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Değer biçme; 

- mal, 

- gelir ve  

- haklara bilimsel yöntemlere göre değer 

biçme tekniğini öğreten bir bilim dalıdır. 



 Toprak alım satımlarında, 

 Taşınır malların alım satımında, 

 Kiracılık ve ortakçılık şartlarının belirlenmesinde, 

 Tarımsal kredi alma ve vermede, 

 Krediye esas toprağın ipotek değerinin belirlenmesinde, 

 Tarım arazilerinin vergilendirilmesinde, 

 Zarar ziyan tespitinde, 

 Tarım sigortalarında prim miktarı ve zarar ziyanın belirlenmesinde, 

 Miras bölüşümünde, 

 Arazi toplulaştırma çalışmalarında, 

 Toprak reformu çalışmalarında kamulaştırılacak veya dağıtılacak 
arazi miktarının belirlenmesinde, 

 Kamulaştırma çalışmalrında, 

 İrtifak Hakkı kurulması, 

 Arsa ve binaların değerinin belirlemede, 

 Çevre kirliliğinin neden olduğu zarar ziyanların tespitinde vs. 

 



 Ekonomi 

 Tarım İşletmeciliği 

 Teknik Tarım 



 Yerel deneyimin önemi, 

 Fiyat ve biçilen değer farkı, 

 Amaca göre biçilen değerin değişmesi 

 

      Bu kapsamda özellikle şu husus göz önünde 
bulundurulmalıdır; 

 

1. Değer biçmenin amacı bilinmeden, bir malın 
değeri biçilemez, 

 

2. Yapılmış bir değer biçme sonuçları o değer 
biçmedeki amaç bilinmeden  doğru olarak 
yorumlanamaz. 



 Pazar fiyatı kriteri 

 Maliyet kriteri 

 Gelirlerin Kapitalizasyonu kriteri, 

 İkame fiyatı kriteri, 

 Dönüşüm fiyatı kriteri, 

 Tamamlayıcı değer kriteri 



 Bu yöntemin esası, değeri biçilecek bir malın 

değerlendirmenin yapıldığı zamanda 

pazardaki olası fiyatını esas alarak ona 

değer biçmektir.  

 

 Bu yöntemde dikkat edilecek hususlar; 

*Malın niteliği, 

*Pazardaki fiyatların statik veya dinamik olması 

durumu 



1. Basit karşılaştırma yöntemi; 

 
Değer takdir edilen malın benzeri, tek bir malın piyasadaki alım satım fiyatı esas alınarak değer 

takdiri yapmadır. 
  
          D 

X=a.--------   Burada X; Değeri biçilecek arazinin değeri, D; değeri bilinen arazinin değeri 
          b  a ve b; Arazilerin karşılaştırma öğeleri 
 
 
Örnek; 80 dekar bir arazinin satış değeri bulunmak isteniyor. Bu arazinin yıllık kira geliri 1800 YTL ve 

araziye benzer satışı yapılan 95 dekar arazinin satış değeri 18000 YTL ve bu arazinin yıllık 
kira geliri de 2 milyar TL ise satışı yapılacak arazinin değerini bulunuz. 

 
D=18000 YTL        a= 80 da       b=95 da  a=1800 YTL,   b=2000 YTL 
 

           
        D            18000 
 Cevap;   X =a.----------   X=1800x---------       X= 16.200 YTL (kira kriterine göre) veya, 

         B             2000 
  
                          18.000 
                X=80x-----------   X= 16.2000 YTL 

›            95 



 

                D1+D2+….+Dn       ΣD                       

   X =a.---------------------         X=ax------ 

      b1+b2+….+bn                    Σb 

 

Örnek; Kira geliri 1500 YTL olan 70 dekarlık bir arazinin satış bedeli takdir 
edilmek isteniyor. Söz konusu araziye benzer nitelikteki satışı yapılan 
arazilerin, satış değerleri ve kira gelirleri aşağıda verilmiştir. Buna göre 
arazinin değerini bulunuz. 

