
1 
 

                            ŞIRNAK VALİLİĞİ ZARAR TESPİT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA  

 

 

KONU                     : Şırnak İli Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığınca yürütülen 

faaliyetlerde tereddüt hasıl olan konularda görüş ve önerilerimizin belirtilmesi 

hakkında. 

AÇIKLAMALAR      :  

1- Malumunuz olduğu üzere Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen 

faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin 

esas ve usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konulan 5233 sayılı Terör ve Terörle 

Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (d) 

bendinde, terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile güvenlik 

kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple 

uğradıkları zararlar Yasa kapsamı dışında tutulmuş, Valilikler nezdinde oluşturulacak 

komisyonların oluşumunu belirleyen 4. maddesinde; "Zarar tespit komisyonları illerde; bu 

Kanun kapsamında yapılacak başvurular üzerine on gün içinde kurulur. Komisyon, bir 

başkan ve altı üyeden oluşur. Valinin görevlendireceği vali yardımcısı komisyonun başkanı; 

maliye, bayındırlık ve iskân, tarım ve köy işleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman 

ve o ilde görev yapan kamu görevlilerinden vali tarafından belirlenecek birer kişi ile baro 

yönetim kurulunca baroya kayıtlı olanlar arasından görevlendirilecek bir avukat 

komisyonun üyesidir. Komisyonun başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında 

yeniden belirlenir. Eski üyeler yeniden görevlendirilebilirler. İş yoğunluğuna göre aynı ilde 

birden fazla komisyon kurulabilir." kuralı düzenlenmiş, bu Komisyonların görevlerini 

belirleyen 5. maddesinde; zarar görenin veya mirasçılarının başvurusu halinde Yasa 

kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek ve kamu kurum ve 

kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkılarını araştırmak bu 

görevler arasında sayılmış; aynı Yasa'nın 7.maddesinde ise; a)hayvanlara, ağaçlara, 

ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar; b) yaralanma, 

sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze giderleri; c) terörle 

mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına 

ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar, bu Yasa'ya göre sulh yoluyla 

karşılanabilecek zarar kalemleri arasında sayılmıştır. 

 

2- 20/10/2004 gün ve 25619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması 

Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. maddelerinde de 5233 sayılı Yasa'yla aynı 

doğrultuda düzenlemelere yer verilmiş, anılan Yönetmelik'in "Bilgi ve 

belgelerin toplanması" başlıklı 10. maddesinde; "Komisyon ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yardım 
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isteyebileceği gibi, adli ve askeri teşkilat ile kolluk kuvvetleri dışında kalan 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da 

görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya 

bunlardan görüş alabilir. Komisyon tarafından görevlendirilen kamu 

görevlileri öncelikli olarak komisyon tarafından verilen görevleri yerine 

getirirler." ayrıca "Komisyonca keşif yapılması" başlıklı 11. maddesinde ise; 

"komisyon gerek görmesi halinde keşif yapabilir." kuralına yer verilmiştir. 

20/10/2004 gün ve 25619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Terör ve 

Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmeliğin, Komisyonun 

çalışma yöntemini düzenleyen 10. maddesinde; Komisyonun ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yardım isteyebileceği gibi, 

adli ve askeri teşkilat ile kolluk kuvvetleri dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışanları bilirkişi olarak da görevlendirebileceği, Komisyonun, gerekli gördüğü uzmanları 

çalıştırabileceği veya bunlardan görüş alabileceği, Komisyon tarafından görevlendirilen 

kamu görevlilerinin öncelikli olarak Komisyon tarafından verilen görevleri yerine 

getirecekleri belirtilmiş, 11. maddesinde de; Komisyonun gerek görmesi halinde keşif 

yapabileceği, Komisyon başkanının, belirlemiş olduğu keşif yeri ile gün ve saatini başvuru 

sahibine veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildireceği, başvuru sahibinin kendisi, veli 

veya vasisi veya yetkili temsilcisi ve varsa şahitlerinin keşif mahallinde hazır bulunacağı, 

muhtar veya o yer mahallinden iki kişinin de keşifte hazır bulunmasının temin edileceği, 

29. maddesinde ise; bu Yönetmeliğe göre yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ancak yapılacak tebligatın memur vasıtasıyla 

yapılmasının esas olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.  

3- Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; 

terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle Kanun 

kapsamında karşılanabilecek nitelikte maddi zarara uğradığını iddia eden kişilerin 

bu zararlarının tazmini amacıyla başvurmaları halinde kurulacak Zarar Tespit 

Komisyonlarının, bu Kanun kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığı ve bulunması 

halinde miktarının ne olduğunu tespit etmek amacıyla ilgili yerlerden her türlü bilgi ve 

belge istemek, bilirkişi görevlendirmek ve gerektiğinde keşif yapmak gibi kapsamlı bir 

araştırma-inceleme görevi ve yetkisi ile donatıldığı anlaşılmaktadır. 

4- Şu halde, Zarar Tespit Komisyonları tarafından, Kanun kapsamında tazmini gereken 

bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla; malvarlığında meydana 

gelen zararlarda; kişinin terör veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerden 

dolayı zarar gören mal varlığı bulunup bulunmadığı, şayet böyle bir malvarlığı var ise 

niteliği ve kapsamı gibi hususların, Kanun ve Yönetmelik tarafından gerekli araştırma ve 

incelemeleri yapmak üzere kendisine tanınan vasıtalardan da yararlanmak suretiyle tespit 

edilmesi ve Kanun kapsamında tazmini gereken gerçek zarar miktarının ortaya konulması 

gerekmektedir. 

5- 5233 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan maddelerinin 

değerlendirilmesinden; başvurucuların Kanun kapsamına giren zararının olup 

olmadığı, varsa bunun niteliği, kapsamı ve miktarını belirlemenin komisyonun 
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görevi olduğu; bu maksatla, komisyonun ilgili kurum ve kuruluşlardan konuyla 

ilgili her türlü bilgi-belgeyi isteme, yardım isteme, kamu personelini bilirkişi 

olarak görevlendirme, uzman çalıştırma, görüş alma, keşif yapma ve tanık 

dinleme gibi geniş yetkilerle donatıldığı, (Komisyonun geniş yetkilerle 

donatıldığına dair Danıştay 15 D 2014/5896 E ve 2017/5446 K Sayılı İlamı EK 

1) komisyonun, başvuru sahiplerinin zararlarını, Kanundan aldığı bu yetkileri 

kullanarak yapacağı araştırma ve inceleme sonucunda elde edeceği somut 

verileri esas alarak objektif ve tutarlı ölçülere göre  hakkaniyete ve günün 

ekonomik koşullarına uygun biçimde belirlemek zorunda olduğu, Kanunda 

işaret edilen “gerçek zararın, hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına 

uygun biçimde tazmini” ilkesinin yaşama geçirilebilmesi için öncelikle 

komisyon tarafından, gerek mahallinde yapılacak keşif ile tespiti, gerekse de 

ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak araştırmalar neticesinde elde 

edilecek verilerin, zarar görenin beyanı ve sunduğu bilgi belgelerle bir arada 

değerlendirilerek zarar kalemlerinin ve miktarlarının net ve somut olarak 

belirlenmesi, sonrasında ise elde edilen bu veriler esas alınarak belirlenen 

objektif kriterlere göre zarar miktarının belirlenmesi gerektiği açıktır. 

6- Komisyonun çalışma ve iş çıkartma konusunda görüşlerimiz  

a-Komisyonumuzda veri saklama ve gelen giden evrakın düzenli bir biçimde kaydedilmesi 

noktalarında ciddi bir zafiyet söz konusudur. Bakanlık sistemi üzerinde yapılacak çalışma ile 

sekreteryamızın sağlıklı bir hafızaya kavuşturulması sorunların çözümünde daha hızlı ve daha 

verimli olmayı temin edecektir. 

b-Öncellik başvuruları hiç değerlendirmeye alınmamış köyler ile ilgili başvuruların karara 

bağlanmasına verilmelidir. 

c-Vatandaşlar arasında sorun ve uyuşmazlık bulunan köyler de zaman kaybını önlemek 

bakımından geri bırakılmalıdır 

d-Kalan diğer köyler hangi ilçede kaç tane boşalmış köy bulunduğu tespit edildikten sonra 

ilçedeki boş olan köy sayısı ve bir programda çıkarılacak köy sayısı dikkate alınarak ilçeler arası 

oransal bir baz ile belirlenmelidir. Bu belirleme de yetkili vekiller,avukatlar huzurunda kura ile 

belierlenmelidir. Böylece vatandaşların güven duygusu pekişecek ve herkes sırasını beklemek 

zorunda olduğunu bilecektir. 

