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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı  

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 
Bu çalışma ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan imar uygulamaları sonucu, 

uygulama bölgesindeki taşınmazlarda meydana gelen değer artışının vergi değerine etkisi ve bu 

etkinin boyutu incelenmiştir. Kamulaştırma, ifraz ve tevhit, kentsel dönüşüm, arazi ve arsa 

düzenlemeleri ile düzenleme sahası ve etkileşim sınırları içerisinde bulunan taşınmazların 

değerlerinde genel olarak değişimin olduğu gözlenmektedir. Arazi ve arsa düzenlemelerinde 

dünyada kullanılan iki yöntem bulunmakla birlikte, Türkiye’de parsel yüzölçümüne dayalı imar 

uygulama yöntemi kullanılmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uygulaması 

ile düzenlemeye giren parsellerden, arazi düzenlemesi sonucunda oluşan imar parsellerinin 

değerlerindeki artış karşılığı olarak düzenleme öncesi yüzölçümlerinden %40’a kadar düzenleme 

ortaklık payı kesintisi yapılmaktadır. İmar uygulamalarında düzenleme ortaklık payı ve kamu 

tesisleri payı kesintisinin alan üzerinden yapılması ve uygulama öncesi ile sonrası taşınmaz 

değerlerinin dikkate alınmaması nedeniyle mevcut imar uygulama sistemi sıklıkla tartışma 

konusu yapılmaktadır. Bu yöntemin eksikliklerini gidermesi bakımından imar uygulamasının 

neden olduğu değer artışlarının bölüşümü için uygulama öncesi taşınmaz değeri ile uygulama 

sonrası taşınmaz değeri arasındaki farkın tespit edilmesi zorunlu olmaktadır. Bu çalışmada 

öncelikle genel olarak kentsel alanda imar uygulamasının neden olduğu değer artışı ve bunun 

emlak vergi değerine yansıması Ankara İli Pursaklar İlçesi’nde yapılan imar uygulama örneği 

çerçevesinde irdelenmiştir. Saha çalışmasının sonuçlarına göre imar uygulaması ile taşınmazların 

piyasa değerinin 2,21 kat ve emlak vergisine esas değerlerinde ise 22,96 kat artışın olduğu tespit 

edilmiştir. İnceleme alanında emlak vergisine esas taşınmaz değerlerindeki ortalama artışın çok 

yüksek olması, imar uygulamasından önce kent yerleşimlerinin çeperinde bulunan taşınmazların 

cinsinin arsa olarak vergilendirilmesi gerektiği halde, arazi olarak vergiye tabi tutulmasından ileri 

geldiği ve kentsel büyümeye bağlı olarak taşınmazların cins analizlerinin rasyonel olarak 

yapılamadığı ve kamu kesiminin önemli ölçüde vergi geliri kaybının olduğu ortaya konulmuştur. 

Taşınmazların emlak vergisi ve diğer kamusal amaçlarla rasyonel taşınmaz değerlemesi için; iyi 

işleyen değerleme sisteminin kurulması, uluslararası değerleme standartlarının uygulamaya 

hakim kılınması ve bu işlemleri yapan birimlerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü 

lisans ve lisansüstü programlarının mezunlarının kariyer uzmanı olarak istihdam edilerek insan 

kaynağının kapasitesinin güçlendirilmesi zorunlu görülmektedir.    

Ocak 2017, 114 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, değerleme, vergi değeri, imar uygulamasının neden olduğu değer 

artışı ve değer artışının kamuya kazandırılması olanakları.  
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THE EFFECT OF ZONING APPLICATION ON REAL ESTATE TAX VALUE IN 

CITIES: AN ASSESSMENT OF PURSAKLAR DISTRICT 
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Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 
 

In this study, the effect of the increase in the value of the real estate on the tax value in the 

application area as a result of development made by public institutions and organizations and the 

extent of this effect is examined. It is observed that there is a significant change in the values of 

the real estates within the boundaries and areas where expropriation, land readjustment, plot 

subdivision and land amalgamation, urban transformation, land development arrangements had 

taken place. Although there are two methods used in land readjustment process in the world, in 

Turkey, zoning application method based on parcel area is used. According to Article 18 of the 

zoning Law No.3194, an increase in the value of zoning parcels created as a result of land 

readjustment is obtained from parcels entered into the land arrangement or development area by 

deducting with the share of development area of up to 40% of the partnership share area before 

land arrangement has done. The current zoning application system is often a subject of discussion 

because the development readjustment share and public facilities share deduction is made over 

the area and the pre-and post-implementation values are not taken into consideration. In order to 

eliminate the deficiencies of this method, it is necessary to determine the difference between the 

value of the real estate before the land arrangement and the value of the real estate after the land 

arrangement for the distribution of the value increases due to the zoning application.  

In this study, first, the increase in the value caused by the zoning application in the urban area and 

its reflection on the real estate tax value was examined within the framework of the zoning 

application, in the case of Pursaklar District of Ankara Province. According to the results of the 

field study, it has been determined that the market value of the real estate has increased by 2.21 

times and the value of the basis for real estate tax has increased by 22.96 times along areas where 

the zoning plan were applied. The fact that the average increase in the real estate values subject 

to real estate tax in the study area to be very high is due to the taxation of the real estate properties 

located in the periphery of the urban settlements being charged as land instead building plot, 

before the zoning application, the tax analysis of the real estate due to urban growth could not be 

done rationally and the public sector to the extent of tax revenue loss. For the purpose of making 

valuation of real estate for tax purposes and other public purposes; it is necessary to establish a 

well-functioning appraisal system, to make the international appraisal standards prevail and to 

strengthen the capacity of human resources as career specialist by employing the graduates from 

of the real estate development and management department under the undergraduate and graduate 

programs. 
 

January 2017, 114 pages 
 

Key words: Real estate, valuation, tax value, value increase caused by development plan 

implementation, and possibilities of regaining value increase to the public. 
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A Ayrık nizam 
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DOP  Düzenleme ortaklık payı 
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VUK  Vergi Usul Kanunu 
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amaçları  

Hızla artan nüfus, plansız kentleşme ve sanayileşme, tarım arazilerinin dönüşümünü 

hızlandırmaktadır. Özellikle kentlerin çeperinde bulunan düşük eğimli ve verimli tarım 

arazileri, daha düşük maliyetli olduğu için daha çok imar uygulamasına konu olmaktadır. 

Hem yasal düzenlemeler, hem de nüfus artışı ile hızlanan kentleşme sürecinde yerel 

yönetimler tarafından çok cazip olan tarım arazileri imar uygulamalarına tabi tutularak 

arazi sahiplerine rant sağlanmaktadır.  

İmar uygulamaları sonucu ortaya çıkan değer artışlarının emlak vergi değerleri üzerindeki 

olumlu etkisini kabul etmekle beraber vergi değerleri gerçekçi bir şekilde tespit 

edilmediği sürece, değer artışının büyük bir oranı taşınmaz sahiplerine kalmaktadır. Arazi 

ve arsaların vergi değerlerinin tespiti, Cumhurbaşkanınca değiştirilmediği sürece dört 

yılda bir takdir komisyonları tarafından yapılmaktadır. Arazi ve arsaların vergi 

değerlerinin tespiti için genel kabul görmüş bir sistem olmadığından, her dönem tartışma 

konusu olmaktadır. Takdir komisyonu üyelerinin, konusunda uzman olmayan ve 

deneyimsiz kişiler olduğu, taraflı davrandıkları, bilimsel ve teknolojik imkânlardan 

faydalanmadıkları, takdir edilen değerlerin bir önceki dönem vergi değerlerine belli bir 

oranın uygulanması ile elde edildiği tartışılan konulardan bazılarıdır.  

Arazi ve arsa birim değerlerinin tespitine ilişkin eleştirilerden biri de, birim değer 

tespitlerinin her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün cadde, sokak 

veya değer bakımından farklı bölgeleri (turistik bölgelerde değer bakımından farklı 

olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parsel) dikkate alınarak tespit 

edilmesidir. Taşınmazlar; konumu, yüzölçümü ve imar hakları gibi özellikleri 

bakımından birbirinden farklı olduğundan, vergi değerlerinin de farklı olması gerekir. 

Sistemin diğer bir eksikliği ise arazi cinslerinin hem takdir komisyonlarınca, hem de 

vergiyi tarh ve tahakkuk edenlerce bilinmemesidir. Araştırmaya konu belediyedeki 

kayıtların tetkikinde genel olarak arazi cinsinin kıraç olarak belirlendiği görülmüştür.  
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Gelişmiş ülkelerde arazi ve arsa değerleri, bünyesinde değerleme uzmanı bulunduran 

değerleme kurumları ve büroları tarafından iki ya da üç yılda bir, parsel odaklı, yapı ve 

bina ölçeğinde tespit ve takdir edilmektedir. Bu yolla dinamik bir yapı oluşturulmasına 

özen gösterilmektedir. Bazı ülkelerde değerleme çalışmalarını özel kişiler ve değerleme 

şirketleri, bazı ülkelerde ise kamu kurumları yapmaktadır. İngiltere, Hollanda, Almanya 

ve ABD’de kamu kurumları değerleme işlemlerini yerine getirmektedir. Hollanda’da 

taşınmaz değerleme işlemlerini belediyeler yapmakta olup, bu faaliyetlerin denetimini 

merkezi bir konsey olan “Taşınmaz Değerleme Konseyi” (The Netherlands Council for 

Real Estate Assessment) yapmaktadır. İngiltere’de Kamu Değerleme Kurumu (Valuation 

Office Agency) ülkenin tamamında arazi, arsa, ticari ve konut bütün taşınmazların vergi 

değerlerinin tespitini yapmaktadır. ABD’de Gelir İdaresine bağlı Değerleme Komiteleri 

ile Almanya’daki Değerleme Komiteleri değerleme sisteminin bir başka modelleridir 

(Tanrıvermiş 2016). Belirtilen profesyonel organizasyonlar tarafından kentsel arazinin 

fiili durumu, imar ve kullanım özellikleri ile piyasa değerleri esas alınarak vergi ve diğer 

kamusal amaçlarla değerleme işlemlerinin yapıldığı bilinmektedir.   

Kentsel alanda taşınmazın imar ve kullanım özellikleri ile piyasa alım-satım değerleri ile 

taşınmaz talebi arasında güçlü bir bağın olduğu bilinmektedir. İmar uygulamaları sonucu 

ortaya çıkan değer artışlarının kamuya kazandırılabilmesi için en etkili araç şüphesiz 

vergilerdir. Bu çalışma ile kentsel alanlardaki imar uygulamaları sonucu taşınmazlarda 

meydana gelen değer artışlarının vergi değeri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

1.2 Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu1 ile Pursaklar Belediyesi, büyükşehir ilçe 

belediyesi olarak hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun2 ile Saray, Sirkeli ve Altınova Belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmış ve ilçe 

olan Pursaklar Belediyesine bağlanmıştır. Bu gelişmeden sonra daha önce imar 

                                                 
1 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 23.07.2004, Sayı: 25531 
2 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 22.03.2008, Sayı: 26824 
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uygulamaları gerçekleştirilmiş olan yerlerde emsali yüksek yeni parselasyon planları 

yapılmış ve bölge cazibe merkezi haline gelmeye başlamıştır.  

Arazi ve arsalara ait asgari ölçüde birim değerleri; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na3 

(VUK) göre dört yılda bir yapılmakta olup, son yıllarda 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2018 

yıllarında uygulanmak üzere bir önceki yılda genel değerleme yapılmıştır. Değerleme 

yapılan yıllarda arazi ve arsaların vergi değerleri tespitinde Pursaklar İlçesi’ndeki 

ekonomik, mekânsal ve sosyal gelişmelerin yeterince dikkate alınamadığı görülmektedir. 

Özellikle 2008 yılında Pursaklar’ın ilçe olmasından sonra taşınmazların piyasa değerleri 

hızla yükselirken, vergi değerlerinin bir önceki dönemin vergi değerlerine yeniden 

değerleme oranı gibi sabit bir oranın uygulanması ile tespit edildiği görülmüştür. Piyasa 

değerleri ile vergi değerleri arasındaki fark her geçen yıl biraz daha büyümüştür. Genel 

değerleme dönemleri dışında, 2014 yılında matrah hatasının sebep olduğu yeniden takdir 

sonucunda, bölgedeki taşınmazların vergi değerleri ortalama 4-5 kat artış göstermiştir. 

İncelenen 90004/30 nolu parselasyon planı düzenleme sahasında bulunan taşınmazların 

vergi değerlerinde 2014 yılında yeniden yapılan takdir ile bir önceki yıla göre 2,11 kat 

artışın olduğu ve imarın neden olduğu değer artışının emlak vergisi değerine 

yansıtılmasının yeterli olmadığı ortaya konulmuştur.   

İmar uygulama sahasındaki taşınmazların düzenleme öncesi ve sonrası değerleri; son on 

yılda gerçekleşen satışlara ilişkin tapu müdürlüğünden alınan veriler ile emlak büroları 

ve vatandaşlarla yapılan anket ve yüz yüze görüşme sonucuna göre belirlenmiştir. 

Uygulama bölgesindeki arazi değerleri, karşılaştırmalı satış analizi yöntemi kullanılarak 

tapuda gerçekleşen emsal arazi satış değerlerine göre tespit edilmiştir. Belirtilen 

bölgedeki tarımsal faaliyetlere ilişkin verilerin kayıt altına alınamaması nedeniyle gelir 

yönteminin kullanılması mümkün olmamıştır. Arsa değerleri ise, tapuda ve piyasada 

gerçekleşen emsal arsa satış değerleri dikkate alınarak karşılaştırmalı satış analizi 

yöntemine göre bulunmuştur. Uygulama alanında az sayıda bulunan binalı arsa satışa 

konu olmadığından maliyet yöntemi kullanılamamıştır.  

                                                 
3 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 10.01.1961, Sayı: 10705 
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2. ARAŞTIRMA MATERYALİ VE YÖNTEMLERİ  

Araştırma kapsamında ilçe sınırlarında yapılmış olan uygulama imar planları ile 

parselasyon planları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden temin edilmiştir. İmar 

uygulamaları ile verilen imar hakları her düzenleme sahası için ayrı ayrı incelendiğinde 

büyük parsel oluşturup yoğunluğu yüksek yapıların planlandığı görülmektedir. İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerden, halk tarafından yüksek kat 

diye tabir edilen emsali yüksek imar parseli oluşturulması yönünde belediyeye yapılan 

baskıların ve planlara yapılan itirazların sebepleri ile planlamada yaşanılan sıkıntılar 

öğrenilmiştir. 

Araştırmaya konu olan bölgedeki arazinin cinsi ve vergi değerleri, Mali Hizmetler 

Müdürlüğü emlak servisinden elde edilen verilere göre incelenmiştir. Vergi değerleri ile 

ilgili takdir komisyonlarının 2010, 2014 ve 2015 (matrah hatası olduğu için yeniden 

yapılan takdir) yıllarına ait m² birim değerleri karşılaştırılarak araştırma bölgesindeki 

taşınmazların vergi değerleri irdelenmiştir. Bu bölgedeki vergi değerleri yıllar itibariyle 

tablo haline getirilerek vergi değerlerinin gelişim süreci gözden geçirilmiştir. 

Araştırma alanında son on yılda gerçekleşmiş olan satışlara ilişkin veriler tapu 

müdürlüğünden alınmış olup, uygulama öncesi ve uygulama sonrası kadastro ve imar 

parseli olarak gerçekleşen satışlar tablo haline getirilerek incelenmiştir. Değer artışının 

net bir şekilde ortaya konulabilmesi için yıllar itibariyle gerçekleşmiş satışlar Üretici 

Fiyat Endeksi (ÜFE) ile güncellenmiştir. Ayrıca, imar uygulamasının çevredeki taşınmaz 

değerlerine yaptığı etkinin ölçülmesi için taşınmaz sahipleri ve emlak büroları ile anket 

çalışması yapılmıştır.  
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3. VERGİLENDİRMEDE KULLANILAN KAVRAMLAR 

3.1 Mülkiyet, Taşınmaz, Rant, Emlak, Arazi ve Arsa Kavramları 

Arazi, toprak, emlak, mülk, gayrimenkul (taşınmaz) kavramlarının gerçek anlamları 

birbirlerinden farklıdır. Mülkiyet hakkı bir şeye sahip olmayı ifade etmektedir. Mülkiyet 

bir kimsenin sahip olduğu taşınır ve taşınmazlar üzerindeki kullanma, yararlanma ve 

tasarruf etme hakkı olarak tanımlanmaktadır. Bir nesneye malik olan kimse, sahip olduğu 

nesneyi dilediği gibi kullanma, yararlanma, başkalarına bedelli ya da bedelsiz devretme 

veya yok etme hakkına sahiptir. 

Gayrimenkul varlığı içinde ticari alım satıma konu olanları tanımlamak için emlak veya 

ticari gayrimenkul kavramları tercih edilmektedir. Mülk kavramı ise; taşınır ve 

taşınmazlar ile gayri maddi varlıkları kapsamakta ve taşınmaz kavramından daha geniş 

biçimde ele alınmaktadır. Gayrimenkul kelime olarak yabancı, başka anlamına gelen 

“gayr” sözcüğü ile eklenmiş, taşınır anlamına gelen “menkul” sözcüğünün birleşmesi ile 

oluşmuştur. Taşınmaz veya mülk, bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan, durağan 

malları ifade etmektedir (Tanrıvermiş 2016). 

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük’te rant, üretim faktörlerinden biri olan doğanın 

üretimden aldığı pay ve kira ya da getirim anlamında kullanılmaktadır (Anonim 2017a). 

Bir başka açıdan rant, toprağın ve üzerindekilerin kullanımı için ödenen fiyat, üretimde 

kullanılan tabiat varlığı karşılığında elde edilen gelir payı şeklinde tanımlanmaktadır 

(Anonim 2017b). Her ne kadar rant ile kira aynı anlamda gibi algılansa da kira ranttan 

daha geniş bir kavramdır. Kiranın bileşenleri arasında faiz, amortisman, tamir ve bakım, 

vergi, sigorta ve kar bulunmaktadır. Uygulamada arazi yerine hep arsadan bahsedilir, 

insanlar birbirleri ile konuşurken ve kendilerine ait araziyi tanımlarken arsa tabirini 

kullanırlar. Ancak tapu kayıtlarına bakıldığında arsa dedikleri taşınmazların çoğunun 

arazi olduğu görülmektedir. Kentlerin çeperlerinde bulunan ve imar uygulamasına 

girmemiş olan alanlara da genelde arsa denildiğine şahit olunmaktadır.  
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Arazi Arapça yer anlamına gelen arz kelimesinin çoğuludur. Arazi yeryüzünün suyla 

kaplı olmayan alanları için kullanılmaktadır. Coğrafyacılara göre jeolojik ve 

jeomorfolojik sürecin bir ürünü olan peyzajdır. Ekonomistler için ekonomik üretim ve 

gelişimleri ortaya çıkarmak için işlenen ve korunan sermaye emek üreten bir kaynaktır. 

Hukukçulara göre dünyanın merkezinden gökyüzündeki sonsuzluğa kadar uzanan alanın 

hacmi ve bu hacim içerisindeki kullanım haklarının sahip olduğu alandır. Pek çok bilim 

adamına göre arazi, su ile çevrili alanlar da dâhil olmak üzere dünyanın yüzeyini saran 

yaşam alanı, mekânsal büyüklük olarak ifade edilmektedir. Arazi canlı bir ortamdır. 

Ayrıca şimdiye kadar anlaşıldığı gibi arazi bir yüzey değil, şekil 3.1’deki gibi yer kürenin 

merkezinden uzaya doğru açılan koni ya da prizma biçiminde bir mekân olarak ele 

alınabilir (Tanrıvermiş 2016). 

 

Şekil 3.1 Arazi mekânının üç boyutlu krokisi 

Bir başka açıdan arazi, altında ve üstünde ya da üzerinde oluşturulmuş, iyelik ve kullanım 

haklarına konu olan, tüm yapıları ile birlikte yeryüzü parçası, geniş kırsal alan olarak arsa, 

kent ve kasabalarda yapı yapmaya ayrılmış ve yerel yönetimin sunduğu kolaylık ve 

donanımlardan yararlanabilecek arazi olarak tanımlanabilir (Erkan vd. 2013).  

Emlak Ansiklopedisi’nde arsa; belediyenin imar uygulama alanına giren toprak 

parçasıdır. Arsa yapılaşmaya müsait olan alandır. Arazi; en kısa tabiriyle imar uygulaması 

geçmeyen toprak parçasıdır. Arazinin sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, 

ağaçlıklar yolu veya işaretlerle belirlenmektedir (Anonim 2017c). Arazinin temel özelliği 
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yeniden üretilememesi ve çoğaltılmamasıdır. Çoğaltmadan maksat üretim yoluyla 

arazinin birim miktarının artırılmasıdır. Deniz doldurma, bataklık veya göl kurutma 

yoluyla birim miktar artırılabilir. Fakat ihtiyaç duyulduğunda yerel yönetimler tarafından 

henüz arsa niteliği kazanamamış arazilere imar planı uygulayarak arsaya dönüştürmek bir 

üretim olmayıp yasal statü kazandırmaktan başka bir şey değildir (Tanrıvermiş 2016).  

Arazi sınırsız insan ihtiyaçları için kullanılan ve kıt olan doğal bir varlıktır. Arazi insan 

ihtiyaçlarını karşılamak için tarım, konut, sanayi, ticaret, orman, maden, çayır, mera ve 

hizmet gibi alanlarda kullanılır. Kullanım alanlarının bu denli çok olması kıt olan 

arazilerin fırsat maliyeti kavramını gündeme getirmektedir. Kıt olan arazilerin maksimum 

kar elde edildiği kullanım şekli tercih edildiğinde, vazgeçilen diğer kullanım şekli fırsat 

maliyetini oluşturmaktadır. En fazla getiri sağlayan kullanım alanı her zaman en doğru 

kullanım alanı olmayabilir. Arazi kullanım alanları tercih edilirken göz önüne tutulması 

gereken kıstas; toplum yararı>kamu yararı>kişi yararı olmalıdır. En kötü ihtimalin ise 

toplum yararı=kamu yararı=kişi yararı olmasıdır. 

Arazilerin çok farklı amaçlarla kullanılabiliyor olması, arazilerden beklenen getirilerin en 

yüksek olan kullanım alanının tercih edilmesi demektir. Kentin merkezindeki iş alanları 

getiri olarak diğer alanlara göre daha fazladır. Arazilerin getiri durumuna göre en çok 

tercih edilen kullanım alanları sırasıyla merkezi ticaret alanları, toptancılar, imalat, konut, 

sanayi sitesi ve ticaret alanı şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2 Varsayımsal kentsel arazi kullanışları ve getiri profili (Kılınçaslan 2010) 
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3.2 Kanunlardaki Mülkiyet, Taşınmaz, Emlak, Arazi, Arsa ve Bina Kavramları 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın4 35’inci maddesinde mülkiyet hakkı 

düzenlenmiştir. Buna göre; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, 

ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması 

toplum yararına aykırı olamaz.” maddesi ile özel mülkiyet hakkı Anayasa’nın güvencesi 

altına alınmıştır.  

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun5 (TMK) 683’üncü maddesindeki “Bir şeye malik 

olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, 

yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde 

bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın 

önlenmesini de dava edebilir.” hükmüne göre TMK, malike mülkiyeti altındaki nesneyi 

başkalarının haksız saldırılarından koruyabilmesi amacıyla bazı haklar vermiştir. Aynı 

Kanun’un 704’üncü maddesine göre taşınmaz mülkiyetinin konusunu; arazi, tapu 

kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne 

kayıtlı bağımsız bölümler oluşturmaktadır.  

Anayasa, 4721 sayılı TMK, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu6 (EVK), Emlak Vergisine 

Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük7, 3083 sayılı Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Toprak Reformu Kanunu8, 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu9, 3402 sayılı Kadastro Kanunu10, 3194 sayılı İmar 

Kanunu (İK), 6831 sayılı Orman Kanunu’nda11 araziden bahsedilmektedir. Anayasa’nın 

44’üncü maddesinde arazi kullanımının kırsal açıdan düzenlendiği görülmekte olup, 

45’inci maddesinde ise tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların 

korunmasına ilişkin hükümler düzenlenirken de tarım arazilerine değinilmiştir.  

                                                 
4 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 09.11.1982, Sayı: 17863 
5 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 08.12.2001, Sayı: 24607 
6 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 11.08.1970, Sayı: 13576 
7 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 15.03.1972, Sayı: 14129 
8 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 01.12.1984, Sayı: 18592 
9 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 19.07.2005, Sayı: 25880 
10 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 09.07.1987, Sayı: 19512 
11 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 08.09.1956, Sayı: 9402 
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4721 sayılı TMK’nin 704’üncü maddesinde taşınmazlar sayılmış olup, bunlar; arazi, tapu 

kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine kayıtlı 

bağımsız bölümlerdir. TMK’nin 718’inci maddesindeki “Arazi üzerindeki mülkiyet, 

kullanılmasında yarar olduğu ölçüde üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsar. 

Bu mülkiyet kapsamına yasal sınırlamalar saklı kalmak üzere yapılar, bitkiler ve 

kaynaklar girer.” hükmü doğrultusunda aksi kanunlarca söylenmediği sürece arazi 

mülkiyetine yapılar ve bitkiler de dâhildir. “Üst arz tabidir” kuralı bu konunun temel 

felsefesini oluşturmaktadır. 

1319 sayılı EVK’nin konusunu bina ve arazi oluşturmakta olup, arazi de kendi içinde arsa 

ve arazi olarak iki kısımda değerlendirilmiştir. EVK’nin 12’nci maddesinde arsadan, 

“Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır. Belediye sınırları 

içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa 

sayılacağı Cumhurbaşkanı Kararı ile belli edilir. Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun 

diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsar.” şeklinde bahsedilmektedir. 

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük’te ise arazi 

ve arsa tanımlarından çok vergilendirmede kullanılacak vergi değerlerinin takdir 

edilmesine ilişkin hususlara değinilmiştir. Tüzüğün 34’üncü maddesinde arazinin 

sulaklık derecesine göre kıraç, taban ve sulak olarak üç gruba ayrıldığından bahsedilmiş 

ancak bir tanım verilmemiştir.  

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na 

göre sulu arazinin devlet imkânları ile sulanan araziler olduğu, ayrıca sahibinin kendi 

imkânları ile suladığı arazilerin kuru arazi gibi işlem göreceği belirtilmiş olup bu 

Kanundan sonra yürülüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu’nda arazi; toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik 

oranda etkisi altında bulunan yeryüzü parçası şeklinde tanımlanmıştır. Kanun’da tarımı 

yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak 

yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerin sulu arazi olduğu 

belirtilerek sulu arazi tanımı genişletilmiştir. Bu Kanun’a göre toprak; mineral ve organik 

maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü ince tabaka halinde 

kaplayan canlı ve doğal kaynak şeklinde tanımlanmıştır. 3402 sayılı Kadastro 

Kanunu’nda arazi ve arsanın tanımı bulunmamakta, ancak 14’üncü maddesinde sulu veya 
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kuru arazi ayrımının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

hükümlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.  

3194 sayılı İK’nin 5’inci maddesine göre yapı; “karada ve suda, daimi veya muvakkat, 

resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine 

alan sabit ve müteharrik tesisler, bina ise; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve 

insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya 

dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına 

yarayan yapılardır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımdan her binanın bir yapı olduğu 

ancak her yapının bir bina olmadığı sonucu çıkmaktadır. Örneğin yol, baraj, köprü, iskele 

ve liman birer yapıdır ancak bina değildir (Arslan 2011). 

1319 sayılı EVK’nin 2’nci maddesinde “bina; yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek 

karada gerek su üzerinde sabit inşaatın hepsini kapsar. Bu Kanun’un uygulanmasında 

VUK’da yazılı bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır. Yüzer havuzlar, sair 

yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler ve benzerleri 

bina sayılmaz.” hükmüne yer verilmiştir. 

Ruşen Keleş ise binayı “duvarlar ya da sütunlar üzerine oturtulmuş olan bir çatısı bulunan 

insanların, hayvanların ve malların barınması ya da başka ihtiyaçları karşılamaları 

amacıyla yapılmış bir mimarlık ürünü” şeklinde tanımlamaktadır. Uygulayıcılar Türk 

Ceza Hukuku açısından ise bina, başkasının girme hakkı olmayan, başkalarının girmesine 

izin verilmediğini gösterecek biçimde dış dünyadan ayrılmış, yanları muhkem surette 

yapı malzemesi ile örtülmüş kapalı yer şeklinde tanımlamıştır (Mengi 2007).  

TMK’de binadan çok yapı ifadesi kullanılmaktadır. Kanun’un 823, 824 ve 825’inci 

maddelerinde bina oturulan yer olarak ifade edilmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun12 69’uncu maddesinde ise “Bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki, 

bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararı 

gidermekle yükümlüdür.” hükmü ile binayı tanımlamaktan çok, binaya sahip olanların 

sorumluluklarından bahsedilmiştir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun13 1’inci 

                                                 
12 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:04.02.2011, Sayı:27836 
13 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:02.07.1965, Sayı:12038 
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maddesinde, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, 

depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, 

o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet kurulabileceği 

belirtilmiştir.  

Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük’te bina 

deyiminin, kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümleri de kapsadığı 

belirtilmiştir. Tüzük’te binalar kullanılış tarzlarına göre, konutlar, işyerleri ve özellik 

gösteren diğer yapılar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Taşıyıcı sistemleri esas alınmak 

suretiyle inşaat nevilerine göre ise, çelik karkas, betonarme karkas, yığma kâgir, yığma 

yarı kâgir, ahşap, taş duvarlı (çamur harçlı), gecekondu tarz ve vasfında, kerpiç ve diğer 

basit binalar olmak üzere sekiz gruba ayrılmaktadır. Binalar, inşaatında kullanılan 

malzemenin cinsine ve kalitesine göre ise; lüks inşaat, 1’inci sınıf inşaat, 2’nci sınıf 

inşaat, 3’üncü sınıf inşaat ve basit inşaat olmak üzere beş inşaat sınıfına ayrılmıştır.  

Tüzük gereği Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel14 oluşturulmuş olup yatayda 

lüks inşaat, 1’inci sınıf inşaat, 2’nci sınıf inşaat, 3’üncü sınıf inşaat ve basit inşaat kriteri 

yer alırken düşeyde binalar dış duvarlar, çatı örtüsü, tavan, iç duvarlar, taban (döşeme), 

merdivenler, pencereler, kapılar, banyo ve tuvalet ile ısıtma sistemleri yer almıştır. 

Cetvel’de yer alan yatay özellikler ile düşeydeki özellikler dikkate alınrak en fazla 

özelliği sağlayan sınıfa ait özellikler ilgili binanın inşaat sınıfı olarak belirlenmektedir. 

Örneğin iki özellik 1’inci sınıf inşaata, üç özellik 2’nci sınıf inşaata, beş özellik de 3’üncü 

sınıf inşaata aitse bu binanın sınıfı  3’üncü sınıf inşaat olacaktır.  

Buna mukabil Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te15 binalar 

kullanım sınıflarına göre 10 grupta toplanmıştır. 16.7.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesi Hakkında Karar’ın16 3.2’nci maddesi uyarınca, her yıl ÇŞB’nca hazırlanıp 

                                                 
14 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 15.12.1982, Sayı: 17899 
15 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 19.12.2007, Sayı: 26735 
16 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 05.08.1985, Sayı: 18883 
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yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesaplanmasında 

Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” tebliğine göre yapılar: 

1’inci sınıf yapılar (A ve B grubu yapılar), 

2’nci sınıf yapılar (A, B ve C grubu yapılar), 

3’üncü sınıf yapılar (A ve B grubu yapılar), 

4’üncü sınıf yapılar (A, B ve C grubu yapılar), 

5’inci sınıf yapılar (A, B, C ve D grubu yapılar) olmak üzere beş sınıf ve 14 gruba 

ayrılmıştır. Anılan Tüzük’te sınıfın derecesi basit sınıftan lüks sınıfa doğru artarken  Yapı 

Yaklaşık Birim Maliyetleri’nde sınıf derecesinin değeri 1’inci sınıftan 5’inci sınıfa doğru 

artmaktadır.  

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında imar plânı bulunan alanlarda 

uygulanmak üzere yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği17 ile belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde ve dışında kalan, plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, 

sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla yayımlanan Plansız 

Alanlar İmar Yönetmeliğinde18 de bina tanımı yerine resmi bina ve umumi bina tanımları 

verilmiştir.   

Planlı Alanlar İmar ve Plansız Alanlar İmar Yönetmelik’lerine göre resmi binanın genel 

ve özel bütçeli idarelerle, denetleyici ve düzenleyici idarelere, il özel idaresi ve 

belediyelere veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, 

kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesisler 

olduğu, umumi binanın resmi binalar, ibadet yerleri, eğitim, sağlık tesisleri, sinema, 

tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi kültürel binalar ile gazino, düğün 

salonu gibi eğlence yapıları, otel, yurt, işhanı, büro, pasaj, çarşı, alışveriş merkezi gibi 

ticari yapılar, spor tesisleri, genel otopark, akaryakıt istasyonu, şehirlerarası dinlenme 

tesisleri, ulaştırma istasyonları ve buna benzer umumun kullanmasına mahsus binalar 

olduğu belirtilmiştir.  

                                                 
17 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 03.07.2017, Sayı: 30113 
18 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 02.11.1985, Sayı: 18916 
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ndaki19 sınıflamaya göre genel 

yönetim kapsamındaki kamu idareleri; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 

sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşmaktadır. Genel yönetim 

kapsamındaki idareler: 

a. Genel bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve bu kanuna ekli (I) sayılı cetvellerde 

yer alan kamu idareleri,  

b. Özel bütçeli kurumlar, bu kanuna ekli (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri,  

c. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan 

kurumları,  

d. Sosyal güvenlik kurumları, bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu 

kurumları,  

e. Mahallî idare, yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal 

faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya 

üye oldukları birlik ve idarelerinden oluşmaktadır. 

5018 sayılı Kanun ile Planlı Alanlar ve Plansız Alanlar Yönetmelik’leri birlikte 

değerlendirildiğinde resmi binaların genel yönetim kapsamındaki idarelere ait binalar 

olduğu görülmektedir. 1982 Anayasası’nın 130’uncu maddesine göre üniversiteler devlet 

tarafından kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlar 

olup vakıf üniversitelerinin de Devletin gözetimi altında kanunla kurulabilmektedir. 

Ancak resmi kurum olup olmadığı yönünde tartışmalar sürerken Anayasa Mahkemesinin 

verdiği kararlarda ve Danıştay içtihatlarında vakıf üniversitelerinin Anayasa’nın 

130’uncu maddesine göre kanunla kurulduğundan ve kamu hizmetini yerine 

getirdiğinden vakıf üniversite binalarının resmi bina olduğuna karar verilmiştir. Bu 

yönden resmi kurum olarak kabul edilmesine rağmen vakıf üniversiteleri 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun20 30’uncu maddesindeki kamu kurumları ve tüzel kişileri 

arasında taşınmaz devrine ilişkin hükümlerden faydalanamamaktadır. 

                                                 
19 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:24.12.2003, Sayı:25326 
20 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 08.11.1983, Sayı: 18215 
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Kanun ve yönetmeliklerde binalar için çok fazla sınıflandırma sistemi mevcut 

olduğundan uygulamada birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlardan biri bina 

vergisi tarh ve tahakkuku aşamasında yaşanmaktadır. Binaların sınıf tayini yapılırken 

kullanılan sınıflandırma sistemlerinin birbiri ile uyum içinde olmaması nedeniyle lüks ve 

1’inci sınıf olarak vergiye tabi olması gereken binaların genelde 2’nci ve 3’üncü sınıf 

olarak vergilendirildiği görülmektedir. 

3.3 Arsa Sayılan Araziler 

Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi dışında hangi arazilerin arsa 

sayılacağı 28.2.1983 gün ve 83/6122 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda21 belirtilmiştir. 

Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş arazilerden hangilerinin 

arsa sayılacağı ve vergilendirme ilkeleri söz konusu Kararın 1’inci maddesinde; 

“a. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planı ile iskân sahası olarak ayrılmış 

yerlerde bulunan, 

b. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup da bu imar planı ile iskân sahası 

olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskûn halde bulunan ve belediye 

hizmetlerinden faydalanmakta olan yerler arasında kalan, parsellenmemiş arazi ve arazi 

parçaları, 

c. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup da konut, turistik veya sınai tesis 

yapılmak amacıyla, her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yola şerh verilen 

arazi ve arazi parçaları, 

d. 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 İskân Bakanlığının (ÇŞB) önerisi üzerine Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen alanların sınırları içinde, imar planı ile iskân sahası olarak 

ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçaları” arsa sayılmaktadır.  

                                                 
21 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 11.03.1983, Sayı: 17984 



15 

 

Belediye hizmetlerinden faydalanmadan anlaşılması gereken bu bölgedeki belediye 

faaliyetlerinin tamamından faydalanmaktır. Taşınmazın, belediye hizmetlerinden sadece 

birinden faydalanması bu arazinin arsa sayılması için yeterli değildir. Ayrıca bu Karar’ın 

1’inci maddenin (b) fıkrasında belirtilen yerlerde tarımsal faaliyetlerin yapılması halinde 

bu alanlar arsa değil arazi olarak nitelendirilecektir. Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3’üncü 

maddesinde, 1’inci maddenin (a) ve (b) fıkrasında belirtilen arazi ve arazi parçalarının: 

a. Zirai faaliyet dışında kullanıldıkları,  

b. Boş tutuldukları,  

c. Bir yıldan fazla süre ile nadasa bırakıldıkları, 

d. Beyanda bulunulması gereken yılı izleyen yılbaşından itibaren beş yıl içinde herhangi 

bir şekilde ahara devir ve temlik edildikleri” tespit edilir ise, EVK’nin arsalara ilişkin 

hükümlerine göre geriye dönük olarak vergilendirileceği belirtilmiştir.  

3.4 Vergilendirmede Kullanılan Başlıca Kavramlar 

EVK’nin 29’uncu maddesinde vergi değeri; 

“Arsa ve araziler için, 213 sayılı VUK’un asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin 

hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak 

parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler 

(turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce 

tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, 

taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre; 

Binalar için Maliye (Hazine ve Maliye) ve Bayındırlık ve İskan (Çevre ve Şehircilik) 

Bakanlıkları tarafından müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat 

maliyetleri ile a bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri 

esas alınarak 31’inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden 

yararlanılmak suretiyle  



16 

 

hesaplanan bedeldir” şeklinde tanımlanmıştır. Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi 

Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzüğün22 2’nci maddesinde vergi değeri; emlak vergisi 

mevzuuna giren bina, arsa ve arazinin rayiç bedeli, rayiç bedelin ise bina, arsa ve arazinin 

beyan tarihindeki normal alım satım bedeli olduğu belirtilmiştir. 

213 sayılı VUK’da değerlemenin vergi matrahlarına esas olacak iktisadi kıymetlerin 

takdir ve tespit işlemi olduğu, iktisadi kıymetlerin tek tek ancak aynı cins olanların toplu 

olarak değerlenebileceği ve iktisadi kıymetin değerinin değerleme günü haiz olacağı 

kıymet olduğu belirtilmektedir. Yine VUK’a göre vergi değeri; bina ve arazinin EVK’nun 

29’uncu maddesine göre tespit edilen değeri; rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme 

günündeki normal alım satım değeri; maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi 

veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri 

bilumum giderlerin toplamı; borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, 

gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son 

muamele gününde borsadaki muamelelerinin ortalama değerleri; tasarruf değeri, bir 

iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değeri; mukayyet değer, 

bir iktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri; itibari değer, her nevi 

senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. Aynı Kanun’un 267’nci 

maddesinde emsal bedel, “gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak 

tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz 

olacağı değerdir” şeklinde tanımlanmıştır.  

İlke olarak rayiç bedel bir taşınmazın değerleme zamanındaki piyasa koşullarındaki satış 

bedeli olarak algılanmakta ve esasen bu ölçüt uluslararası değerleme standartlarında adil 

piyasa değeri ve muhasebe standartlarında ise gerçeğe uygun değer kavramlarına karşılık 

gelmektedir (Tanrıvermiş vd. 2013). Piyasa değeri herhangi bir malın piyasadaki alım-

satım sırasında oluşan değeridir. Piyasa değeri ortalama mantık ve yeterli bilgiye sahip 

kişilerin piyasa koşulları çerçevesinde üzerinde uzlaştıkları fiyat olarak görülebilir. 

Piyasa (pazar) değeri; adil bir satış için gerekli olan bütün koşullar altında, bir 

gayrimenkulü serbest rekabete açık bir piyasaya getirecek olan ve para cinsinden ifade 

                                                 
22 7/3/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanun’un 2’nci maddesiyle emlak vergisi matrahına esas alan “rayiç 

bedel” kavramı yerine “vergi değeri” kavramı getirildiğindem anılan Tüzük’te yer alan rayiç bedel 

kavramının emlak vergisinde uygulama alanı kalmamıştır. 
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edilen en yüksek değer olup, alıcı ve satıcı ayrı ayrı ihtiyatlı ve bilgili hareket ederken 

fiyatın gereksiz dış faktörlerce etkilenmemiş olduğu varsayılır (Tanrıvermiş 2016). 

Her arsa veya arazi parseli birbirinden mutlaka farklılıklar içerir, birbirleri ile aynı 

özelliklere sahip olmadığı gibi piyasada her an alınıp satılan bir mal olmadığından 

taşınmazların rayiç değerlerinden bahsedilemez. Her ne kadar taşınmazların vergi değeri 

ile rayiç değeri uygulamada birbirinin yerine kullanılsa da bu değerler birbirinden çok 

farklıdır. Ayrıca, taşınmazların vergi değerleri rayiç bedellerinin çok altında 

bulunmaktadır. 
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4. ARAZİ, ARSA VE BİNALARIN VERGİLENDİRİLMESİ 

4.1 Genel Olarak Emlak Vergisi 

Taşınmazların vergi değeri hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim tarafından tahsil 

edilen birçok gelir kaleminin matrahına esas olmaktadır. Örneğin taşınmazların vergi 

değeri, tapu harcı, veraset ve intikal vergisi, taşınmaz tabiat varlıklarını koruma katkı 

payı, harcamalara katılma payı gibi vergi, harç ve katılma paylarının matrahına esas 

olmaktadır. Ayrıca vergi değeri dolaylı yoldan değer artış kazancının da doğru tespit 

edilmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle taşınmazların vergi değerlerinin gerçekçi bir 

şekilde takdir edilmesi birçok gelir kaynağının artmasını sağlayacaktır. 

Emlak vergi sisteminde bildirim23 esası geçerli olup, vergi değerinin altında veya üstünde 

bildirimde bulunmalarına izin verilmemektedir. Bu şekilde taşınmazın vergi değeri asgari 

bir değer olarak gösterilebilmektedir. EVK’ye göre vergi değerinin tespitinde emlak 

vergisi mükelleflerinin herhangi bir rolü yok denecek kadar az bulunmamaktadır. Vergi 

değeri tamamen takdir komisyonlarınca tespit edilen değerlere göre yapılmaktadır. 

Vergi değeri tespit işlemleri, 213 sayılı VUK, 1319 sayılı EVK, Emlak Vergisine Matrah 

Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük ve Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından dört yılda bir genel değerlemenin yapılacağı yılda yayımlanan iç genelgelerde 

belirtilen hükümlere göre yapılmaktadır.  

4.2 Arsa ve Arazilerde Vergi Değeri  

Arazi vergisinin matrahı EVK’nin 17’nci maddesinde belirtilen hükümlere göre tespit 

edilmektedir. EVK’de arazi tabirinin arsaları da kapsadığı belirtilmiştir. Fakat arsa ve 

arazilerin vergi değerlerinin tespiti amacıyla kurulan takdir komisyonları, üyeleri 

bakımından farklılık göstermektedir.  

                                                 
23 Bildirim esasında mükellefler taşınmazlara ilişkin bazı bilgileri bildirmekle yükümlü olup vergi 

matrahına yönelik bir hesaplamaya imkan verilmemektedir. 
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EVK’nin 29’uncu maddesinde vergi değeri, “Arsa ve araziler için, 213 sayılı VUK’nun 

asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca 

arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, 

sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya 

değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), 

arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan 

birim değerlere göre” hesaplanan bedeldir. Bu kapsamda, cadde ve sokak teşkil etmemiş 

olan yerler farklı bölgelere ayrılırken mükellefler tarafından kolayca bilinen ve halk 

arasında sık kullanılan mevki isimleri dikkate alınarak tespit işlemleri yapılmaktadır24.  

Takdir komisyonlarınca tespit edilen vergi değerlerine araziler için binde bir, arsalar için 

binde üç oranı uygulanarak arsa ve arazi vergileri hesaplanmaktadır. 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun uygulandığı büyükşehirlerde bu oranlar binde iki ve 

binde altı olarak uygulanmaktadır. VUK’un mükerrer 49’uncu maddesine göre takdir 

komisyonlarının, arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespit işlemlerini dört 

yılda bir, tarh ve tahakkuk işlemlerinden altı ay önce kesinleştirerek ilgili kurumlara 

teslim etmeleri gerekmektedir.  

4.3 Binalarda Vergi Değeri  

EVK’nin 7’nci maddesinde bina vergisinin matrahının binanın bu Kanun hükümlerine 

göre tespit olunan vergi değeri olduğu belirtilmiştir. Bina vergisinin oranı meskenlerde 

binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 

uygulandığı yerlerde bu oranlar binde iki ve binde dört olarak uygulanmaktadır. EVK’nin 

29’uncu maddesinde binaların vergi değerinin Hazine ve Maliye ile Çevre ve Şehircilik 

bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyet 

bedelleri ile arsa veya arsa payı değeri esas alınarak Emlak Vergisine Matrah Olacak 

Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle 

hesaplanan bedel olduğu belirtilmiştir.  

                                                 
24 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 05.03.2013 tarih ve 82673428-175.99 (6650-150)-18305 

sayılı 2013/1 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi 
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Binaların vergi değerinin tespitinde yaşanan sorunlardan biri de yapı kullanma izin 

belgesinde binaların Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesaplanmasında 

Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre sınıflandırılması ile Bina İnşaat 

Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ÇŞB tarafından her 

yıl mali yıldan dört ay önce yayımlanan Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 

Cetvelindeki sınıflandırmaların birbiri ile uyum içinde olmamasıdır. Özellikle bina 

vergisi tahakkuku aşamasında inşaat sınıfının tespiti konusunda sorun yaşanmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler sonucu inşa edilen yapıların çoğunun lüks ve 1’inci sınıf olmasına 

rağmen belediye kayıtlarında binaların daha çok 2’nci ve 3’üncü sınıf yapı olarak 

vergilendirildiği görülmektedir. Bu durumda da önemli oranda vergi kayıpları 

yaşanmaktadır. Bu kayıpların en aza indirilmesi hatta ortadan kaldırılması için bina 

sınıflarının hem yapı yaklaşık maliyetleri hem de bina metrekare normal inşaat maliyet 

bedelleri cetveli için tek bir sınıflandırma sistemi benimsenmelidir.  

4.4 Asgari Ölçüde Birim Değer Tespiti Takdir Komisyonu 

VUK’un mükerrer 49’uncu maddesinde takdir komisyonlarınca arsa ve arazilere ait 

asgari ölçüde birim değerlerine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirlerin süreleri ile 

itiraz merci ve sürelerine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Asgari ölçüde birim değeri 

tesbitini yapan takdir komisyonlarının nasıl ve kimlerden oluşacağı VUK’un 72’nci ve 

devamındaki maddelerde belirtilmiştir. Arsa ve araziler için ayrı takdir komisyonları 

kurulmaktadır. Ayrıca büyükşehir olan illerde arsa ve araziye ait takdir komisyonu 

kararlarını inceleyecek merkez komisyonları kurulmaktadır.  

4.4.1 Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu 

VUK’ta arsa birim değerlerini tespit edecek olan takdir komisyonunun, belediye başkanı 

veya görevlendireceği memurun başkanlığında, belediyenin yetkili bir memuru ile 

defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının 

görevlendireceği iki memur, tapu müdürü veya tevkil edeceği bir memur ve ticaret 

odasınca seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalara ilişkin takdir komisyonlarına organize 

sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle ve köyün muhtarından oluşacağı 
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belirtilmiştir. Komisyonun görevi arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak 

parsellenmemiş arazide her köyün cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeleri 

(turistik bölgelerde değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, 

ada veya parsel) itibariyle asgari ölçüde birim değerleri tespit etmektir.  

4.4.2 Araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu 

VUK’a göre araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti takdir komisyonu, valinin 

başkanlığında, defterdar, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürü ile il merkezlerindeki 

ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş birer üyeden kurulur. Komisyonun görevi her il veya 

ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban ve sulak) itibariyle asgari ölçüde birim değeri tespit 

etmektir.  

4.4.3 Merkez komisyonu 

VUK’un mükerrer 49’uncu maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerde takdir 

komisyonu kararları, vali veya vekâlet vereceği memurun başkanlığında, defterdar veya 

vekâlet vereceği memur, vali tarafından görevlendirilecek tapu müdürü ile ticaret odası, 

serbest muhasebeci mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince 

görevlendirilecek birer üyeden oluşan merkez komisyonuna imza karşılığında verilir. 

Merkez komisyonu kendilerine tebliğ edilen kararları on beş gün içinde inceler ve 

inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez 

komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca 

yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır. 

Takdir komisyonlarının yapısı incelendiğinde hiçbir üyenin taşınmaz değerleme 

konusunda uzman olmadığı görülmektedir. Bu nedenle tespit edilen değerlerde büyük 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Cadde ve sokakların sağ ve sol tarafları başka ilçe sınırları 

içerisinde bulunduğu yerlerde, ilçelerde görev yapan takdir komisyonları arasında 

herhangi bir koordinasyon olmadığından birbirlerinden çok bağımsız kararlar 

verilmektedir (Anonim 2016a). 



22 

 

Pursaklar ilçesi Yokuş Sokak üzerindeki ve Altındağ ilçesi 70086 adadaki taşınmazların 

bu iki ilçenin sınırında ve karşı karşıya olmalarına rağmen vergi değerleri arasında 

100/39= 2,6 kat fark bulunmaktadır (Çizelge 4.1). İlçe takdir komisyonlarının tespit etmiş 

oldukları vergi değerleri arasında 2,6 kat fark bulunan Pursaklar ilçesi Yokuş Sokak ve 

Altındağ ilçesi 70086 adaların aynı bölgede bulunmasına rağmen vergi değerlerinin bu 

kadar farklı olması uygulamadaki çarpıklığın bir göstergesidir (Şekil 4.1).  

Çizelge 4.1 Sınır olan ilçe değer farkları (2014) 

S.No İlçe adı Mahalle Cadde/sokak Birim değer (TL) 

1 
Altındağ Güneşevler İrfan Baştuğ Caddesi 1.000 

Keçiören Hasköy İrfan Baştuğ Caddesi 1.200 

2 
Altındağ Sakarya  Talatpaşa Bulvarı 1.400 

Çankaya Cebeci Talatpaşa Bulvarı 1.650 

3 
Altındağ Aktaş Plevne Caddesi 750 

Mamak Demirlibahçe Plevne Caddesi 1.050 

4 
Altındağ Karacaören 70081 Ada 200 

Pursaklar Tevfik İleri Yokuş Sokak 39 

5 
Altındağ Karacaören 70086 Ada 100 

Pursaklar Tevfik İleri Yokuş Sokak 39 

6 
Altındağ Karacaören 70094 Ada  100 

Pursaklar Tevfik İleri Eşrefoğlu Sokak 75 

 

 

Şekil 4.1 Pursaklar ve Altındağ ilçe takdir komisyonu kararlarının karşılaştırılması 

(Anonim 2017d) 

Altındağ 

Pursaklar 
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Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerin oluşturduğu takdir komisyonlarının 

sosyal ve siyasal baskılar ile aldığı kararların çok isabetli olmayacağı açıktır. Birçok gelir 

kalemine matrah olmasından dolayı vergi değeri tespit işlemlerinin çok ciddi bir şekilde 

yapılması için takdir komisyonlarının yapısının değiştirilmesi, taşınmaz değerleme 

konusunda uzman kişi ve kuruluşların bu sürece dâhil edilmesi gerekmektedir.   

4.4.4 Takdir komisyonu karar verme süreci 

Takdir komisyonları değer tespitlerini VUK’un mükerrer 49’uncu maddesine göre dört 

yılda bir yapmaktadır. Cumhurbaşkanı bu süreyi sekiz yıla çıkarmaya veya iki yıla 

düşürmeye yetkilidir. EVK’nin 33’üncü maddesindeki şartların gerçekleşmiş olması 

halinde vergi değeri dört yıllık süre beklenilmeden yeniden tespit edilebilmektedir. 

Örneğin herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı 

olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde %25’i aşan oranda artma veya eksilme 

olması durumunda değer tespiti dört yıllık süre beklenmeden yapılabilmektedir. 

Asgari ölçüde birim değer tespiti için oluşturulan takdir komisyonları arsa ve arazileri tek 

tek değil toplu halde takdir etmektedirler. Takdir komisyonlarının değer tespiti yapılacak 

bölgeleri ziyaret etmeleri, bir önceki takdir komisyonu kararlarını, itiraz edilmiş ise 

nedenlerini ve sonuçlarını incelemeleri gerekmektedir. Özellikle birkaç dönem önceki 

takdir komisyonu kararları incelenmeli ve güncel değerler ile karşılaştırılmalıdır. 

Uygulamada takdir komisyonu kararlarındaki değerlerin, genelde bir önceki dönem 

değerlerinin üzerine enflasyon oranı, yeniden değerleme oranı ya da komisyonca 

belirlenen bir oranın uygulanması sonucu tespit edildiği görülmektedir. Ayrıca yerel 

seçimlerin olduğu dönemlerde halkın tepkisinden çekinilerek değerler düşük 

tutulmaktadır. Böylece zaman içinde canlılığını yitiren ve piyasa değerlerinin çok altında 

seyreden vergi değerleri ortaya çıkmaktadır.  

Dört yılda bir yapılacak olan değer tespit döneminin ilk aylarında Hazine ve Maliye 

Bakanlığı tarafından takdir komisyonlarının kurulması, değerleme işlemlerinde dikkat 

edilmesi gereken hususlar ve yasal süreçler iç genelgeler ile duyurularak aksaklıklar 

giderilmeye çalışılmaktadır. Takdir komisyonu kararları tarh ve tahakkuk işleminin 
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yapılacağı yılın başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, takdirin yapıldığı 

bölgenin konumuna göre ilgili yerlere imza karşılığı, büyükşehirlerde ise merkez 

komisyonuna teslim edilmektedir. Komisyon 15 gün süre içinde incelediği değerlerin 

sonucunu takdir komisyonuna geri göndermektedir. Merkez komisyonunca yeni değer 

takdir edilmesi halinde, takdir komisyonu bu değeri dikkate alarak yeniden değeri tespit 

ederek süreç yeniden başlamaktadır.   

Takdir komisyonu kararları idari bir işlem olduğu için yargı denetimine tabidir. 

Kararlardaki amaç, yetki, konu, şekil ve sebep unsurlarından dolayı ortaya çıkan sorunlar 

için vergi mahkemelerinde dava açılabilir. Dava açma süresi 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’na25 göre 30 gündür. Bu süre takdir komisyonu kararlarının tebliğ edilmesi 

gereken kişi ve kurumlara tebliğinden itibaren başlar. Takdir komisyonu kararlarına karşı 

menfaatleri ihlal edilenler ve mükellefler dava açabilirler. Anayasa Mahkemesinin 

“emlak vergi değerine karşı maliklerinde dava açma hakkı olduğuna ilişkin kararı” (Esas: 

2011/38, Karar: 2012/89), vergi değeri tespit işlemlerinde belediyelerin daha dikkatli ve 

özenli davranmasını gerekli kılmıştır. Ancak bu şekilde de dava konusu olmaması için 

vergi değerleri düşük tespit edilmektedir (Can ve Bülbül 2013). Bu kapsamda, vergi 

değerine ilişkin davalar hangi belediye sınırlarında birim değer tespit çalışması yapılıyor 

ise o belediyeye karşı açılmalıdır. Takdir komisyonunda üye olanların vergi değeri tespit 

işlemlerini dava edebilmesi için komisyon kararına şerh koyması gerekmektedir.  

4.4.5 Bina, arsa ve arazi değer tespitinde dikkate alınacak hususlar  

Bina, arsa ve arazinin vergi değerlerinin takdirinde şehir, kasaba ve köylerin tabii, iktisadi 

ve bölgesel şartlarına göre dikkate alınacak normlar ile uyulacak usul ve esaslar Emlak 

Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük’te belirtilmiştir. 

Buna göre, binaların vergi değeri kullanılış tarzı, inşaatın nev’i ve sınıfı dikkate alınarak; 

“İşyerleri ve meskûn yerler ile park, bahçe, okul gibi tesislere uzaklık ve yakınlığı ve 

ulaştırma durumu,  

                                                 
25 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 20.01.1982, Sayı: 17580 
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 Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii, 

 Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin mevcut olup 

olmadığı,  

 Büyüklüğü, kat sayısı, oda, hol, banyo gibi iç bölümlerinin sayısı,  

 İç bölümleri yönünden kullanışlılık durumu, 

 Ön ve arka cephede bulunması, 

 Mamurluk derecesi, 

 Asansör, kalorifer ve klima tesisatı bulunup bulunmadığı,  

 Müştemilatı, 

 Manzara görme durumu”na göre tespit edilmektedir.  

EVK’ye göre binaların normal alım satım bedeli, emsal binanın normal alım satım 

bedeline göre, mümkün olmaması halinde maliyet bedeli ve bunun da mümkün olmaması 

halinde ortalama gelir bedeli yoluyla bulunmaktadır. 