 Araziler Satış Değerleri (YTL)   Kira Gelirleri (YTL) 

 B  20000    1000 

 C  25000    1900 

 D  20000    1800 

 E  15000    1500 

 F  25000    1800 

 Toplam          105000    8000     

               ΣD                105000                 

       X=a ------ =-1500----------   X= 19.688 YTL 

       Σb                  8000 



            Satış Değerleri Toplamı 

  Katsayı=--------------------------------- 
            Üretim Değerleri toplamı 

 

Örnek; Bir ilçede satışı yapılan 4  sulu tarla arazisinin satım ve üretim değerleri 
aşağıdaki gibidir. 

 Araziler Satış Değerleri (YTL)   Üretim Değerleri (YTL) 

 A  20000    1500 

 B  26000    1800 

 C  35800    1950 

 D  22550    2500 

 

Buna göre ilçede 2900 YTL üretim değeri sağlayan bir arazinin değerini 
hesaplayınız. 

 Cevap; 

                ΣSD      104350                            

  Katsayı= ------  =-----------  = 13,47 

        ΣÜD        7750            

 

Söz konusu arazinin değeri   D= Katsayı X Üretim değeri 

    D= 13,47 X 2900  = 38000 YTL dir 



Bir mala sahip oluncaya kadar bir kişinin 

yapmış olduğu veya yapacağı giderlerin 

toplamına, ekonomide o malın maliyeti 

denir.  

Üretim faktörleri; 

-Arazi, 

-Emek, 

-Sermaye, 

Müteşebbis, 



 Ürün Maliyet Çizelgesi 

 

  Üretim İşlemleri   Tutarı YTL 

 1. Toprak hazırlığı 
› Birinci sürüm 

› İkinci sürüm 

› Üçüncü sürüm 

› Ekim veya dikim 

 2. Bakım 
› Gübreleme 

› İlaçlama 

› Çapalama 

› Seyreltme 

 3. Hasat –Harman 
› Hasat 

› Taşıma 

 4. Döner sermaye faizi 

 A- Değişen masraflar toplamı 

 Genel idare gideri (Ax %3) 

 Tarla kirası 

 Alet-makine amortismanları 

 Alet-makine sermaye faizi 

 Bina amortismanı 

 Bina sermayesi faizi 

  B- Sabit masraflar toplamı 

  C-Üretim masrafları toplamı 

     Yan ürün geliri 

    Buğday üretimi (Kg/da) 

 

        Üretim Mas. Top. - Yan Ürün Geliri 

 Maliyet (kg) =    --------------------------------------------- 

               Verim (dekara) 



 
Bu kriter, piyasa fiyatı olmayan ve aynı zamanda alım satımı yapılmayan 
fakat alım-satım fiyatı belli başka bir malla ikame edilebiliyorsa 
kullanılmaktadır.  

 Örnek; işletmede 12 ton çiftlik gübresi var ve bölgede çiftlik gübresi alım 
satımı söz konusu değildir.  

 Yapılan analizlere göre 1 ton çiftlik gübresinde  

 5 kg N, 3 kg P2O5, 6,3kg K olduğu belirlenmiştir. 

  Söz konusu NPK, nın yaygın ticari şekli ise N için % 26 lık amonyum nitrat, P 
% 20 lik triple süperfosfat, K ise % 50 lik potasyum sülfattır.  

 Bu ticari gübrelerin birim fiyatları sırasıyla 95 kr, 13 kr ve 12 kr dir. Buna göre 
çiftlik gübresinin değerini bulun. 

 Cevap; 

    Piyasadaki miktarı    Birim fiyatları YKR   Tutar YTL 

 N      5 kg    19,23     95             18,26 

 P  3 kg    15     13   1,95 

 K  6,3 kg       12,6      12   1.51 

 Toplam                21.72 

 Bu veriler göre 1 ton çiftlik gübresinin değeri 21.72*12= 260,64 TL’dir. 



 Bu kriter genellikle piyasa fiyatı olmayan 

malların değerinin biçilmesinde kullanılır.  

 Örnek; İşletmede üretilen 12 ton silajın değeri 

takdir edilecektir.  

 Piyasada silajın alım satımının  söz konusu 

olmadığı, fakat yapılan araştırmalarda 1 ton 

silaj verildiğinde 500 kg süt elde edildiği, sütün 

fiyatının 60 YKR olduğu varsayalım.  

