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“…
19/06/2021 tarih 31516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7327
sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
21. maddesi ile; “...2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici
Madde 16-Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış
olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen
kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde
tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı
tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması
sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda
verilen kararlar taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların icrasına ilişkin
hükümlere göre yerine getirilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce,
kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş
mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur....” düzenlemesi getirilmiş ise de;
04.02.2021 tarih 2019/89 Esas 2021/10 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararının
gerekçesinde; “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç
yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek
üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak
hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili el konulması veya hukuki el
atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin
davalarda verilen kararlar taşınmaz mal ile ilgili aynı haklara ilişkin kararların icrasına
ilişkin hükümlere göre yerine getirilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce,
kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş
mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.” ancak Anayasa Mahkemesinin
04.02.2021 tarih ve 2019/89 Esas 2021/10 Karar sayılı kararı ile bu hüküm “95.
Anayasa’nın 36. maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, meşru vasıta ve yollardan
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma
ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilmektedir. Anayasa Mahkemesince, mahkeme
kararlarını taraflardan birinin aleyhine sonuç doğuracak şekilde uygulanamaz hâle getiren
düzenlemelerin bulunması veya mahkeme kararlarının icrasının herhangi bir şekilde
engellenmesi, adil yargılanma hakkı kapsamındaki güvenceleri anlamsız kılabilecek
nitelikte görülebilmektedir. Bu çerçevede, mahkeme kararlarının bağlayıcılığını ve
gecikmeksizin uygulanmasını sağlayacak etkili tedbirlerin alınması, hukuk devleti
ilkesinin ve adil yargılanma hakkının gereklerindendir (AYM, E.2018/108, K.2019/5,
13/2/2019, § 27).
96. 2942 sayılı Kanun’un geçici 14. maddesinin dava ve itiraz konusu kuralları,
kamulaştırmasız el atmalardan dolayı kişiler tarafından açılmış bedele ve tazminata
ilişkin davalarda verilen mahkeme kararlarının kesinleşmedikçe icraya konulamamasını
ve başlatılan ve hâlen devam etmekte olan icra süreçlerine müdahale ederek bu süreçlerin
kesinleşmiş mahkeme kararları ibraz edilinceye kadar durmasını öngörmektedir. Bu
itibarla kurallar, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına ilişkin icra takibinin başlamasına
engel olma ve başlamış olan icra takiplerinin durmasına neden olmak suretiyle
Anayasa’da öngörülen usule aykırı biçimde mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin telafi
edilebilmesi amacıyla malik lehine hükmedilen bedel veya tazminata kavuşmanın
gecikmesine neden olmaktadır. Açıklanan nedenlerle kurallar mülkiyet ve adil
yargılanma hakkını sınırlamaktadır.
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97. Anayasa’nın 35. maddesinin ikinci fıkrasında mülkiyet hakkının kamu yararı
amacıyla sınırlanabileceği belirtilmiştir. Anayasa’nın 36. maddesinde ise adil yargılanma
hakkı için herhangi bir sınırlama nedeni öngörülmemiş olmakla birlikte özel sınırlama
nedeni öngörülmemiş hakların da hakkın doğasından kaynaklanan bazı sınırları
bulunduğu kabul edilmektedir. Anayasa’nın başka maddelerinde yer alan kurallara
dayanarak bu hakların sınırlandırılması da mümkündür. Ancak bu sınırlamalar
Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan güvencelere aykırı olamaz.
98. İcra takipleri yönünden kesinleşmiş mahkeme kararının varlığını arayan dava
konusu kurallar, idarelerin yerine getirmekle görevli oldukları kamu hizmetleri için
gerekli olan kaynakların korunmasını ve kamu hizmetlerinde meydana gelebilecek
aksaklıklara engel olunmasını amaçlamaktadır. Bu şekilde toplumsal yaşamın sürekli,
düzenli ve sistemli şekilde sürdürülebilmesine katkı sunması beklenen kuralların kamu
yararını gerçekleştirmeye yönelik olarak mülkiyet ve adil yargılanma haklarına sınırlama
getirdiği anlaşılmaktadır.
99. Ancak mülkiyet ve adil yargılanma haklarına getirilen sınırlamanın kamu
yararı amacına dönük olması yeterli olmayıp ayrıca ölçülü olması da gerekir. Bu ilke ise
elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır. Elverişlilik
başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını, gereklilik başvurulan
önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını ve orantılılık ise başvurulan
önlem ve ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü ifade etmektedir.
100. Dava ve itiraz konusu kuralların yukarda belirtilen idarelerin yerine
getirmekle görevli oldukları kamu hizmetleri için gerekli olan kaynakların korunması ve
kamu hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıklara engel olunması amaçlarına ulaşma
bakımından elverişli ve gerekli olmadığı söylenemez.
101. Bununla birlikte dava ve itiraz konusu kuralların Anayasa’da kamulaştırma
için öngörülmüş hükümlere uyulmaksızın fiili bir el atma niteliğinde olan
kamulaştırmasız el atmalardan kaynaklanan bedel ve tazminat alacaklarına ilişkin olduğu
da gözetildiğinde fiili bir müdahale nedeniyle mülkiyet hakkı ihlâl edilmiş malikin bu
zararının telafi edilmesi amacıyla hükmedilmiş bedel veya tazminat alacağına ilişkin
mahkeme kararının icra takibine konu olabilmesi için kesinleşmiş olması şartını araması,
malik lehine hükmedilen bedel veya tazminata kavuşmanın gecikmesine neden olmak
suretiyle malike aşırı bir külfet yüklemekte ve kamu yararı ile kişisel yarar arasında
gözetilmesi gereken adil dengeyi malik aleyhine bozmaktadır. Bu yönüyle kuralların
ulaşılmak istenen amaç ile orantılı olmadığı anlaşılmaktadır.
102. Mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ölçüsüz biçimde sınırlandırılmasına
neden olan maddenin ikinci cümlesinde yer alan dava ve itiraz konusu kural, alacağın
tahsili sürecinin başlamasından sonra geçmişe etkili yasama tasarruflarıyla kararın
uygulanma imkânını önemli oranda zorlaştırması yönüyle de devlete olan güven
duygusunu zedelemekte ve hukuki güvenlik ilkesini ihlal etmektedir.” gerekçesi göz
önüne alınarak anılan yasa hükmünün içerik itibariyle mülkiyet hakkının ihlali sonucunu
doğurduğu göz önüne alınarak 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama
Usulleri Hakkında Kanunun 40. maddesi uyarınca;
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(1) Bir davaya bakmakta olan mahkeme, bu davada uygulanacak bir kanun veya
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya
taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa;(1)
a) İptali istenen kuralların Anayasanın hangi maddelerine aykırı olduklarını
açıklayan gerekçeli başvuru kararının aslını,
b) Başvuru kararına ilişkin tutanağın onaylı örneğini,
c) Dava dilekçesi, iddianame veya davayı açan belgeler ile dosyanın ilgili
bölümlerinin onaylı örneklerini, dizi listesine bağlayarak Anayasa Mahkemesine
gönderir.” düzenlemesi doğrultusunda mahkememizce Anayasaya aykırılık görülmesi
nedeniyle 19/06/2021 Tarih 31516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
7327 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 21. maddesinin iptali hususunda;
Gereği Bilgilerinize arz olunur.”
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