Genellikle satışa konu olan taşınmazlar, kredili alınmış ise ekspertiz raporundaki değer 

üzerinden, kredili alınmamış ise belediyede kayıtlı vergi değeri üzerinden tapuda işlem 

görmektedir. Bir taşınmazın belediyedeki vergi değeri, tapuda işlem gören değeri ve 

kişiler arasındaki piyasa değeri olmak üzere birden fazla değeri bulunabilmektedir. Bu 

nedenle vergi değerinin takdirine esas alınacak emsal taşınmaz değerlerinin iyi 

irdelenmesi gerekir. Ayrıca taşınmazların yapım aşamasında maliyetlerine ilişkin 

verilerin tutulmaması ve gelire göre değerlemede ise gelir kalemlerinin kayıt altına 

alınmaması nedeniyle değerlemede en fazla emsal bedeli kullanılmaktadır.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ÇŞB, binaların vergilendirilmesi için kullanılacak verileri 

1319 sayılı EVK’nin 29’uncu maddesi hükmü ile aynı Kanun’un 31’inci maddesi 

uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet 

bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ederek Resmî Gazete’de 

ilân etmektedirler. Bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin Resmi Gazete’de 

yayımlanmasının ardından on beş gün içerisinde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret 

Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere Danıştay’da dava açabilir. 
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Tüzüğe göre arsaların vergi değerinin takdirinde; 

 “İşyerlerine ve meskûn yerlere uzaklık ve yakınlığı ve ulaştırma durumu, 

 Bulunduğu meydan, sahil, cadde ve sokak itibariyle mevkii, 

 Su, elektrik, havagazı ve kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinin gelmiş olup 

olmadığı, 

 Hangi nevi bina inşaatına müsait olduğu, 

 İmar ve istikamet planındaki durumu, 

 Bina ve inşaat sahası büyüklüğü, 

 Topografik durumu” gibi hususlar göz önünde bulundurulur. 

EVK’ye göre arsaların vergi değerleri emsal arsanın alım satım bedeline göre, bu 

mümkün değil ise emsal olacak arsa üzerindeki binanın maliyeti hesaplanır, yıpranma 

payı düşülür ve bulunan değer binalı arsanın satış bedelinden düşülerek elde edilen bedel 

parselin yüzölçümüne bölünerek değer tespit edilmektedir. Arazilerin vergi değerinin 

takdiri, arazinin cinsi, sınıfı ve kullanma durumu dikkate alınarak yapılır. Arazi üzerinde 

bulunan bina dışındaki tarımsal tesisler, dikili şeyler, kaynaklar ve gölcükler de nazara 

alınır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 05.03.2013 tarih ve 82673428-175.99 (6650-150)-

18305 sayılı 2013/1 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde, arazi sulaklık 

derecesine göre, kıraç, taban ve sulak olmak üzere üç cinse ayrılır: Kıraç arazi, bariz 

olarak civardan yüksekte bulunan, meyilli ve sulanmayan arazidir. Yıllık yağış miktarı 

yeterli ve yağış dağılımı uygun olmayan düz ve düze yakın, nadas sistemiyle kültür 

bitkileri yetiştirilmesi mümkün olan ve sulanmayan arazi de kıraç sayılır. Taban arazi, 

yağışların ve akarsuların toplandığı taban konumunda genellikle düz ve düze yakın 

meyilde ve iyi, kifayetsiz ve fena drenaj şartlarındaki arazidir. Kıraç ve taban araziden 

sulananlara sulak arazi denilmektedir. 

Araziye ait asgari ölçüde birim değerleri, EVK ve ilgili tüzük hükümlerine göre her il 

veya ilçede bulunan kıraç, taban ve sulak arazi itibarıyla her arazi cinsi için bu arazi 

bedellerinden metrekare fiyatı en düşük olan dikkate alınarak tespit edilmektedir. 

EVK’ye göre arazinin normal alım satım bedeli, emsal arazinin alım satım bedeline göre, 

bunun mümkün olmaması halinde, yıllık istihsal değerine göre bulunmaktadır. Araziler 
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için vergi değeri takdirinde hangi arazilerin kıraç, sulak ve taban arazi olduğu konusunda 

ne takdir komisyonu üyeleri ne de belediyede arazi vergisi tarh ve tahakkuk yapan 

personel bilgi sahibidir. Belediye vergi sistemine kayıtlı arazilerin çoğunun vergi değeri 

düşük olduğu için kıraç arazi olarak kaydedildiği, sulak ve taban arazi bildirim sayılarının 

oldukça düşük olduğu bilinmektedir.  

Vergi değeri, emlak vergisi mükellefiyetinin başladığı yılı takip eden yıldan itibaren her 

yıl bir önceki yıl uygulanan vergi değerinin 213 sayılı VUK’un mükerrer 298’inci 

maddesindeki hükümlere göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı kadar 

artırılarak bulunmaktadır. 1319 sayılı EVK’nin 29’uncu maddesine göre, 20.12.2016 

tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda26 emlak vergisi mükelleflerinin 

2017 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri ile bu yıla ait asgari ölçüde arsa ve arazi 

metrekare birim değerlerinin hesabında %3,83 oranı uygulanmıştır. 11.11.2016 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan 474 nolu VUK Genel Tebliği27 ile 2016 yılı yeniden 

değerleme oranı %3,83 olarak tespit edilmiştir. Vergi değerinin hesaplanmasında bin 

liraya, verginin hesaplanmasında da bir liraya kadar olan kesirler dikkate alınmamakta ve 

küsuratlar aşağı yuvarlanmaktadır. 2017 yılı vergi değerinin tespiti için 2016 yılı yeniden 

değerleme oranı olan %3,83 tam uygulanmaktadır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun28 12’nci maddesine göre 

belediyeler ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması 

ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere emlak vergisinin %10’u nispetinde 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir. Emlak vergisi 

ile tahsil edilen pay bir sonraki ayın onuncu günü akşamına kadar il özel idaresinin 

hesabına aktarılır. İl idari sınırı büyükşehir belediyesi sınırı olan illerde ise bu pay 

valilikler bünyesinde kurulmuş olan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına 

aktarılır.  

Örnek 1: Mükellef A, Ankara ili, Pursaklar Belediyesi sınırları içinde yer alan mesken 

amaçlı kullanılan 12 nolu bağımsız bölümü 2013 yılında satın almıştır. 2017 yılı için 

                                                 
26 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 24.12.2016, Sayı: 29928 
27 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:11.11.2016, Sayı:29885 
28 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:23.07.1983, Sayı:18113 
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yeniden değerleme oranı %3.83 olduğuna göre 2016 yılı emlak vergi değeri 136.000,00 

TL olan bağımsız bölümün 2017 yılı emlak vergi değeri çizelge 4.2’de hesaplanmıştır.  

Çizelge 4.2 Bina vergisinin hesaplanması 

1 Bağımsız bölümün 2016 yılına ait emlak vergi değeri 136.000,00 

2 2016 yılına ait yeniden değerleme oranı %3,83 

3 Bağımsız bölümün 2017 yılı emlak vergi değeri 141.208,80 

4 Emlak vergi değeri 141.000,00 

Örnek 2: Mükellef B, 2016 yılında Ankara ili, Pursaklar Belediyesi sınırları içinde 1.250 

m² büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili 

belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca 2014 yılından 

itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 320,00 

TL/m²dir. 

2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %5,055,  

2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %2,79 

2016 yılına ait yeniden değerleme oranı ise %3,83 olduğu için söz konusu arsanın 2017 

yılındaki arsa vergisine esas olan vergi değeri çizelge 4.3’de hesaplanmıştır.  

Çizelge 4.3 Arsa vergisinin hesaplanması 

1 2014 yılı asgari ölçüde arsa m² birim değeri  320,00 

2 2014 yılı yeniden değerleme oranı (%10.11/2) %5,055 

3 2015 yılı asgari ölçüde arsa m² birim değeri (1+(1*2)) 336,18 

4 2015 yılı yeniden değerleme oranı (%5.58/2) %2,79 

5 2016 yılı asgari ölçüde arsa m² birim değeri (3+(3*4)) 345,56 

6 2016 yılı yeniden değerleme oranı (%3.83) %3,83 

7 2017 yılı asgari ölçüde arsa m² birim değeri (5+(5*6)) 358,79 

8 Arsanın yüzölçümü 1.250 m²  

9 Arsanın 2017 yılı vergi değeri (7*8) 448.487,59 

10 Vergi değeri 448.000,00 

Örnek 3: Mükellef C, Ankara ili, Pursaklar Belediyesi sınırları içinde 800 m² arsa 

üzerinde inşa edilen, inşaatı 02.03.2012 yılında sona ermiş ve arsa hissesi 40 m² olan bir 

bağımsız bölümü 2016 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 2. sınıf inşaat olan 
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bağımsız bölümün dıştan dışa yüzölçümü 133 m² dir. Bu konut için 2017 yılında 

uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 573,18 TL/m² ve arsanın 

bulunduğu cadde için 2013 yılında tespit edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 

150 TL/m² olarak belirlenmiştir: 

2014 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %5,055 

2015 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %2,79 

2016 yılına ait yeniden değerleme oranı ise %3,83 olduğuna göre mükellefiyeti 2017 

yılında başlayan bu mükellefin konutunun 2017 yılı vergi değeri aşağıda verildiği gibi 

tespit edilebilir (Çizelge 4.4).   

Çizelge 4.4 Bina vergisinin hesaplanması 

1 

İnşaatın türü ve sınıfına göre 2017 yılında uygulanacak  

bina m² normal inşaat maliyet bedeli  573,18 

2 Meskenin dıştan dışa yüzölçümü  133 m²  

3 Meskenin maliyet bedeli (1*2) 76.232,94 

4 

2014 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 

takdir edilen asgari ölçüde arsa m² birim değeri 150,00 

5 2014 yılı yeniden değerleme oranı (%10.11/2) %5,055 

6 

2015 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 

takdir edilen asgari ölçüde arsa m² birim değeri (4+(4*5)) 157,58 

7 2015 yılı yeniden değerleme oranı (%5.58/2) %2,79 

8 

2016 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa m²  

birim değeri (6+(6*7)) 161,98 

9 2016 yılı yeniden değerleme oranı (%3.83) %3,83 

10 

2017 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa m²  

birim değeri (8+(8*9)) 168,18 

11 Arsanın yüzölçümü (hisseye düşen) 40 m²  

12 Arsanın vergi değeri  6.727,20 

13 Asansör farkı (3*%6) 4.573,98 

14 Kalorifer farkı (3*%8) 6.098,64 

15 Aşınma payı (3*%6) (4 yaş için %6) 4.573,98 

16 Binanın 2017 yılı vergi değeri (((3+13+14)-15)+12) 89.058,78 

17 Binanın 2017 yılı vergi değeri 89.000,00 
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5. PLANLAMA VE PLANLAMA KADEMELERİ 

Planlama; kavramsal olarak bir hedefe ulaşabilmek amacıyla harekete geçmeden önce 

yapılan hazırlıklar, karar verme ve seçme süreci olup genelde anlamda gelecek için ve 

geleceğe yönelik kestirimdir. “Kurtuluş savaşından (1919-1923) sonra 1930’lu yıllarda 

Ankara’nın imar planını yapan Berlin şehircilik uzmanlarından Prof. Dr. Hermann 

Jansen’in Atatürk’e ‘Kurtuluş savaşını kazandınız. Ama Ankara’nın imar planlarının 

hazırlanmasında benzeri iradeyi gösterebilecek misiniz? (Atay 1969)’ sorusunu sorması, 

daha sonraki yıllarda kendisinin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir” (Ülger 2010). 

1982 Anayasası’nın 166’ncı maddesindeki “Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, 

özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla 

gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde 

kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. 

Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi 

sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum 

yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. 

Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. Kalkınma planlarının 

hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce onaylanmasına, uygulanmasına, 

değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve 

esaslar kanunla düzenlenir. Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete 

istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir” hükmü 

doğrultusunda ulusal düzeyde plan yapmak ve teşkilatı kurmak Devletin görevleri 

arasında sayılmıştır. 

Planları üst düzey planlar ve imar planları olarak ikiye ayrılır. İmar planları ise genel imar 

planları, tamamlayıcı planlar ve özel planlar şeklinde üç gruba ayrılmaktadır (Şekil 5.1). 

 



31 

 

 

Şekil 5.1 Planlama kademeleri (Ülger 2010) 

5.1 Üst Düzey Planlar 

5.1.1 Kalkınma planı 

Mülga Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından birincisi 1963 yılında hazırlanarak 

uygulanmaya başlanan kalkınma planları beşer yıllık süreçler için hazırlanır ve onay 

yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
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Planlar
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kalkınmasını hızlandırmak, hedeflenen büyüme hızına ulaşmak için 30.09.1960 tarihinde 

kurulan DPT, devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde 

hükümete danışmanlık yapmakta, belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için kalkınma 

planları hazırlamaktadır. 2011 yılında DPT kapatılarak Kalkınma Bakanlığı kurulmuştur 

(Anonim 2017e). 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin29 17’nci maddesiyle ile 

Kalkınma Bakanlığı kaldırılmış ve bunun yerine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin30 37’nci maddesiyle Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı kuruluşmuştur.  

Kalkınma planları hem kamu kesimi hem de özel kesimi yönlendirmek ve ortak hedefler 

koymak amacıyla yapılır. Kalkınma planları kamu kesimi için zorunlu hedefler koyarken, 

özel kesim için isteğe bağlı olarak yönlendirmek maksadıyla yapılmaktadır. Bu planların 

başarısı planların toplumun her kesimi tarafından kabul görmesine ve benimsenmesine 

bağlıdır.  

Türkiye’de hazırlanan kalkınma planları: 

1963 – 1967 yılları Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

1968 – 1972 yılları İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

1973 – 1977 yılları Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

1979 – 1983 yılları Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

1985 – 1989 yılları Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

1990 – 1994 yılları Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

1996 – 2000 yılları Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

2001 – 2005 yılları Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,  

2007 – 2013 yılları Dokuzuncu Kalkınma Planı,  

2014 – 2018 yılları Onuncu Kalkınma Planı’dır (Anonim 2016b). 

                                                 
29 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 09.07.2018, Sayı: 30473 (3. Mükerrer). 
30 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:10.07.2018 , 30474 
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5.1.2 Bölge planı 

İK’nin 8’inci maddesinde bölge planı “Sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, 

yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve altyapıların 

dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak” plan olarak tanımlanmıştır. Üst ve alt ölçekli 

planlar arasında uyumu ve bütünlüğü sağlayıcı nitelikte olması öngörülen bölge planları, 

planlama kademelenmesinde Kalkınma Planları ile Çevre Düzeni Planları arasında yer 

almaktadır. Planlamada, farklı düzeylerde hazırlanan fiziksel planların birbirleri ile 

uyumu planların kademeli birlikteliği ilkesi ile tanımlanmaktadır. Bu ilke 3194 sayılı 

İK’nun 8’inci maddesinde, imar planlarının eğer mevcut ise çevre düzeni planları ve 

bölge planlarına uygun olarak hazırlanması gerektiği belirtilerek ifade edilmiştir (Anonim 

2016c). 

5.1.3 Mekânsal strateji planı 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde31 mekânsal strateji planı, “Ülke kalkınma 

politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge 

planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve 

fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların 

ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve 

geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının 

yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal 

politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek 

haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bütününde ve gerekli 

görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu ile bütün olan plan” 

şeklinde tanımlanmıştır.  

644 sayılı ÇŞB’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de32 

mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle 

hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetleme 

                                                 
31 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 14.06.2014, Sayı: 29030 
32 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:04.07.2011, Sayı:27984 (1.Mükerrer) 
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görevi ÇŞB’ye ait olup bu görev yine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97’nci maddesiyle ile ÇŞB’ye verilmiştir. 

5.1.4 Çevre düzeni planı 

 3194 sayılı İK’de “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, 

turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plan” olarak 

tanımlanan çevre düzeni planı, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörler ile 

kentsel ve kırsal yapı ve gelişmeyle doğal ve kültürel değerler arasında koruma kullanma 

dengesini sağlayan arazi kullanma kararlarını belirleyen yönetsel, mekânsal ve işlevsel 

bütünlük gösteren sınırlar içinde varsa bölge planı kararlarına uygun olarak yapılır.  

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde çevre düzeni planı; “Varsa 

mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararlarına uygun olarak orman, akarsu, göl 

ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin gösterildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, 

gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi 

kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-

kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar üzerinde 

ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan 

notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan plan” olarak tanımlanmıştır. 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ise, “Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve 

bunların uygulanmasına yönelik temel ilke, strateji ve standartları belirlemek ve bunların 

uygulanmasını sağlamak, Cumhurbaşkanınca yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin 

yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde 

yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak bölgeler, genel sığınak 

alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin etütleri, 

harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon 

planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden 

itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen ruhsat 

ve yapı kullanma izni vermek” yetki ve görevinin ÇŞB’na ait olduğu belirtilmiştir.  
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Çevre düzeni planlarını, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine 

göre ÇŞB Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlar, hazırlatır, onaylar ve uygulamanın bu stratejilere 

göre yürütülmesini sağlar; üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen ulusal ve bölgesel 

nitelikteki fiziki planları Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. Büyükşehir belediyeleri 

sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir olmayan 

illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun33 18’inci maddesinin (c) fıkrasındaki “Belediyenin 

imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni 

plânını kabul etmek, belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre 

düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan 

belediye meclisi tarafından onaylanır” hükmüne göre il çevre düzeni planlarını 

büyükşehir ve il belediyeleri yapmaktadır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun34 6’ncı 

maddesinde, il özel idarelerinin belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri 

hariç ilin çevre düzeni plânını valinin koordinasyonunda il belediyesi ve il özel idaresi 

birlikte yapmaktadır. 

5.2 İmar Planları 

5.2.1 Genel imar planları 

5.2.1.1 Nazım imar planı 

3194 sayılı İK’nin 5’inci maddesinde nazım imar planı, “Varsa bölge veya çevre düzeni 

planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş 

olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, 

bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli 

yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve 

                                                 
33 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 13.07.2005, Sayı: 25874 
34 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 04.03.2005, Sayı: 25745 
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problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının 

hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla 

beraber bütün olan plan” şeklinde tanımlanmıştır.  

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde ise nazım imar planı, “Mevcut ise çevre düzeni 

planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış 

biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli 

kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, 

sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar 

planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 

1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, 

onaylı hâlihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak 

hazırlanan plan” şeklinde tanımlanmıştır. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci maddesinde 1/5.000 ve 1/25.000 

ölçekli nazım imar planı yapma ve yaptırma yetkisinin büyükşehir belediyelerine ait 

olduğu belirtilmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre 

belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarını yapma yetkisi il özel idarelerine aittir 

(Şekil 5.2). 

 

Şekil 5.2 2023 Başkent Ankara nazım imar planı 1/25.000 (2007) (Anonim 2016d) 
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5.2.1.2 Uygulama imar planı 

Uygulama imar planı İK’de “Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu 

işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı 

adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama 

programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 

plan” olarak tanımlanmıştır. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde “Nazım imar 

planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel 

özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye 

etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina 

yüksekliği, taban alanı katsayısı (TAKS), kat alanı katsayısı (KAKS) veya emsal (E), yapı 

yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya 

ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı 

alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, 

yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve 

uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas 

olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral 

durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı hâlihazır haritalar üzerinde, plan notları 

ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan plan” şeklinde tanımlanmıştır. 

Belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili 

belediyelerce yapılır ve belediye meclisinde onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan 

planlar belediyelerin ilan panolarında bir ay süre ile ilan edilir, herhangi bir itirazın 

olmaması halinde plan kesinleşmektedir. İtiraz olması halinde mecliste 15 gün içinde 

itirazlar görüşülerek karara bağlanmaktadır. Belediye sınırları ve mücavir alan dışında 

kalan yerlerde yapılacak planlar ise valilik veya ilgililerince yapılarak valiliğin onayına 

sunulur. Valilikçe onaylanan planlar valilik ilan panosunda ve internet sayfasında bir ay 

süre ile ilan edilir. Bir ay içinde itiraz olmaması halinde plan kesinleşmektedir. İtiraz 

olduğu takdirde valilik itirazları on beş gün içinde inceleyerek karar vermektedir. 

Planlarda yapılacak değişikliklerde planın ilk yapım sürecine göre yapılmaktadır. İmar 

planları belediye meclislerince ve valilik tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiği için 

idari bir işlem olarak yargı denetimine tabidir. Dolayısıyla uygulama imar planlarının 
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tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi etaplar halinde de hazırlanabilir, ancak etaplar 

halinde yapılacak ise etapların sınırları nazım imar planda belirtilmelidir. 

3194 sayılı İK’nin 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasında belediye sınırları ve mücavir alan 

içerisinde bulunan ve özelleştirme kapsamında alınmış kurumların arsa ve arazilerine 

ilişkin ilgili belediyeden görüş alınarak imar tadilatları ve mevzi imar planlarının ve buna 

uygun imar durumları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu 

planlarda yer alan arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını belediyeler beş yıl süre ile 

değiştirememektedir. Bu şekilde kamuya ait arsa ve araziler özelleştirilmeden önce imar 

hakları yükseltilerek rantın kamuda kalması sağlanmaktadır. Genel olarak plan yapma 

yetkisi olan kurumlar; ÇŞB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

(organize sanayi bölgesi), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi, kalkınma 

idareleri, belediyeler ve il özel idareleridir. 

5.2.2 Tamamlayıcı planlar  

5.2.2.1 Ek (İlave) imar planı  

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde ek (ilave) imar planı, imar planlarının ihtiyaca 

cevap vermediği durumlarda, mevcut plana bitişik ve mevcut planın genel arazi kullanım 

kararları ile süreklilik, bütünlük ve uyum sağlayacak biçimde, bu yönetmelikte belirtilen 

ilke, esas ve standartlara uygun olarak yapılan plan şeklinde tanımlanmıştır. 

5.2.2.2 Revizyon planı 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği 

veya uygulamasının mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına 

uygunluğunun sağlanması amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını 

etkileyecek bir kısmının yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke, esas ve 

standartlara uygun olarak imar planlarında revizyon yapılır. 
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5.2.2.3 Mevzii imar planı  

İK’nin 7’nci maddesinde mevzi imar planı, mevcut planların yerleşmiş nüfus için yetersiz 

olması durumunda veya yeni yerleşim alanlarının acilen kullanıma açılmasını temin için, 

belediyeler ve valiliklerce yapılacak plan olarak tanımlanmıştır. Uygulama imar planının 

bulunduğu bir yerde, ayrıca mevzii imar planı yapılması mümkün değildir. 

5.2.3 Özel amaçlı planlar  

5.2.3.1 Koruma amaçlı imar planı 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 17’nci maddesine 

dayanılarak çıkarılan Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin 

Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara 

Ait Yönetmeliğe35 göre koruma amaçlı imar planı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim geçiş sahasını da göz önünde 

bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda 

korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-

ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı olarak; 

hâlihazır haritalar üzerine, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren 

iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan 

stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, 

sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan 

sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, altyapı tesislerinin tasarım esasları, 

yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri 

uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, 

araçlar, stratejiler ile planlama kararları tutumları, plan notları ve açıklama raporu ile bir 

bütün olan nazım ve uygulama imar planlarının gerektirdiği ölçekteki planlar” şeklinde 

tanımlanmıştır.  

                                                 
35 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 26.07.2005, Sayı: 25887 



40 

 

Yönetmelik ile doğal sit alanları hariç sit alanları ve bunların etkileşim geçiş sahalarında 

yapılacak koruma amaçlı imar planı, çevre düzenleme projeleri ile bunların 

değişikliklerinin hazırlanma, uygulama ve denetim sürecinde uyulacak teknik ve yönetsel 

esasları ve müelliflerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esaslar 

belirlenmektedir. Koruma amaçlı imar planı daha özetle Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş sit alanları için hazırlanan her ölçekte plan şeklinde 

de tanımlanabilir. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 

Tescili Hakkında Yönetmeliğe36 göre sit alanı, tarih öncesinden günümüze kadar gelen 

çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve 

benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak 

bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler 

ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.  

Sit alanları; arkeolojik, doğal (tabii), kentsel, tarihi ve üst üste çakışık sit alanı olarak beş 

grupta incelenebilir: 

Arkeolojik sit alanı; insanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların 

yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik 

ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve 

alanlar olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimine tabidir. 

I. derece arkeolojik sit; korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 

sit alanlarıdır. Yapı yasaklı alanlardır.  

II. derece arkeolojik sit; korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları koruma 

kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanlarıdır. Yapı yasaklı alanlardır. 

III. derece arkeolojik sit; koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere 

izin verilebilecek arkeolojik alanlardır. Belirli şartlarda yapılaşmaya izin verilebilir.  

                                                 
36 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:13.03.2012, Sayı: 28232 
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Doğal (tabii) sit alanı; ilginç özellik ve güzelliklere sahip olan ve ender bulunan 

korunması gerekli alanları ve taşınmaz tabiat varlıkları ifade eder ve ÇŞB denetimine 

tabidir.  

I. derece doğal sit; bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve 

güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka 

korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak 

alanlardır. Yapı yasaklı alanlardır. 

II. derece doğal sit; doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı göz 

önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır. Yapı yasaklı alanlardır. 

III. derece doğal sit (sürdürülebilir koruma ve kullanım alanı); doğal yapının korunması 

ve geliştirilmesi yolunda, yörenin potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde 

tutularak konut kullanımına da açılabilecek alanlardır. 

Kentsel sit alanı; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada 

bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini 

gelecek nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla 

kıymeti olan, kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, 

yerleşim dokuları, duvarlar, sokaklar, meydanlar ve benzeri) birlikte bulundukları 

alanlardır. Tarihi sit alanı; insanlık tarihi, milli tarihimiz veya askeri harp tarihi açısından 

çok önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve bu sebeple korunması gerekli yerlerdir. Üst 

üste çakışık sit; aynı alanın birden fazla koruma statüsüne sahip olduğu alanlardır. Bir 

parselde sit alanı kararı olup olmadığını öğrenmek için tapu sicilinde beyanlar hanesine 

bakılmaktadır (Tanrıvermiş 2016). 

5.2.3.2 Turizm amaçlı imar planı  

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar 

Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğe37 göre Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Planları, “İçinde turizm türleri ile kültür ve eğitim, eğlence, ticaret, 

                                                 
37 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 03.11.2003, Sayı: 25278 
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konut ve her türlü teknik ve sosyal altyapı alanlarından bir veya daha fazlasını kapsayan, 

kendi içinde alt bölgeler ihtiva edebilen, bu kapsamda kaynaklar arasında koruma-

kullanma dengesini ve sektörel kalkınmayı sağlayan, arazi ana kullanım kararlarını 

belirleyen, açıklama raporları ve plan notları ile bir bütün olan 1/25.000 veya daha üst 

ölçekli fiziki planlar”dır.  

5.2.3.3 Özel çevre koruma bölgesi 

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usül ve Esaslara Dair Yönetmeliğe38 

göre özel çevre koruma bölgesi, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz, çevre 

kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve 

bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

gerekli olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanlarıdır. 383 

sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname39 ile ÇŞB’na bağlı Özel Çevre Koruma Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığın 

görevlerinden biri de Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanların doğal 

güzellikleri ve tarihi kalıntılarının ekolojik dengesinin korunması hususunda her türlü 

araştırma ve incelemeleri yaptırarak, gerekli tedbirleri almak ve aldırmaktır. 

5.2.3.4 Kıyı sahil imar planı 

3621 sayılı Kıyı Kanunu40 ve uygulama yönetmeliğine göre kıyıda ve sahil şeridindeki 

planlar bu Kanun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliğin hükümlerine aykırı 

olmamalıdır. Bu yerlerde düzenlenen planlardan, imar mevzuatı veya yerin özelliği 

dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu41 kapsamına girenler, anılan Kanun’un 

7’nci maddesine göre onaylanarak kesinleşir. Söz konusu maddede belirtilen “Kültür ve 

Turizm Bakanlığı kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri 

içinde her ölçekteki plânları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye 

                                                 
38 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 19.07.2012, Sayı: 28358 
39 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 13.11.1989, Sayı: 20341 
40 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 17.04.1990, Sayı: 20495 
41 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 16.03.1982, Sayı: 17635 
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yetkilidir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde 

Bakanlıkça yapılacak altyapı ve plânlama işlemlerine esas olmak üzere diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarından istenilen bilgi, belge ve görüş üç ay içinde verilir. Bu süre sonunda 

istenilen bilgi, belge ve görüşün verilmemesi durumunda ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça 

re’sen tesis edilebilir. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm 

merkezlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak satış, tahsis, kiralama, sınır 

ilânı ve değişikliği işlemleri ile çevresel etki yaratacak altyapı ve üst yapı projelerinden 

önce Bakanlığın olumlu görüşünün alınması gereklidir” hükmü doğrultusunda plan 

yapılarak onaylanmaktadır.  

5.2.3.5 Boğaziçi imar planı  

2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun42 amacı İstanbul Boğaziçi alanının kültürel ve tarihi 

değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak, geliştirmek ve bu 

alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar 

mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir. Bu Kanun’un amaçları doğrultusunda Boğaziçi 

alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının 

yapılması ve denetlenmesi için Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi 

İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur. 3194 sayılı İK’nin 46’ncı 

maddesi ile 2960 sayılı Kanun’la kurulan organlar kaldırılmış olup, bu organların 

görevini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince yürütüleceği 

belirtilmiştir.  