 Bu durumda Üretilen sütün değeri= 500x60=300 

YTLX 12 ton  =3600 YTL  lik süte dönüşmüştür. 

Fakat bu değerden süt üretimi için yapılan 

diğer masrafların çıkarılması gerekir.  



Bir mala değer biçmede, tamamlayıcı değerin 

esas alınmasıdır.  

Özellikle kısmı istimlaklerde kullanılır.  

Bütün bir maldan ayrılan bir parçanın değeri 

biçilmek istendiğinde, bu kritere göre 

ayrılan parçanın değeri, bütün malın 

değerinden mal sahibinin elinde kalan 

kısmının değeri çıkartılmak sureti ile 

bulunmaktadır. 

 

 



 Bir mala kapitalizasyon kriterine göre değer 

biçmede, malın saptanan ortalama 

gelirinin kapitalizasyonunun esas 

alınmasıdır. 

 

 Diğer bir deyimle, bu kritere göre bir malın 

değeri, o maldan ilerde elde edileceği 

varsayılan bütün gelirlerin değer biçilen 

zamana biriktirilmesi olarak kabul 

edilmektedir.  

 



  
D = R / f 
 
formülü kullanılmaktadır. 
 
D = Arazinin değerini (YTL), 
R = Arazinin rantını (YTL), 
f = Kapitalizasyon faiz oranını (%) ifade 
etmektedir   
 



 Bu yöntemi uygulayabilmemiz için  

    Rantı (R) ve kapitalizasyon oranını (f) 

bulmamız gerekmektedir. 

 



 Tarımsal değer biçmede arazi rantları 
genellikle arazilerin işletilme durumları 
dikkate alınarak üç şekilde 
hesaplanmaktadır (Mülayim, 1994). 
 
1. Mal Sahibi Tarafından İşletilen Arazilerde   
Rantın Hesaplanması, 

 
 2.  Kiracı Tarafından İşletilen Arazilerde 

Rantın Hesaplanması 
 
 3. Ortakçı Tarafından İşletilen Arazilerde 

Rantın Hesaplanması  



 Mal sahibi tarafından işletilen arazilerde, arazi rantının bulunmasında 
aşağıdaki formül kullanılmaktadır. 
 
R= GSÜD - (M + Mf + Eü + İü + V) 
 
R = Arazi rantını, 
GSÜD= Gayri safi üretim değeri, 
 

 M = Çiftlik dışından sağlanılan üretim araçları (tohum, yem, tarım ilaçları, 
gübre vb.)ve hizmet masrafları, amortismanlar, sigorta, tamir ve bakım 
giderleri vb.ni,  
 

 Mf = Müstecir sermayesi faizini, 
 

 Eü = El emeği ücret karşılığını, 

 

 İü = İdare (yönetim) ücret karşılığını, 
 

 V = Vergileri ifade etmektedir. 
 
 



 Değeri biçilen çiftliğin bulunduğu bölgede kiracılık geleneği 
var ise arazi rantının bulunmasında aşağıdaki formül kullanılır: 
 
R = Toplam (e) - Toplam (m) 
 
R = Arazi rantını, 
 

 Toplam (e) = Parasal (nakdi) ve maddesel (ayni) kira 
toplamını, 
 

 Toplam (m) = Mal sahibi tarafından yapılan masraflar (- Arazi 
vergisi ve mal sahibine ait diğer vergileri (gelir vergisi hariç) - 
Çiftlik sermayesinin amortismanı, sigorta,tamir ve bakım 
giderleri - idari giderler) ifade etmektedir. 
 
 



 Ortakçılıkla işletilen bir arazinin rantının 
bulunmasında aşağıdaki formül kullanılır: 
 
R = GSÜD- ( Mm + Mfm + İüm + Vm) 
 
R = Arazi rantını, 
GSÜD = Gayri safi üretim değerinden mal sahibine 
düşen pay, 
Mm = Masraflardaki mal sahibi payını,  
Mfm = Mal sahibine ait müstecir sermayesi faizini,  
İüm = İdari ücret karşılığından mal sahibine düşen 
payı,  
Vm = Mal sahibinin ödediği vergileri ifade 
etmektedir. 
 
