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Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra ekonomik gelişme eğilimlerine bağlı olarak değişen
tarım politikaları, arazi varlığı ve kullanımını doğrudan etkilemiş ve kent ölçeğinin hızla
büyümesine neden olmuştur. Kentlerde arsa ve mesken arzı ile talebi arasındaki
dengesizlik, kent ve yakın çevresinde yeni alt yerleşim birimlerinin oluşmasını teşvik
etmiştir. Toplumsal ve ekonomik gelişme düzeyine bağlı olarak kentleşme hızlı artış
göstermiş ve kentlerin yakın çevrelerindeki arazilerin hızla imara açılması ve tahribi
süreci yaşanmıştır. Gerek arazi geliştirme kuruluşları, gerekse doğrudan taşınmaz
malikleri imar planı yoluyla arazinin arsaya dönüşümü sürecine katılmakta ve bu yolla
önemli ölçüde rant artışı sağlanmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşmeye bağlı olarak
arsaya dönüşen taşınmazların birim değerlerinde; kamu tarafından sağlanan altyapılar
ve imar haklarına bağlı olarak önemli ölçüde değer artışı olmaktadır. Değer artışının
ölçülerek vergilendirilememesi veya imar sonucu oluşan değer artışı veya kentsel rantın
görmezden gelinmesi, imar uygulamalarının oldukça yavaş ilerlemesine ve imar ve
altyapı çalışmalarının maliyetlerinin belediyelerce sağlanmasına neden olmuştur. İmar
çalışmalarının yüzölçüm üzerinden gerçekleştirilmesi ve değer esaslı imar
uygulanamaması, imar sonrası gerçekleştirilen kamu hizmetleri ve yapılaşmaya bağlı
olarak oluşan yüksek rant artışının taşınmaz geliştiricisi ve/veya malik üzerinde
kalmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada arazilerin arsa vasfını kazanmasıyla oluşan değer artışları tanımlanmış,
seçilen örnek olay çerçevesinde konu tartışılmıştır. Örnek olay olarak incelenen Ankara
İli Gölbaşı İlçesi İncek Örneği’nde 11.362.568 m2 arazi zaman içinde imara açılmış ve
aşama aşama imar uygulamaları devam etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre imar
parselleri ile kadastral parsellerin vergiye esas değerlerinin, söz konusu parsellerin
piyasa değerlerinden çok düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu koşullarda imar
sonrasındaki rant artışlarının vergileme ve diğer yollarla kamuya döndürülemediği tespit
edilmiştir.
2010, 130 sayfa
Anahtar Kelimeler: Tarım arazileri, imar planı, arsa, İncek, taşınmaz değerleri
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ABSTRACT
Term Project
PLANNING OF NEW LAND RELEASE AREAS AND AN ANALYSIS OF
INCREASE IN VALUE: THE CASE OF INCEK DISTRICT OF THE GOLBASI
SUBPROVINCE OF ANKARA PROVINCE
Nuri PEMBEGÜL
Ankara University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Real Estate Development
Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ
The agricultural policies that changed after the 1950'ies based on economic growth tendencies
in Turkey have had a direct influence on land resources and tenure and resulted in a rapid
increase in urban sprawl. The imbalance between the demand and supply of urban land lots
and housing has triggered the formation of new sub-settlements in cities and outwards including
suburbs. Urbanization swiftly increased in line with social and economic growth levels and a
process of rapid inclusion and destruction of lands around cities in urban zoning or master
planning structures. Both land development organizations and property owners themselves have
been participating in the process of transforming agricultural or unused lands to urban land lots,
who in turn obtain a significant amount of rent increase. Due to rapid population growth and
urbanization, unit prices of properties that are transformed into and lots increase significantly
owing to the infrastructures and development rights brought about by the public. Failure in
valuation and taxation of value increases or overlooking the value increases or income
generated through the urbanization have resulted in a very slow progress in zoning applications
and the coverage of zoning and infrastructural works by local municipalities. Realization of
rezoning activities based on land area and failure in implementing value-based zoning practices
lead to an unjust grasp of the high increase in rent that is constituted by post-zoning public
services and structuring by real estate developers and/or owners.
In this study, value increases that are formed with transformation of lands to land lots are
defined and the issue is discussed around the selected case study. In the Ankara Province,
Gölbaşı Sub-province, İncek district taken as the case study, 11,362,568 square meters of land
have been included in zoning throughout time and zoning practices have been continuing in
phases. The results of the study reveal that the tax-base values of the zoned land lots and
cadastral lots in this district are far lower than the market values of these lots. It has been
understood that it has not yet been possible to return the share of the public in post-zoning value
increases created as such back to the public through taxation and other means.

2010, 130 pages
Key Words: Agricultural lands, zoning plan, land lot, İncek, real estate values
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1. GİRİŞ

1.1 Konunun Önemi ve Amaçları

Besin maddeleri ve lif üretimin güvenliği ve tarımda kendine yeterlilik hedefi, hemen
her ülkenin bir bütün olarak veya gerekli görülen alanlarda çiftçileri desteklemesi ile
kırsal ve tarımsal altyapı yatırımlarını (toprak ve tarım reform, ulaşım, elektrik,
sulama, drenaj, eğitim, örgütlenme, yayım gibi) gerçekleştirmesi gerekli olmuştur.
Birçok ülkede tarım çeşitli araçlarla desteklenmekte olup, desteklemede kullanılan
araçlar ve bunların uygulama biçimleri ülkelere göre değişmektedir. Ancak özellikle
son 20 yılda tarıma verilen desteklerin olumsuz ekonomik ve sosyal sonuçları
nedeniyle gözden geçirilmesi ve azaltılması gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde
önemli tartışma konularından biri olmuştur. 1990’lı yıllara kadar arzı etkileyen ve
fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olan destekleme uygulamaları yoluyla birçok ülkede
önemli tarımsal üretim hacmine ulaşılmış ve birçok üründe arz fazlası sorunu ortaya
çıkmıştır. Tarımda üretim fazlası sorununun azaltılması, tarım ticaretinin
serbestleştirilmesi ve tarımda piyasa mekanizmasının işleyişinin sağlanması
bakımından gelişmiş ülkelerin teklifiyle Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT)’ının 1994 Uruguay Görüşmeleri sonucunda ortaya konulan
Tarım Anlaşması birçok ülke tarafından imzalanmış ve bu anlaşma yoluyla ülkelerin
tarıma verdikleri destekleri azaltmaları ve gümrük vergilerinde indirime gitmeleri
hedeflenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de de 2000’li yıllardan sonra tarımda fiyat
destekleri ve girdi subvansiyonları azaltılarak doğrudan gelir desteği, tazminat
ödemeleri, prim sistemi gibi doğrudan üretim ile ilgili olmayan, arazi varlığına dayalı

destekleme araçları uygulamaya konulmuştur (Tanrıvermiş ve Bülbül, 2007). Ancak
bu araçların da arazi piyasaları ve mobilite üzerinde etkilerinin olduğu da kabul
edilmektedir.

Değişen dünya düzeni ve 1950’li yıllardan sonra değişen ekonomik gelişme ve tarım
politikaları, arazi varlığı ve kullanımını doğrudan etkilemiştir. Son 60-70 yılda bir
yandan tarımda artan makinalaşma, artan tarım arazisi varlığı, mera ve orman
arazilerinin tarıma dönüşmesi, diğer yandan da kırsal alandaki fazla işgücünün hızla
kırsal alandan kentlere doğru akışı, hem tarım politikalarında hızlı bir değişim ve
dönüşümün yaşanmasına, hem de kentleşme politikalarında zorunlu bir değişimin
gerçekleşmesine neden olmuştur. Hemen her ülkede gözlenen bu değişim, kırsal ve
kentsel alanlarda arazi varlığının kullanımının hızlı bir biçimde değişmesine yol
açmış ve arazinin niteliğinde dönüşümün olmasına neden olmuştur. Kırsal alanda
arazi kullanımındaki değişmelerin tarım nüfusunun azalması ve tarımda işletme
ölçeğinin büyümesi dışında başka nedenleri de bulunmaktadır. Bunların başında
özellikle gelişmiş ülkelerde değişen tüketici talepleri ve eğilimlerine bağlı olarak
tarımda dış girdili veya yüksek enerjili üretim sistemleri yerine ekolojik (organik)
tarım, permakültür, düşük dış girdili ve sürdürülebilir tarım sistemleri desteklenmesi
gelmektedir. Kentlerde artan yoğunluk ve iş stresine bağlı olarak Kente çalışıp kırsal
kesimde yaşama isteği ile tarım (çiftlik) turizmi ve diğer sürdürülebilir turizm
faaliyetleri de kırsal kesimde arazilerin parçalanması ve tarım dışı kullanımlara
ayrılmasına neden olabilecek önemli birer risk kaynağı olarak görülebilir. Diğer
önemli bir faktör ise, büyük perakendeci mağaza zincirlerinin geriye doğru ürün
akışına egemen olmak için tercih ettiği entegrasyon modelleri, artan genetiği
değiştirilmiş organizmaların üretime girmesi ve organik ürün talepleri gibi farklı
eğilimler, kırsal kesimde arazi kullanımı ve arazi talebinin değişmesine neden
olmaktadır. Özellikle verimli arazi varlığının tarımsal üretim için korunması, doğal
ve kültürel mirasın yoğun tarımsal üretim faaliyetlerinin neden olabileceği
tahriplerden korunması amaçlarının uyumlulaştırılması gerekmektedir.
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Türkiye’de 1950’lerden sonra kırsal kesimden bazı büyük şehirlere hızlı ve
kontrolsüz göçün olması, kent ölçeğinin hızla büyümesine, kentlerin nüfusunun hızla
artmasına, kentlerde arsa ve konut talebi ile iş talebinin hızla artmasına neden
olmuştur. Ancak kent yönetimleri ile merkezi idare tarafından kentlerde arsa ve
mesken arzı ile konut ve işyeri talebi arasında bir denge sağlanamamış ve artan
talebin karşılanamaması, bazı büyük kentlerin çevresinde önemli gecekondu
sorununun ortaya çıkmasını dolaylı olarak teşvik etmiş ve böylece kent ve yakın
çevresindeki kamusal araziler işgal edilmiş, yeşil alanlar ile korunması gereken
alanlar tahrip edilmiş ve parçacı planlama anlayışının da etkisiyle kentlerin yakın
çevresinde yeni alt yerleşim birimleri oluşmuştur.

Türkiye’de kentlerde yeterli arsa üretimi yapılamaması, Hazine arazileri ile orman
arazilerinin işgal edilmesi ve orman vasfını yitirmiş arazi sorununun da başlıca
nedeni olmuştur. Kentsel kesimde yerel yönetimlerce yeterli imarlı arsa
üretilememesi, kentlerin yakın çevresinde yeterli altyapısı olmayan yerleşimlerin
oluşması, kentler için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bununla birlikte özellikle
Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin yakın çevresinde genellikle alt ve üst
yapısı hazırlanarak kullanıma açılan yeni yerleşim yerleri, kentin olumsuz
yönlerinden sıyrılmak isteyen ancak kentsel alışkanlıklarından da kopmak istemeyen
özellikle yüksek gelirli nüfus tarafından tercih edilmektedir. Bir anlamda artan refaha
bağlı olarak kentin kırla birleştiği yerleşim yerleri, büyük şehirlerde sağlanan çevre
kalitesi ve konfor nedeniyle tercih sebebi olmaktadır. Türkiye’nin toplumsal ve
ekonomik gelişme düzeyine bağlı olarak kentleşme hızla gelişmekte ve kent yakın
çevresindeki tarım arazileri hızla imara açılmaktadır. Gerek arazi geliştirme
kuruluşları (TOKİ, belediyeler, kooperatifler, müteahhitler, spekülatörler vb.),
gerekse doğrudan taşınmaz malikleri imar planı yoluyla arazinin arsaya dönüşümü
sürecine katılmakta ve bu yolla önemli bir rant artışı sağlanmaktadır.

Yerel yönetimlerin imar planı yaparak arsa üretimini gerçekleştirmesi ve imara açılan
alana yol, su, elektrik, cadde ve sokakların yapılması, aydınlatma, temizlik, ulaşım
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gibi hizmetlerin görülmesi, yerel yönetimlere önemli bir maliyet yüklemektedir. İmar
çalışmaların maliyetleri; imar sonrası artan emlak vergisi ve katılım payı (şerefiye)
gibi uygulamalarla kamuya geri döndürülebilmektedir. Ancak Türkiye’de 3194 Sayılı
İmar Kanunu kapsamında imar uygulamasına giren parsellerin yüzölçümünden
maksimum % 40’a kadar kesinti yapılması ve değer esaslı imar uygulamasının
yapılamaması, imar sonrası gerçekleştirilen kamu hizmetleri ve yapılaşmaya bağlı
olarak meydana gelen yüksek rant artışının taşınmaz geliştiricisi ve/veya malik
üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Nitekim bu çalışmada örnek olay olarak
incelenen Ankara İli Çankaya İlçesi İncek Örneğinde 11.362.568 m2 arazinin zaman
içinde imara açıldığı ve aşama aşama imar uygulamalarının devam ettiği, imar
sonrası parsel değerindeki rant artışlarının vergileme ve diğer yollarla kamuya
dönüşümünün sağlanamadığı ortaya çıkmaktadır. Araziden arsaya dönüşüm
sürecinde görülen değer artışının kaynağı doğrudan kamunun yaptığı altyapı ve
üstyapı ile ilgili işlem ve faaliyetlerdir (Yıldız, 2000). Buna ilave olarak kentsel
kullanıma ayrılmış arazilerde tarımsal üretim yapılamadığı için oluşan kayıplar da
topluma yüklenmekte ve arazinin arsaya dönüşümü yapılan planlama eylemleriyle
oluşmaktadır (Çelik, 2007).

Halbuki 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73.
maddesinde yapılan değişiklikle1 ile imar uygulamasında değer esaslı düzenleme
yapmanın altyapısı tesis edildiği gibi, imar sonrası taşınmazın cins değişikliğine
paralel (vergi değerini tadil eden neden) emlak vergisine esas değerin yeniden takdiri
yoluyla değer artışının kamuya döndürülmesi mümkün olabilmektedir. Ancak yerel
yönetimler politik nedenlerle bu uygulamaları tercih etmemekte ve bu koşullarda
kamusal hizmetlerin finansmanı kamu kaynakları, iç borçlanma ve dış kredi
kullanımını tercih etmektedirler. Halbuki imar gibi taşınmaz değerlerinde artışına
neden olan faaliyetlerin sonucunda oluşan değer artışının adil bir biçimde idare ve
malik arasında paylaşımı, 1950’li yıllardan sonra teoride tartışılan ve birçok ülkede
uygulamaya giren önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Ancak kentlerdeki imar
1

5393 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5998 Sayılı Kanun, TC Resmi Gazete, Tarih: 24.10.2010, Sayı: 27621.
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uygulamaları, kent yakın çevresinde bulunan ve ulusal mirasın önemli birer parçası
olan verimli arazilerin tahribi ve arazi spekülasyonuna yönelik bir araç olarak
görülmemelidir. Kent ve yakın çevresinde ulusal mirasın bir parçası olan verimli
arazilerin 5403 Sayılı Kanun kapsamında arazi kullanım planlaması ile koruma altına
alınması ve mutlak tarım arazileri ile özel ürün arazilerinin bulunduğu bölgelerin
imar planında “doğal niteliği korunacak” alan olarak ayrılması ve yerleşime
açılmasının engellenmesi kaçınılmaz görünmektedir. Üretim potansiyeli yüksek olan
verimli arazilerin; ekolojik denge, tarımsal üretim bütünlüğünün bozulmaması, besin
üretimi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği için planlama ile koruma statüsüne
kavuşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada tarım arazilerinin kentsel arazi veya
arsa olarak imara açılmasındaki değer artışı tanımlanmış ve seçilen örnek olay
çerçevesinde konu tartışılmıştır.

Arazilerin imara açılması; mevcut kaynakların kullanılabilirliğini sağlama, kentsel
altyapının tesisi ve sağlıklı kentleşme ve arazi kullanımının oluşumunu
hızlandırmadır. Mevcut bir yerleşim yerinde yatırımların verimli biçimde
kullanılmasını, özgün nitelik kazandırılmasına, doğal afet risklerinin enaza
indirilmesine, varsa kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ve daha yaşanabilir
hale gelmesini planlar çerçevesinde gelişimlerini sağlamak için etkili bir araçtır.
Kentsel arazinin uygulama imar planında belirtilen teknik ve sosyal altyapıları
yapılmadan, imar uygulaması ile arsaya dönüştürülmekte ve haliyle de kadastro
değer boyutuna kavuşturulmadığı için de haksız kazancın vergilendirilmesi söz
konusu olamamakta ve haliyle spekülasyonların önü açılmaktadır.

İmar uygulamaları sonucunda ortaya çıkan değer artışlarının ölçümü ve bu artışın
kamuya kazandırılması literatürde sıklıkla tartışılmış (Tekeli 1993, Keleş vd. 1997,
Yıldız 2000, Keleş 2002, Çelik 2007), ancak bu alanda önemli bir gelişme
sağlanamamıştır. Bu çalışmada oldukça küçük, ancak başkent için önemli bir çekim
alanı haline gelen İncek bölgesinde imara paralel oluşan değer değişimi genel hatları
ile vurgulanarak, bu alanda daha sonra yapılacak çalışmalar için bir başlangıç
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yapılması

hedeflenmiştir.

Mevzuatta

arazinin

arsaya

dönüşüm

sürecinin

tanımlanması ve belirgin hale getirilmesindeki sorunlar yanında, imar sonrası ortaya
çıkabilecek değer artışlarının ölçülmesinde kullanılabilecek değerleme yöntemlerinin
de geliştirilmesi ve yerel yönetimlerde uygulanabilme olanaklarının artırılması
gerekmektedir. Değer artışının ölçülerek vergilendirilmemesi veya imar sonucu
oluşan değer artışı veya kentsel rantın görmezden gelinmesi, arsa ve arazi
düzenlemeleri uygulamalarının oldukça yavaş ilerlemesine neden olmuş ve bu
koşullarda kentlerde arazi tahripleri de yerel yönetimlerce önlememiştir.

1.2 Konunun Kapsamı ve Sınırlılıkları

Kentleşme, sanayileşme, turizm ve altyapı yatırımları başta olmak üzere birçok
toplumsal amaç için arazilerin amaç dışı kullanımı kaçınılmaz olmakta ve bu süreç
birçok ülkede yasal ve kurumsal düzenlemelerle kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.
Kentsel arazi talebindeki artışa bağlı olarak kent ve kıyılara yakın arazilerin hızla arsa
ve diğer kentsel hizmetlere ayrıldığı günümüzde, bir yandan verimli arazi varlığının
korunması ve kentsel yerleşimlerin çevre duyarlı olarak planlaması, diğer yandan imar
sonucu ortaya çıkan rant artışlarının bir kısmının tekrar kamuya kazandırılması başlıca
tartışma konuları arasında gelmektedir. Bu çalışmada; hızlı kentleşme sürecinde kentsel
amaçlar ve özellikle mesken ve işyeri talebi için artan imar parseli veya arsa arzının
karşılanabilmesi için yerel yönetimler tarafından yapılan uygulama imar planı ve
taşınmaz

maliki tarafından kıyılar, kentler

ve kentlerin

yakın

çevrelerinde

gerçekleştirilen mevzii imar planı ile imar parseli üretiminin neden olabileceği değer
artışlarının ölçülmesi ve bu yolla gerçekleşen değer artışının taşınmaz maliki ile ilgili
kamu idareleri arasında adil bir biçimde paylaşımı metodoloji ve uygulama olanakları
tartışılmaktadır.
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Araştırmada öncelikle konuyla ilgili literatürlerin incelenmesi yoluyla teorik değerlendirme
yapılmış ve örnek olay aşamasında ise, anket ve karşılıklı görüşme ve harita altlıklarında
elde edilen bütün veriler birlikte kullanılarak arazinin arsaya dönüşümünün neden
olabileceği değer artışları ve değer artışının başlıca belirleyicileri ortaya konulmuştur.
Araştırma için toplanan bütün birincil ve ikincil veriler birlikte değerlendirilerek imar
uygulamasından sonra taşınmaz değerlerindeki değişmeler aşama aşama ortaya
konulmuştur. Böylece imar uygulamasına bağlı olarak taşınmaz değerlerinde ortaya
çıkabilecek rant artışının kamuya kazandırılmasına yönelik politika geliştirme ve uygulama
süreçlerine yönelik genel değerlendirme yapma olanakları da değerlendirilmiştir. Özellikle
örnek olay aşamasında imar sonrası değer artışının sağlıklı olarak ortaya konulabilmesi
açısından neden-sonuç ilişkisi üzerinde durulmuş ve bu yolla elde edilen çıkarımlardan
genellemeye gidilmesi hedeflenmiştir.

Kente yakınlık ile taşınmaz değerleri arasındaki ilişki Thünen’den bu yana tartışılmakta ve
özellikle farklılaştırılmış rant teorisi ile bu yöndeki tartışmalar yeni bir boyut kazanmıştır (Sele
1994, Arslan 1997, Akdeniz 2001). Günümüzde kent ve yakın çevresinde oluşan imar
adalarındaki arsa birim değerleri ile konut ve mesken kira bedellerinin kent merkezine oranla
daha yüksek olduğu görülmekte ve adeta teori ile çelişen bir durum ortaya çıkmaktadır. Ancak
bu tip yerleşim alanlarını kendi içinde değerlendirmek ve kentlerde artan kalabalıklaşma ve
kirlenmeye bağlı olarak talep azalışı ile kent yakın çevresindeki yerleşim birimlerindeki talep
artışı ve yoğunlaşma eğilimlerinin neden olablecekleri değer değişimlerini birlikte inceleme
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada örnek olay olarak ele alınan İncek Bölgesi de bu
özelliği ile belirginleşmektedir. Özellikle büyük kentlerin yakın çevresinde arazilerin imar
parsellerine dönüşme olanağının olması ve yerel alanda hareketliliğin başlaması,
arazilerin değerinde beklenenden daha yüksek değer artışının ortaya çıkmasına neden
olmakta, arazilerin piyasa dayalı değerleri ile gelir değerleri arasındaki farklılık
artmakta, ancak değer artışları ile taşınmazın vergiye esas değeri arasındaki bağlantı
zayıflamaktadır.
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Bu çalışmada imara dönüşüm ve arsa üretimi önce teorik yönden incelenmiş ve ikinci
aşamada ise arazinin imara açılmasının neden olabileceği değer artışı, statik ve
mekansal bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Esasen imara bağlı olarak değer artışının
analizi için belirli bir yerleşim yerinde zaman içindeki değişimi de incelemek
gerekmektedir. Ancak zaman içinde imar uygulamasına bağlı olarak taşınmazın
gerçekleşen piyasa değerleri gerçekçi olarak kayıt altına alınamadığından, tapu
kayıtlarında beyan edilen satış değerleri üzerinden bu biçimde bir değerlendirme
yapmak mümkün olamamıştır. İkinci önemli sınırlama ise, bilgi sistemi altıkları
kullanılarak konunun değerlendirilmesinin yapılmamış olmasıdır. Araştırmada 2010 yılı
koşullarında örnek çalışma bölgesinde merkezi nokta çevresindeki kuşaklarda
gerçekleşen taşınmaz alım-satım değerleri incelenmiş ve böylece taşınmaz değeri ile
uzaklık ve taşınmazın imar parseline dönüşümünün neden olduğu değer değişimi ortaya
konulmuştur. Ayrıca kente yakın kadastral parsellerin piyasa değerleri ile gelir değerleri
arasındaki farklılaşma da ortaya konulmuştur.

Örnek çalışma alanının tamamındaki parselleri kapsayan imar uygulaması
yapılmadığı halde, köy merkezi ve çevresinde imar uygulamalarının yapılması veya
parçacı mevzi planlama çalışmaları ile arazilerin oluşan piyasa değerleri ile gelir
yöntemine göre takdir edilen değerleri arasındaki orantısız artış veya farklılaşma
açıkça ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada kamulaştırma uygulamalarında sıklıkla
karşılaşılan yapıların değerleme esasları ve uygulamaları ile bu alanda yaşanan
başlıca sorunlar örnek olay analizlerine dayalı olarak genel olarak değerlendirilmiş
ve temel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. Araştırma dört bölümden
oluşmakta olup, giriş bölümünde konunun önemi, amaçları ve kapsamı açıklanmış,
ikinci bölümde kısaca araştırmada kullanılan materyal ve yöntem açıklanmış, üçüncü
bölümde tarım arazilerinin imara açılmasının yasal yönleri ve uygulamaları ile
sorunları detaylı olarak açıklanmış, dördüncü bölümde örnek olay çerçevesinde
arazilerin imara açılması ve değer ilişkileri ortaya konulmuş ve beşinci bölümde ise
araştırma sonuçları ve geliştirilen temel öneriler sıralanmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma hem literatür analizi, hem de örnek olay çalışmasına dayanmaktadır. Literatür
incelemesi aşamasındaki başlıca bilgi kaynağını; imar mevzuatını oluşturan kanun,
yönetmelik, mahkeme kararları ve diğer düzenlemeler oluşturmaktadır. İkinci önemli
bilgi kaynağı ise, konuyla ilgili bilimsel eserler, önceki araştırmalar ve eğitim notları
olmuştur. Örnek olay analizi aşamasında, seçilmiş (örnek) çalışma alanında 2010
yılında gerçekleşen taşınmaz alım-satımlarını yapan kişilerden anketle toplanan veriler
ile konuyla ilgili yargı kararları araştırmada materyal olarak kullanılmıştır. Konu hem
teorik esaslar (bilimsel ilkeler), hem de imar ve vergi mevzuatı ile uygulama
yönlerinden değerlendirilmiştir.

Araştırmada öncelikle ilgili kamu ve özel kuruluşların kayıtlarından derlenen veriler
(Tapu Sicil Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, kamu kuruluşları ve emlak ofisleri gibi)
ile araştırma alanında yapılan arazi ve anket çalışmaları, ölçüm ve gözlem, imar ve tapu
bilgileri kullanılmıştır. İncek Bölgesi’nde merkeze uzaklık yönünden farklı zonlarda
olan taşınmazların gerçekleşen alım-satım değerleri ile ilgili olarak söz konusu
taşınmazlara emsal teşkil edebilecek taşınmazların malikleri ve arsa alım-satım yapan
kişi ve kuruluşlarla (emlak ofisleri, yap-satçılar ve inşaat müteahhitleri gibi) anket ve
karşılıklı görüşme yapılmış ve konu taşınmazlar üzerinde sayım ve ölçüm yoluyla veri
toplanmıştır. Araştırmada hem çevredeki taşınmazların malikleri ile yerel emlak alımsatımı yaptığı saptanan kişiler ve inşaat işleri ile uğraşanlardan anketle toplanan birincil
veriler, hem de ilgili kamu ve özel kuruluşlardan elde edilen ikincil veriler birlikte
kullanılmıştır. Ayrıca değerleme alanında yapılmış bilimsel araştırmalar ve incelemeler
ile yargı organlarının konuyla ilgili kararlarından da yararlanılmıştır.

Türkiye’de arazi ve arsa piyasasında veriler genellikle kayıt edilmemekte veya gerçek
alım-satım değerleri beyan edilmediğinden, sağlıklı kayıt düzeni oluşturulamamaktadır.
Bu durumda kayıtlı piyasa verileri de genellikle gerçekleri yansıtmadığından, farklı
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amaçlarla taşınmaz değerlemede önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Taşınmaz
piyasası ile ilgili güvenilir verilerin olmaması halinde, veri temininde en önemli kaynak,
anketle elde edilen veriler olmaktadır (Yang 1986, Ventolo ve Williams, 2001).
Araştırmada taşınmaz piyasa verilerinin toplanmasında; hem ilgili kamu ve özel
kuruluşların kayıtları, hem de alım-satım yapan birimlerle karşılıklı görüşme ve anket
yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamındaki örnek olay olarak ele alınan İncek
Bölgesi, merkezden itibaren birer km’lik mesafelerle dairesel olarak beş ayrı inceleme
alanı belirlenmiştir. Değerleme sürecinde incelenen alt bölgelerde fiilen alım-satımı
yapılmış olan amaç için uygun (boş/yapısız ve nispeten büyük yüzölçümlü, uygun
konum ve mesafe gibi) ve görüşmeyi kabul eden taşınmazların malikleri ve/veya
işletmecilerinin tamamıyla karşılıklı görüşme yapılmış ve bunlara uygulanan anketle
fiilen alım-satımı yapılan arsaların satış değerleri ve yöntemlerine ilişkin veriler
toplanmıştır. Buna ilave olarak araştırmada kullanılan arsa değerleme anket formu ile
incelenen taşınmazların bulundukları mahalleler ve çevre yerleşimlerde son beş yılda
alım-satımı yapılan taşınmazların fiilen gerçekleşen alım-satım değerleriyle temel
yapısal özelliklerinin tespitine yönelik verilere de ulaşılmıştır.

Araştırma alanında gözlem yapılacak ve verisi toplanacak taşınmaz maliki sayısının
tespitinde gayeli örnekleme (purposive sampling) yöntemi kullanılmıştır. Büyük
sayılar kanununa2 göre alım-satım değerleri bilinen emsaller ne kadar çok olursa,
bunlardan konu taşınmazlara benzer emsal bulmak ve rasyonel değerleme yapmak da o
kadar kolay olacaktır. Arsa vasfındaki taşınmazları karşılaştırmalı satış analizi
yöntemine göre değerlemede, gayeli (amaçlı) örnekleme yöntemiyle 5-8 adet emsal
bulunması (minimum 3 adet) ve bunların ortalama alım-satım değerleri üzerinden
değerleme yapılması uygun görülmektedir (Ventolo ve Williams, 2001). Araştırma
kapsamında amaç için uygun 6 adet emsal taşınmaz tespit edilmiş olup söz konusu
taşınmazlardan 3 adeti emsal değer analizinde kullanılmıştır. Emsal değer analizi
çalışması, uluslararası düzeyde kabul görmüş temel taşınmaz değerleme standartları

Büyük adetler kanunu rassal (rastgele seçilmiş veya ihtimali) bir olayın gerçekleşme oranının deneme sayısı arttıkça istikrarlı bir
şekil kazanacağını ifade eder. Buna göre emsal sayısı artıkça, belirlenecek taşınmaz değerleri daha gerçekçi olacaktır.
2
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yönünden de yeterli kabul edilmektedir3. Buna ilave olarak halen ilde taşınmaz değerleri
alanında çalışan uzman kişilerle yüzyüze görüşmeler yapılmış ve değerleme
uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar ve bunların çözüm yolları ortaya
konulmaya çalışılmıştır.

Arsa piyasası ile ilgili verilerin ortaya konulmasında; Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlükleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Müze
Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Vergi
Dairesi Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyelerin İmar, Emlak ve
Kamulaştırma Müdürlükleri, serbest alım-satım yapan emlak ofisleri, yap-satçılar ve
inşaat müteahhitliği yapan kişi ve kuruluşlar ile incelenen mahalle ve çevre
yerleşimlerde faaliyette bulunan diğer kuruluşların kayıtları ve çalışmalarından
yararlanılmıştır. Taşınmaz üzerindeki bütün takyidatlar ve değeri olumlu ve/veya
olumsuz yönlerde etkileyebilecek nitelik ve unsurlar, emsal değer ve toplam taşınmaz
bedelinin saptanmasında dikkate alınmıştır.

2.2 Toplanan Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler

2.2.1 Arsa vasfındaki taşınmazların değerlerinin analizi ve imarın etkileri

Arsa vasfını kazanmış taşınmazların değerleme işlemlerinde genellikle değerleme
gününden önceki özel amacı olmayan emsal satış değerlerinin esas alınması gerekli
olmaktadır. Piyasada belirli niteliklere ve yüzölçüme sahip arsaların satış fiyatları
bilinmekte olup, bu koşullarda değerleme uzmanlarının doğrudan karşılaştırmaya
başvurmaları ve değeri biçilen taşınmazlara benzer taşınmazların güncel alım-satım
değerlerini incelemeleri gerekmektedir. Benzer arsaların alım-satım fiyatlarından
hareketle bulunan ortalama birim (m2) alım-satım fiyatının, değerlenen arsanın olumlu
ve/veya olumsuz özelliklerine göre düzeltilmesi zorunlu olmaktadır (Tanrıvermiş vd.
Bilgi için bakınız: Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), 1996 and 1997 Editions, Real Estate Appraisal
Institute, USA & TC Resmi Gazete, Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ (Seri :VIII, No:45,
Tarih: 06 Mart 2006, Sayı: 26100.
3
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2004). İncelenen farklı niteliklerde ve alım-satım değerleri bilinen ve amaç için uygun
arsaların gerçek alım-satım değerlerinin birime dönüştürülmesinde aşağıdaki formül
kullanılmıştır (Mülayim 2001, Tanrıvermiş 2010):

n

Db 

D

(2.1)

i 1
n

Y
i 1

Eşitlik (I)’de; Db: birim emsal değeri (TL/m2), D: karşılaştırma (emsal) için alınan
arsaların gerçek satış değerleri toplamını, Y: emsal alınan arsaların yüzölçümleri (m2)
toplamını gösterir4. Eşitlik (I)’de verilen işlem daha açık bir biçimde eşitlik (II)’de
verilmiştir (Tanrıvermiş 2010):

Db = D1+D2+ …… +Dn/Y1+Y2+…….+Yn = ΣD/ΣY

(2.2)

Eşitlik (II)’de; D1……Dn: karşılaştırma (emsal) için alınan arsaların fiilen gerçekleşen
alım-satım değerleri, Y1…….Yn: karşılaştırma (emsal) için alınan arsaların yüzölçümü
(m2) ve Db: karşılaştırma (emsal) için alınan arsaların ortalama değerlerini (TL/m2)
göstermektedir.

Belirli bir yatırım alanında belirlenen emsal taşınmazların; yapılaşma oranları, izin
verilen kat sayısı, emsal veya toplam inşaat alanları gibi özellikleri ile taşınmazların
değerlerini etkileyebilecek diğer bütün nitelik ve unsurları (olumlu ve/veya olumsuz
özellikleri) da benzer ise, eşitlik (I) veya eşitlik (II) kullanılarak birim emsal değer
analizi yapılabilecektir. Ancak değerlenecek taşınmazlar ile emsallerin yapılaşma oranı,
izin verilen kat sayısı, büyüklükleri ve toplam inşaat alanları gibi özelliklerinin
genellikle birbirinden farklı olması halinde, taşınmazın değerinin toplam inşaat alanının
4

Araştırmada verilen bütün parasal değerler Türk Lirasını (TL) göstermektedir.
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birimine düşen alım-satım değeri [Değer/(E*Yüzölçüm)] olarak ifade edilmesi zorunlu
olacaktır. Alım-satım değeri ve imar verileri toplanan taşınmazların birim değerlerinin
bulunmasında hem toplam inşaat alanının birimine düşen değer, hem de yüzölçüme
düşen birim değerler ile emlak ofisi yapanların değer beklentileri karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Taşınmazların alım-satım değerleri ile imar hakkı arasındaki ilişkilerin
analizinde hem mutlak veriler, hem korelasyon ve regresyon analizi gibi tekniklerden
yararlanılmıştır.