5.2.3.6 Köy yerleşim planı  

Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği’ne43 göre köy yerleşim alanı, belediye ve 

mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde 

mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının 100 metre dışından geçirilecek bir 

çizginin içinde kalan ve sınırları il idare kurulunca karara bağlanan alanlardır. Köy 

                                                 
42 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 22.11.1983, Sayı: 18229 
43 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 20.08.1987, Sayı: 19550 
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yerleşme alanları valilikçe kurulan içerisinde kadastro müdürlüğünden bir teknik 

elemanın da katıldığı komisyon tarafından belirlenir. 

5.2.3.7 Islah imar planı 

3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı 

Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te44 ıslah imar planı, “Düzensiz ve sağlıksız 

biçimde oluşmuş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli edilmek 

suretiyle, mevcut durumu da dikkate alınarak dengeli, düzenli ve sağlıklı hale getirilmesi 

amacıyla, hâlihazır haritalar üzerine yapılan ve yapılanma şartlarını da belirleyen plan” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

 

  

                                                 
44 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 23.07.1986, Sayı: 19173 
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6. DEĞER ARTIŞINI ORTAYA ÇIKARAN UYGULAMALARIN ANALİZİ 

6.1 İfraz ve Tevhit  

Değer artışına neden olan uygulamaların başında ifraz ve tevhit işlemleri gelmektedir. 

İfraz tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazı imar planına uygun 

olarak iki ya da daha fazla parçaya ayırmaktır. Ayırma işleminden sonra ortaya çıkan yeni 

parsellerin tapuya tescili ile tamamlanan bir süreçtir. Tevhit ise birden fazla taşınmazın 

imar mevzuatı ve imar planına uygun olarak yapı yapmaya uygun imar parseli oluşacak 

şekilde birleştirilmesidir. Tevhit işleminde birleşen parseller aynı kişiye ait olabileceği 

gibi farklı kişilere de ait olabilir. Farklı kişilere ait parsellerin birleştirilmesi halinde bütün 

taşınmaz maliklerinin muvafakati gerekmektedir. 

Tevhit ve ifraz işlemleri için taşınmaz maliklerinin belediye ve mücavir alan sınırları 

içinde ilgili belediyeye, dışında ise valiliğe müracaat etmesi gerekmektedir. İfraz ve tevhit 

işleri 3194 sayılı İK’nin 15 ve 16’ncı maddelerinde düzenlenmiştir. İmar planı yapılmış 

olan yerlerde umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan taşınmazların ifrazına ve 

tevhidine izin verilmez. İmar uygulaması yapılmış olan alanlarda yapılacak olan ifraz ve 

tevhidin plandaki şartlara uygun olması gerekir.  

İfraz tevhit işlemlerinin kişilere maliyetine belediye ve tapudaki işlemler açısından ayrı 

ayrı bakılmalıdır: 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu45 80’inci maddesinin (b) bendine göre verilecek 

ifraz ve tevhit kararları “İfraz ve Tevhit Harcına” (beher metre kare için 0,05-0,15) 

tabidir. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na46 ekli 4 sayılı tarifenin (6.a) maddesine göre, ifraz 

veya taksim veya birleştirme işlemleri sonucu kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38 

oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi’nce belirlenen tarifeye 

göre ücret tahsil edilmektedir. İfraz ve tevhit işlemleri, imar planı bütünlüğünü bozduğu 

ve yapılaşmasını tamamlamış olan parseller içinde henüz yapılaşmamış parsellerin tevhit 

                                                 
45 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 29.05.1981, Sayı: 17354 
46 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 17.07.1964, Sayı: 11756 
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veya ifrazı ile hem görüntü hem de değer açısından diğer taşınmaz sahiplerini olumsuz 

etkilemesi nedeniyle çok sık kullanılmaması gereken bir yöntemdir. İfraz ve tevhit 

işlemleri sonucunda taşınmazlarda meydana gelen değer artışından tamamen mülkiyet 

sahipleri faydalanmaktadır. Uygulamada ifraz ve tevhit işlemleri sonucunda 

taşınmazlarda meydana gelen değer artışları vergilendirilememektedir.  

6.2 Kamulaştırma 

1982 Anayasası’nın 46’ncı maddesindeki “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının 

gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 

taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 

kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma 

bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, 

tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin 

gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla 

kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanun’un taksitle 

ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde 

taksitler eşit olarak ödenir. Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten 

küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir. İkinci fıkrada öngörülen 

taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu 

alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır” hükmü ile kamulaştırmanın gerekçesi, 

kimlerin kamulaştırma yapmaya yetkili olduğu, kamulaştırmanın amacı, kamulaştırma 

bedelinin ödenme şeklinden bahsedilmektedir. Sıddık Sami Onar’a göre kamulaştırma, 

“İstimlak idarenin umumi menfaatler düşüncesiyle ve amme kudretine dayanarak amme 

emlakine kalbetmek üzere bedel mislini vermek şartıyla bir gayrimenkulü cebren iktisap 

etmesidir. Bu gayrimenkul amme emlakinin de en mühim bir iktisap vasıtasıdır.” şeklinde 

tanımlamıştır (Turan 2009).  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 1’inci maddesine göre; “kamu yararının 

gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 

taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında yapılacak 

işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının 
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idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında 

taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı 

uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. Özel kanunlarına dayanılarak 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun 

hükümleri uygulanır” hükmünüdür.   

Kamulaştırma özel mülkiyet hakkına müdahale olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kamulaştırmada öncelikle taşınmaz sahibi ile satın alma konusunda anlaşmak gerekir, 

anlaşma olmaz ise ondan sonra kamulaştırma düşünülmelidir. Kamulaştırmada tartışılan 

en önemli konular taşınmazın değer takdiri ile kamulaştırılan taşınmazın başka amaçlarla 

kullanılmasıdır. Kamulaştırma Kanunu’na göre araziler; taşınmazın kamulaştırma 

tarihindeki mevkii ve şartlarına göre olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir, 

arsalar; kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış 

değeri, yapılar ise; resmi birim fiyatları, yapı maliyet hesapları ve yıpranma payı 

üzerinden kamulaştırılmaktadır. 

Kamulaştırma süreci aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

a. Kamulaştırılacak taşınmazın belirlenmesi,  

b. Kamu yararı kararı, 2942 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen kurumlar 

tarafından alınarak yine aynı Kanun’un 6’ncı maddesindeki mercilerce onaylanmaktadır. 

c. Kamulaştırma kararı alındıktan sonra kamulaştırma sürecinin başladığının tapu siciline 

şerh edilmesi için tapu idaresine bildirilir. Bu şerh ile taşınmazın maliki değiştiği takdirde, 

tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bilgi verir (7’nci madde şerhi Tapu Kütüğü 

beyanlar hanesine yazılır). İdare tarafından altı ay içinde anlaşma olmadığı, şerh 

tarihinden itibaren altı ay içinde 10’uncu maddeye göre kamulaştırma bedelinin tespitiyle 

idare adına tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge tapu 

idaresine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu idaresince re’sen sicilden silinmektedir. 

d. Kamulaştırma yapacak olan idareler, Kanun’un 11’inci maddesindeki esaslara göre ve 

konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde sanayi 

ve ticaret odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de 

faydalanarak taşınmazların tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesinde en az 

üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonu kurulmaktadır. 
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e. İdare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini 

yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesinden en az üç kişiden teşekkül eden bir 

veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir. 

f. İdare tarafından kamulaştırma bedeli tespit edilir, bedel belirtilmeden öncelikle satın 

alma usulü için taşınmaz sahiplerine tebligat yapılır, taşınmaz sahiplerine 15 gün süre 

verilir, bu süre içinde anlaşma sağlanırsa 45 gün içinde malik veya yetkili temsilcisi 

tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde bedel idare tarafından taşınmaz 

sahibinin hesabına yatırılır. 

g. Anlaşma olmaz ise idare, 2942 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine göre asliye hukuk 

mahkemesinde bedel tespit ve tescil davası açar. Yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu 

yer asliye hukuk mahkemesidir. Bu süreç içerisinde bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. 

Mahkemece 10’uncu madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra 

taşınmazların başkasına devir ve ferağ veya temlikini yasaklamaktadır. Kamulaştırma 

Kanunu’nun 31’inci maddesinin (b) bendinde (31/B) belirtilen bu yasağın tapu kütüğünün 

şerhler hanesine yazılması gerekmektedir. 

h. Mahkeme Kanun’un 10’uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre karar verir. İlk 

duruşmada tarafları çağırır, anlaşmaya davet eder. Anlaşma olması halinde anlaşılan 

bedel kamulaştırma bedeli olmaktadır. 

i. Anlaşma olmaması halinde en geç on gün içinde keşif ve otuz gün sonrası için duruşma 

günü tayin edilerek, bu Kanun’un 15’inci maddesinde belirtilen bilirkişiler marifeti ve 

tüm alakadarların katılımıyla taşınmazın değeri keşif yapılarak tespit edilir. Keşifte 

taşınmazın bulunduğu yerin muhtarı da hazır bulunur. 

j. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun47 39’uncu maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun 15’inci maddesinde yapılan değişiklikle bilirkişilerin görevlendirilmesi ve 

çalışma esasları, “Bu Kanun uyarınca mahkemelerce görevlendirilen bilirkişiler, 

bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden seçilir ve bunlar hakkında 

Bilirkişilik Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun48 ilgili maddeleri 

uygulanır. Kamulaştırmaya konu olan yerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi 

kurulunun oluşturulması zorunludur. Bilirkişilerden birinin taşınmaz geliştirme 

konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar ya da 6362 sayılı Sermaye 

                                                 
47 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 24.11.2016, Sayı: 29898 
48 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 04.02.2011, Sayı: 27836 
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Piyasası Kanunu’na49 göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları arasından 

seçilmesi zorunludur. Gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, bilirkişiliğe kabul 

için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları; yüksek lisans veya 

doktora yapmış uzmanlar bakımından ise fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz ve bu 

uzmanlar kayıtlı oldukları bilirkişilik bölge kurulunun yargı çevresiyle sınırlı olmaksızın 

görevlendirilir. Bilirkişilerin uzmanlık alanları, kamulaştırılacak taşınmazın niteliği göz 

önüne alınarak belirlenir. Bilirkişi kurulu, taşınmaz değerini 11 ve 12’nci maddelerde yer 

alan hükümlere göre tayin ve takdir ederek gerekçeli raporunu on beş gün içinde 

mahkemeye verir. Bilirkişilerce yapılan değer tespitinde, idare tarafından belgelerin 

mahkemeye verildiği gün esas tutulur” şeklinde belirtilmiştir.  

Bilirkişiler tarafların ve ilgililerin beyanlarını, 2942 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde 

belirtilen niteliklerini esas alarak karar verir: 

a. Cins ve nevini, 

b. Yüzölçümünü, 

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

d. Varsa vergi beyanını, 

e. Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, 

f. Arazilerde, taşınmaz veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre 

ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, 

g. Arsalarda, kamulaştırılma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre 

satış değerini, 

h. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını, 

i. Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri dikkate alarak düzenleyecekleri 

gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmazın değerini tespit ederek 15 

gün içinde mahkemeye sunarlar. 

k. Mahkeme bilirkişi raporunda takdir edilen değeri, duruşma gününü beklemeksizin 

taraflara tebliğ eder. Duruşma günü taraflar ve bilirkişiler mahkemede hazır bulunurlar. 

Tarafların bilirkişi raporuna itirazı olması halinde, bilirkişiler itirazlara cevap verirler. 

                                                 
49 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 30.12.2012, Sayı: 28513 
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l. Tarafların anlaşamaması halinde gerektiğinde hâkim tarafından 15 gün içinde 

sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin eder. Hâkim bilirkişi raporlarından 

ve tarafların beyanlarından faydalanarak adil ve hakkaniyete uygun olarak karar verir. Bu 

kararda belirtilen değer kamulaştırma bedelidir. 

m. Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilemeyen durumlarda 

mahkemenin yapacağı tebligata göre idare tarafından ilgili bankaya yatırılması ve 

makbuzun mahkemeye ibrazı için 15 gün süre verilir. Bu süre sonunda idarenin 

kamulaştırma bedelini yatırdığı mahkemece tespit edildiğinde, taşınmazın idare adına 

tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir. Mahkemenin 

verdiği karar tescil için tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya gönderilir. Tescil 

hükmü kesin olup, taraflar bedele itiraz edip kararı temyiz edebilirler.  

n. Kamulaştırma Kanunu’na göre takdir edilen bedelin geçerlilik süresi dört aydır. Dava 

sürecinin dört ay içinde bitmemesi halinde dört aydan sonraki süreç için kanuni faiz 

uygulanmaktadır. 

Kamulaştırma bedeli taşınmazın mevcut durumu dikkate alınarak tespit edilmelidir. 

Kamulaştırmadan sonraki kullanım şekli ve meydana gelecek değer artışları dikkate 

alınmamalıdır. Kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıya, maddi hatalara karşı da adli 

yargıya müracaat edilmektedir. Taşınmazı kamulaştırılan kişinin kamulaştırmadan sonra 

taşınmaz ile bağı tamamen koptuğundan, bu bölgede kamulaştırma ve kamu yatırımı 

nedeniyle ortaya çıkacak değer artışından faydalanamamaktadır. Ayrıca kamulaştırma ve 

kamu yatırımı sonucu kamulaştırılan taşınmazın ve komşu taşınmazların değeri artacak 

ama herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir. Bu durum taşınmazı kamulaştırılan kişilerde 

hem ekonomik hem de psikolojik olarak olumsuz etki yapmaktadır.  

Kamulaştırma ve kamu yatırımları dolayısı ile taşınmazların değerinin artması halinde bu 

değer artışının kamu ve taşınmaz sahipleri arasında bölüşümünü yapabilecek bir sistem 

kurulmalıdır. Bu sistemin başında vergilendirme gelmektedir. Kamulaştırma ile değerleri 

etkilenen taşınmazlardan bu değer artışı karşılığı olarak etki derecesine göre taşınmaz 

değerleme uzmanları tarafından tespit edilecek katsayı ile yüzölçümlerinin çarpılması 

sonucu elde edilen tutar etkilenme payı ya da şerefiye olarak tahsil edilebilir. Ayrıca 

kamulaştırılan taşınmazın sahibine de değer artışı nedeniyle pay verilebilir. 
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Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesinde kamulaştırma aşamalarının bir kısmı daha 

sonra tamamlanmak üzere yapılan acele kamulaştırma işlemleri anlatılmaktadır. 

Kanunu’na göre acele kamulaştırma işlemleri, “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti 

Kanunu’nun50 uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya acilliğine 

Cumhurbaşkanınca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü 

durumlarda gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki 

işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün 

içinde o taşınmazın 10’uncu madde esasları dairesinde ve 15’inci madde uyarınca 

seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10’uncu 

maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaza el 

konulabilir. Bu Kanun’un 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde 

yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir” şeklinde 

tarif edilmiştir.  

6.3 Arazi ve Arsa Düzenlemesi  

Arazi ve arsa düzenlemesi, şehir planlaması açısından kullanışsız yapıya sahip kadastro 

parsellerinin daha ekonomik kullanılabilir bir yapıya dönüşümünü sağlayan bir planlama 

aracıdır. Düzenlemede temel ilke, bir düzenleme bölgesindeki mevcut kadastro 

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 (Anonim 

2016e). 

Arazi ve arsa düzenlenmesi ile yapı yapmaya uygun imar parseli oluşturulmaktadır. 

Hamur kuralı olarak adlandırılan sistem, uygulama öncesi parsellerin birleştirilip, imar 

planı esaslarına göre imar parsellerine dağıtılma işlemidir. Arazi ve arsa düzenleme 

işlemlerinde en çok tartışılan konu düzenleme öncesi değer ile düzenleme sonrası değer 

arasında bir ilişkinin çoğu zaman olmamasıdır. Örneğin aynı parselasyon planı 

düzenleme sahası içerisinde yer almalarına rağmen uygulama sonucu E: 1,20 verilen 

parsel ile E: 0,60 verilen parsel, ticaret alanına gelen parsel ile konut alanına gelen parsel, 

                                                 
50 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:16.06.1939, Sayı: 4234 
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niteliği akaryakıt istasyonu olan parsel ile konut parseli, ara parsel ile köşe parseller aynı 

değerde olmadığı gibi aralarında önemli ölçüde değer farkı da oluşmaktadır. Bu nedenle 

imar uygulamalarına hep farklı gözle bakılmakta ve hep birileri kayırılıyor diye uygulama 

yapan kurumlara güven duyulmamaktadır. Bu yüzden birçok imar uygulaması yargı 

tarafından iptal edilmiştir.  

Dünyanın her ülkesinde farklı bir arsa ve arazi düzenleme sistemi mevcuttur. Örneğin 

Almanya’da arsa ve arazi düzenlemesi iki kanunla düzenlenmiştir. Bunlardan biri Kırsal 

Alan Düzenlemesi Kanunu diğeri Federal Alman İmar Kanunu’dur. Alman İmar 

Kanunu’na göre kentsel dönüşüm uygulamalarında değerleme esasına göre çalışma 

yapılmaktadır. Arsa ve arazi düzenlemeleri belediyeler tarafından yapılmakta olup, 

belediyelerde özerk değerleme komisyonları bulunmakta, uygulama öncesi ve uygulama 

sonrası değer tespitlerini yapmaktadır. Tüm uygulamalarda halkla anlaşma esası vardır. 

Alman İmar Kanunu’na göre arsa ve arazi düzenlemelerinde ilk defa imar uygulamasında 

taşınmazlardan %30’a, yapılaşmış yerlerde %10’a kadar düzenleme ortaklık payı (DOP) 

kesintisi yapılabiliyor ve hem değer esaslı dağıtım hem de alanlara göre dağıtım 

uygulanabiliyor. Buradaki temel esas dağıtım kütlesi içindeki ilgililerin hangisi 

çıkarlarına uygun ise o sistemin uygulanmasıdır (Ülger 2010). 

Arazi ve arsa düzenlemesinin yasal dayanağı 3194 sayılı İK ve İmar Kanunu’nun 18’inci 

Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında 

Yönetmelik’tir51. İK’nin 18’inci maddesinde arazi ve arsa düzenlemesi, “imar hududu 

içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin 

muvafakati aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya 

belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada 

veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak 

sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü 

edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe 

kullanılır” şeklinde açıklanmıştır. Bu kapsamda, arazi ve arsa düzenlemesinin ifraz ve 

                                                 
51 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 02.11.1985, Sayı: 18916 
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tevhit işleminden farkı; ifraz ve tevhit işlemleri tamamen ilgililerin isteği doğrultusunda 

yapılmasına rağmen imar uygulamasının isteğe bağlı bir işlem olmamasıdır.  

İK’nin 18’inci maddesinin uygulama yönetmeliğinde DOP “Düzenlemeye tabi tutulan 

yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşil saha, genel otopark gibi umumi hizmetlere 

ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için 

kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında 

düzenlemeye tâbi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüzölçümlerinden 

%40’a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tespit 

edilen karşılığı bedeldir” şeklinde tanımlanmıştır.  

3194 sayılı İK’in 18’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereğince, düzenleme ortaklık 

payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk 

ve ortaöğretim kurumları52, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet 

yeri53 ve karakol gibi umumi hizmetlerden54 ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka 

maksatlarla kullanılamaz. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre yollar hariç 

DOP’ndan elde edilen yerlerin kaldırılması ancak uygulama alanında bu yerlere eşdeğer 

yer ayrılmasıyla mümkün olabilmektedir. Yolların kaldırılması halinde eşdeğer yer 

ayrılmasına gerek olmaksızın kamu ortaklık payına (KOP) tabi bir kullanıma 

dönüşebilmektedir.  

Danıştay’ın değişik daireleri tarafından verilen kararlar ile söz konusu maddede geçen 

“gibi umumi hizmetlere ayrılan” ifadesine ilişkin olarak, pazar yeri55, semt spor alanı56 

ve ağaçlandırma alanı57 da DOP ile karşılanan umumi alanlara ilave edilmiştir. 

Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO) ise, bir düzenleme sahasında tespit edilen DOP 

miktarının bu saha içindeki kadastro veya imar parsellerinin toplam yüzölçümü miktarına 

                                                 
52 5006 sayılı Kanun’la Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları için ayrılan yerler 

KOP’ndan değil DOP’ndan karşılanmaya başlanmıştır. 
53 5006 sayılı Kanun’la 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 

İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’da yer alan 

“cami” ibareleri “ibadet yeri” olarak değiştirilmiştir. 
54 İK’nun 11’inci maddesi ile İK’nun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle 

İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 32’nci maddesinde toplu taşıma istasyonu ve terminalde umumi 

hizmet alanı sayılmıştır. 
55 Danıştay 6. Dairesi, E: 1995/1737, K: 1995/4591, T: 16.11.1995 
56 Danıştay 6. Dairesi, E: 2002/6584, K: 2004/2274, T: 14.04.2004 
57 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E: 2004/244 K: 2007/2331, T: 22.11.2007 
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oranlanarak bulunur. Daha önce imar uygulamasına giren taşınmazların ikinci bir imar 

uygulamasına girmesinde herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte sadece ikinci bir 

DOP kesintisi yapılamayacaktır. Uygulama yönetmeliğin 11’inci maddesinin 3’üncü 

fıkrasına göre taşınmaz sahiplerinin talepleri üzerine, mülga 6785 sayılı İK’nin 39’uncu 

maddesine göre daha önce ifraz edilerek tescil edilen parsellerden düzenlemeye dâhil 

edilenlerin, ilk parselin ifrazında alınan terk oranını %40’a tamamlayan fark kadar DOP 

alınabilir.  

Arazi ve arsa düzenlenmesinde çok tartışılan konulardan biri de kapanan kadastral 

yolların tescili konusudur. Danıştay kararlarında kapanan yolların DOP’ndan oluşan 

yerler için kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Esasen düzenleme sahasında umumi 

hizmetlere ayrılan miktarın, düzenlemeye giren alan toplamının %40’ndan daha fazla 

çıkması halinde şu sıralamaya göre işlem yapılır; öncelikle belediyeye ait taşınmazlar bu 

işe tahsis edilir, yeterli gelmez ise devri mümkün olan Hazine veya il özel idaresine ait 

taşınmazların (meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşım istasyonu ve terminal 

gibi umumi hizmetlere rastlayan kısımların) belediyeye devri yapılarak bu işe tahsisi 

sağlanır ve yine yeterli gelmez ise kamulaştırma yapılmalıdır.  

Kamulaştırma şu sıralamaya göre yapılır; kadastro parsellerinin yüzölçümü en büyük 

olanından başlamak üzere, müstakil imar parselleri verildikten sonra arta kalan miktarları, 

alanları en küçük bir imar parseli alanının dörtte birinden daha küçük olan kadastro ve 

varsa imar parsellerinin en küçüğünden başlanarak yeteri kadarı, tamamı yol, meydan, 

park, yeşil saha, genel otopark, cami, karakol gibi umumi tesislere isabet eden kadastro 

ve varsa imar parsellerinin yeteri kadarı kamulaştırılır. Kamulaştırma yapılması halinde, 

umumi hizmetlere ayrılan alandan, düzenlemeye giren parsel alanları toplamının 

%40’ının çıkarılması ile bulunan farkın 100 ile çarpılıp, 60’a bölünmesiyle bulunur. 

Kamulaştırma yapılması gereken parsellerden önce kamulaştırma yapılarak kalan 

yüzölçümü üzerinden DOP kesilmelidir. 

Uygulama yönetmeliğe göre KOP; düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, 

belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların 

parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle 

hisselendirilir. KOP’nın belli bir oranı bulunmamaktadır.  
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Düzenleme sahası; sınırı tespit edilerek, düzenlenmesine karar verilen sahadır. Belediye 

ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler encümen kararı, dışında ise valilikler il idare 

kurulu kararı ile beş yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin gelişim ve 

ihtiyaçlarına göre belli miktarda arsayı konut yapımına hazır bulundurmak için 

düzenleme sahası tespit ederler. Konut yapımına hazır olacak arsa sayısının bir önceki yıl 

verilen inşaat ruhsat sayısından az olmaması gerekir. Düzenleme sahası bir imar 

adasından daha küçük olamaz. İmar uygulamasına özel ve tüzel kişilere, hazineye, 

belediyeye, il özel idarelerine, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi ve arsalar 

alınır. 18’inci madde uygulama yönetmeliğine göre düzenleme sınırı; düzenlenecek imar 

adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi 

hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen 

sınırdır. Düzenleme sınırı tespit ederken dikkat edilmesi gereken hususlar: 

a. İskân sahasının bittiği yerlerde iskân sınırlarından, 

b. İskân sahası içindeki yollarda yol ekseninden,  

c. Cami ve karakol yerlerinin dış sınırından, yeşil alan ve genel otopark alanlarının DOPO 

ve uygulamaya alınan parsel sınırına göre uygun görülecek yerinden geçirilir. Ancak imar 

plânlarında gösterilmiş düzenleme sınırları varsa bu durum dikkate alınır. 

Düzenleme alanının tespitinden sonra düzenlemeye giren ada ve parsellerin listesi 

encümen kararı ile tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayıtlarında imar 

uygulamasına alındığının belirtilmesi istenir. Bu belirtme tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde bulunur ve taşınmazın tasarrufuna engel teşkil etmez. Bu belirtmeden sonra bu 

parsellerin ifraz ve tevhitlerine izin verilmez. 

İmar Kanunu’nun 18’inci madde uygulama yönetmeliğine göre arazi ve arsa düzenlemesi 

yapılırken uyulması gereken ve dikkat edilmediği için parselasyon planlarının iptal 

edilmesine neden olan hususlar: 

a. Düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya 

yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanır,  

b. Plân ve mevzuata göre korunması mümkün olan yapıların tam ve hissesiz bir imar 

parseline intibak ettirilmesi sağlanır, 
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c. Mal sahibine tahsis edilen miktarın bir imar parselinden küçük olması veya diğer teknik 

ve hukuki nedenlerle müstakil imar parseli verilmemesi halinde, İmar parselasyon 

plânları ve imar durumu belirlenmiş düzenleme alanlarında yapılacak binaların toplam 

inşaat alanı veya bağımsız bölüm adetleri belirtilen imar adaları veya parselleri, kat 

mülkiyetine esas olmak üzere hisselendirilebilir. Genel olarak dağıtım ve tahsis müstakil, 

hisseli ve kat mülkiyeti esasına göre yapılabilir. 
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7. KENTSEL RANTLARIN VE DEĞER ARTIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ 

Kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artması ile hızlanan kentleşme, tarım 

arazilerinin arsaya dönüşmesini ve taşınmaz sahiplerinin rant elde etmesini 

sağlamaktadır. Kentsel rantların oluşumunda hem merkezi yönetimin hem de yerel 

yönetimlerin aldığı idari kararlar ve yaptığı planlamalar etkili olmaktadır. Kentsel 

rantların oluşumunda etkili olan bu kararları alan idarelerin uygulama sonucu ortaya 

çıkan değer artışlarından pay alması hakkaniyete uygun olacaktır. Ancak yıllardır 

gündemdeki kentsel rantların kamuya kazandırılması ile ilgili yasal düzenleme 

yapılamamıştır (Ökmen ve Yurtsever 2010). 

7.1 Dünyada Uygulanan Kentsel Rantların Vergilendirilmesi Süreci 

Dünyada arazinin her ne şekilde olursa olsun nitelik değiştirmesi ve yeniden 

değerlenmesi sonucu oluşan değer artışı değişik isimler altında vergilendirilmektedir. 

Vergilendirmenin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için ortaya çıkan değer 

artışlarının doğru hesaplanması gerekmektedir.  

Kamu gelirlerini artırmak, ekonomiyi güçlendirmek, daha etkili bir gayrimenkul piyasası 

oluşturmak, kentsel rantların paylaşımını yapmak gibi nedenlerle toprak değer artışı 

vergisi en ileri seviyede Avusturalya’da, sonra Amerika’nın bazı şehirlerinde, Estonya, 

Tayvan, Singapur, Çin, İngiltere, Danimarka, Kanada, Yeni Zelanda, Galler gibi 

ülkelerde uygulanmaktadır. Bu ülkelerde rant vergisi adı altında toplanan vergiler hem 

merkezi yönetim hem de yerel yönetim bütçelerinde önemli bir yer almaktadır. Bu 

ülkelerde alınan rant vergisi yerel yönetim bütçelerinin yaklaşık olarak %5-10’unu 

oluşturmaktadır. Bazı ülkelerde toprak rant vergisini sadece belediyeler alırken bazı 

ülkelerde ise hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetim pay almaktadır. Örneğin 

Avusturalya’nın New South Wales Belediyesi, topraktaki değer artışı üzerinden alınan 

vergilerin tümünü almakta, merkezi idare sadece çıkarılan madenler üzerinden vergi 

tahsil etmektedir. Değer artış vergileri belediyeler için bir gelir olmaktadır. Sidney 

şehrinde meydana gelen değer artışı üzerinden alınan vergilerin tümü belediyeye aittir 

(Ökmen ve Yurtsever 2010). 
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Almanya’da gayrimenkul değer artışlarının vergilendirilmesi Türkiye’de uygulanan 

sistemle benzerlik göstermektedir. Almanya’da da bu vergiler Türkiye’de olduğu gibi 193 

sayılı Gelir Vergisi Kanunu58 (GVK) içinde düzenlenmiştir. Yalnız Almanya’da değer 

artışı vergisinin kapsamı daha da genişletilmiştir. Gayrimenkullerin dışında menkul 

malların da elden çıkarılması halinde değer artışı vergilendirilmektedir. Diğer farklılık ise 

değer artışı olan gayrimenkullerin on yıl, menkullerde bir yıl süre içinde elden çıkarılması 

halinde vergiye konu olması, iktisap şekli ne olursa olsun vergiye tabi olması, kişisel 

ikamet amacı ile kullanılan konutların muaf olmasıdır. Yine Türkiye’de uygulandığı gibi 

Almanya’da da belli bir miktar kazanç vergi dışı tutulmaktadır (Değirmendereli 2015). 