7- Yukarıda anlatılanlar ışığında; 

A-) Komisyonun takdir yetkisi ve bu yetkinin sınırları sorunu: Zarar 

Tespit Komisyonları yarı yargısal yetkiye sahip olup takdir yetkileri yasa ve 

yönetmelik vasıtasıyla son derece geniş tutulmuştur. Her komisyon kurulduğu 

ilin gerek sosyolojik karakterini ve gerek ise yaşam kültürünü iyi bilmekle 

uğranılan zararların nasıl etkiler yarattığını en iyi değerlendirecek organların 
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başında gelmektedir. Bu bağlamda her ilin ayrı çalışma şekli ve farklı 

değerlendirme yöntemleri benimsemiş olması gayet doğaldır. Komisyonun 

birinci görevi varsa ‘’GERÇEK ZARAR’’ı tespit edip tazmin etmektir. 

Danıştayımızın 5233 Sayılı yasadan kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda tesis ettiği her 

içtihatta ‘’yasanın amacı başvurucuların uğradığı gerçek zararı tespit edip 

tazmin etmektir’’şeklinde bir ibare kullanmaktadır. Burada gerçek zarardan kasıt 

başvurucunun belirtilen taşınmaza ulaşamamaktan kaynaklı zarardır. Başka bir 

ifadeyle, taşınmazın kullanılmamasından kaynaklı zararın kime yazılacağının 

tespitidir. Buna göre kanunda da işaret edilen gerçek zarar, her dosyada öznel 

kriterlere göre belirlenecektir. Gerçek zararın tespitinde nesnel ve standart 

kriterler oluşturmak adalete ve hakkaniyete aykırı olacaktır. Çünkü deyim 

yerindeyse herkesin hikâyesi farklıdır. Bu itibarla başvurucuya zararlarını her 

türlü vasıta ile arz etmek imkânı tanıyacak olan komisyon bu zararı ispat etmek 

çabasını her türlü kamusal imkânı kullanarak değerlendirecektir. 

   

Ek.1’de sunulan Danıştay 15 D 2014/5896 E ve 2017/5446 K Sayılı İlamında 

belirtildiği üzere komisyonlara tanınan bu geniş yetkiler aynı zamanda 

komisyona yükümlülük yüklemektedir. Bu yükümlülüğün gereği olarak 

komisyon, usulüne uygun, inceleme ve araştırma yapmak ve her bir 

başvurucunun öznel durumuna göre başvurucunun zarara uğrayıp 

uğramadığına karar verecektir.  

 Anayasamızın  2.maddesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin laik ve sosyal bir hukuk 

devleti olduğunu hükme bağlamıştır. Hukuk devletinin anlamı, iş ve işlemlerinde 

anayasa, mevzuat ve evrensel hukuk ilkelerine uyan devlettir. Hukuk devletinin 

bir anlamı da sorumluluğunu vatandaşa yüklemekten kaçınan devlettir. Somut 

olayda zamanında hukuk çerçevesinde işlem yapmış olsaydı vatandaşı lehine 

nasıl hareket edecek idiyse değişen koşullardan sonra yine aynı mesuliyet içinde 

hareket etmek zorunluluğu devletin hukuk devleti olmak  ilkesinin zorunlu bir 

sonucudur. Komisyon Başkanlığımızca hasıl olunan tereddüdün ana çerçevesi 

mülkiyetten gayrı intifa(kullanım-zilyetlik) hakkının başvuru dosyalarında nasıl 

değerlendirileceği ile ilgilidir. Buna göre mevzuatımızda zilyetliğin nasıl 

tanımladığından bahsetmek gerekecektir: 

Türk Medeni Kanunu 973.Madde zilyetliği şöyle tanımlar :Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan 

kimse onun zilyedidir 

Bir hak vesilesi olarak zilyetliği düzenleyen Türk Medeni Kanunu 981.maddesi  Zilyet,her türlü gasp ve 

saldırıyı kuvvet kullanarka derf edebilir,rızası dışında kendis,inden alınan şeyi, taşınmazlarda el 
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koyanı kovarak,taşınırlarda eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliği 

koruyabilir. 

Bir dava hakkı olarak zilyetliği düzenleyen Medeni Kanun 983 Maddesi Saldırıda bulunan,eşya üzerinde 

bir hak iddai etse bile zilyetliği saldırıya uğrayan,ona karşı dagva açabilir.Dava saldırının sona 

erdirilmesine,sebebinin önlenmesine ve zararın giderilmesine yönelik olur Yine aynı minvalden olmak 

üzere Medeni Kanun 994.Maddesi,iyiniyetli zilyedin tazminat talep hakkı olduğunu hükme bağlamıştır. 