 



 Bunun için çok yeni ve benzer birçok gerçek arazi satış 
fiyatlarının bilinmesi gerekir.  

 Yeter sayıda arazinin satış fiyatları ve bunların rantlarının 
bilinmesi durumunda ortalama kapitalizasyon faiz oranı şöyle 
hesaplanır: 
 
Satış fiyatları D1, D2, D3 ..... Dn olan arazilerin rantları R1, R2, R3 
..... Rn ile, kapitalizasyon faiz oranı da f ile gösterilecek olursa; 
 
 R1 + R2 + R3 + ..... +Rn  

  F=  -------------------------------- 
        D1 + D2 + D3 + .....+ Dn 

 
f= ƩR / ƩK  
 
 



 
 

 

Bir bölgenin o yıla ait kapitalizasyon faiz oranının gerçekçi bir şekilde 
bulunabilmesi; 

 

 

 1. Net gelir ile ilgili verilerin ve arazi satış değerine ait tespitlerin son 
yıla ait olması, 

  
2. Arazilerde uygulanmakta bulunan tarımsal üretimin aynı olması, 

  
3. Üretimin aynı vasıf ve karakterdeki arazilerde yapılıyor olması, 

  
4. İşletme şeklinin aynı olması halinde mümkün olacaktır. 

  
 
 

 



  
a-   Bazı bölgelerde kiracılık sisteminin yaygın olmayışı nedeniyle mülk 
sahibinin arazi ve binalarının kullanılması karşılığında aldığı net geliri 
bulmak güçleşmektedir.  

 
 Ayrıca pazarlama bakımından mal sahibi güçlü ve kiralama 

bakımından rekabet fazla ise kiracı mecburiyet karşısında sadece 
işgücü karşılığında çalışmaktadır.  

  
Bazı şehir ya da köylerde pazarlık bakımından kiracı mal sahibinden 
daha güçlü olabilir. Bu defa da düşük kira bedeli arazinin değerine 
yansımaktadır. 

 
  Bazen de kiralar adet ve geleneklere göre tespit edilmektedir. 

Zaman içerisinde kanuni tespit ya da diğer nedenlerle kiralardaki artış 
diğer fiyat artışlarına nazaran daha düşük bir seviyede olabilir. 

 
 

 



 b- Çok defa mülkün değerinin büyük bir kısmı 

gelir dışı faktörlere dayanabilmektedir. 

Dinlenme yerlerindeki mülkler buna örnek 

teşkil etmektedir. 

 

 c- Gelir dışı faktörlerin nihai değere katılması 

değerlendirmenin sübjektivitesini artırabilir. 

 



  
d- Tavukçuluk, ahır besiciliği, mantar üreticiliği gibi ticari 
çiftçilerde gayrimenkulun (arazi,binalar vs.) çiftliğin geliri 
içindeki yeri pek azdır.  
 

 Bu gelirin araziye ve binaya ait olanını ayırmak oldukça 
güçtür.  
 

 Böyle çiftliklerde üretim unsurlarının dışarıdan satın 
alınması, arazi ve binaların üretimdeki payını daha da 
azaltmaktadır.  

 
 Bu arazi ve binaların yüksek değeri daha çok onların 

şehre yakınlığından ve gelir dışı özelliklerinden ileri 
gelmektedir. 

 
 



e- Aynı kalitedeki iki arazinin yada çiftliğin aynı 
üretim tekniği ve idare ile işletildiğine rastlamak 
güçtür.  

 
 Bu nedenle gelirleri de farklı olmaktadır.  

 
 Böylece bunlara farklı değer takdir etmek her 

zaman mümkün olabilmektedir.  
 

 Normal ve standart işletme bulmak hemen 
hemen imkansızdır. İşletmede üretilen ürün 
çeşidi arttıkça bu metodun tatbiki daha da 

güçleşmektedir. 
 

 

  



f- Net gelir hesaplama ya da tahminlerindeki 

küçük bir değişiklik, bulunacak değer 

biçmede farklılıklara neden olmaktadır. 