7.2 Türkiye’deki Kentsel Rantların Vergilendirilmesi Süreci 

Türkiye’de imar uygulamaları ve kamu yatırımları ile oluşan kentsel rantlar tam olarak 

vergilendirilememektedir. Kentsel rantların oluşumunda hem merkezi idarenin, hem de 

yerel yönetimlerin payı bulunmaktadır. Mülga 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda59 da yer 

alan, mülga 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun60 16’ncı maddesine konu olan ve 

1981 yılına kadar belediyeler tarafından alınan şerefiye, Gayrimenkul Kıymet Artış 

Vergisi, harcamalara katılma payı ve GVK’nun mükerrer 80’inci maddesindeki 

gayrimenkul değer artışı üzerinden alınan vergiler bu kazançların vergilendirilmesi amacı 

için kullanılmaktadır.  

Şerefiye, bir bölgeye sağlanan altyapı ve bayındırlık hizmetlerinden dolayı 

taşınmazlarının değeri artan kişilerin söz konusu hizmetleri sağlayana yaptıkları vergi 

benzeri ödeme olarak tanımlamaktadır (Anonim 2017f). Kamunun karar ve etkinlikleri 

sonucunda, belli bir yerdeki taşınmazların artan değerleri üzerinden, taşınmazların kamu 

etkinlikleri sonucunda artan, yani insan emeği karşılığı olmayan değerleri üzerinden yerel 

yönetimlerce alınan özel vergiye değer artış vergisi, değerlenme vergisi veya şerefiye 

denir (Keleş 1980). Sıddık Sami Onar şerefiyeyi, “kıymet çoğalması resmi” olarak 

adlandırmakta ve “idare kudreti ve idari usuller” başlığı altında incelemektedir. “Bir yol 

                                                 
58 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 06.01.1961, Sayı: 10700 
59 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 14.04.1930, Sayı: 1471 
60 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 09.07.1948, Sayı: 6953 
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veya meydan açıldığı veya genişletildiği veyahut boş bir arzın yanından bir şimendifer 

geçtiği vakit bir yol veya meydanın veya şimendifer hattının civarındaki mülk sahipleri 

hiçbir sermaye ve emekleri olmaksızın büyük bir menfaat temin ederler. Bu nafia işlerinin 

in’ikası ile mülklerinin kıymetinde büyük bir kıymet çoğalması husule gelir ve mülk 

sahibi adeta sebepsiz mal iktisap etmiş olur” diyen Onar, rantın yönetsel işlemlerle nasıl 

oluştuğu sürecini anlatmıştır (Turan 2009).  

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda “Değerlenme Resmi” olarak yer alan ve 33 yıl 

süreyle uygulanan şerefiye, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile yürürlükten 

kaldırılmış olup, yeni kanunda şerefiye düzenlenmemiştir. Ayrıca belediyelerin yapmış 

olduğu yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarının bu hizmetlerden faydalananlardan 

aldığı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda düzenlenen harcamalara katılma 

payları belediyelerin gelir kaynaklarındandır. Belediyelerin yapmış oldukları altyapı ve 

bayındırlık hizmetlerinden dolayı bazı kişilerin taşınmazları değerlenmektedir. Bu değer 

artışı karşılığı alınan katılma payları söz konusu taşınmazın vergi değerinin %2’sini 

geçememektedir. 6360 sayılı Kanun’la61 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda 

düzenlenen yol harcamalarına katılma payı alınması belediye meclislerinin kararına 

bırakılmıştır. Diğer taraftan, 1318 sayılı Finansman Kanunu’nun62 33’üncü maddesi ile 

46’ncı maddelerinde, beyana dayalı ve artan oranlı bir vergi olarak, 1970-1983 yılları 

arasında yürürlükte olan Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi düzenlenmiş olup, 1982 

yılında 2588 sayılı Kanun63 ile yürürlükten kaldırılmıştır.  

193 sayılı GVK’de; gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden 

çıkarmalarından doğan kazancın niteliği ve vergilendirilmesi hakkında, iki ayrı gelir 

türünde düzenlemeye yer verilmiştir. Bunlardan ilki ticari kazanç, diğeri ise diğer kazanç 

ve iratlar hükümlerinde yer alan düzenlemedir. Buna göre; 

a. Ticari kazanç her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançtır. Ticari kazancı 

belirleyen temel unsur faaliyetin sermaye ve emekten oluşan bir organizasyona 

dayanması ve bu organizasyonun işlemlerindeki devamlılıktır. GVK’de gayrimenkullerin 

                                                 
61 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:06.12.2012, Sayı: 28489 
62 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:10.08.1970, Sayı: 13575 
63 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:27.01.1982, Sayı: 17587 
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alım satımı ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri 

kazançların ticari kazanç olarak vergilendirileceği belirtilmiştir. 

b. Diğer kazanç ve iratlar, belirli kaynaklara bağlanması mümkün olmayan, belirli 

dönemlerde (periyodik olarak) meydana gelmeyen, devamlı değil arızi olan ve çoğu 

zaman bir teşebbüs sonucu olmaksızın, kişilerin bazı mal varlıklarında kendiliğinden 

meydana gelen kazanç ve iratlardır. Bu gelir türünü diğerlerinden ayıran en önemli 

özellik, devamlılık göstermeyen gelirlerin bu kapsamda değerlendirilmiş olmasıdır. Diğer 

kazanç ve iratlar, değer artış kazançları ve arızi kazançlar olmak üzere iki alt ayrıma tabi 

tutulmuştur (Anonim 2017g). 

GVK’nin mükerrer 80’inci maddesinde yer alan hükme göre, Kanun’un 70’inci 

maddesinin 1, 2, 4 ve 7 numaralı fıkralarında64 yazılı gayrimenkullerin iktisap tarihinden 

itibaren başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış 

kazancı olarak vergilendirilmektedir. Söz konusu gayrimenkullerin tüzel kişilere ait 

olması halinde bu süre iki yıldır. Gayrimenkulü satın alan kişi bu taşınmazı beş yıl içinde 

satmaz ise bundan sonraki satışlarda herhangi bir şekilde değer artış kazancına ilişkin 

vergi ödememektedir. Bu süre içinde gayrimenkulün elden çıkarılması halinde alış 

tarihindeki taşınmazın değeri, satış tarihine kadar ÜFE65 ile güncellenir. Bu işlemin 

yapılabilmesi için artış oranının %10 ve üzerinde olması gerekir. Alış değeri ile satış 

değeri arasındaki farktan her yıl yeniden belirlenen muafiyet miktarı düşülerek kalan 

tutar, GVK’nin 103’üncü maddesinde belirtilen oranlara tabi tutularak hesaplanmaktadır. 

Örnek: Bay A, 08.09.2014 tarihinde 80.000 TL’ye almış olduğu taşınmazı 11.12.2016 

tarihinde 175.000 TL’ye satmıştır. Bu kişinin değer artışı kazancına ilişkin olarak ne 

kadar vergi ödemesi gerektiği şu şekilde hesaplanmalıdır: Taşınmazın iktisap edildiği 

                                                 
64 1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, 

menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve 

bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, 

2. Voli mahalleri ve dalyanlar, 

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilümum motorlu 

tahmil ve tahliye vasıtaları, 
65 Güncellemeler Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranı 

uygulanarak yapılırken 2006 yılının Ocak ayından itibaren toptan eşya fiyat endeksi yerine, üretici fiyat 

endeksi yayımlanmaktadır. Bu nedenle 01.01.2006 tarihinden sonra yapılan endekslemelerde toptan eşya 

fiyat endeksi yerine, üretici fiyat endeksi dikkate alınmaktadır. 
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08.09.2014 tarihindeki ÜFE’nin Ağustos 2014’deki değeri 235,78 ile elden çıkarıldığı 

tarih olan 11.12.2016 tarihindeki Kasım 2016’da geçerli olan ÜFE 266,16’dır. Bu 

durumda endeks oranının 266,16/235,78= %12,88 ve ilgili dönemde %10’un üzerinde 

artmış olduğu görülmektedir. Taşınmazın alış bedeli güncellendiğinde 80.000*(satış 

tarihindeki ÜFE/alış tarihindeki ÜFE) = 80.000*(266,16/235,78) = 90.307,91 TL elde 

edilmektedir. Bu durumda Bay A, 175.000-90.307,91=84.692,09 TL değer artış kazancı 

sağlamış olmaktadır. Bu kazancı 2016 yılında elde ettiği için bu yıla ilişkin istisna tutarı 

olan 11.000 TL çıkartılınca vergi öncesi değer artış kazancı 84.692,09-11.000=73.692,09 

TL olmaktadır. Elde edilen bu değere GVK’nin 103’üncü maddesindeki vergi oranları 

uygulanarak Bay A’nın 2017 yılının Mart ayının 25’inci gününe kadar yıllık beyanname 

ile beyan edip, Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödeyeceği vergi bulunmaktadır 

(Çizelge 7.1). 

Çizelge 7.1 Değer artış kazancının hesaplanması 

2017 yılı vergi dilimleri 

Yıllık toplam gelir Vergi dilimi Hesaplanan vergi 

13.000 TL’ye kadar %15 1.950,00 

13.000 TL- 30.000 TL arası 17.000 TL %20 3.400,00 

30.000 TL -70.000 TL arası 40.000 TL %27 10.800,00 

73.692.09-70.000 TL arası 3.692,09 TL %35 1.292,23 

Ödenmesi gereken vergi 17.442,23 

2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) gayrimenkul değer 

artışlarının vergilendirilmesinin gerekliliği belirtilmiş, rant vergisi uygulanması yönünde 

adımların atılacağı izlenimi verilmiştir. OVP’ın 28’inci paragrafında “Gayrimenkul değer 

artışlarının yeterince vergilendirilmemesi, imar düzenlemeleri ve kamu hizmetleri 

yoluyla ciddi bir gayrimenkul rantı oluşması ve bundan kamunun yeterince pay 

alamaması kaynaklarımızın önemli ölçüde üretken olmayan alanlara kaymasına neden 

olmaktadır. Bu durum, büyüme potansiyelinin artmasına bir kısıt oluşturmaktadır” yine 

148’inci paragrafında ise “İmar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucunda 

oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını ve gayrimenkullerde 

değer artışına yol açacak bazı kamu yatırımlarına yararlanıcıların katkıda bulunmasını 

sağlayacak bir sistem geliştirilecektir” ifadeleri ile imar uygulaması, plan değişikliği ve 
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kamu yatırımları dolayısı ile değeri artan taşınmazlardan rant vergisi alınması yönünde 

düzenlemeler yapılacağı duyurulmuştur (Anonim 2017h). 

Arsa ve arazi sahipleri kentsel rantlardan faydalanırken, aldıkları ve uyguladıkları karar 

ve planlamalar ile bu kentsel rantların oluşmasını sağlayan merkezi yönetim ve yerel 

yönetimler de bu değer artışlarından pay almalıdır. 2015-2017 yıllarını kapsayan OVP 

kapsamında rant vergisi ile ilgili çalışma başlatıldığı yönünde açıklamalar yapılmıştır. 

2015 yılında açıklanan Kamuda Şeffaflık Paketi’nde rant vergisi, “bir arsanın imara 

açılmasından ya da binanın emsal oranının artmasından dolayı ortaya çıkan rantın 

vergilendirilmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Bugüne kadar rant vergisi ile ilgili 

düşünceler böyle iken kanunlaşma aşamasında hangi sebeplerin olduğu bilinmeksizin 

yasal düzenlemeler tamamlanamamıştır. 

Hazine ve Maliye Bakanı, 2017 yılı bütçe tasarısı için plan ve bütçe komisyonu 

toplantısında rant vergisi ile ilgili bir yasal düzenlemenin gündemlerinde olmadığını, 

GVK’nda, halen geçerli olan hükme göre gayrimenkulün beş yıllık süre sonunda elden 

çıkarılması halinde değer artış kazancı olarak vergi ödenmezken, hazırlanan taslak ile 

gayrimenkullerin elden çıkarılması süresinin uzatılacağını ve bu süre içindeki değer 

artışlarının vergiye tabi olacağını açıklamıştır.  

ÇŞB tarafından yapılan açıklamalarda ise; parsel bazlı imar tadilatlarına izin 

verilmeyeceği, her mahalle için kat yüksekliğinin belirleneceği ve bu yüksekliği aşan 

binalara müsaade edilmeyeceği, rant vergisi düzenlemesinde nakit yerine arsa veya konut 

alınmasına yönelik çalışmaların başladığı, bu değişikliklerin Belediye Kanunu’nda 

yapılacak düzenlemelerle gerçekleşeceği belirtilmiştir.  

Kamuoyuna yansıyan diğer bazı bilgiler ise; imar uygulamasını vatandaşın talep etmesi 

halinde uygulama sonucu ortaya çıkan değer artışının %80-%100 oranındaki payı plan 

yapan kurumun alacağı, belediyelerin genel plan değişikliği halinde ortaya çıkan değer 

artışlarından %40-%60 oranında pay alacağı belirtilmiştir. Değer artışlarını plan yapan ve 

uygulayan kurumların alacağı, değer artışlarının belediyelerde, belediye meclisinin kendi 

içinden seçeceği üyeler ile esnaf ve ticaret odalarından seçilen üyelerden oluşan 
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komisyon olarak tespit edileceği, nihai kararı belediye meclisinin vereceği basına 

yansıyan konular arasında bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin eleştiriler şüphesiz değer artışlarının 

tespitini bu alanda bilgi ve deneyimi olmayan kişi ya da kurumların yapacak olmasıdır. 

Uygulamada takdir komisyonlarının değer tespitini ne ölçüde tutarlı yaptığı tartışmalı 

iken değer artışının da bu şekilde tespit edilecek olması tartışmaların devam edeceği 

anlamına gelmektedir. Belediye meclislerinde taşınmaz değerleme konusunda uzman 

olan üye bulunması çok zayıf bir ihtimaldir. Yerel idarelerin seçimle işe gelmeleri, siyasal 

baskılara boyun eğmeleri ve tarafsız davranıp davranmayacakları konusundaki 

güvensizlik bu sistemin başarısız olmasını sağlayabilir. Ayrıca rantın ölçülmesi bu 

alandaki en zor iş olması nedeniyle değer artışlarının tarafsız değerleme uzmanları, 

değerleme şirketleri ve akademik kurumlarca yapılması gerekmektedir. 
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8. KENTLERDE İMAR UYGULAMASININ EMLAK VERGİ DEĞERİNE 

ETKİSİ: PURSAKLAR İLÇESİ’NDE BİR UYGULAMA 

8.1 Pursaklar’ın Tarihçesi ve Coğrafi Konumu 

Ankara’nın eski yerleşim yerlerinden biri olan Pursaklar’ın adına ilk olarak Osmanlı 

Devleti tarafından 1463 yılında yaptırılan tahrir defterlerinde rastlanmaktadır. Söz konusu 

kayıtlarda Pursaklar ismi, “Busaklar” olarak geçmekte olup, başındaki “B” sesi zamanla 

“P”ye dönüşmüş, “U” harfinden sonra da bir “R” harfi türeyerek günümüze kadar 

gelmiştir. Kavacık Memba suyunun kenarında kurulu olan Pursaklar, Çubuk Ovası 

kenarında bulunan bu köyün eşkıya baskısı ve zulmünden dolayı bugün “Eskiköy” olarak 

bilinen yere, 150-200 sene önce taşındığı söylenmektedir. 1960’lı yıllarda Pursaklar, ilk 

yerleşim alanı olan “Eskiköy” bölgesinde meydana gelen bir heyelan sonucu, devletin 

yardımı ile plânlı olarak inşa edilmiş olan Merkez Mahallesi olarak bilinen bölgeye 

taşınmıştır.  

Pursaklar’ın havaalanı (protokol yolu kenarında olması, çevrede kurulan fabrikalarda 

çalışan işçilerin bu bölgeyi ikamet olarak seçmesine sebep olmuştur. Genellikle çevre 

illerden gelen insanlarla Pursaklar’ın nüfusu artmış, 1987 yılında nüfusu 2.000’i 

geçtiğinden belediye teşkilatına kavuşarak “Belde” sıfatını kazanmıştır. Pursaklar 

Belediyesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında belediye olarak hizmete 

devam etmiş, 5747 sayılı Kanun’la Altınova, Sarayköy ve Sirkeli belediyelerinin tüzel 

kişilikleri kaldırılmış ve Pursaklar’ın sınırlarına dâhil edilerek Pursaklar ilçe olmuştur 

(Anonim 2016f). 

Pursaklar’ın 31.12.2016 tarihi itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nüfusu, 

137.808 kişi ve alanı 13.500 hektar olup, 21 mahallesi bulunmaktadır. Belediyenin sahip 

olduğu alanın 4859 hektarının, oran olarak %35’inin 1/5.000 nazım imar planı, 4377 

hektarı ve %32’lik bölümünün 1/1.000 uygulama imar planı yapılmıştır. Uygulama imar 

planı bulunan alanların %90’nında parselasyon çalışmaları tamamlanmıştır (Şekil 8.1). 
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Şekil 8.1 Pursaklar ilçesi mahalle sınırları (google earth görüntüsü) 

Pursaklar ilçe sınırları içerisinde sanayi bölgesi bulunmamakla birlikte ticaret+konut tipi 

parsellerde üretilen ve bu yerlerde sıhhi, umuma açık ve 3.sınıf gayrisıhhi müessese 

olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan 2016 yıl sonu itibariyle 2813 işyeri 

bulunmaktadır. Bu işyerlerinden 278 adedi emlak bürosu olarak ruhsatlandırılmış olup, 

78 adet emlak bürosu da Saray ve Gümüşoluk mevkiinde faaliyet göstermektedir. İlçe 

olmadan önce Saray, Sirkeli, Altınova ve Pursaklar beldelerinde 1/1000 uygulama imar 

planları yapılmıştır. Genel olarak yapı yoğunluğu her beldede TAKS: 0,40 KAKS: 1,60 

ayrık nizam 4 kat (A-4) ve ayrık nizam 3 kat (A-3) iken ortalama konut değerleri, komşu 

ilçeler Keçiören ve Altındağ’a göre çok daha düşük seviyelerde bulunuyordu. 
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5747 sayılı Kanun’dan sonra ilçede yapı yoğunluğu yüksek imar uygulamalarına 

başlanmıştır. Uygulama imar planları ve imar hakları sırasıyla; 

a. Pursaklar 1. etap parselasyon planı; daha önce imar uygulaması yapılmış olan Merkez, 

Fatih, Tevfik İleri ve Ayyıldız Mahallelerinin de bulunduğu bu alanda (A-4) iken, bu 

parselasyon planı ile E:1,60 maksimum yükseklik (Hmax) serbest olan parseller ile yapı 

yoğunluğu yüksek alanlar oluşturulmuştur.  

b. Pursaklar 2. etap parselasyon planı; bu plan ile yapılaşmanın henüz tamamlanmadığı 

Mimar Sinan Mahallesi, Fatih Mahallesi (bir bölümü) ve Tevfik İleri Mahallesini (bir 

bölümü) içine alan bölgede yapı yoğunluğu yüksek, minimum yükseklik (Hmin) 36,50 

metre (mt), Hmax serbest, E:1,40 parseller üretilmiştir.  

c. Saray 1. etap parselasyon planı; Saray bölgesinde yapılaşmasını büyük ölçüde 

tamamlamış Cumhuriyet Mahallesi’ni içine alan plan ile Hmin 7 kat, Hmax serbest, E: 

1,60 olan bir plan yapılmıştır.  

d. Saray 2. etap parselasyon planı; Osmangazi, Saray Fatih ve Gümüşoluk Mahallelerini 

içine alan plan ile Hmin 12 kat, ortalama daire büyüklüğü 140 m², Hmax serbest, E=1,40 

ve E: 0,50 ile E: 0,60 olan villa parsellerinin olduğu bir plandır.  

e. Sirkeli; Sirkeli Yeşilyurt ve Yeşilova Mahallelerinde KAKS: 0,90 TAKS: 0,30 olan 

parseller üretilmiştir.  

f. Altınova; klasik parsel (A-4) ve (A-3) yapıların yoğunlukta olduğu bir alandır. Son 

dönemde yapı yoğunluğu yüksek olan parselasyon planları yapılmış ancak henüz 

uygulamaya geçilememiştir.  

g. Karaköy; parselasyon planı yapım aşamasında bulunmakta olup, yapı yoğunluğu E: 

0,20 ile E: 0,35 arasındadır.  

Pursaklar’ın konumu itibariyle Esenboğa Havaalanına yakın olması nedeniyle, “hava 

araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava 

aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan 

ancak hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da 

hareketli cisimleri veya bunların bir kısmı” olarak tanımlanan mania etkisinde bulunan 

alanlarda taşınmazların piyasa değerleri düşmekte ve yapılaşma olumsuz etkilenmektedir 

(Anonim 2017i). Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan verilere 
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göre; gelir bütçesi gerçekleşme oranları ve vergi gelirlerinin oranları çizelge 8.1’de 

gösterilmiştir.  

Çizelge 8.1 Yıllara göre gelir bütçesi ve vergi gelirleri oranları  

Bütçe kalemleri /Yıllar (1.000 TL) 2012 2013 2014 2015 2016 

Gelir bütçe tahmini 50.000 48.000 46.000 60.000 100.000 

Tahakkuk eden gelirler 37.785 52.745 59.184 78.103 100.067 

Gerçekleşen gelirler 30.832 47.707 47.232 69.749 99.932 

Tahakkuk/tahsilat oranı 0,82 0,90 0,80 0,89 1,00 

Bütçe artış oranı (bir önceki yıla göre) - -0,04 -0,04 0,30 0,40 

Nüfus sayısı 114.833 115.930 123.857 129.152 133.961 

Artış oranı (bir önceki yıla göre) 0,06 0,01 0,07 0,04 0,04 

Özgelirler içindeki vergi gelirleri payı 0,65 0,45 0,73 0,59 0,62 

Gelir bütçesi içinde vergi gelirleri payı 0,29 0,23 0,33 0,27 0,24 

Vergi gelirleri içinde bina vergisi payı 0,29 0,30 0,27 0,24 0,30 

Vergi gelirleri içinde arsa vergisi payı 0,28 0,27 0,26 0,45 0,49 

Vergi gelirleri içinde arazi vergisi payı 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Nüfus artışı %4 civarında olmasına rağmen bütçe tahminleri ve gerçekleşmeleri dikkate 

alındığında son iki yılda %30 ve %40 oranında artış olmuştur. 2012 yılında 50 milyon 

olan gelir bütçe tahmini dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde 2 kat artarak 100 milyon 

olmuştur. Bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında her geçen yıl gerçekleşme oranları 

gittikçe yükselmiş ve 2016 yıl sonu itibariyle %100 oranında gerçekleşmiştir. Gelir 

bütçesi kısa sürede çok yüksek oranda artmış ve bütçe artışına paralel özgelirler içindeki 

vergi gelirleri payı da artarak %62’ye çıkmıştır. Şüphesiz arsalara ait asgari ölçüde m² 

birim değer tespit işlemlerinin 2013 yılında ve matrah hatası nedeniyle 2014 yılında tekrar 

yapılan çalışmaların büyük etkisi olmuştur. Bu çalışmalarla gelir bütçesi içerisinde vergi 

gelirlerinin oranı %24, vergi gelirleri içerisinde arsa vergisinin payı %49, bina vergisinin 

payı %30 ve arazi vergisinin payı %2 olarak gerçekleşmiştir. Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden elde edilen verilere göre emlak vergisi mükellef sayısı ve bildirim sayısı 

aşağıda verilmiştir (Çizelge 8.2). 
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Çizelge 8.2 Mükellef ve bildirim sayısı  

Pursaklar Belediyesi sınırlarında bulunan arazilerden emlak vergisi için bildirimde 

bulunulan arazi sınıfları ve mükellef sayıları çizelge 8.3’de belirtilmiştir.  

Çizelge 8.3 Arazi sınıflarına göre bildirim ve mükellef sayısı  

S.No: Arazi nevi Bildirimde bulunan kişi sayısı Bildirim sayısı 

1 Kıraç 6.520 21.979 

2 Sulak 247 470 

3 Taban 3 4 
 

Toplam 6.770 22.453 

Arazi nevileri ve bildirim sayılarına bakıldığında arazi cinsinin tesbitinde sıkıntıların 

olduğu görülmektedir. Taban ve sulak arazi bildirim sayısının az olması bölgedeki 

arazinin bu şekilde kullanıldığı anlamına gelmemelidir. Vergisel açıdan bakıldığında 

kişilerin vergi değeri düşük olan sınıfı seçerek bildirimde bulundukları gözlenmektedir. 

Bu uygulamanın düzeltilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ÇŞB tarafından 

arazinin cinsini gösteren il ve ilçe düzeyinde haritaların hazırlanarak vergilemede bu 

haritalardan faydalanılması gerekmektedir. 

Pursaklar ilçe sınırlarında yapı kullanma izin belgesi alarak bildirimde bulunan kişi ve 

bildirim sayısı çizelge 8.4’de gösterilmiştir. Teknolojik gelişmeler, hayat standartlarının 

yükselmesi, kişisel tercihlerin değişmesi ile daha konforlu ve modern binaların yapıldığı 

dikkate alındığında lüks ve 1’inci sınıf inşaat sayısının gerçekçi olmadığı 

düşünülmektedir. Buradaki sorun yapı kullanma izin belgesindeki bina sınıflandırması ile 

bina metrekare normal inşaat maliyet cetvellerindeki bina sınıflandırmaları arasındaki 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. 

S.No: Emlak vergisi türü Mükellef sayısı Bildirim sayısı 

1 Arsa 18.708 40.739 

2 Bina 33.637 45.610 

3 Arazi 8.797 31.619 
 

Toplam 61.142 117.968 
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Çizelge 8.4 İnşaat sınıflarına göre bildirim ve mükellef sayısı  

S.No: İnşaat sınıfı Bildirimde bulunan kişi sayısı Bildirim sayısı 

1 Lüks inşaat  1 1 

2 1. sınıf inşaat 15 20 

3 2. sınıf inşaat 29.347 39.070 

4 3. sınıf inşaat 4.657 6.053 

5 Basit inşaat 361 466 

 Toplam  34.381 45.610 

Saray Gümüşoluk-Kurusarı 1/5.000 nazım imar planı, Ankara Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 14.03.2011 tarih ve 804 sayılı kararı ile onaylanmıştır (Şekil 8.2). 

 

Şekil 8.2 2023 Başkent Ankara Pursaklar-Saray nazım imar planı değişikliği  

(Ölçek 1/25000) (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden) 

1/5000 nazım imar plana göre hazırlanmış olan Saray Gümüşoluk-Kurusarı 1/1000 

uygulama imar planı, Pursaklar Belediye Meclisinin 09.03.2012 tarih ve 70 sayılı kararı 

ile kabul edilmiştir. Söz konusu plan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 

tarih ve 424 sayılı kararı ile E:1,40 olan yapı yoğunluğunun E:1,20’ye, E:0,75 olan yapı 

yoğunluğunun E:0,60 indirilmesi suretiyle nazım imar planı değişiklikleri ile birlikte 

tadilen onaylanmıştır (Şekil 8.3). 
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Şekil 8.3 Gümüşoluk-Kurusarı uygulama imar planı (Ölçek 1/1000) 

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden) 

8.2 Saray Gümüşoluk-Kurusarı 90004/30 nolu parselasyon planı 

Saray Gümüşoluk Mahallesi Kurusarı mevkii, eski Gümüşoluk Köyü’nün üzüm 

bağlarının bulunduğu (halen bir bölümünde asma kütükleri mevcut), Çorum’dan gelen ve 

akraba olan insanların inşa ettiği 3 katlı evlerin, besicilik amacı ile yapılan ahırların, depo 

amaçlı kullanılan hangar ile halı depolama amacı ile kullanılan işyerlerinin bulunduğu bir 

bölgedir. Halen bir kısım alanda tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü, tarımsal faaliyete 

uygun olmayan meyildeki arazi ve dere yatağının da bulunduğu bu alanda 90004/30 nolu 

parselasyon planı yapılmıştır. Uygulama sahasında bulunan taşınmazlar, belediyenin yol, 

kanalizasyon, su ve otobüs hizmetlerinden faydalanmaktadır. Uygulama alanının hemen 

yanından geçen ve halen yapımı devam eden Akyurt ile Kahramankazan’ı birbirine 

bağlayacak bulvarın bu bölgenin gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlaması 

beklenmektedir. Pursaklar’ın bazı mahallelerine giden otobüslerin yol güzergâhı üzerinde 

bulunması, yapılması planlanan havaalanı metro güzergâhı ve Saray durağına yakın 
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olması bölgenin önemli avantajlarındandır. Pursaklar Kaymakamlığı’nın Saray Fatih 

Mahallesine taşınması bu bölgenin cazibesini artırmaktadır. Ayrıca özel müteşebbislerce 

gerçekleştirilen prestijli konut ve işyeri projeleri bölgenin kalkınmasına önemli katkı 

sağlamaktadır. 