Hukuk aleminde yarattığı etki itibariyle zilyetliği düzenleyen Medeni Kanun 985.Maddesi Bir şeyin 

zilyedi on un maliki sayılır, önceki zilyetler de zilyetlikleri süresince o şeyin maliki sayılırlar 

demektedir. 

 Tüm Bu hususların Yargı dünyasına genel anlamda yansımasını belirtmek bakımından aşağıda bir kısım 

içtihat sunulmuştur 

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 30.10.2013 gün 2013/8 Esas ve 2013/1507 Karar   
sayılı ilamında özetle; orman sayılan yerlerde zilyetlikten kaynaklı ihtilafların incelenmesine mani bir 

kuralın bulunmadığı, zilyedin haklarının himaye edilmesinin huzur ve güven ortamının sağlanmasına 

yönelik ve kanun gereği olduğu, şahsın fiili kullanımdan kaynaklı üstün hak iddiasının varlığının yeterli 

olduğu, dava konusu yerin orman içinde olup olmamasının bir öneminin bulunmadığı, varsa davacının 

zararının tespit edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 

 Danıştay 15.Dava Dairesi 27.03.2018 gün 2015/9475 Esas ve 2018/2874 Karar 

sayılı  ilamında; özetle, kadastro çalışmasının yapıldığı tarihe kadar 5233 sayılı yasa kapsamında 

zilyetliğe dayalı olarak vatandaşın zararının tespit edilip ödenmesine hükmetmiştir 

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi 11.10.1994 gün 1993/8410 Esas ve 1994/11874 Karar 

sayılı ilamında; özetle, öncesi orman olarak belirlenmemiş bir yerde kadastro çalışmasına kadar 

geçen sürenin zilyetlik hesabına katılacağı hükme bağlanmıştır. Tüm bu anlatılanlar çerçevesinde 

olmak üzere ; 

                 Komisyonun görev ve yetkisinin kapsamının belirtilmesi bakımından ; 

a- EK.2: Danıştay 15.D 2015/6673 E  ve 2018/5616 K sayılı İlamında; 

Köy dolu iken taşınmazlar kimin tasarrufunda ise zararın o şahsa 

yazılacağı taşınmazların tapu kaydının kim adına olduğunun bir öneminin 

bulunmadığı açıkça hüküm altına alınmıştır. Burada elbette ispat vasıtası 

muhtar mahalli bilirkişi ve tanık beyanı yansıra her türlü delildir. (Ek 3 

Danıştay 2013/9146 Esas ve 2017/1184 K sayılı ilam,Ek 4 Danıştay 

15.Daire 2012/9269 E ve 2015/8232 K sayılı ilamları).  

Bu içtihatlar incelendiğinde,  bu tarz bir olayda belge şeklinde 

bir muvafakatnamenin bile zorunlu görülmediği, itiraz olmamasının zimni 

bir muvafakat olduğunun kabul edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki  

Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti başlığı altında düzenlenmiş 

bulunan 3402 Sayılı Kadastro Kanunu  Madde 13; 

 Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: 
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 A) Kayıt sahibi veya mirasçıları zilyet bulunuyorsa;  

a) Kayıt sahibi adına,  

b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçıları adına, 

           c) Mirasçılar tayin olunamazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt 

sahibi adına,  

B) Kayıt sahibi veya mirasçılarından başkası zilyet bulunuyorsa;  

a) Kayıt sahibi veya mirasçılarının kadastro teknisyeni huzurunda 

muvafakatları halinde zilyet adına,  

b) Zilyet, taşınmaz malı, kayıt malikinden veya mirasçılarından veya 

mümessillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya 

herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve 

ayrıca en az on yıl müddetle çekişmesiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet 

