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Bakanlar Kurulu’nun 2012 yXlXnda yaptXğX
neredeyse bütün toplantXlarXnda, Türki-
ye’nin farklX yörelerindeki taşXnmalara
“acele kamulaştırma” yöntemiyle el ko-
nulduğuna dair kararlar alXnXyor. Özellikle,
HES, madencilik, boru hattX, kentsel dönü-
şüm, otoyol, hXzlX tren projelerinde mev-
zuatXmXzda istisnai bir yol olarak düzenle-
nen acele kamulaştXrma yöntemi, olağan ka-
mulaştXrmalarXn yerini almaya başladX.

Savaş hukuku
Hukukçu olmayan ve konuya ilgili ol-

mayan kişiler için karXşXk gibi görünse de as-
lXnda acele kamulaştXrmanXn ne olduğu ve
hangi hallerde uygulanabileceği Kamulaş-
tXrma Kanunu’nda ve DanXştay’Xn son yXl-
larda verdiği çok sayXda mahkeme kararXnda
gayet net ve anlaşXlabilir şekilde ifade edil-
mektedir. 2942 sayXlX KamulaştXrma Ka-
nunu’nun Acele KamulaştXrma başlXklX 27.
maddesinde: “3634 Sayılı Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanununun uygulanma-
sında yurt savunması ihtiyacına veya ace-
leciliğine Bakanlar Kurulunca karar
alınacak hallerde veya özel kanunlarla ön-
görülen olağanüstü durumlarda gerek-
li olan taşınmaz malların kamulaştırıl-
masında (…) seçilecek bilirkişilerce tes-
pit edilecek değeri, idare tarafından mal
sahibi adına 10. maddeye göre yapılacak
davetiye ve ilanda belirtilen bankaya

yatırılarak o taşınmaz mala el konula-
bilir” kuralXna yer verilmiştir. Kanundaki
“el konabilir” ifadesi dikkat çekicidir.
Çünkü üstün bir erk tarafXndan eşitsiz bir iliş-
ki içerisinde mülkiyet hakkXnXn ortadan
kaldXrXlmasX söz konusudur.

KamulaştXrma Kanunu’nun yukarXda alXn-
tX yaptXğXmXz 27. Maddesi’nin atXf yaptXğX
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’na da
yakXndan bakarak konuyu biraz daha so-
mutlaştXrabiliriz. 3634 SayXlX Milli Müdafaa
Mükellefiyeti Kanunu’nun 1. Maddesi’nde;
“Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin
henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı
gerektirebilecek bir durumun meydana
geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde ya-
pılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların
toplanması esnasında, alelade vasıtalar-
la temin edilemeyen bütün askeri ihti-
yaçları veya hizmetleri bu Kanun hü-
kümleri dairesinde vermeye veya yap-
maya her şahıs borçludur” denilmek su-
retiyle kanunun hangi koşullarda uygula-
nacağX belirtilmiştir. 3634 SayXlX Kanun’un
4. Maddesi’ne göre; “Bu kanunun koy-
duğu mükellefiyetin tatbikini istemek
salâhiyeti ancak ciheti askeriyeye aittir.”
Görüldüğü üzere savaş halinde dahi “as-
keriye” bu yetkiyi doğrudan kullanama-
yacak, Bakanlar Kurulu’ndan talepte bulu-
nacaktXr. Bu kanunun 1939 yXlXnda 2. Dün-
ya SavaşX öncesinde savaşa hazXrlXk kapsa-
mXnda çXkarXldXğXnX da hatXrlatalXm. Savaş sX-
rasXnda cephane ve asker yXğXnağX, askeri üs,

askeri hastane, askeri yol ve köprüler için
ihtiyaç duyulan taşXnmazlara bu yolla el ko-
nularak olağan kamulaştXrmayla zaman
kaybedilmemesi öngörülmüştür. Kanun bi-
raz eski tarihli olduğundan süvari birlikle-
rindeki atlarXn ihtiyacX olan yemlerin teda-
riki için tarlalara el konulabileceği ya da as-
kerin ekmek ihtiyacX için fXrXnlara el konu-
labileceği vs hükümlere kanunda yer veril-
miş.

HES uğruna savaş
Acele kamulaştXrmanXn bir savaş hukuku

uygulamasX olduğu açXkça görülüyor. Ka-
mulaştXrma Kanunu’nda savaş, seferberlik,
yurt savunmasX ve diğer olağanüstü haller
dXşXnda “aceleciliğine Bakanlar Kurulunca
karar alınacak haller” denilerek Bakan-
lar Kurulu’na bir esneklik tanXnmXştXr. Son
yXllarda Türkiye’de bir savaş ve seferberlik
ilanX söz konusu olmadXğXndan, acele ka-
mulaştXrma kararX verilebilmesi için geriye
Bakanlar Kurulu’na tanXnan bu “esnek” yet-
ki kalXyor. DanXştay’a göre ise; “Bakanlar
Kurulunca karar verilebilmesi için de
kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin
olma halinin maddede yer alan diğer iki
koşula paralel nitelik taşıması gerekti-
ği açıktır.” Bu içerikte verdiği sayXsXz ka-
rarXnda DanXştay, Bakanlar Kurulu’na ta-
nXnan takdir yetkisinin yurt savunmasX ve
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’ndaki
koşullar çerçevesinde gündeme geleceği-
ni belirtilmiştir.

Bu kadar açXk ve net ifade edilmesine rağ-
men, her gün Resmi Gazete’de ülkemizin de-
ğişik yörelerindeki projeler için Bakanlar Ku-
rulu tarafXndan el koyma kararlarX alXndXğX-
nX okuyoruz. Savaş zamanXnda Genelkur-
may’Xn sahip olmadXğX el koyma yetkisi, şu
anda HES, siyanürlü altXn madenciliği, ter-
mik santral gibi ekolojik açXdan sakXncalX
projeleri yapan şirketler lehine kullanXlXyor.
Belki de adX konulmamXş bir savaşXn için-
deyiz: Sermayenin doğaya karşX savaşX.

Hükümet, HES ve benzeri yatırımların hızlandırılması için seferberlik ve savaş 
durumlarında uygulanacak yöntemlere başvuruyor. Bakanlar Kurulu, ekolojiyi 
olumsuz etkileyen projeleri gerçekleştirmek için adeta ‘savaş açmış’ durumda...

Bakanlar Kurulu, ekolojiyi bozan projeler için acele kamulaştırma yoluna gidiyor

Hükümet HES’ler için savaş açtı