Alım-satım fiyatları belirlenen taşınmazların gerçekleşen alım-satım değerlerinin
karşılaştırılmasında; parsellerin konumları, merkeze uzaklıkları, inşaat emsali (E) gibi
faktörler kullanılmıştır. İmar hakkının taşınmaz değerine yaptığı katkının analizinde,
kadastral parselden imar parseline dönüşümde, parsel yüzölçümündeki zaiyata paralel
oluşan değer artışı ortaya konulmuştur. İmar uygulamasının arazi vasıflı taşınmazlara ne
kadar değer kazandırdığı tespit edilmiş olup, bu işlemde arsa ve arazi vasfındaki
taşınmazların piyasa koşullarında alım-satım değerleri kullanılmıştır. Taşınmazların
cinslerine göre tespit edilen piyasa değerleri ile emlak vergisine esas değerleri
karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve böylece imar hakkının neden olduğu rant artışının
emlak vergisi yoluyla kamuya kazandırılması olanakları değerlendirilmiştir.

Merkezden farklı uzaklıklardaki taşınmazların son 10-15 yılda fiilen gerçekleşmiş alımsatım değerlerinin bilinememesi nedeniyle zaman içindeki imar ve gelişime bağlı olarak
oluşan değer artışının analizi yapılamamıştır. Diğer bir ifadeyle incelenen bölgede
taşınmazların belirli bir zaman diliminde yıllara göre sağlıklı alım-satım değerleri tespit
edilememiştir. Bunun yerine değerlenen parsellere bitişik, yakın ya da benzer özelliklere
sahip taşınmazlarla ilgili olarak yapılan işlemler sonucunda oluşan veya mahkeme
tarafından tespit edilen bedeller, konu taşınmazın değerinin tahmininde kullanılabilecek
kıyas araçları olabileceklerdir. Taşınmazların bulunduğu mahalle ve çevresinde kamu
kuruluşlarınca yapılan alım-satım ve kamulaştırma işlemlerinde ödenen bedeller gözden
geçirilmiş ve bu bedeller arsalar için takdir edilen bedellerin tutarlılığının
değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak kullanılmıştır.
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Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişme ve bölgesel farklılıklar dikkate alındığında, uzun
zaman önce yapılmış satış işlemleri, söz konusu zaman için taşınmazın gerçek değerini
yansıtmış olsa bile, emsal olarak seçilmeleri yanıltıcı sonuçlara ulaşılmasına neden
olabilir. Kırsal kesimde yaşam ve çalışma koşullarının öneminin azalması ve hızla artan
kırsal alanlardan kentlere göç olayı, kentsel yerleşim alanlarının her geçen gün daha
fazla değer kazanmasına neden olmaktadır. Kentsel kesimde artan arsa ve konut talebine
karşın, arsa arzının yetersiz olması halinde, eski yıllarda yapılan satışların emsal olma
niteliği önemli ölçüde ortadan kalkabilmektedir. Böyle durumlarda son 5-10 yıllık bir
dönemin bile toplum yaşamında yarattığı değişiklikler dikkate alındığında, 15-20 yıl
önce yapılmış satışların emsal olarak kabul edilmelerindeki isabetsizlik kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada emlak piyasa ve emsal araştırmalarında son 5-10
yıllık dönemde yapılan amaç için uygun satışlar dikkate alınmıştır. Araştırma
sonuçlarının 1 Ekim 2009 tarihindeki fiyatlarla ifadesinde, aradan geçen zaman
diliminde Toptan Eşya Fiyatları Endeksi [TEFE veya Üretici Fiyatları Endeksi
(ÜFE)]’ndeki (1994=100) ve (2003=100) artışlarından yararlanmıştır5. Geçmiş yıllarda
yapılan gerçek arsa satış fiyatlarının güncellenmesinde aşağıda verilen eşitlik (III)
kullanılmıştır:

X a

D
b

(2.3)

Eşitlik (III)’de; X: değerlemenin yapılacağı zamana göre düzeltilmiş arsa değeri, b:
alım-satım değerinin yapıldığı ayın indeks sayısı (1994=100 bazlı TEFE veya ÜFE), D:
her hangi bir yılda arsanın fiilen gerçekleşmiş alım-satım değeri ve a bilinen arsa
değerinin taşınacağı zamana ilişkin (yıl ve ay) indeks sayısını (1994=100 bazlı TEFE
veya 2003=100 bazlı ÜFE) gösterir6.
Emsal taşınmazın bedeli değerlendirme tarihine endekslenirken Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınması gerekirken bilirkişi
kurulları tüketici fiyat endeksini esas olarak değer biçmiştir. Bilirkişi kurullarından Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak değer
biçmeleri konusunda ek rapor alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır (Yargıtay 5.H.D., E:2002/7926,
K:2002/13754, T:13.06.2002).
5

Bilgi için bakınız: Ş. Gülten, Kıymet Takdiri, İkinci Baskı, A.Ü. Yayınları:435, Z.F. Yayınları No:202, Ders Kitapları Serisi:29,
Erzurum, 1994, s.18-20. Yakın tarihli emsal bulunmaması halinde, daha uzak mevkilerden emsal satışlar veya eski tarihlerde
yapılan satışlarla karşılaştırma yapılarak mesafe durumu veya aradan geçen zaman içindeki değer artışlarının da dikkate alınması
gerektiği belirtilmektedir (Bilgi için bakınız: Yargıtay 5. H.D. E:1971/9451 ve K:10666).
6
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2.2.2 Arazi vasfındaki taşınmazların değerlerinin analizi ve imarın etkileri

Araştırma kapsamındaki örnek olay olarak ele alınan İncek Bölgesi’nde merkezden
itibaren her bir alt bölgede imar ve kadastro parsellerinin alım-satım ve vergi değerleri
ortaya konulmuştur. Buna ilave olarak halen tarımsal üretim yapılan ve imar
uygulaması görmemiş parsellerin maliklerine uygulanan anketle toplanan verilerin
analizi ile arazi geliri, kapitalizasyon oranı ve çıplak toprak değerleri tespit edilmiştir.
Gelir yöntemine göre kırsal taşınmazın (parselin) değerinin belirlenebilmesi için
öncelikle taşınmazın değerini etkileyen faktörler incelenmekte, taşınmazın yıllık
ortalama net geliri (rantı) ve yörede geçerli olan kapitalizasyon oranının araştırılması
gerekmektedir. Böylece taşınmazın değeri, bu taşınmazdan gelecek yıllarda elde
edilebileceği varsayılan bütün yıllık ortalama net gelirlerin (rantların), değerleme
işleminin yapıldığı zamana biriktirilmesi ile bulunmuş olmaktadır.

Türkiye’de tarım arazilerinin gelir yöntemine göre değerlerinin takdiri için gerekli olan
kapitalizasyon oranının saptanmasında pazar yaklaşımının kullanılması zorunludur.
Buna göre gerçek alım-satım değerleri bilinen arazilerin yıllık ortalama net gelirleri
hesaplanmalı ve bu iki faktör arasındaki ilişki esas alınarak kapitalizasyon oranı tespit
edilmelidir. Bunun için araştırma yöresinde öncelikle gerçek alım-satım (pazar) fiyatları
bilinen araziler ve bunların alım-satım değerleri saptanmalıdır. Arazilerin gelire göre
değerlerinin takdirinde, çalışma tarihindeki mevkii ve koşullarına göre (aktüel veya
bugünkü niteliklerine göre) ve olduğu gibi kullanılması halinde getirebilecekleri net
gelirleri esas alınmıştır. Arazilerin net gelirlerinin analizi için, taşınmazların coğrafi ve
topoğrafik konumları, toprak yapıları, sulanma durumları, verim düzeyleri, ekilen
ürünlerin çeşitleri ve verimleri, üretim masrafları araştırılmış ve belirlenmiştir. Bu
nedenle münavebe bitkisi olarak gösterilecek ürünlerin yörede yetiştirilebilme
olanakları, verimleri ve giderlerinin Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nden sorulmuştur.
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Proje alanında yapılan arazi ve büro çalışmaları ile tarım arazilerinin nevilerine (kuru
tarla arazisi, sulu tarla arazisi gibi) göre çalışma alanında geçerli olan ortalama
kapitalizasyon oranları tespit edilmiş ve yörede yaygın olarak uygulanan münavebe
sistemine göre arazilerin yıllık ortalama net gelirleri ile birim arazi (çıplak toprak)
değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın esas materyalini, çalışma alanında bulunan
Ankara İli Gölbaşı İlçesine bağlı İncek Köyünde yapılan arazi çalışmaları ve arazide
yapılan ölçümlerle elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu amaçla köy merkezinden
itibaren seçilmiş 4. ve 5. alanlar ile çevresindeki yerlerde anket ve karşılıklı görüşme ile
arazide yapılan sayım ve ölçüm yoluyla toplanan veriler esas alınmıştır. Araştırmada
kullanılan verilerin büyük çoğunluğunu, anılan köydeki arazilerin malikleri ile yörede
arazi alım-satımı yapan kişilerden anket ile toplanan birincil veriler oluşturmaktadır.
Buna ilave olarak, konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşlardan elde edilen ikincil veriler
de araştırmada kullanılmış, tarımsal ürün maliyetleri ve özellikle değer takdiri alanında
yapılmış bilimsel araştırmalar ve incelemelerden de yararlanılmıştır.

Anket formları; kapitalizasyon oranları ve arazi net gelirlerini belirlemeye olanak
verebilecek biçimde oluşturulmuş ve bu formlar malik ve/veya kullanıcılar ve fiilen
arazi alım-satımı yapan kişilerle karşılıklı görüşülerek doldurulmuştur. Anket formları
ile üreticilerden gerçekleşmiş en son üretim dönemine (2009) ilişkin mali veriler ve
ortalama bir münavebe dönemine ilişkin ürün deseni ve fiziki veriler toplanmıştır.
Anketler, çalışma alanındaki bedel tespiti yapılacak taşınmazların (parsellerin) malik
ve/veya kullanıcıları ile fiilen arazi alım-satımı yapan kişilere, 15 Mayıs- 01Haziran
2010 dönem aralığında uygulanmıştır. Araştırma alanının tarımsal yapısı ve tarımsal
arazi piyasası ile ilgili verilerin ortaya konulmasında ise; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Ankara Tarım İl Müdürlüğü, Gölbaşı Tarım İlçe Müdürlüğü, Gölbaşı Tapu Sicil
Müdürlüğü, Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı
Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri, ilaç ve gübre bayileri, serbest alım ve satım
yapan emlak ofisleri, incelenen yörelerde faaliyette bulunan diğer tarımsal araştırma ve
yayım kuruluşlarının kayıtları ve çalışmalarından yararlanılmıştır.
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Çıplak toprak bedeli tespit edilecek arazilerin nevilerinin (kuru tarla ve sulu tarla arazisi
gibi) değişiklik gösterdiği gözlenmiştir. Araştırma bölgesinin gerçekleştirileceği her bir
kesimde, anket yapılacak malik sayısının saptanmasında ise, gayeli örnekleme yöntemi
kullanılmış ve 21 parselde anket uygulanarak araştırma için gerekli olan veriler
toplanmıştır. Proje kapsamında 6 adet kuru tarla arazisi ve 3 adet sulu tarla arazisinin
alım-satım değeri tespit edilmiştir. Arazi gelirlerinin analizi için toplam 43 adet parselin
girdi-çıktı verileri toplanmış ve analiz edilmiştir (Çizelge 2.1).

Proje alanı içindeki arazilerde yetiştirilen ürünlerin üretim masrafları ve gelirlerinin
analizine yönelik soru formunun doldurulmasında; işletmelerde üretim faaliyetleri için
harcanan işgücü ve makine çekigücü istekleri, girdi kullanım düzeyleri, üretim
miktarları, ürün ve girdi fiyatları ile ilgili fiziki ve parasal verilerin toplanması
hedeflenmiştir. Maliyet çizelgelerinde, üretim alanlarında yaygın olarak uygulanan
işlem sayısı, işlem tarihi ve kullanılan ekipmanlar ile üretim işlemlerinin işgücü ve
çekigücü istekleri saat üzerinden verilmiştir (Tanrıvermiş vd., 2004).

Çizelge 2.1 İncek Köyü Dördüncü ve Beşinci Alt Bölgelerde Gerçek Alım-Satımı
Yapılan ve Girdi-Çıktı Verileri Toplanan Parsellerin Sayıları
Arazinin Topoğrafik Özellikleri

Gerçek Alım-Satımı
Yapılan Parsel Sayısı

Girdi-Çıktı Verisi
Toplanan Parsel Sayısı

Kuru Tarla Arazisi (Düz ve Hafif Eğimli)

6

22

Sulu Tarla Arazisi (Düz ve Hafif Eğimli)

3

21

9

43

Toplam

Arazilerin gelecekte getirebileceği net gelirlerin tespiti için, söz konusu taşınmazların
geçmişteki ve kesinleşmiş verilerle 2009 yılına ait yıllık net gelirleri esas alınmıştır.
Ürün verimleri son 6 yılın ortalaması alınmış, ancak söz konusu veriler Ankara genelini
kapsadığı için hesaplamalarda kullanılamamış, anket sonuçlarına göre elde edilen ürün
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verimlerinin ortalaması alınmıştır. Araştırmada anket ile toplanan fiziki veriler, tarla
ürünlerinde minimum bir münavebe yılını kapsamakta ve geçmiş yıllar ile cari (içinde
bulunulan) yıla ilişkin olarak toplanan fiziki verilere, cari yılın çiftçi eline geçen ürün
fiyatları uygulanarak yaygın olarak yetiştirilen ürünlerin üretim değerleri belirlenmiştir.

Türkiye’de tapu kayıtlarında tarım arazileri, arsa ve binaların gerçek (taraflar arasında
hiçbir müdahale olmadan gerçekleşen) alım-satım değerleri, genellikle alım-satım
sırasında alınan vergiden sebep, olduğundan daha düşük gösterilmesi nedeniyle
güvenilebilen kaynak olma özelliğini taşımamakla birlikte, inceleme konusu İncek’teki
taşınmazların Gölbaşı Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarından 2003 Mart ayından
günümüze kadar fiilen alım-satımı yapılmış olan araziler beyan değerleri belirlenmiş
fakat yine de bölgeyi iyi tanıyan çiftçilere sorularak ve bizzat arazilerde yapılan
tespitlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Toplanan arazi satış fiyatları değerlendirilerek
araştırma alanında belirli düzeyde rantı verebilecek tarım arazisinin ortalama satış
değerleri bulunmuştur. Böylece daha önce hesaplanmış olan rantlar, belirlenen
arazilerin satış değerlerine bölünerek ortalama kapitalizasyon oranı gerçeğe en yakın bir
biçimde saptanmıştır (Tanrıvermiş vd., 2004).

Araştırma alanındaki arazilerin değerlerinin tespitinde, arazinin mevcut kullanım
durumu (kuru tarla arazisi, sulu tarla arazisi), mevkisi ve tarımsal özellikleri (sulanma
durumu, münavebe sistemi gibi) dikkate alınarak arazi gelirlerinin belirleneceğinden
anketle seçilmiş parsellerin malikleri ve/veya kullanıcılarından, gerçekleşen en son
(2009) üretim yılına ilişkin olarak toplanan mali veriler ve bir münavebe dönemine
ilişkin olarak toplanan fiziki veriler kullanılarak bütçe yaklaşımından hareketle üretim
maliyetleri ile bireysel ürünlerin üretim değerleri ve arazilerin yıllık ortalama net
gelirleri ortaya konulmuştur. Arazi malikleri ve/veya kullanıcılara uygulanan anketler
gözden geçirildikten sonra verilerin analizi ve değerlendirilmesinden sonra, üretim
faaliyetlerine göre özet çizelgeler hazırlanmış olup, bu çizelgelerde yer alan fiziki ve
parasal değerler, araştırma yöresinde verisi toplanan parsellerin basit aritmetik
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ortalamasını ifade edecek şekilde düzenlenmiştir. Üretim faaliyeti ile ilgili ortalama
fiziki ve mali değerler, seçilen parsellerde kullanılan toplam girdi miktarları, ürünlerin
toplam üretim alanına bölünerek birim alana ortalama değerler olarak saptanmıştır
(Tanrıvermiş vd., 2004).

Tek yıllık üretim faaliyetlerinde girdi kullanımının analizinde, faaliyetlerde fiilen
kullanılan kimyasal gübre, çiftlik gübresi, ilaç, tohum, ambalaj materyali, akaryakıt ve
yağ miktarları ile bunlar için ödenen bedeller esas alınmıştır. Araştırmada genellikle
masraflar toplamının % 3’ü alınarak genel yönetim giderleri hesaplanmıştır. Üretim
maliyetinin tespitinde, üretim faaliyetlerinde kullanılan sermayenin fırsat maliyetini
temsil eden veya sermayenin risk karşılığı olan döner sermaye faizi (işletme sermayesi
veya değişen masrafların faizi) hesaplanmıştır. Araştırmada bu amaçla T.C. Ziraat
Bankası bitkisel üretim işletme kredisi faiz oranları kullanılmıştır. 14 Ocak 2010 yılında
itibaren uygulanan ortalama işletme kredisi faiz oranı olan % 13,00 (masraf dahil)
değeri kullanılmıştır. Buna göre tek yıllık bitkisel üretimde bir masraf unsuru olarak
döner sermaye faizinin hesaplanmasında, incelenen üretim dönemi için bitkisel üretim
işletme kredisi faiz oranının yarısı (% 6,50), üretim masraflarının üretim dönemine
yayılmış olduğu varsayımı ve tarımsal üretimde sermayenin bağlı kaldığı süre dikkate
alınarak kullanılmıştır (Tanrıvermiş vd. 2004). Arazilerde yaygın olarak yetiştirilen tarla
ürünlerinde brüt üretim değerlerinin saptanmasında, çiftçi eline geçen (işletme avlusu)
ürün fiyatları dikkate alınmıştır. Tarla arazilerinde yaygın ürünler ve münavebe
sistemlerine göre brüt üretim değerlerinin tespit edilmesinde, arazilerin belirlenen
ortalama ürün verimleri, işletme avlusu fiyatları ile çarpılmıştır.

Proje alanındaki arazilerin; toprak ve iklim özellikleri, ürün deseni, üretim tekniği,
işletme büyüklüğü, merkeze, pazara ve ana yollara yakınlık gibi özellikler yönlerinden
birbirlerine benzer olması ve çalışma alanını temsil edebilmesine dikkat edilmiştir.
Proje alanı ve çevresinde özellikle son bir yıl içinde gerçek arazi alım-satımının yeterli
olmaması nedeni ile eski tarihlerde yapılan satışlar da karşılaştırmada esas alınmış olup,
bu durumda aradan geçen süre içindeki değer artışlarına da dikkat edilmiştir. Bu
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koşullarda araştırma alanında alım-satım değerleri bilinen ve merkeze ve anayola
uzaklık bakımından farklı mesafeye sahip minimum 9 arazinin değer takdirinde gelir
yöntemine göre taşınmazların değerlerinin belirlenebilmesi için, öncelikle taşınmazların
yıllık ortalama net geliri (rantı) ve yörede geçerli olan kapitalizasyon oranı
belirlenmiştir. Daha sonraki aşamada arazinin yıllık ortalama net geliri kapitalizasyon
oranına bölünerek arazi değeri bulunmuştur (Tanrıvermiş vd., 2004).

Belirlenen kapitalizasyon oranının bireysel arazilere göre düzeltilmesinde, arazinin
kapitalizasyon oranını olumlu ve/veya olumsuz etkileyen özelliklerini dikkate almak
gerektiğinden, her bir olumlu ve/veya olumsuz faktörün etki derecesinin puanlanarak
kapitalizasyon oranında düzeltmelere gidilmiştir. Kapitalizasyon oranının azaltılmasına
veya yükselmesine neden olan başlıca faktörler; (i) taşınmazın araştırmada seçilen
merkeze ve anayola yakın veya uzak olması, (ii) arazinin tek bir parçadan oluşması veya
çok parçalı olması, (iii) parselin biçiminin düzgün veya biçimsiz olması, (iv) yörede
arazinin serbest olarak tarım ve tarım dışı amaçlar için alınıp satılabilmesi veya alımsatım olanaklarının çok sınırlı olması ve (v) arazi üzerinde uygulanan münavebe
sisteminin kolaylıkla değiştirilebilmesi veya değiştirilememesi gibi sıralanabilir.

Proje alanı içinde arazisi bulunan yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçelerin Tapu Sicil
Müdürlüklerinin kayıtlarından Mart 2003-Ekim 2009 döneminde satışı yapılan tarım
arazileri tespit edilmiştir. Bununla birlikte resmi kayıtlara göre saptanan alım satımların
gerçek satış olup olmadıkları, arazi çalışmaları sırasında tespit edilmiştir. Bu amaçla
serbest olarak taraflar arasında yapılan pazarlıkla satılmış araziler değerlendirmeye
alınmıştır. Satış fiyatları bilinen tarım arazilerinin gerçekleşen üretim değerleri ve
üretim masraflarının belirlenmesinde, parsel düzeyinde ortalama veriler kullanılarak
üretim masrafları tespit edilmiştir. Proje alanında net gelirin (rantın) belirlenmesinde,
arazilerde uygulanan yaygın münavebe sistemi (ekim nöbeti) esas alınmış olup,
uygulanan münavebe sistemlerinin her birinin üretim masrafları ve üretim değerleri ayrı
ayrı saptanmıştır.
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Araştırma alanında özel mülk parsellerinin hepsi de kuru tarla arazisi niteliğindedir.
Çalışma alanı içinde ve çevresinde düz ve hafif eğimli kuru tarla arazilerinde yaygın
olarak buğday, arpa ve bostan(kavun) yetiştirildiği tespit edilmiştir. Proje alanı içindeki
yerleşim birimlerinde verimli tarım arazisi varlığının kıt olması, araziye ulaşımın
kolay/zor olması, arazilere ulaşımda kullanılabilecek yolun olması/olmaması, yolun
kalitesinin iyi/kötü olması, araziye tarım ve özellikle tarım dışı amaçlarla kullanıma
yönelik talebin yüksek/düşük olması, arazinin İncek merkezine ve ana yola olan
yakın/uzak olması gibi özellikler arazinin pazar değerinin yükselmesine neden
olmaktadır. Bu koşullar çerçevesinde yatırım alanlarında bireysel arazilerin bedellerinin
takdirinde, yukarıda tanımlanan değişim genişliği çerçevesinde, uygun kapitalizasyon
oranlarının seçilmesinde, bireysel arazilerin değerlerini olumlu/olumsuz yönlerde
etkileyebilecek bütün faktörler dikkate alınmıştır. Proje alanında arazi değerini
etkileyebilecek faktörler hem kapitalizasyon oranı, hem de arazilerin yıllık ortalama net
gelirlerinin analizinde dikkate alındığı için, değeri etkileyebilecek diğer objektif
faktörler dikkate alınarak ayrıca gelir yöntemine göre bulunan değerin tekrar artırılması
ikileme veya tekrara neden olacağından objektif unsurlar dikkate alınarak çeşitli
oranlarda artırılması uygun olmadığı vurgulanmalıdır.

Kuru arazilere genellikle birinci yıl buğday ekilmektedir. İkinci yıl ise, arazi genellikle
nadasa bırakılmak yerine arpa, buğday veya bostan (kavun) tarımına ayrılmaktadır.
Ürünün içinde bulunduğu gelişme dönemi baz alınarak 2010 üretim yılının (Haziran
2010) tarihinde henüz daha başlamamasından dolayı 2009 yılı içinde kesinleşmiş ve
üreticinin eline net geçen ürün bedelleri kullanılmıştır. Arazi değerinin tespitinde temel
kapitalizasyon eşitliği kullanılmış olup, bu eşitlik aşağıda verilmiştir (Anonim, 2000):

Çıplak Toprak Değeri

=

Yıllık Ortalama Net Gelir(YONG)
Kapitalizasyon Oranı
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(IV)

Temel kapitalizasyon eşitliği kullanılarak bölgelere elde edilen birim arazi değerleri ile
arazilerin piyasa değerleri karşılaştırılmıştır. Bu yolla kente yakınlık veya yerleşim
merkezine yakınlık ile gelir ve piyasa değerleri arasındaki farklılaşma oranları ortaya
konulmuştur. İkinci karşılaştırma ise arazilerin nevilerine göre tespit edilmiş olan gelir
değerleri, piyasa değerleri ve vergi değerleri yönlerinden yapılmıştır. Özellikle inceleme
bölgesinin 4. ve 5. alt bölgelerinde kadastral parsel ve imar parsellerinin birim değerleri,
imar sürecinde düzenlemeye giren parsellerin yüzölçümlerinde ortaklık payı oranın
(DOPO) oluşacak zaiyat ile iki farklı nitelikteki benzer taşınmazların birim değerleri
karşılaştırılmış ve bu yolla –diğer faktörler sabit- imar parseline dönüşümün neden
olabileceği

değer

artışları

ve

vergiye

değerlendirilmiştir.
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esas

değerlerdeki

değişim

birlikte

3. TÜRKİYE’DE ARAZİ VARLIĞI İLE KULLANIMI VE ARAZİLERİN
İMARA AÇILMASI İLE İLGİLİ SÜREÇLERİN ANALİZİ

3.1 Arazi Varlığı, Kullanımı ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler

Türkiye’de arazi mülkiyet yapısı; mülk sahipliği, arazi büyüklüğü ve parsel adedi
yönünden sorunludur. Kırsal alandaki tapu-kadastro çalışmalarının hemen hemen %
98’i tamamlanmış olup, sadece hukuki sorunların olduğu az sayıdaki köyde bu
çalışmalar devam ettirilmektedir. Bütün bu aksaklıklar, sağlıklı bir toprak-insan
ilişkisinin kurulmasını engellemektedir. Özellikle kadastro ve mülkiyet sorunları kırsal
alanda arazi piyasalarının gelişimi ve mobiliteyi etkileyen temel düzenlemelerin başında
gelmektedir. Diğer önemli bir husus da arazi mülkiyetine dayalı tarım destekleme
sistemleri olup, bu araçlar arazi alım-satımını kısıtlayan başlıca etkenler arasında
sayılmaktadır.

Türkiye’de tarım sayımı sonuçları, arazi varlığı ve kullanımındaki değişmeler
hakkından önemli sonuçları ortaya koymaktadır. Türkiye’de 78 milyon ha olan
yüzölçümünün % 35 tarım arazisi, % 26 orman, % 16 mera ile çayır arazisi ve % 33’ü
diğer kullanımlara ayrılmıştır. Tarım arazisinin toplam yüzölçüm içindeki payının
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de özellikle 1950’lerden sonra işlenen
arazi miktarında artış olduğu, son yıllarda ekim alanlarında hemen hemen önemli bir
değişimin olmadığı görülmektedir (Çizelge 3.1). Diğer önemli bir konu ise tarım
alanlarının kendi içinde kullanım biçimlerinde bazı değişmelerin olmasıdır. 1990 yılında
18.8 milyon hektarı bulan tarla bitkileri ekim alanının, 2000 - 2005 döneminde 18
milyon hektar düzeyinde gerçekleştikten sonra, 2006 ve 2007 yıllarında, sırasıyla 17.4
ve 16.9 milyon hektara gerilediği görülür. Meyve ve bağda yatırımın fazla olması ve
artması, işlenebilir tarım arazilerinin vasıf değişikliğinin olduğunu, tarım arazilerinin
niteliğinin tarla vasfından meyve ve bağ arazilerine geçiş olduğu, küçülen tarım
arazilerinin meyve ve bağ şeklinde tasarrufta bulunduğu görülür (TUİK, 2008).
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Sebze alanları, 50 bin hektar sınırları içinde düşük bir varyasyonla hemen hemen
sabitlenmiş gibi görünmektedir. Meyve alanlarında, 2000 yılından sonra 350 bin hektara
ulaşan bir artış söz konusu olmuştur. Sonuç olarak 2000-2007 döneminde toplam
işlenen alan varlığı 1.5 milyon hektar azalmıştır. Bu durum, nüfusu hızla artan
Türkiye’nin gıda güvenliği açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken bir değişimdir.
2000 - 2008 döneminde toplam işlenen tarım topraklarının varlığı 1,9 milyon hektar
azalması uygulanan tarım politikaları sonucu bazı üreticilerin bazı alanlarda zarar etmesi
sonucu boş bırakması, bazılarının ise kente göç etmesi nedeniyle işleyecek kimse
kalmamasındandır.

Çizelge 3.1 Türkiye’de Tarım Alanları (1000 Hektar)
Tarla Alanı

Yıllar

Sebze

Meyve(*)

Toplam
Yüzölçümü
İşlenen İçindeki Payı
Alan (Ha)
(%)
15.150
1.94

Ekilen

Nadas

Toplam

1950

9.868

4.674

14.542

-

608

1960

15.305

7.959

23.264

-

730

23.994

3.08

1970

15.591

8.705

24.296

448

1.019

25.763

3.30

1980

16.372

8.188

24.560

596

1.386

26.542

3.40

1990

18.868

5.324

24.192

635

1.583

26.410

3.39

2000

18.207

4.826

23.033

793

1.418

25.244

3.24

2001

18.087

4.914

23.001

799

1.425

25.225

3.23

2002

18.123

5.040

23.163

831

1.435

25.429

3.26

2003

17.563

4.991

22.554

818

1.501

24.873

3.19

2004

18.110

4.956

23.066

805

1.558

25.429

3.26

2005

18.148

4.876

23.024

806

1.598

25.428

3.26

2006

17.440

4.691

22.131

853

1.670

24.654

3.16

2007

16.945

4.219

21.164

815

1.671

23.650

3.03

2008

16.460

4.259

20.719

836

1.693

23.248

2.98

(*) Bağ, meyve ve zeytin bahçelerinin toplamını göstermektedir

Kırsal kesimde yoğun nüfus baskısının olması ve tarım dışı istihdam olanaklarının
kısıtlılığı, arazilerin bölünmesi ve işletme sayısının artmasına neden olmuştur. 1950
yılında toplam işletme sayısı 2.527.000, 1980 yılında 3.558.800, 1991 yılında 3.966.800
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ve 2001 yılında 3.021.196 olmuştur. Tarımda artan makine ve sanayi girdileri
kullanımına paralel işlenen arazi miktarı 1950-2001 döneminde % 5,24’lük bir azalma
ile 19,5 milyon hektardan 18,4 milyon hektara düşmüş ve bu dönemde işletme sayıları
ise % 21,71 artış göstererek 2,53 milyondan 3,07 milyona yükselmiştir. İşlenerek tarım
yapılacak alanın marjinal sınırına ulaşmış ve miras hukukunun da etkisiyle tarım
toprakları sürekli parçalanmakta, işletme sayıları artmakta ve işletme büyüklüğü gittikçe
azalmaktadır. İşletme büyüklüğü aynı dönemde 77 dekardan 59,93 dekara düşmüştür.

1991-2001 Genel Tarım Sayımlarında ölçek, parçalılık ve arazinin tasarruf biçimine
ilişkin veriler topluca değerlendirildiğinde, tarım işletmelerinin küçük parçalı arazileri
devre dışı bırakıp, ölçeğini büyütmek amacıyla kiracılık ve ortakçılık ile arazi işletmeye
son yıllarda yönelme eğiliminin artığı görülmektedir. 1991 yılında kiracılık ve ortakçılık
yoluyla tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin işledikleri arazi, toplam arazinin %
11,5’i iken, bu oran 2001’de % 26’ya çıkmıştır. Bu işletmelerden kendi arazisi olup,
toprak kiralayanların işledikleri arazi ise % 9,7’den % 22,4’e ulaşmıştır. Bu da kiracılık
ilişkisinin mevcut ölçeği büyütme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Kendi arazisi
olup, toprak kiralayanların 200-499 da ve arazisi olmayıp toprak kiralayanların ise 100199 da ölçeğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da ilk grubun üretimde avantaj
sağlama, ikinci grubun ise yeter gelir sağlayacak ölçek arayışında olduğunu
göstermektedir.

Türkiye‘de özellikle 1950’lerden sonra hızla artan nüfusa paralel kırsal alanda tarım dışı
iş olanaklarının artırılamamış olması, arazi üzerindeki yoğun işgücü baskısı, miras
rejimi ve sanayinin kırsal alan veya tarımdan kentlere akan işgücünü absorbe edebilecek
düzeye ulaşamamış olması gibi nedenlerle arazi varlığı sürekli olarak parçalanarak
ekonomik anlamda pazara yönelik üretim yapma olanağı azalmıştır. Bu sorunu ortadan
kaldırmak için 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
ile terekedeki (mirastaki) ekonomik bütünlüğe ve yeterli tarımsal varlığa sahip tarım
işletmesinin bulunması durumunda, işletmeye ehil mirasçılardan birinin istemde
bulunması hâlinde bu mirasçıya gelir değeri üzerinden bölünmeksizin tahsis edilmesi
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mümkün hale getirilmiştir. Tarım işletmesinin değerinde azalma olmaksızın birden çok
yeterli tarımsal varlığa sahip işletmeye bölünebilecek nitelikte olması halinde, sulh
hâkimi bunları talep eden ve işletmeye ehil olan birden çok mirasçıya ayrı ayrı
özgüleyebilecektir. İşletmenin yeterli tarımsal varlığa sahip olup olmadığı, tarım
bölgeleriyle tarım türlerinin özellikleri göz önünde tutularak ilgili bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir (Md.659). Tarım işletmelerinin yeterli tarımsal
varlığa sahip olup olmadıkları, tarım bölgelerine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenmiştir. Ancak kırsal alanda arazi üzerindeki
nüfus baskısının azaltılamaması ve kırsal nüfusa bölgede tarım dışı istihdam
olanaklarının sağlanamaması nedeniyle yapılan yasal düzenlemelerin fiilen uygulanması
ve bu yolla işletme genişliğinin artırılması olanakları oldukça kısıtlı olacağı
düşünülmektedir. Nitekim 4721 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana
konuyla ilgili

yüksek yargı kararının olmaması, söz konusu düzenlemenin

uygulamasının yapılmadığı veya oldukça sınırlı düzeyde kaldığını göstermektedir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun7 31.01.2007 tarih ve 5578
Sayılı Kanunun 2.maddesi ile değişik 8. maddesi ile tarım arazilerinin parçalanmasının
önlenmesi hedeflenmiştir. Buna göre tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapılabildiği
en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken yeter büyüklükteki tarımsal
arazi parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik
özellikleri gözetilerek Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek ve
belirlenen küçüklüğe erişmiş tarımsal araziler miras hukuku bakımından bölünemez
eşya niteliğini kazanmış olacaktır. Belirlenen parsel büyüklüğü; mutlak tarım arazileri
ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı
yapılan arazilerde 0,3 hektar ve marjinal tarım arazilerinin ise 2 hektardan küçük
olamayacaktır. Tarım arazileri bu büyüklüklerin altında ifraz edilemez, bölünemez veya
küçük parsellere ayrılamaz. Ancak çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak istekleri
olan bitkilerin yetiştiği yerler ile seraların bulunduğu alanlarda, yörenin arazi özellikleri
daha küçük parsellerin oluşmasını gerekli kıldığı takdirde, Tarım ve Köyişleri
7

TC Resmi Gazete, Tarihi:19/07/2005, Sayı: 25880.
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Bakanlığı’nın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilecektir. Bu
düzenlemenin de arazi üzerindeki nüfus baskısının sürmesi nedeniyle etkin uygulanması
mümkün olmayacaktır. Uygulama kişi ve kuruluşlar arasında rızaen taksime gidildiği ve
bunun

tapu

tescil

edilmediği

görülmektedir.