90004/30 nolu Gümüşoluk-Kurusarı parselasyon planı, 3194 sayılı İK’nun 19’uncu 

maddesi ve 2981/3290 sayılı Kanun’un66 Ek 1’inci maddesi gereğince Pursaklar 

Belediyesinin 07.03.2013 tarih ve 86 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Kabul edilen 

parselasyon planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’nci maddesinin (b) 

bendine göre Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.04.2013 tarih ve 1048/2288 

sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Şekil 8.4). 

 

Şekil 8.4 90004/30 nolu parselasyon planı (Gümüşoluk-Kurusarı)(2013)  

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden-google earth) 

Parselasyon planı, Pursaklar Belediyesi ilan panosunda 29.04.2013-29.05.2013 tarihleri 

arasında 30 gün süre ile ilan edilmiştir. Bu süre içerisinde 39 kişi tarafından itiraz 

dilekçesi verilmiş olup, verilen itiraz dilekçelerinin incelenmesi sonucunda 18 itiraz kabul 

                                                 
66 T.C. Resmi Gazete, Tarihi: 07.06.1986, Sayı: 19130 



72 

 

edilmiş ve itirazlar dikkate alınarak tekrar düzenlenen 90004/30 nolu parselasyon planı 

Pursaklar Belediye Encümeninin 01.07.2013 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Söz konusu karar Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.07.2013 tarih ve 

1908/4241 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir (Şekil 8.5). 

 

Şekil 8.5 Pursaklar ilçe sınırları ve 90004/30 nolu parselasyon planı (2013)  

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden-google earth) 

Tekrar düzenlenen parselasyon planı, 24.07.2013-26.08.2013 tarihleri arasında belediye 

ilan panosunda 30 gün süre ile ilan edilmiştir. Bu süre içerisinde 10 kişi tarafından 

parselasyon planına itiraz edilmiş olup, bu itirazlar Pursaklar Belediye Encümenince 
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değerlendirilmiş ve yerinde görülmeyerek 05.09.2013 tarih ve 191 sayılı karar ile 

reddedilmiştir. 

90004/30 nolu parselasyon planı düzenleme alanına, Gümüşoluk (Ülümbüş) ve Kurusarı 

mevkiindeki 166 kadastro parseli girmiş, uygulama sonrası 133 imar adası ve imar 

adalarında da 295 imar parseli oluşmuştur. Kadastro parsellerinin toplam alanı 3.676.369 

m² olup, 37.290 m² düzenlemeye girmediğinden kalan 3.639.079 m² uygulama alanı 

olarak kabul edilmiştir (Şekil 8.6). 

  

Şekil 8.6 90004/30 nolu parselasyon planı uygulama öncesi ve sonrası (2013) 

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden) 

Gümüşoluk-Kurusarı parselasyon planının uygulandığı alanın kuzey ve batı bölümlerinde 

yer alan bölgelerde imar uygulaması yapılmamıştır. Bu bölgenin bir kısmında tarımsal 

faaliyetler yapılmakta olup bir kısmında ise tarıma uygun olmayan araziler 

bulunmaktadır. Bölgenin doğu bölümünde Gümüşoluk Mahallesi, güney bölümünde 

Saray Fatih Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi yer almaktadır. Bu alanlarda Saray 1. 

etap ve 2. etap parselasyon planları daha önce yapılmıştır. Toplam imar adalarına tahsis 

edilen alan 2.272.288 m² olup, kamuya ayrılan alan ise 3.639.079-2.272.28 =1.366.791 

m² olmaktadır (Çizelge 8.5). 
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Çizelge 8.5 İmar adalarına dağıtım  

Düzenleme ortaklık payı oranı =1.366.719/3.452.577 = 0,3958756’dır. 90004/30 nolu 

parselasyon planına ilişkin hesaplamalar çizelge 8.6’da özetlenmiştir. 

Çizelge 8.6 90004/30 parselasyon planı düzenleme alanı hesaplamaları 

S.No: Açıklamalar Alanı (m²) 

1 Toplam kadastro parsel alanı 3.676.369 

2 Düzenlemeye girmeyen alan 37.290 

3 Parselasyon planı düzenleme alanı (1-2) 3.639.079 

4 Toplam düzenlemeye giren (DOP alınmayan) 186.502 

5 Toplam düzenlemeye giren (DOP al) (3-4) 3.452.577 

6 Toplam imar ada alanı 2.272.288 

7 Kamu tesislerine katılım miktarı (5-6) 171.535 

8 Kamuya ayrılan alan (3-6) 1.366.791 

9 Toplam kamulaştırılan alan 0 

10 Toplam bağışlanan alan 0 

11 DOP (8/5) 0,3958756 

12 KOP (7/5) 0,0496832 

14 DOPO (KOP ile birlikte) (11+12) 0,4455588 

 

S.No: Niteliği Alan (m²)   

1 Bakım onarım akaryakıt istasyonu 14.267 

2 Direk yeri 78 

3 İbadet yeri 12.880 

4 İlköğretim alanı 63.846 

5 Ortaöğretim alanı 82.720 

6 İrtifak 26.989 

7 Konut alanı 1.814.484 

8 Kreş alanı 8.130 

9 Resmi kurum alanı (belediye hizmet alanı) 18.309 

10 Resmi kurum alanı 68.249 

11 Sağlık tesisi alanı 52.238 

12 Sosyal tesis alanı 17.096 

13 Teknik altyapı alanı 7.115 

14 Ticaret alanı 85.887 
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Saray 1. etap parselasyon planının uygulandığı alan, klasik ve yapı yoğunluğu yüksek 

(E:1,60 ile E:0,80) olan parsellerin bulunduğu ve yapılaşmanın hemen hemen 

tamamlandığı bir bölgedir (Şekil 8.7). 

 

Şekil 8.7 Saray 1. etap parselasyon planı (2009) 

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden) 

Saray 2. etap imar uygulaması, 1. etap uygulamanın etrafını saracak şekilde yapılmıştır. 

Uygulama alanının büyük bir kısmında yapılaşma tamamlanmış olup, protokol yolunun 

her iki tarafını da kapsayacak şekilde bir plan yapılmıştır. Saray 2. etap uygulaması ile 

KOP= 0,0023823, DOP= 0,3974183, DOPO (KOP ile birlikte) = 0,3998006 uygulanan 

11.217.407,88 m² lik alanı kapsayan, E:1,40 ve E:0,80 olan parselasyon planı yapılmıştır 

(Şekil 8.8). 

Saray 1. ve 2. etap parselasyon plan yapım çalışmaları taşınmaz malikleri tarafından çok 

yakından takip edilmiştir. Parselasyon planları birbirinin devamı niteliğinde olup, 
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çemberin içinden dışa doğru genişleyen etaplar halinde yapılmıştır. Birbirine komşu olan 

uygulama alanlarındaki taşınmazların malikleri Saray, Gümüşoluk, Kurusarı, 

Mahmudiye ve Alacaören bölgelerinde ikamet edenler ile bu bölgelerden yatırım amaçlı 

taşınmaz alan kişilerdir. Mahalle sakinlerinde daha önce hazırlanan parselasyon 

planlarında verilen imar haklarının, 90004/30 nolu Saray Gümüşoluk-Kurusarı 

parselasyon planında da verileceği beklentisi oluşmuştur. 

 

Şekil 8.8 Saray 2. etap parselasyon planı (2010) 

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinden) 

90004/30 nolu parselasyon planı uygulama alanının diğer imar uygulama alanlarına göre 

en büyük avantajı ise yapılaşmanın hemen hemen hiç bulunmadığı bir alan olmasıdır. 

İnsanların bu plandan beklentileri halk arasında yüksek kat olarak dile getirilen yapı 

yoğunluğu yüksek olan bir parselasyon planıdır. Bu beklenti 2012 yılında arazi 

değerlerinin yükselmesine neden olmuştur. Uygulama alanında taşınmaz sahipleriyle EK 

1’de bulunan anket formu kullanılarak yapılan çalışma sonucunda; genel anlamda imar 

planı ve parselasyon planından emsalin düşük verilmesi nedeniyle memnun olmadıkları 

anlaşılmaktadır. 
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Taşınmaz sahibi 40 kişi ile yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlar: Bu bölgede 

en fazla satışa konu olan taşınmaz türünün arsa olduğu, taşınmaz sahiplerinin 

taşınmazlarını arsa olarak satmak istedikleri ve imar uygulamasından sonra bu bölgedeki 

taşınmazların ortalama değerlerinin 150-200 TL/m² aralığında olduğu görülmüştür. 

Paranın zaman değerini ihmal ederek taşınmaz sahiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda 

hazırlanan çizelge 8.7’deki taşınmaz değerlerinin ağırlıklı ortalaması; 

(w1*x1)+(w2*x2)+(w3*x3)+…….+(wn*xn)/ (w1+w2+w3+…+wn)       (8-1)  

eşitliği kullanılarak bulunmaktadır. (w:Kişi sayısı, x:Birim değer (TL/m²)) 

Ağırlıklı ortalama (arazi)=((2*50)+(7*60)+(9*70)+(2*75)+(13*80)+(1*85)+(6*90)) 

                    /(2+7+9+2+13+1+6) 

Ağırlıklı ortalama (arazi) =2.965/40 

Ağırlıklı ortalama (arazi) =74,13 TL/m² olarak bulunmuştur.  

Çizelge 8.7 Halkla yapılan anket sonucu arazi ve arsa m² değerleri 

Arazi Arsa 

Kişi sayısı Birim değer (TL/m²) Kişi sayısı Birim değer (TL/m²) 

2 50 2 150 

7 60 1 160 

9 70 3 170 

2 75 14 180 

13 80 6 190 

1 85 11 200 

6 90 2 210 

  1 240 

Taşınmaz sahipleri ile yapılan anketten elde edilen arsa satış değerlerinin ağırlıklı 

ortalaması eşitlik (8-1) kullanılarak 187,15 TL/m² olarak hesaplanmıştır. Paranın zaman 

değerini dikkate almadan değer tespit etmek doğru değildir. Ancak hemen hemen aynı 

zamana ait arazi ve arsa değerlerinin birbirine oranını bulmak açısından yol gösterici 

olabilmektedir. Taşınmaz sahipleri, DOP’nın her imar uygulamasında farklı miktarlarda 

belirlendiği için DOP kesintisine itiraz ettiklerini, bir önceki imar uygulamasında %37 

DOP kesilmiş iken bu alandan yaklaşık %40 DOP kesildiğinden bu uygulamanın adaletli 

olmadığını savunmaktadırlar. Taşınmaz sahiplerinin arsa ve arazi arasındaki değer ve 
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vergi oranları farkı, sosyal donatı alanları, DOP ve KOP hakkında tam bilgi sahibi 

oldukları anlaşılmıştır.  

İmar uygulamasının bölgedeki taşınmazların değerini olumlu yönde etkilemesi, 

taşınmazlara olan talebin artması ve yaklaşık 2 kat oranında değer artışı meydana 

getirmesine rağmen, taşınmaz sahipleri emsalin düşük verildiğini belirterek 

memnuniyetsizliklerini ifade etmişlerdir. İmar uygulaması sonrası ortaya çıkan değer 

artışının vergiler yoluyla bu uygulamayı yapan kamu kurumlarına aktarılmasının 

mümkün olmayacağını ve bu konuda yasal düzenlemenin tepkilerden dolayı 

çıkamayacağı söylenmiştir. Emlak vergisi ile ilgili olarak 2014 yılında yapılan vergi 

değeri tespit işlemlerinde vergi değerlerinin çok artırıldığı ve emlak vergisi ödemek için 

arsa satmak zorunda kaldıklarını beyan ederek rahatsızlıklarını dile getirmişlerdir.  

İncelenen bölgedeki emlak bürolarının büyük bir kısmı aynı zamanda bu bölgede 

taşınmaz sahibi olan kişilerdir. Uygulama alanı çevresindeki taşınmazların alım satımını 

yapan emlak büroları ile yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlar: En fazla satışa 

konu olan taşınmaz türünün arsa ve ortalama değerinin 150-200 TL/m² olduğu, imar 

uygulamasının bölgedeki taşınmazlara etkisinin olumlu ve 2 katın üzerinde değer artışı 

olduğu, DOP oranının çok yüksek tespit edildiği, sosyal donatı alanlarının yeterli olduğu 

sonucu çıkarılmaktadır. İmar uygulamasının çevredeki taşınmazların değerinde 2 katın 

üzerinde bir değer artışına sebep olmasına rağmen, uygulamadan memnun olmadıklarını 

beyan etmişlerdir. İmar uygulamasına emlak bürolarının eleştirileri ile taşınmaz 

sahiplerinin yaptığı itirazlar benzerlik göstermektedir. İmar parsellerine verilen emsalin 

çok düşük olduğu, parsellerin alan olarak çok büyük planlandığı ve hissedar sayısının 

fazla olduğu gibi nedenlerden dolayı talep artış hızının kesildiğini belirtmişlerdir.  

Yukarıda yapılan açıklamalara ilave olarak uygulama alanındaki arazilerin bir kısmında 

tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir. Arazilerin gelir yöntemine göre değerinin tespit 

edilebilmesi için gerekli olan veriler kayıt altına alınmadığından arazi değerleri emsal 

arazilerin satış değerlerine göre tespit edilmiştir. Bu bölgede bulunan az sayıda bina ise 

satışa konu olmadığından dolayı binalı arsa veya arazi değerinden binanın maliyetinin 

çıkarılarak zeminin değerinin bulunması da mümkün olmamıştır. Emlak büroları ile 

yapılan anket sonucu, arsa ve arazi değerlerinin paranın zaman değeri ihmal edilerek 
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ağırlıklı ortalaması için eşitlik (8-1) kullanıldığında arsa değerinin 194,38 TL/m² arazi 

değerinin ise 87,88 TL/m² olduğu ortaya çıkmaktadır (Çizelge 8.8). 

Çizelge 8.8 Emlak büroları ile yapılan anket sonucu arazi ve arsa m² değerleri 

Arazi Arsa 

Kişi sayısı Birim değer (TL/m²) Kişi sayısı Birim değer (TL/m²) 

2 70 1 170 

9 80 5 180 

1 85 15 190 

23 90 1 195 

5 100 13 200 

  4 210 

  1 220 

Emlak bürolarınca imar uygulaması öncesi satışı yapılan taşınmazlara ilişkin bilgiler EK 

2’de gösterilmiştir. Emlak bürolarınca 26.09.2013 tarihinden önce satışı gerçekleştirilen 

arazilerin değerleri farklı zamanlara ait olduğu için bu değerler ÜFE ile eşitlik (8-2) 

kullanılarak güncellenmiştir.  

Taşınmaz satış değeri: Satış değeri*(Aralık 2016 ÜFE/Satış tarihindeki ÜFE) (8-2) 

Birim değer (TL/m²) : Taşınmaz satışı değeri/ Satılan alan    (8-3) 

Ortalama birim değer: Birim satış değerleri toplamı/ Taşınmaz satış sayısı (8-4) 

Satışı gerçekleştirilen taşınmazlar kadastro parseli olduğu için birim değer eşitlik (8-3) 

ortalama birim değer ise eşitlik (8-4) kullanılarak bulunmaktadır. 

= (59,54+78,77+57,95+135,04+75,72+132,95+68,07+136,58+141,32+104,77+122,23 

+138,46+112,50+121,15+153,81+100,94+138,94+128,27+126,78+127,42+111,50 

+126,17+110,40+101,34+115,64+115,64+115,67+113,67+96,40+102,62+122,29 

+123,07+92,49+127,55+105,97) / 35 

= 3.941,32 / 35 

=112,61 TL/m² bulunur. Alt üst değer kontrol sınırı ±20 olarak alındığında: 

 +0,20  135,13 

= 112,61 

-0,20 90,09  
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Yeni ortalama değer ise: 

 =(135,04+132,95+104,77+122,23+112,50+121,15+100,94+128,27+126,78+127,42 

+111,50+126,17+110,40+101,34+115,64+115,64+115,67+113,67+96,40+102,62 

+122,29+123,07+92,49+127,55+105,97) / 25 

= 2.892,47 / 25 

=115,70 TL/m² olmaktadır. 

İmar uygulamasından önce satışa konu olan kadastro parsellerinin tapu kayıtlarındaki 

satış değerlerine göre hazırlanan bilgiler liste halinde EK 3’de verilmiştir. Bu bilgilere 

göre imar uygulamasından önce satışı yapılan 20 emsal taşınmaza ait bilgiler gözden 

geçirilmiştir. Satış değerleri eşitlik (8-2) kullanılarak Ocak 2017 itibariyle 

güncellenmiştir. Birim değer ve ortalama değer eşitlik (8-3) ve (8-4) kullanılarak 

bulunmuştur.  

=(4,61+1,55+21,85+10,96+26,04+21,06+21,72+17,11+3,78+5,20+1,56+1,90+1,76 

+27,60+15,75+18,27+3,78+6,23+16,53+32,92) / 20 

= 260,20 / 20 

= 13,01 TL/m²dir. Alt üst değer kontrol sınırı ±20 olarak alındığında:  

 +0,20  15,61 

=13,01 

 -0,20  10,41 

Tapuda satışa konu olan taşınmazlardan birim değeri 15,61 TL/m² ile 10,41 TL/m² 

arasında kaç satış var ise birim değer toplamının satış adedine bölünmesi ile yeni ortalama 

değer bulunmuş olmaktadır. Birim değerler tetkik edildiğinde sadece bir satışa ait birim 

değerin kontrol sınırı içinde kaldığından yeni ortalama değer 10,96 TL/m² olmaktadır. 

İmar uygulamasından sonra satışı yapılan ve tapu müdürlüğü kayıtlarından elde edilen 23 

imar parseline ait veriler EK 4’de gösterilmiştir. Elde edilen verilere göre satış değerleri 

eşitlik (8-2) kullanılarak güncellenmiştir. İmar parsellerinin birim değerleri eşitlik (8-5) 

ortalama birim değerde eşitlik (8-3) kullanılarak bulunmuştur. 
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Birim değer (TL/m²): Güncellenmiş satış değeri/(Emsal*Satılan alan)  (8-5)  

=(155,77+62,74+62,49+14,40+68,84+68,84+68,84+39,60+51,07+67,24+56,80+13,52

+135,11+53,32+51,33+140,43+36,90+242,98+227,80+207,75+91,30+32,66+41,13) /23 

=1.990,83 / 23 

= 86,56 TL/m² olmaktadır. Alt üst değer kontrol sınırı ±20 olarak alındığında: 

 +0,20 103,87 

=86,56      

 -0,20  69,25 

Yeni ortalamayı bulmak için satışa konu olan taşınmazlardan birim değeri 103,87 TL/m² 

ile 69,25 TL/m² arasında olan satışları tespit ederek bu satışların birim değerlerinin 

ortalamasının alınması gerekmektedir. Tapuda satışa konu olan imar parsellerinin birim 

değerlerine bakıldığında 103,87 TL/m² ile 69,25 TL/m² arasında sadece bir satış 

bulunduğu için yeni ortalama 91,30 TL/m² olmaktadır. Bu durumda, tapu kayıtlarından 

elde edilen bilgilere göre imar uygulamasından dolayı taşınmazların değerinde 

91,30/10,96 =8,33 kat değer artışı olmuştur. Uygulama alanında satışa konu olan 

taşınmazların tapuda gösterilen değerlerinin piyasa değerleri olmayabileceği ihtimaline 

karşı imar uygulama öncesi ve sonrasında taşınmaz satışı yapmış kişiler ve emlak büroları 

ile görüşülmek suretiyle piyasa değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Tapuda imar uygulaması öncesi satışa konu olmuş 20 kadastro parseline ait bilgiler EK 

5’de verilmiştir. Satış değerleri ÜFE ile eşitlik (8-2) kullanılarak güncellenmiş olup, 

eşitlik (8-3) ve (8-4) kullanılarak birim değer ve ortalama değer bulunmuştur.  

=(18,08+20,26+42,99+65,38+63,05+40,91+41,81+39,62+52,88+103,55+101,67 

+108,66+97,78+104,61+118,05+117,09+118,41+85,95+117,69+110,15) / 20 

=1.568,60 / 20 

= 78,43 TL/m² olmaktadır. Alt üst değer kontrol sınırı ±20 olarak alındığında: 

 +0,20 94,12 

=78,43 

 -0,20 62,74 
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Yeni ortalama birim değer 94,12 TL/m² ile 62,74 TL/m² arasında olmalıdır. Bu değerler 

arasında 3 kadastro parseli olduğu için yeni ortalama değer: 

= (65,38+63,05+85,95) / 3 

=214,38/3 

=71.46 TL/m² olmaktadır. 

İmar uygulaması sonucu ortaya çıkan değer artışını net bir şekilde ortaya koyabilmek için 

tapuda satışa konu olan imar parsellerinin piyasa değerlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Tapuda satışa konu olan taşınmazları alan ve satan kişilere ulaşılmak suretiyle satışa konu 

olan taşınmazların piyasa değerleri tespit edilmiştir. İmar uygulamasından sonra satışı 

gerçekleşen 19 imar parselinin satış değerleri incelenmiş ve EK 6’da liste haline 

getirilmiştir. Satış değerleri ÜFE ile eşitlik (8-2) kullanılarak güncellenmiş olup, imar 

parsellerinin emsal bilgileri üzerinden eşitlik (8-5) ve (8-4) kullanılmak suretiyle ortalama 

birim değer tespit edilmiştir.  

=(147,51+145,50+137,03+152,87+160,71+150,61+137,20+151,51+154,45+184,09 

+180,56+154,17+143,79+207,75+174,12+181,19+176,53+205,02+150,42) / 19  

= 3.095,05 / 19 

= 162,90 TL/m² olmaktadır. Alt üst değer kontrol sınırı ±20 alındığında:  

 +0,20  195,48 

= 162,90 

 -0,20  130,32  

Yeni ortalamayı bulmak için 195,48 TL/m² ile 130,32 TL/m² arasında bulunan değerler 

tespit edilmelidir. Taşınmaz birim değerleri incelendiğinde sadece 2 değerin bu sınırların 

dışında kaldığı, 17 birim değerin 195,48 TL/m² ile 130,32 TL/m² arasında olduğu 

görülmektedir.  

=(147,51+145,50+137,03+152,87+160,71+150,61+137,20+151,51+154,45+184,09 

+180,56+154,17+143,79+174,12+181,19+176,53+150,42) / 17  

= 2.682,28 / 17 
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=157,78 TL/m² bulunmaktadır. Uygulama alanında yer alan ve satışa konu olan 19 

taşınmazın değerleri incelendiğinde: 

E: 0,60 olan 10 taşınmazın birim değeri 168,23 TL/m², 

E: 1,20 olan 9 taşınmazın birim değeri 152,58 TL/m², 

konumu ara parsel olan 8 taşınmazın birim değeri 158,52 TLm², 

konumu köşe parsel olan 11 taşınmazın birim değeri 157,13 TL/m², 

konumu köşe E:0,60 olan 7 taşınmazın birim değeri 176,15 TL/m², 

konumu köşe, E:1,20 olan 4 taşınmazın birim değeri 148,46 TL/m², 

konumu ara parsel, E:0,60 olan 3 taşınmazın birim değeri 162,93 TL/m², 

konumu ara parsel, E:1,20 olan 5 taşınmazın birim değeri 155,87 TL/m² olduğu tespit 

edilmiştir. 

Saha çalışmasının sonuçlarına göre satış değeri en yüksek olan taşınmaz E:0,60 olan köşe 

parseller olarak ortaya konulmuştur. Bu bölgedeki taşınmazlardan E:0,60 olan parsellerin 

daha yüksek değere sahip olduğu görülmektedir. Şimdiye kadar elde edilen m² birim 

değerleri tablo haline getirildiğinde çizelge 8.9’da belirtilen sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

İmar uygulaması ile taşınmazların değeri yaklaşık 1,21 katında artmıştır. En çok artış tapu 

kayıtlarındaki satışlarda gerçekleşmiş olduğu görülmekle birlikte tapuda gerçekleşen 

satışların, taşınmaz türüne göre vergi değerlerinin üzerinde olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. İmar uygulaması sonucu vatandaşlar ve emlak büroları ile yapılan anket 

sonuçlarından birbirine yakın veriler elde edilmiştir.  

Çizelge 8.9 Anket sonuçlarına göre tespit edilen m² birim değerleri 

Verilerin elde edildiği yer 
Kadastro parseli  

(TL/m²) 

İmar parseli 

(TL/m²) 

Artış 

oranı (%) 

Tapudaki satış değerlerine göre (gün.değ.) 10,96 91,30 8,33 

Gerçek satış değerlerine göre (gün.değ) 71,45 157,78 2,21 

Taşınmaz sahipleri ile yapılan anket sonucuna 

göre (ağırlıklı ortalama) 
74,13 187,15 2,52 

Emlak büroları ile yapılan anket sonucuna göre 

(ağırlıklı ortalama) 
87,88 194,38 2,21 

Emlak bürolarınca uygulama öncesi yapılan 

satışlar (gün.değ) 
115,70   
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Uygulama alanında 1.000 m² arazisi olan bir kişinin imar uygulaması öncesi ve sonrası 

arazi değeri hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda özet olarak sunulmuştur (Çizelge 

8.10).   

Çizelge 8.10 Uygulama öncesi ve sonrası taşınmaz değerleri 

  Alan (m²) 
Birim değeri 

(TL/m²) 

Piyasa değeri   

(TL) 

Arsa değeri / 

Arazi değeri 

Arazi 1.000 71,65 71.650,00 

1,33 
Arsa (DOP kesintisinden 

sonra; DOP: 0.3958756) 
604,12 157,78 95.318,05 

Piyasada değeri üzerinden uygulama öncesi DOP kesilmeden taşınmazın değeri 

71.650,00 TL iken, uygulama sonrası DOP kesildikten sonra kalan yüzölçümü üzerinden 

değeri 95.318,05 TL olmaktadır. DOP kesintisinden sonra ortalama 1,33 kat değer artışı 

taşınmaz sahiplerine yansımıştır. Bir uygulamadan beklenilen sonuç uygulama öncesi 

değerin, uygulama sonrası DOP kesintisi yapıldıktan sonraki değere eşit olmasıdır. Bu 

uygulama ile taşınmazların değerinde 1,33 kat değer artışı olduğu için genel olarak 

uygulamadan beklenen sonucun gerçekleştiği görülmektedir. 

Uygulama alanındaki taşınmazların vergi değerleri, 2009 yılında araziye ait asgari ölçüde 

birim değer takdir komisyonu kararına göre Pursaklar ilçesindeki kıraç arazi 1 TL/m², 

taban arazi 2 TL/m² ve sulak arazi değeri 4 TL/m² olarak tespit edilmiştir. İmar uygulama 

alanı incelendiğinde alanın tamamının kıraç arazi olduğu ve belediye kayıtlarında da kıraç 

arazi olarak vergiye esas alındığı tespit edilmiştir (Anonim 2017j). 

2013 yılı itibariyle 90004/30 nolu parselasyon planı sınırları içerisinde yer alan arazilerin 

vergi değeri 1,10 TL/m²dir. 2014 yılında uygulanması gereken ve 2013 yılında takdir 

komisyonu tarafından tespit edilen kıraç arazi değeri 1,25 TL/m², taban arazi 2 TL/m² ve 

sulak arazi 3,5 TL/m²dir (Anonim 2016g). Arsaya ait asgari ölçüde birim değer takdir 

komisyonunun 16.05.2013 tarih ve 1 sayılı kararı ile Saray Gümüşoluk Mahallesi yeni 

imar olan Gümüşoluk-Kurusarı mevki imar parsellerinin değeri 14 TL/m² takdir 

edilmiştir.  
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Pursaklar ilçe sınırlarındaki arsalara ilişkin 2013 yılında arsa metrekare birim değer 

tespiti için takdir komisyonunun, 2013 yılı vergi değerlerini esas alarak çalışma yapması 

gerekirken, 2009 yılı vergi değerlerini esas aldığı tespit edildiğinden, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın VUK’nun 117’nci maddesi kapsamında bu olayın 

bir matrah hatası olduğu ve bu nedenle 2014 yılında yeniden değer tespiti için takdir 

komisyonu kurulabileceği ve bu suretle düzeltme yapılabileceği yönündeki görüşleri67 

doğrultusunda, 2014 yılında yeni bir değer tespit çalışması yapılmıştır. Parselasyon planı 

uygulama sahasındaki taşınmazların vergi değerlerini gösteren liste EK 7’de 

gösterilmiştir. 2014 yılında kurulan takdir komisyonu, 14.09.2014 tarih ve 1 nolu kararı 

ile bu bölgedeki taşınmazların vergi değerlerini ortalama 2,11 kat artırarak yeniden tespit 

etmiştir. Vergi değerleri ait olduğu yılın Ağustos ayı ÜFE ile Ocak 2017’ye Aralık 2016 

ÜFE kullanılarak güncellenmiş ve karşılaştırılmıştır (Çizelge 8.11). 