 

g- Kapitalizasyon faiz oranındaki çok küçük bir 

değişiklik, bulunacak değer biçmede çok 

büyük farklılıklara neden olmaktadır. 

  



 - Kente veya kasabaya yakın olma ve kent veya kasaba nüfusunun 
fazlalığı, 

  
- Ulaşım yollarına (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) yakınlık, 

  
- İyi sağlık koşulları, 

  
- Ulaşım kolaylılığı, 

  
- Binaların (varsa) iyiliği, 

  
- Arazinin tek bir parçadan oluşması, 

  
- Toprağın biçiminin düzgün olması, 

  
 



 - Mülk güvenliğinin olması, 
 

 - Serbestçe alınıp satılabilmesi, 

  
- Toprak sahibinin can güvenliğinin olması, 

  
- Araziden kadastro geçmiş olması, 

  
- Nüfus yoğunluğunun fazlalığı, 

  
- Münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, 

  
- Sulu ise, sulama kolaylığı, 

  
- Araziye olan talep yoğunluğu, 

  
- Rekreasyon ve dinlenme gibi amaçlar için elverişli olması. 
 
 



 - Kente veya kasabaya uzak olma ve kent veya kasaba 
nüfusunun azlığı, 

  
- Ulaşım yollarına (karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) 
uzaklık, 

  
- Kötü sağlık koşulları, 

  
- Ulaşım güçlüğü, 

  
- Binaların (varsa) iyi veya bakımlı olmaması, 

  
- Arazinin parçalı olması ve parçaların birbirinden uzak bulunması, 

  
- Toprağın biçiminin düzgün olmaması, 

  
 
 
 



 - Mülk güvenliğinin olmaması, 

  
- Serbestçe alınıp satılamaması, 

  
- Toprak sahibinin can güvenliğinin olmaması, 

  
- Araziden kadastro geçmemiş olması, 

  
- Nüfus yoğunluğunun azlığı, 

  
- Münavebeyi değiştirmenin güç olması, 

  
- Sulu ise, sulama güçlüğü, 

  
- Araziye olan talebin azlığı. 
 



 Arazi en güvenceli yatırımlar arasında yer almaktadır. 

 

  Dolayısıyla araziye yatırılan sermayenin kapitalizasyon 
faiz oranı, rizikolu olan diğer yatırımların faiz 
oranlarından çok daha düşüktür. 

 
 

Bu ekonomik nedenden başka, kapitalizasyon faiz 
oranının, diğer yatırımların faiz oranlarına göre düşüren 
ekonomik olmayan nedenler de vardır. Bunlar: 

 
 

 



 a-Toprak tutkusu; kişisel tasarrufu belli bir faiz oranıyla yatırmak 
için arazi sahibi olunmaz. Toprak sahibi olmada, toprak 
tutkusunun da önemli rolü vardır. Toprak tutkusu,küçük arazi 
parçalarının kapitalizasyon faiz oranını etkilemektedir. 
 
b- Yatırım aracı olması; bütün ailenin çalışabileceği küçük bir 
işletme arazisinin satın alınması halinde, işletme, yalnız 
tasarrufların yatırıldığı bir yer olarak düşünülemez.  

 

 Arazi aynı zamanda bir iş aracıdır. İşsizliğin çok yoğun olduğu 
Türkiye'de bu nedenle köylü, bir çiftliği satın alabilmek için çok 
yüksek değer ödemeye razı olmaktadır.  

 

 Toprak satın alan köylü, kendisi ve ailesi işgücünün çalışmasını 
güvence altına aldığından, yatırımın kapitalizasyonu faiz 
oranının çok düşük olmasına önem vermeyecektir. 
 
 



 c- Sosyal ve politik güç; toprak, aynı 

zamanda sahip olana sosyal ve politik bir 

güç verir. Özellikle büyük işletmelerde bu 

faktör önemlidir. 

 

 



 Konya-Ankara hızlı tren hattında 10 dekarlık 

bir arazinin değeri takdir edilecektir.  

 Söz konusu parsel mülk sahibi tarafından 

işletilmektedir. Yörede münavebeye giren 

ürünler, verimleri, üretim masrafları (tarla 

kirası hariç) aşağıdaki gibidir. 