Tarımsal

yapıda

dönüşümün

hızlandırılabilmesi için öncelikle arazi varlığının sürekli olarak parçalanmasının
önlenmesi gerekecek olup, bunun için arazi üzerindeki aşırı nüfus baskısının azaltılması
ve kırsal alana yönelik entegre gelişme (kalkınma) yaklaşımlarının geliştirilmesi ve
etkin olarak uygulanması kaçınılmaz görülmektedir.

3.2 Arazi ve Arsa Kavramları ve İmar Hareketliliği

3.2.1 Kırsal alan ve arazi kavramları ve kapsamları

Teori ve uygulamada kırsal alan (köy) ve kentsel alan kavramları farklı farklı
açıklanmaktadır. Köy kavramı genellikle kırsal yerleşim yeridir. Köy; demografik,
sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleriyle kentten ayrı tarımsal işleve sahip bir yerleşim
yeridir. Kent ise; tarımsal olmayan üretimin yapıldığı daha önemlisi hem tarımsal
denetim, dağıtımın koordine edildiği, ekonomisi bunu destekleyecek şekilde tarım dışı
üretime dayalı teknolojik değişmenin beraberinde getirdiği, teşkilatlanma, uzmanlaşma
ve işbölümünün en yüksek düzeye ulaştığı, geniş fonksiyonların gerektirdiği nüfus
büyüklüğü ve yoğunluğuna varmış, toplumsal heterojenlik ve entegrasyon düzeyi
yükselmiş, karmaşık ve dinamik bir mekanizmanın sürekli olarak işlediği insan
yerleşmesidir. Kent; “halkı çeşitli profesyonel etkinliklerde bulunan yerleşmelerdir.
Kent, alan ve nüfus itibarı ile belirli düzeye ulaşmış değişik uğraştaki insanların
toplandığı mekân” olarak tanımlanabilir (Çelik, 2006).
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Göç; birey ve grupların ekonomik, sosyal, kültürel vb. nedenlerden dolayı bir yerden
başka bir yere gitmelerine denir. Göç, nüfus ile kaynaklar arasında daha iyi bir denge
sağlanmasını başarmak için kendiliğinden meydana gelen bir çaba olarak yorumlanır.
Bugün kırdan kente göç ise gelişmekte olan ülkelerin belirleyici özelliğini ortaya
koymaktadır. Çünkü kırsal kesimden kente göç sanayileşmeye paralel gitmektedir.
Türkiye’de kent nüfusu hızla artmaktadır. Adrese sayılı nüfus tespitlerine gore (Çizelge
3.2) toplam nüfus 72.561.312 kişi olup, toplam

nüfusun % 75,5’ini şehir nüfusu

oluşturmaktadır. Son 60 yılda kent nüfusunun toplam içindeki payı % 21’den % 75,5’e
ulaşmış ve kırsal nüfusun payı hızla azalmıştır. Bu durum kentlerin büyüdüğünü ve
kırsal kesimin oransal olarak azaldığını göstermektedir(TUİK, 2010) .

Türkiye’de arazi mülkiyet yapısı; mülk sahipliği, arazi büyüklüğü ve parsel adedi
yönünden

sorunludur.

Kırsal

alandaki

tapu-kadastro

çalışmaları

henüz

tamamlanamamıştır. Bütün bu aksaklıklar sağlıklı bir arazi-insan ilişkisinin kurulmasını
engellemektedir. 20. yüzyılın en önemli özelliklerinden biri olan kentleşmede, tüm
ülkeler bu olgu ve getirdiği sonuçlarla karşılaşmışlardır. Kentleşme çok büyük hızla
gelişmektedir. Günümüzde nüfusa bağlı olarak mega ve metropol kentler oluşmaktadır.
Türkiye’de kent nüfusu, kırsal (köy ve kasaba) nüfusuna göre daha yüksek hızla
artmakta ve 1990-2000 döneminde kent nüfusunun yıllık artış hızı binde 4.2 olmuştur.

Çizelge 3.2 Türkiye’deki Yıllara Göre Kentsel Nüfusun Oranları
Yıllar
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2009

Şehir Nüfus (%)
24.2
31.9
38.4
43.9
59.0
64.9
75,5
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Kırsal Nüfus (%)
75.0
68.1
61.6
56.1
41.0
35.1
24,5

Arazi kavramı oldukça geniş olup, ekonomi literatüründe arazi (land) veya doğal
kaynaklar ile yüzey (arazi), derinlik (toprak), yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları
(bitki örtüsü, hayvan varlığı, su kaynakları) ve konum unsurlarını içermektedir. Nitelik
veya kullanım yönünden arazi; fiilen üretimde kullanılan veya kullanılabilecek arazi
(tarım arazisi) varlığı, mera arazisi, orman arazisi, tarım elverişli olmayan araziler ve
diğerleri olarak sıralanabilir. Su yüzeyleri, çıplak kayalık, molozluk, dağ, yerleşim
yerleri ve su yüzeyleri genellikle tarıma elverişli olmayan arazi olarak tanımlanır. 4721
Sayılı Türk Medeni Kanununa göre; “tarıma elverişli olmayan arazi, üzerinde düzenli
bir faaliyet yapılmayan arazi olarak kabul edilmekte ve bu arazilerin bazı yerlerinde
yabani biçimde yetişmiş meyveler, mantarlar ve çiçeklerin bulunması, araziye tarıma
elverişli arazi niteliğini kazandırmayacaktır” (Md.715). Özellikle Devletin hüküm ve
tasarrufu altında olan, belediye sınırları dışında, orman ve mera arazisi sayılmayan
yerler iyileştirilip tarımsal üretime açılırsa, imar ve ihya yoluyla bu işi yapanlara
tapulanabilmektedir. 3402 sayılı Kadastro Kanununda “orman sayılmayan, Devletin
hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden,
masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmazlar,
söz konusu kanunun 14. maddesindeki şartları taşıyorlarsa, imar ve ihya edenler veya
halefleri adına, aksi takdirde Hazine adına tespit edilecektir (Md.17). Buna göre il, ilçe
ve kasabaların imar planlarının kapsadığı alanlar imar ve ihya ile edinimin kapsamı
dışında bırakılmış veya sadece köy sınırıları içinde bu yolla taşınmaz edinimine olanak
verilmiştir. Arazi varlığının kıt ve nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu illerde
bu biçimde özel mülkiyete konu arazilerin edinildiğine sıklıkla rastlanmaktadır.

Bilimsel eserlerde genellikle tarımsal üretime ayrılmış ve ayrılabilecek yerlerin “tarım
arazisi” olarak tanımlanması eğilimi gözlenmekte ise de, farklı yasal düzenlemelerde
konuya yaklaşımda farklılık olduğu gözlenmektedir. Örneğin, 3083 sayılı Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun 2/b maddesine göre
tarım arazisi “orman sınırları dışında kalan, zirai üretim yapılan çayır, mer’a, yaylak ve
kışlak olarak kullanılan, kullanma şekillerinden birine tahsis edilen veya ekonomik
olarak imar, ihya ve ıslah edilerek üretime açılabilecek araziler” olarak oldukça geniş
bir biçimde tanımlanmıştır. Tarım reform uygulaması bakımından tarım arazisi
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kavramına orman ve hali arazilerin dışındaki bütün arazi kaynaklarının dahil edildiği
görülmektedir.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa göre “arazi”; toprak, iklim,
topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi altında bulunan
yeryüzü parçası ve “tarım arazisi”; toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal
üretim için uygun olup, halihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan
veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen
araziler olarak tanımlanmıştır (Md.3/d). 5403 Sayılı Kanun ile tarım arazisi kavramı
doğrudan üretkenlik yönünden tanımlanmış ve verimli arazi varlığının kıtlığı ön plana
çıkaran ve koruma amaçlı bir kavram olmuştur. Türkiye’de tarım arazisi potansiyeli
bakımından

sanıldığının

aksine

zengin

olarak

değerlendirilebilecek

bir

ülke

olmadığından, verimli arazilerin tarımsal üretim için korunması günümüzün en önemli
tarımsal çevre politikası hedefi olarak öne çıkmaktadır.

Tarıma elverişli olmayan arazi; Türk Medeni Kanununun 715. maddesine göre,
“tarıma elverişli olmayan arazi, üzerinde düzenli bir faaliyet yapılmayan arazidir. Bu
arazilerin bazı yerlerinde yabani bir şekilde yetişmiş meyveler, mantarlar ve çiçekler,
araziye tarıma elverişli arazi niteliğini kazandırmaz.” 3083 sayılı Sulama Alanlarında
Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun 2/b maddesine göre ise, tarım
arazisi; “orman sınırları dışında kalan, zirai üretim yapılan çayır, mer’a, yaylak ve
kışlak olarak kullanılan, kullanma şekillerinden birine tahsis edilen veya ekonomik
olarak imar, ihya ve ıslah edilerek üretime açılabilecek arazilerdir.” Tarım Alanlarının
Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 3/b maddesine göre tarım
arazisi; “orman sınırları dışında kalan ve üzerinde kültür bitkileri yetiştirilen veya çayır,
mer’a yada kışlak olarak kullanılan arazidir.” 3402 sayılı Kadastro Kanununun 17.
maddesine göre ise: “orman sayılmayan, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya
edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmazlar 14. Maddedeki şartlar mevcut ise
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imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde Hazine adına tespit edilir.”
Maddenin 2. Fıkrasında ise il.ilçe ve kasabaların imar planlarının kapsadığı alanlar imar
ve ihya ile edinimin kapsamı dışında bırakılmıştır.
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi ve tarım arazisi
kavramları dışında arazi ile ilgili aşağıdaki temel kavramlara da yer verilmiştir:

(i) Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı
olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel
önemi bulunan, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma
elverişli olan arazileridir.

ii) Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik
sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının
yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile, su ürünleri yetiştiriciliğinin
ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileridir.

(iii) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre
ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan,
ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileridir.

(iv) Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım
arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece
geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri olarak tanımlanmıştır.
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Tarım dışı alanların tanımı ise; Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla
kaplı alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, askeri alanları, endüstriyel, turizm,
rekreasyon, iskan, altyapı ve benzeri amaçlarla planlanmış arazilerdir denilmektedir.

Toprağın üst kısmında bulunan canlı organik maddenin ülkemizde oluşumu için 100150 yılın geçmesi gerektiğinden canlılık faaliyeti gösteren arazilerin kolay kolay tarım
dışına çıkmasına göz yummamak gerekir. Türkiye nüfusunun hızla artışı ve buna paralel
beslenme, giyim, konut gibi gereksinmelerin aritmetik şekilde ivme kazanması, ekolojik
dengelerin her geçen gün bozulmasına neden olmuştur. Arazi, toprak, iklim, topografya,
hidrolojinin etkisi altında bulunan yeryüzü kara parçası olarak tanımlanırken, toprak
bunun dar bir boyutudur. Toprak, yeryüzünü ince bir tabaka şeklinde örten, yeniden
üretilemeyen canlı bir doğal kaynak olarak belirlenir ve bunlar ekolojinin bir bölümüdür
ve ekolojik denge dinamizminin bütünlüğü içerisinde şekillenirler. Tarım arazileri,
doğal meralar ve çayırlar, orman arazisi, ulusal park, fundalık veya çalılıklar, yerleşim
alanları, sanayi ve askeri alanlar ile terk edilmiş ve halen kullanılmayan araziler
şeklinde tanımlanırlar.

Tarım arazileri; toprak ve topografik özellikleri bitkisel üretim için uygun olup, ekimdikim yapılan veya yapılmaya uygun olan arazilerdir ve bu araziler I-VIII arasında
değişen arazi kullanma kabiliyet sınıflarına ayrılırlar. Bu sınıflamaya göre; I, II, III. IV.
sınıf tarım arazileri mutlak tarım arazileri olup, hiçbir şekilde tarım dışına
çıkarılmalarına izin verilmemesi gerekmektedir. Bu ilk 4 sınıf tarım arazileri, iyi bir
yöntem altında iklime adapte olmuş kültür bitkileri, orman ağaçları, çayır ve mera
bitkilerini üretme kapasitesine sahiptir.

Araziler kullanma yetenekleri göre, üzerinde erozyona sebep olunmadan en iyi, en
kolay ve en ekonomik bir şekilde tarım yapılabilen birinci sınıf ile, hiç bir tarıma
elverişli olmayan, çayır veya ormanlık olarak dahi kullanılamayan, ancak doğal hayata
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ortam teşkil edebilen veya insanlar tarafından dinlenme yerleri ve milli park olarak
kullanılabilen sekizinci sınıf arasında yer alırlar.

I. Sınıf Arazi: Birinci sınıf arazi; alışılmış ziraat metotları uygulanabilen düz veya düze
yakın, derin, verimli ve kolayca işlenebilen toprakları ihtiva eden arazidir. Bu sınıf
arazide pek az su ve rüzgar erozyonu olabilir. Topraklar iyi drenaja sahiptirler, su taşkın
zararlarına maruz değildirler. Çapa bitkileri ve diğer entansif yetiştirilen ürünlere
uygundurlar. Yağışların az olduğu yerlerde sulanan birinci sınıf araziler % 1’den az
eğimli, derin tınlı yapılı, iyi su tutma kapasitesi olan orta derecede geçirgen topraklara
sahip arazilerdir.

II. Sınıf Arazi: İkinci sınıf arazi ancak bazı özel tedbirler alınmak suretiyle kolayca
işlenebilen iyi bir arazidir. Bunun birinci sınıf araziden farkları, hafif eğimlilik, orta
derecede erozyona maruz kalmak, orta derecede kalın toprağa sahip olmak, ara sıra orta
derecede taşkınlara uğramak ve kolayca izole edilebilecek orta derecede ıslaklık
içermek gibi sınırlayıcı faktörlerden bir veya bir kaçı olabilir.

III. Sınıf Arazi: Üçüncü sınıf arazi, üzerinde iyi bir bitki münavebesi kullanılmak ve
uygun ziraat metotları tatbik edilmek suretiyle fazla gelir getiren çapa bitkileri için orta
derecede iyi bir arazidir. Orta derecede eğimlilik, erozyona fazla hassasiyet, fazla
ıslaklık, yüzlek toprak, taban taşının varlığı, fazla kumluluk veya çakıllılık, düşük su
tutma kapasitesi ve az verimlilik bu sınıf araziye ait olan özelliklerdir.

IV. Sınıf Arazi: Dördüncü sınıf arazi, özellikle devamlı olarak çayıra tahsis edilmeye
müsait arazi sınıfıdır. Ara sıra tarla bitkileri de yetiştirilebilir. Fazla eğim, erozyon, kötü
toprak karakterleri ve iklim bu sınıf topraklar üzerinde yapılacak ziraatı sınırlayıcı
faktörlerdir. Kötü drenaja sahip az meyilli topraklar da dördüncü sınıfa ithal edilirler.
Bunlar erozyona maruz kalmazlar, fakat ilkbaharda birdenbire kuruduklarından ve
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verimlilikleri de pek az olduğundan birçok ürünlerin yetiştirilmesine uygun değildirler.
Yarı-arid bölgelerde dördüncü sınıf araziler üzerinde baklagilleri ihtiva eden münavebe
sistemlerinin uygulanması genellikle iklim dolayısıyla mümkün olmamaktadır.

V. Sınıf Arazi: Beşinci sınıf arazi kültür bitkileri yetiştirmeye müsait olmadığından
çayır ve orman gibi uzun ömürlü bitkilere tahsis edilir. Kültivasyona, taşlılık ve ıslaklık
gibi bir veya birkaç faktör mani olur. Arazi düz veya düze yakındır. Fazla miktarda su
ve rüzgar erozyonuna maruz değildir. Otlatma ve ağaç kesimi iyi bir toprak örtüsünün
devamlı olarak muhafazası şartıyla yapılır.

VI. Sınıf Arazi: Altıncı sınıf arazi, ormanlık veya çayır olarak kullanılmada dahi orta
derecede tedbirler alınmasını icap ettiren arazidir. Fazla meyillidir ve şiddetli erozyona
maruz kalır. Yüzlektir, ıslak veya çok kurudur veya başka sebeplerden dolayı
kültivasyona müsait değildir.

VII. Sınıf Arazi: Yedinci sınıf arazi, çok meyilli, erozyona fazla uğramış, taşlı ve
arızalı olup, yüzlek, kuru, bataklık veya diğer bazı elverişsiz toprakları ihtiva eder. Çok
fazla ihtimam gösterilmek şartıyla çayır veya orman olarak kullanılabilir. Üzerindeki
örtünün azalması halinde erozyon çok şiddetli olur.

VIII. Sınıf Arazi: Sekizinci sınıf arazi, kültivasyona ve çayır veya ormanlık olarak
kullanılmaya mani özellikleri ihtiva eder. Bu tür araziler doğal hayata ortam teşkil
ettikleri gibi, dinlenme yeri olarak da kullanılır veya akan sulara su toplama havzası
olanak muhafaza edilirler. Bunlar, bataklık, çöl, çok derin oyuntuları ihtiva eden
arazilerle, yüksek dağlık, fazla arızalı, taşlı arazileri kapsarlar.
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5403 sayılı Kanunda tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı için Toprak Koruma Projesi
hazırlanması ve tarım dışı kullanım izni alınması zorunlu tutulmuşsa da sadece bir
ziraaat mühendisinin hazırlayacağı toprak koruma projesinin ne kadar rasyonellik
içereceği tartışmaya açıktır. Kaldı ki, marjinal tarım arazisi olarak türetilmiş bu kavram,
5403 sayılı Kanunda yer bulmuş, buna göre özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri
dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel
toprak işlemeli tarımın yapıldığı, tarımsal üretim potansiyeli düşük olan, arazi eğimi
yağışın 640 mm’nin altında olduğu yerlerde % 12 den, 640 mm veya üzerinde olduğu
yerlerde ise % 18 den fazla olup, toprak derinliği 50 cm den az olan araziler olarak
tanımlanarak, adeta tarım arazilerinin kolaylıkla tarım dışı kullanımlara açılmasına açık
kapı teşkil etmektedir. Marjinal tarım arazilerinin bu özelliklerine bakıldığında ise,
tarım arazilerimizin yarısına yakın bir bölümünün tarım dışına çıkması sözkonusudur.

Tarımsal üretim için önemli bir potansiyel olan I.-IV. sınıf arazilerin payı yaklaşık % 34
dolayındadır. Özellikle I.-IV. Sınıf arazilerin toplam içindeki payı nispeten düşük
olmasına ve bu arazilerin tarımsal üretim için korunmasının zorunlu olmasına rağmen,
bu arazilerin kentsel yerleşim, altyapı, sanayi ve ticaret işletmelerine kuruluş yeri olarak
ayrıldığı ve verimli arazilerin tahrip edildiği gözlenmektedir. Bunun yerine işlemeli
tarıma uygun olmayan V., VI. ve VII. sınıf arazilerin toprak işlemeli tarıma açıldığına
tanık olunmaktadır (Çizelge 3.3).

Çizelge 3.3 Türkiye Arazilerinin Arazi Yetenek Sınıflarına Göre Dağılımı (Anonim, 1984)

Arazi Yetenek Sınıfları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Diğer

Alan (Ha)
5.170.114,4
6.880.643,4
7.077.111,4
7.587.611,5
131.594,2
11.526.903,1
35.671.808,9
3.168.571,0
2.248.021,3
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Oran (%)
6,5
8,7
8,9
9,5
0,2
14,5
44,9
4.00
2,8

Türkiye arazi varlığı tarım nüfusu için yeterli olmadığı gibi, arazi varlığının
verimliliği, geliri ve kullanımının olumsuz etkileyebilecek birçok soruna sahiptir.
Arazi yüzeyinin % 13,5’inin sarp, % 17,2’sinin çok dik, % 14,7’sinin dik, %
13,6’sının orta eğimli, % 10,3’ünün hafif eğimli ve % 11,3’ünün düz olduğu tespit
edilmiştir (Anonim, 1984). Buna göre arazi varlığının % 21,6’sının düz ve hafif
eğimli arazi olduğu ve bunun da özellikle makinalı tarımsal faaliyetler ile kırsal
altyapı yatırımlarını olumsuz etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendirilmektedir.
Arazi varlığının % 3,8’inde (837.405 ha) çoraklık, % 9,0’unda (1.970.538 ha) drenaj ve
% 13.6’sında (2.989.033 ha) taşlılık gibi doğal sorunlar bulunmaktadır. Verimli olarak
nitelenen I. ve II . sınıf arazi varlığı, kara yüzeyimizin % 15.2’sini, I., II. ve III. sınıf
araziler ise toplam kara yüzeyinin % 24,5’ini oluşturmaktadır. Arazi varlığının genelde
2/3’ünün eğiminin % 15’den fazla olduğu saptanmıştır. Eğimi % 12’ye kadar olan
arazilerde ideal tarımın yapılabilmesi mümkün olduğu dikkate alınırsa, fiilen tarım
yapılan arazi varlığının önemli bir kısmının eğim yönünden sorunlu olduğu açıktır.
Halen tarım arazilerinin % 60’ı dik, çok dik ve sarp eğimlerden oluşmaktadır
(Anonim, 2000).

Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, bozulmasını veya zarar
görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için yapılan fiziksel, kültürel
ve bitkisel tedbirleri kapsayan Toprak Koruma Projeleri yapmak 5403 sayılı Kanun
gereği zorunludur. Tarım arazilerinin korunması ve doğal özelliklerine uygun tasarımlı
ve dengeli kullanımı, hem doğa hem de yasal olarak zorunluluk ise de, tarım
topraklarının marjinal tarım arazisi adı altında nitelendirerek tarım dışı alanda
kullanıldığı görülmektedir.

Toprak koruma önlemlerinin yerine getirilmesi sürecini yerel ölçekte izlemek,
değerlendirmek ve çözümleyici öneriler geliştirmek, hazırlanacak toprak koruma ve
arazi kullanım planları doğrultusunda, yerel ölçekli yıllık iş programları için görüş
oluşturmak ve uygulamaya konulmasının takibini yapmak gerekir. Toprak ve arazi ile
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ilgili sınıflama, etüt, analiz ve değerlendirmeye yönelik sistemlerin, standartların ve
çalışma

kriterlerinin,

veritabanı

ve

haritaların

hazırlanması

çalışmalarının

koordinasyonu ile ilgili hususların, arazi kullanım planlarının hazırlanmasına dönük
değerlendirme ve çalışma kriterleriyle erozyona duyarlı alanların belirlenmesi,
bölgesel havza bazlı toprak haritalarının revize edilmesi, havza yada bölgesel
topraklarının fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri ile yaygın ekim nöbetine giren
ürün verimlerinin belirlenmesi, tarımsal toprakların korunması ile ilgili çalışma
kriterlerinin belirlenerek bu alanların uzaktan algılama tekniği ile CBS (Coğrafi Bilgi
Sistemi) ortamında sürekli denetlenmesi ve hızlı bir şekilde arazi bilgi bankasının
kurulması gerekmektedir.

3.2.2 Kentsel alan ve arsa kavramları ile kapsamları

Bir yerleşim yerinin kent veya şehir olarak tanımlanabilmesi için nüfus ölçütü yeterli
görülmemektedir.

Nüfus

dışında

yerleşim

yerinin

kent

veya

şehir

olarak

tanımlanabilmesi için üretim özelliği, yoğunluk, büyüklük, heterojenlik (çok
fonksiyonluluk) ve diğer ölçütlerin kullanılması gerekmektedir (Çelik, 2006). Genel
olarak kırsal alan dışında kalan yerleşim yerleri kent olarak kabul edilebilir.

Kırsal ve kentsel alan kavramlarına benzer biçimde arazi ve arsa kavramları bilimsel
eserler ve yasalarda yeterince açık ve tanımlayıcı olmamamakla birlikte tanımlanmıştır.
Bilimsel eserlerde genellikle imar planı ile yerleşime açılmış ve kent yönetimi
tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan parseller arsa (Keleş, 2000) ve bunun
dışında kalan parseller kadastral parsel (arazi) olarak kabul edilmektedir. Kentsel arazi,
Tekeli’ye göre henüz arsaya dönüşmemekle birlikte imar hakkı için beklenti içine
girilmiş ve spekülasyona konu olmaya başlamış arazidir (Tekeli, 1993). Arsa;”kent ve
kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış ve kent yönetiminin sunduğu kolaylık ve
donanımlardan yararlanabilecek yeryüzü parçası” olarak tanımladığı kentsel toprağı arsa
ile eşanlamlı kabul etmektedir. Arsa ise planlama aracılığıyla altyapısı hazırlanmış ve
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üstyapıya ilişkin imar hakları ile donatılmış kentsel toprak olup yapılaşmış alanların
yakınında ya da içinde olabilir. Ancak yasal düzenleme ve uygulamada arazi ve arsa
ayrımında önemli sorunların yaşandığı görülmektedir (Keleş, 2002).

Kamu organlarının kararlarıyla yaratılacak kentsel rantların, tarım arazilerinin kentsel
araziye (arsaya) dönüşümünde değer artışının kaynağı şüphesiz kamunun yaptığı altyapı
ve üstyapı çalışmalardan kaynaklanmakta ve bu değer artışının tekrar kamuya geri
döneceği bir kentsel dönüşümü savunmak ya da değer artışının hazineye kazandırılması
ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğu gibi rasyonellikle de örtüşmektedir.
Böylesi bir dönüşümün ise, mekanla ilgili bütün kararları sistemleştirecek bütüncül bir
imar mevzuatı ile olanaklı olabileceği de bir gerçektir.

Konuyla ilgili yasalarda yapılan imar parseli veya arsa tanımının çok açık olmadığı
görülmektedir.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda; arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise
binde üç olduğu, arsa ve araziler için vergi değerinin Vergi Usul Kanununun asgari
ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsa ve
arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değer olduğu belirtilmiş
olup, bir tanımlama yapılmamıştır. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1610 sayılı
Kanunla değişik 12/2 ve 12/3 maddeleriyle yapılmaya çalışılmıştır. Arsa kavramı ise
yasanın 12. maddesinde; “Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa
sayılır. Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden
hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edilir.
Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi kavramı
arsaları da kapsar” biçiminde tanımlanmaktadır.
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3194 Sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğinin tanımlar bölümünde arsa kavramı
yer almamıştır. Gelişme alanlarında ise parselasyon planlarının tasdik edilmiş
bulunması, plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu
şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması şartları “ancak” paragrafı ile ortadan
kaldırılmıştır (3194 Sayılı Kanun, Md.23a-b). Kentsel dönüşüm uygulamalarının yasal
dayanağı olan Haziran 2005 yılında “Yıpranan Kent Dokularının Yenilenerek
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun” ile 5393 sayılı Belediye
Kanununda da arsa kavramı tanımlanmamıştır.

Bir taşınmazın arsa olup olmadığını saptamak için elimizde iki önemli kriter kaynağı
bulunmaktadır. Birincisi, Bakanlar Kurulu'nun 28.2.1983 tarih ve 83/6122 Sayılı “Arsa
Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Kararı” ve ikincisi ise Yargıtay İçtihatları
Birleştirme

Genel Kurulunun 17.04.1998 tarih ve E. 1996/3, K 1998/1 sayılı kararıdır.

28/02/1983 tarih ve 83/6122 nolu “Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında
Bakanlar Kurulu Kararı” ile arsa sayılacak arazilerin tanımlanması amaçlanmıştır.

83/6122 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; (i) Belediye ve mücavir alan sınırları
içinde imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan ve (ii) belediye ve
mücavir alan sınırları içinde bulunup da imar planı ile iskan sahası olarak ayrılmamış
olmakla beraber fiilen meskun halde bulunan ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta
olan yerler arasında kalan parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılır. Ancak bu
yerlerdeki arazi ve arazi parçaları zirai faaliyette kullanıldıkları takdirde arsa sayılmaz
(Md.1a,b). 83/6122 Sayılı Karara göre (iii) belediye ve mücavir alan sınırları dışında
olup da konut, turistik veya sınai tesis yapılmak amacıyla, her ne şekilde olursa olsun
parsellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi ve arazi parçaları ile (iv) belediye ve
mücavir alan sınırları dışında olup da deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya
civarında bulunması veya sınai veya turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri
dolayısıyla ve İmar ve İskan Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen alanların sınırları içinde, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan yerlerdeki
arazi ve arazi parçaları arsa sayılacaktır (Md.1c,d). 83/6122 Sayılı Karar, 1319 Sayılı
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Kanun ile işaret edildiği gibi, belediye sınırları içinde veya dışındaki parsellenmemiş
arazilerden hangilerinin arsa sayılabileceğini tespit etmek için yeterli ve açık ölçütleri
ortaya koymamıştır.

Uygulamada 83/6122 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı farklı yorumlara neden olmuş ve
sonuç olarak T.C. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurul’un 17.04.1998 gün ve
E.1996/3, K.1998/1 nolu kararıyla uygulamanın teknik ve hukuki ilkeleri belirlenerek
uygulama için genel bir referans ortaya konulmuştur.

Buna göre; bir yerin arsa olarak kabul edilebilmesi için değerleme gününde; (i) belediye
uygulama imar planı içinde olması (1/1000 ölçekli), (ii) uygulama planı içinde olmadığı
takdirde belediye veya mücavir alanı içinde bulunması, (iii) ayrıca belediye
hizmetlerinden yararlanması ve (iv) çevresinin de meskun olması gerekir. Kısaca bir
taşınmazın arsa sayılabilmesi için; imar planı içinde yer alması ya da imar planı içinde
olmasa bile hukuken iskana müsait olması gerekir. Taşınmaz tapuda arazi olarak kayıtlı
olsa bile, yukarıda sayılan koşulları sağladığı takdirde arsa sayılabilir. Köy idari sınırları
içinde bulunup herhangi bir belediye veya mücavir alan sınırları içinde olmayan ve
belediye hizmetlerinden yararlanmayan, köy muhtarlığınca sunulan hizmetlerden
yararlanan taşınmaz arazi, tarım arazisi olarak kabul edilmelidir. Bu koşullarda
taşınmazın arsa sayılabilmesi için, belediye imar planı sınırları içinde bulunması ana
kuraldır. Ancak belediye veya mücavir alan sınırları içinde bulunan taşınmazların, bazı
belediye hizmetlerinden yararlanması, etrafının meskun olması, arsa sayılmasını
gerektirmez. Taşınmazın imar planı kapsamında olması, arsa sayılması için yeterli
olmayıp ayrıca belediye hizmetlerinden olan yol, ulaşım, aydınlatma, çöp toplama, su,
cadde ve sokak temizleme, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinden de yararlanması
gerekir. Bu hizmetlerden birinden faydalanması arsa vasfını kazanması için yeterli değildir. Ancak bu hususun belediye başkanlığından bir yazı ile sorulması gerekli
olacaktır.
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Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bu gibi taşınmazların çevresinde
turistik tesislerin, akaryakıt istasyonu, kooperatif evlerinin ve diğer sosyal ve ekonomik
faaliyetlere konu yeterli tesislerin bulunması onun arsa niteliğini kazanması için yeterli
olmayıp, 28.03.1983 gün ve 83/6122 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu gibi
yerlerin ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu
Kararına konu olup imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan yerlerden bulunması ya da
konut, turistik, sınai tesis yapılmak amacıyla parsellenen ve tapuya bu yılda şerh verilen
arazi parçalarından bulunması gerekir. Henüz imar planı yapılmamış yörelerdeki
taşınmazlar, mücerret belediye yazısı ve bilirkişi raporlarındaki belirlemelerle
yetinilerek arsa kabul edilemezler. Ayrıca; henüz imar planında bulunmayan taşınmazın
arsa sayılabilmesi için yukarıda sayılan unsurları taşıyıp taşımadığının saptanması
amacıyla, keşif yapılması, keşif tutanağına hakimin genel ve objektif gözlemlerinin
yazılması, Yargıtay denetimine olanak sağlamak açısından taşınmazın çevresi ile
birlikte arsa sayılması için gerekli unsurlara haiz olup olmadığını gösterecek nitelikte
fotoğraflarının ve çevredeki yapılaşma ve tesisleri de, mümkün olduğu kadar mesafe de
belirterek, gösteren ayrıntılı plan yada krokisinin ve bağlı olduğu yerleşim merkezi yada
il, ilçe merkezine uzaklığının belirlenmesi ve tüm bu araştırmalar sonucuna göre arsa
yada arazi olarak değerlendirilmesi gerekir.

Belediyelerce, yapılıp usulünce onaylanarak yürürlüğe konulan nazım imar planı
kapsamındaki taşınmazlar, kamulaştırma hukuku yönünden arsa sayılabilir ise de, bu
nitelendirmede; nazım imar planının ait olduğu idari birim (Büyükşehir, il, ilçe, köy),
belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşim ve nüfus yoğunluğu, ulaşım ve
altyapı hizmetleri ve yerleşim merkezine olan mesafe ile taşınmazın plandaki konumu
ve kullanım biçimi gibi unsurlar da göz önünde bulundurulabilir. Taşınmaz, Belediyece
yaptırılan 1/2.000 ile 1/25.000 ölçekli nazım imar planı içinde olsa dahi üzerinde
yapılaşma olanağı mevcut değilse değerinin arazi olarak tespiti gerekir. Yargıtay
uygulamalarında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan bir taşınmaz, diğer
niteliklere bakılmaksızın arsa olarak değerlendirilir ise de, salt kamu hizmeti için arazi
edinimi amacıyla kamulaştırılmadan hemen önce veya kamulaştırmadan sonra bu plan
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kapsamına alınan taşınmazın, bu işlemlere tabi tutulmasından önceki niteliklerine
bakılarak arsa olup olmadığı saptanır8.

