu malları, 131-144, 591
Kamu ortak taşınmazları, 137
Kamu sicili, 558
Kamu yararı, 12, 14, 94, 95, 101, 102112, 115, 116, 120, 121, 127, 128,
136, 137, 140, 144, 145-147, 261,
268, 330, 369, 380, 419, 420, 422,
426-428, 430, 444, 450, 453, 465,
466, 470, 486, 489, 534, 562, 565,
577, 578, 581, 591-597, 601, 603,
606-615, 664, 167
Kamulaştırmada tescil, 599
Kamusal mülkiyet, 117, 161, 333, 667
Kanyon Alışveriş Merkezi, 126
Karabük Köyü, 219-230
Karadeniz Bölgesi, 180, 502, 657, 658,
660
Karşılıklılık, 32-34, 180, 460, 461, 528,
529, 534
Katılım, 561, 563, 572
Katılma payı, 390-392, 394
Kavaflar Çarşısı, 277
Kent çeperleri, 309
Kentpark, 290-293, 320
Kentsel arazi değer artış süreci, 307
Kentsel arazi piyasası, 306, 309
Kentsel arsa, 255-260, 268, 269, 308,
309, 374, 384, 385
Kentsel dönüşüm, 12, 75, 125, 236-238,
240, 248, 251-253, 255-269, 297,
298, 300, 302, 306, 313, 315, 317,
318, 325, 333, 334, 373, 379, 384,
385, 388, 394, 395, 571, 573, 631634, 641, 644, 649, 663, 667
Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
Alanları, 315
Kentsel mekan, 252, 542
Kentsel rant, 13, 119, 238, 306, 368,
370-380, 384-386, 388, 390, 393,
395, 572, 574, 635, 667
Kırsal Kadın, 203, 208, 211, 213, 216

kıyı kenar çizgisi, 422-426, 429
Kıyı Kentleri Yağma Dönemi, 326
Kıyı yerleşmeleri, 472, 474, 479, 481,
487, 488, 490, 539
Kıyı yönetim planı, 429
Kıyılar, 144, 145, 339, 418, 420
Kıyısı olan iller, 481-485
Kıyısı olmayan iller, 481-484, 489
Kıymet takdiri, 91, 103, 108, 357, 359
Kıymet Takdiri Komisyonları, 103
Kişi başına düşen mülk, 485
Konut finansmanı, 346-364
konut inşası, 285
Kooperatif Birlikleri, 82, 84
Kooperatifler, 31, 42-44, 48, 64, 71, 84,
86, 163, 260, 409, 535
Koruma imar planı, 278, 337
Korunma alanı, 439
Körfez ülkeleri, 512, 514-519, 521
Körfez yatırım fonu Vision3 yatırım
grubu, 517
köy ayaklı işçiler, 196
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 325,
497
Köy Kanunu, 71, 503, 525-527, 539,
668
Köylü, 12, 14, 20-30, 43, 47, 50-55, 59,
60, 65-71, 75, 87, 88, 90-93, 111,
147, 149, 150, 162, 163, 171, 188,
193, 194, 196, 205, 206-208, 213,
221, 223, 331, 336, 340, 399, 400,
401, 403, 405, 409, 493, 512, 535,
651-654, 656, 662, 663, 665, 667
kronizm (eş-dost kayırmacılığı), 369
kullanım değeri, 72, 73, 119, 325, 373,
384
Kullanım hakkı, 116, 242, 532
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm
Projesi Kanunu, 258, 265
Küçük meta üreticileri, 189-197, 205,
207
Küçük meta üretimi, 12, 187, 189, 193,
194, 196, 203-205, 211-214
küçük meta üretimi kapanı, 196
Kültür varlıkları, 12, 271, 272, 275-281,
379, 439
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu, 272, 275, 276, 429, 545,
584
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
yasası, 439
Küresel değer zinciri, 168, 170
Küresel üretim ağı, 170
Lara Kent Parkı, 334, 340
Liberal ekonomi, 92, 93, 450, 473
Maden Kanunu, 111, 448, 451-454, 525
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Maden sahası, 89, 117
Madenler, 13, 75, 446, 448-454, 524,
667
Mal ve mülkün dokunulmazlığı, 607
Malik sıfatıyla zilyetlik, 620, 623
Mamak, 125, 631
Marmara, 501, 502, 644
MARMARAY, 252, 253
Marshall Planı, 48
Mayınlı araziler, 12, 14, 47, 71, 524,
531, 533, 534, 535
Medeni Kanun, 66, 137-142, 418, 419,
426, 451-454, 458, 555, 557, 558,
583, 590, 623, 625
Medeni Yasa, 21, 22, 444, 584
Menkulleştirme, 72, 74, 76, 568, 569,
573
Mera Kanunu, 137, 140, 143, 144
Meralar, 75, 143, 144, 151, 227
Mersin Limanı, 248
Metro, 393, 394
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 123, 135,
142
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, 91,
110
Miri Arazi, 20, 21, 23, 272
Mortgage, 13, 76, 77, 78, 79, 346, 363
Muacceliyet Koşulu, 353, 355, 356, 357,
360, 361-363
Mülk, 13, 16, 20-23, 26, 27, 31, 52, 55,
60, 68, 72, 73, 75, 80, 81, 106, 107,
115-117, 119, 120-123, 146, 212,
240, 256, 262, 271, 273, 275, 280,
286, 297, 298, 303, 320, 322, 340,
374, 388, 402, 413-416, 427, 472475, 478-481, 485-490, 493, 494,
525, 526, 528, 532, 539-542, 544,
545, 552, 568, 571, 597, 598, 613,
667
Mülk ilişkileri, 116
Mülkiyet aktarımı, 326, 335
Mülkiyet Hakkını Kazanma, 627
Mülkiyet hukuku, 39, 297, 299, 302,
420, 424, 583
Mülkiyet kavramı, 138, 142, 304, 447,
449, 524
Mülkiyetin kazanılma anı, 625
Mülksüzleşme, 12, 69, 72, 73, 86, 168,
182, 183, 189, 213, 490
Mülksüzleştirme, 122, 296, 300, 302,
634
Naim Talu hükümeti, 42, 43
NAMSA, 530
Nazım İmar Planı, 314, 316-318, 331,
334
Nazım Plan Bürosu, 314

Neoliberal kentleşme, 296
Neoliberal politikalar, 204, 205, 286,
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