İmar uygulaması sonucunda güncellenen vergi değerlerinde ortalama 22,96 kat artış 

meydana gelmiştir. Parselasyon planı ile taşınmazların piyasa değeri ortalama 2,21 kat 

artarken, vergi değerlerinin daha büyük oranda etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca arsa 

vergisi oranı, arazi vergisi oranının 3 katı olduğu için ödenmesi gereken vergi miktarı da 

artmaktadır. 

Çizelge 8.11 Uygulama alanındaki taşınmazların vergi değeri 

Vergi Değeri 

Göstergeleri 

Yıllar 

2013 

vergi 

değeri  

(TL/m²) 

2014  

vergi 

değeri 

(TL/m²) 

2015  

vergi 

değeri 

(TL/m²) 

Artış 

(2014/2013) 

Artış 

(2015/2013) 

Artış 

(2015/2014) 

Vergi değeri  1,10 14,00 29,58 12,73 26,89 2,11 

Güncellenen  

vergi değeri 
1,41 16,27 32,38 11,54 22,96 1,99 

                                                 
67 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih ve 65619 sayılı yazılarında belirtilen “2013 yılında yapılan 

asgari ölçüde arsa metrekare birim değer takdirlerinin, sehven 2009 yılında belirlenen asgari ölçüde arsa 

metrekare birim değerleri dikkate alınarak yapılmasında yukarıda yer verilen 213 sayılı Kanun’un 117’nci 

maddesi kapsamında bir matrah hatası bulunması durumunda yeniden asgari ölçüde arsa metrekare birim 

değer takdirlerinin yapılması amacıyla takdir komisyonu oluşturulması ve bu suretle düzeltme yapılması 

mümkün bulunmaktadır” şeklindeki görüşleri doğrultusunda 2014 yılında yeniden değerleme yapılmıştır 

(EK 8-9). 
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Örneğin 1000 m² arazisi olan bir kişinin imar uygulama öncesi ve sonrası ödemesi 

gereken vergi miktarları çizelge 8.12’de hesaplanmıştır.  

Çizelge 8.12 Uygulama öncesi ve sonrası emlak vergisi tutarları 

 Göstergeler 
Alan  

(m²) 

Vergi 

değeri 

(TL/m²) 

Vergi 

oranı 

Arazi 

vergisi/  

Arsa vergisi 

Artış 

(Arsa vergisi/ 

Arazi vergisi) 

Arazi 1.000 1,41 0,002 2,82 

41,62 Arsa (DOP 

kesintisinden sonra, 

DOP: 0,3958756) 

604,12 32,38 0,006 117,37 

İmar uygulaması sonucu taşınmazların piyasa değeri 2,21 kat artarken vergi değerleri 

22,96 kat artmıştır. Taşınmaz sahiplerinin ödeyeceği vergi miktarı da 117,37/2,82=41,62 

kat artmaktadır. Uygulama nedeni ile değeri artan taşınmazların nitelik değişikliğinden 

dolayı vergi değeri de arttığı için ödeyeceği arsa vergisi miktarı da artmaktadır. Burada 

önemli olan arsaların vergi değerlerinin doğru tespit edilmesidir. Vergi değerleri piyasa 

değerlerine yaklaştığında imar uygulaması sonucu ortaya çıkan değer artışının bir kısmı 

kamuya aktarılabilmektedir. Aksi takdirde değer artışından taşınmaz sahipleri daha çok 

faydalanmaktadır. Bu nedenle vergi değeri tespit süreci yeniden gözden geçirilmeli, 

bağımsız, tarafsız, bilimsel ve teknolojik imkânları kullanan akademik kurumların bu 

süreçlerde yer alması zorunlu hale getirilmelidir. Bu uygulama yerel yönetimlerin de işini 

kolaylaştıracaktır. 

Uygulama öncesi ve sonrası piyasa değeri/vergi değeri oranları karşılaştırıldığında; 

araziler için piyasa değeri vergi değerinin 71,45/1,41=50,67 katı iken, arsalar için piyasa 

değeri vergi değerinin 157,78/32,38= 4,87 katı olduğu ortaya çıkmaktadır. Vergi 

değerindeki artışın taşınmazların piyasa değerindeki artıştan daha fazla olması, özellikle 

kentlerin çeperinde bulunan arazilerin vergi değerlerinin çok düşük tespit edilmesinden 

de kaynaklandığı gibi, ilçede kurulan takdir komisyonunun belirlediği arazi ve arsa 

değerlerinin gerçeği yansıtmaktan uzak kaldığının da bir göstergesidir.   
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

9.1 Değerlendirme 

Türkiye’deki imar uygulamaları genelde kırsal nitelikli, ilk defa imara açılan alanlarda 

alan esaslı yöntem kullanılarak yapılmaktadır. Arazi ve arsa düzenleme sisteminde eşit 

oranlı arazi kesintisi yani alan esaslı yöntemde, uygulama öncesi taşınmaz değerleri ile 

uygulama sonrası taşınmaz değerleri arasında bir eşdeğerlik olmadığı, sıklıkla tartışma 

konusu yapılmakta ve sırf bu gerekçe ile planlama sahasında kalan taşınmaz maliklerinin 

yargı yoluna gitme eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Bu yüzden bir çok imar 

uygulaması yargıya intikal etmekte ve süreç uygulamanın iptali ile sonuçlanmaktadır. Bu 

süreç içerisinde hem kaynak israfı hem zaman kaybı, hem de kişiler mağdur olmaktadır. 

Alan esaslı imar uygulama çalışmalarında paydaşların memnuniyet düzeylerinin düşük 

düzeyde kaldığı gözlenmektedir.    

Taşınmaz değerlerini dikkate almadan uygulandığı için adaletsiz bir sistem olan alan 

esaslı yöntemden vazgeçilerek, taşınmazların düzenleme öncesi değerleri ile düzenleme 

sonrası değerlerini dikkate alan ve gelişmiş ülkelerde uygulanan değer esaslı yöntem 

tercih edilebilir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için imar uygulamalarından etkilenecek 

taşınmazların düzenleme öncesi ve sonrası değerlerinin sağlıklı şekilde tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışamların başarılı olarak yapılabilmesi için öncelikle gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan 

uzmanların ilgili kurumlarda kariyer uzmanı olarak istihdam edilmesi zorunlu 

görülmektedir. Özellikle değer esaslı imar uygulamalarının her aşamasında diğer 

uzmanlarla birlikte mutlaka gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının yer alması 

zorunluluğu açıkça dikkati çekmektedir.   

İmar uygulamalarında halkın tepkisini çeken diğer bir durum ise etaplar halinde yapılan 

parselasyon çalışmalarında farklı DOP oranlarının tespit edilmesidir. Bu tepkilerin önüne 

geçebilmek için aynı bölgede birbirine sınır olan imar uygulamalarında mümkün 

olduğunca DOP’larının birbirine yakın olması gerekir. 3194 Sayılı Kanunun 18’inci 

Maddesi Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinde sayılan hastane, kreş, belediye 
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hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan yerler için KOP olarak 

parsellerden DOP kesildikten sonra sabit bir oranda hisselendirilmektedir. KOP’un belli 

bir oranı bulunmadığından her uygulama alanında değişmektedir. Umumi tesislere 

ayrılan yerlerde hisselendirilen kişiler EVK’nin 30’uncu maddesi gereğince Tasarrufu 

Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik68 hükümlerine göre kısıtlanan 

taşınmazlara ilişkin emlak vergisinin 1/10’unu ödemektedirler. Ancak bunu yapmak için 

kısıtlılık belgesini emlak servislerine getirmeleri gerekmektedir. Bu uygulamayı çoğu 

taşınmaz sahibi bilmediği için emlak vergisini tam ödemektedir. Bu nedenle KOP adı 

altında hisselendirme yapılmasına son verilerek taşınmaz sahiplerinin kamulaştırmayı 

beklemesine gerek kalmadan ve emlak vergisi ödeme yükümlülüğünden kurtulmaları 

bakımından DOP’un %40 yerine %45 olarak belirlenip Yönetmeliğin 12’nci maddesinde 

sayılan yerlere DOP’un genel olarak tespit edilecek belli bir oranı ayrılabilecektir.  

Mülkiyet hakkı; Anayasa ile güvence altına alınmış olup, kamu kurumları tarafından 

yapılan yatırımlar ve kamulaştırma işlemleri sonucunda değerleri artan veya azalan 

taşınmazların rantı veya zararı yine bu kurumlarca karşılanmalıdır. Bu konuya 

Hollanda’da uygulanan sistem örnek olarak verilebilir. Hollanda Hükümeti tarafından 

yapılacak olan kamulaştırma işlemleri öncesi ve sonrası taşınmazların değerleri tespit 

edilerek, bu uygulama bölgesinde etkilenen alan içindeki parseller için katsayı 

belirlenmektedir. Etkilenme derecesine göre belirlenen katsayı ile değerin çarpımı sonucu 

kamulaştırma bedeli bu taşınmaz sahipleri tarafından karşılanmaktadır.  

Mülga 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 

16’ncı maddesinde değerlenme resmi başlığı altında şerefiye düzenlenmiştir. 2464 sayılı 

Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda şerefiye 

düzenlenmemiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belediye gelirleri arasında 

harcamalara katılma payları (yol, kanalizasyon ve su gibi) sayılmış olmasına rağmen, 

katılma payları altyapı yatırımı olduğu için şerefiye sayılamaz. Zaten belediyelerin 

harcamalara katılma paylarını ne ölçüde tahakkuk ve tahsil edebildikleri de 

tartışılmaktadır. Ayrıca alınması gereken harcamalara katılma payları taşınmazların vergi 

değerinin %2’sini geçememektedir. Katılma payları ve harçlar her ne kadar değer 

                                                 
68 T.C. Resmi Gazete, Tarihi:17.11.1986, Sayı:19284 
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artışının kamu ve taşınmaz sahipleri arasında bölüşümüne katkı sağlasa da tam sonuç 

vermemektedir. 

Yerel yönetimlerin en önemli gelir kaynaklarından biri emlak vergisidir. Emlak 

vergisinin konusu arazi, arsa ve binadır. Arsa ve arazinin vergi değeri, asgari ölçüde birim 

değerler takdir komisyonu tarafından dört yılda bir tespit edilmektedir. Vergi değeri, 

taşınmazın piyasa değerinden çok düşük (vergi değeri < piyasa değeri) olduğu 

bilinmektedir. Hatta vergi değeri yerine emsal bedel denilmesi daha doğru olmaktadır. 

Çünkü taşınmazların her birinin konumu, büyüklüğü, yapılaşma şartları gibi özellikleri 

bakımından diğer taşınmazlardan her halükarda farklıdır. Bu nedenle taşınmazların vergi 

değeri, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen 

bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olan 

emsal bedel kullanılmalıdır.  

Hem yerel yönetim, hem de merkezi yönetim tarafından tahakkuk ve tahsil edilen birçok 

gelir kaleminin matrahına esas olan vergi değerini tespit eden takdir komisyonlarının 

kimlerden oluşacağı VUK’uun 72’nci maddesinde belirtilmiştir. Komisyon üyelerine 

görev, yetenek ve bilgi açısından bakıldığında hiçbirinin taşınmaz değerleme alanında 

uzman olmadığı görülmektedir. Böyle bir komisyonun takdir edeceği değerlerin ne kadar 

gerçeğe uygun olacağı tartışmalıdır. Her değerleme döneminde taşınmaz vergi değerleri 

tartışma konusu olmaktadır. Ayrıca büyükşehirlerdeki ilçelerde kurulan takdir komisyonu 

üyelerinin cadde, sokak ve bölge olarak tespit ettiği değerleri kontrol eden bir merkez 

komisyonu bulunmaktadır. Bu komisyonda diğer komisyon gibi bünyesinde taşınmaz 

değerleme uzmanı barındırmayan bir yapıya sahiptir.  

Gayrimenkul değer artışının vergilendirilmesi amacı ile son günlerde rant vergisi 

gündeme gelmiştir. 2015-2017 OVP’de ilk kez dile getirilen ve hükümetin zaman zaman 

kamuoyuna aktardığı bilgilerden rant vergisinin yasalaşması beklenirken halen yasal bir 

düzenleme yapılamamıştır. Hiçbir emek sarf etmeden ve çaba göstermeden elde edilen 

rantların sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda vergilendirilmesi gerekmektedir.  
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9.2 Öneriler  

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kamulaştırma, kentsel dönüşüm, ifraz ve 

tevhit gibi işlemlerden sonra bu uygulamaların etkileşim sahasında olan ve değerleri 

olumlu ya da olumsuz etkilenen taşınmazların, gayrimenkul değerleme uzmanları 

tarafından düzenleme öncesi ve sonrası değerinin tespit edilerek aradaki fark değerlenme 

resmi, şerefiye veya rant vergisi olarak alınması mümkündür. İmar uygulamaları 

nedeniyle ortaya çıkan değer artışlarından kamunun da faydalanabilmesi için emlak 

vergilerinin piyasa değerlerine yakın düzeyde tespit edilmesi ile değer artışının bir kısmı 

kamuya aktarılabilmesi mümkün olacaktır. Bununla birlikte mevcut yasal düzenlemeler 

ve uygulama yaklaşımları ile vergi değerinin piyasa değerine yakın tespit edilmesi 

mümkün görülmemektedir.  

Türkiye’de kamulaştırma, kentsel dönüşüm, ifraz ve tevhit, arazi ve arsa düzenlemesi 

işlemleri sonucu ortaya çıkan değer artışlarının kamuya kazandırılması için atılması 

gereken adımların olduğu anlaşılmaktadır. Öncelikle tarım alanların, ormanların ve 

meraların devamlı işgal edilmesi ve yıllar sonra nitelik değiştirerek rant üretilmesi 

engellenmeli, tarım alanlarının, ormanların, meraların, otlakların, çayırların ve verimli 

arazilerin korunması için “Arazi İdaresi” kurulması, kentsel ve kırsal arazilerin 

korunması ve verimli arazi varlığının amaç dışı kullanımlara ayrılması veya 

dönüşümünün engellenmesi için tek yetkili kamu kurumunun söz konusu alanda 

görevlendirilmesi zorunludur. Ülke içinde toplam arazi varlığının kontrol ve denetimi bu 

kurum tarafından yapılmalı, imar uygulaması da dâhil hangi kurum tarafından yapılırsa 

yapılsın arazi ile ilgili her düzenleme öncesi bu Kurumun görüşü alınmalıdır. 

Arazi İdaresi bünyesinde “değerleme bürosu” oluşturulması ve hatta daha doğrusu 

Değerleme Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya Ulusal Değerleme Kurumunun 

oluşturulması yaşamsal öneme sahiptir. Kamu kesimide değerleme hizmetlerinin yeniden 

yapılandırılması yoluyla her il ve ilçedeki taşınmazların değerlemesini yapacak yeterli 

sayıda gayrimekul geliştirme ve yönetimi uzmanı istihdam edilmiş olması gerekecektir. 

Kamulaştırma bedeli tespit işlemleri, kentsel dönüşüm uygulamalarında, ifraz ve tevhit 

işlemlerinde değer tespitleri söz konusu değerleme kurumunun rehberliği ve denetimi 
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altında ilgili kurumlar tarafından yapılmalıdır. Arsa ve araziye ait asgari ölçüde birim 

değerler; imar ve kadastral parsel bazlı tespit edilmeli, iki veya üç yılda bir yapılmalı, 

siyasal baskılardan uzak olan değerleme kurumu tarafından tespit edilmelidir. Bu şekilde 

kentlerin çeperinde bulunan arsa değerine yakın değerden satışı yapılan arazilerin vergi 

değerleri diğer arazilere göre yüksek tespit edilebilir. 

Taşınmaz ile ilgili olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum 

kuruluşlarının da katkı sağlayacağı değerleme kurumu kontrolünde “Gayrimenkul Bilgi 

Bankası” oluşturulmalıdır. Kira, ecrimisil, arsa, arazi ve konut satış değerleri, sigorta 

bedelleri, ipotek bilgileri bu sisteme dâhil edilmelidir. Her il ve ilçe için “Gayrimenkul 

Değer Haritaları” oluşturulmalı; bakanlıklar, belediyeler, tapu idareleri, ticaret ve sanayi 

odaları, ziraat odaları, bankalar, üniversiteler, sigorta şirketleri bu sisteme dâhil edilmeli, 

anlık işlemler direkt sisteme yüklenebilmelidir. Bu şekilde dinamik bir değer haritası 

üretilmelidir. Arsa ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitinin bünyesinde taşınmaz 

değerleme uzmanı bulunmayan takdir komisyonlarınca yapılması uygulamasına son 

verilerek, Türkiye’de ilk örneği Ankara’nın Sincan İlçesi’nde gerçekleştirilen ve her türlü 

siyasal baskılardan uzak, objektif ve tarafsız bir değerleme için bu işlemlerin akademik 

kurumlar tarafından yapılması yasallaştırılmalıdır (Tanrıvermiş vd. 2014, Aliefendioğlu 

ve Tanrıvermiş 2017). Arazi ve arsa düzenleme işlemlerini yapan kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel kuruluşlarda parselasyon işlemlerini yürüten ekibin içinde 

gayrimenkul değerleme uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilmelidir. Her il ve ilçe 

düzeyinde arazinin cinsini gösteren arazi kullanım haritaları yapılmalı, vergilendirmede 

kıraç, sulak ve taban arazilerin tespiti kolaylaştırılmalıdır.  

Vergileme için mevcut bina varlığının sınıflandırma sisteminin yeniden düzenlenmesi 

gerekli görülmektedir. Bu düzenleme ile binaların vergilendirme sürecindeki sınıf tespiti 

sorunu çözülerek vergi kayıplarının ve belirsizliklerin giderilmesi sağlanmalıdır. Hazine 

ve Maliye ile ÇŞB tarafından yayımlanan binaların normal metrekare inşaat maliyet 

bedelleri cetveli, ÇŞB’ce yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri 

Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin 

hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri ile Bina İnşaat Sınıflarının 

Tespitine Dair Cetvellerde belirtilen bina sınıflandırmaları yeniden düzenlenmeli, kavram 

kargaşasına ve vergi kayıplarına son verilmelidir.  
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Sonuç olarak birden çok gelir kaleminin matrahına esas olan vergi değeri tespitinin 

gayrimenkul değerleme alanında uzman olan kurum ve kuruluşlar tarafından arsa ve 

arazilerin parsel bazlı, bina ve yapı ölçeğinde yapılması ile taşınmazların piyasa değerleri 

üzerinden işlem görmesi sağlanacak ve kamu gelirleri artacaktır. Vergi değeri tespitinin 

her türlü siyasal baskılardan uzak, tarafsız, bağımsız, objektif, bilimsel ve teknolojik 

imkanları kullanan akademik kurumlarca yapılması ile imar uygulamaları sonucu ortaya 

çıkan değer artışları vergiler yoluyla kamuya aktarılmasına katkı sağlayacaktır.  

İnceleme sonuçlarına göre ülke sınırları içinde nevilerine göre taşınmazların emlak 

vergisi değeri ile diğer amaçlarla yapılacak değerleme çalışmalarının; bilimsel esaslar ile 

uluslararası değerleme standartlarına uygun olarak yapılması için mevcut parçalı sistemin 

ivedi olarak gözden geçirilmesi, değerleme hizmetlerinin tek bir birim olarak 

örgütlenmesi ve vergi amaçlı değer tespiti işlemlerinin il ve ilçe düzeylerinde takdir 

komisyonu marifetiyle değil, uzman kurum ve kişilerce yapılması veya yaptırılmasının 

sağlanması zorunlu görülmektedir. Bu amaçla başta belediyeler, tapu ve kadastro ile milli 

emlak çalışanları olmak üzere Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı tarafından geçen 12 yıllık süre boyunca yeterli insan kaynağı 

yetiştirilmesine özen gösterilmiş ve önemli sayıda nitelikli insan kaynağı yüksek lisans 

ve doktora programlarından mezun edilmiştir. Aynı bölümün gelecek yıl lisans 

programının da mezun vereceği de göz önüne alındığında, ülke ve bölgesel düzeyde 

değerleme kurumunun yapılanması ve başarılı çalışma yapması için nitelikli insan 

kaynağı, bilgi ve teknoloji yönlerinden sorun yaşanmasının beklenmediği açıkça ifade 

edilmelidir. Yapılması gereken tek işlem ilgili bakanlıkların teşkilat kanunları başta 

olmak üzere ilgili mevzuatta düzenleme yapılması ve değerleme hizmetleri kanununun 

yürürlüğe konulması olacaktır.  
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EK 1 Parselasyon planının etkilerini ölçmede kullanılan soru formları    

         (1/4)   

 ANKET FORMU          

1 Anketörün adı ve soyadı   :     

2 Anket tarihi     :     

3 Anket yapılan kişinin adı ve soyadı :     

4 Anket yapılan kişinin adresi ve telefonu: 

      

5 Anket yapılan il ilçe bilgileri     

 İli      :    

 İlçesi      :     

 Mahalle     :    

      

6 İmar uygulamasına giren taşınmazların bulunduğu yer ile ilgili bilgiler   

 İli-İlçesi     :     

 Mahalle     :    

 Semt      :    

 Mevkii      :    

 Cadde-sokak     :     

 Ada/parsel     :     

 Pafta      :     

 İmar planında verilen kat sayısı  :    

 TAKS      :     

 KAKS      :     

 Toplam arsanın yüzölçümü   :    

 Taşınmazın yararlandığı belediye hizmetleri:    

 Taşınmazın çevresinin meskûnluğu  :    

 

7- Uygulama alanında sıklıkla alışverişe konu olan taşınmaz türü aşağıdakilerden 

hangisidir? (Arsa:1 Arazi:2 Konut:3) 

 a) 1     ( )   

 b) 2    ( )   

 c) 3    ( )   
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EK 1 Parselasyon planının etkilerini ölçmede kullanılan soru formları    (2/4) 

 

8- İmar uygulamasına konu bölgedeki taşınmazların ortalama piyasa değeri (TL/m²) 

aşağıdakilerden hangisi nedir? 

 a) 10-25 TL   ( )   

 b) 26-50 TL   ( )   

 c) 51-75 TL   ( )   

 d) 75-100 TL   ( )   

 e)100-150 TL   ( )    

 f) 150-200 TL   ( )    

 g) 200-300 TL   ( )        

9- Belediyece yapılan imar uygulamasının çevredeki taşınmazlara etkisi ne yönde olur?  

 a) Olumlu etkiler   ( )   

 b) Olumsuz etkiler   ( )   

 c) Önemli bir etkisi olmaz ( )   

Cevap olumlu etki ise, olumlu etkinin kapsamını ve büyüklüğünü açıklayınız? (%100-

%200-%300)  

    

10- Sizce arsa ve arazi birim değerleri (TL/m²) arasında önemli bir fark var mıdır? 

   

 a) Evet    ( )   

 b) Hayır   ( )   

 Cevap evetse, bu farkın aralığını belirtiniz.  

  

11- Taşınmazınızı arazi mi yoksa arsa olarak mı satmak istersiniz?   

 a) Arsa    ( )   

 b) Arazi   ( )       

12- İmar uygulaması sonucu DOP kesintisini adaletli buluyor musunuz?   

 a) Evet    ( )   

 b) Hayır   ( ) 

   

 Cevap hayır ise, nedenlerini belirtiniz.  

 

13- DOP kesintisi yüzölçümden mi yapılmalı yoksa uygulama sonucu ortaya çıkan 

değer üzerinden mi yapılmalı? 

 a) Yüzölçüm   ( )   

 b) Değer    ( )  
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EK 1 Parselasyon planının etkilerini ölçmede kullanılan soru formları    (3/4) 

 

14- Kamu ortaklık payının ne olduğunu biliyor musunuz?   

 a) Evet biliyorum  ( )   

 b) Hayır bilmiyorum  ( )   

     

15- Arazi vergisi ile arsa vergisi oranları aynı mıdır?   

 a) Evet aynıdır  ( )   

 b) Hayır aynı değildir. ( )   

      

16- İmar uygulaması yapılan bölgeye verilen imar hakları hakkında bilginiz var mı?  

 a) Var    ( )   

 b) Yok    ( )   

      

17- İmar uygulaması sonucu bölgeye olan talepte değişme oldu mu?   

 a) Artış oldu   ( )   

 b) Azalış oldu   ( )   

 c) Değişmedi   ( )    

      

18- İmar uygulaması sonucu taşınmazın değerindeki artış miktarı nedir?   

 a) %50 ve daha az  ( )   

 b) %50- %100   ( )   

 c) %100-%200  ( )    

 d) %200 ve daha fazla ( )    

      

19- İmar uygulaması sonucunda taşınmaz için ödenen vergi miktarı ne olmuştur?  

  

 a) Artmış   ( )   

 b) Azalmıştır    ( )   

      

20- İmar uygulaması sonucundan memnun musunuz?   

 a) Evet    ( )   

 b) Hayır   ( ) 

   

 Cevabınız Hayır ise Nedeni? 
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EK 1 Parselasyon planının etkilerini ölçmede kullanılan soru formları    (4/4)  

 

21- İmar uygulaması ile oluşturulan sosyal donatı alanları hakkında bilginiz var mı?  

 a) Bilgim var   ( )   

 b) Bilgim yok    ( )   

      

22- İmar uygulaması ile oluşturulan sosyal donatı alanlarının yeterli olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

 a) Yeterli   ( )   

 b)Yeterli değil   ( )   

    

23- İmar uygulaması sonucu taşınmazdaki değer artışının vergi yolu ile kamuya 

aktarılması halinde tepkiniz ne olur?  

 a) Olumsuz   ( )   

 b) Olumlu   ( )   

     

24- İmar uygulamasından önce taşınmaz satışı yaptınız mı? Yapmış iseniz ortalama 

fiyatı nedir? 

 

Satılan parselin yüzölçümü (m²) Satış tarihi Cinsi Açıklama  

  (boş veya üzerinde yapı varsa) 

 

25- Belediyece yapılan imar uygulamalarına ilişkin sorunlar var mı? Varsa sorunları 

yazınız. 

     

26- Emlak Vergisine ilişkin sorunlarınız var mı? Varsa sorunları yazınız. 
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EK 2 Uygulama öncesi emlak bürolarınca satışı yapılan kadastral parsel  

 
S.No: Satış tarihi Satılan 

(m²) 

Satış fiyatı 

(TL) 

Birim  

değeri 

(TL/m²) 

Satış  

tarihi 

ÜFE 

Aralık  

2016  

ÜFE 

Güncellenmiş  

satış fiyatı 

(TL/m²) 

Güncellenmiş  

birim değer 

(TL/m²) 

1 09.05.2007 500 15.000,00 30,00 138,80 274,09 29.620,68 59,24 

2 30.06.2007 400 16.000,00 40,00 139,19 274,09 31.506,86 78,77 

3 05.10.2007 1.250 37.500,00 30,00 141,90 274,09 72.433,93 57,95 

4 12.06.2008 525 42.000,00 80,00 162,37 274,09 70.898,44 135,04 

5 25.06.2008 150 6.750,00 45,00 162,90 274,09 11.357,32 75,72 

6 12.08.2008 375 30.000,00 80,00 164,93 274,09 49.855,70 132,95 

7 17.08.2008 320 12.800,00 40,00 161,07 274,09 21.781,54 68,07 

8 10.11.2008 375 30.000,00 80,00 160,54 274,09 51.219,01 136,58 

9 12.02.2009 500 40.000,00 80,00 155,16 274,09 70.659,96 141,32 

10 02.03.2009 350 21.000,00 60,00 156,97 274,09 36.668,73 104,77 

11 05.03.2009 1.000 70.000,00 70,00 156,97 274,09 122.229,09 122,23 

12 15.05.2009 100 8.000,00 80,00 158,37 274,09 13.845,55 138,46 

13 21.05.2009 500 32.500,00 65,00 158,37 274,09 56.247,55 112,50 

14 12.06.2009 300 21.000,00 70,00 158,37 274,09 36.344,57 121,15 

15 12.10.2009 800 72.000,00 90,00 160,38 274,09 123.048,26 153,81 

16 08.12.2009 637 38.220,00 60,00 162,92 274,09 64.299,78 100,94 

17 23.02.2010 500 42.500,00 85,00 167,68 274,09 69.470,57 138,94 

18 14.04.2010 1.200 96.000,00 80,00 170,94 274,09 153.929,10 128,27 

19 15.05.2010 1.200 96.000,00 80,00 172,95 274,09 152.140,16 126,78 

20 24.06.2010 750 60.000,00 80,00 172,08 274,09 95.568,34 127,42 

21 30.06.2010 200 14.000,00 70,00 172,08 274,09 22.29928 111,50 

22 22.08.2010 250 20.000,00 80,00 173,79 274,09 31.542,67 126,17 

23 24.08.2010 550 38.500,00 70,00 173,79 274,09 60.719,63 110,40 

24 25.04.2011 425 29.750,00 70,00 189,32 274,09 43.070,87 101,34 

25 15.06.2011 3.000 240.000,00 80,00 189,62 274,09 346.912,77 115,64 

26 11.07.2011 850 68.000,00 80,00 189,62 274,09 98.291,95 115,64 

27 30.07.2011 400 32.000,00 80,00 189,57 274,09 46.267,24 115,67 

28 20.08.2011 500 40.000,00 80,00 192,91 274,09 56.832,72 113,67 

29 06.11.2011 200 14.000,00 70,00 199,03 274,09 19.279,81 96,40 

30 23.11.2011 250 18.750,00 75,00 200,32 274,09 25.654,89 102,62 

31 15.08.2012 3.000 270.000,00 90,00 201,71 274,09 366.884,64 122,29 

32 15.10.2012 1.200 110.000,00 91,67 204,15 274,09 147.685,04 123,07 

33 05.11.2012 450 31.000,00 68,89 204,15 274,09 41.620,33 92,49 

34 12.11.2012 500 47.500,00 95,00 204,15 274,09 63.773,08 127,55 

35 02.02.2013 275 22.000,00 80.00 206,91 274,09 29.143,01 105,97 
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EK 3 Tapuda satışa konu kadastro parsellerinin satış değerleri 

 

Emsal Kadastro 

parseli 

Satış tarihi Yevmiye 

No 

Parselin  

toplam alanı 

(m²) 

Satılan  

(m²) 

Satış fiyatı 

(TL) 

Kadst.par. 