3.2.3 Tarım arazisinin arsaya dönüşümü

Türkiye’de arazi mülkiyeti; kamu ve özel mülkiyet olarak ikiye ayrılır. Özel
mülkiyetteki araziler ya ilgili imar idaresi (uygulama imar planı) veya malikin tercihi
(mevzi imar) ile imara açılmaktadır. Arazilerin imara açılma süreçlerinin analizi
bakımından öncelikle plan ve imar planı kavramlarını kısaca açıklamak gerekecektir.

Türkiye yüzölçümünün, kaynaklara göre farklılık göstermekle birlikte % 60 ile % 63’ü
arasında değişen kısmı TC Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
yönetilmektedir. Bu kurumun imar uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Önceki yıllarda
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve son yıllarda TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı’na yapılan devir ile kamu arazilerinin geliştirilmesi ve imara açılmasına
ağırlık verilmektedir. 2003-2008 döneminde TOKİ’ye yüzölçümü 126.901.393,47 m2
olan 3601 adet taşınmaz bedelsiz olarak devredilmiş ve yüzölçümü 13.869.351 m2 olan
1.849 adet taşınmaz ise harca esas değer üzerinden satılmıştır. Özellikle 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 73. maddesinde yapılan değişiklikle9 ile hızla artacak kentsel
dönüşüm projeleri ile kentlerin çevrelerindeki gecekondu alanları ile verimli tarım
arazileri adeta şantiye görünümüne bürünmüştür. Kentsel dönüşüm konusu özellikle
Bakınız: Yargıtay İ.B.G.K., E:1996/3, K:1998/1, T:17.04.1998; Yargıtay İ.B.G.K., E: 1996/3, K: 1998/1, T:17.04.1998; Yargıtay
18.H.D., E:200215049, K:2002/5913, T:21.05.2002; Yargıtay 18.H.D., E:2002/5566, K:2002/7210, T:25.06.2002; Yargıtay
18.H.D., E:2002/5266, K:2002/6061, T:27.05.2002; Yargıtay 18.H.D., E:1993/9128, K:1993/11071, T:19.10.1993; Yargıtay
18.H.D., E:1993/6389, K:1993/8403, T:28.6.1993; Yargıtay 18.H.D., E:1992/98, K:1992/603, T:17.02.1992; Yargıtay 18.H.D.,
E:1998/1864, K:1998/2476, T:12.03.1998; Yargıtay 18.H.D., E:1999/3796, K:1999/4998, T:20.04.1999; Yargıtay 18.H.D.,
E:1999/448, K:1999/2025, T:23.02.1999; Yargıtay 5.H.D., E:1985/13147, K:1985/13049, T:28.11.1985, Yargıtay 5.H.D.,
E:1998/4421, K:1998/6794, T:5.5.1998; Yargıtay 5.H.D., E:1996/5830, K:199615103, T:15.4.1996; Yargıtay 5.H.D., E:
1989/23240, K:1989/11098, T:25.05.1989; Yargıtay 5.HD, E:1989/17401, K:1989/7389, T: 11.04.1989; Yargıtay 5.HD,
E:1993/13253, K:1993/17895, T:11.10.1993; Yargıtay 18.HD, E:1996/9173, K:1996/10501, T:26.11.1996; Yargıtay 18.HD,
E:1996/9173, K:1996/10501, T: 26.11.1996; Yargıtay 18.HD, E. 1997/10263, K. 1997/11244, T. 25.11.1997; Yargıtay 18.HD, E.
199711 1127, K. 1997/11357, T. 27.11.1997; Yargıtay 18.HD, E. 1997/11379, K. 1998/749, T. 05.02.1998; Yargıtay 18.HD, E.
1997/12640, K. 1998/694, T. 03.02.1998; Yargıtay 18.HD, E. 1998/5255, K. 1998/6168, T. 26.05.1998; Yargıtay 18.HD, E.
1998/5321, K. 1998/7441, T. 18.06.1998; Yargıtay 18.HD, E. 1998/5641, K. 1998/6962, T. 09.06.1998; Yargıtay 18.HD, E.
1998/6685, K. 1998/8142, T. 30.06.1998.
8
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1999 Marmara ve Düzce depremlerinde yaşanan yıkımlardan sonra kentsel kesimde
sağlıklı yerleşim ve yapı kalitesinin yükseltilmesi gerekliliği nedeniyle hızlanmıştır. Bu
süreçte hızlı dönüşüm ve kentleşmenin uygulayıcıları TOKİ ve büyükşehir belediyeleri
olmaktadır.

Kentsel dönüşüm; faaliyet alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada
yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da
kentin bütün geleneklerine etki edeceğinden, planlama çalışmalarının tamamında
sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, plancılar ve peyzaj mimarları gibi
farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerekmektedir. Türkiye’de hazine taşınmazlarının
bilinen yüzölçümü 14.986.196 ha olarak tespit edilmiş olup, bunun % 3,7’si bina olup,
arsa ve arazi miktarı da % 32,8’dir (Çizelge 3.4). Milli Emlak Genel Müdürlüğü
tarafından yönetilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazileri (orman, mera, nehir
yatakları, su yüzeyleri gibi) buna dahil edilmemiştir.

Kentlerin içinde bulundukları sürekli dönüşüm sürecini, kentlerin mevcut kaynaklarının,
altyapı ve yatırımlarının verimli biçimde kullanılmasını sağlamak ve nihayetinde
kentlerin uzun vadeli planlar çerçevesinde gelişimlerini kontrol etmek için kentsel
dönüşüm etkili bir araç olabilir. Özellikle Türkiye gibi başta doğal afet riskleri olmak
üzere sorunları çok olan kentlerin daha güvenli, yaşanabilir hale getirilmesinde; özgün
niteliği olan kentlerin kültür ve tabiat varlıklarının korunarak yaşatılmasında kentsel
dönüşümden faydalanılabilir.

Kentler; temelde köyler, kasabalar gibi bir yerleşim birimidir. Ancak, bu yerleşim
birimleri değişik özelliklerden hareketle farklılaşırlar. En önemli farklar ise nüfus ve
ekonominin yapısıdır. Kent, insanların bir arada yaşadığı, belli bir nüfusu barındıran,
ekonomik hayatta sanayi ve hizmet sektörünün ağırlığı bulunan, yönetsel örgüt birimine
sahip yerleşim yerleridir.
9

5393 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5998 Sayılı Kanun, TC Resmi Gazete, Tarih: 24.10.2010, Sayı: 27621.
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Çizelge 3.4 Hazine Adına Kayıtlı Taşınmazların Cinslerine Göre Dağılımı
Adet

Oran (%)

Yüzölçümü (m2)

Oran (%)

Bina

107.851

3,87

576.171.875

0,38

Arsa

363.196

13,03

1.264.533.107

0,84

Arazi

550.646

19,76

21.062.959.435

14,05

Bağ-Bahçe

150.597

5,40

711.706.418

0,47

Tarla

1.121.003

40,22

16.699.831.787

11,14

Orman

286.110

10,27

106.345.449.157

70,96

Orta Malları

71.662

2,57

2.216.802.079

1,48

Su ve Su Ürünü Alanları

130.634

4,69

737.848.790

0,49

Maden ve Ocak Alanları

1.246

0,04

121.769.721

0,08

Deniz Dolgu Alanları

633

0,02

80.716.401

0,05

Tarihi ve Kültürel Alanlar

3.515

0,13

44.171.088

0,03

2.787.093

100

149.861.959.858

100

Cinsi

Toplam

Kaynak: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm, Konut Ve Arsa Politikaları Komisyonu
Raporu, Nisan 2009, s.27, Ankara

Yerleşim alanlarının kent statüsü kazanmasında fiziksel altyapıdaki gelişmişlik
önemlidir. Şehirler başlıca çok sayıdaki bina ile ulaşım yollarından oluşur. Okulları,
sosyal yardımları, acenteleri, hayırsever dernekleri, ibadethaneleri, müzeleri, sanat
galerileri, locaları, siyasal partileri, ticaret odaları, kredi kurumları, sendikaları,
fabrikaları, makineleri, gazeteleri, hayvanat bahçeleri, oditoryumları, parkları, oyun
alanları, gecekonduları, nehir kıyıları ya da park bulvarları, ana caddeleri ve özel taksi
şirketleri günümüzde kentten ayrı düşünülemeyen olgulardır.

Kent dışı kırsal tarım alanlarında hızla gerçekleşen ve bazı alanlarda ise halen
potansiyel olarak bekleyen tarım arazilerinin arsaya dönüşümündeki bu rant, kentlerin
ekonomik güç dağılımı haritalarının değişmesine yol açmış, kentte oturan ve kentin
olumsuz sorunlarıyla boğuşan, eğitim düzeyi ortalamanın üstünde olan ve kentli
davranış biçimini içselleştirmiş ve hayat boyu çalışmaları sonucunda sağladıkları
birikimleri ile barınma sorununu çözmek zorunda kalan kesimler için kurtuluş yolu
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olarak yağmalanacak bir alan olarak gösterilmiş ve yağmanın siyasi destekçileri haline
getirilmişlerdir.

Şehirlerde insan ile tabiat ve kültür arasında kopma noktasına gelen bu bağı yeniden
kurabilme özleminde ve gelir yüzeyi yüksek kişilerce incelenen örnek olaydaki İncek ve
çevresinde yerleşmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme
sürecinde ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyo-psikolojik nedenlerin yanı sıra ekonomik
cazibe merkezi haline gelen kent ve çevresi kırsal alandan kentleşme ve varoşlara akın
eden milyonlarca kişinin yerleştiği bölgeler olmuştur. Kırsal alandan kent merkezlerine
hızlı ve plansız göç kent kimliğinin oluşmasını olumsuz yönde etkilemiştir.

Kentlerde hızla artan nüfus, beraberinde hiçbir planlaması olmayan merkezi iktidarların
yönetimindeki kentlerde çözümsüz sorunlar yaratmaktadır. Özellikle kentsel altyapının
yeterince geliştirilmemesine bağlı olarak sosyal, kültürel alanlar, parklar, gar, çöp
toplama alanları, küçük ve organize sanayi bölgeleri ve benzeri alanların yetersizliği
çevre sorunlarının çözülememesi yaşanan sorunların gerekçelerini oluşturmaktadır.

Kentleşme sadece insanları kent olarak adlandırılan yerlere çekme sürecini belirtmekle
kalmamakta, insanların kentin yaşam biçimini benimsemesi anlamına da gelmektedir.
Oysa kentleşme toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel dönüşümüdür. Hem
kırsal bir toplumun kentsel bir topluma dönüşme süreci hem de kentsel mekanın ve
toplumsal pratiğin değişme ve evrimleşme sürecidir.

Bazı grupların baskıları sonucu imara açılan tarımsal araziler, arsa ve arazi düzenlemesi
uygulaması ve teknik altyapılarla donatım sonucu imarlı arsaya dönüşmektedir. Arazi,
özel durumlar dışında üretilemeyen ve miktarı sınırlı bir kaynak olmasına karşın kimi
bilim adamlarınca arsaya dönüşüm süreci arsa üretimi olarak da nitelendirilmektedir
(Arslan, 1997). Türkiye’de arazinin üst kısmındaki verimli organik toprak miktarı çok
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azdır ve bir santimetre toprağın oluşması için 100-150 yıl geçmesi gerekir. Kentsel
amaca ayrılan araziler, yakınında bulunan tarım, ormancılık gibi amaçlarla kullanılan
komşu arazileri etkileyerek kentsel rant beklentisi içine alınarak süreç başlamaktadır.
Şimdiki kentsel alanlarla çağdaş dünyanın parçası olamayacağı bir gerçektir. Ancak bu
alanları dönüştürerek çağdaşlaştırırken, rantların kimin cebine gireceği, toplum yararına
kentleşme penceresinden bakıldığında önem kazanmaktadır. Her kentsel dönüşüm
projesinin, bir rant yaratma projesi olmaması gerekir. Kamu eliyle yaratılacak bu
rantların, hakkaniyete uygun olabilmesi ve çıkar gruplarına gitmemesi için
dönüşümdeki imar uygulamalarında, imar öncesi ve sonrası arasındaki rant artışının
hazineye

kaydırılması

yada

tekrar

kamuya

kazandırılması

kaçınılmaz

bir

sonuçtur (Şekil 3.1).

Özel Mülk Alanları
Ödenek Kuruluşun Bütçesine Konur

İlgili Kamu Kuruluşlarının
Temsilci Görüşleri

Plan
Onaylanır

3
Ay

5 Yıllık
İmar
Programı

Kamu Kuruluşlarına Tahsis Edilen
Alanlar İlgili Kamu Kuruluşlarına Bildirilir

Maliye Bakanlığı Onayı

Onay
Belediye
Meclisi

Umumi Hizmetlere
Ayrılan Alanlar

Hazine ve Özel İdare
Arsaları

Özel Mülkiyet Arsaları

İMARLI
ARSA

Kamulaştırma İlgili Kamu
Kuruluşu Tarafından Yapılır
Belediyeye
Belediye ve

İçi

Mücavir Alan

Dışı

Bedelsiz Terk Edilir
Varsa Bina Bedeli
Ödenir

İl Özel İdareye

Arsa İade Edilir
İmar Programına Kadar
Mevcut Kullanım Devam Eder

Değişiklik Sonucu Umumi
Hizmetlerden Vazgeçilmişse
Programa Dahil Olunca Kamulaştırılır

Yapılaşma Süreci

Tapu Belgesi, Tahsis
Belgesi, İrtifak Hakkı Tesis
Belgesi

Tapu Dairesi
Tescil Eder

Kesinleşen
Parselasyon Planı

1 Ay
Askı

Parselasyon Planı
Yapımı
Onay
Belediye Encümeni
İl Encümeni

Şekil 3.1 Arazinin Arsaya Dönüşümünün Aşamaları ve İşleyişleri (Anonim, 2009)
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Sanayileşme ile birlikte kırdan kente yoğun göçler yaşanmış, kentlerin nüfus absorbe
etme (emme kapasiteleri) veya istihdam sağlayan ekonomik üniteler giderek artmıştır.
Nüfusu absorbe etme kapasiteleri bir yandan gelen nüfusu absorb etmeye ve
dönüştürmeye çalışırken; öte yandan kitle iletişim ve ulaşımındaki yeniliklerin de
etkisiyle yeni göçler için çekim alanları haline gelmiştir. Kentler eski yapılarından
kopmuş hem fiziki hem de yoğunluk ve işleyiş açısından yeni görünümler almıştır.
Kentsel planlamanın sonucunda mekansal düzenleme ile yeni bir sosyal ve toplumsal
yapı ortaya çıkmıştır. Kentsel gelişme ve düzenli yerleşme, ancak kentsel planlama
çalışmaları ile mümkün olabilir.

Kentsel planlama, kamu yararına dayalı imar mevzuatları dahilinde, amaçlanan
hedeflere ulaşabilmek için ilerideki bir zaman kesiti için önceden belirlenen insan
etkinlikleri ile ilgili kararlar ve eylemlerin bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Planlama, toplumların yaşadıkları ortamı belli ilkeler doğrultusunda daha ileriye, daha
iyiye götürmeyi sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve
politik süreçleri de katarak düzenleyen ve geleceği hedefleyen bir araçtır. Bu hedeflere
ulaşabilmek

planlamanın

temel

ilkelerinin

tam

olarak

uygulanabilmesinden

geçmektedir. Sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir çevrelerin ve yerleşim alanlarının oluşması
için temel ilkeler doğrultusunda planlama; toplumun her kesimi için eşit, adil ve
tarafsız, uzun vadeli olarak geleceğe yönelik kararları içererek toplumsal ve ekonomik
gelişmelere açık ve uygulanabilir, kamu yararı ve toplum yararını bireysel çıkarların
önünde tutacak şekilde yapılmalıdır.

Kamu yararı kavramı Anayasa’nın Mülkiyet Hakkı başlıklı 35. maddesinde toplum
yararı kavramı ile birlikte yer almıştır. Anayasanın 35. maddesi “Herkes mülkiyet ve
miras hakkına sahiptir. Haklar, ancak kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilir ve
mülkiyet hakkının kullanılması toplumun yararına aykırı olamaz” şeklindedir. Burada
kamu yararı mülkiyetin sınırlandırılması için bir ölçü olarak kullanılmış ve toplum
yararı ise halkın genel çıkarları doğrultusunda kullanılmıştır.
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Arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak kentsel kullanıma özgülenmiş ve arsa statüsü
kazanmış toprağın yapısı, konumu ve ilişkilerinde farklılaşmalar olmaktadır. Bunlar;
üzerinde belirlenmiş kullanım ya da imar hakkı olması, yol bağlantısı ile ulaşılabilir
olması ve elektrik, su, kanalizasyon ve telefon gibi bağlantılarının yapılmış olmasıdır.
Altyapı yapılması ve tarımsal arazinin arsaya dönüşümü uzun bir planlama ve uygulama
süreci içinde olmaktadır. Planlama ve uygulama çalışmalarının yapılabilmesi için
öncelikle üzerinde, mülkiyetin fiziksel biçimini gösteren kadastral bilgilerin sayısal ya
da grafik olarak işlendiği güncel halihazır haritaların hazırlanması gerekmektedir. Bu
verilerinden yola çıkarak oluşturulacak 1/2.000 ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile altyapı plan ve projeleri araziye
uygulanacaktır. Kentleşmenin ekonomik maliyetini de büyük ölçüde bu eylemler
oluşturmaktadır (Çelik, 2006).

Arazinin kentsel kullanıma ayrılmasıyla arazi için alternatif kullanım olanakları ortaya
çıkar. Bunlar için ödenecek değer ile tarımda kullanış için ödenecek değer arasındaki
fark kentsel kullanıştan yana büyükse, iki kullanışın sağlayacağı marjinal getiriler de
birbirinden farklı ve kentsel kullanımın lehindedir. İşte bu ikisi arasındaki farkın sonucu
olarak oluşacak rant farkına yerleşim yeri rantı (kentsel rant) denir (Arslan, 1997).

Gelişmekte olan ülkelerde kentleşme hızı yüksektir. Bu nedenle göçle gelen nüfusun
arazi üzerindeki baskısı da; başka bir deyişle araziye talep de giderek artan bir tempoda
yükselir. Yatırım araçlarından arazinin ön plana çıkmasının ve hızlı bir alım satıma
konu olmasının nedeni de bu hızlı nüfus artışıdır. Özellikle plansız arazilerde; yatırılan
paranın uzunca bir süre gözden çıkarılması gerekir. Para araziye bağlanmış ise bekleme
süresinin getireceği normal gelirin üstünde bir gelir bekleniyor demektir. İmar hakları
alındığı takdirde, dıştan verilmiş bir değer artışı söz konusudur. Bu nedenle sadece
paranın bekleme maliyeti değil aynı zamanda imar haklarının sağladığı bir artı değer de
alınmaktadır. Enflasyon eşliğinde rant ekonomisinin ağırlıklı olduğu dönemlerde,
sözünü ettiğimiz bekleme süresinin giderek azaldığını söyleyebiliriz (Arslan, 1997).
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Kentleşmede toprak arzının önemli noktaları şunlardır:
 Toprağa ve konuta geleneksel olarak ekonomik güvence gözüyle bakılır,
 Kente gelenler için konut; başarılması gereken ilk hedeflerin başında yer alır,
 Arsanın değerinin kısa zamanda artacağı çok yaygın bir kanıdır,
 Bir süre sonra imar planı hudutları içine alınma; imar planlarıyla hem mülkiyete hem
de yeni haklara kavuşma, hatta imar planı değişiklikleriyle ek haklar kazanması,
 Geometrik olarak boyutları küçük parsellere, kente gelen küçük tasarruf sahiplerinin
bir miktar tasarrufla, önemli bir talep potansiyeli oluşturmaları, sözü edilen türden
spekülatif davranışları yüreklendirmektedir.
 Varlıklı toplum kesimlerinin, kazançlarını daha yüksek düzeylerde çoğaltmak
amacıyla, kentsel rant artışından yüksek pay alma yarışına katılmalarıdır. Kentin
gelişme yönlerinde, yüksek rant doğurucu planlama kararlarına konu olan alanlarda,
büyük boyutlarda arsa satın alma ve prestij konut alanlarında yatırım amaçlı konut talebi
yaratma ve hatta konut üretip satma gibi eylemler örnek olarak gösterilebilir.

3.2.4 İmar planı yapım sürecinin incelenmesi

İdare tarafından, imar planı hazırlama kararı verilmesi takdirinde, planlanacak alanın
sınırları belirlenmektedir. Belediye, valilik, iller bankası halihazır haritanın temininden
sonra planlama alanının konumu, yönetsel durumu, sınırlar, fiziksel yapı ve mevcut
arazi kullanımı, koruma alanları, afet verileri, afete maruz kalan alanlar, planlama alanı
ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi bilgiler, ulaşım ve enerji dahil
teknik alt yapı, askeri alanlar, mülkiyet yapısı, yerleşmelerle ilgili yerel özellikler,
planlama alanının özelliğine göre diğer konular plan öncesi ön bilgi olarak temin
edilmesi gerekir. Amaçların belirlenmesi ve hedeflerin saptanmasıyla planlama alanının
bölge ve çevredeki yeri ile ekonomik ve çevresel yapısına göre planlama alanının genel
tanımlaması yapılır. Mekandaki tarihsel ve estetik gelişimin nasıl oluştuğu,
jeomorfolojik ve topoğrafik değerleri, iklimi, bitki örtüsünü, deprem sıklıklarını,
49

akarsularını, taşkın durumlarının olup olmadığını, toprak kabiliyeti, su kaynaklarını,
maden kaynaklarını, çevresel sorunlarının mevcudiyetini, nüfusunu, demografik
yapısını, sosyal ve ekonomik yapısını, güncel alan kullanımı ve alt yapısını (konut
alanları, iş alanları, sanayi yerleşme alanlarını, yeşil alanlarını, kentsel sosyal donanımı,
tarım ve orman alanlarını, askeri alanları ile mezarlıklarını), kentsel ulaşım ve teknik alt
yapısını,

mülkiyet

durumları

ve

arazi

değerlerini,

önceki

plan

kararlarını,

uygulamalarını, etkinliğini, gelişme eğilimlerini, finansman analizlerini, üst plan
kararları ve yasal prosedürlerin analiz edilmesi gerekmektedir. Daha sonraki aşamada,
analizler sonucunda toplanan verilerin dahilinde bilgilerin birleştirilmesinde çıkan
sonuçlara göre plan kararları, plan alternatifleri ve hatta bu plan alternatiflerin
karşılaştırılması gibi değerlemelerin yapılması sonucunda açıklamalı plan raporu
belirlenerek planın onaylama safhasına varılır (Şekil 3.2).

Şekil 3.2 Planın Onaylanma Süreleri (Anonim, 2009)
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3.2.5 İmar parselinde oluşan değer artışının belirlenmesi

Kent planlarının en iyi olanlarının, arazi değerlerini en düşük düzeyde tutabilen planlar
olduğu kabul edilmektedir. Planların getirdiği kullanımlara ve arsanın konumu ve
yapısına bağlı olarak değeri artmaktadır. Kamu tarafından yaratılan ve planlama
kararları ile oluşan değer artışına “imar değeri” adı verilmekte ve önceki değerinden
ayrılmaktadır (Akdeniz, 2001). Belediyelerin sağladıkları altyapı hizmetleri sonucu
arsaların değerlerindeki artışı ölçmek için arsayı imara açma katsayısı kullanılmaktadır.
Bu katsayı, kentin yeni gelişme alanlarında imar planlarına göre parselasyonu yapılmış
arsaların ortalama fiyatının, henüz planı ve altyapısı olmayan yeni gelişmekte olan bir
arsanın ortalama fiyatına oranı olarak tanımlanmakta olup, İller Bankası Genel
Müdürlüğü tarafından Türkiye ortalaması 2,37 olarak hesaplanmıştır. Arsayı imara
açma katsayısı Avrupa ülkeleri için 5.5 değerindedir (Üstünışık, 1998).

Arazi üzerinde mülkiyet hakkı nedeniyle malikler ve sonuç olarak yüksek gelir grupları,
kentsel gelişmede ve planlamada etkili olurlar. Bu, kısmen arazi mülkiyet hakkının
bireysel niteliğinden, kısmen de almaşık yatırım olanaklarının yetersizliğinden doğar.
Türkiye hızla kentleşen bir ülkedir. Ortalama kentleşme hızı %7 kadardır.
Kentleşmeyi sağlıklı bir süreç durumuna getirmek, hızlı bir sanayileşmeyi
gerçekleştirecek yatırım gücüne sahip olmakla sağlanır. Köylerle kentler, kentler ile
büyük kentler, az gelişmiş bölgelerle gelişmiş bölgeler arasındaki, büyük metropollerin
kendi iç yapılarındaki farklılıklar ve dengesiz gelişmeler, gelir dağılımındaki
dengesizliğin dolaysız sonuçları olduğuna göre; kentleşmeye sağlıklı bir biçim
kazandırılması, hızlı sanayileşme yanında, bölgeler ve toplumsal sınıflar arasındaki
gelir dağılımı dengesizliklerini giderici önlemlerin alınmasını da gerekli kılar.

Spekülasyon, gelir dağılımını, dar gelirli ve yoksul aileler aleyhine bozar. Sadece toprak
sahiplerinin, bir azınlığın yararı gözetilmiş olur, insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış
seviyesi sağlanmasını olanaksız kılar ve kentlerin, belli bir plana göre değil,
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spekülatörlerin istekleri yönünde gelişmesi sonucunu doğurur. Türkiye’de arsa
spekülasyonları oldukça yaygındır. Örneğin bir bölgede kamulaştırma yapılacağı
dedikodusu o bölgedeki arsa fiyatlarını tabana düşürürken, imarsız bir bölgeye imar izni
verileceği dedikodusu da arsaların fiyatlarının tavana çıkmasına neden olabilmektedir.
Bu tür dedikodular sayesinde spekülatörler büyük miktarlarda haksız rant elde
etmektedirler. Bu tür spekülasyonlar nedeni ile kent arazileri irrasyonel ve savurganca
kullanılmakta, kente yapılan kamu hizmetlerinin ve yatırımlarının verimi büyük ölçüde
düşmektedir. Bu yüzden kente yeni gelen düşük gelirliler daima hizmetlerin
götürülmediği yerlerde yaşamaya mecbur kalmaktadırlar.

Tarım Arazisi
Yapılaşmış Arsa Yayılma
Etkisi

İmar Tercihli
Tarım Arazisi

Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı

Çevre Düzeni ve
Bölgeleme
Kararı

İmar Beklenen
Arazi

Nazım Plan
Bölgeleme
Kararı

Büyükşehir
Belediyesi

Valilik

Uygulama İmar
Planı

Planı Hazırlanmış
Düzenlenmemiş Arazi

Uygulama İmar
Planı

Belediye

Özel Şahıslar

İsteğe
Bağlı

İmar Uygulaması

Alt Yapı Planı ve
Projelerin Hazırlanması
Kentsel Alt Yapı Planı ve
Donatıların Düzenlenmesi
Yayılma Etkisi

Tescil

Araziden Arsaya
Dönüşüm
İmar Parseli
(Kentsel Toprak)
Yapılaşmaya
Hazır İmar Parseli
Yapılaşma

Yayılma Yapılaşmış Arsa
Etkisi

Tescil

İmar Uygulaması Zorunlu

Belediye,
Valilik

Alt Yapı Planı ve
Projelerin Hazırlanması
Kentsel Alt Yapı Planı ve
Donatıların Düzenlenmesi
Yayılma Etkisi

Şekil 3.3 Tarım Arazisinin Arsaya Dönüşüm Süreci (Sele, 1994) ve (Çelik, 2007)

Büyük kentlerdeki her mahallenin kendine özgü ve sanayi öncesi, sanayileşmekte
olan ve sanayi kentlerinin niteliklerinden oluşan bir yapısı vardır. Hızla büyüyen
büyük kent merkezlerinin farklı kesimlerinde yaşayan ailelerin gelirleri, dünya görüşleri
ve yaşam biçimleri arasında açık karşıtlıklar göze çarpar. Kentli nüfusun dörtte
birinin gecekondularda yaşamakta olduğunu görülmektedir. Kent merkezlerinde ve
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kentler çevresinde arsa spekülasyonu, kentsel ulaşım, su, elektrik ve çevre
kirlenmesi, başlıca dar boğazlar ve sorunlardır. Tek bir kent yoksulluğundan söz etmek
olanağı yoktur. Fakat insan, kentlerin küçük refah adalarıyla tam bir karşıtlık içinde
bulunan yoksul kesimlerinden sözedebilir (Keleş 2002).

Taşınmazlara özel mülkiyetin hakim olduğu durumlarda spekülasyon sonucu arsa
değerlerinde sürekli artış olmaktadır. Spekülasyon ise, emek harcamadan oluşan değer
artışı rant olarak nitelendirilmektedir. Bir kavram olarak rant, “en geniş tanımıyla
kapitalist sistemde sermayenin karşısına bir tekelin çıktığı ve üretimde bir doğal varlığın
kullanımı söz konusu olduğu zaman elde edilen fazla kâr, ya da ek kardır.” Anamal
korunarak ya da ayrıcalık sağlanarak rant oluşabileceği gibi, doğal varlık olarak sözü
edilen devlet ya da devletin karışmasıyla da tekel durumu yaratılabilmektedir. Kentsel
rantın; farklılık rantı, tekel rantı ve mutlak rantın birleşiminden oluştuğu kabul
edilmektedir (Tekeli, 1993).

Farklılık rantı, kentin merkezi iş bölgesi çevresinde dairesel biçimde oluştuğu, kent
merkezine ulaşılabilirlik farkı dışındaki diğer unsurların aynı oranda etkilediği kabul
edilerek ve kent merkezine olan uzaklıkla ters orantılı olarak oluşan değer farkı olarak
açıklanmaktadır. Kent merkezinden uzaklaştıkça ulaşım harcamaları da artacağından
farklılık rantı azalacaktır.

Tekel rantı, girişimcinin kentsel mekanda bulunduğu yerin özellikleri dolayısıyla elde
ettiği ortalama kar üstündeki bölümünü oluşturur. Arsanın kent içindeki coğrafi
konumuna ve iş yapma payı yüksek özel noktalarda olmasına göre, pazar payı artarak
daha yüksek kar sağlayabilir.

Mutlak rant, arsa sunumunda kıtlık yaratılması sonucu oluşturulan değer artışı olarak
kabul edilmektedir. Mutlak rantların yaratıcısı değişik kişi ve kurumların kararları ve
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eylemleridir. Yaratılmasında plan üretmeyerek ya da üretilen planların uygulamasını
geciktirmek suretiyle etkili olunmaktadır. Toprağın konumundan kaynaklandığı için ilk
iki ranttan kaçınılması güç olmasına karşın mutlak rantın önlenebileceği kabul
edilmektedir

(Keleş,

2002).

İlerde

meydana

gelebilecek

değer

artışlarından

yararlanabilmek için, bireylerin ellerindeki arsaları boş bekletmelerine, bu amaçla arsa
satın almalarına arsa spekülasyonu denmektedir (Keleş, 2002). Kent içinde rant yaratıcı
nedenler arasında; kentsel toprağın arsaya dönüşüm sürecinde verilen imar hakları ve
yatırım kararları, taşınmazın kentteki genel konumu ve taşınmazın bulunduğu bölgenin
ulaşım kolaylığı sayılabilmektedir (Uzun, 2000).

3.2.6 Arazinin arsaya dönüşümünde değer artışı ve kamuya Kazandırılması

Kentlerin sağlıklı, yaşanabilir kamusal alanlar olarak planlanması gerçeği göz önünde
bulundurulmalıdır. Hızlı kentleşme karşısında yeni kentsel alanların planlamasında
planın gücü, teknik ve hukuki olarak uygulanabilirliği ile değerlendirilmektedir. Bu
açıdan yaklaşıldığında sadece plan üretmenin çözüm olamadığı bir gerçektir. Bu yüzden
üretilen planların kentleşme hızına bağlı olarak en kısa zamanda araziye yansıtılması
gerekmekte ve yerel yönetimler yaptıkları planlarla kente yön vermekte ve kentlerin
gelişim alanlarını belirlemektedir. Kentleşmenin sağlıklı bir şekilde gelişmesi imar
düzeninin sağlıklı bir yapı üzerine kurulması ile birlikte planlama kademelerinin tam ve
zamanında uygulanmasına bağlıdır. Bu yüzden yerel yönetimler yeni kentsel alanları
imar programlarına alarak buraların imar planlarını yasaların belirttiği zaman
çerçevesinde hazırlayarak uygulamaya koymalıdır.

Tarım arazisi kentsel kullanışa konu olduğu zaman; imar planı sınırları içinde
yükleneceği fonksiyona göre taşınmaz piyasası içinde ve daha başka türlü etkenlerin
etkisi altında bir değer kazanır. Bu değerin çeşitli kullanım alanları vardır. Değerin
vergiye taban oluşturması, kamulaştırmaya esas alınması, taşınmazın açık arttırmada
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satılması, mirasın paylaşılması, Belediye katılım paylarının hesaplanması vb. gibi
konularda değerin saptanması ve buna ilişkin teknikler önem kazanmaktadır. Değeri
etkileyen bir ekonomik davranış biçimi spekülasyondur (Keleş, 2000). Ekonomik
dalgalanmalarda, fiyat değişmeleri beklentisine dayalı, zamanı da içeren, mali
anlamdaki yatırım davranışı biçimine spekülasyon diyoruz. Burada yatırım sözcüğü
ihtiyatla kullanılmalıdır. Spekülasyonun konusu, her türlü paraya çevrilebilir taşınır ve
taşınmaz mallardır (Arslan, 1997).

Gelişmekte olan ülkelerde, tasarrufların getiri sağlayan alternatif yatırım alanları fazla
değildir veya var olanlar henüz yeterince tanınmamakta ya da güven verici
bulunmamaktadır. Belirtilen alternatif yatırım alanları arasında taşınmaz piyasası, altın
borsası, menkul kıymetler borsası vb. bulunmaktadır. Üretimin çekiciliğinin azaldığı,
buna karşın rant ve faizin ön plana çıktığı ekonomik konjonktür dönemlerinde
tasarrufların spekülatif amaçlarla toprak altın, döviz ve mevduat faizine yöneldiği
görülür. 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun’un 21.02.2007 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte arsa üzerine
inşa edilmiş olan konutlar da ipotekli sermaye piyasası aracı haline gelmiştir.

