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İLGİLİ İMAR KARARLARININ ARSA VE ARAZİ DEĞERLERİNE ETKİSİ:                                                                                                                                 

AKSARAY İLİ HAMİDİYE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ 

 

Murat GENÇ 

Ankara Üniversitesi                                                                                                                                     

Fen Bilimleri Enstitüsü                                                                                                                             

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. F.Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ 

 

Kentler büyümek ve gelişmek için kentsel araziye ihtiyaç duyarlar. Kentsel arazi, yeni 

yerleşim alanlarına duyulan ihtiyaç ve kamu ya da özel kesimin yatırım talepleri sonucu 

kazandığı imar hakları ve altyapı imkânları ile kentsel arsaya dönüşmekte ve değeri 

artmaktadır. Belediyeler, merkezi yönetim tarafından yasalaştırılan imar kanunlarına 

uygun olarak ve çevre planına bağlı kalarak nâzım imar planı, uygulama imar planı, 

revizyon imar planı ve mevzi imar planları ile konut, ticaret ve sanayi alanları 

oluşturarak kentsel mekânları şekillendirirler. Türkiye’de belde belediyelerinin de plan 

yapım ve onama yetkisine sahip olması ve kentlere yakın konumda bulunan beldelerde 

yatırımcıların arsa talebi sonucu yaşanan plan değişikliği ve mevzi imar planı kararları 

ile arsa ve arazi değerlerinde artış yönünde bir değişimin yaşandığı gözlenmektedir.  

Bu çalışmada; yerel yönetim, yerel yönetimlerin imarla ilgili görevleri, imar planları, 

plan değişiklikleri, mevzi imar planı ve arazi değer artışı kavramları irdelenmiş ve ikinci 

aşamada örnek seçilen Aksaray İli Hamidiye Beldesi’nde alınan imar kararları ile mera 

ve tarım arazilerinin kentsel çalışma ve sanayi alanlarına dönüştüğü görülmüştür. 

Hamidiye Belediyesi tarafından 1999-2009 döneminde onaylanan mevzi imar planları 

ve plan değişikliklerinin arsa ve arazi değerlerinde tetikleyici bir rol üstlendiği, değer 

artışının temel etkeninin merkezi yönetim tarafından çalışma alanında mera arazisi 

üzerine konumlandırılan organize sanayi ve üniversite yerleşkesi yatırımının olduğu 

saptanmıştır. Buna ilave olarak beldenin mahalle statüsüne dönüşümünden sonra 

Aksaray Belediyesi ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yine 
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mera arazisi üzerine inşa edilecek yeni küçük sanayi sitesinin de mücavir parsellerin 

değerlerinde değişime yol açtığı, 2010-2016 döneminde yapılan değerleme raporlarının 

ve gerçekleşmiş bazı arsa satış değerlerinin karşılaştırmalı analizi neticesinde ortaya 

konulmuştur. İnceleme sonuçlarına göre 2010-2016 döneminde arsa vasfındaki 

taşınmazların ortalama birim değerlerinde üç kat dolayında değer artışının olduğu 

saptanmıştır. Bu sonuç kamu yatırımlarının neden olduğu taşınmaz kullanım ve değer 

kazanımının ölçümü ve bu değerin kamu projelerinin finansmanında kullanım 

olanaklarının ölçümü yönü ile gayrimenkul geliştirme uzmanlarının başlıca çalışma 

alanlarından birini teşkil etmektedir.   

Ocak 2018, 81 sayfa                                                                                                                                                                                 

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, imar planları, mevzi imar planı, plan değişikliği,                

arazi değeri, arsaya dönüşüm ve değer artışının ölçülmesi                                  
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ABSTRACT 

Term Project 

THE EFFECTS OF ZONING DECISIONS ON LAND AND LOT VALUES IN 

SETTLEMENTS TRANSFORMED TO NEIGHBORHOODS FROM 

MUNICIPALITY STATUS: 

THE AKSARAY PROVINCE, HAMİDİYE MUNICIPALITY EXAMPLE 

Murat GENÇ 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. F.Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ 

 

Cities need urban land to grow and thrive. Urban lands are transformed into urban lots 

due to the need for new settlement areas and public or private investment requests, and 

with the acquired construction rights and infrastructural facilities, the value of urban lots 

is increasing. Municipalities shape urban spaces by creating residential, commercial and 

industrial areas based on master development plans, application development plans, 

revised development plans, and local development plans in accordance with zoning laws 

enacted by the central government and adhering to environmental plans. Due to the fact 

that municipal village municipalities also have plan making and approval authority in 

Turkey, and the demand of investors for land lots in municipal villages located close to 

cites, an increase in land and lot values is observed as a result of plan changes and local 

development plans.  

In this study, local administrations, the duties of local administrations related to zoning, 

development plans, plan changes, local development plans and land value increase 

concepts were examined and in the second phase, it was observed that pasture and 

agricultural lands were transformed into urban work and industrial areas with the zoning 

decisions taken at Aksaray Province, Hamidiye Municipality, which was selected as an 

example. It was determined that the local development plans and plan changes approved 

by the Hamidiye Municipality in the 1999-2009 period had a triggering role in the 

increase of land and lot values and that the main factor of the increase in value is the 
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industrial park and university campus investments realized by the central government 

on pasture land in the study area. In addition to this, based on comparative analyses of 

valuation reports and the realized land lot sales values in the 2010-2016 period, it was 

established that after the conversion of the municipal village to neighborhood status, the 

new small industry site, which will be built on the pasture land together with the 

cooperation of Aksaray Municipality and the Prime Ministry Housing Development 

Administration, resulted in a change in the values of the neighboring parcels. According 

to the results of the survey, it was determined that the average unit value of real estate in 

the form of lots in the period of 2010-2016 increased by three times. This result is one 

of the main areas of work for real estate development specialists, in terms of measuring 

the immovable use and value gain caused by public investments and measuring the use 

of this value in the financing of public projects.   

January 2018 , 81 pages 

Keywords: Local administrations, zoning plans, local development plan, plan change, 

land value, conversion to lot and measurement of value increase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  v 

 

TEŞEKKÜR 

Başta belediyeler olmak üzere bütün yerel yönetim birimleri ile bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarında gayrimenkul yönetimi, vergileme ve finans konularında uzmanlık 

bilgisine şiddetli gereksinim olduğu gözlenmektedir. Bu çerçevede Türkiye Belediyeler 

Birliği ile Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

arasında yapılan lisansüstü eğitim – öğretim işbirliği yapılması ile yerel yönetimlerde 

nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkının yapıldığı açıktır. 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi alanında lisansüstü eğitim ve özellikle dönem 

projesi aşamasında değerli yardım ve katkıları ile beni yönlendiren Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim 

üyesi Doç. Dr. F. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ’e, Anabilim Dalı’nın kıymetli 

hocalarına, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e bizlere 

kazandırmış oldukları bilgiler ve açmış oldukları yeni ufuklar için teşekkürlerimi 

sunmayı bir borç bilirim. 

 

Murat GENÇ                                                                                                                                

Ankara, Ocak 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  vi 
 

İÇİNDEKİLER 

ÖZET ................................................................................................................................. i 

ABSTRACT .................................................................................................................... iii 

TEŞEKKÜR .................................................................................................................... v 

ŞEKİLLER DİZİNİ ..................................................................................................... viii 

ÇİZELGELER DİZİNİ ................................................................................................. ix 

1.GİRİŞ ............................................................................................................................ 1 

1.1 Konunun Amaç ve Önemi ........................................................................................ 1 

1.2 Konunun Kapsamı .................................................................................................... 4 

2. YEREL YÖNETİM YEREL YÖNETİMLER VE İMAR İLE İLGİLİ 

GÖREV VE YETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................... 6 

2.1 Yerelleşme ve Yerel Yönetim ................................................................................... 6 

2.2 Türkiye’de Yerel Yönetim Yapısı ............................................................................ 7 

2.3 Türkiye’de Yerel Yönetim Kademelenmesi............................................................ 8 

2.3.1 İl Özel İdareleri ...................................................................................................... 8 

2.3.2 Belediyeler ............................................................................................................... 9 

2.3.3 Köyler .................................................................................................................... 14 

2.5. Yerel Yönetimlerin mar İle İlgili Görev ve Yetkileri .......................................... 15 

2.5.1 İl Özel İdarelerinin İmarla İlgili Yetki ve Görevleri ........................................ 16 

2.5.2 Belediyelerin İmarla İlgili Yetki ve Görevleri ................................................... 17 

2.5.3 Köylerde İmarla İlgili Görevler .......................................................................... 19 

3. İMAR PLANLARI VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ ................................ 20 

3.1 Yerel Fiziki Planlar ................................................................................................. 21 

3.1.1 Nâzım imar planı .................................................................................................. 21 

3.1.2 Uygulama imar planı ........................................................................................... 23 

3.2 Tamamlayıcı Planlar ............................................................................................... 24 

3.2.1 İlave plan ............................................................................................................... 24 

3.2.2 Revizyon planı ...................................................................................................... 25 

3.2.3 Mevzi imar planı .................................................................................................. 25 

3.3. İmar Planı Değişiklikleri ....................................................................................... 26 

3.3.1 İmar Planı Değişikliklerini Gerektiren Durumlar ............................................ 26 



  vii 
 

3.3.2 İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Hususlar .............................. 27 

3.3.3 Uygulamada İmar Planı Değişikliklerinin Nedenleri ve Sonuçları ................. 29 

4. KENTSEL ARAZİDE DEĞER ARTIŞI ................................................................ 30 

4.1 Kentsel Arazi Kavramı ........................................................................................... 30 

4.2 Kentsel Arazide Değer Oluşumu ........................................................................... 32 

4.3 Kent Planlama ve Kentsel Rant İlişkisi ................................................................. 37 

4.4 Arsa Spekülasyonu .................................................................................................. 38 

5. AKSARAY İLİ HAMİDİYE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ ......................................... 40 

5.1 Hamidiye Beldesi’nin Tarihsel, Coğrafi ve Demografik Özellikleri .................. 41 

5.2 Hamidiye Beldesi’nin Mekânsal Özellikleri ......................................................... 43 

5.3 Hamidiye Beldesi’nin Planlama Tarihi ................................................................. 45 

5.3.1 2000 yılı imar planı............................................................................................... 48 

5.3.2 2006 yılı ilave ve revizyon imar planı ................................................................. 49 

5.3.3 İmar planları, mevzi planlar ve plan değişikliklerinin beldeye etkileri .......... 55 

5.4 Hamidiye’nin Mahalleye Dönüşme Nedenleri ve Sonrası Gelişmeler ................ 58 

5.5 Aksaray Belediyesi 2012 Revizyon İmar Planı Hamidiye Hükümleri ............... 60 

5.6 Hamidiye Beldesi’nde Arsa ve Arazi Değerlerindeki Değişim ........................... 64 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ........................................................................... 67 

KAYNAKLAR .............................................................................................................. 71 

EKLER ........................................................................................................................... 74 

EK 1 2010 Yılı Değerleme Raporunda Hamidiye’de Emsal Değer Tespiti ............. 75 

EK 2 2012 Yılı Değerleme Raporunda Hamidiye’de Emsal Değer Tespiti ............. 76 

EK 3 2013 Yılı Değerleme Raporunda Hamidiye’de Emsal Değerler ..................... 77 

EK 4 2015 Yılı Değerleme Raporunda Hamidiye’de Emsal Değerler ..................... 78 

EK 5 2016 Yılı Değerleme Raporunda Hamidiye’de Emsal Arsalar ....................... 79 

EK 6 2016 Yılı Değerleme Raporunda Hamidiye’de Emsal Değerler ..................... 80 

ÖZGEÇMİŞ ................................................................................................................... 81 

 

 



  viii 
 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 2.1 Türkiye’de belediye kademelenmesindeki nüfus oranları ............................... 13 

Şekil 4.1 Kent arazisinde değer artış süreci .................................................................... 33 

Şekil 4.2 Arazi değerindeki birim m² artışın şematik diyagramı .................................... 34 

Şekil 5.1 Aksaray İl Haritası ........................................................................................... 40 

Şekil 5.2 Hamidiye (Bahçesaray) Beldesi’nin konumu .................................................. 41 

Şekil 5.3 Hamidiye (Bahçesaray) Beldesi uydu görüntüsü ............................................. 42 

Şekil 5.4 Hamidiye’nin belediye tüzel kişiliği kazanması .............................................. 42 

Şekil 5.5 Hamidiye merasında ifraz yoluyla kampüs alanı oluşumu .............................. 43 

Şekil 5.6 Aksaray Üniversitesi Kampüsü ve Hamidiye mera arazisi.............................. 44 

Şekil 5.8 Hamidiye (Bahçesaray) Yerleşimi ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi ....... 45 

Şekil 5.9 Hamidiye’de 1997 yılında köy yerleşimine dâhil edilen alan ......................... 46 

Şekil 5.10 Kampüs, küçük sanayi sitesi ve organize sanayi kadastro sınırları 

gösterimi ..................................................................................................................... 47 

Şekil 5.11 Hamidiye Beldesi 2000 yılı imar planı görüntüsü  ........................................ 48 

Şekil 5.12 2006 yılı ilave ve revizyon imar planı - I.alan ............................................... 49 

Şekil 5.13 2016 yılı ilave ve revizyon imar planı - II.alan .............................................. 51 

Şekil 5.14 2006 yılı revizyon ve ilave imar planı III.alan ............................................... 53 

Şekil 5.15 Hamidiye Beldesi 2006 yılı ilave ve revizyon imar planı görüntüsü ............ 54 

Şekil 5.16 Hamidiye’de plan değişikliği ve mevzi planı yapılan alanlar ........................ 56 

Şekil 5.17 Hamidiye’de mevzi imar planı yapılan alanlar .............................................. 56 

Şekil 5.18 Mevzi plan ve plan değişiklikleriyle oluşan çalışma alanları görüntüleri ..... 57 

Şekil 5.19 Aksaray şehir merkezinden taşınılması kararı alınan küçük sanayi sitesi ..... 60 

Şekil 5.20 Hamidiye’de kurulması kararı alınan yeni küçük sanayi sitesi alanı ............. 60 

Şekil 5.21 Aksaray İli 2012 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planı .............................. 62 

Şekil 5.22 Aksaray İli 2012 yılı revizyon imar planında Hamidiye lejantları ................ 63 

Şekil 5.23 Hamidiye’de kentsel çalışma ve sanayi alanlarının m² birim değer artışı ..... 65 

 



  ix 

 

ÇİZELGELER DİZİNİ 

Çizelge 2.1 Türkiye’de belediye sayısının gelişimi ........................................................ 10 

Çizelge 2.2 Türkiye’de nüfuslarına göre belediye sayılar .............................................. 12 

Çizelge 2.3 Türkiye’de belediye kademelenme sayısı ve nüfusları ................................ 13 

Çizelge 3.1 Nâzım ve uygulama imar planlarının özellikleri ......................................... 24 

Çizelge 4.1 Tarım arazisi, kentsel arazi ve arsanın tanımı ve özellikleri ........................ 32 

Çizelge 4.2 İmar planı ve etkilediği olgular arasındaki ilişki ......................................... 38 

Çizelge 5.1 Hamidiye Beldesi 2006 yılı ilave ve revizyon planı arazi kullanımı ........... 53 

Çizelge 5.2 Hamidiye ‘de (Bahçesaray) gerçekleşmiş bazı arsa satış değerleri ............. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1 

 

1.GİRİŞ 

1.1 Konunun Amaç ve Önemi                                                                                                     

Türkiye’de kentli nüfus hızla artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre il 

ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı %77,3 iken, 2013 yılında 6360 sayılı On 

Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte bu 

oran %91,3’e çıkmıştır. Kentsel nüfustaki bu hızlı değişimin açıklanması da garip bir 

durum arz ettiği vurgulanmalıdır. Zirâ halen köy ya da belde özelliğini kaybetmemiş, 

ancak mahalleye dönüşen bu yerleşim birimlerinden hangilerinin kent olgusu içinde 

değerlendirileceği, buralarda ikamet edenlerin ne kadarının kentli nüfustan sayılacağı ve 

nasıl hizmet götürüleceği içinde olunan bu tuhaf durumun akla gelen ilk sorularıdır. 

“6360 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap 

verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince yerel bir yönetim anlayışının pek çok 

gelişmiş ülkenin kamu yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön plana 

çıktığı ifade edilmekte ve buna ek olarak, yerel yönetimlerin sürekli biçimde 

geliştirilmesi ve etkin hizmet üretme kapasitesine sahip hale getirilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, geniş ölçekli planlama politikalarının uygulanması, 

imar bütünlüğünün sağlanması, teknolojiden yararlanılması, nitelikli teknik personelin 

istihdam edilmesi ile verimliliğin artması, etkin kaynak kullanımı ve bölüşümünün 

sağlanmasına katkı yeni yapıdan beklenen olumlu gelişmeler olarak yasa gerekçesinde 

yer almaktadır” (İzci ve Turan 2013).  