S.ÜFE 

Aralık 

2016  

ÜFE 

Güncellenmiş  

satış fiyatı 

(TL) 

Güncellenmiş 

birim değeri  

(TL/m²) 

1 66 31.08.2005 11772 4.000 980 2.000 121,40 274,09 4.515,49 4,61 

2 50 27.06.2006 9791 3.920 3.920 3.000 135,28 274,09 6.078,28 1,55 

3 587 31.08.2009 7323 319.032 100.000 1.271.000 159,40 274,09 2.185.498,06 21.85 

4 584 11.09.2009 7683 100.000 2.091 13.330 159,40 274,09 22.921,08 10,96 

5 583 09.11.2009 9388 100.000 73.920 1.129.700 160,84 274,09 1.925.139,72 26,04 

6 580 13.11.2009 9447 100.000 98.921 1.222.350 160,84 274,09 2.083.026,06 21,06 

7 581 24.12.2009 10417 100.000 22.228 288.900 163,98 274,09 482.891,82 21,72 

8 586 08.12.2010 9404 99.963 10.000 110.000 176,23 274,09 171.082,68 17,11 

9 47 13.05.2012 2660 64.300 1.200 3.375 203,81 274,09 4.538,80 3,78 

10 578 23.05.2012 5353 506.262 9.000 35.000 204,89 274,09 46.820,98 5,20 

11 4 21.06.2012 5344 13.098 13.098 15.000 201,83 274,09 20.370,36 1,56 

12 586 05.07.2012 5797 99.963 500 700 201,83 274,09 950,62 1,90 

13 49 10.10.2012 8647 3.060 3.060 4.000 203,79 274,09 5.379,85 1,76 

14 481 18.01.2013 417 5.043 1.200 25.000 206,91 274,09 33.117,06 27,60 

15 582 28.02.2013 2042 100.000 8.000 95.000 206,65 274,09 126.003,15 15,75 

16 584 25.03.2013 3440 100.000 90 1.250 208,33 274,09 1.644,57 18,27 

17 585 04.04.2013 3982 99.981 25.000 71.891 208,33 274,09 94.583,61 3,78 

18 504 18.04.2013 4202 3.500 3.500 16.500 207,27 274,09 21.819,29 6,23 

19 584 25.04.2013 5353 100.000 3.000 37.500 207,27 274,09 49.589,30 16,53 

20 586 23.09.2013 9876 99.981 500 13.000 216,48 274,09 16.459,58 32,92 
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EK 4 Tapuda satışa konu olan imar parsellerinin satış değerleri 

 
Emsal İmar parseli Niteliği Emsal 

(E)  

Konumu Satış tarihi Yevmiye 

No 

Parselin  

toplam alanı  

(m²) 

Satılan  

(m²) 

Satış 

fiyatı 

(TL) 

Satış 

tarihi  

ÜFE 

Aralık 

2016  

ÜFE 

Güncellenmiş 

satış fiyatı 

(TL) 

Güncellenmiş 

birim değeri 

(TL/ m²) 

1 98561/2 Konut 0,60 Köşe Parsel 11.11.2013 11252 6.465 222 16.500 217,97 274,09 20.748,20 155,77 

2 98621/3 Konut 1,20 Ara parsel 15.11.2013 11736 20.863 249 15.000 219,31 274,09 18.746,75 62,74 

3 98587/1 Konut 0,60 Köşe Parsel 25.11.2013 12135 5.000 869 26.076 219,31 274,09 32.589,35 62,49 

4 98633/1 Konut 1,20 Ara Parsel 12.02.2014 1554 13.578 554 8.000 229,10 274,09 9.571,02 14,40 

5 98643/1 Konut 0,60 Köşe Parsel 21.02.2014 1933 500 500 17.500 232,27 274,09 20.650,86 68,84 

6 98643/3 Konut 0,60 Ara Parsel 21.02.2014 1933 500 500 17.500 232,27 274,09 20.650,86 68,84 

7 98643/12 Konut 0,60 Ara Parsel 21.02.2014 1933 550 550 19.250 232,27 274,09 22.715,94 68,84 

8 98644/5 Konut 0,60 Ara Parsel 21.02.2014 1933 500 869 17.500 232,27 274,09 20.650,86 39,60 

9 98617/1 Konut 1,20 Köşe Parsel 05.06.2014 5802 15.705 384 20.000 232,96 274,09 23.531,08 51,07 

10 98644/10 Konut 0,60 Ara Parsel 17.09.2014 9613 520 520 18.200 237,79 274,09 20.978,33 67,24 

11 98658/2 Konut 0,60 Ara Parsel 11.11.2014 11810 7.232 1.944 58.000 239,97 274,09 66.246,70 56,80 

12 98630/2 Konut 1,20 Köşe Parsel 17.11.2014 12049 14.382 2.773 39.000 237,65 274,09 44.980,05 13,52 

13 98604/8 Konut 0,60 Ara Parsel 25.02.2015 2293 7.343 706 50.000 239,46 274,09 57.230,85 135,11 

14 98617/1 Konut 1,20 Köşe Parsel 13.10.2015 11890 15.705 674 40.000 254,25 274,09 43.121,34 53,32 

15 98617/2 Konut 1,20 Köşe Parsel 13.10.2015 11890 15.705 70 4.000 254,25 274,09 4.312,13 51,33 

16 98644/5 Konut 0,60 Ara Parsel 13.11.2015 12950 500 500 39.000 253,74 274,09 42.127,81 140,43 

17 98631/1 Konut 1,20 Köşe Parsel 07.01.2016 145 6.360 509 20.500 249,31 274,09 22.537,58 36,90 

18 98552/2 Konut 0,60 Ara Parsel 11.02.2016 1779 6.186 300 40.000 250,67 274,09 43.737,18 242,98 

19 98552/2 Konut 0,60 Köşe Parsel 11.02.2016 1779 6.186 200 25.000 250,67 274,09 27.335,74 227,80 

20 98552/2 Konut 0,60 Ara Parsel 12.02.2016 1814 6.186 500 57.000 250,67 274,09 62.325,49 207,75 

21 98561/1 Konut 0,60 Köşe Parsel 18.02.2016 7235 5.488 190 9.500 250,16 274,09 10.408,76 91,30 

22 98667/1 Konut 0,60 Ara Parsel 25.04.2016 5209 8.127 554 10.000 252,47 274,09 10.856,34 32,66 

23 98621/2 Konut 1,20 Köşe Parsel 29.07.2016 8952 14.973 280 13.000 257,81 274,09 13.820,91 41,13 
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EK 5 Tapuda işlem gören kadastro parsellerinin piyasa değerleri  

 

Emsal Kadastro 

parseli 

Satış  

tarihi 

Yevmiye No Parselin  

toplam alanı  

(m²) 

Satılan  

(m²) 

Satış fiyatı 

(TL) 

Kadst.par. 

S.ÜFE 

Aralık  

2016  

ÜFE 

Güncellenmiş  

satış fiyatı 

(TL) 

Güncellenmiş 

birim değeri (TL/m²) 

1 66 31.08.2005 11772 4.000 980 7.850 121,40 274,09 17.723,28 18,08 

2 50 27.06.2006 9791 3.920 3.920 39.200 135,28 274,09 79.422,89 20,26 

3 587 31.08.2009 7323 319.032 100.000 2.500.000 159,40 274,09 4.298.776,66 42,99 

4 584 11.09.2009 7683 100.000 2.091 79.500 159,40 274,09 136.701,10 65,38 

5 583 09.11.2009 9388 100.000 73.920 2.735.000 160,84 274,09 4.660.756,96 63,05 

6 580 13.11.2009 9447 100000 98.921 2.375.000 160,84 274,09 4.047.275,24 40,91 

7 581 24.12.2009 10417 100.000 22.228 556.000 163,98 274,09 929.345,29 41,81 

8 581 31.05.2010 4417 100.000 1.000 25.000 172,95 274,09 39.619,83 39,62 

9 586 08.12.2010 9404 99.963 10.000 340.000 176,23 274,09 528.801,00 52,88 

10 47 13.05.2012 2660 64.300 1.200 92.400 203,81 274,09 124.262,38 103,55 

11 578 23.05.2012 5353 506.262 9.000 684.000 204,89 274,09 915.015,67 101,67 

12 4 21.06.2012 5344 13.098 13.098 1.048.000 201,83 274,09 1.423.209,24 108,66 

13 586 05.07.2012 5797 99.963 500 36.000 201,83 274,09 48.888,87 97,78 

14 49 10.10.2012 8647 3.060 3.060 238.000 203,79 274,09 320.101,18 104,61 

15 582 28.02.2013 2042 100.000 8.000 712.000 206,65 274,09 944.360,42 118,05 

16 584 25.03.2013 3440 100.000 90 8.010 208,33 274,09 10.538,38 117,09 

17 585 04.04.2013 3982 99.981 25.000 2.250.000 208,33 274,09 2.960.219,36 118,41 

18 504 18.04.2013 4202 3.500 3.500 227.500 207,27 274,09 300.841,78 85,95 

19 584 25.04.2013 5353 100.000 3.000 267.000 207,27 274,09 353.075,84 117,69 

20 586 23.09.2013 9876 99.981 500 43.500 216,48 274,09 55.076,29 110,15 
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EK 6 Tapuda satışa konu olan imar parsellerinin piyasa değerleri  

 
Emsal  İmar  

parseli 

Niteliği Emsal  

(E) 

Konumu Satış tarihi Yevmiye 

No 

Parselin  

toplam 

alanı  

(m²) 

Satılan  

(m²) 

Satış  

fiyatı 

(TL) 

Satış tarihi  

ÜFE 

Aralık  

2016 

ÜFE 

Güncellenmiş 

satış değeri 

(TL) 

Güncellenmiş 

birim değeri 

(TL/m²)  

1 98644/9 Konut 0,60 Ara Parsel 21.02.2014 1933 520 520 39.000 232,27 274,09 46.021,91 147,51 

2 98633/2 Konut 1,20 Köşe Parsel 03.04.2014 3421 7.714 369 55.000 233,98 274,09 64.428,37 145,50 

3 98631/1 Konut 1,20 Köşe Parsel 16.05.2014 5057 6.360 1.109 155.000 232,96 274,09 182.365,86 137,03 

4 98566/1 Konut 0,60 Köşe Parsel 11.08.2014 7992 7.429 1.400 110.000 234,79 274,09 128.412,20 152,87 

5 98644/10 Konut 0,60 Ara Parsel 17.09.2014 9613 520 520 43.500 237,79 274,09 50.140,52 160,71 

6 98566/1 Konut 0,60 Köşe Parsel 22.09.2014 9780 7.429 125 9.800 237,79 274,09 11.296,03 150,61 

7 98630/2 Konut 1,20 Köşe Parsel 15.10.2014 10668 14.382 555 80.000 239,97 274,09 91.374,76 137,20 

8 98564/1 Konut 0,60 Köşe Parsel  17.12.2014 13476 7.195 1.125 88.000 235,84 274,09 102.272,39 151,51 

9 98631/2 Konut 1,20 Ara Parsel 04.02.2015 1397 16.634 1.000 160.000 236,61 274,09 185.344,66 154,45 

10 98552/2 Konut 0,60 Köşe Parsel 18.05.2015 6083 6.186 300 30.000 248,15 274,09 33.136,01 184,09 

11 98606/4 Konut 0,60 Ara Parsel 18.06.2015 7390 7.620 1.200 118.000 248,78 274,09 130.004,90 180,56 

12 98631/2 Konut 1,20 Ara Parsel 24.11.2015 13426 16.634 385 65.000 250,13 274,09 71.226,36 154,17 

13 98627/1 Konut 1,20 Ara Parsel 03.12.2015 13405 5.317 4.763 750.000 250,13 274,09 821.842,64 143,79 

14 98552/2 Konut 0,60 Köşe Parsel 12.02.2016 1840 6.186 500 57.000 250,67 274,09 62.325,49 207,75 

15 98617/1 Konut 1,20 Köşe Parsel 03.06.2016 6910 15.705 384 75.000 256,21 274,09 80.233,99 174,12 

16 98556/1 Konut 0,60 Köşe Parsel 16.06.2016 7495 6.665 833 85.000 257,27 274,09 90.557,20 181,19 

17 98621/3 Konut 1,20 Ara Parsel  03.10.2016 11481 20.863 51 10.200 258,77 274,09 10.803,87 176,53 

18 98658/3 Konut 0,60 Köşe Parsel 15.11.2016 13538 4.392 293 35.000 266,16 274,09 36.042,79 205,02 

19 98627/1 Konut 1,20 Ara Parsel 27.12.2016 15391 12.192 554 100.000 274,09 274,09 100.000,00 150,42 



 

 

 

1
0
5 

EK 7 Yıllara göre vergi değerleri                  (1/6) 

Sıra 

No 

Mahalle Cadde, sokak ve değer 

bakımından farklı bölgenin 

adı (pafta, ada veya 

parsellerin numarası) 

2013 yılı parselasyon 

planı öncesi vergi değeri 

2014 yılı parselasyon  

sonrası vergi değeri  

2015 yılı tespit  

edilen vergi değeri  

Kadastral 

parsel iken 

(kıraç 

arazi) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2013) 

Takdir komisyonunun 

16.05.2013 tarih ve 1 

sayılı kararı (yeni imar 

olan yerler) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2014) 

Takdir komisyonunun 

14.09.2014 tarih ve 1 

sayılı kararı  

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2015) 

1 Gümüşoluk Mah. 98549 Ada 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

2 Gümüşoluk Mah. 98550 Ada 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

3 Gümüşoluk Mah. 98551, 98552 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

4 Gümüşoluk Mah. 98553, 98554, 98555 Ada. 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

5 Gümüşoluk Mah. 98556, 98557 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

6 Gümüşoluk Mah. 98558, 98559 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

7 Gümüşoluk Mah. 98560, 98561 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

8 Gümüşoluk Mah. 98562/1 Parsel 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

9 Gümüşoluk Mah. 98562/2 Parsel 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

10 Gümüşoluk Mah. 98563, 98564, 98565 Ada. 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

11 Gümüşoluk Mah. 98566, 98567 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

12 Gümüşoluk Mah. 98568, 98569 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

13 Gümüşoluk Mah. 98570 Ada 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

14 Gümüşoluk Mah. 98571/1,2,3,4 Parseller 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

15 Gümüşoluk Mah. 98571/5 Parsel 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

16 Gümüşoluk Mah. 98572, 98573 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

17 Gümüşoluk Mah. 98574, 98575 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

18 Gümüşoluk Mah. 98576 Ada 1.10 1.41 14.00 16.27 24.00 26.27 

19 Gümüşoluk Mah. 98577 Ada 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 

20 Gümüşoluk Mah. 98578, 98579 Adalar 1.10 1.41 14.00 16.27 27.00 29.55 
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EK 7 Yıllara göre vergi değerleri (devam)              (2/6) 

 
Sıra 

No 

Mahalle Cadde, sokak ve değer 

bakımından farklı bölgenin 

adı (pafta, ada veya 

parsellerin numarası) 

2013 yılı parselasyon 

planı öncesi vergi değeri 

2014 yılı parselasyon  

sonrası vergi değeri  

2015 yılı tespit  

edilen vergi değeri  

Kadastral 

parsel iken 

(kıraç 

arazi) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile gün. 

değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2013)  

Takdir komisyonunun 

16.05.2013 tarih ve 1 

sayılı kararı (yeni imar 

olan yerler) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile gün. 

değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2014) 

Takdir komisyonunun 

14.09.2014 tarih ve 1 

sayılı kararı  

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2015) 

21 Gümüşoluk Mah. 98580, 98581 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

22 Gümüşoluk Mah. 98582, 98583 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

23 Gümüşoluk Mah. 98584, 98585 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

24 Gümüşoluk Mah. 98586 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

25 Gümüşoluk Mah. 98587/1 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

26 Gümüşoluk Mah. 98587/2 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

27 Gümüşoluk Mah. 98588, 98589 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

28 Gümüşoluk Mah. 98590 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

29 Gümüşoluk Mah. 98591, 98592 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

30 Gümüşoluk Mah. 98593, 98594 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

31 Gümüşoluk Mah. 98595 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

32 Gümüşoluk Mah. 98596 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

33 Gümüşoluk Mah. 98597, 98598 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

34 Gümüşoluk Mah. 98599/1,2 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

35 Gümüşoluk Mah. 98599/3 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

36 Gümüşoluk Mah. 98600, 98601 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

37 Gümüşoluk Mah. 98602/1,2 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

38 Gümüşoluk Mah. 98602/3 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

39 Gümüşoluk Mah. 98603/1,2 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

40 Gümüşoluk Mah. 98603/3 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 
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EK 7 Yıllara göre vergi değerleri (devam)             (3/6) 

 
Sıra 

No 

Mahalle Cadde, sokak ve değer 

bakımından farklı bölgenin 

adı (pafta, ada veya 

parsellerin numarası) 

2013 yılı parselasyon 

planı öncesi vergi değeri 

2014 yılı parselasyon  

sonrası vergi değeri  

2015 yılı tespit  

edilen vergi değeri  

Kadastral 

parsel iken 

(kıraç 

arazi) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2013)  

Takdir komisyonunun 

16.05.2013 tarih ve 1 

sayılı kararı (yeni imar 

olan yerler) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile gün. 

değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2014) 

Takdir komisyonunun 

14.09.2014 tarih ve 1 

sayılı kararı  

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2015) 

41 Gümüşoluk Mah. 98604/1,8 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

42 Gümüşoluk Mah. 98604/2,3,4,5,6,7 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

43 Gümüşoluk Mah. 98605, 98606 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

44 Gümüşoluk Mah. 98607 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

45 Gümüşoluk Mah. 98608 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

46 Gümüşoluk Mah. 98609/1 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

47 Gümüşoluk Mah. 98609/2,3,4,5,6,7,8 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

48 Gümüşoluk Mah. 98609/9,10,11,12 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

49 Gümüşoluk Mah. 98610 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

50 Gümüşoluk Mah. 98611 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

51 Gümüşoluk Mah. 98612, 98613 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

52 Gümüşoluk Mah. 98614 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

53 Gümüşoluk Mah. 98615 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

54 Gümüşoluk Mah. 98616, 98617 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 36,00 39,40 

55 Gümüşoluk Mah. 98618, 98619 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 33,00 36,12 

56 Gümüşoluk Mah. 98620 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 39,00 42,68 

57 Gümüşoluk Mah. 98621/1 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 33,00 36,12 

58 Gümüşoluk Mah. 98621/2 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

59 Gümüşoluk Mah. 98621/3 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 39,00 42,68 

60 Gümüşoluk Mah. 98622 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 33,00 36,12 
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EK 7 Yıllara göre vergi değerleri (devam)             (4/6) 

 
Sıra 

No 

Mahalle Cadde, sokak ve değer 

bakımından farklı bölgenin 

adı (pafta, ada veya 

parsellerin numarası) 

2013 yılı parselasyon 

planı öncesi vergi değeri 

2014 yılı parselasyon  

sonrası vergi değeri  

2015 yılı tespit  

edilen vergi değeri  

Kadastral 

parsel iken 

(kıraç 

arazi) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2013)  

Takdir komisyonunun 

16.05.2013 tarih ve 1 

sayılı kararı (yeni imar 

olan yerler) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2014) 

Takdir komisyonunun 

14.09.2014 tarih ve 1 

sayılı kararı  

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2015) 

61 Gümüşoluk Mah. 98623/1,2 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

62 Gümüşoluk Mah. 98623/3,4,5,6 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 33,00 36,12 

63 Gümüşoluk Mah. 98624 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 33,00 36,12 

64 Gümüşoluk Mah. 98625/1,2,5 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 33,00 36,12 

65 Gümüşoluk Mah. 98625/3,4 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

66 Gümüşoluk Mah. 98626, 98627 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

67 Gümüşoluk Mah. 98628, 98629 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

68 Gümüşoluk Mah. 98630 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 39,00 42,68 

69 Gümüşoluk Mah. 98631/1,2 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 39,00 42,68 

70 Gümüşoluk Mah. 98631/3 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 36,00 39,40 

71 Gümüşoluk Mah. 98632, 98633 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

72 Gümüşoluk Mah. 98634/1,2,3,4 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

73 Gümüşoluk Mah. 98634/5,6,7 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

74 Gümüşoluk Mah. 98634/8,9 Parseller 1,10 1,41 14,00 16,27 36,00 39,40 

75 Gümüşoluk Mah. 98635, 98636 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

76 Gümüşoluk Mah. 98637 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 39,00 42,68 

77 Gümüşoluk Mah. 98638 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

78 Gümüşoluk Mah. 98639, 98640 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

79 Gümüşoluk Mah. 98641 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

80 Gümüşoluk Mah. 98642 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 
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EK 7 Yıllara göre vergi değerleri (devam)             (5/6) 

 
Sıra 

No 

Mahalle Cadde, sokak ve değer 

bakımından farklı bölgenin 

adı (pafta, ada veya 

parsellerin numarası) 

2013 yılı parselasyon 

planı öncesi vergi veğeri 

2014 yılı parselasyon  

sonrası vergi değeri  

2015 yılı tespit  

edilen vergi değeri  

Kadastral 

parsel iken 

(kıraç 

arazi) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2013  

Takdir komisyonunun 

16.05.2013 tarih ve 1 sayılı 

kararı (yeni imar olan 

yerler) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2014) 

Takdir komisyonunun 

14.09.2014 tarih ve 1 

sayılı kararı  

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2015) 

81 Gümüşoluk Mah. 98643, 98644 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

82 Gümüşoluk Mah. 98645, 98646 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 42,00 45,97 

83 Gümüşoluk Mah. 98647 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

84 Gümüşoluk Mah. 98648 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

85 Gümüşoluk Mah. 98649, 98650 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

86 Gümüşoluk Mah. 98651, 98652 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

87 Gümüşoluk Mah. 98653, 98654 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

88 Gümüşoluk Mah. 98655, 98656 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

89 Gümüşoluk Mah. 98657 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

90 Gümüşoluk Mah. 98658 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

91 Gümüşoluk Mah. 98659, 98660 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

92 Gümüşoluk Mah. 98661 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

93 Gümüşoluk Mah. 98662 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

94 Gümüşoluk Mah. 98663, 98664 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

95 Gümüşoluk Mah. 98665, 98666 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

96 Gümüşoluk Mah. 98667, 98668 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

97 Gümüşoluk Mah. 98669 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 30,00 32,83 

98 Gümüşoluk Mah. 98670 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

99 Gümüşoluk Mah. 98671 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

100 Gümüşoluk Mah. 98672, 98673 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 
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EK 7 Yıllara göre vergi değerleri (devam)             (6/6) 

 

Sıra 

No 

Mahalle Cadde, sokak ve değer 

bakımından farklı 

bölgenin adı (pafta, ada 

veya parseller numarası) 

2013 yılı parselasyon 

planı öncesi vergi değeri 

2014 yılı parselasyon  

sonrası vergi değeri  

2015 yılı tespit  

edilen vergi değeri  

Kadastral 

parsel iken 

(kıraç 

arazi) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2013)  

Takdir komisyonunun 

16.05.2013 tarih ve 1 

sayılı kararı (yeni imar 

olan yerler) 

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

Aralık 2016/ 

Ağustos 2014) 

Takdir komisyonunun 

14.09.2014 tarih ve 1 

sayılı kararı  

Ocak 2017 

(ÜFE ile 

gün.değeri 

(Aralık 2016/ 

Ağustos 2015) 

101 Gümüşoluk Mah. 98674 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

102 Gümüşoluk Mah. 98675 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

103 Gümüşoluk Mah. 98676/1 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

104 Gümüşoluk Mah. 98676/2 Parsel 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

105 Gümüşoluk Mah. 98677 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 24,00 26,27 

106 Gümüşoluk Mah. 98678 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

107 Gümüşoluk Mah. 98679, 98680 Adalar 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

108 Gümüşoluk Mah. 98681 Ada 1,10 1,41 14,00 16,27 27,00 29,55 

    Toplam  118,80 151,74 1.512,00 1.757,67 3.195,00 3.496,86 
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EK 8 Takdir komisyonunun yeniden kurulması için görüş yazısı 

Sayı:…………………..                 …/06/2014    

Konu: Arsa ve Arazi Rayiç Değerleri             A N K A R A  

 

MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA 

(Belediye Gelirleri ve Emlak Vergisi Müdürlüğü) 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49 uncu maddesinin 

(b) fıkrasında, “Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer 

tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlak 

Vergisi Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre yapılacak takdirler 

dâhil) yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait 

olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat 

odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il 

merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir” 

hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 213 sayılı Kanun’un 72’nci maddesinin ikinci fıkrasında 

arsa takdir komisyonunun; belediye başkanı veya tevkil edeceği bir memur (başkan), ilgili 

belediyeden yetkili bir memur, defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise 

vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapu sicil müdürü veya tevkil 

edeceği bir memur, ticaret odasınca seçilmiş bir üye, ilgili olduğu arsalara ilişkin organize 

sanayi bölgesini temsilen bir üye ve ilgili mahalle veya köy muhtarından oluşacağı 

hükmüne yer verilmiştir. 

Bunun yanı sıra 5.3.2013 tarihli ve 82673428-175.9916650-1501-18305 sayılı 

2013/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde, 2014-2017 yıllarında 

uygulanmak üzere 2013 yılında yapılacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim 

değer tespitinde uyulacak usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümler 

uyarınca Belediyemiz sınırları içinde bulunan arsa ve arsa sayılan parsellenmemiş araziye 

ait asgari ölçüde arsa metrekare birim değerinin tespitine ilişkin olarak 2013 yılında 

kurulan arsa takdir komisyonu, 2014 ila 2017 yılına ait uygulanacak asgari ölçüde arsa 

metrekare birim değer tespitlerini yapmış bulunmaktadır. 

Yapılan inceleme ve araştırmalardan, 2013 yılında yapılan ve emlak vergisine 

altlık oluşturan asgari ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin çok düşük tespit edildiği, 

bu değer tespitinin anılan iç genelge uyarınca 2013 yılında oluşan asgari değerlerin esas 

alınması gerekirken, sehven 2009 yılında belirlenen asgari ölçüde arsa metrekare birim 

değerlerinin dikkate alındığı anlaşılmıştır. Bu durumun vergiye ilişkin hesaplarda veya 

kararlarda matraha ait rakamların eksik hesaplandığı veya tespit edildiği sonucunu ortaya 

çıkardığı açıktır.  

Bilgi edinilmesini ve arsa takdir komisyonunca 2013 yılında belirlenen asgari 

ölçüde arsa metrekare birim değerlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi 

hataları kapsamında değerlendirilmesini ve söz konusu takdir değerlerinin yenilenmesi 

gerektiği hususunda Başkanlığımıza bilgi verilmesi arz ederim. 

         

 

          Adı ve soyadı  

          İmza 
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EK 9 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın matrah hatası ile ilgili görüş yazısı 

              (1/2) 
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EK 9 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın matrah hatası ile ilgili görüş yazısı   (2/2) 
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ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı  : Şaban GÜLDOĞAN 

Doğum Yeri  : Çankırı 

Doğum Tarihi : 01.02.1973 

Medeni Hali  : Evli 

Yabancı Dili  : İngilizce (Orta) 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) 

Lise   : Orta Yıldırım Beyazıt Lisesi, 1987-1990 

Lisans   : Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye  

    Bölümü,1990-1994 

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve  

    Yönetimi Anabilim Dalı Şubat 2014- Ocak 2017 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl 

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 1996-2005 

Altındağ Belediyesi Satınalma Müdürlüğü, 2005-2006 

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2006-2012 
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