bulunduğu takdirde zilyet adına, tespit yapılır demektedir. 5233 Sayılı 

Kanun ve Yönetmeliğinde bu konuda açıkça hüküm bulunmadığından  

Yapılacak keşiflerde hak tespitlerinin Kadastro Kanununda öngörülen usul 

ve esaslara göre kıyasen yapılacağı aşikardır. Bilhassa 13.Maddenin B 

bendinin b fıkrasında, taşınmaz başkası adına kayıtlı olsa bile tanık 

anlatımları ışığında taşınmazın tespitinin zilyet adına yapılacağı kanun 

emridir. Burada komisyonca dikkat edilecek husus, 

başvurucunun kullanım(intifa)hakkını ortaya koymasından 

sonra adına tapu kayıtlı kimselerin itiraz edip etmediği yahut 

mükerrer ödeme olup olmadığıdır. Başvurucular arasında 

uyuşmazlık ve mükerrer ödeme olmadığı sürece komisyonun zararı intifa 

hakkı sahibine yani zilyede yazmasında mecburiyet vardır. Bu anlamda EK 

5 te sunulan içtihadının öneminden bahsetmek gerekmektedir. 2015/5666 

E ve 2018/1422 K sayılı ilamında Danıştay 15.Dairesi, aynı köy ortamında 

taşınmazları bulunan başvurucuların zararlarının adalet ve hakkaniyet 

ilkeleri çerçevesinde tespit edilip mükerrer ödemeye mahal vermeyecek 

şekilde tazmini sağlandıktan sonra başvuruya konu taşınmazları iktisap 

ettiğini ileri süren diğer başvurucuların bu zararlarını yukarıda anlatılan 

yöntem ile tazminat alan başvurucudan isteyebileceklerini, bu durumda 

devlete ya da komisyona rücu imkanının bulunmadığını hüküm altına 

almıştır. Yukarıda anlatılanların ışığında, tapulu taşınmazlarda adına tapu 

kaydı olan şahısların zilyedin zilyetlik haklarına karşı itirazları bulunuyor ise 

elbette ki tapudan kaynaklı mülkiyet hakkı üstün tutulacaktır. Danıştay 10 

VE 15 Daireleri içtihatları bu yönde istikrar kazanmıştır, 
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b-      Zararın belirlenmesinde tapu kaydı tek ölçü olmayıp, zarar dönemi itibariyle 

kullanma hakkının sona  ermesi ya da tecavüze uğramış olması yeterlidir. 

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi2015/21522 Esas ve 2016/476 K sayılı ilamında, zarar 

gören başvurucunun tapu maliki olması gerekli değildir demektedir. Bu ilamı EK 

6’da sunuyoruz. Ayrıca zarar tazmini için tapunun tek ölçü olmadığını olay   

sebebiyle başvurucunun uğradığı bir zararın olup olmadığının tespit edilmesi 

gerektiği yönlü verilen Danıştay 15.D 2015/1588 E ve 2018/6254 K sayılı ilamını 

EK 7 da,yine aynı yönlü Danıştay 15.D 2015/6356 E ve 2018/4918 K sayılı ilamı 

EK 8 de,Danıştay 15.Daire 2015/6747 E ve 2018/7590 K sayılı ilamı EK 9 da, 

kadastro çalışmaları tamamlanmış olsa bile başvurucunun zilyetlikten kaynaklı 

varsa zararlarının tespit edilip tazmini gerektiği yönlü Danıştay 15.Daire 

2013/13686 Esas ve 2016/1803 K sayılı ilamını Ek 10 da,Danıştay 15.Daire 

2012/10860 E ve 2015/8247 K sayılı ilamı EK 11 de,Danıştay 15 Daire 

2013/11541 E ve 2017/1745 K sayılı ilamını EK 12 de sunulmuştur. 

c-Kadastro geçmiş olsa bile, başvurucunun zilyetlik ve intifa gibi mülkiyetten 

gayrı ayni hak iddialarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda tesis 

edilmiş bulunan Danıştay 15.Daire 2014/4421 E ve 2018/7461 K sayılı ilamını EK 

13’te sunuyoruz. 

d-Başvurucunun mer’a, orman vs hazine parselleri üzerinde cereyan eden ve 

semere getiren faaliyetleri sebebiyle uğradığı zararların da tazmin edilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda İdare Mahkemesi kararına atıfta bulunan Danıştay 15 

Daire 2015/3470 Esas ve 2018/5296 K sayılı ilamını Ek 14 te sunuyoruz. Bu 

konuda sağlıklı ve adil bir sonuca ulaşmak için yerleşim yeri açık iken 

başvurucunun bahsi geçen alanları kullanmaktan dolayı devlet engeli ile 

karşılaşıp karşılaşmadığının araştırılması gerektiği kanaatindeyiz. Sözgelimi 

başvurucu, orman sahasında tarımsal faaliyet yaptığından dolayı cezai takibata 

uğramış ise devletin kendine ait bir sahada özel zirai faaliyet yapılmasına cevaz 

vermemiş olduğu anlaşılacağından başvurucu lehine verilmesi gerekli bir 

tazminattan bahsedilemeyecektir. 