“Nüfus artışı ve köyden kente göç ile kent yapısında meydan gelen değişimler; kentsel 

yayılma, kentsel büyüme, kentsel değişim ve kentsel gelişim terimleri ile açıklanmaya 

çalışılmaktadır. Bu terimler, çoğu zaman birbirlerine yakın anlamlarda kullanılmalarına 

rağmen temelde birbirlerinden farklıdır. Kentsel gelişme; kent mekânının fiziksel 

büyümesinin yanında içinde bulundurduğu toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal 

olarak daha iyiye gittiğine işaret eden bir kavramdır. Kentin fiziki mekânının nicel 
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olarak büyümesi kentsel büyüme, nitelik olarak farklılaşması ise kentsel değişim 

kavramları ile tanımlamaktadır” (Başlık 2008). 

Tekeli’ye (1982) göre kentsel arazi, henüz arsaya dönüşmemekle birlikte imar hakkı 

için beklenti içine girilmiş ve spekülasyona konu olmaya başlamış arazidir. Keleş’e 

(2004) göre ise; kent ve kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış ve kent yönetiminin 

sunduğu kolaylık ve donanımlardan yararlanabilecek yeryüzü parçası olarak tanımladığı 

kentsel araziyi arsa ile eşanlamlı kabul etmektedir. Arazinin arsaya dönüşümü sonucu 

bir değer artışı ya da kentsel rant kavramı ortaya çıkmaktadır. 

Rant, Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde üretim faktörlerinden biri olan 

doğanın, ekonomik gelirden aldığı pay, kira ya da getirim anlamında kullanılmaktadır. 

Geniş anlamda rant kavramı, gayrimenkul değerinde emeğe dayanmadan oluşan artış 

olarak tanımlanmaktadır. “Rant kavramının kent ile birlikte gündeme gelmesi 

durumunda ise “kentsel rant” olgusu gündeme gelmektedir. Bir diğer deyişle, tarım 

arazilerine uygulanan bazı rant ilkelerinin kent arazilerine uygulanması ile 

ulaşılmaktadır. Kentlerde bazı arazi parçaları, merkezi bölgede bulunmak, yüksek gelirli 

kesimin yerleşim yeri olmak gibi belirli konumlarda bulunmaktadır. Bu kent arazileri, 

konumları gereği diğerlerinden çok daha fazla değere sahip olabilmektedir. Kentlerdeki 

büyüme ile birlikte söz konusu arazilere sahip olanlar bir tekel gücü elde etmekte, 

tekelci kent rantı ortaya çıkmaktadır” (Ertürk ve Sam 2009).  

Kentsel rantı, kentte emek harcamadan, sermaye kullanmadan taşınmazda meydana 

gelen değer artışı olarak tanımlayan görüşler olduğu gibi (Kaya 2008) kentle ilgili, 

kentte yaşamaktan kaynaklanan veya şehir ekonomisinin oluşturduğu rant olarak 

tanımlayan görüşlerin olduğu görülmektedir (Umay 2006).                                                                                                                                                                                                                                      

Türkiye’de 1950’li yıllardan günümüze kadar gelen sanayileşme çabaları ve buna bağlı 

olarak kentli nüfusta yaşanan artışla birlikte milyonlarca dönümlük tarım arazisi imara 

açılarak kullanılamaz hale gelmektedir. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

kapsamı dışına çıkarılan tarım alanı büyüklüğü Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre son 

beş yılda 2 milyon 713 bin dönüme ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle Tuz Gölü’nün iki katı 
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kadar verimli arazi imara açılmıştır. Bitkisel üretim için önemli olan verimli arazi 

varlığı için durum böyle gelişirken, hayvancılık faaliyetleri için gerekli mera 

arazilerinde de durum çok farklı değildir. 1950’li  yıllara gelinceye kadar 44 milyon 

hektar olan mera alanları  bugün 14 milyon hektara kadar düşmüştür. Hayvancılığın 

önemsendiği ve geliştiği ülkelerde mera alanları hem çok iyi korunmakta hem de çok 

verimli kullanılmaktadır. Sadece hayvanların beslenmesi, ot, yem bitkisi üretimi için 

değil, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir tarımsal üretim için meralara büyük 

önem verilmektedir. Birçok yerleşim yerinde merkezi ve yerel yönetimler yeni yatırım 

projeleri için genellikle Hazine arazilerini öncelikle kuruluş yeri olarak seçme 

eğiliminde oldukları ve özellikle çevre koruma ve ekosistem fonksiyonu ve bunun 

değerin olduğu uzun vadeli değerin genellikle dikkate alınmadığı gözlenmektedir. 

Hayvancılığa gereken önem verilmediği için mera alanları vasıf değişikliği yapılarak 

kolayca elden çıkarılmakta ve meraların ekosisteme sağladığı fonksiyonların değeri ile 

hayvancılık faaliyetlerine olan katkıları ihmal edilmektedir. Yapılacak kamu ya da özel 

sektör yatırımları kısa vadede daha kârlı bir iş olarak görülmekte, uzun vadeli gelişme 

yerine kısa vadede hızlı gelişme tercih edilmektedir.  

“Arazi ve toprak, esasen yenilenemeyen kıt bir doğal kaynak olmaları ve taleplerinin 

gittikçe artması nedeniyle etkin kullanılmalarını gerektirmektedir. Buradan hareketle 

arazi ve topraktan maksimum fayda sağlanması için hem koruma bakımından tedbirlerin 

alınması hem de kullanım şekillerinin iyi planlanması gerekmektedir” (Akın 2007). 

“Planlı kentleşmenin sağlanması kadar yaşamın devamında özenle korunması gereken 

doğal kaynaklardan birisi de topraktır. Genel olarak değerlendirildiğinde, değerli tarım 

arazilerinin yalnızca doğal kaybı değil, her türlü imar ve kentleşme hareketleri içinde, 

kısmen de olsa tarımsal faaliyetlerin dışına itilmesini önlemek, kamu yönetimlerinin 

görevleri arasında gösterilmektedir. Bu bakımdan belediyeler başta olmak üzere yerel 

yönetimler imar planlarında bu hususları dikkate almak durumundadırlar” (Karaman 

1995). “Kentsel rantın oluşumunda gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimin 

yaptığı bazı planlamalar etkili olmaktadır. Hazine ve özel mülkiyete ait arazilerin yerel 

yönetimlerce en kısa sürede çevresel koşullar paralelinde planlanması, sağlıklı bir kent 

gelişiminin vazgeçilmez öğesidir. Arazilerin imara açılması sürecinde kentsel bir rantın 
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oluşması ise kaçınılmaz bir durumdur” (Sevindik 2009). Özellikle merkezi ve yerel 

idarelerin imar planı uygulamaları ve kamu yatırım kararlarına bağlı olarak arazilerin 

rasyonel kullanım biçimleri yerine kısa vadeli gelişme odaklı yatırımların tercih edildiği 

ve büyük sabit sermaye gerektiren ve yüksek istihdam hacmine sahip yatırımların 

çevrede arazi kullanımı ve değerlerinin değişimine neden olduğu gözlenmektedir. 

Özellikle belde belediyelerinin de plan yapım ve onama yetkisine sahip olması ve 

kentlere yakın konumda bulunan beldelerde yatırımcıların arsa talebi sonucu yaşanan 

plan değişikliği ve mevzi imar planı kararları ile arsa ve arazi değerlerinde artış 

yönünde bir değişimin yaşandığı gözlenmektedir. 

1.2 Konunun Kapsamı 

Türkiye’de 3194 sayılı İmar Kanunu ile kentsel gelişmenin yönetimi ve özellikle imar 

planı yapımı ve uygulama çalışmalarında “yerel yönetimlerin” hakim role sahip 

oldukları görülmektedir. Bu bakımdan çalışmada öncelikle yerel yönetimlerin imarla 

ilgili görev ve yetkileri, imar planları ve plan değişikliklerine değinilmiş, kentsel arazide 

değer artışı kavramı irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında örnek alan olarak 

seçilen Hamidiye Beldesi’nin 1999 yılında belediye tüzel kişiliği kazandıktan sonra 

almış olduğu imar kararlarının belde üzerindeki mekânsal yansımaları gözlemlenmiş, 

ayrıca belde sınırına yakın olarak konumlandırılan organize sanayi sitesi ve beldenin 

mera arazisinin bir kısmının ifraz edilerek Aksaray Üniversitesi kampüs alanının 

oluşturulması ile başlayan çevre arsa ve arazilerdeki değer artışlarının, 2009 yılında 

merkeze bağlı bir mahalleye dönüştükten sonra da yine beldenin mera arazisi üzerinde 

Aksaray Belediyesi’nce Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 

kurulması planlanan yeni küçük sanayi sitesiyle nasıl bir boyut kazandığı bölgede; 

2010-2016 döneminde yapılan değerleme raporları ve gerçekleşen bazı arsa satış 

rakamlarına dayanılarak incelenmiştir.  

Araştırma sonuçları 6 bölüm halinde sunulmuştur. Araştırma konusunun önemi ve 

amaçlarının açıklandığı giriş bölümünü izleyen ikinci bölümde yerel yönetimlerin görev 

ve yetkileri ile imar çalışmaları ile görev ve yetkileri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde 

imar planları ve plan değişikliklerinin kapsamı, dördüncü bölümde kentsel arazinin 
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nitelikleri ve değer artışı, beşinci bölümde Hamidiye Belde Belediyesi imar planı 

yapımı ve değer artışının ölçülmesine ilişkin sonuçların sunumu yapılmıştır. Son 

bölümde ise araştırma sonuçları ve plan değişiklikleri ile kamu yatırımlarının neden 

olduğu değer artışının ölçülmesi ve kamu projelerine dönüşüne yönelik başlıca çözüm 

yaklaşımları ortaya konulmuştur. İnceleme sonuçlarına çalışma alanında son 7 yılda 

arsa birim değerlerindeki değişim ortaya konulmuş ve ölçülmesine ilişkin öneriler 

ortaya konulmuştur.  
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2. YEREL YÖNETİM YEREL YÖNETİMLER VE İMAR İLE İLGİLİ GÖREV 

VE YETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1 Yerelleşme ve Yerel Yönetim 

“Yerelleşme (Desentralizasyon), klasik ve modern anlamı içeren bir kavramdır. Klasik 

anlamda desentralizasyon, merkezi yönetimden yerel yönetimlere doğru yetki, görev ve 

kaynak aktarımını ifade ederken, geniş ve modern anlamda desentralizasyon ise, 

merkezi yönetimin elindeki planlama, karar verme ve kamu gelirlerinin toplanması gibi 

yönetsel yetkilerin bir kısmını taşra kuruluşlarına; yerel yönetimlere, yarı özerk kamu 

kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve yönetimin dışındaki gönüllü örgütlere 

aktarılmasını, bunlarla işbirliği içinde paylaşılmasını ifade etmektedir” (Eryılmaz 1988). 

“Yerel Özerklik (Local Autonomy), yerel nitelikteki kamu iş görülerinin daha iyi 

görülmesi, katılımcı demokrasinin yaşama geçirilmesi, korunması ve güçlendirilmesi 

doğrultusunda, yerel toplulukların, yerel nitelikteki işleri kendi sorumlulukları altında, 

özgürce seçerek oluşturdukları örgenleri aracılığıyla ve buna uygun kaynaklara 

kavuşabilmeleri durumu olarak tanımlanmıştır” (Keleş 1998). 

“Yerel yönetimler, belli amaçlara ulaşmak, belli gereksinimlere yanıt vermek üzere, 

toplumların tarihsel gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmış birimlerdir. Yerel 

yönetimlerin karar organlarının seçimle işbaşına gelmiş olmaları ve kendi işlerini kendi 

organları eliyle, dışarıdan hiçbir karışma olmaksızın görmeleri ve tüzel kişilik sahibi 

bulunmaları, bu kuruluşlara demokratik ve özerk kuruluş niteliği kazandırmaktadır” 

(Keleş 2012). 

Yerel yönetim, toplumsal yaşamın en önemli örgütlenme şekillerinden birisidir. Yerel 

yönetim, bütün ülkelerde tartışmasız uygulanmakla beraber, yapıları ve merkezi 

yönetim karşısındaki durumları, ülkelerin siyası rejimlerine ve yönetim politikalarına 

göre farklılık göstermektedir. 
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2.2 Türkiye’de Yerel Yönetim Yapısı 

Anayasanın yerel yönetim özerkliğini koruyan maddesi Avrupa Yerel Yönetimler 

şartıyla genel olarak uyumlu olmakla birlikte, yerel yönetimlere verilen görev ve 

yetkiler kanunlarla sınırlandırılmıştır. 

1982 Anayasası’nın 123. maddesinde; idarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim 

ve yerinden yönetim esaslarına dayanacağı hüküm altına alınmıştır. Burada belirtilen 

yerinden yönetim Anayasada mahalli idareler olarak tanımlanmaktadır. Anayasa’nın 

127. maddesinde Mahallî idareler/Yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının 

mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve 

karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan 

kamu tüzel kişileridir şeklinde açıklanmaktadır. Yerel yönetim kuruluşları kanunlarla 

belirlenmiş yetkilere, özel gelirlere, bütçeye, personele, idari örgüte, yerel halk 

tarafından seçilen karar ve yürütme organlarına, yönetsel özerkliğe sahip kamu tüzel 

kişileridir. 

Anayasa’da yerel yönetimler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olarak sayılmıştır. 

Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliği, Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Başka 

bir ifadeyle Anayasa’ya göre yerel yönetimler için şu özellikler öngörülmüştür: 

 Karar organları doğrudan seçmenler tarafından seçilir. 

 Kamu tüzel kişiliğine sahiptir. 

 Kuruluş, görev ve yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla 

düzenlenir. 

 Yerel yönetim seçimleri beş yılda bir yapılır. 

 Merkezi idare, kanunda gösterilen usul ve esaslar dairesinde yerel yönetimler 

üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. 

 Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları sağlanır. 
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2.3 Türkiye’de Yerel Yönetim Kademelenmesi                                               

Türkiye’de üç ayrı türde yerel yönetim kuruluşu vardır. Bunlar, il sınırları içindeki yerel 

topluluğa hizmet yapan il özel yönetimleri, kentsel yörelere hizmet eden belediyeler ve 

kırsal toplulukların yerel yönetim kuruluşu olan köylerdir. Belediye modeli içinde yer 

alan mahalle yönetimi kimi yönden yerel yönetim kuruluşuna benzemekle birlikte, tüzel 

kişiliğe sahip değildir ve sistemimizde yerel yönetim birimi olarak kabul 

edilmemektedir.                                                                                                           

2.3.1 İl Özel İdareleri                                                                                                                                   

“İl özel idaresi,  il sınırları ile çevrili bir coğrafi alanda yaşayan insanların orada 

yaşamalarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kamu tüzel 

kişiliğine sahip yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Bu tanımda geçen “il 

sınırları ile çevrili coğrafi alan” ibaresinin altını çizmek gerekir. Bu coğrafi alanın içine 

sadece şehir, kasaba ve köyler gibi yerleşim birimleri değil, aynı zamanda bağ, bahçe, 

tarla, orman, dağ gibi araziler ve keza akarsular ve yollarda girer. Bu anlamda il özel 

idaresi, bir nevi bölgesel kuruluştur” (Gözler 2003). 

“İl düzeyinde bir yerel yönetim olarak özel idarelerin tarihi Cumhuriyet öncesine 

dayanmaktadır. İl özel idareleri 1914 yılında çıkarılan bir kanunla 2005 yılına kadar 

faaliyetlerini sürdürmüştür. İl özel idareleri, il ölçeğinde eğitim, sağlık, spor alanında 

fiziki altyapıyı oluşturmakla ve kırsal alanda yerleşim yerlerinin ve tarımsal üretimin 

altyapısını yapmakla görevlidir. Ancak 2014 yılında, büyükşehir belediyesi uygulanan 

30 ilde, il özel idaresi kaldırılmış, bu görevler büyükşehir belediyelerine devredilmiştir. 

İl özel idareleri, 51 ilde belirtilen görevleri yapmaya devam etmektedir. İl özel idareleri, 

bir bakımdan kırsal alanın belediyesi gibi çalışmaktadır” (Anonim 2015). 

“İl özel idareleri, bazı görevleri il çapında, bazı görevleri ise sadece belediye dışı alanda 

yani köylerde yapmaktadır. Yerel yönetimlerle ilgili 2013 yılında yapılan düzenlemeler 

sonrasında, il özel idarelerinin hizmet verdiği il sayısı 51’e düşmüştür. Artık il özel 
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idareleri, nüfus bakımından ülkenin sadece %23’ünde bulunmaktadır. Bu illerin toplam 

nüfus 17.727.408 kişidir. Ancak bu illerde 18.247 köy bulunmaktadır. Bu köylerin 

toplam nüfusu 5.190.797’dir. Bu da ülke nüfusunun %7’sini oluşturmaktadır” (Anonim 

2015). 

İl özel idaresinin organları il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşur. Ayrıca vali 

adına il özel idaresinin işlerini genel sekreter yürütür. Genel sekreter valinin teklifi 

üzerine İçişleri Bakanı’nca atanır. İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organıdır. 

Görev ve yetkileri belediye meclisinin görev ve yetkileriyle paraleldir. Belediye 

meclisinde olduğu gibi, il genel meclisi, doğrudan seçmenler tarafından seçilir. İl genel 

meclisi üyeleri ilçeleri temsilen seçilmektedir.  

