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ANAYASA MAHKEMESİ, KAMULAŞTIRMA KANUNU’NUN 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERİNİN İPTALİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 7 Mayıs 2021 tarihli ve 31447 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/89 Esas, 2021/10 
Karar sayılı kararı ve 2018/99 Esas, 2021/14 Karar sayılı kararı 
ile, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun (“Kanun”) bir kısım 
maddelerini iptal etti. Söz konusu AYM kararlarının öne çıkan 
kısımları aşağıdaki gibidir:

AYM, Kanun’un Geçici 14. Maddesinin iptaline karar verdi. 

Kanun’un Geçici 14. Maddesi, kamulaştırmasız el atmadan 
kaynaklı bedel ve tazminat davalarında verilen mahkeme 
kararlarının kesinleşmedikçe icraya konulamayacağını 
düzenlemekteydi.

Geçici 14. Maddenin iptali ile, idare tarafından kamulaştırma 
işlemleri yapılmaksızın hukuki el atma veya fiili el koymaya 
konu edilen taşınmazlar sebebiyle mülkiyet hakkı temelli ikame 
edilen bedel ve tazminat davalarında artık mahkeme 
kararlarının kesinleşmesi beklenmeksizin icraya 
başvurulabilecek. 

AYM, Kanun’un Geçici 13. Maddesini de iptal etti. Bu iptalin 
sonucunda; baraj inşası için yapılan kamulaştırma sonunda 
kamulaştırma sahasına komşu olan taşınmaz maliklerince 
2018 yılından önce açılmış olan davalarda, valilik komisyonu 
incelemesi dava şartı olmaktan çıkmış oldu.

THE CONSTITUTIONAL COURT HAS RULED ON THE 
ANNULMENT OF VARIOUS PROVISIONS OF THE 

EXPROPRIATION LAW

The Constitutional Court (“Court”) annulled various provisions  
of the Expropriation Law No. 2942 (“Law”) with its decisions 
numbered 2019/89 E., 2021/10 K. and 2018/99 E., 2021/14 K. 
that were published in the Official Gazette dated 7 May 2021 
and numbered 31447. The important aspects of the Court’s 
decisions are as follows: 

The Court decided to annul Provisional Article 14 of the Law.

As per Provisional Article 14 of the Law, court decisions for 
actions concerning expropriation and occupation fees arising 
from confiscation without expropriation were not enforceable 
unless they had been finalized.

With the annulment of Provisional Article 14, it is now possible 
to request the enforcement of a court decision that has not 
been finalized for actions filed for expropriation and occupation 
fees based on ownership rights over immovable properties 
subject to confiscation or takings through zoning without 
expropriation.

The Court also annulled Provisional Article 13 of the Law. As a 
result of this annulment, review of the governorship’s 
commission will not be a precondition to justiciability (dava 
şartı) for lawsuits that were filed before 2018 by owners of 
parcels of land that are adjacent to fields where expropriation 
for dam construction was in process. 