e-Başvurucu adına kadastro çalışmaları sırasında mülkiyet tespiti yapılmış 

olması tazminat için yeterli bir ölçüttür. Danıştay 15.Daire 2015/5382 E ve 

2018/5299 K sayılı ilamı Ek 15 te arz edilmiştir. 

f-Mülkiyeti ihtilaflı taşınmazların üzerinden oluşan zararların kime ödeneceği 

konusunda Zarar Tespit Komisyonunun takdir yetkisine sahip olduğu 

kuşkusuzdur. Danıştay 15.Daire 2016/459 E ve 2016/517 K sayılı ilamı EK 16 da 

sunulmuştur. 
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g-Mükerrer ödemeye mahal vermemek kaydıyla başkası adına kayıtlı olsa dahi 

davalı olduğu belgelendirilen ve tazmin konusunda başvurucular arasında 

ihtilaf bulunmayan taşınmazların zarar hesabına esas alınabileceği yine yüksek 

mahkeme içtihatları gereğidir. Danıştay 15.Daire 2016/4673 E ve 2018/75 K 

sayılı ilamı EK 17 dedir. 

h-Hakkın devredilmesi ya da temsili sorunu ile ilgili olmak üzere;miras şirketi 

gibi elbirliği(iştirak halinde) mülkiyetin sözkonusu olduğu durumlarda elbirliği 

mülkiyetin bir üyesinin yaptığı başvurudan diğer üyelerin de istifade edeceği 

Medeni Kanun 640.Madde gereğidir. Dolayısıyla miras şirketi üyelerinin 

birbirine muvafakat vermesini salık vermenin bir gereği de bulunmamaktadır. 

Bu konuda Danıştay 15.Daire 2015/7095 Esas ve 2018/1270 K sayılı ilamını EK 

18 de sunuyoruz. 

g-Yine hakkın devredilmesi ya da temsili sorunu ile ilgili olmak üzere yukarıda 

anlatılanlar ışığında denebilir ki, mülk sahibinin ya da kayıt malikinin önceden 

bir başvurusunun bulunup bulunmadığının, komisyon kararından önce olmak 

kaydıyla muvafakatname düzenleme tarihinin bir önemi bulunmamaktadır. 

Komisyonca dikkat edilecek tek husus mükerrer ödemenin önüne geçmektir. 

Yine verilecek muvafakatname için yasada bir şekil şartı öngörülmüş değildir. 

Buna göre başvurucu zilyet taşınmazdan kaynaklı hakkını her türlü vasıtayla 

ispat edebilir. Bu bağlamda verilmiş bulunan Danıştay 15.Daire 2014/6006 E ve 

2018/2145 sayılı ilamı Ek 19 da, Danıştay 15 Daire 2016/10474 Esas ve 

2018/7754 K sayılı ilamını EK 20 de, Danıştay 15 Daire 2014/2847 Esas ve 

2018/6648 K sayılı ilamını EK 21 de sunuyoruz. 

h-Yine yukarıda değinilen muvafakatname problemi ile ilgili olmak üzere 

muvafakat veren ile lehine muvafakat verenin akraba olması gerektiği ile ilgili 

mevzuatta ve içtihatlarda bir düzenleme bulunmamaktadır. Yine aslolan 

mükerrer ödemeye mahal vermemek kaydıyla hakkın teslimini sağlamaktır. 

Danıştay 15 Daire 2014/2847  Esas ve 2018/6648 K sayılı ilamını EK 22 de ibraz 

ediyoruz. 