 Yörede benzer araziler için kapitalizasyon 

oranının % 6 olduğu tespit edilmiştir.  

 Buna göre arazinin değerini bulunuz. 



MünavebMünaveb
edeki edeki 
ÜrünlerÜrünler  

VerimVerim  

Kg/DaKg/Da  

Satış Satış 
FiyatıFiyatı  

YKRYKR  

GSÜDGSÜD  

YTLYTL  

Üretim Üretim 
Masrafları Masrafları 
(YTL/da)(YTL/da)  

RantRant  

YTL/daYTL/da  

Ş.PancarıŞ.Pancarı  60006000  1010  600600  350350  250250  

BuğdayBuğday  400400  

200200  

3535  

1010  

140140  

2020  

100100  6060  

II. Ürün II. Ürün 
Slj.MısırSlj.Mısır  

50005000  55  250250  135135  115115  

DomatesDomates  40004000  5050  20002000  15001500  500500  



      ŞPR+(BR+SljMR+DR 

Ort Rant =---------------------------- 

                              3 

      250+175+500 

ORT Rant=------------------- 

              3 

 

   =308,3 YTL X 10  =3083YTL 



D=R/f 

 

D=3083 / 0.06  

 

D=51.383 YTL 

 

 





 Bilirkişi olarak görev yapan teknik 
eleman, adaletin oluşmasına yardımcı 
olur. 

 

 Bilirkişilik yapılırken, sadece bilimsel ve 
teknik yönlerden hazırlık yeterli değildir. 

 

 Bilirkişi, bilimsel sonuçları yargıç için 
anlaşılır hale getirmeyi de  bilmelidir. 



 Bilirkişiler verdikleri görüşler ile adaletin 
oluşmasında önemli rol almaktadırlar. Bu 
nedenle; 

 

 Bilirkişiler görüşlerini tarafsız ve doğru olarak 
vermelidirler. 

 

 Bir bilirkişinin, bilerek ve kasıtlı olarak gerçek dışı 
görüş veya rapor vermesi yasalara göre suçtur 
(Ceza Kanunu md.290). 

 

 Ancak bilirkişinin bilmeyerek ve kasıtsız olarak 
gerçek dışı görüş beyan etmesi suç değildir. 

 



 Bilirkişi raporu, yargıcın kararlarını önemli bir 

biçimde etkilemekle beraber, yasal olarak 

yargıcı bağlamaz.  

 

 Bilirkişi raporunun değerlendirilmesi yargıca 

bırakılmıştır.  



 Kamulaştırma; devlet ve kamu tüzel kişileri 
tarafından, kamu yararı için gerekli işlerde 
kullanılmak üzere, gerçek ve özel hukuk tüzel 
kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz 
malların ve kaynakların bedeli karşılığında ve 
değeri peşin ödenmek koşuluyla alınmasıdır. 

 

 Kamulaştırma bedeli nakden ve peşin olarak 
ödenir. Ancak büyük yatırımlarda 
kamulaştırılan toprakların bedellerinin 
ödenme şekli kanunla gösterilir.  

 

 



 

 Kanunun taksitle ödemeyi öngöreceği 
hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı 
aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak 
ödenir ve peşin ödenmeyen kısım, devlet 
borçları için öngörülen en yüksek faiz 
haddine bağlanır. 

 

 Kamulaştırılan topraktan, o toprağı 
doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye 
ait olanların bedeli, her halde peşin 
ödenir. 



 Kamulaştırma kararının alınmasından sonra, 
kamulaştırmayı yapacak idare, 

 

  Taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere; 

 

  Kendi bünyesi içinde en az üç kişiden oluşan bir veya 
birden fazla kıymet takdir komisyonu görevlendirir. 

 

 Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden 
pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek 
ve sonuçlandırmak üzere; en az üç kişiden oluşan bir 
veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir. 



Kamulaştırma yapan kuruluş,  

 

 Kıymet takdir komisyonunca tespit edilen 
tahmini bedeli belirtmeksizin,  

 

 Kamulaştırılacak taşınmazın bedelinin 
ödenme şeklini  ilgili yasa maddeleri  
doğrultusunda belirterek (peşin veya 
taksitle),   

 

 Pazarlıkla veya trampa yoluyla 
devralmak istediğini resmi bir yazıyla 
malike bildirir.   