Taşınmazlar tıpkı diğer mallar gibi alım satıma konu olur ve dolayısıyla kendine özel
bir piyasası vardır. Bu piyasada araziyi elinde bulunduranlar, arz kesimini oluşturur.
Araziye her türlü yapılaşma ve tarımsal üretim amacıyla ihtiyaç duyanlar, talep kesimini
meydana getirirler. Her iki kesimden de alım ve satım için piyasaya aktif olarak katılma,
piyasayı efektif hale getirir. Katılmayanlar ise potansiyel arz ve talebi oluşturur. Her iki
kesimin de içinde farklı amaçlı alt kesimler bulunur. Kuramsal olarak arz ve talep
dengede ise sorun yoktur. Bunun nedenleri şunlardır (Çelik, 2007):

 Farklı konumdaki arsalara farklı büyüklüklerde talep oluşur. Ya aynı konumdaki
arsalar hemen üretilemez ya da bunları ellerinde bulunduranlar, piyasaya sürmezler,
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 Talepte bulunanların ödeme gücü ile bu ödeme gücüne uygun ve büyüklükte arsa
bulmak her zaman olası değildir. Bu gibi durumlarda merkezi yönetim devreye
sokularak arsa üretmesi sağlanmalıdır,
 Artan nüfus ile yerleşilebilir imarlı alan dengesi daha çok nüfusun aleyhine
bozulmaktadır. Bu nedenle normal arsa piyasasında hukuk ve mülkiyet hakkı
açısından farklı alım satım biçimleri ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki nedenlerle arazi rantı; imar sınırları içinde ve dışında kendi mekanizmaları
içinde farklı düzeylerde artar ve ekonomik dalgalanma faktörleriyle de birleşerek,
toprağa yatırımı cazip kılar.

İmarlı taşınmazların değeri ile imar öncesi taşınmazların değeri birbirinden
ayrılmaktadır. Arazi ve arsa düzenlemeleri sonucu artan arazi rantı, kamudan
sağlanmaktadır. Bu rant ise, plan yapımı, verilen imar hakları ve altyapılardan ileri
gelmektedir. Kamusal tasarruflardan oluşan rantı engellemek için, ülkemizde mevcut
3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarında doğan aksaklıkları azaltıp
etkinliği artırmak için düzenleme alanındaki bütün parsellerin plan değişikliklerinden
aynı oranda etkilenmesini sağlamak başlıca hedef olmalıdır. Diğer bir ifadeyle,
düzenleme öncesi parseller arası değer dağılımı aynı şekilde düzenleme sonrasına da
yansıtılabilmelidir. Bunu sağlamak için, parsellerin yeniden dağılımı aşamasında birim
alan yerine birim parsel değeri esas alınmalıdır. Bu değeri hesaplamak için
düzenlemeden önceki ve sonraki bütün parseller, belli değer kriterlerine göre ayrı ayrı
analiz edilmelidir (Şekil 3.4).

Şekil 3.4’de; 1: Nazım İmar Planı Yapılması, 2: İmar Planı Yapılma Kararının
Verilmesi, 3: Planın Askıya Çıkarılması, 4: Planın Yürürlüğe Girmesi, 5: Arazi
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Düzenlemesinin Başlaması, 6: Arazi Düzenlemesinin Yapılması ve 7: Altyapının
Tamamlanması aşamalarını göstermektedir.

TL/m2

1

3

2

4

6

5

7

Yıllar

Şekil 3.4 Arsaya Dönüşüm ve Yıllara Göre Değer Artışı

Arazi vasfındaki taşınmaz ile ilgili olarak üst ölçekli imar planın hazırlanması ile değer
artışı başlamakta olup, uygulama imar planının yapılması, plana göre arazi
düzenlemesinin gerçekleştirilmesi, uygulama planına göre parselasyon yapılması ve
re’sen tescil edilmesi ile değer artışı en yüksek seviyesine çıkmaktadır. Uygulamada
genellikle tescil sonrası, fiziksel inşaat işleri ve altyapı yatırımlarına başlanmaması
halinde değer artış

hızı düşmekte veya değer sabitlenmektedir.

Altyapının

tamamlanması ve dolayısıyla parsellerin kamusal hizmetlerden yararlanma düzeylerinin
artış görmesi, değer artışına yol açan diğer önemli etkenler arasında yer almaktadır.
Şekil 3.4’te parsel birim değerlerinin sürekli olarak artış trendi göstermesi planlama
sonrası hemen uygulamaya geçilmesi, parselasyon yapılması ve buna göre altyapının
tamamlanması

nedeniyle

gerçekleşebilecek

bir

durum

olduğu

gözden

uzak

tutulmamalıdır.

Gerçek yaşamda spekülatörler önce araziyi bugünkü kullanım değeri üzerinden satın
almakta ve imar sonucu oluşan değer üzerinden satmaktadırlar. Özellikle kent yakın
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çevresinde kısa sürede imara açılabilecek kadastral parsellere yatırım yapan
spekülatörler, hem arsa arzı ve talebini etkilmekte, hem de parsel değelerindeki artışı
etkileme eğilimine girmektedirler. Bu tip alıcılara genellikle kadastral parsellerin
maliklerine, arazi piyasasında mobilite düşük olduğu için nispeten düşük düzeyde
ödeme yaparak edinimi gerçekleştirmekte, plan yerel yönetim tarafından yapıldığı için
parsel yüzölçümündeki zaiyat dışında imar planı için maliyete katlanmamamakta ve
imar sonucu oluşan parseller ise farklı proje geliştime alternatifleri ile nispeten yüksek
bedel ile alıcı bulabilmektedir. Böylece kadastral parsel ile imar sonucu oluşan arsa
birim değerleri arasındaki farklılık artış göstermekte ve bu iki değer arasındaki fark da
genellikle haksız kazanç elde eden kişi veya kuruluşlarda kalmaktadır. Spekülatif
amaçlı arazi edinimi ve geliştirme alternatifleri, bir yandan kenti yönlendirirken, öte
yandan kentsel yaşam maliyetinin yükseltmesine neden olabilmektedir.

Üretime katkı anlamında araziye bir üretim faktörü olarak yapılan yatırımlarla üretim
amacı dışında bireysel veya firma kazancını arttırmak için taşınmaza yapılan yatırımın
birbirinden farklıdır. Spekülatif amaçlı yatırımlar ülke ekonomisine bir katkısı olmadığı
gibi geciktirici ve engelleyici bir etkisi vardır (Keleş, 2002). Alım satım farkı üzerinden
devlet vergi almaktadır. Dolayısıyla devlet bütçesine ve ekonomiye katkıda
bulunmaktadır. Ancak alım-satım değerinin denetlenemediği ülkemizde vergi
gelirlerinin çok düşük olduğu spekülatif kazançların ise üretime dönüşme oranının
düşük

olduğu

bilinmektedir.

Spekülasyon

toplumda

gelir

dağılımının

da

adaletsizleşmesine neden olmaktadır. Bir yanda mülkiyeti elinde bulunduranların
yüksek kazançla zenginleşmesi, diğer yanda özellikle gelirini emeğiyle kazanan
kesimlerin düşük gelirleri arasındaki farklılaşma giderek büyümektedir. Konuya kent
planlaması açısından bakıldığında; planın uygulanma olanağı ve toplumsal etkisi esasen
parsel değerlerindeki artış ile ilgili olmaktadır. Kent planlarının en iyi olanı, plan
kapsamındaki arazilerin birim değerlerini muhtemelen en düşük düzeyde tutabilen plan
olacaktır. Plan kararlarıyla arazi birim değerleri arasındaki çatışma genellikle planların
uygulanmasını olanaksız kılmakta (Eke, 2000), malikler arasında eşitsizliğe neden
olmakta ve planın mali yükünün kamuya bırakılmasına neden olabilmektedir.
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Tarım arazisinden arsaya dönüşüm; nüfus artışı ve kentleşme ile meydana gelirken,
kentsel arsa kamu tarafından sağlanan altyapı hizmetleri ve imar hakları ile
oluşmaktadır. Ancak kentsel arazi, nazım imar planı kapsamında, henüz tarım
yapılmakla birlikte üzerinde bir yapı topluluğu oluşmuşsa idari karar ile vergi mevzuatı
açısından arsa sayılabilmektedir. Kırsal arazilerin kentsel arsaya dönüşümüne neden
olan faktörler; (i) nüfus artışı ve göç, (ii) talep, (iii) enflasyon, (iv) imar hakkı ve
kullanış biçimi ve (v) diğer faktörler olarak sıralanabilir. Kamusal donatıların
sağlanması, talep ile oluşacak değer dalgasını yönlendirmek olarak ifade edilebilir.
Diğer bir ifadeyle kamu hizmetlerine yönelik yatırımların kentin hangi tarafına doğru
olacağının belirlenmesi de önemli bir parametredir. Kırsal arazilerin arsaya
dönüşümüne neden olan yukarıda belirtilen işlemlerle oluşacak arazi değerindeki birim
artışın nedenleri şematik olarak aşağıda verilmiştir (Şekil 3.5).

Taşınmazların birim değerlerindeki esas artışlar; tarım arazilerinin imar planı kapsamına
alınmasından kaynaklanan değer artışı (X) ile kamu tarafından sağlanan altyapı
yatırımlarının neden olacağı değer artışın (N)’dan ileri gelmektedir. Maliyetin
üstündeki değeri gösteren Z, altyapı yatırımlarının gerçek maliyeti (N) ile ilgili
taşınmazın piyasa değeri arasındaki fark olacaktır. Değer artışını gösteren Z, genellikle
altyapı maliyetinin üzerinde bir değerdir. Arazi değerindeki artış (X), kentin sürekli
gelişmesi nedeniyle yapılan arazi satın alma talebinden kaynaklanmaktadır. Tarım
arazileri gelecekte kamusal kararlar ile kentsel gelişmeye açılacağı beklentisine bağlı
olarak satın alınır. Bu arazilerin değer yükselmesini ifade eden X, arazinin kentsel
kullanıma açılmasını sağlayan plancının bir hediyesi olup, satın alan kişinin
öngörüsünü doğrulamıştır. Değer artışı (Z), nüfus ve gelir büyümesinden kaynaklanan
talep etkisiyle devam edecektir. Çünkü kentsel arsanın kent içindeki göreli konumu
sürekli değişmektedir (Uzun, 2000).

59

Şekil 3.5 Arazi Değerindeki Artışlar ve Nedenleri (Başer, 2002)

Uygulamada taşınmaz değerlemesinde genellikle piyasa değerleri (rayiç veya emsal
değer) esas alınmaktadır. Ancak kullanılan değerleme yöntemine göre esas alınan
birimler, ülkenin ekonomik yapısına bağlı olarak

değişebilmektedir. Oysa

taşınmazların sahip oldukları özellikler genelde hep aynı kalmaktadır. Piyasa
şartlarındaki bu değişiklikler fiyat spekülasyonlarına da sebep olduklarından, taşınmaz
değerlerini kontrol altında tutmak oldukça güçleşmektedir. Bunun yanında değerleme
yapılacak alanların büyük olması ve taşınmaz sayılarının fazla olması, yapılacak
değerlemeyi zorlaştırmaktadır. Nitekim bu tür sorunlar emlak vergisi için yapılan
değerleme işlemlerinde görmek mümküdür. Her bir taşınmaz, diğer komşu
taşınmazlara göre ekonomik bakımdan bir takım olumlu veya olumsuz özellikler
taşıyabilmektedir. Bu gerçek, her bir parselin farklı değere sahip olduğunu
göstermektedir. Sonuç olarak genel yaklaşımlarla taşınmazların gerçek değerlemlerini
kesin veya net olarak tespit etmek genellikle güç olmakta ve değerleme uzmanının
yaptığı esas iş değerin ne olabileceğini tahmin etmek olduğu söylenebilir.
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3.2.7 Değer esaslı imar uygulama olanakları

Teoride arazi ve arsa düzenlemesi, şehir planlaması açısından kullanışsız yapıya sahip
kadastral parsellerinin daha ekonomik ve kullanılabilir bir yapıya dönüşümünü sağlayan
bir planlama aracı olarak tanımlanabilir (Doebele 1982). Düzenlemede temel ilke; bir
düzenleme bölgesindeki mevcut kadastral parsellerinin tek bir kütle haline getirildikten
sonra –imar planı verilerine uygun olarak- yeni imar parselleri şeklinde düzenlenip
yeniden mal sahiplerine geri verilmesi, aynı zamanda da kamuya ait alanların kamu
hizmetine sunulmasını sağlamaktır (Chou ve Shen 1982, Doebele 1986).

3194 sayılı Kanunun 18. maddesi, taşınmaz maliklerinin birlikte hareket etmemeleri ve
dolayısıyla aralarında uzlaşma sağlayamamaları durumunda, taşınmazları birleştirme,
ayırma ve yeniden dağıtma işlemleri ile tüm malikleri, imar planlarının uygulanmasını
kolaylaştıracak yönde davranışa zorlayan bir denetim yetkisi yüklemektedir. Kadastral
parsellerinin, imar planı ile getirilen düzene uygun kullanılışı yolundaki en ciddi
müdahale olarak görülen arazi ve arsa düzenlemeleri, genellikle bir tür kamulaştırma
şeklinde de değerlendirilmektedir. Burada en önemli husus; işlemin, maliklerinin veya
diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın yapılması ve dağıtım ve tescil
işlemlerinin de idarece re’sen yaptırılmasıdır. Arsa ve arazi düzenleme uygulama
yetkisi, plan onama yetkisi ile paralellik gösterir. Belediye ve gelişme alanı sınırları
içindeki uygulamalarda belediyeler, diğer bölgelerde valilikler yetkilidir. Arsa ve arazi
düzenleme, sahiplerin rızası

ile

ya da

yönetim

tarafından zorunlu

olarak

uygulanabilmektedir.

3194 Sayılı Kanunun 18. maddesi ve İmar Kanunun 18 inci Maddesi Uyarınca
Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 7.
maddesine göre; imar planı yapılan yerlerde düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı
olan yol, meydan, park, yeşil saha, ibadet yeri, karakol yerleri için kullanılmak üzere,
düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların yüzölçümünden makismum % 40’a kadar
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bedelsiz olarak kesinti yapılmakta ve bu kesinti oranı, düzenleme ortaklık payı oranı
(DOPO) olarak tanımlanmaktadır. Kadastral parselin imara açılması halinde belirtilen
oranda yüzölçüm üzerinden indirim yapılarak hem imara açılan adada kamusal
hizmetler için gerekli olan alan maliklerden sağlanmakta ve yeterli olmaması halinde
diğer arazi edinim yolları kullanılabilmekte, hem de imar sonrası parsel değerlerindeki
artışın bir kısmı buy olla kamuya kazandırılabilmektedir. Ancak imar sonrası parsel
değerlerindeki artış aynı oranda olmamasına karşın, bir imar adasında parsellerden
yapılan kesinti oranlarının aynı olması, uygulamada önemli bir haksızlığa ve sebepsiz
zenginleşmeye neden olabilmektedir. Belediyelerin en önemli imar uygulama aracı
olan 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesi uygulaması, sadece kamu yararı açısından değil,
taşınmaz malikleri açısından önemli faydalar ve/veya dezvantajları getirmekte ve
uygulmada genellikle belediyelerce yapılan imar planlarının iptali için idari yargıda çok
sayıda dava açılmaktadır.

Türkiye’de arsa ve arazi düzenleme uygulamaları ile imar uygulama planlarının kısa bir
süre içinde araziye yansıtılarak, imar parsellerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Ülke
genelinde yürütülen arsa ve arazi düzenleme çalışmalarında uygulana gelmekte olan
mevcut kanun ve yönetmelikler bu amaca imkan sağlamakla birlikte, yapılan düzenleme
çalışmalarında hala önemli sorunların olduğu görülmektedir. Özellikle yapılan
uygulamalarda, parsellerin yeniden dağıtımı aşamasında, parsellerin objektif kriterlere
göre değerlendirilememesi, proje planlamasının eksikliği ve mevcut teknolojinin
yeterince kullanılamaması, yapılan uygulamaları olumsuz yönde etkilemektedir (Yıldız
1987, Akyel 1987, Yomralıoğlu 1988, Bıyık ve Uzun 1990). İmar planının mekana
uygulanmasını sağlamak amacıyla kamusal hizmetler ve bu hizmetlerle ilgili tesisler
için gerekli yerler için kullanılan ölçüt, eşit oranlı alan kesintisinin yapılmasıdır.
Gelecek yıllarda gerekli düzenlemeler yapılırken bu durum da göz önünde
bulundurulmalı ve imar uygulama işlemlerinde eşit oranlı alan kesintisi yerine
eşdeğerlik ilkesi dikkate alınarak işlem yapılmalıdır.
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İmar uygulamasının bütün paydaşlara olumlu ve/veya olumsuz etkileri olabilmektedir.
Ancak uygulamanın esas etkisi yerel yönetimler ve malikler üzerinde gözlenmektedir.

Değer esaslı imar uygulamasının belediyelere sağladığı başlıca faydaları aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
 Belediyelerin kamulaştırma yükü büyük ölçüde azalmaktadır.
 Arazi sahiplerinin oluru gerekmediği için uygulama hızlanmaktadır.
 İmar planları, güncelliğini kaybetmeden uygulanabildiği için arsa sahibi yapılaşma
hakkını imara uygun olarak kullanmakta, kamuya ayrılmış alanlara izinsiz yapı
yapılması zamanında önlenebilmektedir.
 İmar uygulama alanlarında yapılaşma hızlanmakta, bu da konut ihtiyacının imara
uygun olarak karşılanmasını sağlamaktadır.
 Yapılaşma için yeterince imar parseli üretildiğinden imara uygun olmayan arsalarda
kaçak inşaat yapma eğilimi büyük ölçüde azalmaktadır.
 Düzenleme yapılan bölgelerde belediyeler, altyapı hizmetlerini daha kolay ve hızlı
bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler.

Değer esaslı imar uygulamasının arazi maliklerine sağladığı başlıca faydaları ise
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 Arazi veya arsa, imar uygulamasıyla yasal olarak yapılaşmaya uygun bir imar parseli
haline geldiği için değeri önemli ölçüde artmaktadır.
 Satmak veya bina yapmak için gerekli olan imar parseli ihtiyacı karşılanmaktadır.
Böylece pasif kullanımlı sınırlı arsa, aktif kullanılır hale gelmektedir.
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 İnşaata elverişli olmayan küçük kadastral parsellerin birleştirilerek, imara elverişli
bir parsel haline getirilmekte ve parsel sahiplerine inşaat yapabilme olanağı
sağlanmaktadır.
 Düzenleme ile bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal altyapı sağlanmaktadır.

Değer esaslı imar uygulamasında amaç; arazi ve arsaların imar planına uygun hale
getirilmesi, yeni oluşan imar parsellerinin eşitlik ilkelerine göre dağıtılması, imar
planında kamusal hizmet parsellerine ayrılmış alanlar için gereken toprak ihtiyacının
karşılanarak

umumi

hizmet

tesislerinden

arsa

ve

arazilerin

yararlanmasının

sağlanmasıdır. Düzenlemeye tabi tutulan alanlarda, bütün arsa ve arazilerin birim
alanları eşdeğerde olduğu kabul edilmektedir. Halbuki düzenlemeye giren arsa ve
arazilerin birim alanları eşdeğerde olmadığı gibi, düzenlemeden sonra oluşan imar
parsellerinin birim alanları da eşdeğerde değildir.

Arazi ve arsa düzenlemesi işlemi, uygulama imar planı verilerine göre konum, şekil ve
alan bakımından parseller oluşturularak yeniden dağıtılması şeklinde uygulanmaktadır.
Düzenleme işlemiyle eski parselde değer artışının gerçekleşmesi doğal olacaktır. Ancak
mevcut mevzuata göre uygulamada, bölge içerisinde bulunan kadastral parsellerinden
bazıları değer artışından çok fazla yarar sağlarken, bazıları ise daha az değer artışına
sahip olmaktadır. Bu da bölge içinde itirazlara ve çoğu kez de konunun yargı sürecine
taşınmasına neden olmaktadır.

Arsa ve arazi düzenlemesi, herhangi bir bölgedeki mevcut kadastral yapısını imar planı
ile değişime zorlamakta ve yapılan uygulama ile sadece o bölge içindeki kadastral
parsel sınırları değil, mülkiyete ait mevcut ekonomik değerler de değişime uğramaktadır
(Bıyık ve Uzun 1990). Arazi ve arsa düzenlemesinin amaca ulaşabilmesinin koşulu,
düzenleme öncesi ve düzenleme sonrası değer dağılımının birbirlerine eşit olmasıdır.
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Ancak böyle bir yaklaşım ile imar planının uygulanmasında düzenleme bölgesindeki
bütün parsel sahiplerinin eşit bir şekilde etkilenmesi sağlanarak, uygulamadaki haksızlıklar
ortadan kaldırılabilir. Bunu sağlamak için düzenleme öncesi kadastro parselleri ile
düzenleme sonrası oluşturulacak imar parsellerinin, seçilecek uygun değer faktörlerine göre
ayrı ayrı değerlerinin tespit edilmesi ve parselleirn hak sahiplerine dağıtımı (parselasyon
planı) ile ilgili işlemlerde de alan yerine birim değeri esas alan yeni bir hesaplama
biçiminin yasal düzenleme ve uygulamalara konu olması gerekli görülmektedir
(Tanrıvermiş, 2009).

Arsa ve arazi düzenlemesi sonunda, imara uygun duruma getirilen her parselin değeri
aynı oranda artış göstermemektedir. Parsellerin değer artış oranları; imar parsellerinin
alanları, konumları, işlevleri ve kamusal hizmetlerden yararlanma olanakları gibi birçok
faktöre bağlı olarak oluşmakta ve imar adası içindeki parsellerin değerleri de doğal
olarak birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Bu koşullarda düzenlemede dağıtım
için eşit oranlı olarak parsel yüzölçümünden kesinti yapılmasından başka bir ilke
uygulamak gerekli olmaktadır. Bu ilkeye “eşdeğerlik ilkesi” denilmekte olup, bu ilkeye
göre bir kadastro parselinin maliki, düzenleme nedeniyle ne kâr etmeli ne de zarar
etmelidir. Bireylerin taşınmazları düzenlemeden önce ve sonra da aynı değerde
olmalıdır. Değilse aradaki değer farkı para olarak denkleştirilmelidir.

Eşdeğerlik ilkesinin uygulandığı arsa düzenlemelerinin amacı, taşınmazların eşdeğerli
dağıtımıdır.

Arsa düzenlemesi içine alınan taşınmazlarda bir yandan imar parseli

durumuna getirilmeleri nedeniyle değer artışı olurken, diğer yandan yerel teknik ve
sosyal altyapı tesisleri için gereken yerlerin kesilmesiyle değer azalması ortaya
çıkmaktadır. İdeal durumda artan ve azalan değerler eşit olmalıdır. Bu durumun
sağlanabilmesi için uygulanan eşdeğerlik yöntemiyle taşınmazların, imar uygulaması
öncesi ve sonrası dönemlerde objektif yöntemlerle değerlemesine gereksinme olur.
Katılım değerinden daha değerli bir imar parseli alan kimse aradaki farkı taksitler
biçiminde ödeyebilir, daha az değerli bir parsel alırsa fark kendisine belediye tarafından
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bir defada ödenir. Böylece arsa düzenlemelerinde belli bir orandaki parsel yüzölçümü
üzerinden kesinti yapılması artık sorun olmaktan çıkar.

Taşınmazların düzenleme öncesi değerleri ile düzenleme sonrası değerlerinin
belirlenmesi özel bir çalışma ve “uzmanlaşma” gerektirmektedir. Bir başka ifadeyle
değer takdiri çalışmalarının düzenleme çalışmalarına katılması gereklidir. Günümüzde
“taşınmaz geliştirme uzmanlığı” ve “gayrimenkul değerleme uzmanlığı” gibi değişik
isimlerle ifade edilen meslek grubu çalışanları tarafından taşınmaz değerlemesinin yapılması, günümüzün mevcut koşullarında yasal düzenlemeler, konuya yaklaşım ve
altyapının yeterli olmaması nedeniyle uygulamaya geçirilememektedir. Ayrıca bu
işlemin imar uygulama çalışmalarına ilave mali yük getireceği de unutulmamalıdır.

İmar uygulaması ile uygulama bölgesinde parsel değerlerinde değer artışı olacağı
beklentisi olağandır. Bir parselin değeri, genelde konum itibari ile o parselin sahip
olduğu özellikler ile doğrudan ilişkilidir ve o parselin sahip olduğu ekonomik değer ile
ölçülür. Bu değer, parselin mevcut piyasa koşullarındaki alım-satım bedeline karşılık
gelecektir. Değer tespitinde ölçü birimi ulusal para birimi veya yabancı para
birimi olabilecektir (Yomralıoğlu, 1997).

Taşınmazın değerini etkileyebilecek ana parametreler aşağıdaki gibi ifade edilebilir
(Doeble, 1986):


Topografik yapı,



Parselin şekli,



Mevcut kaynaklar,



Kullanılabilir alan,
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Mevcut kamu hizmetleri,



Çevre özellikleri,



Toprak kalitesi,



Görüş (manzara),



Sosyal ve teknik donatı alanlarına uzaklıklar (Eğitim merkezleri, sağlık tesisleri,
alış-veriş merkezleri, çocuk bahçesi, şehir merkezi, karakol, ibadethane, anayol,
demir ve deniz yollarına olan uzaklıklar vb.),



Gürültü,



Yerleşim yerlerinin kent içindeki zararlı bölgelere uzaklığı,



İzin verilmiş kat adedi ve inşaat alanı (emsal),



Parselin ada içindeki konumu,



Parselin cephe aldığı yol/yolların özellikleri,



Diğer faktörler.

Parametrelerin bir kısmı değeri artırırken, bir kısmı değeri azaltır. Taşınmaz
değerinin belirlenmesinde, parsel değerini etkileyen parametrelerin sayısı, yöresel
özelliklere ve tercihlere göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca değerin sübjektif
olması ve parametrelerin değere olan etkisini belirlemede farklı yaklaşımlar,
değerlemeyi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte değer
uygulamaları

başta

olmak

üzere

mevcut

esaslı

uygulamaları

yaklaşımın,

imar

iyileştirebileceği

unutulmamalıdır. .

Taşınmazların değerini belirlemede öyle parametreler belirlenmelidir ki; her biri
sayısal büyüklüklerle tanımlanabilmeli ve matematik model içinde ifade edilebilmelidir.
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Üstelik bu parametreler, ülkenin her yerindeki tüm uygulayıcılar tarafından tereddütsüz aynı
anlamda ifade edilebilir nitelikte olmalı ve kişisel tercih kullanılmamalıdır.
Uygulanabilirlik açısından en önemli husus budur. Bu nedenle yukarıda sıralanan
parametrelerden bu forma uyabilenler, bu çalışma kapsamında dikkate alınmıştır. Esasen
parametrelerin

tamamının

dikkate

alınması

bilimsel

bir

yaklaşımdır. Ancak

uygulayıcılar yönünden sıklıkla ikilem oluşturacağı düşünülen değer parametreleri ve
bunların

değer

üzerine

etkileri

konusunda

kapsamlı

uygulamalı

bilimsel

araştırmaların yapılması ve her bir parametrenin değer üzerindeki etkisinin stadrat
oranlara dönüştürülmesi sağlanarak farklı uzmanların aynı zaman diliminde aynı
parsele aynı verileri kullanarak çok farklı değerleri takdir etmelerinin önüne
geçilmelidir.

Taşınmaz değerlemesi alanında yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi sonucunda,
imar parseli oluşturma amaçlı veya dağıtım işlemine konu olacak bir taşınmazın
değerini etkileyen parametreler belirlenerek yukarıda sıralanmıştır. Değerlemeyi
doğrudan etkileyen parametreler belirlenmiş ve bunlara “değer eşitliğini esas alan
modele ilişkin parametreler” adı verilmiştir. Bu parametrelerin en fonksiyonel
olanları ve modele matematiksel olarak katılabilenleri ise aşağıda sıralanmıştır (Yalpır,
2007).



Parselin konut alanı ve kat adedi,



Parselin cephe uzunluğu,



Parselin cephe aldığı yol/yolların genişliği



Parselin cephe sayısı,



Parselin sosyal ve teknik donatı alanlarına uzaklığı,



Parselin ada içerisindeki konumu.
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Bunlardan, konut alanı ve kat adedi parametreleri birleştirilerek ortalama inşaat
alanı (emsal) olarak tek bir parametre ile modelde matematiksel olarak ifade edilmiştir.
Parselin cephe sayısı, cephe uzunluğu ve cephe aldığı yol/yolların genişliği
parametreleri de birleştirilmiştir. Parselin sosyal ve teknik donatı alanlarına uzaklığı ile
parselin ada içerisindeki konumu da birlikte, her imar adası için ayrı ayrı konum
puanlaması yapılarak matematik model içine alınmıştır. İmar uygulaması ile kadastral
parsellerinde oluşacak değer artışının “değer eşitliğini esas alan uygulama” ile irdelenmesinde, “uygulama bölgesindeki bütün malikler değer artışından eşit oranda faydalanmalı”
düşüncesi olup, bu da eşdeğerlilik ilkesinin özünü oluşturmaktadır (Yıldız, 2006).

İncelenen örnek olayda parseller fiilen imar uygulaması görmüş olup, özellikle
beşinci bölgede kadastral ve imar parsellerinin piyasa değerleri arasındaki farklılık
karşılaştırılmıştır. Ancak imara dayalı değer artışları ile ilgili olarak u ygulanabilir
bir model sunabilmek için, uygulamanın önündeki mevcut olan engellerin göz ardı
edilmemesi gerekir. 3194 Sayılı Kanunun 18. maddesinin uygulamasının bölgeye
getireceği değer artışlarının bütün parsellere olabildiğince eşit yansıtılması amacıyla
dağıtım esnasında eşdeğerlilik ilkesi dikkate alınmıştır. İmar planı uygulayıcılarının
eşdeğerlilik esaslı dağıtım gerçekleştirilmesi, bir başka deyişle değere etki eden parametreleri matematiksel formda ifade etmesi, dağıtım esnasında uygulanabilir ve daha adil
sonuçlara ulaşmalarına katkı sağlayacaktır. Ancak, dağıtımın temel kurallarından biri
olan, kadastral parsele eski yerinden imar parseli verme ilkesi, eşdeğerlilik ilkesine
göre dağıtımda da temel kural olarak düşünülmelidir. Eşdeğerlilik esasına göre
yapılmasının, mevcut uygulamaya göre daha adil olduğu dikkate alınırsa, 3194 Sayılı
Kanun ve diğer yasal düzenlemelerde bu yönde yeni düzenlemenin gerçekleştirilmesi ve
değer esaslı imar uygulaması konusunda altyapı tesisi için ulusal ve yerel düzeylerde
çalışma yapılması yerinde olacaktır. Belediyelerin imar uygulamaları ve özellikle objektif
ölçütlere dayanmayan imar tadilatları ve bunun neden olduğu yolsuzluklar ile yapılan imar
uygulamalarında memnuniyetsizlikleri azaltabilmek için değer esaslı imar uygulaması için
yasal ve kurumsal altyapının tesisi ve etkin olarak işletilmesi gereklidir.
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4. ANKARA İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ VE İNCEK ÖRNEĞİNDE İMARIN
TAŞINMAZ DEĞERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

4.1 Ankara İlinin Tanımlanması

İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Sakarya Bölümünde yer alan Ankara, 38° 33’ ve 40° 47’
kuzey enlemleriyle 30° 52’ ve 34° 06’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. 2000
yılı nüfus sayımı verilerine göre, 4.007.860 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin ikinci, 25.706
km² yüzölçümüyle 3. büyük ili olan Ankara, Türkiye Cumhuriyetinin Başkentidir.

Kuzeyde Bolu ve Çankırı, doğuda Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, güneyde Aksaray ve
Konya, batıda ise Eskişehir illeriyle çevrili olan Ankara il nüfusunun %88,34‘ü şehirde,
%11,66‘sı kırda yaşamaktadır. Ankara iline bağlı 24 ilçe, 19 bucak ve 926 köy
bulunmakta, Ankara Büyükşehir Belediyesi kapsamında ise; Altındağ, Çankaya,
Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ile 5216 Sayılı Kanun
uyarınca 2004 yılında Büyükşehir Belediyesine bağlanan, Akyurt, Ayaş, Bala, Çubuk,
Elmadağ, Kalecik ve Kazan olmak üzere toplam 15 ilçe ve 21 ilk kademe belediyesi yer
almaktadır.

Ankara morfolojik bakımdan, İç Anadolu ile bu bölgeyi denizden ve diğer bölgelerden
ayıran sıradağlar arasında yerleşime elverişli doğal bir eşik kuşağında yer almaktadır.
Kuzey ve güneyindeki yer şekilleri farklı olan ilin; güneyinde 1.100-1.200 m.
yükseklikteki çıplak platolar (Haymana ve Kızılırmak platoları) ile bunlar arasında
uzanan çöküntüler yaygın olarak bulunmaktadır. Platolar üzerinde yer yer orta
yükseklikte dağlar [(Paşadağ 1.367 m, Dinekdağı 1.744 m.] yer almakta, kuzeye
gidildikçe ise engebelik artmaktadır. Ankara’nın güneyinde Elmadağ (1.862 m.),
doğusunda İdris dağı (1.992 m.), kuzeybatısında Ayaş Sırtları (1.610 m.), platolar
üzerinde birbirinden çöküntülerle ayrılmış olarak güneybatıya uzanmaktadır. Daha
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kuzeyde Köroğlu dağları ile kaplı engebelik ve ormanlık alana geçilmekte olup, burada
2.034 m yükseklikteki Işık dağı yer almaktadır. Mürted (Kazan), Çubuk ve Balaban ile
Polatlı ovaları ilin başlıca ovalarıdır. Güneyde Kızılırmak platosunun batı kıyısındaki
geniş çöküntünün içinde, Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü yer almaktadır.
Ankara, Orta Anadolu Bölgesinde, doğu-batı yönünde uzanan Mürted ve Engürü,
kuzeyde Çubuk, güneyde Mogan ovalarının kesiştiği engebeli, ancak yerleşime uygun
özellikler taşıyan bir konumdadır. Engürü ovası; kuzeyde Karyağdı dağları (1200-1500
m), güneyde Meşe ve Hacı dağları, güneydoğuda Elmadağ (1862 m); ile Çubuk ovası;
kuzeydoğuda Karyağdı Hüseyingazi (1415 m) ve İdris dağları (1997 m), ile Mogan
ovası (Gölbaşı çevresi) ise; güneyde Hacılar ve Elmadağ ile sınırlanmaktadır.

Şekil 4.1 Ankara Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Sınırı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırı; 15 ilçe, 21 ilk kademe belediyesini kapsayan, 401
adedi 5216 sayılı Kanun öncesi Büyükşehire bağlı, 59’u 5216 sayılı Kanun öncesi
Büyükşehire bağlı olan 8 ilçeye eklenen, 220’si 5216 sayılı kanun ile mahalle statüsü
kazanarak Büyükşehir belediyesine bağlanan, 60 adedi yeni bağlanan ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin ilk sınırları içindekiler olmak üzere toplam 740 Mahalleden
oluşmaktadır. (Şekil 4.1).