İl encümeni, belediye encümeni gibi karma yapıdan oluşur. Üç üyesi il genel meclisi 

tarafından seçilir ve diğer üç üyesi il özel idaresinin yöneticileri arasından vali 

tarafından görevlendirilir. Vali encümenin başkanıdır. İl özel idaresinde yürütme yetkisi 

vali ve il encümeni arasında paylaştırılmıştır. İl encümeni, il genel meclisi kararlarını 

uygular. Aynı zamanda il özel idaresi taşınmazlarının satışı ve kiralanması gibi hususlar 

ile diğer teknik hususlarda karar organı olarak görev yapar. 

İlde devleti temsil eden vali, aynı zamanda il özel idaresinin temsilcisi ve yürütme 

organıdır. Valiler, 2005 yılına kadar il genel meclisinin başkanlığını da yürütmüştür. Bu 

tarihten itibaren il genel meclisi, kendi içinden başkan seçmektedir. Ancak valiler, il 

encümeni başkanlığını yürütmektedir. 

2.3.2 Belediyeler 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. maddesinde belediye: “Belde sakinlerinin mahalli 

müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler 

tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi’’ olarak 

tanımlanmaktadır. 
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“On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, önce İstanbul’da daha sonra diğer yerlerde 

kurulmuş olan belediyelerin görev ve sorumlulukları ve teşkilat yapıları ilk olarak 1930 

yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile düzenlenmiştir. Merkezi idarenin belediyeler 

üzerinde güçlü vesayetini öngören bu kanun, 85 yıl uygulamada kaldıktan sonra 2005 

yılında çıkarılan 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile kaldırılmıştır” (Anonim 2015). 

“Bu süre içinde küçük yerleşim yerlerinde çok sayıda belediye kurulmuştur. 1923 

yılında 421 olan belediye sayısının 2000 yılında 3.215’e ulaştığı gösterilmektedir 

(Çizelge 2.1). Ancak küçük belediyeler hiçbir zaman yeterli mali kaynaklara ve vasıflı 

personele sahip olamadığından bu yerlerde belediye hizmetleri zayıf kalmıştır. Durum 

daha sonra tersine dönmüş ve belediyeler için etkinlik kriteri öne çıkmıştır” (Anonim 

2015). 

  Çizelge 2.1 Türkiye’de belediye sayısının gelişimi (Anonim 2015) 

Yıllar Belediye Sayısı (Adet) 

1923 421 

1950 628 

1970 1.303 

1980 1.727 

1990 2.061 

2000 3.215 

2014 1.397 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 3. maddesinde belediye yönetiminin organları; 

belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olarak sayılmıştır. Belediye 

meclisi belediyenin karar organıdır ve doğrudan halk tarafından beş yıllık süre için 

seçilir. Belediye encümenin ise yarısı belediye meclisinin kendi içinden seçtiği 

üyelerden, diğer yarısı belediye başkanının belediye yöneticileri arasından (birisi 

belediyenin mali işler yöneticisi olmak üzere) görevlendirdiği üyelerden oluşan karma 

bir komisyondur.  
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5393 Sayılı Kanunu’nun Belediyenin Kuruluşu ve Sınırlarını düzenleyen 4.maddesine 

göre; a) nüfusu 5.000’in üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir, b) il 

ve ilçe merkezi olan yerleşim yerlerindeyse belediye kurulması zorunludur. İçme ve 

kullanma suyu havzalarıyla sit ve diğer koruma alanlarında ve yerleşik alanı bir 

belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerlerde belediye kurulamaz. 

Köylerin ya da çeşitli köylerin bölümlerinin birleşerek belediye kurabilmeleri için, 

yerleşik alanlarının, merkez kabul edilecek yerin yerleşik alanına en çok 5.000 metre 

uzaklıkta olması ve toplam nüfuslarının 5.000’in üzerinde olması gerekir. 

Bu çalışmanın da inceleme konusu olan bir beldenin belediye tüzel kişiliğinin sona 

erdirilmesi ise 5393 Sayılı Kanunun 11. maddesine göre; “Meskûn sahası (yerleşik 

alanı), bağlı olduğu il ya da ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir 

belediyenin sınırına 5 bin metreden daha yakın bir duruma gelen belediye ve köylerin 

tüzel kişiliği kaldırılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları 

belediyenin mahalleleri haline gelir” şeklinde açıklanmaktadır. 

“Tüzel kişiliğin kaldırılmasının gerekçesi, bu yakınlaşmanın, genel imar düzeni 

açısından ya da altyapı hizmetleri yönünden zorunlu olmasıdır. Tüzel kişiliği 

kaldırmanın yöntemi ise, Danıştay’ın görüşünün alınmasından sonra, İçişleri 

Bakanlığı’nın önerisi üzerine, bu durumda olan belediyelerin, yukarda tanımlanan 

büyük belediyeye katılmasına ortak kararname ile karar verilmesidir” (Keleş 2012). 

 Belediyelerin nüfus bakımından bir ölçeğe kavuşturulması amacıyla, 2008 yılında 

kasaba belediyeleri, il veya ilçe belediyeleriyle birleştirilmiştir. Türkiye’de iki çeşit 

belediye bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tamamıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu 

(3.7.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu)’na göre kurulan ve faaliyet gösteren 

belediyeler; ikincisi ise yalnızca büyük kentlerde faaliyet gösteren ve farklı bir statüye 

sahip olan Büyükşehir belediyeleridir. 

2013 yılında gerçekleştirilen bir yasal düzenlemeyle 14 ilde daha büyükşehir 

uygulamasına geçilmiştir. Böylece büyükşehir sayısı 16’dan 30’a çıkmıştır. Bu reform 

yapılırken büyükşehir olan illerde, belediye dışındaki yerel yönetimler, il özel idareleri 



  12 

 

ve köyler kaldırılmıştır. Ayrıca, kasaba belediyelerinin varlığına son verilmek suretiyle 

belediyecilik alanında köklü düzenlemeler yapılmıştır. Belediyelerin %50’den fazlası 

kaldırılarak 2950 olan belediye sayısı 1397’ye düşmüştür (Çizelge 2.2). 

“Bu düzenlemeler, Türkiye’deki yerel yönetimler tarihi bakımından en köklü reformlar 

olmuştur. Zaman içinde küçük belediyelerde kurumsal kapasite geliştirilemediğinden 

başta imar planlaması olmak üzere birçok belediye hizmetinde sorunlar yaşanmıştır. 

Küçük belediyelerin kaldırılması ve daha çok ilde büyükşehir uygulamasına 

geçilmesiyle daha uygun ölçek oluşması ve kaynak kullanımında etkinlik 

beklenmektedir” (Anonim 2015). 

  Çizelge 2.2 Türkiye’de nüfuslarına göre belediye sayıları (Anonim 2015) 

Nüfus Aralığı (Kişi) Belediye Sayısı (Adet) 

10.000 ve altı 709 

10.001-50.000 351 

50.001-100.000 106 

100.001-250.000 120 

250.001-1.000.000 91 

1.000.000 üzeri 20 

Genel Toplam  1.397 

2013 yılında büyükşehir sayısı artırılırken bu illerde yerel yönetim sistemi yeniden 

düzenlenmiştir. Büyükşehir belediyelerin sınırları il sınırlarıyla örtüştürülmüş ve bu 

illerde il özel idaresi ve köy yönetimleri kaldırılmıştır. Büyükşehir belediyesi, o ilin 

tamamında yerel yönetim hizmetlerini üstlenmiştir. Artık Türkiye’nin bu illerinde yerel 

yönetim olarak sadece belediyeler bulunmaktadır. 2015 yılı verilerine göre Türkiye’de 

belde belediyelerinde yaşayan toplam nüfus ise 1.218.925 kişi olmuştur (Çizelge 2.3). 

İl belediyelerinin (51 adet) o ilde bulunan diğer ilçe ve kasaba belediyeleriyle hiyerarşik 

ya da vesayete dayalı bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak bu belediyeler atık yönetimi, 

içme suyu gibi bazı hizmetleri ortaklaşa yerine getirebilmek için, serbest iradeleriyle 

belediye birlikleri kurabilmektedir. Büyükşehirler dışında kalan 51 il belediyesinin 

nüfusu 6.502.018 kişi olup, bunların toplam belediye nüfusu içindeki payının %9 

olmuştur (Şekil 2.1, Çizelge 2.3). 
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Çizelge 2.3 Türkiye’de belediye kademelenme sayısı ve nüfusları (Anonim 2015) 

                 Belediye Türü Sayısı Nüfus 

Büyükşehir Belediyesi  30 
59.968.496 

Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 

İl Belediyesi 51 6.502.018 

İlçe Belediyesi 400 4.815.668 

Belde Belediyesi 397 1.218.925 

TOPLAM 1397 72.505.107 

 

 

Şekil 2.1 Türkiye’de belediye kademelenmesindeki nüfus oranları (Anonim 2015) 

“Büyükşehirler dışında kalan illerde toplam 400 ilçe bulunmaktadır. İl belediyelerinin 

görevleri ve teşkilat yapısıyla ilçe belediyelerin görev ve teşkilat yapısı arasında ölçek 

dışında farklılık yoktur. İlçe belediye meclisi kararları, merkezi idarenin temsilcisi olan 

kaymakama gönderilmeden yürürlüğe giremez. Kaymakamın kararları geri gönderme 

yetkisi yoktur. İlçe belediyelerinde 4.815.668 kişi yaşamaktadır. Bunun toplam belediye 

nüfusu içindeki payı %7’dir” (Anonim 2015). 

“Kasabalarda kamu kuruluşu olarak genellikle sadece belediye vardır. Kasaba 

belediyelerinin sayısı 397’dir. Kasaba belediyelerinde 1.218.925 kişi yaşamaktadır. 

%1  
Belde Belediyesi 

Nüfusu 

 

%7  

İlçe  

Belediyesi 

Nüfusu 

%9 

 İl   

Belediyesi 

Nüfusu 

%83               

Büyükşehir 

Belediyesi 

Nüfusu 
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Bunun toplam belediye nüfusu içindeki payı %1’dir. Diğer belediyelerde olduğu gibi 

kasabalarda da belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı bulunmaktadır. 

Kasabalar, genellikle kırsal özellikler taşımakta, tarım ve hayvancılık başlıca geçim 

kaynağını teşkil etmektedir” (Anonim 2015). 

2.3.3 Köyler                                                                                               

Kırsal alanın yerel yönetimi olarak köyler belediyelerden daha eskidir. Mali kaynakları 

kısıtlı ve bütçesi küçük olmakla birlikte, köy yönetimi demokratik bakımdan çok 

önemlidir. Köyü temsil eden muhtar ve ihtiyar heyeti (yönetim kurulu) doğrudan 

seçmenler tarafından seçilir. Bir kamu tüzel kişiliği olarak köy, tamamen idari ve mali 

özerkliğe sahiptir. Köy yönetimi, muhtar, ihtiyar heyeti ve köy derneğinden oluşur. 

Köyü temsilcisi olan muhtar aynı zamanda köyde devleti temsil eder. Köy Kanunu, 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1924 yılında çıkarılmış ve halen yürürlüktedir. Bu kanunla 

köy muhtarına önemli görev ve sorumluluklar yüklendiği gibi çok önemli yetkiler de 

vermiştir. Muhtar, köyde güvenliğin sağlanmasında ve diğer her türlü kamu hizmetinin 

yerine getirilmesinde etkin rol oynar. Merkezi idare kuruluşlarının işlerini kolaylaştırır. 

“Belediye birleştirmeleriyle birlikte, büyükşehir sınırları içinde kalan köyler de 

belediyelerle birleştirildiğinden 35 bin civarında olan köy sayısı 18.247’ye düşmüştür. 

Bu köylerde 5.190.797 kişi yaşamaktadır ki, bu toplam nüfusun yaklaşık %7’sine 

tekabül etmektedir. Ortalama köy nüfusu 284’tür” (Anonim 2015). 

2.4 Mahalleler 

“Mahalle, bir bakımdan yerel yönetim özelliği göstermekle birlikte, karar organının, 

bütçesinin ve tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle yerel yönetim olarak kabul 

edilmemektedir. Beldeler, büyüklüğüne göre birkaç ya da çok sayıda mahalleden 

oluşmaktadır. Mahallenin yönetimi bir muhtar ve ihtiyar heyetinden (yönetim kurulu) 

oluşur. Muhtar ve ihtiyar heyeti o mahallede oturan seçmenler tarafından doğrudan 

seçilir. Mahalle muhtarı, mahallede yaşayanlar ile başta belediye olmak üzere, kamu 
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kuruluşları arasında bir köprü görevi yapar. Mahalledeki yoksulların ve onlara yapılacak 

yardımların tespitinde, seçmen kütüklerinin yenilenmesinde, eğitim, sağlık, güvenlik ve 

temizlik hizmetlerinde aksayan hususların ilgili kurumlara bildirilmesini sağlar”   

(Anonim 2015). 

2.5. Yerel Yönetimlerin mar İle İlgili Görev ve Yetkileri   

“İmar kavramı, yerleşim merkezlerinin bölge-ülke çapında nüfus ve etkinlik açısından 

uyumlu dağılmasını içeren oldukça geniş bir kavramdır. Özel mülkiyetin sahiplerinin 

topluma ve diğer mülk sahiplerine zarar vermeden neler yapabilecekleri ve ne şekilde 

yapabileceklerini imar hukuku belirler. İmar hukuku, gayrimenkuller üzerinde imar 

hakları getirir ve bu hakların kullanımını düzenler. Kent planlaması, hukuki 

dayanaklarını kanunlardan alır. İdarenin düzenleyicisidir. İmar planları ve kararlar, imar 

yasası çevresinde düzenlenir ve uygulanır” (Torlak 2002). 

“1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanunu önceden tümüyle merkezi yönetimin elinde olan 

imar planlama yetkileri belediyelere devredilmiş, başka bir ifadeyle imar planlaması 

desantralize edilmiştir. Bu yasayla merkezi yönetimin imar planları üzerindeki 

onaylama yetkisi kaldırılarak, belediye sınırları içindeki yerlerin nazım ve uygulama 

imar planlarının belediyeler tarafından yapılması hükme bağlanmıştır” (Aydınlı 2003). 

“Günümüzde kent planlaması mevzuatı çok sayıda kurum ve kuruluşun yetki alanlarına 

girmekte ise de bu alanda temel yasa 3194 sayılı İmar Kanunudur. Bu yasa ve ilgili 

yönetmeliklerinde, fiziki plan kademelenmesi ile bu planların yapım ve onaylanmasına 

ilişkin yetki ve yükümlülükler belirlenmiştir” (Ersoy 2007). 

“Kentlerin planlamaları, nazım plan, uygulama planı vb. şeklinde yapılabilir. Planlama 

politikalarında, merkezi yönetimin doğrudan belirleyici olduğu söylenebilir. Belediyeler 

mekânları planlar aracılığı ile örgütlerler. İmar planında değişiklik yapma yetkisine 

sahip olan belediye yeşil alan olarak planlanan bir alanı konut alanına dönüştürebilir, bu 

alanı özel mülkiyete açabilir. Konut alanlarında yapacağı değişikliklere kat yüksekliği 
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arttırma ve eksiltme yetkisine sahip olduğundan bölgedeki ranta doğrudan etkide 

bulunabilir. Buna bağlı olarak belediyeler kamulaştırma, mülkiyet hakkını sınırlandırma 

ve arazi bedelini belirleme gibi bir takım yetkilere sahiptir” (Akın 2007). 

Yerel planlama ile ilgili işlemleri yapmaya, kararları almaya makam ya da merciler, 

imar ve yerel yönetim mevzuatında ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre belediye 

sınırları içinde kalan yerlerin imar planları belediyelerce, belediye ve mücavir alan 

dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ise il özel idaresince yapılmaktadır. 

2.5.1 İl Özel İdarelerinin İmarla İlgili Yetki ve Görevleri 

İl özel idarelerine, 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 

442/3367 sayılı Köy Kanunu ile imar ve bayındırlıkla ilgili aşağıdaki yetki ve görevler 

verilmiştir: 

 Köy yerleşim alanlarının tespiti iş ve işlemlerini yapmak, 

 Köy yerleşik alan sınır tespitlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

 Hali hazır harita yapımı, kontrollük ve onay işlemlerini yapmak veya yaptırmak, 

 İl Çevre Düzeni Planı hazırlıklarına katkı sağlamak, 

 Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda her ölçekteki imar planlarını 

yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

 Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki alanlarda imar uygulaması, ifraz, tevhit, 

yola terk ve irtifak hakkı işlemlerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

 Tapu Sicil Müdürlüklerinden gelen hisseli satış talepleri hakkında görüş bildirmek, 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile adli mercilerden gelecek imar ile ilgili konularda 

görüş bildirmek, 

 İmar durumu vermek, 

 Temel ve yapı ruhsatı vermek, 

 Yapı kullanma izin belgesi vermek, 

 Kaçak yapıların önlenmesi için denetim yapmak, kurallara uygun olmayanlara ceza 

kesmek ve yıkımı gereken kaçak yapılar için gerekli işlemleri yapmak, 



  17 

 

 Teklif edilen mücavir alanları değerlendirerek mevzuat uyarınca gerekli işlemleri 

yürütmek, 

 Kaçak yapı denetimi yapmak, 

 İskân iş ve işlemlerini yapmak, 

 Özel İdare Afet ve Acil Durum Planını hazırlamak ve güncel tutmak, 

 Sit alanları imar planlarını yapmak ve güncel tutmaktır. 