 Malik veya temsilcisi, bu yazının 

tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, 

kamulaştırmaya konu malı pazarlıkla 

satmak veya trampa isteğiyle 

kamulaştırma yapan idareye başvurması 

halinde; 

   Komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık 

görüşmeleri yapılır. 

 Tahmin edilen bedeli geçmemek 

kaydıyla bedelde veya trampada 

anlaşılması halinde, 

 



 Yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak 

düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz 

malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile 

kamulaştırma bedelini içeren tutanak malik 

veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri 

tarafından imzalanır. 

 

 İdarece 45 gün içinde hazırlanan işlemlerle, 

malikin idare adına tapuda ferağ vermesi 

halinde kamulaştırma bedeli ödenir.  

 

 Malik bu şekilde yapılan kamulaştırmaya 

veya bedele karşı itiraz davaları açamaz. 



 İdare yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu 
husustaki diğer bilgi ve belgeleri, bir 
dilekçeye ekleyerek, 

 

 Söz konusu taşınmazın peşin veya taksitle 
ödenmek üzere kamulaştırılması amacıyla, 

 

 İlgili yerdeki asliye hukuk mahkemesine 
müracaat eder. 



 İdarenin başvuru tarihinden itibaren en geç 
otuz gün sonrası için belirlediği duruşma 
gününü, 

 

 Dava dilekçesi ve idarece verilen belgelerin 
birer örneği ile malike bildirerek duruşmaya 
katılmaya çağrılır. 

 

 Malikin tebliğ tarihinden itibaren on gün 
içinde konuyla ilgili diğer bilgiler ve taşınmaz 
malın değerine ilişkin tüm savunma ve 
delilleri mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 
gerektiği belirtilir. 



 Mahkemece belirlenen günde yapılacak 
duruşmada anlaşma sağlanamazsa,  

 Hakim en geç on gün içinde keşif ve otuz gün 
sonrası içinde duruşma tayin ederek, 

 

 Bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda 
taşınmaz malın değerini tespit için keşif yapar.  

 

 Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da 
dikkate alarak, ilgili yasanın esasları 
doğrultusunda  taşınmaz malın değerini 
belirten raporlarını on beş gün içinde 
mahkemeye verirler. 



 Mahkeme bu raporu, duruşma gününü 

beklemeksizin taraflara tebliğ eder. 

 

  Yapılacak duruşmaya hakim, taraflar 

veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır.  

 

 Bu duruşmada tarafların bilirkişi 

raporlarına varsa itirazları dinlenir ve 

bilirkişinin bu itirazlara karşı beyanları 

alınır. 



 Tarafların bedelde anlaşamamaları 

halinde gerektiğinde hakim tarafından 

on beş gün içinde sonuçlandırılmak 

üzere,  

 

 Yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir ve  

 

 Hakim, tarafların ve bilirkişilerin rapor 

veya raporları ile beyanlarından 

yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun 

bir kamulaştırma bedeli tespit eder. 



1983 tarih 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 
bunda 2001 yılında yapılan değişiklikler 
genel olarak kamulaştırılan malın 
kamulaştırma bedelinin saptanmasında; 

 Varsa vergi beyanı, 

 Resmi rakamlarca yapılmış kıymet takdiri, 

 Net gelirini, 

 Arsalarda emsal satış değeri, 

 Yapılarda ise maliyet değerinin göz önüne 
alınması önerilmektedir. 

