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	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: Harita Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ Amfisi
	Text1: Özlem KARATAŞ
	Text12: TKAMULAŞTIRMA DAVALARINDA VE TAŞINMAZ BEDEL TAKDİR KOMİSYONLARINDA HARİTA MÜHENDİSİ İHTİYACININ İNCELENMESİ 
	Text20: Kamulaştırma işlemi, kamulaştırma kanunu kapsamında yürütülmektedir. Geçmişten günümüze kamulaştırma kavramına açıklık getirmek amaçlı birçok yasa çıkarılmış ya da mevcut yasa değiştirilerek kullanılmıştır. Ülkemizde birçok kamu kurum ve kuruluşu kamulaştırma yapmakla yükümlüdür. Bu da, bir taşınmaz için her kurumun kendi bünyesinde bedel tespiti yapmasına ve o taşınmaz için birim bedel fiyatında farklılıkların oluşmasına yol açmaktadır. Kamulaştırma kapsamında kurumun verdiği bedelin düşük kalması taşınmaz sahibinin dava açmasına neden olmaktadır. Bu da aynı taşınmaz için mahkeme bilirkişi heyetlerince yeni bir bedel hesaplanması anlamına gelmektedir. Mahkeme tarafından seçilen bilirkişi heyetlerinin belirlemiş oldukları birim fiyatlar arasında da farklılıklar mevcuttur. Farlılıklar sebebi ile kesin bir bedel tespiti yapılamamaktadır. Bu da mahkeme tarafından temyiz edilen bedel tespit davalarının Yargıtay tarafından değerlendirilmesine neden olmaktadır.Bu tez çalışmasında, bedel tespiti amaçlı yararlanılan yasalar ve kamu yararı kararı adına kamulaştırma yapan kurumlar incelenerek yeni bir anayasa ve taşınmaz değerleme kurumuna olan ihtiyaç vurgulanmış ve Yargıtay içtihat metinlerinden yararlanılarak ortaya konmuştur   
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