2.5.2 Belediyelerin İmarla İlgili Yetki ve Görevleri 

Belediyelere 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerince 

imar ve bayındırlıkla ilgili yetki ve görevlerini; planlama görevleri, yapı ve imar izni 

verme ve denetleme görevleri, imar ve inşaat görevleri olarak üç ana başlık altında 

toplamak mümkündür. 

Nüfusu on bini aşan beldelerde beldenin hâlihazır harita ve imar planlarının, nüfusu on 

bini aşmayan beldelerde ise beldenin hâlihazır haritasının yapılması, imar planlarının 

yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç ay içinde, imar planını uygulamak üzere 5 yıllık 

imar programının hazırlanması, arazi ve arazi düzenlenmesi, parselasyon planlarının 

hazırlanması ve onaylanması, gibi planlama görevleri belediyelere verilmiştir. 

Yapı ve imar izni verme ve denetleme görevlerinin belli başlıklarını şöyle sıralamak 

mümkündür: 

 Her türlü inşaat, onarım ve ilaveler için ruhsat vermek, 

 İmar mevzuatına aykırı yapı yapılmasını önlemek, imar mevzuatına aykırı yapıları 

mevzuata uygun hale getirmek, uygun hale getirilemeyenlerini yıkmak veya yıkım 

parasını sahibinden tahsil ederek yıktırmak, 

 Yapımı tamamlanmış yapılara yapı kullanma izni vermek, 

 Mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapı estetiğini ve uyumunu sağlamak 

amacıyla dış cephe, boya ve kaplamaları ile çatı malzeme ve rengini belirlemek, 
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 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan müteahhitlerin sicilini 

tutmak, 

 İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun 

veya yaya kaldırımlarının, belediye veya valiliklere ve komşulara ait yerlerin işgal 

edilmemesi ve buralardaki yeraltı ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmaması ve bunlara 

zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri almak, 

 Otopark ihtiyacı bulunan bina ve tesislere gerekli otopark yeri ayrılmadıkça yapı 

izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni vermemek, 

 Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediyece tespit 

edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre on gün içinde tebligat yapmak, 

 Her türlü inşaat ve tesisat için fenni muayene raporları vermek, 

 Arsalarda, evlerde ve diğer yerlerde halkın sağlık ve selametini ihlal eden 

sakıncaların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, 

 Şehir içi trafik akışının güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla trafik 

tarifeleri düzenlemektir. 

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14/1-a maddesinde belediyelere imar, su ve 

kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt-yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 

şehir içi trafik; mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar ve konut gibi alanlarda 

imar ve inşa görevleri verilmiştir. Bunları da şöyle sıralamak mümkündür: 

 Beldenin sokak, cadde ve meydanları ile çocuk bahçeleri, park ve yeşil alanlarını 

imar plan ve programlarına uygun bir şekilde yapmak, 

 Belediye sınırı içinde kamuya ait iskele, rıhtım ve köprüler inşa etmek ve bunların 

bakım ve onarımlarını sağlamak, 

 Beldenin imar planı ve programına uygun olarak kanalizasyonunu yapmak, 

 Ucuz konut üretmek ve gelir getirici mülkler yaptırmak; bunları satmak veya kiraya 

vermek, 

 İçme suyu tesislerini kurmak ve bakımını yapmak, 

 Havagazı tesisi kurmak, 

 Mevcut gecekonduların ıslah ve tasfiyesini sağlamak ve gecekondu yapılmasını 

önlemektir. 
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2.5.3 Köylerde İmarla İlgili Görevler 

442 sayılı Köy Kanunu ile köylere bayındırlık ilgili zorunlu ve isteğe bağlı kimi 

görevler verilmiştir. Buna göre, her köyün bir başından öbür başına köy meydanından 

geçecek şekilde çaprazlama iki yol yapmak, köyün büyüklüğüne göre orta yerinde ve 

mümkün olmazsa kenarında bir meydan açmak. Köy meydanının bir kenarına köy odası 

yapmak, köyün en havadar yerine bahçesi olan bir okul yapmak, köyden merkeze giden 

yolun kendi sınırları içinde kalan kısmını onarmak, tehlikeli duvar ve damları yıktırmak. 

Bütün bunlar zorunlu görevlerdir. Köylerde imarla ilgili işleri yaptırmak görevleri köy 

idaresine (muhtar ve ihtiyar heyeti) verilmiştir. Köy muhtarı, ihtiyar meclisinin olumlu 

kararını aldıktan sonra köy yerleşme planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülki 

amirden isteyebilir. Köy yerleşme planı, köyün yerleşik ve gelişme alanlarını içerir. 

Değişik bakanlık temsilcilerinden oluşan köy yerleşme alanı tespit komisyonunca 

yürürlükteki imar mevzuatına bağlı olmaksızın hazırlanan yerleşme planı valilikçe 

onaylanarak kesinleştirilir ve yürürlüğe girer. 
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3. İMAR PLANLARI VE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun “İmar Planları İle İlgili Esaslar Planlama Kademeleri” 

başlıklı 6.maddesinde planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından; “Bölge Planları’’ 

ve “İmar Planları’’ olarak ayrılmıştır. İmar planlarını ise, “Nâzım İmar Planları” ve 

“Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır hükmünü getirmiştir. Ayrıca uygulama imar 

planlarının gerektiğinde etaplar halinde de yapılabileceği belirtilmiştir. Diğer bir ifade 

ile mekânsal planlar, iki ana kademede tanımlanmıştır: Üst Ölçekli Planlar (Bölge 

Planı) ve Alt Ölçekli Planlar (İmar Planları). İmar Planları da kendi içinde Nâzım ve 

Uygulama İmar planları olarak ikiye ayrılmaktadır. 

3194 Sayılı Kanunun; “tanımlar” başlıklı 5. maddesinde yer alan bir başka plan türü ise 

“Çevre Düzeni Planı” olmuştur. Bu plan türü gerek tanımda verilen içerik gerekse “imar 

planları” tanımı içinde yer almadığı için, yine üst ölçekli bir plan türü olarak 

görülmektedir. 

“3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi olarak tanımlanan planların hazırlanması ve 

yürürlüğe konulması, plan türleri ve onay ve itiraz koşullarını belirlemektedir. Bu 

noktada başta belirtilen plan tanımlarına yeniden bakmak gerekebilir. Ancak yasanın bu 

maddesinde planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen 

esaslara uyulması gerektiği vurgulanmaktadır” (Tanrıvermiş vd. 2016): 

 Bölge planları; sosyoekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme 

potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve altyapıların dağılımını belirlemek üzere 

hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar 

veya yaptırır.  

 İmar planları; Nâzım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. 

Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye 

sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce 

yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay 

tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan 

edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca 
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belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde 

inceleyerek kesin karara bağlar. 

 Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler 

alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz. 

“Bu madde kapsamında, belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak 

planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü 

takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen 

ilan yerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz 

edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları on beş gün içerisinde 

inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de 

yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa 

gönderilir. İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir” 

(Tanrıvermiş vd. 2016).  

3.1 Yerel Fiziki Planlar 

Yerel fiziki planlar nâzım imar planı ve uygulama imar planı olmak üzere ikiye 

ayrılmakta olup, bunlar kısaca aşağıda açıklanmıştır:  

3.1.1 Nâzım 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 problemlerinin çözümü gibi hususları 

göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, 

detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan olarak tanımlanır. 

Nâzım imar planları ile ilgili bazı önemli özellikler şöyle sıralanabilir: 



  22 

 

 İmar planları ile ilgili idarece doğrudan veya ihale suretiyle yaptırabileceği gibi İller 

Bankası Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesi suretiyle de yaptırılabilir.  

 Planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda genel başlıklar halinde 

belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda 

ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir.  

 Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu 

belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla 

birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda 

ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, 

ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.  

 Plan ve plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek 

oluşturulur. Plan raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve 

öneriler ve yapılan değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak 

uygulama araçları, kurumsal yapı ve denetim konularına dair ilkeler de yer alır.  

 1/5000 Nâzım İmar Planı, belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye 

meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları belediye 

başkanınca mühürlenir ve imzalanır. Mühür ve imza süresindeki gecikmeler, imar 

planının tatbikatını engelleyemez. Belediye meclislerince uygun görülmeyen imar planı 

teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle, belediye başkanlığınca 15 gün içinde 

ilgilisine yazı ile bildirilir. 

 Belediye ve mücavir alan sınırları dışında; il idare kurullarınca karar verilen imar 

planları valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Valilikçe 

uygun görülmeyen imar planı teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle 15 gün içinde 

ilgilisine yazı ile bildirilir.  

 Onaylanmış planlar; onay tarihinden itibaren ilgili idarece herkesin görebileceği 

şekilde ilan yerlerinde asılmak ve nerede nasıl görülebileceği mahalli haberleşme 

araçları ile duyurulmak suretiyle 30 gün süre ile ilan edilir. 30 günlük ilan süresi içinde 

planlara itiraz, ilgili idare nezdinde yapılır.  

 İtiraz başkanlık tarafından kabul edilmediği takdirde, idari mahkemeye 

başvurulabilir. İdari mahkeme tarafından da itirazın reddedilmesi halinde Danıştay’a 

başvurulabilir. Yargı süreci devam ederken plan uygulaması devam eder.  
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3.1.2 Uygulama imar planı 

Tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nâzım 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 tanımlanır.  

Planların hazırlanması sürecinde Plana Esas Dair Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca, 

planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda genel başlıklar halinde 

belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda 

ilgili kurum ve kuruluşlardan veriler elde edilir. İmar planı dosyası hazırlanır. 

Dosyasında başvuru dilekçesi, aplikasyon krokisi, onaylı hali hazır harita, jeolojik etüd 

raporu, varsa üst ölçekli plandaki koordinatlı konumu, imar planı yapılacak yerin planı, 

plan açıklama raporu, plan notları bulunur.  

Belediye ve mücavir alan sınırı içerisinde Belediye, belediye ve mücavir alan sınırı 

dışında ise valilik tarafından hazırlanır. Uygulama İmar Planını belediye kendi planlama 

bürosunda yapabileceği gibi, ihaleye de sunabilir. Onanma şekli Nâzım İmar Planı ile 

aynıdır.  

Uygulama İmar Planlarının tamamı bir aşamada yapılabileceği gibi etaplar halinde de 

hazırlanabilir. Ancak bu durumda etap sınırlarının varsa Nâzım Planlar üzerinde 

gösterilmiş olması gerekir. Uygulama İmar Planlarında, yapı adaları içinde imar 

parselleri düzenlenir ve bu planlar imar planlarının ayrılmaz parçasıdır. Nazım Planlar 

üzerinde gösterilen teknik ve sosyal altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri toplam 

standartların altına düşülmemek şartı ile uygulama planlarında değiştirilebilir.  

Onaylanan 1/1000 Uygulama İmar Planına göre Kadastro Müdürlüğünde ifraz, tevhid, 

yola terk ve cins değişikliği işlemleri yapılır. Kadastro Müdürlüğünde yapılan işlemler 

Tapu Müdürlüğünde yeni tapulara işlenir. Nâzım İmar Planı ve Uygulama İmar Planının 

özelliklerinin karşılaştırması aşağıda verilmiştir (Çizelge 3.1).  
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  Çizelge 3.1 Nâzım ve uygulama imar planlarının özellikleri (Uzun 2000) 

Özellikleri  Nazım Planı  Uygulama İmar Planı  

Üst dayanak planı Bölge/çevre düzeni planı Nâzım imar planı 

Ölçek 1/2000 ≥ 1/1000 ≤ 

Ölçülendirme Üzerinden ölçü alınamaz Üzerinden ölçü alınır 

Harita altlık verisi Halihazır harita Halihazır harita 

Kadostral altlık verisi Kadostral harita Kadostral harita 

Arazi kullanma biçimi Kent ölçeğinde genel arazi 

kullanımı 

-Genel kullanış biçimi 

-Bölge tipleri 

-Nüfus/yapı yoğunlukları 

-Yerleşimlerin gelişme yön 

ve büyüklükleri 

Mahalle ölçeğinde detaylandırılmış 

arazi kullanma 

-Bölge yapı adaları 

-Yapı adalarının hacim kararı ve 

düzeni 

-Ayrıntılı diğer bilgiler 

Donatılar Kent ölçeğinde kentin ana 

işlevlerini tanımlar 

Mahalle ölçeğinde 

Yol Ulaşım sistemini ve anayol 

ağını gösterir 

Detaylandırılmış mahalle 

aşamasındaki yollar 

Rapor Detaylı bir raporla 

bütündür 

Raporuyla bir bütündür 

Plan uygulaması Doğrudan uygulama 

yapılmaz 

-İmar uygulama program etapları 

-Kamulaştırma 

-Arsa ve Arazi Düzenlemesi 

3.2 Tamamlayıcı Planlar 

Tamamlayıcı imar planları ilave plan, revizyon plan ve mevzi imar planı olarak üç 

kısma ayrılmaktadır. Tamamlayıcı planlar aşağıda kısaca açıklanmıştır:  

3.2.1 İlave plan  

Mevcut imar planının gelişme alanları açısından ihtiyaca cevap vermediği hallerde, 

mevcut imar planına bitişik ve mevcut imar planının genel arazi kullanış kararları ile 

tutarlı ve yine mevcut imar planı ile ulaşım açısından bütünlük ve uyum sağlayacak 

biçimde hazırlanmış bulunan plandır. Planlama için ayrılan alanın yetersiz kaldığı, sınırı 

mevcut planlama sınırı ile bitişik olan alanlarda, esas plan kararlarıyla bütünleşmek 

koşulu ile 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli olarak hazırlanabilecek İlave Plan’ın 
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onama yetkisi Belediye Meclisi’ndedir. Hazırlık ve onay süreci Uygulama İmar Planı 

ile aynıdır.  

3.2.2 Revizyon planı 

Kentsel ve çevresel alanlarda mevcut nâzım ve uygulama imar planlarının değişen 

koşullarda uygulamayı yönlendirmede yetersiz kaldığının belirlenmesi sonucunda, 

aksayan konularda ve topluca düzeltilmesinin gerekli görüldüğü durumlarda, 

yürürlükteki planın temel ilke kararları değiştirilmeden bu plan üzerinde uygulamaya 

dönük ayrıntılarda getirilen gerekli bir dizi düzeltme ve yenileme yapılarak, 

yürürlükteki planın yenilenmesidir (revize edilmesi). 

Uygulamadaki öncelikler nedeniyle kısa sürede elde edilmesi amaçlanan plan revizyonu 

için araştırma ve planlama sürecinin tümüyle yenilenmesi gerekmeyip, ancak fiziksel 

mekânda plan sonrası ortaya çıkan değişikliklerden kaynaklanan ve revizyon gerekçesi 

olan aksaklık ve sorunların araştırılması ve toplu değerlendirmenin yenilenmesi ile 

yetinilir. 

3.2.3 Mevzi imar planı 

Mevcut planların yerleşmiş nüfus için yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının 

kullanıma açılması gereğinin (planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararı) ve 

sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, ilgili yönetmeliğin plan yapım kurallarına 

uyulmak üzere yapımı mümkün olan, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları 

dışında, planla bütünleşmeyen konumdaki, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi 

bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planıdır. Üst ölçekte alınan 

kararlara uymak zorundadır. Mevzi imar planını bölge planlama, kentsel tasarım veya 

mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı gibi uzmanlar 

hazırlamaktadır. 
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3.3. İmar Planı Değişiklikleri                                                                           

Yürürlükte bulunan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 3. Maddesinde plan 

değişikliği; “plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı 

dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerçeklere dayanan, kamu 

yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleri” olarak tanımlanmaktadır. 

“İmar planlarının dayandığı koşullarda değişiklikler meydana gelmesi ya da geleceğe 

yönelik alınan kararların gerçekleşmemesi gibi durumlarda, söz konusu alanlarda imar 

planı değişikliği yoluna gidilir. İmar planı değişikliği kavramı; mevcut imar planında 

bulunan hükümleri değiştiren her türlü eylemi kapsamaktadır. İmar planları değişmez 

birer uygulama aracı değildir fakat bu, planlar üzerinde her türlü değişikliğin 

yapılabileceği anlamına gelmemektedir” (Demir 2009). 

3.3.1 İmar Planı Değişikliklerini Gerektiren Durumlar 

İmar planı değişikliklerini gerektiren durumlar, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik’in 3. bölümünde dört farklı kategoriye ayrılmıştır.   

 Sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi veya yerinin 

değiştirilmesine dair plan değişiklikleri (27.madde), 

 İnşaat emsalinin, adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucun nüfus 

yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişiklikleri (28.madde), 

 Yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı değişiklikleri 

(29.madde), 

 Sosyal ve teknik altyapı kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir 

alanın kullanılışının değiştirilmesi durumudur (30.madde). 
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3.3.2 İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Hususlar 

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi ve devam eden 

maddelerinde yer alan esas ve usullere uyulması zorunludur. Bu nedenle, plan 

değişikliği yapılırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması küçültülmesi 

veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. 

Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için; 

 İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi 

gerçekleşecek ilgili yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 

 İmar planındaki bir sosyal ve teknik altyapı alanın alanının kaldırılabilmesi ancak bu 

tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle 

yapılabilir. 

 Onaylı imar planlarında kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanı olarak belirlenen 

kullanımlar dışında kalan alanlarda plan değişikliği yolu ile yeni bir kentsel, sosyal ve 

teknik altyapı alanı ayrılması halinde, yatırımcı bakanlık ve kuruluşların görüşleri 

alınmak kaydıyla, anılan Yönetmelik ekinde yer alan tablolarda belirtilen asgari alan 

büyüklüğü şartı aranmaz. 

 Afetzede yerleşim alanlarının imar planlarında yapılacak değişikliklerde yeni bir 

kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılması halinde, eşdeğer yeni bir alanın 

ayrılması şartı ile Yönetmeliğe ekli tablolarda belirtilen asgari alan büyüklükleri şartı 

aranmaz. 

 Dini yapı alanlarına ilişkin planlarda ve değişikliklerinde il müftülerinin görüşü 

alınır. 

İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi 

sonucun nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde; 
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 Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları Yönetmelik ekinde 

belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere 

ayrılır ve/veya artırılır. 

 Kat adedi arttırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde 

aşağıdaki formüle göre bulunacak bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari 

uzaklık sağlanacaktır. 

 

K=[(H1 + H2)/2]+7 metre eşitlikte; K= Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (m), 

H1= Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının irtifaı, H2= Yolun diğer cephesinde 

önerilecek yapının irtifaıdır. 

İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı 

değişikliklerinde; 

 Devamlığı olan bir yol belli bir kesimde daraltılamaz. 

 Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu esas alınır. 

 İmar planlarındaki gelişme alanlarında 7 metreden dar yaya, 10 metreden dar trafik 

yolu açılamaz, meskûn alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde 

yukarıdaki standartlara uyulur. 

 İmar planı değişikliği ile çıkmaz sokak ihdas edilemez. 

 İmar planı içinde kalan karayolu, kent içi geçişinin değiştirilmesi durumunda, 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınacak görüşe uyulur. 

 

İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı kullanımlarından başka herhangi bir amaca 

ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi durumunda; 

 Nazım plan ana kararlarının bozucu fonksiyonel değişiklikler plan değişikliği yolu 

ile yapılamaz. 

 Yeni belirtilen kullanışın ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları, Yönetmelik 

ekinde belirtilen standartlara ve nüfus şartı aranmaksızın otopark yönetmeliği 

hükümlerine uygun olarak birlikte düzenlenir. 
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 Yerleşmenin gelişme yönü, büyüklüğü ve arazi kullanımlarının fonksiyonel dağlımı 

ve genel yoğunlukları gibi nazım plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak imar 

planının yeniden yapılması için mümkün olabilir. 

3.3.3 Uygulamada İmar Planı Değişikliklerinin Nedenleri ve Sonuçları                  

Duyguluer (1981) imar planı değişiklik nedenlerini; kamu yararını geride bırakan kişisel 

yarar, toplumsal yarar, yerel yönetim idaresinin gelirinin arttırılmasına yönelik öneriler, 

plan kararlarına uygulama kolaylığı getirilmesi, çizim hatalarının düzeltilmesi olarak 

sıralamaktadır. 

Altın (2006) ise plan değişikliklerinin nedenlerini; rijit planların kentteki gelişmelere 

uyum sağlayamamasından dolayı statik olması, planların hazırlık ve uygulama 

aşamasındaki yetersizlikler, arazi sahiplerinin şahsi istekleri ve kent rantı, plan 

değişikliği sürecinin 3194 sayılı kanun ile birlikte kolaylaşması, planlamaya halk 

katılımının yeterli olmaması, belediyelerin teknik elemen eksikliği, imar planları dışında 

yapılan özel amaçlı planlar ve özel alanlarda planlama yetkileri ile kamu kurumlarının 

talepleri, politikanın etkisi ve planların uygulanması konusunda kontrol mekanizmasının 

yetersizliği olarak özetlemektedir. 

Ünal’a (1994) göre, her imar planı değişikliği, planda açılan bir yara ya da yama gibi 

olduğu ve planın bütünlüğü ve yapısını bozup giderek planı işlemez hale getirdiği için 

imar planı değişiklikleri, büyük bir zorunluluk olmadıkça kesin olarak başvurulmaması 

gereken bir yoldur. 

“Münferit plan değişiklikleri parsel bazında değerlendirildiğinde zararsız olduğu ve 

hatta kişisel birtakım yararlar sağladığı söylenebilir. Ancak plan bütünü göz önüne 

alınarak değerlendirildiğinde kentsel kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesine ve 

kentsel yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır” (Karadavut 2008).  
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4. KENTSEL ARAZİDE DEĞER ARTIŞI   

Kentleşme dar anlamıyla (Keleş 2004) “kent sayısının ve kentte yaşayan insan sayısının 

artmasıdır” ve bir nüfus akımı olarak demografik bir nitelik taşımaktadır. Fakat 

kentleşmeyi sadece nüfus hareketi şeklinde tanımlamak yetersiz olacaktır. Kentleşme 

sanayileşmeyle paralel olarak tanımlandığında, ekonomik, toplumsal, siyasal ve 

davranışsal bütün değişimleri de kapsayan bir süreç olarak açıklanmalıdır. Bu haliyle 

kentleşme (Keleş 2004); sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent 

sayısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında 

artan oranda örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve 

ilişkilerinde kendine özgü değişikliklere yol açan bir nüfus birikim süreci şeklinde 

tanımlanabilir. 

“Kent planlaması bir süreçtir. Planlama ile ilgili amaç ve hedeflerin saptanmasından 

uygulamasına kadar olan bütün aşamalar planlama sürecini oluşturur. Kent planlama 

sürecinin hem ekonomik hem de mekânsal boyutları vardır” (Meşhur 2008). 

“Planlama eylemi ile farklı kentsel kullanımlar (konut, eğitim, sağlık, sosyo-kültürel ve 

ticari alanları vb.) kent içinde belirli bir arazi parçası üzerine sağlıklı bir biçimde yer 

seçmek durumundadır. Her kentsel kullanım, kentin gelişim ivmesine paralel olarak 

kentsel toprağa olan talebi artırmaktadır. Kamusal hizmetler, imar planları ve 

uygulamaları, toplumsal dönüşümle ortaya çıkan kentsel büyüme, özel sektörün bu 

gelişmelere gösterdiği ilgi arazide değer artışlarını oluşturmaktadır” (Sancar 1996). 

4.1 Kentsel Arazi Kavramı 

“Arazi ve toprak; fiziksel olarak üretilemeyen, ya da çok sınırlı bir biçimde üretilebilen 

bir doğal kaynaktır. Araziler kullanım amaçlarına göre tarım arazisi ve kentsel arazi 

olarak sınıflandırılmaktadır: Tarım arazisi; üzerinde tarımsal üretim yapılan ve değeri, 

tarımsal üretim açısından verimliliği ile belirlenen topraktır” (Akın 2007).  
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Keleş’e (1998) göre kentsel arazi (arsa) ise; kent ve kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış 

ve kent yönetiminin sunduğu kolaylık ve donanımlardan yararlanabilecek yerey (arazi) 

olarak tanımlanmaktadır. 

Tekeli (1991), kentsel arazide imar hakkı olmadığını, ancak imar hakkı verilme 

olasılığının yüksek olduğunu ifade etmektedir. Tekeli’ye göre imar hakkı verilmesi 

olasılığı kentsel arazilerde el değiştirme sürecini hızlandırmakta ve kentlerin 

çevresindeki tarım arazileri hızla kentsel arazilere dönüştürülmektedir. 

“Kentsel faaliyetler gelecekteki gelişme yönüne ve büyüklüğüne göre, belirli 

miktarlarda kentsel toprağa gereksinme duymaktadır. Gerekli olan tesislerin yapılması 

için, kamunun ve özel kesimin artan kent toprağı istemi, toprağın değerini de sürekli 

olarak arttırmaktadır. Bir arazi parçasının önce tarımsal kullanılıştan kentsel kullanıma 

(tarımsal araziden arsaya) dönüştürülmesi, dolayısıyla altyapı hizmetlerinin 

götürülmesi, yol, otopark, yeşil alan ve meydan vb. kamusal hizmetlere ilişkin gerekli 

tesislerin yapılması, kentsel arsa olmasını dolayısıyla her aşamada arazide değerin 

katlanarak yeniden üretilmesini sağlamaktadır” (Keleş 2004). 

“Kentsel arazi, tarımsal araziden nitelik olarak farklıdır. Niteliksel olarak kentsel arsaya 

dönüşümdeki birinci yol kamu tarafından yol, su ve elektrik gibi değişik türlerde 

altyapıların sağlanması, ikinci yol ise imar düzenlemeleri yapılarak kullanım 

biçimlerinin belirlenmesidir. Arazinin konut, ticaret veya sanayi arsası haline 

dönüştürülmesiyle kentsel araziden bir kentsel arsa üretilmiş olmaktadır. Tarımsal 

arazilerin ya da kullanılmayan arazilerin kentsel arsa haline dönüştürülmesiyle, kentsel 

arsa miktarı artmaktadır. Üstelik imar düzenlemeleri toprağın değerinin katlanarak 

artmasını sağlamaktadır” (Tekeli 2009). 

Tüm bunlardan hareketle özetle; tarım alanı olarak kullanılan topraklar, altyapı 

hizmetleri getirilmesi ve imar hakları verilmesi yolu ile kentsel toprağa 

dönüştürülmektedir. İmar parseli haline getirilerek de üzerinde imar hakkı tanınan arazi 

ise kentsel arsa adını almaktadır. Aşağıda tarım arazisi, kentsel arazi ve kentsel arsanın 

tanımına bağlı farklılıklar ortaya konulmuştur (Çizelge 4.1). 
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Kentsel mekanların özellikle yakın çevresindeki tarım arazisinin imar programı 

kapsamına alınması ve kentsel arazi veya imar parseline dönüşümü; nüfus artışı ve 

kentleşme sürecini hızlandırmaktadır. Kentsel arsa arzı, yetkili kamu otoritesi tarafından 

sağlanan altyapı ve imar hakları ile oluşmakta ve bu yolla yerel idareler kentsel gelişimi 

yönlendirme olanağına sahip olmaktadır (Çizelge 4.1). 

 Çizelge 4.1 Tarım arazisi, kentsel arazi ve arsanın tanımı ve özellikleri (Uzun 2000)                                                                           

Türü Tanımı Değer Oluşumu 

Tarım Arazisi 

Tarımsal üretim için kullanılan bir doğal 

kaynaktır. Kentten uzaklığı, kentsel arazi 

spekülasyonunun bittiği yerden 

başlamaktadır. 

Piyasa değeri, verim ve 

işletme maliyeti 

farklılaşmasına bağlı olarak 

tarımsal ürün potansiyeline 

göre değişmektedir. 

Kentsel Arazi 

Kentsel arsanın hemen bitişiğinde kentsel 

gelişme alanında yer alan henüz imar 

hakları ve kullanım türü belirlenmemiş 

yapılaşma için gelişmemiş arsaya dönüşme 

potansiyeline sahip alanlardır. İdari karar ve 

kentin büyümesiyle oluşmaktadır. 

Piyasa değeri, kentsel arsaya 

dönüşeceği umulan süreye ve 

kentsel gelişmelere göre 

oluşmaktadır. 

Kentsel Arsa 

İmar planı ile imar hakları belirlenmiş, imar 

parseline dönüşmüş ve altyapı sistemine 

bağlanmış, yapılaşma olgunluğuna erişmiş 

alanlardır. 

Piyasa değeri, kent 

merkezine göre konumu, 

altyapı, kullanım türü, imar 

hakkı ve talebe göre 

belirlenmektedir. 

 

4.2 Kentsel Arazide Değer Oluşumu 

“Kentlerde yaşayan insanların nüfusları arttıkça kentsel toprağa olan ihtiyaçta artar 

çünkü kentlinin ihtiyaçları artmaktadır. Bu ihtiyaçlar en başta barınma, sağlık, eğitim, 

dinlenme, eğlenme ve kültürel yapının gerektirdikleridir. Bunun dışında kentlinin 

geçimini sağlayabilmesi için çalışması gereklidir. Kentsel bir diğer ihtiyaçta doğal 

olarak çalışma alanları yani ekonomik etkinliklerdir. Kentsel yaşamın planlı olarak 

büyüyüp gelişebilmesi için belirli oranlarda kentsel işlevlerin arazide yerleşmesi 

zorunlu olduğundan, kentsel araziye ihtiyaç vardır. Bu gereksinme kentin gelişme 

yönündeki arazilerde bir değer artışına neden olmaktadır” (Kartal 1993). 
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“Kentsel arazi değerindeki artışı, ekonomik ve toplumsal koşullardaki değişiklikler ve 

yasadışı yapılaşma hareketleri gibi etkiler göz önünde bulundurulmadan 

basitleştirilerek” (Keleş vd. 1999)  Şekil 4.1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.1 Kent arazisinde değer artış süreci (Keleş vd. 1999) 

“Genellikle kent çevresinde yer alan tarım arazileri, merkezlerin doyuma ulaşmasıyla 

neredeyse sadece belde belediyelerinin sınırları içinde kalmaktadır. Tarımsal toprağın 

değeri önceleri verimliliğine göre artarken, hızlı kentleşme sonucu büyüyen istem ve 

konut alanlarının buraları istila etme eğilimi bu artışa yeni bir boyut kazandırmaktadır” 

(Uzun 2000).  

“Önce tarımsal kullanış değerine sahip olan araziye kentin yaklaşması ve istem ile bir 

değer artışına uğramakta, yerleşmenin belediye statüsü kazanması ile birlikte daha değer 

kazanmaktadır. Belediye sınırları içine alınan bu alanın imar planının yapılması tekrar 

bir artışa neden olarak, altyapının tamamlanmasıyla kentsel kullanıma hazır olan arazi 

verilen işlev ve yoğunluğa bağlı olarak yine bir değer artışına uğramaktadır. Bundan 

sonra alan yapılan yol, donatı ve önemli proje yatırımları fiyatları daha da artırıcı rol 

oynamaktadır” (Uzun 2000). 
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Kırsal arazilerin kentsel arsaya dönüşümüne sebep olan kentsel büyüme, kamuca 

sağlanan altyapı ve imar kararları sonucu oluşan arazi değerindeki birim artışın şematik 

gösterimi Şekil 4.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2 Arazi değerindeki birim m² artışın şematik diyagramı (Uzun 2000) 

“Diyagramda görüldüğü üzere taşınmaz fiyatındaki esas artışlar tarım arazilerinin imar 

planı kapsamına alınmasından kaynaklanan X ve kamuca sağlanan altyapı yatırımları 

N’den kaynaklanmaktadır. Maliyetin üstündeki değeri gösteren Z, altyapı yatırımlarının 

gerçek maliyeti N ile ilgili taşınmazın piyasa değeri arasındaki farktır. Değer artışını 

gösteren Z, hemen hemen daima altyapı maliyetinin üzerinde bir değerdir. Arazi 

değerindeki artış X, kentin sürekli gelişiyor olması nedeniyle yapılan arazi satın alma 

talebinden kaynaklanmaktadır” (Uzun 2000).  
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“Tarım arazileri gelecekte kamusal kararlar ile kentsel gelişmeye açılacağı beklentisine 

bağlı olarak satın alınır. Bu arazilerin değer yükselmesini ifade eden X, arazinin kentsel 

kullanıma açılmasını sağlayan plancının bir hediyesidir ve satın alan kişinin öngörüsünü 

doğrulamıştır. Z değer artışı nüfus ve gelir büyümesinden kaynaklanan talep etkisiyle 

devam edecektir. Çünkü kentsel arsanın kent içindeki göreli konumu sürekli 

değişmektedir” (Uzun 2000). 

“Şehirlerde hem çarpık yapılaşmanın önüne geçebilmek hem de kentleşme için önemli 

olan alt ve üstyapı donanımlarını bir program dâhilinde gerçekleştirebilmek amacıyla ilk 

iş olarak plan çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Artık tarım arazisinin kentsel araziye 

ve arsaya dönüşüm süreci başlamakta, verilen kararlar ve işlemler değer artırıcı 

olmaktadır”(Uzun 2000). 