 

 



 Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesinde, 
15. madde uyarınca oluşturulacak bilirkişi 
kurulu, mahkeme heyeti ile birlikte giderek, 
taşınmaz mal veya kaynağın; 

 
a) Cins ve nevini, 

b) Yüzölçümünü, 

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve 
her unsurun ayrı ayrı değerini, 

d) Varsa vergi beyanını, 

e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış 
kıymet takdirlerini, 

 



f) Kamulaştırılacak taşınmazın, kamulaştırma 
tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu 
gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, 

 

g) Arsalarda ise özel amacı olmayan emsal 
satışlara göre satış değerini, 

 

h) Yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmi birim 
fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve 
yıpranma payını, 

 

I) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif 
ölçüler, 



 Taşınmazın bir kısmı kamulaştırıldığında 1983 tarih ve 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’nun 12. maddesi hükümleri uygulanır. 
Buna göre;  

 Kısmen kamulaştırılan taşınmazın değeri; 

a) Kamulaştırılamayan kısmın değerinde, kamulaştırma nedeniyle 
bir değişme olmadığında sadece kamulaştırılan kısmın değeri 
dikkate alınır. Bu kısmın değeri tam kamulaştırmada anlatılan 
yönteme göre belirlenir. 

b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma 
nedeniyle bir eksilme meydana geldiğinde, eksilen bu değerin 
miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın bedeline eklenir. 
Bunun hesaplanmasında;  

    1. Kalan arazide birim alana düşen rantın eskisine göre ne derece 
azaldığı saptanır ve kapitalizasyon yapılarak değer azalması 
tespit edilir.  

    2. Kamulaştırılmayan kısmın değerindeki eksilme Pazar fiyatı 
kriterine göre de bulunabilir. Bu durumda bütün halinde satışı 
yapılan arazinin birim fiyatı ile, kamulaştırma sonrası kalan 
arazinin birim satış fiyatının karşılaştırılması yoluyla eksilen değer 
miktarı tespit edilir. 



 

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde 
kamulaştırma nedeniyle artış meydana 
geldiğinde, artış miktarı tespit edilerek, 
kamulaştırılan kısmın değerinden düşürülür. 
Fakat bu indirme kamulaştırma bedelinin % 
50’sinden fazla olamaz 

 

 Kamulaştırılan taşınmaz maldan arta kalan 
kısım yararlanılamayacak durumda ise, mal 
sahibinin kamulaştırma kararının tebliğinden 
itibaren otuz gün içinde yazılı baş vurusu 
üzerine, bu kısmın kamulaştırılması da 
zorunludur. 

 



100 dekarlık bir A arazisinin, 30 dekarı kamulaştırılıyor,  A arazisinin önce dekara rantı  50 milyon lira 
iken, Kamulaştırma sonrası C arazisinin  rantı 30 milyon lira,  Kapitalizasyon faiz oranı da % 5 
olarak bulunmuş olsun, Kısmen kamulaştırılan B arazinin  bağımsız değeri  30 milyar lira olarak  
biçilmiştir. 

 
 Bu durumda;  

Kısmen kamulaştırılan B arazisinin Kamulaştırma Yasasının ilgili hükümleri göz önüne alınarak değeri 
saptanmak isteniyor.  

Çözüm        R 
Kamulaştırma öncesi dekarın değeri                              D= ----- formülünden 
         f  
A arazisinin değeri   D=50.000.000 X 0.05 =1.000.000.000 TL’dir.  
 

Kamulaştırma sonrası  
 
C  arazisinin değeri D=30.000.000 TL X 0,05 = 600.000.000 TL olacaktır.  
 
Kısmen kamulaştırma nedeniyle C arazisinin 1 dekarında  1.000.000.000 – 600.000.000 TL = 400.000.000 

TL bir değer eksilmesi olmuştur. 

 
C arazisindeki tüm değer eksilmesi; 70 X 400.000.000 TL = 28.000.000.000 TL dir.  
 
 Bulunan bu eksik değerin  kamulaştırılan kısmın değerine eklenmesi gerektiğinden: 
 
Kısmen Kamulaştırma Değeri = 30.000.000.000 + 28.000.000.000 TL = 58.000.000.000 TL dir.  

        
 
 
 



İrtifak hakkı kurulmasında bilirkişi şu hususları 
saptar:  

1- Su yolu, doğal gaz borusu veya elektrik 
hattı geçecek arazinin net gelirini, 

2- Bu geçiş veya kısmen yararlanma sonrası 
arazinin net gelirini. 

Uğranılan zarar; Arazinin önceki ve sonraki 
net gelir farkı, arazinin gelir eksilmesini verir 
ve bu değer kapitalize edilerek irtifak hakkı 
değeri saptanmış olur. 