4.1.1 Nüfus ve tarımsal durumu

1990 Nüfus sayımına göre, nüfusun % 80’i Ankara Büyükşehir Belediye sınırlarında
kalmak üzere, toplam 3.191.402 kişi, Metropoliten Alan Sınırı içinde yaşamaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediye Sınırı, 5216 Sayılı Kanun ve uygulamasına yönelik olarak
İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan Genelgeler doğrultusunda belirlenmiş olup, yüzölçümü
yaklaşık 692.467,51 ha’dır. 2007 yılı itibariyle, bu sınır içinde 2000 yılı nüfus sayımı
sonuçlarına göre, 3.572.481 kişi yaşamaktadır (Anonim 2000).

Yükseköğrenim bitirme oranı Ankara’da, %11,74 iken, İstanbul’da bu oran %7,46,
İzmir’de %8,53’tur. İç Anadolu Bölgesindeki diğer illerde ortalama %5’lik bir
yükseköğrenim mezuniyeti bulunduğu dikkate alındığında, Ankara’nın ülkenin en
eğitimli kenti olduğu ifade edilebilir (Çizelge 4.1ve Çizelge 4.2).

Seçilmiş bazı göstergeler izlendiğinde, ev sahipliliği ve kirada oturma oranları
bağlamında da önemli tespitlere erişilebilmektedir. Ev sahipliliği oranı, İstanbul ve
İzmir’den daha düşük görünen Ankara, buna karşın kirada oturma değerleri ile diğer
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kentleri geçmesi beklenirken, İstanbul’un gerisinde kalmaktadır. Bu durumu, Başkentlik
işlevleri ve kamu kurumlarının yoğun olduğu Başkentte, lojman sayısının yüksekliği
lojmanlarda ikamet edilebilmesi ile açıklamak olasıdır (Çizelge 4.1, Çizelge 4.2).

Çizelge 4.1 Ankara İli'nin Bazı İllerle Kıyaslamalı Seçilmiş Göstergeler-1

Adı

Toplam
Nüfus

TC.
Vatandaşı
Olmayan

Ankara
İstanbul
İzmir
Kayseri
Konya
Nevşehir

3203362
8803468
2232265
536392
742690
67864

7479
46867
6821
503
760
532

Ekonomik
Aktif Olan
Toplam
Nüfus

1008333
2850022
686045
128304
172946
16238

Toplam
Hane
Halkı
Sayısı

%

Kendi
Konutlarında
Yaşayan
Haneler

472656
1299368
367559
75470
103583
9978

31.48 841488
32.37 2277030
30.73 623285
23.92 125497
23.29 170066
23.93 17689

%

Kişişel
Kiralanmış
Evlerde
Yaşayan
Haneler

56.17
57.06
58.97
60.14
60.91
56.41

282534
815031
201319
41240
55115
6046

%

Bir
Kişiden
Oluşan
Aile
Sayısı

%

33.58
35.79
32.30
32.86
32.41
34.18

55287
150050
48789
4185
6287
868

6,57
6,59
7,83
3,33
3,70
4,91

Kaynak: DİE, 2000. Nüfus Sayımı Sonuçları

Çizelge 4.2 Ankara İli'nin Bazı İllerle Kıyaslamalı Seçilmiş Göstergeler-2

Adı

İşşiz
Nüfus

Ankara 148226
İstanbul 474500
İzmir
128072
Kayseri 22601
Konya
27656
Nevşehir 2522

%

Ücretli
Çalışan

14,70
16,65
18,67
17,62
15,99
15,53

860962
2342523
570817
104265
131587
11778

%

Toplam
İlköğretim
Mezunu

85,38 930789
82,19 3227059
83,20 797120
81,26 193014
76,09 291916
72,53 24670

Kaynak: DİE, 2000. Nüfus Sayımı Sonuçları
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%

Ortaöğretimi
Bitiren
Nüfus

%

Yükseköğretimi
Bitiren Toplam
Nüfus

%

29,06
36,66
35,71
35,98
39,31
36,35

652372
1343206
371146
72395
94310
9123

20,37
15,26
16,63
13,50
12,70
13,44

376014
656713
190484
28873
40881
3802

11,74
7,46
8,53
5,38
5,50
5,60

Çizelge 4.3 Türkiye ve Ankara Kenti Nüfusunun Gelişimi

Yıllar

Türkiye
Nüfusu
(1000)

1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000

13,648
16,158
17,821
18,790
20,947
24,065
27,755
31,391
35,605
40,347
44,736
50,664
56,473
67,803

Kent Nüfusu
10.000 Üzerinde
Olan Yerleşimler
(1.000)
2,223
2,721
3,216
3,466
3,924
5,425
7,200
9,343
12,724
16,707
20,330
26,418
31,804
41,804

Ankara
Kenti
Nüfusu
74,553
122,720
157,242
226,712
288,536
451,241
650,067
905,660
1,236,152
1,701,004
1,877,755
2,304,166
2,584,594
3,356,877

Ankara’nın
Türkiye’de
Türkiye’nin Kentli
Kentli Nüfus
Nüfus İçindeki
Oranı (%)
Oranı (%)
16,280
3,35
16,840
4,51
16,850
4,89
18,440
6,54
18,730
7,35
22,540
8,32
25,940
9,03
29,760
9,69
35,740
9,72
41,410
10,18
45,440
9,24
52,140
8,72
56,320
8,13
61,655
8,03

Ankara Kentinin
Toplam İçindeki
Oranı (%)
0,55
0,76
0,88
1,21
1,38
1,88
2,34
2,89
3,47
4,22
4,20
4,55
4,58
4,94

Kaynak: DİE, 2000. Genel Nüfus Sayımı İdari Bölünüş

Çizelge 4.4 Hane Halkı İşgücü Anketine Göre İstihdam Edilenlerin Sektörel Dağılımı
Bölge Adı
İstanbul
İzmir
Ankara

Toplam
İşgücü
(1000)
3556
1146
1290

Tarım
(1000)

Sanayi
(1000)

Hizmetler
(1000)

Tarım
(%)

Sanayi
(%)

Hizmetler
(%)

23
207
94

1527
391
303

2,006.00
548.00
893.00

0.65
18.06
7.29

42.94
34.12
23.49

56.41
47.82
69.22

Kaynak: TUİK, 2005

1927 yılında Türkiye nüfusu 13.648.000 kişi ve Ankara kentinde 74.553 kişi yer
alırken, 72 yıl sonra 67.803.000’lik miktar üzerinden Ankara’da 3.356.877 kişi olduğu
göze çarpmaktadır. Hane halkı işgücü anketine göre ise de, toplam işgücü bakımından
İstanbul’dan sonra 2., tarım sektöründe İzmir’den sonra 2., sanayi sektöründe ise 3.
Sırada yer aldığı görümektedir (Çizelge 4.4).
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Tarım sektörünün ulusal hasıladaki payının azalması ekonomik gelişmenin doğal bir
sonucu olup istenilen bir durumdur. Gelişmiş ülkelerde tarımın GSYİH içerisindeki payı
ise % 2-4 civarındadır. Tarım sektörünün ulusal hasıla içindeki payının azalmasını
sadece ekonomik gelişmenin bir sonucu olarak kabul etmek doğru değildir. Tarım
kesiminin yarattığı üretim değerlerinin diğer sektörlerde özellikle sanayi sektöründe
yaratılan değerlerin altında olması tarım ürünleri fiyatlarının, diğer sektörlerdeki urun
fiyatlarından daha yavaş, bir artış göstermesi bu oranın düşmesinde bir ölçüde etkilidir.
Ayrıca tarım sektörünün büyüme hızının diğer sektörlerdekine göre düşük olması hasıla
katkısını olumsuz yönde etkilemiştir (Tarım İl Master Planı, 2004). 1990-2000
yıllarında sektörel dağılıma bakıldığında; Ankara’da tarım sektörünün GSYİH’daki
payı, 1990 yılında % 5,30 iken, 2000 yılında % 4,70 oranına düşmüştür (Çizelge 4.5 ).

Çizelge 4.5 Türkiye, İç Anadolu Bölgesi ve Ankara İli’nde GSYIH İçinde Tarımın Payı (%)
Tarım

Birimler

1990
5,3
16,4
17

Ankara
İç Anadolu Bölgesi
Türkiye

2000
4,7
12,8
13,4

Kaynak: DPT, 2002 ve 2003. İllere ve Bölgelere Göre Çeşitli Göstergeler

Ankara İlinde 1980 yılında toplam nüfusa göre istihdam edenlerin, tarım sektöründe
istihdam edenlerine oranı % 27,6’dır. Bu oran 2000 yılında % 16,2’ye düşmüştür. 19802000 yılları arasında tarım sektöründe istihdam edenlerin oranında azalma gözlenirken;
hizmetler sektöründe bu oran % 58,5’in % 70,4’e çıkarak, hizmetler sektörünün ağırlık
kazandığını göstermektedir (Çizelge 4.6).
Çizelge 4.6 Ankara’da Tarım Sektörüne Göre İstihdam Eden Nüfusün Payı

Toplam İstihdam
Tarım İstihdamı
Oran (%)

1980

1985

1990

2000

984207

1090330

1103325

1378699

271664

288097

200191

223488

27,6

26,4

18,1

16,2

Kaynak: DİE, Genel Nüfus Sayımı, 2005
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4.1.2 İmar Durumu ve Gelişim Süreçleri

Ankara’nın başkent seçilmesi, taşıdığı sosyal boyut yanında kentin fiziksel, ekonomik,
sosyal ve kültürel görüntüleri açısından da bir çok önemli gelişmeyi beraberinde
getirmiştir. Ankara’nın başkentleşmesiyle çok hızlı bir biçimde büyüyen kamu
kuruluşları ve bürokrasisi beraberinde yeni bir sosyal grup, “Memur kesimi”
oluşturmuştur. Ayrıca, başkentin kurulması dev bir şantiye yarattığından, inşaat
sektöründe de önemli bir istihdam patlaması yaşanmıştır. Bunun yanısıra modern kent
yaşamının gerektirdiği hizmetlerin ortaya çıkmasıyla kentin fiziksel yapısı yanında
sosyo-kültürel yapısı da yeniden şekilenmeye başlamıştır. Bütün bu potansiyeller
Ankara’yı Anadolu’nun ortasında, durağan bir bölgede çok yönlü bir çekim noktası
haline getirmiş, bunun sonucunda da Ankara tüm ülkeden, özellikle de İç Anadolu
Bölgesinden aldığı göçlerle yılda ortalama % 5,5 oranında bir kentleşme hızı
yakalamıştır. Diğer yandan söz konusu hızlı kentleşme sürecine koşut olarak, ülkenin
başkentinde

tümüyle

arzulanan

örnek,

nitelikli

ve

kaliteli

kentsel

gelişim

sağlanamamıştır. Buna karşın, özellikle imar konusunda atılan birçok adım, ülkenin
diğer kentleri için örnek oluşturup, Ankara’yı çekici güç ve ilgi odağı haline getirdiyse
de tüm gelişmeler kontrol altında tutulmadığından siyasal, ekonomik, sosyal ve fiziksel
anlamda istenilen başkente ulaşılmasında sorunlar yaşanmıştır.

Ankara, ulusal canlılığın simgesi olarak, ülkede planlama felsefesinin hayat bulduğu,
planlama geleneği ile gelişme eğilim ve kararlılığının en üst düzeyde kendini gösterdiği,
Başkenttir.

Planlama geleneğinin hayata geçişinde, planlama literatürüne giren özgün planlama
çalışmalarında, hep Ankara’nın planlamaya, kentsel değerlere sahip çıkan, bunları
önemseyip, yücelten, geliştiren bilinç ve eğitim düzeyi, kararlılığı ve kentin sosyoekonomik, sosyo-kültürel değer ve özgünlükleri hakim olmuştur. Ankara, ülke planlama
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deneyimi açısından öncü-örnek rolünü, bu plan ile de sürdürmelidir. Bu çalışmanın
amacı da, teorik ve uygulamaya yönelik olarak örnek ve öncü bir planlama sürecini,
ülkenin Başkentini Cumhuriyetin 100. yılına hazırlayacak şekilde kurgulanmıştır.

Ankara’nın başkent olmasıyla, kentte yaşanan ve yaşanacak gelişmelere koşut olarak
artan nüfus için yerleşim bölgelerinin planlanması gerekliliği anlaşılmış ve Ankara’nın
bir simge olarak kusursuz imar edilmesinin rejimin başarısı ile özdeşleşeceğine
inanılması nedeniyle, kentin imarı için çok yoğun bir çalışma başlatılmıştır.

Bu yönde atılan ilk adım 16 Şubat 1924’te 417 sayılı “Ankara Şehremaneti Kanunu” ile
Ankara Şehremaneti’nin kurulmasıdır. 6 yıl kadar süren Şehremaneti döneminde 583
sayılı Kanun ile Yenişehir’in büyük bir kısmını içeren yaklaşık 400 ha’ının
kamulaştırılması, 28.5.1928 gün ve 1351 sayılı Kanunla, planların uygulanması için
özel yetkilerle Ankara Şehri İmar Müdürlüğü kurulması ve Ankara için bir imar planı
yapılması gibi stratejik ve önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Ankara’nın ilk planı olarak adlandırılacak Lorcher Planı, kentin bugünkü simgesel
merkezi olan Kızılay ve çevresine ilişkin temel kararları vermiştir. Nitekim daha sonra
Jansen de bu mahalle ve bölgeyi, bir veri olarak planına geçirmiş, hatta planın civardaki
yörelerini, bu mevcut fikirden hareketle çizmiştir. Lorcher Planı, bir ızgara (Grid-Iron)
yol sistemi üzerinde homojen ve bahçeli, tek ve en fazla iki kata ulaşan bir doku
öngörmektedir. Bu planın uygulanmasına karşın, kent 1927 sonunda Çankaya ve
Keçiören’e doğru yayılma eğiliminde olduğu görülmektedir ( Şekil 4.2).
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Şekil 4.2 Lorcher Planı

1927 yılında kentin İmar Planı’nın yapılması için sınırlı bir uluslararası yarışma
düzenlenmiş ve 1928 yılında sonuçlanan yarışmayı kazanan Jansen planı (Şekil 4.3),
toplam 1500 ha alan üzerinde ortalama 120-240 kişi/ha yoğunluklarla yaklaşık 300.000
kişinin yaşayacağını varsaymıştır. Eski Ankara’yı tümüyle yenileyen Jausseley planı ve
geleneksel dokuyu tümüyle korurken uygulanabilir gerçekci bir yaklaşım getiren Jansen
planı, tüm imar planlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, arsa spekülasyonu ve
kentin umulandan çok

daha hızlı büyümesi sonucunda plan gerçek niteliğini

kaybetmeye başlamıştır. Baskılarla oluşan değişiklikler, Atatürk’ün ölümünden sonra,
Jansen’in hazırladığı planın uygulamasını, Ankara Şehri İmar Müdürlüğü’ne bırakarak
1939 yılında Müşavirlik görevinden ayrılmasına neden olmuştur. Jansen Planı
kararlarının yeterli yaptırımları getirememesi ile Ankara kentinin gelişmesi kontrol
edilememiş, sonuç olarak Jansen Planındaki 1978 yılı hedefli 300.000 kişilik nüfusa,
1950’li yılların başında ulaşılmış, “gecekondu olgusu” ise 1940’ların son yarısına doğru
kente damgasını vurmaya başlamıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda, kentin
gelişiminin gerisinde kalan plan yerine, Ankara için yeni bir planlama çalışması
kaçınılmaz olmuş ve Ankara Belediyesi’nin girişimi ile 1955 yılında Şehir İmar Planı
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için, Uluslararası bir yarışma açılmış, Nihat Yücel ve Raşit Uybadin tarafından
hazırlanan ve yaklaşık 12.000 ha’lık bir alanı kapsayan imar planı birinci gelerek, 1957
yılında onaylanmıştır. Bu planla Ankara, yalnızca belediye sınırları içinde, batı, kuzey
doğu yönlerinde bir çevre yolu ile kuşatılmış, yağ lekesi şeklinde bir gelişme gösteren
tek merkezli, gecekondusuz, oldukça yoğun ve görece homojen 750.000 nüfuslu bir
kent olarak tasarlanmıştır. Ancak, Yücel-Uybadin Planı (Şekil 4.4), birçok olumsuzluğu
içermektedir. Planla 30 yıl sonrası için hedeflenen 750.000 kişilik nüfusa 1965 yılına
gelmeden ulaşılmış, belediye sınırı ile sınırlandırılmış planlama yaklaşımı; plan ve
belediye sınırı içinde yoğunluk artırım taleplerini, plan sınırı dışında kaçak yapılaşmaya,
kuzey-güney doğrultusuna yüklenerek Ulus-Kızılay merkezlerinin aşırı yoğunlaşmasına
yol açmıştır. Uygulama İmar Planı olarak bugünde yürürlükte olan bu plan, bir yandan
1965 de kabul edilen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yapılmasını zorladığı 1968
tarihli Bölge Kat Nizamı Planı; öte yandan da imar planı değişiklikleri ve büyüklü
küçüklü mevzi imar planları yoluyla yapılan ekler sonunda tanınmaz hale gelmiştir.

Bütün bu olumsuz gelişmeler sonucu, kentin sağlıklı gelişmesi bu planla da
denetlenememiş, 1960’lar da Ankara için yeni bir plan hazırlanmasını zorunlu kılmış ve
1969 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde kurulan
Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu (AMANPB) ülkede ilk kez metropoliten
ölçekte bir planlama çalışmasını başlatmıştır.

AMANPB, 1970-1975 yılları arasında yürüttüğü kapsamlı Ankara araştırmaları sonunda
20 yıl perspektifli bir Nazım Plan şeması geliştirmiş ve bu şema 1982 yılında “Ankara
1990 Nazım Planı” onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Şekil 4.5).
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Şekil 4.3 Jansen Planı

Şekil 4.4 Yücel-Uybadin Planı
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Şekil 4.5 1990 Nazım İmar Panı

Ankara 1990 Nazım Planı, bir imar planı deneyiminden çok, “yapısal plan (structure
plan)”

denebilecek

yönlendirici

bir

çerçevenin

ışığında,

ayrıntılı

planlama

çalışmalarının yapıldığı, yeni bir planlama anlayış ve sürecini gündeme getirmiştir.

1970’lerin ilk yarısında hazırlanmaya başlanılan nazım plan ile, 10 yıla yakın bir
süreyle kentteki gelişmeler izlenerek zaman içinde olgunlaştırıldığı için Ankara’nın
Belediye Sınırları dışındaki gelişmelerinin yönlendirmesinde başarı sağlanmış, sorunlar
doğru teşhis edilmiş ve önerilerde gerçekçi olunmuştur. Ankara 1990 Nazım Planında,
1990 da nüfusun 2.8 milyon (düşük göç kabulü) 3.6 milyon (yüksek göç kabulü)
aralığında olacağı öngörülmüş, gerçekten de 1985 yılında Ankara nüfusu 2.3 milyon,
1990 yılında ise 2.5 milyon olarak gerçekleşmiştir.
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Söz konusu Nazım Planın temel politikası, bir ana koridora bağlı olarak (batı koridoru)
topografik çanak dışına çıkmasını sağlamak ve böylece hava kirliliğinin daha az olacağı
alanları yerleşime açmak olmuştur. Bu bağlamda, özellikle Batıkent, Eryaman, Sincan
gibi Toplu Konut Alanları ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli odaklar
planlanarak gelişmeye açılmış ve kent ağırlıklı olarak İstanbul Yoluna yönelmiştir.

Ancak 1990 Nazım Planı onandıktan sonra, Karayolları Genel Müdürlüğünce
projelendirilen “Ankara Çevre Otoyolu” kentin makroform ve jeomorfolojik yapısıyla
çelişen dairesel bir sistemle korunması gerekli bazı doku ve kuşakları da zedeleyerek,
spekülatif baskıları artırmış, güzergah boyunca Nazım Plan kararlarından tamamen
farklı olarak sanayi ve konut alanları için yer seçimleri yapılmasına ve plan isleyişinin
bozulmasına yol açmıştır.

Diğer taraftan kısa zamanda yapılan Nazım Plan değişiklikleri ile ilave nazım planları,
ruhsatsız konut alanlarının (gecekondu) düzenlenmesine yönelik “Islah İmar Planlama
Çalışmaları”, belediye mücavir alan sınırı dışındaki parçacı planlama yaklaşımları ve
kaçak yapılaşmaların kontrol edilememesi sonucu, “Ankara 1990 Nazım Planı” da
işlevsiz hale gelmeye başlamıştır.

Bu halkadaki gelişmeleri yönlendirmek ve Ankara Kentsel Ulaşım Projesine temel
teşkil etmek amacı ile 1986’da ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde oluşturulan
bir araştırma grubuna, 2015 yılı hedef alınarak Ankara kent makroformu değişim
süreçlerine ilişkin 1/100.000 ölçekte bir “Yapısal Plan” hazırlattırılmıştır. Bu planlama
çalışması; başlangıçta Ankara Kentsel Ulaşım Projesi’nin gerektirdiği 2015 yılının
makroformuna ilişkin girdi sağlamak gibi sınırlı bir amaçla başlatılmıştır. Öte yandan
3194 sayılı “İmar Kanunu’nun mücavir alan sınırı dışında planlama yetkisini Valiliğe
vermesiyle, mücavir alan sınırıyla kısıtlanmayan Valilik, Belediye ve Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı arasında bir eşgüdüm sağlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 2015
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önerisinin kentin gelişimine yön vermesi amacıyla kullanılmak istenmesi üzerine
Bayındırlık İskan Bakanlığı, Ankara Valiliği ve ABB arasında bir protokol
oluşturularak söz konusu öneri bir “Yapısal Plan” haline getirilmiştir.

Şekil 4.6 2015 Yapısal Plan Şeması

KGM’nün yürüttüğü Ankara Çevre Otoyolu ve Erişim Kontrollü Devlet Yolu projeleri,
kent makroformunu beklenmedik biçmde etkilemiş, buna ilaveten, 2015 Planlama
çalışmasının (Şekil 4.6) öngördüğü desantralizasyonu gerçekleştirecek bir kararlılık ve
yönetsel bütünlük sağlanamamış, bu planda tanımlanan odak ve aksların olduğu
bölgelerde, planın ilkeleri gereği olmayan spekülatif arsa-arazi hareketlenmeleri
meydana gelmiştir. Bu sürecin kentin bir saçaklanma, yayılma eğilimine girdiği
yönündeki değerlendirmeleri de hazırladığı söylenmektedir.
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Kentsel yönetsel sistemin, imar-planlamaya ilişkin yasal çerçevenin, kentsel dinamikler
ve makroformun büyük değişimler geçirdiği 2025 Planlama Çalışmalarında (Şekil 4.7);
Ankara Metropoliten Alanı ve odağında yoğunlaşan sorunları çözebilmek, kent
makroformunu etkileyen, kentsel altyapı hizmetlerine gereksiz ek yük ve darboğazlar
getiren parçacı gelişmeleri durdurabilmek, bu uygulamalarla eş zamanlı ve eş koşullu
olarak yoğunlaşan plan dışı gelişmeleri kontrol altına alabilmek amacıyla 2025 yılı
erimli planlama çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi’nce sürdürülmüş ve bu anlamda
anakentin etki alanını genişleten yeni bir yetki alanı tanımlanmaya çalışılmıştır. 2015
Yapısal Plan çalışmaları kapsamında desantralizasyonun önerildiği Temelli, Ahiboz,
Kazan Odaklarına dek uzanan ve yaklaşık 202.000 ha’a ulaşan yeni bir mücavir alan
belirlenmiş ve bu sınır, 07.02.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca
onaylanmıştır. Bu sınır onaması ardından anılan Bakanlı ve Büyükşehir Belediyesi
arasında “güneybatı Ankara” için sınır ve plan bazında bir dizi dava yaşanmıştır. Bu
dönemde, davalı mücavir alan bölümlerini de içeren 1/25.000 ölçekli Güneybatı Ankara
Gelişme Aksı ve Yakacık-Yuva Çevre Düzeni Nazım İmar Planları 14.03.1995
tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca ve her iki plana ait 1/5.000 ölçekli Nazım
İmar Planları etaplar halinde Ankara Valiliği’nce onaylanmıştır. Yargı süreçlerinin
Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanıp, iptal edilen mücavirin Büyükşehire iadesi ve
bu alanda Bakanlıkça yapılan planların iptali, bölgede oluşmuş sorun, beklenti ve
spekülasyonların giderilmesine yetmemiştir.

Bu dönemde, anakentlerin yönetimini belirleyen yasal çerçevede de önemli uygulama
güçlükleri ve anlaşmazlık konuları tanımlanmıştır. Etki alanındaki yerleşmelere ilişkin
karar üretemeyen ve mücavir alan ile sınırlanan bir düzenleme getiren 3030 sayılı
Kanun ile, hem metropoliten ilişkiler kontrol edilememiş, hem de mücavir alan sınırları
içinde çok parçalı ve yeterli eşgüdümden uzak yetki dağılımı-karmaşası gündeme
gelmiştir. Daha ötesi, anakent mücavir alanları içinde, 3030 sayılı yasa kapsamı dışında
bırakılan “Belde Belediyeleri” oluşumuna göz yumulmuş, kent içindeki süreçleri ve
gelişimi aktif etkilediği halde, kent bütünü sistematiğinden bağımsız ve her hangi bir üst
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ölçek kısıtı ve eşgüdümü olmaksızın plan uygulamaları yapabilen “Özerk Belediyeler”
yaratılmıştır.

Şekil 4.7 Ankara 2025 Nazım İmar Planı Önerisi

Böylesi karmaşık bir anakent yönetimi, planlama sistematiği ve yetki karmaşası altında
1990’lı yılların başından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara 2025
Nazım Planı çalışmaları sürdürülmüştür. Bu çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi İmar
Dairesince 30.07.1998 tarihinde sonuçlandırarak Ankara 2025 Nazım Planı onaylanmak
üzere Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuştur (Şekil 4.8).

5216 Sayılı Kanun’un, gerek belde belediyelerini büyükşehire ilk kademe belediyesi
olarak bağlaması, gerek kentin geniş etki alanı sayılabilecek bir bölgeyi, belediye sınırı
içine dahil etmesi ve gerekse bu sınırda Büyükşehir belediyesine ölçeğini 1/25.000
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olarak tanımlayıp, sınırlasa da bütüncül bir üst ölçek plan yapma görev ve
sorumluluğunu vermesini, bir fırsat olarak değerlendirmek gerekmektedir.

Şekil 4.8 Ankara 2023 Nazım İmar Planı

Bu plan, planlama geleneği ve bilincine sahip olarak gelişmiş ve önemli fırsat ve
olanakları olan Başkenti, gerçek bir süreç tanımı ile üst ölçek ile bitmeyen sürekli ve
etkili bir planlama mekanizmasına kavuşturmayı hedeflemektedir.
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Ankara Kentinin makroform gelişimi bağlamında, kentin 855.000 hektara ulaşan
sınırları içindeki genel gelişim ve süreç dışında, bu sınır içindeki yerleşimlere ve onların
kendi içinde ve Büyükşehir bütünü bağlamında gelişimlerini de irdelenmesinde; planlama
çalışmaları bağlamında kent bölgelere ayrılmış ve bu bölgeler içindeki yerleşimlerin
gelişme eğilimleri ve kent makroformunu biçimlendirecek plan karar ve atamaları
detaylı olarak irdelenerek müdahale biçimleri geliştirilmeye çalışılmıştır.

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, kentsel yerleşik alan içindeki karmaşık
sorunsallara yönelik müdahale biçimlerini süreçleriyle birlikte ele almak, kent
bütüncül bir yaklaşımla ama parçaları içerisindeki eşitsizlikleri, özgünlükleri, doğal
ve sosyo-mekansal yapı ve değerleri ile algılamak amaçlarıyla, kentsel alan içinde
birbirleriyle farklılaşan planlama bölgelerinin tespit edilmesini öngörmüş, analiz,
değerlendirme ve plan kararlarının bütünü yitirmeksizin bu bölgeler bazında
üretilmesini yararlı bulmuş ve bundan sonraki çalışma ve çabalar içerisinde bu planlama
bölgelerinin kullanılmasını hedeflemiştir. Buna göre, Büyükşehir Belediyesinin yeni
sınırları;
1.

Merkez Planlama Bölgesi
1.1 Merkez Çekirdeği
1.2 Merkez Yakın Çevresi

2.

Batı Planlama Bölgesi

3. Güneybatı Planlama Bölgesi (Örnek Olay İncek, bu bölgede yer almaktadır).
4. Güney Planlama Bölgesi
5. Doğu Planlama Bölgesi
6. Kuzey Planlama Bölgesi
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olmak

üzere

6

temel

planlama

bölgesi

oluşturulmuştur. Bu bölgelerin

belirlenmesinde, doğal ve topografik veriler yanısıra, idari sınırlar ve sosyo-ekonomik
ve ulaşıma dayalı ilişkiler de belirleyici olmuştur.

4.2 Gölbaşı İlçesininTanımlanması ve Gelişimi

Örnek olay olarak incelenen İncek Bölgesi, Ankara İli Gölbaşı İlçesi sınırları içinde yer
almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1300 km² ve 2000 yılında nüfusu 62.602 kişidir. İlçeye
bağlı 42 köy ile merkeze bağlı 6 mahalle bulunmaktadır. Adını Mogan Gölü’nden alan
İlçede 1965 yılında belediye teşkilatı kurulmuş ve 29.11.1983 günlü Resmi Gazetede
yayımlanan ve 2963 sayılı Kanunla ilçe kimliğine kavuşmuş, 22.10 1990 tarih ve
90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. maddesine
dayanılarak “Gölbaşı İlçesi Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilmiş ve 1991 yılında
da Gölbaşı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nca 27.09.1995 tarihinde onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planına göre “yapılaşma yasağı olan hassas alanlar” ile diğer
kullanımlara

ayrılan

alanlar

tespit

edilmiş

ve

buna

göre

uygulama

gerçekleştirilmektedir. Göl ve merkez ilçe çevresinde uygulanan kentsel dönüşüm
projelerinin (Karagedik, İncek, Kızılcaşar ve Taşpınar) konumları incelendiğinde, bu
alanların kent ve yakın çevresinde yoğunluğu nispeten düşük olan yeni yerleşim
merkezlerinin doğmasına neden olmuştur (Şekil 4.9).

Araştırma alanı olarak seçilen İncek Bölgesi; hem il ve ilçe merkezlerine olan yakınlığı,
hem de çevre ve il yolllarına yakınlığı nedeniyle genellikle yüksek gelir gruplu hane ve
bireyler tarafından yatırım ve iskan amaçlı olarak tercih edilmektedir (Şekil 4.10).
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Şekil 4.9 İncek-Kızılçaşar-Taşpınar kentsel dönüşüm ve gelişim projesi

Şekil 4.10 Gölbaşı İlçesi ve Örnek Olay Olarak İncelenen Alanın Görünümü
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Özellikle yerleşim yerinin konumu, ulaşım kolaylığı, yüksek çevre kalitesi ve sosyal ve
kültürel donatı alanlarına yakınlık, bu bölgede yaşama ve bölge dışında çalışmayı teşvik
eden başlıca faktörler arasında sayılmaktadır.

4.3 İncek Yöresinin Tanımlanması ve Konumu

İncek; Ankara İline 18 km ve Gölbaşı İlçesi’ne 8 km uzaklıkta olan ve Ankara’nın en
yüksek (1200 m dolayında) mevkilerinde kurulmuştur. Çalışma alanı; Çankaya Oran
Bölgesi’nin devamında olan İncek Mahallesi, Oran ve Bilkent Bölgelerine sadece 5 km
uzaklıkta yerleşmiştir. Araç ile örnek çalışma alanlarından ilçe merkezlerine 5 ile 25
dakikada ulaşım mümkün olabilmektedir (Şekil 4.11). Bugün için ulaşım 35 metrelik 6
şeritli yollardan sağlanmakta olup bu yol Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ
tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle tüm altyapı donanımları
bitirilerek çok kısa bir zamanda yapılmış, Ankara’nın en modern bulvarı olma özelliğini
taşımakta ve Ankara’nın her noktasına 30 dakika içinde ulaşılabilmektedir. İncek’te
Türkiye’nin her yerinden insanlar ayrımsız bir hoşgörü içinde yaşamaktadırlar.
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İNCEK

Şekil 4.11 Ankara Çevre Otoyolu ve İncek Köprülü Kavşağı(Anonim, 2005)

İncek bölgesinin koordinatları; 39º 47´ 43´´ N, 32º 48´ 10´´ E olup, kışlar genellikle kar
yağışlı, ilkbaharları sağnak yağmurlu ve yazları ise sıcak ve kurak geçmesine rağmen
özellikle yaz mevsiminde akşamların serin olması ve bu alanın cazibesi Bölgeye olan
talebi artırmaktadır (Şekil 4.11). İncek Bölgesi’nde arsa ve arazi piyasa değerleri ile
ilgili inceleme yapılabilmesi için; alan merkezi noktadan itibaren birer km’lik beş alt
bölge tesis edilmiş ve bu bölgelerde arazi ve arsa piyasa ve arazi varsa gelir değerleri
araştırılmıştır. Bu işlemde karşılaştırılan arazi ve arsaları etkileyen doğal niteliklerin
aynı olmasına özen gösterilmiştir.
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Şekil 4.12 Güneybatı Ankara Metropoliten İmar Planı

İncek; 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planında, Güneybatı Planlama Bölgesine “Üst
Bölge” olarak almakta, bölgeyi İncek, Kızılçaşar ve Taşpınar mahalleleri oluşturmakta ve
bölge adı 55 olarak anılmaktadır.

İncek, üst bölgeciğinin oluşturduğu kentsel yerleşik doku ile bu alanla bütünleşen ve
süreç İçerisinde planlama çalışmaları tamamlanarak yapılaşmaların başladığı İncek Kızılçaşar -Taşpınar konut gelişme bölgelerini tanımlamaktadır. Bu bölgeyi oluşturan
bölgelerde 2000 yılı nüfus sayımına göre 7.987 kişinin yaşadığı bilinmekle birlikte bu
nüfusun yaklaşık tamamının onaylı planlarına göre yapılaşması tamamlanmış alanlarda,
geriye kalan çok az miktarının ise dönüşüm sürecinde bulunan kırsal yerleşim
dokusunda yaşadığı hesap edilmiştir (Şekil 4.12).
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Şekil 4.13 İncek Bölgesinin İçinde Bulunduğu Planlama Bölgesi

Günümüzde üst /orta gelir grubunun yer seçtiği ve yoğun bir yapılaşma eğiliminin
bulunduğu İncek -Kızılçaşar bölgesi akşındaki bu eğilimi kontrol altına alarak kentsel
gelişme eğilimini yönlendirmek üzere büyükşehir belediyesince sürdürülen planlama
çalışmaları ile 65.000 kişilik bir nüfus ataması yapılmıştır.