“Kentsel alan sosyo-ekonomik anlamda bünyesinde bulundurduğu kozlar nedeni ile 

özellikle 1950’li yıllarla birlikte tarımda makineleşme ve Sanayi Devrimi’nin getirdiği 

teknolojik olanaklardan dolayı kırsal alandan nüfusu çekmesini hızlandırmıştır. Ancak 

kentlere gelen nüfus ‘barınma, dinlenme, çalışma ve ulaşım’ olarak belirlenen kentsel 

faaliyetlerini karşılayabilmek için, kentsel alanın fiziksel olarak kapasitesi 

zorlamaktadır. Kentler bu süreci kentsel alan üzerinde yapı yoğunluğunu artırarak 

yaşamaya başlamışlardır. Ancak dikey büyümesini tamamlayıp gittikçe doygunluğuna 

ulaşan kentler, yatay olarak  çeperlerine doğru büyüme ve genişleme eğilimi 

göstermektedirler. “Kentsel saçaklanma” olarak adlandırılan bu gelişme sürecinde kır 

karakterli alanın kentsel alan içerisine alınması  ile çeperde bir takım yapısal değişim ve 

dönüşümler yaşanmaktadır”(Akın 2007). 

“Kent merkezlerinde, gerek işyeri gerekse konut alanları zamanla işlevini kaybetme 

durumuna gelebilirler. Merkezi ya da yerel yönetimler bu duruma çözüm üretmek 

amacıyla kent çeperlerinde yeni projeler hazırlar ya da hazırlatır. Böylece proje yapılan 

kent çevresindeki bu alanlarda; organize sanayi, sanayi siteleri ya da topu konut alanları 

vb. alanların oluşumuyla arazilerde bir değer artışı gözlemlenebilmektedir”(Akın 2007). 
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“Arazi,  imar parseli haline getirildiği esnada bir değer artışına uğrarken diğer yandan 

da teknik ve sosyal altyapı alanlarının çıkarılmasıyla alan olarak azalma durumu ortaya 

çıkmaktadır. Fakat donatı alanlarının yakınında oluşturulan parseller bu avantajla yine 

de ilk değerlerinin çok üstünde bir fiyata sahip olmaktadırlar”(Akın 2007).   

Bütün bunlardan hareketle bir imar parselinin değerini etkileyebilecek temel özellikler 

ise Tanrıvermiş’e (2016) göre aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:                                                                     

 Parsel yüzölçümü (genişliği veya alanı),  

 Parselin konumu (ana yola cepheli olması, ana cadde veya sokak üzerinde olması ve 

köşe parsel olması gibi),  

 Taşınmazın biçimi ve zeminin fiziksel yapısı,  

 Parsel boyutları, cephe (yol boyunca uzunluğu) ve derinlik,  

 İmar planı ile parsele yüklenmiş olan işlev ve çevresinin yapılaşma koşulları,  

 Yapılaşma koşulları ve kısıtları (taban alanı katsayısı, ön, yan ve arka bahçe çekme 

mesafeleri, inşaat emsali veya kat alanı katsayısı gibi),  

 Taşınmazın üzerinde bulunduğu yol, cadde ve sokak genişliği,  

 Taşınmazların kullanımını kısıtlayıcı etkenler (yeşil alan kararı sit kararları, koruma 

alanı etkileşim sahası ve yapılaşma yasağı gibi),  

 Taşınmaz zeminin jeolojik yapısı veya zemin stabilitesi ile topoğrafik yapı,  

 Taşınmazın sosyal, kültürel donatı ve ulaşım olanaklarından yararlanma durumu,  

 Taşınmaz üzerindeki hak ve yükümlülükler (irtifak hakkı, şerhler, beyanlar ve rehin 

hakları gibi),  

 Arsa olarak tanımlanmış taşınmazın tapuda arazi olarak kayıtlı olması ve fiilen imar 

uygulaması görmemiş (düzenleme ortaklık payı nispetinde parsel yüzölçümünden 

indirim yapılmamış) olması,  

 Taşınmazın kent merkezi, sosyal ve kültürel donatı alanlarına olan mesafesi gibi 

değeri olumlu ve/veya olumsuz yönlerde etkileyebilecek faktörler bulunmaktadır.   
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4.3 Kent Planlama ve Kentsel Rant İlişkisi 

“Planlama eylemi ile farklı kentsel kullanımlar (konut, eğitim, sağlık, sosyo-kültürel ve 

ticari alanları gibi) kent içinde belirli bir arazi parçası üzerine sağlıklı bir biçimde yer 

seçmek durumundadır. Her kentsel kullanım, kentin gelişim ivmesine paralel olarak 

kentsel araziye olan talebi artırmaktadır. Kamusal hizmetler, imar planları ve 

uygulamaları, toplumsal dönüşümle ortaya çıkan kentsel büyüme, özel sektörün bu 

gelişmelere gösterdiği ilgi arazide değer artışlarını oluşturmaktadır” (Sancar 1996). 

Merkezi ve yerel yönetimler, arsaya dönüşüm için altyapı düzenlemesini de kapsayan 

birtakım işlemler yürütmekte ve harcamada bulunmaktadır. Yapılan bu harcamalar, 

kentsel kullanımda arsalar için bir değer artışı olarak kendini göstermektedir. Önal’a 

(2002) göre araziden arsaya dönüşüm sürecinde görülen değer artışının kaynağı 

doğrudan kamunun yaptığı altyapı ve üst yapı ile ilgili işlem ve eylemlerdir. 

“Kentlerin planlamaları, nazım plan, uygulama planı gibi şeklinde yapılabilir. Planlama 

politikalarında, merkezi yönetimin doğrudan belirleyici olduğu söylenebilir. Belediyeler 

mekânları planlar aracılığı ile örgütlerler. İmar planında değişiklik yapma yetkisine 

sahip olan belediye yeşil alan olarak planlanan bir alanı konut alanına dönüştürebilir, bu 

alanı özel mülkiyete açabilir. Konut alanlarında yapacağı değişikliklere kat yüksekliği 

arttırma ve eksiltme yetkisine sahip olduğundan bölgedeki ranta doğrudan etkide 

bulunabilir. Buna bağlı olarak belediyeler kamulaştırma, mülkiyet hakkını sınırlandırma 

ve arazi bedelini belirleme gibi bir takım yetkilere sahiptir” (Akın 2007). 

“Taşınmazların değerindeki değişimin toplamı, imar planı yapılan gelişme alanındaki 

değişimin toplamıdır. Değer değişiminden anlaşılması gereken, parsellerin kamu 

tarafından verilen imar hakları ve kamu altyapı tesislerinin inşası sonucu oluşan gelişim 

sonrası değeri ile gelişim öncesi değeri arasındaki farktır. Bu değer değişimi hemen 

hemen toplamda pozitif olacaktır” (Uzun 2000). 
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“İmar planları, kentsel fonksiyon arasında varolan ve sağlanabilecek olanaklar 

çerçevesinde en iyi çözüm yolları bularak, belde halkına iyi yaşam koşulları sağlamayı 

amaçlamıştır. Bu amaç gerçekleştirilmeye çalışılırken mülkiyet, arsa piyasası, arazi 

kullanımı, değer artışı, taşınmaz vergileri gibi olguları etkilemektedir” (Uzun 2000). 

İmar planlarının etkilediği faktörler ve bu faktörlerin etkilenme biçimleri aşağıda özet 

olarak sunulmuştur (Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.2 İmar planı ve etkilediği olgular arasındaki ilişki (Uzun 2000) 

Etkilediği 

Faktörler  
Etkileme Biçimi 

Arazi 

Kullanımı 

Kent arazileri rasyonel kullanım için farklı yapı hakkı ve kullanış 

alanlarına ayrılmıştır. 

Mülkiyet 

Kentsel arazilerin özünde mevcut olan, kıt kaynak olma ve 

çoğaltamama özelliklerini arttırmaktadır. Taşınmazlar arasında 

homojen olmayan bir değer farklılaşmasına neden olmaktadır. 

Arsa Piyasası 

Arsa piyasası oluşturur. Ama denetlenmeyen arsa piyasası imar 

planlarının kabul edilebilir maliyetle gerçekleşmesini imkânsız 

kılmaktadır. 

Kentleşme 

İmar planına dayalı kentsel gelişmeyi ve büyümeyi sağlayarak 

ekonomik ve toplumsal maliyetleri optimum düzeyde tutan kent 

yapısını amaçlamaktadır. 

Arazi Değer 

Artışı Etkisi 

 Değer yaratma işlevi vardır.  

 Taşınmazlara değeri veren yasal bir belgedir. 

 Kentsel arazinin toplum değerinin dağılımını yapan bir araçtır. 

 Çoğunlukta mülkiyeti ödüllendirme aracıdır. 

 Kent toprağında yaratılan rantın bölüşümünü düzenleyen belgedir. 

Taşınmaz 

Vergileri 

Emlak vergisi için arsa ve arazi ayrımına dayalı vergileme 

sisteminde, planlama ile arazileri arsaya dönüştürür ve imar hakkı 

ile taşınmaz değerlemesine nesnel veri aktarır. 

Altyapı 

Teknik ve sosyal altyapı donatılarının kent ölçeğinde dağılımını ve 

biçimlenmesini sağlar. Böylelikle yatırım kurumlarının, yatırım 

proje ve programlarını yönlendirir. 

4.4 Arsa Spekülasyonu 

“Tarım arazilerinin arsa haline dönüşmesi sürecinde spekülatörler önce araziyi bugünkü 

kullanım değeri üzerinden satın almakta ve imar sonucu oluşan değer üzerinden 

satmaktadırlar. Çoğu kere de kentler imar planının saptadığı gelişme yönlerinde değil, 

spekülasyona konu olan arazilerin bulunduğu yönde gelişmektedir” (Çelik 2007). 



  39 

 

 “Enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücünün düşmesi, arsanın karlı bir yatırım 

aracı olarak görülmesine neden olmaktadır. Arsa fiyatlarının denetlenemediği ve 

parçalanmış mülkiyet yapısı ile spekülasyon kaçınılmaz olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gelecekte oluşabilecek değer ve fiyat artışlarından yararlanmak için mülk sahipleri 

tarafından arsaların boş bekletilmesine ve kentsel kullanıma ayrılmamasına arsa 

spekülasyonu adı verilmektedir” (Sancar 1996). 

Keleş’e (2004) göre spekülasyonun oluşumunda etkili olan üç grup vardır. İlk grubu 

oluşturan mülksüzler, toprağın değer artışını doğrudan etkilemezler ancak yaşam 

koşullarını olumsuz yönde etkilerler. İkinci grupta ise, taşınmazın zamanla artan 

değerinden yarar sağlayan, parasını taşınmaz üzerinden değerlendiren ve bu işleri 

kazanç güdüsü olmadan yapan eylemsiz spekülatörlerdir. Üçüncü grupta ise, arsa 

spekülasyonunu, emlak komisyonculuğunu meslek edinmiş, bu işi spekülasyon güdüsü 

ile yapan eylemli spekülatörler bulunur. Bu spekülatörler, kentsel mekânın 

şekillenmesinde ve kentsel gelişimin yönlendirilmesinde etkin rol oynarlar. 
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5. AKSARAY İLİ HAMİDİYE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ  

Çalışmanın bu bölümünde 29 Aralık 1998 tarihli bakanlar kurulu kararıyla belediye 

statüsünü kazanan Hamidiye Beldesi’nin tarihsel, coğrafi, demografik ve ekonomik 

durumu hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, 1999-2008 yılları arasında merkeze 

bağlı bir mahalle olmadan önce Hamidiye Belediyesi’nce yapılan imar planlarına, plan 

değişikliklerine, mevzi imar planlarına, arsa ve arazilerin kullanım amaçlarını etkileyen 

sektörlere ve bütün bunların yerleşim alanına olan etkilerine değinilecektir. 

Merkezi yönetimin, Aksaray’da 1990’lı yıllarda gerçekleştirmiş olduğu kamu 

yatırımlarının (Aksaray Organize Sanayi Bölgesi ve Aksaray Üniversitesi Kampüs 

Alanı) beldenin mera olarak kullandığı arazilerde konumlandırılması ve alınan imar 

kararlarıyla başlayan mekânsal değişim süreciyle birlikte, 25 Ağustos 2008 tarihinde 

Hamidiye’nin merkeze bağlı bir mahalle statüsüne dönüşümünden sonra bölgeye 

taşınılması düşünülen küçük sanayi sitesinin çevre arsa ve arazi değerleri üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. İç Anadolu Bölgesi’ndeki Aksaray İli, doğusunda Nevşehir, 

güneydoğusunda Niğde, batısında Konya, kuzeyinde Ankara, kuzeydoğusunda Kırşehir 

ile çevrilidir (Şekil 5.1). Kuzeybatısında Tuz Gölü bulunmaktadır. Ankara’ya 225 km, 

Konya’ya 148 km, Adana’ya 265 km ve Mersin Limanı’na 258 km uzaklıktadır. 

 

Şekil 5.1 Aksaray İl Haritası 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.agacoren.gov.tr/default_B0.aspx?content=1133&ei=ZVZHVbmRCMHiaNWzgeAK&bvm=bv.92291466,d.ZGU&psig=AFQjCNHYQHBVvSDq_eGZWTMInF86f15P8g&ust=1430824857464683
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5.1 Hamidiye Beldesi’nin Tarihsel, Coğrafi ve Demografik Özellikleri 

Hamidiye’nin köy olarak kurulması 1900 yılına rastlamaktadır. Daha önceleri bu 

mevkiye yakın bir köyün adı olan Alaca ismiyle beraber uzun yıllar Hamidiye-Alaca 

şeklinde anılmıştır. Köy, II.Abdülhamit zamanı 1898-1899 yıllarında bugünkü 

Ukrayna’nın, o yıllarda Rusların egemenliğinde olan Kırım yarım adasından büyük 

göçlerle Anavatana gelmek zorunda bırakılan Kırım-Tatar Türkleri tarafından 

kurulmuştur. II.Abdülhamit tarafından yerleşiminin sağlanmasından dolayı köyün ismi 

de Hamidiye  olarak anılmıştır.  

Belde, mevki olarak Aksaray-Adana E-90 Karayolu’nun 12.km.sindedir (Şekil 5.2). E-

90 Karayolu beldenin mera ve ekime elverişli alanlarını ikiye ayırmaktadır. 

Hamidiye’nin kuzey ve batı tarafı ekilebilir oldukça geniş bir araziye sahiptir. Buralarda 

yonca, pancar, buğday, arpa ve mısır gibi ürünler ekilmektedir. Doğu tarafı ise tamamen 

meradır (Şekil 5.3). Bu kısım hayvancılık için çok ideal bir yapıya sahiptir. 

Hamidiye Kasabası bu tarihten sonra sadece on yıl belediye olarak kalabilmiş, 2008 

yılında belediye tüzel kişiliği kaldırılarak Aksaray Belediyesi’ne iki mahalle olarak 

bağlanmıştır. Bu yeni mahalleler: Bahçesaray ve Kırımlı mahalleleridir. Bugün bu 

mahallelerde toplam 520 hane ve 2300 civarında nüfus bulunmaktadır.  

 

  Şekil 5.2 Hamidiye (Bahçesaray) Beldesi’nin konumu 
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Şekil 5.3 Hamidiye (Bahçesaray) Beldesi uydu görüntüsü 

Hamidiye Köyü uzun yıllar köy statüsünde kaldıktan sonra 29 Aralık 1998 tarihinde 

1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanun ile değişik 7.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belediye kurulmasına karar verilmiş (Şekil 5.4), 1999 yılı başlarında yapılan 

yerel seçimlerle birlikte ilk belediye başkanını seçmiş ve belde belediyesi statüsüne 

geçmiştir.  

 

Şekil 5.4 Hamidiye’nin belediye tüzel kişiliği kazanması (Aksaray Belediyesi arşivi) 

Aksaray Şehir 

Merkezi 

Hamidiye 

Mera 

Arazisi 

Tarım   

Arazileri 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 

Aksaray Üniversitesi 

 K 
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5.2 Hamidiye Beldesi’nin Mekânsal Özellikleri 

Hamidiye (Bahçesaray) yerleşmesinin de üzerinde bulunduğu Adana Yolu Aksı kentin 

güneydeki gelişme koridorudur. Belde alanının eğim durumu incelendiğinde düze yakın 

olduğu görülmektedir. Tarıma elverişli araziler beldenin kuzeyinde, E-90 Karayolu 

boyunca hizalanan kısımlardır. Belde yerleşim yerinin batısında yer alan kısımlarda da 

tarım yapılmakla birlikte beldenin E-90 Karayolu hizasındaki arazilere oranla 

verimliliği düşüktür. E-90 Karayolu, beldenin mera olarak kullandığı arazi ile beldeyi 

ayırmaktadır. Bölge halkının geçim kaynağı tarım olmakla beraber, yıllar boyu mera 

olarak kullanılan bu arazinin hayvancılığın gelişiminde önemli bir rolü olmuştur. 

Yörede üretilen süt ve süt ürünlerinin yerel piyasada rağbet görmesi, ekonomik yönden 

belde halkına olumlu yönde bir katkıda bulunmuştur. 

Ülkemizde mera vasfına haiz arazilerin niteliğinin salt verimsiz ve çorak olarak 

görülmesi ve bunun doğal bir sonucu olarak tahsis amacı değişikliğiyle kamu 

yatırımlarının yer seçiminde en kolay alanlar olması durumu Hamidiye’de de kendini 

göstermiş, 1994 yılında Hamidiye Köyü adına tescilli Pafta:15, 1859 No’lu parselde 

15.798.248,30 m² mera alanının 2.020.000,00 m²’si ifraz yoluyla 2005 yılında kurulacak 

olan Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanı olarak ayrılmıştır (Şekil 5.5).  

