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....................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uyarınca verilen acele kamulaştırma
kararlarına istinaden dava konusu taşınmazın boşaltılması hususunda icra müdürlüklerinde farklı
uygulamaların bulunduğu, bu nedenle acele kamulaştırma kararından beklenilen gayenin elde
edilemediğine ilişkin Başkanlığımıza bir kısım yakınmaların iletildiği anlaşılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun “Taşınmaz malın boşaltılması” başlıklı 20 nci maddesi “Bu
Kanun uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın
boşaltılması idarece icra memurundan istenir. İcra memuru taşınmaz malı onbeş gün içinde
boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icraca boşaltılır.
İtiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemez.” hükmünü,
Mezkur Kanunun “Acele kamulaştırma” başlıklı 27 nci maddesi “3634 sayılı Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine
Cumhurbaşkanınca 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.
(Ek fıkra: 19/4/2018-7139/29 md.) Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu
müdürlüğüne bildirilir. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü
tapu kütüğüne şerh edilir. El koyma kararından sonra taşınmaz mal 20 nci madde uyarınca boşaltılır.”
hükmünü amirdir.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 07/05/2012 tarihli 2011/28520 Esas 2012/15531 Karar sayılı
ilamında; "...Acele el koyma hakkındaki anılan ilam nedeni ile borçlunun taşınmazdan tahliyesi,
taşınmazın boşaltılması ve teslimi için taşınmazın idare adına tesçil şartının aranması acele el koyma
kararının özüne aykırı olup 2942 sayılı Yasanını 27. Maddesi gereğince verilen acele el koyma kararının
taşınmazın tahliyesi ve boşaltılmasını da içerdiğinin kabulü gerekli ve zorunludur. Kamulaştırma
bedelinin tespiti ile idare adına taşınmazın tesciline ilişkin ilamların icrası ile ilgili olan Kamulaştırma
Kanunu'nun 20. Maddesinden farklı olarak somut olayda tahliye için taşınmazın idare adına tesçil
edilmiş olması şartının varlığı aranmamaktadır..." demek suretiyle hüküm tesis edilmiştir.
Mezkur Dairenin 23/01/2019 tarihli 2018/5050 Esas 2019/795 Karar sayılı ilamında ise; "...İcra
Müdürlüğü'nden gönderilecek bir muhtıra ile kamulaştırılan taşınmazın tahliyesi mümkün iken icra emri
gönderilmek suretiyle takip yapılması doğru değildir. Tahliye ve teslim kamulaştırmanın doğal sonucu
olup tahliyenin gerçekleştirilmesi takip yapılmasına bağlı değildir..." demek suretiyle hüküm tesis
edilmiştir.
Mevzuat ve Yargıtay kararları birlikte değerlendirildiğinde; Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesi uyarınca verilen acele kamulaştırma kararının icra müdürlüğüne ibrazı halinde icra
müdürlüğünce İcra ve İflas Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca işlem yapılması yönündeki uygulamanın
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doğru olmayacağı, infazı için kesinleşme gerekmeyen ihtiyati tedbir niteliğindeki mahkeme kararı
uyarınca Kamulaştırma Kanununun 20 nci maddesi uyarınca içindekilere dava konusu taşınmazı
boşaltması hususunda muhtıra ile 15 gün süre verilmesi ve belirtilen süre içerisinde taşınmazın
boşaltılmaması halinde cebri icra yolu ile boşaltılmasının gerekeceği, yine Kamulaştırma Kanununun 20
nci maddesi uyarınca itiraz ve şikayetin boşaltmayı durdurmayacağı değerlendirilmekte olup, konunun
yargıya taşınması halinde yargı merciileri tarafından verilen karara göre işlem yapılması hususunda,
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetten yargı çevrenizdeki icra müdürlüklerinin bilgilendirilmesi rica
olunur.
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