Bölgeye İlişkin Stratejiler:
- Ankara kentinin önemli prestij bölgelerinden biri olan İncek bölgesindeki yoğun
yapılaşma talebine paralel olarak sosyal ve teknik altyapı alanlarının konut
inşaatlarıyla eşgüdümlü olarak hayata geçirilmesi için ilgili yatırımcı kuruluşlar ile
koordinasyon sağlanacaktır.
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2023 Planlama Nüfusu Öngörüsünde; günümüze kadar yapılan planlama çalışmalarında
bölge için belirlenen 65.000 kişilik plan nüfusu kapasitesinin hayata geçirilmesi
öngörülmüştür.

Ankara Büyükşehir Beediyesinin, 2023 Başkent Ankara Nazım İmarı Açıklama Raporuna
göre, Güneybatı Planlama Bölgesinde Üst Bölge Olarak Yer alan İNCEK Mahallesine ait;
nüfus yoğunlukları (Çizelge 4.7), Ekonomik Yapı ve istihdam durumları (Çizelge 4.8),
hane halkı yapısı ve büyüklüğü (Çizelge 4.9) ve işgücü durumu (Çizelge 4.10) aşağıda
verilmiştir.

Çizelge 4.7 Güneybatı Planlama Bölgesi Nüfus Yoğunlukları
Mahalle Kodu

Mahalle Adı

GBT55

İNCEK

Alan
48849990

Nüfus

Yoğunluk k/ha

2922

0,60

Çizelge 4.8 Güneybatı Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı Ve İstihdam-1

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

İnşaat

Erkek

31

6

1

477

2

116

27

Erkek

590

Toptan Ve
Perakende
Ticaret Ve
Lokanta

107 19

Kadın

320

Elektrik,
Gaz Ve Su

Kadın

İNCEK Toplam 2187 1454 733

Erkek

Kadın

Erkek

Toplam

Üst Bölge Adı

Kadın

Toplam

İmalat
Sanayii

Madencilik Ve
Taş Ocakçılığı

Erkek

Ziraat, Avcılık,
Ormancılık Ve
Balıkçılık

Çizelge 4.8 Güneybatı Planlama Bölgesinde Ekonomik Yapı Ve İstihdam-2

Erkek

Kadın

Erkek

60

1

110

16

226

77

1

94

Kadın

Kadın

İyi Tanımlanmış
Faaliyetler

Erkek

Toplum Hizmetleri,
Sosyal Ve Kişisel
Hizmetler

Kadın

İNCEK Toplam

Mali Kurumlar,
Sigorta, Taşınmaz
Mallar

Erkek

Üst Bölge Adı

Ulaştırma,
Ulaştırma,
Haberleşme Ve
Depolama

Çizelge 4.9 Güneybatı Planlama Bölgesi Hanehalkı Yapısı Ve Büyüklüğü
Toplam
Üst Bölge Adı Hane Halkı
Nüfus
İNCEK
Toplam

Toplam
Yerleşik
Nüfus

681

2922

Hane Halkı Büyüklüğü
1

2

1+2
Toplamı

1+2
%'si

3

6

7

8

9

10+

123

18,06

99 211 122 52

36

13

7

18

34 89

4

5

Çizelge 4.10 Güneybatı Planlama Bölgesinde İşgücü Durumu

Erkek

Kadın

456

22

7

129

223

Kadın

Kadın

1294

Bilinmeyen
Erkek

Erkek

Kadın

Erkek

2726 1671 1055

İşgücünde
Olmayan

Kadın

İNCEK Toplam

Toplam

Üst Bölge Adı

İşsiz

Erkek

İstihdam

Nüfusu

İncek Bölgesi’nin 2000 yılında nüfusu 2.922 kişi olup, yaz mevsiminde ise nüfus 6-8
kat dolayında artış göstermektedir. İncek Bölgesi’nin yaklaşık 10 yıl önce ekonomisi
ağırlıklı olarak bitkisel ve hayvancılık üretimine dayanmasına rağmen, günümüzde
ekonomik yaşamında tarımın payı hızla azalarak yerini hizmet sektörüne bırakmıştır.

İncek Bölgesinde, İncek Bulvarı ile bağlantı yolları da inşa edilmiş olmasına karşın,
özellikle toplu taşıma olanağı bulvarda bulunmakta ve sokak ile bulvara uzak
parsellerde belediye hizmetlerinde yetersizliklerin olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.14).

İncek; bölgesel olarak bahçeli ve havuzlu villalardan oluşmakta, Ankara’nın ve
Türkiye’nin önemli isimleri ve şahsiyetlerine ev sahipliği yapmaktadır. Genel görünüm
olarak 2 katlı lüks villalardan oluşan İncek ve önemli yapı kuruluşları ile
gerçekleştirilen projeler ile daha modern bir yerleşim birimi oluşmaya başlamıştır.
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Özellikle konutların çevre düzenlemelerinin yapılması, düşük yoğunluklu yapılaşma ve
kaliteli çevre koşulları, taşınmaz talebi ve piyasa değerlerini etkileyen başlı etmenler
arasında sayılmaktadır.

Şekil 4.14 İncek Yerleşim Bölgesi’nin Görünümü

İncek Bölgesi’nin sosyal yapısında homojen toplum yapısından çok heterojen yapıya
geçişin olduğu, iş bölümü ve uzmanlaşmada artış ve çeşitlenmenin görüldüğü, eğitim
düzeyinin hızla artış gösterdiği, doğuştan kazanılan statülerin öneminin azaldığı,
geleneksel geniş ailenin yerini kentsel çekirdek aileye devrettiği ve sosyal hareketliliğin
hızlandığı bir yerleşim yeri olduğu gözlenmektedir.
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4.4 İncek Yöresinde Toprak Özelliği

Arazi ve toprak kaynaklarının tanınması amacıyla 1966-1971 döneminde ülke düzeyde
bir etüt ile önemli tespitler yapılmıştır. Halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
kullanılan “Toprak Koruma Haritası’na” göre İncek Bölgesi’ndeki toprak formülasyonu
aşağıdaki gibidir (Şekil 4.15):
B 6 - 2
K
II e

B: Kahverengi toprakların olduğu ve toprak özelliklerinin genellikle killi-tınlı, zonal,
yerinde oluşmuş ve A-B-C profillerine hakim olduğunu belirtir.
6 : Eğim ile derinlik kombinasyonu olup, orta derin toprak derinliğinin 50-90 cm
arasında değişim gösterdiğini ifade eder. İncek Bölgesi’nin hafif eğimli arazi yapısına
sahip (eğimin % 2-6 arasında) olduğunu göstermektedir.
2 : Arazi varlığının II. sınıf tarım arazisi olduğunu gösterir.
K: “Kuru tarım” arazisi olduğunu belirtir.
e : I. sınıf tarım arazisi olabilmek için gerekli olan topraktaki ekim ve dikime mani
olabilecek etmenlerin olduğunu, toprak eğimi ile toprak derinlinin daha az olduğunu
gösterir.

İncek, 1200 m rakımı ile Ankara’nın en yüksek mevkilerinden biri olup, “Organik
Tarımın” yapılabilmesi için gerekli özelliklere sahip toprak yapısına sahiptir. Araştırma
alanının toprak özellikleri; özellikle kent ve yakın çevresinde hobi bahçesi, organik
tarım ve kent tarımı gibi faaliyetlerin yürütülmesi için uygun özelliklere sahiptir. Küçük
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ölçekli tarım faaliyetlerini kısıtlayan başlıca etmen su kıtlığı gelmekte olup, bunu yer
yer toprak verimliliğinin düşük olmasının neden olduğu sorunlar izlemektedir.

Şekil 4.15 İncek Bölgesi Toprak Haritası

4.5 İncek Yöresinde İmar Çalışmalarıyla Başlayan Değişimler

İncek Bölgesi’nde ikamet edenlerin Mart 1992’de Yerel Yönetimler Konferansı’nda
kabul edilen “Avrupa Kentli Hakları Deklerasyonunda” yer alan haklardan; güvenlik,
kirletilmemiş sağlıklı bir çevre, hava-gürültü-su-toprak kirliliği olmayan, doğası-doğal
kaynakları korunan bir çevre, istihdam, konut, dolaşım, sağlık, spor, dinlence, kaliteli
bir mimari ve fiziksel çevreye olan özlemlerini gidermektedirler.

Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da 1980’li yıllardan bu yana, kent halkı yakın kırsal
köy ve kasabalarını dinlenme amaçlı tercih etmeye başlamıştır. 1993 yılında çevre
otoyolun trafiğe açılması, özel okul ve devlet ve özel üniversitelerin İncek ve çevresinde
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yaygınlaşması ile köyün gelişimine hız katması Ankara’nın yüksek ve elit tabakasının
ilgisini çekmiştir.

Bu dönemde İncek’te hakim olan sektör tarım iken, tarımsal amaçlı arazilerin, kentten
gelenlerle ve arsa spekülatörlerince el değiştirmeleri sonucu; köyde tarımın yerini
hizmet sektörü almıştır. Yol, otoyol, üniversite, ticaret alanları ve ikinci ve günübirlik
konutlar, İnceğin Mahalle olmasında ilk atılmış adımları arasında olup, farklı alan ve
arazi kullanımlarının yarattığı ekonomik yarış insan ve mekan arasındaki ilişkinin bir
sonucu olarak görülebilir. Ticaret alanları, konut alanları, sayfiye alanları, ulaşım
alanları, rekreasyon alanları hem İncek içinde hem de İnceğin çevresindeki diğer
yerleşmelerle bir yarış içine girmiş ve artan nüfus ve kentsel faaliyetler bir taraftan
kentsel kullanım altındaki alanlarda kişi ve faaliyetlerin yoğunlaşmasına neden olurken,
diğer taraftan da bazı kentsel kullanımların bulundukları alanları diğerlerine
bırakmalarına ve yeni alanların kentsel kullanımlar altına girmesine yol açmaktadır.

İncek; Ankara’ya en yakın sayfiye yerleşmesi olarak ilk dikkat çeken köylerden biri
olmuş, 1970’lerden bu yana yazlık konutlar tarafından işgal edilmeye başlamıştır.
1990’lara kadar devam eden bu süreç hızlanarak artmış; yerel halk mülkiyetindeki
arazilerini satmaya, en yakın kent halkası Dikmen taraflarında kentsel yaşamın içinde
rol almaya başlamıştır. Bu yıllarda ikinci konut işgallerinin başladığı bir süreç
yaşanmış, hatta, bu süreç 1993’de çevre otoyolunun bitimiyle kır evi ve çiftlik evi
tarzında bahçeli evlerin daimi konut olarak yaygınlık kazanmıştır.

İncek Bölgesinde iki önemli göç türünün etkili olduğu görülmektedir. Birincisi,
kırlardan şehirlere doğru olan göçler ve ikincisi ise şehir merkezinden kıra doğru
gerçekleşen göçlerdir. Genel olarak kırsal kesimde geçim koşullarının (arazi mülkiyeti
ve doğal koşullar nedeniyle) olumsuz olması, şehrin sanayi ve ona bağlı şehirsel
fonksiyonlarla iş alanlarına sahip olmalarından göçler kırlardan şehirlere doğru
gerçekleşmektedir. Bu durum kırsal alandan şehre olan göçü hızlandırmaktadır.
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Bölgenin merkeze yakın çevre köyleri kırsal niteliğini ve geleneksel özelliklerini
korumakla birlikte kentsel fonksiyonların geliştiği ve yerleşim yerlerinin nispeten
kentsel niteliklerin ön plana çıktığı dikkat çekmektedir. Bunun yanında, köy içi
yerleşkesinin dışındaki yerlerde üst gelir grubu ve siyaset dünyasının önemli isim ve
simalarının oluşturduğu ikinci konut ve topluvilla alanlarıyla büyümektedir.

4.6 İncek Yöresinde İmar Çalışmaları ve Gelişimi

Küçük kent örneği sergileyen İncek’te ilk altyapı ve parselasyon çalışmaları, TC
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Mesken İşleri Dairesi Başkanlığı (Valilik) tarafından 1990-1994 ve 1995 yıllarında
yapılmıştır. Bu planının onaylanması ve inşaat çalışmalarının başlaması ile arazi
piyasalarında mobilite artış göstermiş, ancak esas mülkiyet ve nüfus yapısındaki
değişim ve parsellerin el değiştirmesi 2000’li yıllarda gerçekleşmiştir. İncek, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2007 tarih ve 1622 sayılı kararı ile onaylanan ve
15.10.2007 tarih ve 2568 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli yaptığı İncek-KızılçaşarTaşpınar kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kendine özgün mekansal ve
sosyal yapısının dışına çıkarak değişmekte ve bu değişim hızlı şekilde artarak devam
etmektedir.

İncek-Kızılçaşar-Taşpınar kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 6 kısımdan oluşmaktadır.
Proje kapsamında herbir etapa ilişkin kadastral parselin miktarları, yüzölçümleri ve imar
alanları farklılık göstermektedir. Bölgede 6 etapta gerçekleştirilen projenin kapsamına
giren 1.590 adet parselin toplam yüzölçümü 15.096.235,00 m2 ve toplam imar alanı
8.898.720,00 m2 dir. İncek bölgesi için ise; 3 etapta gerçekleştirilen projenin kapsamına
giren 893 adet parselin toplam yüzölçümü 11.362.568,00 m2 ve toplam imar alanı
6.837.001,00 m2, düzenleme ortaklık payı oranı % 38,53 ve kamu ortaklık payı oranı %
8,03 olmuştur. İncek Bölgesi’nde bir kadastral parselin imara açılması halinde parsel
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yüzölçümünden ortalama olarak % 47,627 oranında kesinti yapılmaktadır. Ancak
mevzuata göre kamu ortaklık payı için yapılan kesintinin bedelinin ödenmesi
gerekmekle birlikte, uygulamada bu alanların da parsel malikleri tarafından bir an önce
inşaat izni alabilmek için zorunlu olarak belediyelere bağışlandığı veya maliklerin bu
biçimde eylem yapmaya zorlandıkları görülmektedir (Çizelge 4.11 ve Çizelge 4.12).

Çizelge 4.11 İncek-Kızılçaşar-Taşpınar kentsel dönüşüm ve gelişim projesindeki proje etapları
Sıra No

Proje Kısımları

Kadastral
Parsel
Miktarı
(Adet)

1
2
3
4
5
6

İncek-74
İncek Batı Etapı
İncek İçi
Taşpınar İçi
Kızılçaşar İçi
Taşpınar Mah.-Güney
Toplam

48
641
204
255
187
255
1.590

Kadastral
Alanın
Yüzölçümü
(m²)

Toplam İmar
Alanı
(m²)

Düzenleme
Ortaklık
Payı
(DOPO, %)

Kamu
Ortaklık
Payı
(KOPO, %)

1.504.485,00
8.999.032,00
859.051,00
964.811,00
855.487,00
1.913.369,00
15.096.235,00

892.166,00
5.494.799,00
450.036,00
474.059,00
434.846,00
1.152.814,00
8.898.720,00

39,999
39,533
36,064
31,164
38,779
38,615
37,359

14,845
3,806
8,635
6,848
7,895
6,165
8,032

Çizelge 4.12 İncek Bölgesinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesindeki proje etapları ve imar alanları

Sıra No
1
2
3

İncek Proje
Kısımları
İncek-74
İncek Batı Etapı
İncek İçi
Toplam

Kadastral
Parsel
Miktarı
(Adet)

Kadastral
Alanın
Yüzölçümü
(m²)

Toplam İmar
Alanı
(m²)

Düzenleme
Ortaklık
Payı
(DOPO, %)

Kamu
Ortaklık
Payı
(KOPO, %)

48
641
204
893

1.504.485,00
8.999.032,00
859.051,00
11.362.568,00

892.166,00
5.494.799,00
450.036,00
6.837.001,00

39,999
39,533
36,064
38,532

14,845
3,806
8,635
9,095

İmar düzenlemelerinin etap etap yapılması farklı oranlarda ve düzenleme alanlarının
niteliğinin farklı olması halinde de her birinden farklı oranlarda düzenleme ortaklık payı
alınması, Danıştay’ın 6.Dairesinin 19.2.1997 Tarih, 1996/2577 Esas ve 1997/828
Kararına göre mümkün olacaktır (Mat, 2008).
Bölgede etaplara göre proje alanında ayrılan düzenleme ortaklık payı oranları düşük
düzeyde de olsa (% 31 ile % 40 arasında) değişmektedir. Ancak İncek Bölgesi’nde
genellikle yapılaşma yoğunluğu düşük olmasına rağmen, DOPO oranlarının oldukça
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yüksek olduğu dikkati çekmektedir. Alanda DOPO’dan karşılanamayacak olan kamu
hizmetlerinin alan taleplerinin karşılanması için ayrılmış olan KOP ise beklentiye uygun
düşmektedir (Çizelge 4.13).
Çizelge 4.13 İmar uygulama planındaki kadastral ve imar toplam alanları ile DOPO ve KOP
ortalama miktarları
Kadastral Parsellerin Toplam Miktarı(Adet)
Kadastral Alanın Toplam Yüzölçümü(m²)
İmar Alanı Toplam Miktarı(m²)
Düzenleme Ortaklık Payı Ortalama(% DOPO)
Kamu Ortaklık Payı Ortalama (% KOP)

893
11.362.568,00
6.837.001,00
38,53
9,10

4.7 İncek Yöresinde Taşınmaz Alım-Satım Değerleri

İncek Bölgesi’nde merkeze uzaklığa bağlı olarak değer değişimi ile imara bağlı değer
artışlarının analizi için merkezden itibaren birer km’lik mesafelerle beş dairesel alt
bölge belirlenmiştir (Şekil 4.16). Birinci alt bölgede 9, ikinci alt bölgede 9, üçüncü alt
bölgede 5, dördüncü alt bölgede 4 ve beşinci alt bölgede ise 12 adet olmak üzere toplam
39 adet parselin gerçek alım-satım değeri ile imar verileri incelenmiş ve elde edilen
taşınmaz değerlerindeki farklılaşma değişik yönlerden analiz edilmiştir.

Şekil 4.16 İncek Bölgesindeki Çalışma Alanları
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Şekil 4.17 İncek Yerleşim Bölgesi’nin Netcad Ortamında Görünümü

Örnek çalışma alanında (Şekil 4.17), taşınmazların piyasa değerlerinin analizi için son
birkaç yılda alım-satımı yapılan bütün taşınmazların beyan edilen değerlerinin
geçerliliği tek tek alıcı ve satıcı ile görüşülerek teyit edilmiştir. Piyasa araştırmalarının
sonuçlarına göre yerel alanda doğruluğu teyit edilen toplam 39 adet taşınmazın alımsatım değeri ve bunların alt bölgelere göre dağılımı değerlendirmede kullanılmıştır.
İncelenen taşınmazlardan 31 adedi arsa (konut, konut+ticari) ve 8 adedi arazi
vasfındadır.

Kentsel kesimde taşınmaz değerini etkileyen temel faktörler arasında imar hakkı
gelmektedir. İmar planında taşınmazlara verilen inşaat emsali, işlev (fonksiyon) ve
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yapılaşma yasağı, değeri en fazla etkileyen parametreler olarak görülmektedir. Örnek
çalışma alanında merkezden itibaren bir km yarıçaplı daire içinde işlevi konut olan
taşınmazların ortalama piyasa değerinin 299 TL/m2, iki km yarıçaplı daire içindeki
taşınmazların ortalama piyasa değerinin 293 TL/m2, üçüncü bölgedeki taşınmazların
ortalama piyasa değerinin 162 TL/m2, dördüncü bölgedeki taşınmazların ortalama
değerleri 132 TL/m2 ve beşinci bölgedeki taşınmazların ortalama değerleri ise 112
TL/m2 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.15, Çizelge 4.16). Diğer faktörler sabit
tutularak aynı kentsel işlev ve imar hakkına sahip taşınmazların birim değerlerinde
merkezden uzaklığa bağlı olarak azalış olduğu görülmektedir. Taşınmazların birim
değerleri birinci ve ikinci alt bölgede hemen hemen aynı düzeyde iken, üçüncü alt
bölgede birim taşınmaz değeri birinci bölgeden yaklaşık % 46 ve ikinci bölgeden % 45
oranında daha düşük olmuştur.

Çizelge 4.14 Alt Bölgeler ve İşleve Göre Taşınmazların Birim Değerleri
Alt Bölgeler
I
II
III
IV
V

Arsa Birim Değeri (TL/m2)
Konut
Ticari
298,65
447,75
292,56
1.011,76
162,31
131,51
112,41
-

Arazi Birim Değeri
(TL/m2)
53,77
46,46

Aynı bölge içinde taşınmaza ticari amaçlı kullanım hakkının verilmesi, birim taşınmaz
değerinde yaklaşık iki kat ve daha yüksek artışa neden olmaktadır. Merkeze olan
uzaklıkları (km) ile taşınmazların birim değerleri arasındaki korelasyon katsayısı 0,3279 olarak bulunmuştur. Gerçek alım-satım görmüş taşınmazların yer aldıkları
bölgeler ile birim taşınmaz değerleri arasındaki korelasyon katsayısı ise -0,2857 olarak
bulunmuş ve korelasyon katsayısının geçerliliği istatistiksel yönden test edilmiştir. Buna
göre merkeze olan uzaklık arttıkça taşınmaz birim değerleri azalmaktadır. Ancak
bölgede merkeze olan uzaklığa bağlı olarak taşınmazların birim değerleri arasındaki
ilişkinin çok güçlü olmadığına dikkat edilmelidir. Diğer bir ifadeyle taşınmazların birim
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değerlerindeki değişmenin % 10,75’i merkeze olan uzaklık (km) değişkenine ve %
89,25’i ise diğer faktörlere bağlı bulunmaktadır.
Bireysel taşınmazların merkeze yakınlıkları, taşınmazların konumları (üzerinde
bulundukları cadde ve sokakların nitelikleri ve konum) ve inşaat emsali gibi faktörler
taşınmazların birim değerlerini etkilemektedir. Ancak araştırma alanındaki imar
parsellerinde TAKS ve KAKS değerlerinde önemli bir değişim olmadığı gibi, çekme
mesafeleri de hemen hemen aynıdır (Çizelge 4.16). Bölgede taşınmazların imar hakları
ve yapılaşma yoğunları büyük ölçüde aynı olduğundan, taşınmazların birim
değerlerinde değişime neden olabilecek esas faktör planda verilen işlev ve konum
özellikleri olmaktadır. Alanda emlak alım-satımı yapan ofislerin yöneticileri ile yapılan
görüşme ve anketlerden elde edilen sonuçlar ile gerçek alım-satım değerleri bilinen
parsellerin CAD ortamında plandaki yerlerinin incelenmesiyle ulaşılan sonuçlar, bu
değerlendirmeyi doğrulamaktadır.

İncek Bölgesi’nde imar uygulamalarında kadastral parsellerin yüzölçümünden ortalama
% 37 dolayında kesinti yapılmasına karşın, özellikle IV. ve V. alt bölgede arazi ve arsa
birim değerleri arasında 2,42 kat ile 2,45 kat arasında değer farklılığının olduğu tespit
edilmiştir. IV. ve V. alt bölgede imar hareketlerinin başlamış olması nedeniyle kadastral
parsel değerlerinden önemli ölçüde artış olduğu veya arazinin piyasa değerinin de imar
uygulamalarında olumlu etkilenmiştir. Diğer bir ifadeyle gelecek yıllarda yapılacak
imar uygulamasının neden olabileceği değer artışı beklentisi, arazi ve arsa birim
değerleri arasındaki farkın düşük düzeyde kalmasına neden olmuştur. Arazi
piyasalarında geçerli kapitalizasyon oranı (f=%2,00) ve yaygın münavebe sistemi olarak
Buğday-Bostan(kavun) dikkate alınarak hesaplanan arazinin yıllık ortalama net geliri
üzerinden takdir edilecek arazi birim değeri 9,37 TL/m2 olup, bu değer bölgede arazinin
çıplak toprak değerini en yüksek yapan münavebe sistemi ve kapitalizasyon oranı
olmuştur. IV. ve V. bölgede arazilerin gelir yöntemine göre takdir edilen birim değeri
ile arsa birim değeri arasında 12 ile 14 kat farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Çizelge 4.15 Taşınmazların Niteliklerine Göre Birim Değerleri
Sıra Bölge Yüzölçümü
(m²)
No
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1

2

3

4

5

1.000
1.100
1.000
1.000
576
1.000
1.000
1.200
3.872
3.105
600
112
3.000
2.700
2.000
2.400
1.000
1.000
1.000
4.000
3.000
650
1.314
2.000
1.200
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
3.000
600
11.092
45.000
20.000
39.850
38.100
60.408
49.370

Cinsi

Arsa+Konut

Arsa
Arsa+Depo
Arsa
Arsa+Konut

Arsa

Arsa+Konut

Arsa
Arsa+Konut
Arsa
Tarla

Arsa

Arsa+Konut

Tarla

Satış
Tarihi
05.05.2010
10.10.2005
01.06.2009
02.01.2007
03.05.2007
05.04.2010
01.05.2009
03.10.2007
27.01.2009
17.10.2008
05.05.2008
26.07.2007
01.06.2006
01.03.2010
05.06.2009
05.04.2010
01.05.2006
04.03.2010
01.06.2009
01.05.2007
20.05.2010
15.06.2006
14.04.2010
18.07.2005
14.10.2009
06.01.2009
27.09.2004
18.02.2003
21.01.2004
24.05.2005
06.06.2006
28.04.2010
10.05.2006
11.03.2003
17.06.2004
10.05.2005
08.03.2007
05.08.2005
12.04.2004

Güncellenen
Satış Değeri
Satış Değeri
(TL/m²)
(TL/m²)*
210.000,00
210.000,00
250.000,00
353.404,31
800.000,00 1.022.755,89
180.000,00
230.440,65
80.000,00
99.294,85
160.000,00
158.161,23
410.000,00
447.745,95
200.000,00
244.090,31
800.000,00
891.720,40
450.000,00
484.788,38
550.000,00
585.832,37
20.000,00
24.834,31
550.000,00
703.144,68
2.700.000,00 2.731.759,18
165.000,00
178.504,65
1.600.000,00 1.581.612,32
75.000,00
99.739,15
200.000,00
202.352,53
200.000,00
216.369,27
300.000,00
372.355,70
420.000,00
420.000,00
360.000,00
460.240,15
150.000,00
148.276,15
100.000,00
144.928,62
60.000,00
64.519,03
180.000,00
200.637,09
210.000,00
311.989,28
110.000,00
193.776,23
800.000,00 1.303.424,47
150.000,00
214.754,84
75.000,00
95.883,37
400.000,00
395.403,08
330.000,00
438.852,25
900.000,00 1.558.399,44
600.000,00
899.819,63
1.200.000,00 1.718.038,70
1.600.000,00 2.009.610,13
1.900.000,00 2.725.367,62
1.500.000,00 2.370.486,02

İşlev

Konut

Konut+Ticari

Konut

Konut+Ticari

Konut

1.000
4.000
3.000
650
1.314
Tarla/K.Tesis Alanı
Tarla
Konut
Sosyal Tesis
Konut

-

(*): TUİK, ÜFE (Türkiye-Genel) (2003=100) kullanılmış olup, güncel değerler 01 Haziran 2010 tarihine
göre yapılmıştır.
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4.8 İncek Yöresinde Taşınmaz Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Çizelge 4.16 Taşınmazların Niteliklerine Göre Birim Değerlerinin Değişimi
İmar Özellikleri
Sıra Bölge
No
No TAKS

Çekme Mesafeleri
(m)
Ön

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1

0,15

10

0,20

20
10

0,25
0,20

5

0,15

Yan

5

20
5
10

0,15

10

20
5

0,15
0,20
0,15

5

5

5

3
0,20

5
5
5

4

0,15

10

10

0,08
10

5

15

5-10

0,08
0,15
5

5

5
10

5

0,25
2

Caddeye
Ara
Yakınlık
Sokak
(m)
Arka

10

342
450
158
72
224
50
45
340
262
1.790
110
415
392
54
910
88
926
160
897
1.020
2.090
65
810
125
825
690
3.527
2.753
191
3.509
430
648
5.698
4.845
4.800
5.288
5.070
5.392
2.493

Birim Değerler (TL)
Hmax
(m)

Kat
KAKS
Adeti

+

0.30

-

0.40

+

0.50
0.40

+

6.50

0.30

+
0.50

+
+
+
+
+
-

0.30
-

-

0.30
0.40
0.30
-

6.50

0.40

Serbest

0.60

6.50

0.30

6.50

+
-

2

0.15
Serbest

+
6.50
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2

0.60
0.15
0.30

2

Birim
Değer
(TL/m²)

210.00
321.28
1.022,76
230.44
172.39
158.16
447.75
203.41
230.30
156.13
976.39
221.73
234.38
1,011.76
89.25
659.01
99.74
202.35
216.37
93.09
140.00
708.06
112.84
72.46
53.77
66.88
104.00
64.59
130.34
71.58
31.96
659.01
39.56
34.63
44.99
43.11
52.75
45.12
48.01

İnşaat Alnının
Birimine Düşen
DEğer (Satış
Değeri/m²x
KAKS) (TL/m²)

3,333.33
3,666.67
2,500.00
2,500.00
1,152.00
2,500.00
3,333.33
4,000.00
12,906.67
10,350.00
2,000.00
224.00
10,000.00
9,000.00
6,666.67
8,000.00
3,333.33
2,500.00
13,333.33
1,625.00
3,285.00
3,333.33
10,000.00
20,000.00
20,000.00
16,666.67
20,000.00
10,000.00
2,000.00
11,092.00
45,000.00
20,000.00
39,850.00
38,100.00
60,408.00
49,370.00

Merkeze
Uzaklık
(m)

280
511
238
2.495
328
544
558
292
850
1.687
1.930
787
2.400
1.227
1.364
1.227
1.341
1.516
3.656
2.122
4.690
1.725
2.843
3.190
1.976
867
3.487
3.804
332
4.296
2.615
773
6.240
6.448
6.528
6.895
5.630
5.630
4.520

İmar parsellerinin büyükleri ile yüzölçümleri arasında ters yönlü ilişki bulunmaktadır.
Piyasa değerleri bilinen parsellerin birim değerleri (TL/m2) ile yüzçölçümleri (m2)
arasındaki korelasyon katsayısı -0,2588 olarak bulunmuştur. İncelenen alanda
parsellerin yüzölçümlerinin genellikle 1.000 m2 ile 5.000 m2 arasında olmasına karşın,
yapı taban alanının (TAKS) 0,08 ile 0,25 arasında değişmesi ve yapı yüksekliğinin
kamu alanı ve sosyal tesis alanları hariç genellikle 6,5 m ve inşaat emsalinin ise 0,15 ile
0,60 arasında olması veya parsel yüzölçümüne bağlı olarak yapılaşmanın bir avantaj
olmaktan çıkarak dezavantaj haline gelmesi nedeniyle bu iki değişken arasındaki
ilişkinin yönü negative olmuştur.

4.9 Arazi Vasfındaki Parsellerin Gelir Yöntemine Göre Değerlerinin İrdelenmesi

İncek Bölgesi’nde merkeze uzaklık yönünden oluşturulan beş alt bölgeden dördüncü alt
bölgede 2 ve beşinci alt bölgede ise 7 adet arazi vasfında alım-satım değeri bilinen
parsel tespit edilmiş ve bunların gerçek alım-satım değerleri incelenmiştir. Bunun
dışında özellikle beşinci alt bölgede arazi gelir değerleri ortaya konulmuş ve böylece
kentlerin yakın çevresindeki arazilerin gelir ve piyasa değerlerindeki farklılaşma örnek
olay çerçevesinde ortaya konulmuştur. Arazilerin gelir değerinin belirlenebilmesi için
öncelikle taşınmazın değerini etkileyen faktörler incelenmekte, taşınmazın yıllık
ortalama net geliri(rantı) ve yörede geçerli olan kapitalizasyon oranının araştırılması
gerekmektedir. Buna göre taşınmazın değeri, söz konusu taşınmazdan gelecek yıllarda
elde edilebileceği varsayılan bütün yıllık ortalama net gelirlerin (rantların), değerleme
işleminin yapıldığı zamana biriktirilmesiyle elde edilmektedir.

Arazilerinin gelir yöntemine göre değerlerinin takdiri için gerekli olan kapitalizasyon
oranının saptanmasında temel kapitalizasyon eşitliği kullanılmıştır. Buna göre gerçek
alım-satım değerleri bilinen arazilerin yıllık ortalama net gelirleri hesaplanmalı ve bu iki
faktör arasındaki ilişki esas alınarak kapitalizasyon oranı tespit edilmelidir. Bunun için
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araştırma yöresinde öncelikle gerçek alım-satım (pazar) fiyatları bilinen araziler ve
bunların alım-satım değerleri saptanmıştır. Bu yolla araştırma alanındaki ortalama
kapitalizasyon oranı % 2,74 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.17).

Proje alanı içindeki yerleşim birimlerinde verimli tarım arazisi varlığının kıt olması,
araziye ulaşımın kolay/zor olması, arazilere ulaşımda kullanılabilecek yolun
olması/olmaması, yolun kalitesinin iyi/kötü olması, araziye tarım ve özellikle tarım dışı
amaçlarla kullanıma yönelik talebin yüksek/düşük olması, arazinin İncek merkezine
ve ana yola olan yakın/uzak olması gibi özellikler arazinin pazar değerinin
yükselmesine neden olmaktadır. Bu koşullar çerçevesinde araştırma alanında bireysel
kuru arazilerin gelir değerlerinin takdirinde kapitalizasyon oranının değişim genişliğinin
% 2,00 ile % 3,50 arasında olabilecektir. Belirtilen değişim genişliğinin seçilmesinde
kuru arazilerin değerlerini olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek bütün
faktörler birlikte dikkate alınmıştır (Çizelge 4.17).

Çizelge 4.17 Kapitalizasyon Oranlarının Alt ve Üst Sınırları
Kapitalizasyon Oranı (%)
Bölgeler ve Kuru
Araziler

Hesaplanan
Oranlar

Kullanılması
Parsellere Uygulanabilecek
Önerilen Oranlar Oranların Alt ve Üst Sınırları

4. Alt Bölge

2.26

2.00

2,00 – 3,00

5. Alt Bölge

3.21

3.00

2,50 – 3,50

Ortalama

2.74

2.50

2,00 – 3,50

Arazilerin gelire göre değerlerinin takdirinde, çalışma tarihindeki mevkii ve koşullarına
göre (aktüel veya bugünkü niteliklerine göre) ve olduğu gibi kullanılması halinde
getirebilecekleri net gelirleri esas alınmıştır. Arazilerin net gelirlerinin analizi için,
taşınmazların coğrafi ve topoğrafik konumları, toprak yapıları, sulanma durumları,
verim düzeyleri, ekilen ürünlerin çeşitleri ve verimleri, üretim masrafları araştırılmış ve
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belirlenmiştir. Bu nedenle münavebe bitkisi olarak gösterilecek ürünlerin yörede
yetiştirilebilme olanakları, verimleri ve giderlerinin Tarım İl/İlçe Müdürlükleri’nden
sorulmuştur.