 

Şekil 5.5 Hamidiye merasında ifraz yoluyla kampüs alanı oluşumu                     

(Aksaray Kadastro İl Müdürlüğü arşivi) 
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Aşağıda verilen Şekil 5.6 ve Şekil 5.7’de ise, Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanının 

bugünkü hali ve Hamidiye merası görülmektedir. 

 

Şekil 5.6 Aksaray Üniversitesi Kampüsü ve Hamidiye mera arazisi 

   

 

Şekil 5.7 Aksaray Üniversitesi ve Hamidiye merası 

 

                                                   

Hamidiye merası 
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1999 yılından itibaren faaliyete geçen Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nin E-90 

Karayolu üzerinde yöreye yakın bir konumda yatırımcıların hizmetine sunulması 

sonucu (Şekil 5.8), belde de hem üniversite kampüs alanına, hem de organize sanayi 

alanına yakın konumdaki arsa ve arazi değerlerinde değişimler yaşanmaya başlamıştır.  

 

Şekil 5.8 Hamidiye (Bahçesaray) Yerleşimi ve Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 

5.3 Hamidiye Beldesi’nin Planlama Tarihi 

1997 yılında Hamidiye köy statüsündeyken eski köy yerleşim alanını ve karşısında 

bulunan mera arazisinden köy gelişim alanı olarak valilik oluruyla verilen alanı da 

kapsayan bir köy yerleşim planı yapılmıştır. Burada dikkat çeken husus, yerleşim 

yerinin karşısında bulunan şekil 5.9’da bugünkü halini gördüğümüz yaklaşık 50 hektar 

mera alanının köy gelişim planına valilik oluruyla dâhil edilmesi yani imara açılması ve 

muhtarlıkça yerel halka satışının gerçekleşmiş olmasıdır. 

                

              

                 Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 
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1999 yılında belediye statüsünü kazanan Hamidiye’de 2000 yılında ilk imar planı 

yapılmış, 2006 yılında ise bu plan ilave ve revize edilerek 2009 yılına kadar 

geçerliliğini sürdürmüştür. 

 

Şekil 5.9 Hamidiye’de 1997 yılında köy yerleşimine dâhil edilen alan 

2000 yılında Hamidiye Belediyesi tarafından yapılan ilk imar planında özellikle Adana 

Yolu Aksı için yatırımcılardan gelen talebi karşılayacak düzeyde sanayi ve konut dışı 

kentsel çalışma alanları öngörülememiş, bu durum izleyen yıllarda Hamidiye Belediye 

Meclisi’nce alınan meclis kararlarında; gerek mülk sahibi yerel halkın, gerekse 

yatırımcıların talebi üzerine yapılan plan değişiklikleri ve mevzi imar plan kararları 

olarak yansıması durumu ortaya çıkmıştır. 

Yapılan inceleme sonucu 2000-2006 yılları arasında alınan meclis karar tutanaklarında 

plan değişiklik talepleri ve mevzi plan onama kararlarına rastlanmaktadır. Bunun doğal 

bir sonucu olarak değişik çapta ve özellikte faaliyet gösteren işletmelerin açılmasıyla 
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beldede ticaret ve sanayi kullanımlar için mekânsal değişimler yaşanmıştır. Yaşanan bu 

değişim bir bakıma yöredeki arsa ve arazi değerleri üzerinde tetikleyici bir unsur 

olmuştur. 

2006 yılına gelindiğinde Hamidiye Belediyesi yaşanan bu gelişmelere duyarsız 

kalamamış yapmış olduğu revizyon+ilave imar planı ile ticaret ve sanayi lejantlarının 

daha derli toplu bir vaziyete getirilmesine çalışmıştır. 

Belde 2009 yılında Aksaray merkezine bağlı bir mahalle olduktan sonra, 2011 yılında 

Aksaray Belediyesi tarafından alınan karar neticesi üniversite ve organize sanayi 

arasında kalan, Şekil 5.10’da görüldüğü üzere Bahçesaray 15 pafta, 2179 parselde 

bulunan ve yine mera vasfında olan araziden 3.000.000 m² ihdas edilerek yeni yapılacak 

küçük sanayi sitesinin bu alan üzerine konumlandırılmak istenmesiyle de bölgedeki arsa 

ve arazi değerleri üzerinde yeniden bir değişim dalgasının oluşumuna neden olmuştur. 

 

Şekil 5.10 Kampüs, küçük sanayi sitesi ve organize sanayi kadastro sınırları gösterimi 

(Aksaray Kadastro İl Müdürlüğü arşivi) 

                                                  

Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanı 

Organize Sanayi Bölgesi  

Hamidiye 

Kurulacak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Alanı 

Mera Arazisi 

Mera Arazisi 

Lastik Fabrikası 

Konut                       

Gelişim                          

Alanı 
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5.3.1 2000 yılı imar planı 

Hamidiye Beldesinde ilk plan yaklaşık 200 hektar için hazırlanan 1/5000 ölçekli imar 

planıdır. Hamidiye Belediye Meclisinin 17.04.2000 tarih ve 20 sayılı kararıyla 

onaylanan plana göre beldenin eski yerleşim alanını ve doğusundaki mera arazisinin 

güneyinde kalan köy gelişim alanını kapsayan bu imar planında daha çok düşük ya da 

seyrek yoğunlukta konut alanı ve ticaret alanı kullanımları öngörülmüş, özellikle E-90 

Karayolu yanında bulunan arsalarda sanayi ve kentsel çalışma alanları için gelen yoğun 

talepleri karşılayacak düzeyde kullanım alanı planlanmamıştır (Şekil 5.11). Bunun bir 

sonucu olarak da beldede, 2000-2006 yılları arasında yatırımcılardan gelen talepler 

değerlendirilerek sanayi ve kentsel çalışma alanları oluşturmak amacıyla 15 adet mevzi 

imar planı ve 9 adet plan değişikliği kararı almıştır. 

 

Şekil 5.11 Hamidiye Beldesi 2000 yılı imar planı görüntüsü (Aksaray Belediyesi arşivi) 

  K 
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5.3.2 2006 yılı ilave ve revizyon imar planı 

Hamidiye Belediye Meclisinin 03.03.2006 tarih ve 02 sayılı kararıyla onaylanan 

ilave+revizyon imar planına göre; beldede üç farklı alanında ilave ve revizyon 

yapılmıştır.  Mevcut durumun tespiti 1/1000 ölçekli imar planı açıklama raporunda şu 

şekilde belirtilmektedir: 

 “I.alan: Beldenin yerleşim alanının kuzeydoğusunda ve E-90 Karayoluna bitişik 

durumda bulunan yaklaşık 165 hektarlık alandır. Söz konusu bu alanın çok az kısmında 

yapılaşma mevcuttur. Arazinin mevcut kullanımı incelendiğinde ilave yapılan alanın 

tamamı konut dışı amaçlarla kullanıldığı görülmüştür. Bu kullanımlar; araç servis 

istasyonları, akaryakıt ve LPG satış istasyonları ve tavuk çiftliğidir. Ayrıca bu tesislerin 

içerisinde idari bina, wc, lokanta vb. yapılar mevcuttur” (Şekil 5.12). 

 

 

  

Şekil 5.12 2006 yılı ilave ve revizyon imar planı - I.alan 
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Hamidiye Belediyesi’nce 2000 yılında yapılan ilk imar planına ilave olarak yapılan bu 

planla, E-90 Karayolu’na bitişik konumda bulunan konut dışı kentsel çalışma 

alanlarının bir bütün içerisinde yeniden planlanması amaçlanmıştır. Nitekim ilave ve 

revizyon imar planı yapılmasına iten başlıca nedenler ise şöyle sıralanmıştır: 

 “Mevcut tesislerin imar planları ayrı ayrı plan hükümleri içerdiği için birbirinden 

kopuktur. Bu alanların yeniden bir bütün içerisinde ele alınarak planlanması, 

 Planlama alanı Aksaray şehir merkezine de yakın olduğu için yatırımcılar tarafından 

yapılacak tesislerin bu planda alınan kararlar doğrultusunda bir bütünlük sağlanarak 

kopuklukların önlenmesi, 

 Planlama alanının Aksaray’a ve üniversite kampüsüne çok yakın olması nedeniyle 

Aksaray’ın, Hamidiye Beldesi’nin ve E-90 Karayolu’ndan geçen yolcuların çalışma, 

dinlenme, eğlenme ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için uygun alanlar 

olmasıdır.” 

Bütün bunlardan hareketle Hamidiye 2006 yılı ilave ve revizyon imar planında I.alan 

için alınan planlama kararları ise aşağıdaki gibi maddeleştirilmiştir: 

 “Planlama yapılmadan arazide incelemeler yapılmış ve alandaki tesisler için yapılan 

mevzi imar planları da göz önünde bulundurularak planlama yapılmıştır. Söz konusu 

planlardaki alan büyüklükleri genelde korunmuş, yapılaşma koşulları ve yapı yaklaşma 

mesafeleri yeniden düzenlenmiştir. 

 50 metrelik Aksaray-Adana Karayolu, kamulaştırma sınırının sağından ve solundan 5 

metre genişletilerek 60 metre olarak planlanmıştır. Bu yolun yanında ulaşımın 

rahatlatılması amacıyla 15 ve 10 metrelik yollar düzenlenmiştir. Ayrıca karayoluna 

paralel servis yolları planlanarak karayoluna kontrollü giriş-çıkış sağlanmıştır. Mevcut 

tesislerin olduğu yerler karayoluna bitişik yapılmış servis yolu bu alanlarda 

planlanmamıştır. 

 Alanın batısından geçen mevcut kanal 7 metre olarak planlanmıştır. Kanalın çevresi 

yeşil alan olarak düzenlenmiş ve kanala paralel 15 metrelik toplayıcı yol planlanmıştır. 

 Önceden yapılan mevzi imar planları ile ilave yapılan alanlar birlikte bütünlük 

arzedecek şekilde düzenlenmiştir. 
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 Revizyon yapılan konut alanları, ilave alanların ulaşım sistemine uygun hale 

getirilmek için yapılmıştır. 

 Planlama alanında, mevcut ruhsatlı yapıların dışında yeni yapılacak 2 katı aşan 

yapılar için mutlaka zemin etüdü raporu hazırlatılacaktır.” 

2006 yılı ilave ve revizyon imar planında II.alan için yapılan durum tespitinde ise şu 

hususlara değinilmiştir: 

 “Planlama alanı Hamidiye Beldesi’nin yerleşim alanının güneyinde ve yerleşim 

alanına bitişik durumda 85 hektarlık alandır. 

 Planlama alanının E-90 Karayolu’na sınır alanlarında yapılaşma mevcuttur. Arazinin 

mevcut kullanımı sanayi amaçlı olup tekstil fabrikası, tuğla fabrikası, maden fabrikası, 

bijon fabrikasından ibarettir. 

 Planlama alanındaki mülkiyetin bir kısmı özel şahsa konu olan mülkiyetten bir kısmı 

da meradan oluşmaktadır” (Şekil 5.13). 

 

Şekil 5.13 2016 yılı ilave ve revizyon imar planı - II.alan 
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Söz konusu bu II.alan için yapılan ilave ve revizyon imar planının yapılmasına iten 

nedenler şu şekilde sıralanmıştır: 

 “Mevcut tesislerin imar planları ayrı ayrı plan hükümleri içerdiği için birbirinden 

kopuktur. Bu alanların yeniden bir bütün içerisinde ele alınarak planlanması, 

 Hızla büyüyen Hamidiye Beldesi’nin ilerde oluşabilecek konut ve sosyal donatı 

alanları ihtiyacını karşılamak, 

 Planlama alanı, Aksaray’a ve üniversite kampüsüne çok yakın olması nedeniyle ve 

ayrıca Aksaray şehir merkezinin Hamidiye Beldesi’ne doğru gelişme gösterdiği 

düşünülürse bu alanların imar planı içerisine alınmasının gerekliliğidir.” 

II.alan için alınan planlama kararları ise şöyle sıralanmıştır: 

 “Planlama yapılmadan önce alanın yerşnde ve paftasında gerekli incelemeler 

yapılmıştır. Ayrıca mevcut tesisler için hazırlanan mevzi imar planları da incelenmiştir. 

Söz konusu planlardaki alan büyüklükleri genelde korunmuş, yapılaşma koşulları ve 

yapı yaklaşma mesafeleri yeniden düzenlenmiştir. 

 Aksaray-Adana Karayolu 60 metre olarak planlanmış ve bu yola az bağlantı verilerek 

trafik kontrolü sağlanmıştır. Mevcut imar planındaki 30 metrelik yol aynı istikamette 

devam ettirilmiş ve imar planının batısı bu yolla bitirilmiştir. Organize sanayi bölgesiyle 

planlama alanı arasında 15 metrelik yol planlanmış ve bu yol mevcut imar planındaki 15 

metrelik yolla birleştirilmiştir. 

 Konut alanları ile sanayi alanları arasında park alanları düzenlenerek, sanayi 

alanlarının oluşturacağı gürültü, ses gibi olumsuzluklar için tampon bölge 

oluşturulmuştur. 

 Revizyon yapılan alanlar, ilave yapılan alanlarla uyum sağlamak için yapılmış olup 

imar planı daha uygulanabilir hale getirilmiştir. 

 Planlama alanında, mevcut ruhsatlı yapıların dışında yeni yapılacak 2 katı aşan 

yapılar için mutlaka zemin etüdü raporu hazırlatılacaktır.”   

III.alan için alınan planlama kararları ise şunlardır: 
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 “Planlama alanı, beldenin kuzeydoğusunda olup 5 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 

 Alanda mevcut 1 adet mandıra bulunmaktadır. Yapılan ilave+revizyon imar planı ile 

mandıranın bulunduğu alan, konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmıştır. 

 Planı sınırlandıran 15 metrelik yollar birleştirilerek plan daha işlevsel hale 

getirilmiştir. 

 Ayrıca mevcut planla ilave yapılan plan arasında kalan bazı alanlar konut alanı ve 

park olarak düzenlenmiştir” (Şekil 5.14). 

 

Şekil 5.14 2006 yılı revizyon ve ilave imar planı III.alan 

2000 yılında 200 hektar için yapılan imar planına ilave olarak yapılan 2006 yılı ilave ve 

revizyon imar planında 55 hektar için öngörülen arazi kullanımları Çizelge 5.1’de 

gösterilmiştir. Buradan çıkarılacak en önemli sonuç; bölgede yapılacak yeni çalışma 

alanlarının önünü açmak amacıyla oluşturulan konut dışı kentsel çalışma alanlarının 

oranıdır. Aşağıda planın bütünü gösterilmektedir (Şekil 5.15). 

Çizelge 5.1 Hamidiye Beldesi 2006 yılı ilave ve revizyon planı arazi kullanımı 

ADI ALAN (m²) ORAN % 

SANAYİ ALANI 

KONUT DIŞI KENTSEL ÇAL.ALANI 

AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İST. 

TİCARET 

KONAKLAMA ALANI 

PARK 

BESİHANE 

YOLLAR 

59602.31 

224528.87 

56694.85 

5333.34 

27230.11 

5996.90 

22486.75 

143728.79 

9.34 

41.21 

10.89 

1.02 

5.23 

1.15 

4.32 

26.84 

TOPLAM 545601.92 100 
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Şekil 5.15 Hamidiye Beldesi 2006 yılı ilave ve revizyon imar planı görüntüsü       

(Aksaray Belediyesi arşivi) 
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5.3.3 İmar planları, mevzi planlar ve plan değişikliklerinin beldeye etkileri 

Planlama alanındaki mevcut tesislerin imar planları Hamidiye Kasabası’nın belediye 

olmadan önce yapılmış olması ve her birinin ayrı ayrı plan hükümleri içermesi 

dolayısıyla bu alanların yeniden bir bütün içerisinde planlanması zorunluluğu 

doğmuştur. 2000-2008 döneminde yerel yönetim birimi olarak Hamidiye Belediyesi, ilk 

yapmış olduğu 2000 imar planında konut ve küçük ticari alan düzenlemeleri öngörmüş, 

ancak bu durum özellikle E-90 Karayolu üzerindeki arsa ve arazilerde mevzi imar planı 

ve plan değişiklikleri taleplerinin belediye meclisince alınan kararlarda onaylanmasıyla 

sonuçlandığı yapılan araştırmalarla görülmüştür.  

2006 yılı revizyon+ilave imar planıyla özellikle E-90 Karayolu çevresindeki mekânsal 

değişimlerin bir düzen dahilinde gerçekleşmesi istenmişse de belediyeye gelen talepler 

karşısında plan değişiklikleri ve mevzi imar planı yaptırılması suretiyle özellikle de 

tarım alanlarına olan baskının artmasını tetikleyici bir durum ortaya çıkmıştır. Bu 

kararlar doğrultusunda da kentsel arsa üzerinde rant beklentileri artmıştır. Tarım 

alanlarının kentsel arsaya dönüşüm sürecinde kentsel rantın etkili bir faktör olması, 

yerleşmenin mekânsal gelişmesinde belirleyici bir unsur olmuştur. 