B-DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2019/1374 K SAYILI İLAMININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2017/1935 Esas ve 2019/1374 

sayılı  5233 Sayılı Kanunun başvuru süresine dair ilamı yoruma muhtaç bir 

karardır.(Ek 23 Tam Metin) Lafzi yorum metodu üzerinden hareket edecek 

olursak 5233 Sayılı Kanun kapsamında oluşan bir zarar için 6.Madde uyarınca 
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olayın öğrenilmesinden itibaren her hâlükârda bir yıl içinde ilgili Zarar Tespit 

Komisyonuna başvurmak zorunluluğu sözkonusudur. Devam eden zararlar için 

kanunda başvuru için bir süre öngörülmemiş olması, Anayasa 2.Maddesinde, 

devletin bir sosyal hukuk devleti olduğu vurgusunun yapılmış olması, Anayasanın 

125.Maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı vatandaşın yargı 

yoluna başvurmak hakkının teminat altına alınmış olması, Danıştay 15.Daire 

kararlarında devam eden zararlar için vatandaşın her sene bir başvuru yapmak 

zorunda bırakılmasının hakaniyete, hak arama özgürlüğüne aykırı olacağının 

sıkça hüküm altına alınmış olması vs gibi olgular bizi sistematik yorum yapmak 

mecburiyetinde bırakmaktadır. Hakkında kanunda açıkça hüküm bulunmayan 

meselede konu, anayasada garanti altına alınmış hak arama özgürlüğü, hukuk 

devleti ilkesi ve bu ilkeleri gözeten yargısal kararlar ışığında bir sonuca 

bağlanabilir. 5233 Sayılı Kanunun 6.maddesinin temas ettiği zararlar bir defa 

meydana gelmekle kesilen zararlardır. Kanun koyucu zararlar için ikili bir ayrıma 

gitmiştir. Geçici 4.Madde, 1987-2004 arası zararlar için son başvuru süresinin 

31.05.2008 tarihi olduğunu açıkça düzenleyerek bu konuda olası tartışmaları 

bitirmiştir. 2004 sonrası meydana gelen ve devam eden zararlar için somut bir 

düzenleme yapması her ne kadar zorunlu olsa da bunun düzenlememiş olması 

devam eden zararlar için 6.maddenin olduğu gibi uygulanması gerektiği anlamına 

gelmemektedir. Aksine böyle bir düzenlemenin yapılmamış olması süregelen 

zararlar için başvuru süresi konusunda bir kısıtlamanın konmamış olduğunu 

göstermektedir. İnancımız odur ki, böyle bir durumda bu şekil bir kısıtlama 

öngören yasal düzenleme ya da yargısal karar, Anayasa Mahkemesince iptal 

edilmeye mahkumdur. Her yıl onbinlerce evrak için ayrı ayrı başvuru yapılacağı 

düşünülürse sayısı yüzbinlere belki de milyonlara varan başvuru evrakının 

yaratacağı devasa kırtasiye ve iş yükünü kaldırmak mümkün olmayacaktır. Kaldı 

ki İdari Dava Daireler Kurulunun temas ettiği mesele ile komisyonumuzda 

tartışılan meseleler farklıdır. 

       Kurulun tam olarak ne demek istediğini anlayabilmek için 2019/1374 sayılı 

kararın tüm metninin irdelenmesini gerektirmektedir. Olayda Başkale İlçesine 

bağlı Aydemir Köyünün boşalmış olmasıyla ilgili olarak Van Valiliğine yapılan 

müracaatlarda 1997-2000 yılları arasında vuku bulan zararların karşılanması 

kararlaştırılmış olup taraflar sulh olmuşlardır. 04.03.2009 tarihinde yaptıkları 

başvuru ile başvurucular, 2000-2004 tarihleri ile 2004-2009 tarihleri arasında 

vuku bulan zararların tazmin edilmesini istemişlerdir. Zarar Tespit Komisyonu bu 

talepleri 2014 yılında karara bağlayarak reddetmiştir. Ret gerekçesinde, ilk 

başvurunun yasadan kaynaklı olarak 1987-2007 yılları arasındaki dönemi 
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kapsadığını, ilk başvuruda yapılan inceleme ve araştırmada başvuruculara ait 

zarar döneminin 1997-2000 yılları aralığını kapsadığının tespit edildiğini, bu 

şekilde tanzim edilen sulhname ile sulh olunduğunu, dolayısıyla 2009 yılında 

yeniden başvurarak zarar tazmini istemenin süre kısıtlamasına da takılacağını 

değerlendirmiştir. Ret kararına karşı açılan dava üzerine Van 3.İdare Mahkemesi 

süre kısıtlaması yüzünden başvurucuları kısmen kabul etmiş, Danıştay tarafından 

kararın bozulması üzerinde Van 3.İdare Mahkemesi ilk kararında direnmiştir. 

   

  Yargılamaya konu olayda, başvurucular ilk başvuruda yasadan kaynaklı olarak 

1987-2004 yılları arasında meydana gelen zararların tazminini istemişlerdir. 