Beşinci alt bölgede arazilerin nevilerine (kuru tarla arazisi ve sulu tarla arazisi gibi) göre
çalışma alanında geçerli ortalama kapitalizasyon oranları ile arazilerin yıllık ortalama
net gelirleri tespit edilmiş ve bu sonuçlara dayalı olarak kuru ve sulu arazilerin yaygın
münavebe sistemlerine göre birim (çıplak toprak) değerleri tespit edilmiştir. Ancak
araştırma alanında fiilen üretim yapılan ve imar görmemiş parsellerin tamamı kuru tarla
arazisi niteliğinde olduğundan bu çalışmada sadece kuru arazilerin gelir değerleri ortaya
konulmuştur. Alanı içinde ve çevresinde düz ve hafif eğimli kuru tarla arazilerinde
yaygın olarak buğday, arpa ve bostan(kavun) yetiştirildiği tespit edilmiştir.

Kuru arazilerde genellikle birinci yıl buğday ekilmektedir. İkinci yıl ise, arazi genellikle
nadasa bırakılmak yerine Arpa, Buğday veya Bostan(kavun) tarımına ayrılmaktadır.
Kuru arazilerde yaygın olarak uygulanan münavebe sistemleri aşağıdaki gibidir:


Buğday + Buğday



Buğday + Arpa



Buğday + Nadas



Buğday + Bostan(kavun)



Arpa+Arpa



Arpa+ Bostan(kavun)



Arpa+ Nadas

Kuru arazilerde yetiştirilen üç temel ürünün 2010 üretim yılı fiyatları ve geçmiş 3-5
yıllık ortalama ürün verileri kullanılarak brüt gelirleri, ortalama üretim maliyetleri ve
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net gelirleri analiz edilmiştir. Gelir analizinde ana ve yan ürün değerleri dikkate
alınmıştır. Kuru arazilerde en yüksek brüt gelir kavun tarımında (243,22 TL/da) ve en
düşük brüt gelir ise arpa üretiminden (89,52 TL/da) elde edilmektedir (Çizelge 4.18).

Çizelge 4.18 Kuru Arazilerde Yaygın Ürünlerin Ortalama Brüt Gelir Analizi

Ürünler

Toprak
Çiftçi Eline
Malzeme Ofisi
Geçen
Ortalama Verim
Ürün Alım
Ortalama
(Kg/da)
Fiyatları
Ürün Fiyatları
(TL/kg)
(TL/kg)

Brüt
Üretim
Üretim
Masrafları
Değeri
(TL/da)
(TL/da)

Yıllık
Ortalama
Net Gelir*
(TL/da)

Ana Ürün

Yan
Ürün

Ana
Ürün

Yan
Ürün

Ana
Ürün

Yan
Ürün

Buğday

352.29

234.86

0.585

-

0.55

0.25

252.47

129.02

123.45

Arpa

339.28

289.26

0.45

-

0.42

0.25

214.81

125.29

89.52

1753.42

-

-

-

0.30

-

526.03

282.81

243.22

Bostan
(Kavun)

Kuru arazilerde arpa tarımının yapılması halinde ortalama net gelir yaklaşık 90 TL/da,
buğday tarımında ortalama net gelir 123 TL/da ve kavun üretim faaliyetinde ortalama
net gelir ise 243 TL/da olarak saptanmıştır. Kuru arazilerde yaygın münavebe
sistemlerinin yıllık ortalama net gelirleri ise 31 TL/da ile 187 TL/da arasında değişim
göstermektedir (Çizelge 4.19). Kuru tarım alanlarında arazinin yağış yetersizliği
nedeniyle bir yıl nadasa bırakılması halinde yıllık ortalama net gelir oldukça düşük
düzeyde kalmakta ve bu yolla elde edilebilecek yıllık ortalama net gelir, bireysel
ürünlerin net gelirlerinden bile daha düşük düzeyde kalmıştır. Tarımın önemli bir gelir
kaynağı olduğu ve arazi varlığının da kıt olduğu kuru tarım alanlarında arazinin bir yıl
boş bırakılması yerine arazide bostan tarımının yapıldığına ve ekonomik anlamda
önemli bir gelir elde edildiği gözlenmektedir.

Kuru arazilerde geçerli kapitalizasyon oranlarının değişim genişliği % 2,00 ile % 4,00
arasında ve arazinin hesaplanan yıllık ortalama net gelirleri kullanılarak kuru arazilerin
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çıplak toprak değerlerinin 2,13 TL/m2 ile 8,42 TL/m2 arasında olduğu ortaya
konulmuştur. Kuru arazilerin gelire göre hesaplanan birim değerlerinin, söz konusu
arazilerin piyasa değerlerinin oldukça altında kaldığı görülmektedir.
Çizelge 4.19 Kuru Tarla Arazilerinin Yıllık Ortalama Net Gelirleri
Ürünler

Brüt
Üretim
Değeri
(TL/da)

Üretim
Net Gelir
Masrafları
(TL/da)
(TL/da)

Buğday

252.47

129.02

123.45

Arpa

214.81

125.29

89.52

Bostan (Kavun)

526.03

282.81

243.22

Yaygın
Münavebe
Sistemi

Yıllık
Ortalama Net
Gelir (TL/da)

Buğday+Nadas
Buğday+Buğday
Buğday+Arpa
Buğday+Kavun
Arpa+Nadas
Arpa+Arpa
Arpa+Buğday
Arpa+Kavun
Buğday+Kavun
Arpa+Kavun

51.34
123.45
104.38
187.39
30.45
85.32
104.38
168.33
187.39
168.33

Çizelge 4.20 Farklı Kapitalizasyon Oranlarına Göre Kuru Arazilerin Değerleri
Münavebe
(Ekim Nöbeti)

Arazinin Yıllık
Ortalama Net
Geliri (TL/da)

Kapitalizasyon Oranlarına Göre Arazi Değerleri (TL/m2)
f = % 2,00

f = % 2,50

f = % 3,00

f = % 3,50

f = % 4,00

Buğday+Buğday

123.45

6.17

4.94

4.11

3.53

3.09

Buğday+Arpa

104.38

5.22

4.18

3.48

2.98

2.61

Buğday+Kavun

187.39

9.37

7.50

6.25

5.35

4.68

Arpa+Arpa

85.32

4.27

3.41

2.84

2.44

2.13

Arpa+Kavun

168.33

8.42

6.73

5.61

4.81

4.21

Tarım arazilerinin gelir değerlerinin takdirinde yerel bilirkişi kurulları tarafından
genellikle tarım kuruluşlarının verileri kullanılmaktadır. Bu bakımdan araştırma
sonuçlarının tarım kuruluşlarının verileri ile karşılaştırılması tercih edilmiştir (Çizelge
4.21). Kuru tarla arazilerinde yetiştirilen ürünlere ilişkin belirlenen değerlerin Ankara
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Tarım İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Tarım İlçe Tarım Müdürlüğü verileri ile
karşılaştırıldığında, ürün verimleri, satış fiyatları ve maliyetlerin farklılık gösterdiği,
il/ilçe ortalaması verilerin belirli bir yerel alanı temsil etme yeteneğinin zayıf olduğu
ortaya çıkmaktadır.

Çizelge 4.21 Araştırma Sonuçlarının Tarım Müdürlüklerinin Verileri İle Karşılaştırılması

Temel Göstergeler

Ankara İl Tarım
Müdürlüğü
Ortalama Verileri
(2006-2010)
Ortalama

Gölbaşı İlçe Tarım
Müdürlüğü Verileri
(2009-Kesin)
En Az

En Çok

Taşınmaz
Değerleme
Çalışması ile
Bulunan

Ortalama

(Araştırma
Ortalaması)

260,00

352,29

BUĞDAY
Verim (kg/da)

311,00

Saman

142,50

220,00 320,00

234,86

Satış Fiyatı (TL/kg)

0,55

Saman

0,25

Üretim Masrafı (TL/da)

138,14

129,02

Brüt Gelir (TL/da)

252,47
ARPA

Verim (kg/da) - Tane

337,40

220,00 320,00

260,00

Saman

339,28
289,26

Satış Fiyatı (TL/kg)

0,42

Saman

0,25

Üretim Masrafı (TL/da)

116,46

125,29

Brüt Gelir (TL/da)

214,81
BOSTAN (Kavun)

Verim (kg/da)

1.961,40

2.800,00

Satış Fiyatı (TL/kg)
Üretim Masrafı (TL/da)

1.753,42
0,30

207,08

282,81

Brüt Gelir (TL/da)

526,03
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4.10 İncek Yöresinde İmar Uygulamasına Bağlı Değer Artışları ve Değer Artışının
Vergileme Yoluyla Kamuya Kazandırılması

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak (arazi ve bina) sahipleri, aksi
belirtilmedikçe, her dört yılda bir defa taşınmazların vergi değerlerini, Maliye
Bakanlığı’nın belirlediği asgari birim değerler üzerinden beyan etmektedirler.
Türkiye’de belediye ve mücavir alan sınırları içindeki tarım arazileri beyan edilen
değerlerinin % 0,1’i ve arsa vasfındaki taşınmazlar ise beyan değerlerinin % 0,3’ü
üzerinden vergilendirilmektedir. Taşınmazların nevilerine göre vergi oranları aynı
(büyükşehir ve diğerleri arasındaki farklılık hariç) olmakla birlikte, arazi ve arsanın
vergiye esas değerleri yönünden il, ilçe, mahalle, köy ve daha alt birimler yönlerinden
çok önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır.

4.10.1 Arazi değerleri ile Emlak Vergisi değerleri arasındaki ilişki

İncelenen alanda Gölbaşı Belediyesi tarafından 2010 yılı için arazilerin nevilerine
göre asgari ölçüde birim değerleri tespit edilmiştir. Araştırma alanında arazi
vasfındaki parseller genellikle kuru (kıraç) arazi niteliğinde olduğundan, sadece kuru
arazilerin gelir ve piyasa değerleri ile vergiye esas asgari değerleri arasındaki
ilişkiler incelenmiştir. İncek Bölgesi’nin IV. ve V. alt bölgelerinde arazi vasfındaki
parsellerin alım-satım değerlerinin 46,46 TL/m2 ile 53,77 TL/m2 arasında değiştiği
tespit edilmiştir (Çizelge 4.14). Arazilerin yaygın münavebe sistemlerinin net geliri
üzerinden saptanan birim değeri ise 9,37 TL/m2 olmuştur. Halbuki ilgili belediye
tarafından 2010 yılı “emlak vergisi beyan değeri” listesine arazinin vergiye esas
asgari değeri 1,00 TL/m2 olmuştur (Çizelge 4.22). 1319 Sayılı Kanununa göre
çıkarılan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük10
kapsamında arazinin vergi değerinin takdirinde; normal alım-satım bedeli ile emsal

10

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 29.02.1972, No:7/3995; TC Resmi Gazete Tarih : 15.3.1972, No: 14129

114

arazinin alım-satım bedeli ve bunun mümkün olmaması halinde, yıllık üretim değeri
kullanılacaktır (Md.40). Arazinin vergiye esas değeri, arazinin piyasa değerinde
yaklaşık 47 kat ile 54 kat ve gelir değerinden ise 9 kat daha düşüktür. Bölgede imar
hareketliliği başlamış olmasına rağmen, arazinin piyasa değerinde oldukça önemli
bir artış göstermiş, ancak bu artış arazinin vergiye esas değerine yansıtılamamıştır.
Diğer bir ifadeyle emlak vergi değerinin takdirinde ilgili belediye tarafından usulüne
göre rasyonel işlem gerçekleştirilememiştir. Ancak 2010 yılı arazinin vergiye esas
birim değerinin, önceki beyan dönemine oranla daha yüksek olduğuna dikkat
edilmelidir.

Çizelge 4.22 Emlak Vergi Beyan Değerleri ve Piyasa Koşulları İlişkilendirilmesi
2006 ve 2010 Yılı Beyan Dönemleri İçin Arsa Vergi Değeri Karşılaştırmaları
Yıllar
Sıra No
Mahalle Adı
2006
2007
2008
2009
2010
1

İNCEK

2

Taşpınar

3

Kızılçaşar

2,50

2,60

2,69

2,85

20,00

2,00

2,08

2,15

2,28

15,00

2006 ve 2010 Yılı Beyan Dönemleri İçin Arazi Asgari Vergi Değerleri
Sıra No

Mahalle Adı

1

İNCEK

2
3

Taşpınar
Kızılçaşar

2006

2007

Yıllar
2008

<0,01

<0,01

<0,01

2009

2010

<0,01

1,00

4.10.2 Arsa piyasa değerleri ile Emlak Vergisi değerleri arasındaki ilişki
1319 Sayılı Kanununa göre çıkarılan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerinin
Takdirine İlişkin Tüzük kapsamında arsa vergi değerinin takdirinde; arsanın normal
alım-satım bedeli, emsal arsanın alım satım bedeline göre, bunun mümkün olmaması
halinde, emsal olabilecek arsa üzerine inşa edilmiş binanın vergi değeri yoluyla
bulunacaktır (Md.29). Örnek çalışma alanının I. alt bölgesinde arsaların ortalama piyasa
değeri 299 TL/m2, II. alt bölgesinde ortalama piyasa değeri 293 TL/m2, III. alt
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bölgesinde ortalama piyasa değerinin 162 TL/m2, IV. alt bölgesinde arsaların ortalama
değeri 132 TL/m2 ve V. alt bölgesinde ortalama değeri ise 112 TL/m2 olarak
saptanmıştır (Çizelge 4.15, Çizelge 4.16). İlgili belediye tarafından 2010 yılı “emlak
vergisi beyan değeri” listesine arsa vasfındaki taşınmazların vergiye esas asgari değeri
15,00 TL/m2 ile 20,00 TL/m2 olarak verilmiştir. Arsaların vergiye esas asgari ölçüde
birim değerlerinin piyasa değerlerinden 7,5 kat ile 20,0 kat arasında değişen oranlarda
daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır (Çizelge 4.22). Uygulama sonrasında arsa vasfını
kazanmış taşınmazlarda imara bağlı olarak meydana gelen değer artışının vergileme
yoluyla kamuya kazandırılması mümkün olmamakta veya imarın neden olduğu değer
artışı büyük ölçüde parsel maliki ve spekülatörlerin üzerinde kalmaktadır.

Araştırma alanında genel olarak ortalama arsa ve arazi alım-satım değerleriyle vergi
beyan değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; vergi değerlerinin piyasa koşullarına
göre çok düşük olduğu ve rant artışının kamuya kazandırılamaması nedeniyle imar ve
altyapı yatırımlarının maliyetinin yine kamu tarafından karşılandığı ortaya çıkmaktadır.
Araştırma bölgesinde piyasa koşullarında gerçek alım-satımı yapılan gerek araziler,
gerekse arsa vasıfındaki taşınmazların vergi beyan değerleri arasında yukarıda oransal
olarak ortaya konulan önemli farklılığın olduğu görülmekte ve imar uygulamaları
sonrasında parsele ilave değer artışı malikin getirisi (rant kazancı) olarak görülmekte ve
vergi yoluyla topluma geri kazandırılamamaktadır.
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5. SONUÇ

Türkiye’de kısıtlı arazi varlığının altyapı, şehirleşme, sanayileşme ve turizm yatırımları
gibi amaçlarla kullanılması, arazi kaynakları yönetiminin temel sorunlarından biri
olarak görülmektedir. Verimli toprakların tarım dışı faaliyetlere tahsis edilmesi sürecini
durdurmak ve verimli arazileri koruma amacıyla yapılan çalışmalarda bütünlük ve
kararlılık olmaması, amaç dışı kullanım ve arazi tahribi süreci hızlandırmakta ve bu
alanda yapılan düzenlemelerin etkin uygulanmasına olanak vermemektedir. Bu amaçla
öncelikle arazi kaynaklarının kullanım planlaması yapılarak tarım, orman, mera ve çayır
arazileri ile yerleşim alanları ve diğer kullanımlara ayrılacak alanların tespiti zorunlu
görülmektedir. Arazi varlığının detaylı etüd ve haritalamasının yapılması, arazi
kullanım kararlarının geliştirilmesi ve kullanım planına uygun alternatiflerin
geliştirilmesi ve etkin arazi kullanım planlaması yoluyla arazilerin kullanım alanlarına
ayrılması sağlanmalıdır. Bu yolla verimli arazi varlığının mevzi ve uygulama imar planı
uygulaması, ikinci konut ve sanayi imarı ve kentsel dönüşüm projeleri gibi araçlarla
imar parseline dönüştürülmesi (arsaya dönüşümü) ve uygulama sonrası rant artışlarının
kontrolü de mümkün olabilecektir.

İl ve ilçe düzeylerinde hangi arazilerin ne amaçla kullanılacağını, nerelerin tarım,
nerelerin tarım dışı amaçlarla kullanılacağının ölçütlerini veren ve belirleyen bir “arazi
kullanım planlaması” ya da “kırsal imar planlarının” acil olarak yapılması, korunması
gereken alanların tanımlanması ve amaç dışı kullanımların

engellenmesi

çalışmalarına zaman geçirmeden başlanılmalıdır.

Tarım arazilerinin kentsel arsaya dönüşümünde doğal kaynakların korunması ve
kullanım dengesi sağlanmalıdır. Son 30 yılda özellikle hatalı tarım politikaları sonucu
kırsal alanda artan işsizlik, gelir yetersizliği ve düşen yaşam koşullarına bağlı olarak
kırsal alandan kentlere olan göçün hızı artmış ve bu göç birçok kentin çevresindeki
verimli arazilerin tahribi ve gecekondu alanlarının oluşumuna neden olmuştur.
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Türkiye’nin içinde bulunduğu genel sosyo-ekonomik durum ve kırsal alanda yaşanan
sorunlar ile kırdan-kente göçlerin getirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların
boyutu, önlemlerin çeşitliliğini ve entegre yaklaşımların benimsenmesini gerektirir.
Bunun yapılabilmesi için bir yandan kentlerde imarlı arsa ve mesken stokunun talebe
göre şekillendirilmesi, diğer yandan da kırsal alandan kentlere olan göçün kontrol
edilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Belediyelerin mücavir alanlarını sürekli artırma çabaları da tarım arazilerinin zamanla
azalmasına sebep olmaktadır. Hızlı, kontrolsüz kentleşme ve verimli arazilerin amaç
dışı kullanımı, altyapı sorunlarını, hava ve su kirliliği veya genel olarak doğal ve
kültürel çevre kirlenmesi gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Kentlerin geniş
ölçekli çevre düzeni planlarının mutlaka yapılması ve arazilerin sınıflandırılarak tarıma
elverişli alanların yapılaşmaya açılmamasının önlenmesi, ülke ve özellikle gelecek
kuşakların yararına bir yaklaşım olacaktır. Arsa düzenlemesinin yüzölçümü üzerinden
yapılması ve eşdeğerlik ilkesinin yasal düzenleme ve uygulamaya egemen olamaması
önemli bir sorun olarak varlığını korumaktadır. Eşdeğerlilik ilkesine göre düzenlemeden
önceki taşınmazlar ile düzenlemeden sonraki imar parsellerinin objektif yöntemlerle
değerlerinin belirlenmesi ve katılım-dağıtım parselleri arasındaki değerler farkının
parasal ya da alansal olarak denkleştirilmesiyle reelleşebilir.

Türkiye’de yeterli ve sağlıklı bir taşınmaz değerlendirme sistemi olmayışının sonucu
olarak haksız rant paylaşımları, emlak vergisi ve özelleştirmede çok büyük
adaletsizlikler ortaya çıkmakta ve ülke ekonomisi zarara uğramaktadır. Bu tür konular
üzerindeki tartışmaların ve konuma bağlı bilgilere olan ihtiyaçların artması, ülke
ekonomisine

sağlayacağı

fayda

açısından

değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir.
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taşınmazlara

ilişkin

gerçekçi

Arazilerden imar parsellerine hızlı geçişinde, taşınmazların sahip oldukları özellikler
ile arazilere ilişkin verilerin, artan kentsel alanlardaki değer artış süreçleri de
irdelenerek, imar çalışmaları öncesi ile imar sonrasındaki taşınmaz değeri esas
alınarak değer takdirlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı matematiksel
modellerle gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Değer esaslı imar çalışmaları, plansız
gelişmeyi önleme açısından, imar planı uygulamaları içinde önemli bir yer tutmaktadır.
İmar planı belirli bir yerleşim yerindeki parsellerden hiçbiri diğerlerinden farklı olarak
etkilememeli veya plan bazılarına avantaj, bazılarına dezavantaj getirmemelidir.

Kentler; eğitim, sağlık, barınma, su, çevre, ulaşım gibi tüm kamusal hakları gözeten bir
biçimde tasarlanırken; kentsel dönüşüm projesi adı altında gerçekleştirilen rant artırıcı
projelerin bir bütün olarak ele alınması, yaşam alanlarında yapılacak her türlü
değişiklik sürecinde tüm insanların söz, yetki ve karar hakkı olmalı, kentte yaşanacak
dönüşüm süreçleri o kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarını ve kamu yararını temel
alan bir biçimde şekillendirilmelidir.

Taşınmaz değerleme sisteminin geliştirilmesi halinde emlak vergisi, kamulaştırma,
özelleştirme ve diğer amaçlarla değerleme işlemlerindeki birçok sorun ortadan
kaldırılmış olacaktır. Taşınmaz değerini etkileyebilen objektif ve subjektif birçok faktör
bulunmaktadır. Uygulamada seçilen parametrelerin sayısı uygulayıcıya ve yapılan işin
cinsine göre değişebilmektedir. Ancak seçilen faktörlerin sayısını fazla olması gerçek
değere yaklaşmakta etkili olmaktadır. Ancak imar öncesi ve sonrası dönemlerde
taşınmaz değerlerini etkileyen faktörlere ilişkin ortalama etki puanına ilişkin standart
katsayıların olmaması, önemli bir eksiklik olarak görülmektedir.

Araştırmada örnek olay olarak ele alınan İncek Bölgesi’nde 11.362.568 m2 arazi zaman
içinde imara açılmış ve aşama aşama imar uygulamaları devam etmektedir. İmar sonrası
parsellerin değerlerindeki önemli ölçüde rant artışlarının olduğu tespit edilmiştir.
Bireysel taşınmazların merkeze yakınlıkları, taşınmazların konumları (üzerinde
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bulundukları cadde ve sokakların nitelikleri ve konum) ve inşaat emsali gibi faktörler
taşınmazların birim değerlerini etkilemektedir. Aynı kentsel işlev ve imar hakkına sahip
taşınmazların birim değerlerinde merkezden uzaklığa bağlı olarak azalış olduğu, aynı
bölge içinde taşınmaza ticari amaçlı kullanım hakkının verilmesi, birim taşınmaz
değerinde yaklaşık iki kat ve daha yüksek artışa neden olduğu saptanmıştır. Ancak
bölgede merkeze olan uzaklığa bağlı olarak taşınmazların birim değerleri arasındaki
ilişkinin çok güçlü olmadığına dikkat edilmelidir. Diğer bir ifadeyle taşınmazların birim
değerlerindeki değişmenin % 10,75’i merkeze olan uzaklık (km) değişkenine ve %
89,25’i ise diğer faktörlere bağlı bulunmaktadır.

Bölgede imar uygulamalarında kadastral parsellerin yüzölçümünden ortalama % 37
dolayında kesinti yapılmasına karşın, özellikle IV. ve V. alt bölgede arazi ve arsa birim
değerleri arasında 2,42 kat ile 2,45 kat arasında değer farklılığının olduğu tespit
edilmiştir. IV. ve V. alt bölgede imar hareketlerinin başlamış olması nedeniyle kadastral
parsel değerlerinden önemli ölçüde artış olduğu veya arazinin piyasa değerinin de imar
uygulamalarında olumlu etkilenmiştir. Kuru arazilerin gelire dayalı birim değeri 9,37
TL/m2 olup, bu değer bölgede arazinin çıplak toprak değerini en yüksek yapan
münavebe sistemi ve kapitalizasyon oranı olmuştur. IV. ve V. bölgede arazilerin gelir
yöntemine göre takdir edilen birim değeri ile arsa birim değeri arasında 12 ile 14 kat
farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır.

İncek Bölgesi’nin IV. Ve V. Alt bölgelerinde arazi vasfındaki parsellerin alım-satım
değerlerinin 46,46 TL/m2 ile 53,77 TL/m2 arasında değiştiği tespit edilmiştir
(Çizelge 4.14). Arazilerin yaygın münavebe sistemlerinin net geliri üzerinden
saptanan birim değeri ise 9,37 TL/m2 olmuştur. Halbuki ilgili belediye tarafından
2010 yılı “emlak vergisi beyan değeri” listesine arazinin vergiye esas asgari değeri
1,00 TL/m2 olarak takdir edilmiştir. 1319 Sayılı Kanun ve Tüzük hükümlerine göre
takdir edilen arazinin vergiye esas değerinin, arazinin piyasa değerinde yaklaşık 47
kat ile 54 kat ve gelir değerinden ise 9 kat daha düşük olmuştur. Bölgede imar
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hareketliliği başlamış olmasına rağmen, arazinin piyasa değerinde oldukça önemli
bir artış göstermiş, ancak bu artış arazinin vergiye esas değerine yansıtılamamıştır.
Vergi değerinin takdirinde ilgili belediye tarafından bilimsel esaslar ve ilgili
mevzuatta tanımlanan ölçütlere uygun bir işlem gerçekleştirilememiş ve piyasa
değerine uygun vergiye esas değer tespiti yapılamamıştır. Bununla birlikte 2010 yılı
arazinin vergiye esas birim değerinin, önceki beyan dönemine oranla daha yüksek
olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek çalışma alanının I. alt bölgesinde arsaların ortalama piyasa değeri 299 TL/m2, II.
alt bölgesinde ortalama piyasa değeri 293 TL/m2, III. alt bölgesinde ortalama piyasa
değerinin 162 TL/m2, IV. alt bölgesinde arsaların ortalama değeri 132 TL/m2 ve V. alt
bölgesinde ortalama değeri ise 112 TL/m2 olarak saptanmıştır. İlgili belediye tarafından
2010 yılı “emlak vergisi beyan değeri” listesine arsa vasfındaki taşınmazların vergiye
esas asgari değeri 15,00 TL/m2 ile 20,00 TL/m2 olarak verilmiştir. Arsaların vergiye esas
asgari ölçüde birim değerlerinin piyasa değerlerinden 7,5 kat ile 20,0 kat arasında
değişen oranlarda daha düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Uygulama sonrasında arsa
vasfını kazanmış taşınmazlarda imara bağlı olarak meydana gelen değer artışının
vergileme yoluyla kamuya kazandırılması mümkün olmamakta veya imarın neden
olduğu değer artışı büyük ölçüde parsel maliki ve spekülatörlerin üzerinde kalmaktadır.

Araştırma alanında genel olarak ortalama arsa ve arazi alım-satım değerleriyle vergi
beyan değerleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; vergi değerlerinin piyasa koşullarına
göre çok düşük olduğu ve rant artışının kamuya kazandırılamaması nedeniyle imar ve
altyapı yatırımlarının maliyetinin yine kamu tarafından karşılandığı ortaya çıkmaktadır.
Araştırma bölgesinde piyasa koşullarında gerçek alım-satımı yapılan gerek araziler,
gerekse arsa vasıfındaki taşınmazların vergi beyan değerleri arasında yukarıda oransal
olarak ortaya konulan önemli farklılığın olduğu görülmekte ve imar uygulamaları
sonrasında parsele ilave değer artışı malikin getirisi (rant kazancı) olarak görülmekte ve
vergi yoluyla topluma geri kazandırılamamaktadır.
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Ek-1: Kuru Arazilerde Münavebe Sistemindeki Üretim Faaliyetlerinde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler
Çizelge 4.a Kuru Tarım Arazilerinde Buğday Tarımında Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler
Ürün İşlemleri

Birim
İşgücü
Fiyatı

Birim
Çekigücü
Fiyatı

Kullanılan İşgücü ve Çekigücü
İşgücü

Çekigücü

a.Birinci Sürüm

3.42

39.32

0.38

Tutar
(TL)
0.91

b.Ekim-Dikim-Gübreleme

3.30

36.60

2.07

4.75

I.TOPRAK HAZIRLIĞI

(TL/Saat)

Saat

0.38

Tutar
(TL)
18.02

0.41

18.13

Saat

Toplam

Kullanılan Materyal

Kullanılan
Ekipmanlar

Masraf

Cinsi

Miktar
(Kg/Adet)

Tutar
(TL)

Pulluk+Tapan

Tohum

20.00

9.42

32.30

Pulluk

Tutarı (TL)
18.93

II.BAKIM
a.Gübreleme

3.42

0.65

1.58

El ile

K.Gübre

20.00

8.87

10.45

b.İlaçlama

3.27

0.52

1.18

Sırt Pülverizatörü

T. İlacı

0.15

1.69

2.87

a.Hasat

3.10

9.25

19.43

Tırpan

b.Harman Yerine Taşıma

3.30

2.35

5.41

c.Harman Yapma

3.10

32.50

0.96

2.02

0.20

9.50

d.Taşıma(Ana Ürün)

3.30

46.36

0.11

0.25

0.11

7.51

e.Taşıma(Yan Ürün)

3.30

37.33

0.15

0.35

0.15

8.60

16.44

35.88

II.HASAT-HARMAN

d.Döner Sermaye Faizi(%13)
A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI
a.Genel İdare Giderleri (Ax%3)
B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI
C.ÜRETİM MASRAFLARİ TOPLAMI(A+B)
D.YAN ÜRÜN VERİMİ(Kg/da)
E.YAN ÜRÜN SATIŞ FİYATI(TL/Kg)
F.BUĞDAY ÜRETİMİ(Kg/da)
G.BUĞDAY SATIŞ FİYATI(TL/Kg)
H-GAYRİSAFİ ÜRETİM DEĞERİ(TL/da)

19.43

El ile

5.41

Patoz

11.52

Traktör

7.76
8.95
7.65

1.25

61.76

125.27
3.76
3.76
129.02
234.86
0.250
352.29
0.55
252.47

Çizelge 4.b Kuru Tarım Arazilerinde Arpa Tarımında Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetler
Ürün İşlemleri

Birim

Birim

İşgücü

Çekigücü

Fiyatı
I.TOPRAK HAZIRLIĞI

Kullanılan İşgücü ve Çekigücü
İşgücü

Fiyatı

(TL/Saat)

Çekigücü

Kullanılan Materyal

Kullanılan

Toplam
Masraf

Ekipmanlar
Saat

Tutar
(TL)

Saat

Tutar

Cinsi

(TL)

Miktar

Tutar

(Kg/Adet)

(TL)

Tutarı (TL)

a.Birinci Sürüm

2.68

38.32

0.39

0.98

0.39

16.02

Pulluk

b.Ekim-Dikim-Gübreleme

2.64

38.60

1.64

4.77

0.41

17.13

Pulluk+Tapan

Tohum

20.00

8.25

30.15

17.00

II.BAKIM
a.Gübreleme

2.64

0.65

2.57

El ile

K.Gübre

20.00

8.36

10.93

b.İlaçlama

2.64

0.52

2.18

Sırt Pülverizatörü

T.İlacı

0.15

1.42

3.60

a.Hasat

2.50

7.10

16.91

Tırpan

b.Harman Yerine Taşıma

2.65

2.23

6.25

c.Harman Yapma

2.30

36.22

0.86

2.81

0.22

8.80

d.Taşıma(Ana Ürün)

2.60

52.70

0.10

0.83

0.15

7.97

e.Taşıma(Yan Ürün)

2.60

49.45

0.11

0.85

0.17

8.12

II.HASAT-HARMAN

d.Döner Sermaye Faizi(%13)
A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI

16.91

El ile

6.25

Patoz

11.61

Traktör

8.80
8.97
7.42

13.60

38.15

a.Genel İdare Giderleri (Ax%3)

1.34

58.04

121.64
3.65

B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI

3.65

C.ÜRETİM MASRAFLARİ TOPLAMI(A+B)

125.29

D.YAN ÜRÜN VERİMİ(Kg/da)

289.26

E.YAN ÜRÜN SATIŞ FİYATI(TL/Kg)

0.25

F.ARPA ÜRETİMİ(Kg/da)

339.28

G.ARPA SATIŞ FİYATI(TL/Kg)

0.42

H-GAYRİSAFİ ÜRETİM DEĞERİ(TL/da)

214.81
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Çizelge 4.c Kuru Tarım Arazilerinde Bostan (Kavun) Üretiminde Dekara Fiziki Girdi Kullanımı ve ve Maliyetler
Birim

Birim

İşgücü

Çekigücü

Fiyatı

Fiyatı

(TL/saat)

(TL/saat)

Saat

TL

Saat

TL

a.Birinci sürüm

3.03

46.40

0.26

0.84

0.27

10.23

Pulluk

11.07

b.İkinci sürüm

3.03

45.68

0.14

0.40

0.14

5.85

Kazayağı

6.25

c.Üçüncü sürüm

3.03

43.89

0.13

0.37

0.13

5.12

Kazayağı

5.49

d.Dördüncü sürüm

3.03

45.46

0.12

0.33

0.12

5.04

Merdane

e.Ekim - Dikim

3.03

35.75

0.15

0.55

0.16

5.21

Mibzer

Tohum

0.28

24.76

30.52

a.Gübreleme

3.03

27.28

0.18

0.66

0.19

5.50

Fırfır

K.Gübre

54.95

40.78

46.94

b.Çapalama

3.03

19.00

45.50

c.Ara Sürüm

3.03

63.63

0.22

0.78

0.22

12.83

d.İlaçlama

3.03

51.32

0.09

0.33

0.10

4.97

Holder

10.48

36.68

0.00

0.00

Elle

36.68

6.10

21.36

Traktör

21.36

0.73

2.54

0.72

20.89

Traktör

23.43

Üretim İşlemleri
I.TOPRAK HAZIRLIĞI

Kullanılan İşgücü ve Çekigücü
Kullanılan
İşgücü

Çekigücü

Toplam

Kullanılan Materyal

Masraf

Ekipmanlar

Tutarı
Cinsi

(kg/adet)

TL

5.37

II.BAKIM

Elle

45.50
13.61
Tarm ilacı

0.18

6.29

11.59

III.HASAT-HARMAN
a.Hasat

3.03

b.Yükleme

3.03

c.Taşıma

3.03

30.06

d.Döner Sermaye Faizi
A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI

16.76
42.67

130.35

a.Genel İdare Gideri (A x %3)

17.14

135.37

274.57
8.24

B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI

8.24

C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI(A+B)

282.81

D. KAVUN ÜRETİMİ (kg/da)

1753.42

E. KAVUN SATIŞ FİYATI (TL/kg)

0.30

F-GAYRİSAFİ ÜRETİM DEĞERİ (TL/da)

526.03
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