Komisyon, 1987-2004  yılları içinde olan fakat zararın oluştuğu 1997-2000 

dönemini zarar dönemi olarak değerlendirip buna göre karar almıştır.  

Başvurucular da bunu sulh yolu ile kabul etmişlerdir. Zaten bu kabul, 

kendiliğinden 1987-2007 yılları arasındaki zararların karşılandığının kabulü 

manasına da gelmektedir. Kurulun burada ele aldığı olay tam olarak budur. Yoksa 

2008 yılı ve sonrası için süregelen zararlarda süre yönünden bir kısıtlama 

öngördüğünden bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle, halen boş olan köyler 

için 2007’den itibaren zarar hesaplanıp ödenmelidir.   

SONUÇ                      : Yukarıda belirtilen Danıştay Kararları ışığında, 5233 Sayılı 

yasa kapsamında teşekkül eden komisyonlar, son derece geniş yetkiler ile 

donatılmış olup gerçek zararların tespiti ve gerçek sahiplerine ödenmesi ile 

görevlendirilmiş bulunmaktadırlar. Bunu sağlayabilmek için gerek başvurucu 

vatandaşların gösterdiği vasıtalardan yararlanmak, gerek ise devletin tüm 

imkanlarını kullanmak yetkisini haizdirler. Bu nedenle; 

                                Mükerrer ödemeye mahal vermemek şartıyla, 

                                   1-İştirak halinde (elbirliği)mülkiyette ortaklardan birisinin 

yaptığı başvurudan diğer tüm ortaklar yararlanacaktır. 

                                  2-Muvafakatname için yasa, uygulama ve yargı bir şekil şartı 

öngörmemiştir. Zarar sahipliği her türlü vasıtayla ispatlanabilir. (Sözleşme, 

zilyetlik belgesi, tanık, muhtar ve mahalli bilirkişi anlatımı vb) 

                                   3-Muvafakatname için bir akrabalık bağının olması gerekli 

değildir. 

                                   4-Muvafakatname vermek belirli bir süreye bağlı değildir.  
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                                    5-Muvafakat etmek için muvafakat verenin bir başvuru 

dosyasının bulunması zorunlu değildir. 

                                   6-Kadastro geçmiş olsa bile mülkiyetten başka ayni haklar 

(zilyetlik-intifa-kullanım-kira-tapu dışı iktisap vs) da gözetilmelidir. 

                                   7-Kadastro geçmiş olsa bile, tescil harici kalmış tasarrufa 

elverişli tarımsal araziler haksahipleri adına değerlendirilmelidir. 

                                  8-Mülkiyeti ihtilaflı da olsa zararların kime ödeneceği 

konusunda Zarar Tespit Komisyonları takdir yetkisine sahiptir. Bu konuda olası 

rücu talepleri noktasında muhattap komisyon ya da maliye hazinesi değil 

lehine tazminata hükmedilen başvurucu vatandaş olacaktır. 

                          9-Köy boş iken yapılan kadastro çalışmasında vatandaş adına 

tespit edilen araziler ile ilgili devlet kurumlarınca (orman, hazine, köy tüzel 

kişilği vs.)dava açılması halinde zararın yine vatandaşa ödenmesi 

gerekmektedir. Çünkü kadastro çalışmasıyla vatandaşın zilyetliği geçmişe 

doğru ispatlanmış olmaktadır. 

                          10-Köy boş iken yapılan kadastro çalışmasında devlete tespit 

edilen araziler ile ilgili olarak, başvurucunun komisyon nezdinde zilyetliğini 

ispatlaması halinde kadastro tespit tarihine ya da dava açılması halinde dava 

tarihine kadar geçen süre kadar tazminattan yararlandırılması gerekmektedir. 

                         11-Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurul Kararı Anayasaya 

aykırıdır. Bu haliyle bile anılan kararın temas ettiği olay son derece 

münferit(özgün) bir  olaydır. Sulh olunduktan sonra 2009 yılında verilen bir 

dilekçe ile 2000-2004 yılları arası zararların istenmesine dairdir. Bu başvuru 

üzerine oluşturulmuş olan bu içtihat halihazırda elde olan başvuru dosyalarına 

dokunan bir karar değildir. 

                          Bilginize sunulur…           

 

        Komisyon Baro Üyesi 

        Av. Abdullah FINDIK  

 

 

EKLER : 
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22 ADET DANIŞTAY KARARI 

1 ADET YARGITAY KARARI 