Kentsel mekanda meydana gelen değişim ve dönüşümler, imar planlarının yetersiz 

kalması, bölgeye olan talebin artmasıyla yeni mekânsal oluşumları gündeme getirmesi 

ile ‘mevzi imar planları’, bireysel eylemlerin sonucunda, plan kararlarının değişimi ile 

de ‘plan değişiklikleri’ bu süreçte bir tür araç olarak kullanılmışlardır. 

2000-2006 yılları arasında 15 adet mevzi imar planı ve 9 adet plan değişikliği kararı 

onaylanmıştır. Mevzi imar planlarının kapsamı, akaryakıt istasyonu ve dinlenme 

tesisleri, araç yetkili servisleri, imalata yönelik küçük ve orta ölçekli tesisler ve kargo 

tesisi kurma amaçlıdır. Plan değişikliklerinin kapsamları incelendiğinde; Plan Yapımına 

Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi ve devamındaki maddelere göre plan 

değişikliklerinin yapıldığı çoğunlukla da konut alanlarının konut dışı kentsel çalışma 

alanlarına dönüştürüldüğü görülmektedir. 
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Çevreye yayılım sürecinde mevzi imar planları ve plan değişikliklerinin kentsel mekân 

ve kentsel rant etkilerini irdelediğimizde, parçacı planlama anlayışının mekansal olarak 

Aksaray İli’nin güney koridorunda yer alan Hamidiye’nin (Bahçesaray) E-90 Karayolu 

üzerinde bulunan arsa ve arazilerde kentsel mekânın değişiminde önemli bir role sahip 

olduğu görülmektedir.  

Hamidiye’de E-90 Karayolu üzerindeki arsa ve arazilerde yapılan plan değişiklikleri ve 

mevzi imar planlarının yerleri işaretlenmiştir (Şekil 5.16, Şekil 5.17). Ayrıca belirtilen 

kararlar sonucu oluşan çalışma alanları gösterilmektedir (Şekil 5.18).          

 

Şekil 5.16 Hamidiye’de plan değişikliği ve mevzi planı yapılan alanlar 

 

Şekil 5.17 Hamidiye’de mevzi imar planı yapılan alanlar  

                                 Mercedes-Benz 

Kamyon Fabrikası 

Aksaray Üniversitesi 

Kampüs Alanı 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 
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Şekil 5.18 Mevzi plan ve plan değişiklikleriyle oluşan çalışma alanları görüntüleri 



  58 

 

5.4 Hamidiye’nin Mahalleye Dönüşme Nedenleri ve Sonrası Gelişmeler           

Aksaray Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2008 yılında İçişleri 

Bakanlığı’na gönderilmek üzere hazırlamış olduğu Hamidiye Beldesi’nin merkeze bağlı 

bir mahalle olmasının gerektiğine yönelik “Sanayi Gelişimine Yönelik Planlama 

Çalışmaları ve Hamidiye Beldesinin Merkeze Bağlanması’’ raporunda şu hususlar 

dikkat çekmektedir: 

 Aksaray merkezinde kalan ve meskûn bir bölgede olması nedeniyle Küçük Sanayi 

Sitesi’nin acilen bir başka bölgeye nakledilmesi gerektiği vurgulanmış, bu bölge için de 

en uygun yerin de E-90 Karayoluna cepheli Organize Sanayi Bölgesi yanı olduğu 

belirtilmiştir.                                     

 Yeni kurulacak Küçük Sanayi Sitesi’nin mekân olarak çok geniş bir alanda 

projelendirilmesinden hareketle, şehrin güney batısında Hamidiye Belediyesi 

sınırlarında bulunan ve Aksaray Belediyesi’nin mücavir alanına sınır olan bu bölgelere 

ivedilikle ihtiyaç vurgulanmıştır. 

 Hamidiye Belediyesi’nin imar planı ve Aksaray Merkez Belediyesi’nin imar planının 

örtüşmemesinden dolayı Hamidiye tapulama sınırları içerisinde düzenlenmesi gereken 

altyapı ve üstyapı çalışmalarının engelle karşılaştığı belirtilmiş, bu durumun bölgede 

çarpık yapılaşmaya yol açtığı vurgulanmıştır. 

 Yine belde belediyesinin varlığının,  merkez belediyenin meskûn sahasına yakınlığı 

sebebiyle bu bölgedeki altyapı ve üstyapı çalışmaları ile çevre düzenlemesinin 

mühendislik projelerine uygun hazırlanmasını önlemekte olduğu belirtilmiştir. 

 Buğday pazarı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Küçük Sanayi Sitesi, Besicilerin kullandığı 

ahır ve mandıraların artık meskûn mahal içinde konut alanları arasında kalmasından 

dolayı, Hamidiye tapulama sınırları içerisinde tarım yapılmayan çorak arazilere yukarda 

bahsi geçen alanların nakli öngörülmüştür. 

 Aksaray Üniversitesi kampüs alanının bir bölümünün merkez belediyesi, bir 

bölümününse Hamidiye Belediyesi’nin sınırında olması nedeniyle altyapı çalışmaları 

esnasında (yol, su ve kanalizasyon çalışmaları) çeşitli engeller çıkmakta olduğu 

vurgulanmış, belde de bulunan hayvan besi haneleri ve ahırların çevreye yaymış olduğu 
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kokudan eğitim kurumlarının etkilendiğine dikkat çekilmiştir. Bunların ivedilikle 

meskun saha dışına çıkarılması gerekliliği vurgulanmıştır.                

 Hamidiye Beldesi sınırları içerisinde yer alan ve Tuz Gölü’ne kadar devam eden       

“Karasu Deresi’’ atık su kanalı olarak kullanılması, doğrudan çevre ve insan sağlığı 

üzerinde olumsuz etkileri olduğundan hareketle, özellikle E-90 Karayolu üzerindeki 

Akaryakıt istasyonlarının ve diğer tesislerin atıklarını doğrudan dereye deşarj etmesi ve 

bunun denetlenmemesinin çevre ve insan sağlığına tehlikesi vurgulanmıştır. 

 1984 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Aksaray 

merkez belediyesinin mücavir alanı 27000 hektar iken, 1994 yılında kurulan Aratol, 

Hamidiye, Sağlık ve Sevinçli belediyeleri tapulama sınırları Aksaray mücavir alanından 

çıktığı için 7000 hektar kalmıştır. Dolayısıyla mücavir alanda yaşanan bu düşüş sonucu, 

şehrin merkezinde kalan ve merkezden taşınması gereken bazı yerleşkelere yer bulmada 

güçlük yaşanmaya başlandığı belirtilmiştir. 

5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 11 ve 12. maddelerine atıfta bulunularak, merkez 

meskûn mahal ve yerleşik alanlara 5 kilometre mesafedeki belde belediyelerin 

kapanması gerektiği belirtilerek bu mesafedeki belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin 

sona erdirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Bu gelişmeler sonunda; 25 Ağustos 2008 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

11. Maddesi uyarınca Hamidiye Belediye’sinin tüzel kişiliği sona erdirilmiş ve Aksaray 

Belediyesi sınırları içine katılması kararı alınmıştır.  

Hamidiye’nin merkeze bağlı bir mahalle haline gelmesinden sonraki en önemli gelişme 

06.01.2011 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihte yapılan Aksaray Belediyesi meclis 

toplantısında, şehir merkezinde yerleşim yerlerine yakın konumdaki 70 hektarlık küçük 

sanayi sitesinin, tüzel kişiliği sona erdirilen Hamidiye’de üniversite ve organize sanayi 

bölgesi arasında kalan 300 hektar mera arazisinin ot bedelinin hazineye yatırılması 

suretiyle ortaya çıkarılan alan üzerinde kurulması kararı alınmıştır. Yeni kurulacak 

küçük sanayi sitesi Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanı’nın 2,5 km. güneyinde, Aksaray 

Organize Sanayi Bölgesi’nin 5 km. kuzeyinde konumlu olup, şehir merkezine yaklaşık 

8 km. mesafededir. Şekil 5.20’de taşınması düşünülen küçük sanayi sitesi, Şekil 5.21’de 
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ise Hamidiye merası üzerinde yeni kurulacak yeni küçük sanayi sitesinin alanı 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.19 Aksaray şehir merkezinden taşınılması kararı alınan küçük sanayi sitesi 

 

Şekil 5.20 Hamidiye’de kurulması kararı alınan yeni küçük sanayi sitesi alanı 

5.5 Aksaray Belediyesi 2012 Revizyon İmar Planı Hamidiye Hükümleri                                                                                                                                                       

05.04.2012 tarih ve 2012/4 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Şekil 5.22’de 

gösterilen revizyon imar planında, merkeze dahil olan Hamidiye için öngörülen lejantlar 

Şekil 5.23’de gösterilmiş ve alınan kararlar şu şekilde sıralanmıştır: 

 “Hamidiye Belediyesince hazırlatılan 2006 yılı Revizyon İmar Planı ile Sanayi 

alanları ve konut alanları planlanmıştır. En son yerleşik alanın doğusunda kalan 
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alanlardaki mera arazileri üzerine İlave İmar Planları hazırlatılmıştır. Plan 2007 yılında 

onaylanmıştır. Planlı alanı yaklaşık olarak 1173 hektardır. 

 Bu duruma rağmen planların çakıştığı bölgelerde üst üste binmeler vardır. Ulaşım 

akslarında ve kentsel fonksiyonların konumlanmasında ciddi uyumsuzluklar 

görülmektedir. 

 Planlama alanında 18 uygulaması gerçekleştirilen alanlarda parselasyona planına 

uygun düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda; parselasyon ile imar planı 

arasındaki uyumsuzluklar giderilmiştir. 

 Aksaray Üniversitesi doğu kapısının karşısındaki sanayi alanları iptal edilerek konut 

alanları şeklinde düzenlenmiştir. 

 Hamidiye mahallesinin doğusunda planlanan konut alanları, Mera Kanuna aykırı 

olarak mera alanları üzerinde planlandığından dolayı iptal edilmiştir. 

 Adana Yolu Aksı: Kentin güneydeki gelişme koridorudur. Bu aks üzerinde; 

hayvancılık, sanayi ve üniversite ağırlıklı olarak gelişim senaryosu öngörülmektedir. 

Tüzel kişiliği sona erdirilerek Aksaray Belediyesine bağlanan Hamidiye yerleşmesi de 

bu bölümde yer almaktadır. 

 Mercedes Türk Fabrikaları öbeğinde sanayi gelişimi öngörülen alan ile Üniversite 

karşısındaki sanayi alanları ile Organize sanayi karşısında yer alan sanayi alanları 

dağınık sanayi alanları kapsamındadır. Bu alanlar önceki planlarında önerildiği 

alanlarda korunarak devam ettirilmiştir. 

 Sanayi ve depolama alanlarında, imar planlarında aksi belirtilmedi ise maksimum 

KAKS= 0,50 olacak ve Maksimum Yapı Yüksekliği (Hmax) sanayinin türüne ve 

yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecektir. 

 Sanayi alanlarında yeni oluşturulacak parsel büyüklüğü 2500 m²den az olamaz. 

Parselin minimum cephesi 30 metreden, minimum derinliği 50 metreden az olamaz. 

 Bu planlar ile sanayi ve depolama alanı olarak belirlenen alanlarda, (yürürlükten 

kaldırılan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’nin yerine) Bakanlar Kurulu tarafından 

düzenlenen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca açılacak 

sanayi ve depolama türlerine göre mülkiyet içerisinde sağlık koruma bandı 

bırakılacaktır. Yapılaşma koşulları imar planında belirtilmedi ise; Toplam İnşaat Alanı 

Katsayısı (Emsal)=0,50 Maksimum Yapı Yüksekliği (Hmax)=Yapının teknolojik 

özelliğine göre belirlenecektir.” 
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   Şekil 5.21 Aksaray İli 2012 yılı 1/5000 ölçekli revizyon imar planı 
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Şekil 5.22 Aksaray İli 2012 yılı revizyon imar planında Hamidiye lejantları 

Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanı 

Mera Alanı 

 Kurulacak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Alanı 

Seyrek Yoğunlukta 

Konut Gelişim Alanı 

Mera Alanı 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi 

Konut Dışı     

Kentsel 

Çalışma 

Alanı 

Sanayi 

Alanı 

Konut  

Dışı 

Kentsel 

Çalışma 

Alanı  

 

Konut Dışı Kentsel 

Çalışma Alanı 

Sanayi 

Alanı 

 

Sanayi 

Alanı 
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5.6 Hamidiye Beldesi’nde Arsa ve Arazi Değerlerindeki Değişim                    

Hamidiye (Bahçesaray)’de tarım alanları özellikle 2000’li yıllarda el değiştirmeye ve 

dönüşüme uğramaya başlamıştır. Aksaray İli’nin E-90 Adana Karayolu’nda bulunan aks 

üzerinde konumlandırılan organize sanayi, üniversite ve kurulması planlanan yeni 

küçük sanayi sitesi projeleriyle birlikte özellikle tarım arazileri imar hakları ve altyapı 

koşulları da eklenerek kentsel arsaya dönüşmüştür. Bu dönüşüm, bölgedeki tarım 

arazilerinin değerini artırmış ve tekelci rantların oluşumuna zemin hazırlamıştır. 

Alanda yapılan çalışmalarda, Hamidiye Beldesi’nden geçen E-90 Karayolu’nun batı 

tarafındaki arazilerin pek çoğunun 2000’li yılların başında beldede yaşamayan kişilerce 

tarım arazisi değeri üzerinden alınıp, bu arazilerin imar parseline dönüşümü sonrası da 

yüksek değere sahip kentsel arsa üzerinden sattıkları belde sakinleriyle yapılan 

görüşmelerden anlaşılmıştır. 

Hamidiye Belediyesi’nin 2000-2008 yılları meclis kararları incelendiğinde bu arazilerin 

ticari kullanıma açılması için pek çok başvurunun yapıldığı ve bu başvuruların büyük 

bir kısmının da onaylandığı görülmektedir. Bu da beldedeki rant baskısının, arazi 

sahipleri üzerindeki etkisini ve ranta söz konusu olacak arazilerin miktarındaki artışı 

göstermektedir. 

Yöre halkı, gayrimenkul değerleme uzmanı ve emlak ofisleri ile yapılan görüşmelerden 

elde edilen bilgilere göre 2005 yılına gelinceye kadar E-90 Karayoluna yakın 

konumdaki tarım arazilerinin ortalama 3.000 TL olarak gerçekleşen bir dekar satış 

fiyatı, 2010 yılına gelindiğinde yaklaşık 27.000 TL’ye kadar yükselmiştir. Tarım 

arazilerinin değerlerindeki bu yükselişin kaynağı; E-90 Karayolu cepheli arsaların 

pahalı ve kıt olması nedeniyle yeni yatırımlar için bir alternatif gibi görülmeleri ve 

ilerde imar yoluyla arsaya dönüşmeleri beklentileridir. 

2010-2016 yılları arasında bölgede yapılmış değerleme raporlarındaki emsal değer 

tespitlerinin (EK 1- EK 6) incelenmesi sonucu oluşturulan grafiğe göre 2010 yılında 
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yaklaşık 40-50 TL/m² olan konut dışı kentsel çalışma ve sanayi kullanımlı arsa birim 

değerlerinin 2016 yılına gelindiğinde 170-200 TL/m² bandına yükseldiği görülmektedir 

(Şekil 5.24). Hatta bazı arsaların bulunduğu konuma, imar lejantına ve yapılaşma 

koşullarına göre gerçekleşen gerçek satış rakamlarına bakıldığında bu değerin 230 

TL/m²’ye kadar yükselmiş olduğu belirlenmiştir. Bu da bölgedeki E-90 Karayoluna 

cepheli ticari vasıflı arsa değerlerinde 2010 yılından 2015 yılına gelindiğinde yaklaşık 

%300’ün üzerinde bir değer artışına işaret etmektedir. 

 

Şekil 5.23 Hamidiye’de kentsel çalışma ve sanayi alanlarının m² birim değer artışı 

2010-2016 yılları arasında Hamidiye’de yapılmış değerleme raporlarında gösterilen 

emsal arsaların m² birim değerleriyle (EK 1- EK 6), Çizelge 7.2’de gösterilen 2011-

2016 yılları arasında gerçekleşmiş bazı arsa satışlarının m² birim değerleri 

karşılaştırıldığında; yıl bazında birebir aynı sonuçları vermese de birbirine yakın 

değerler olduğu, bölgede yıllar itibariyle m² birim değerlerinde yükselmelerin 

gerçekleştiği ve özellikle yeni kurulacak küçük sanayi sitesine yakın konut arsalarının 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

30-50 TL/m² 70-90 TL/m² 90-110 TL/m² 110-170 TL/m² 170-200 TL/m²
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m² birim değerlerinin bile 2016 yılına gelindiğinde 200 TL/m²’yi aştığı 

gözlemlenmiştir. 

Çizelge 5.2 Hamidiye ‘de (Bahçesaray) gerçekleşmiş bazı arsa satış değerleri 

Taşınmazın Cinsi 

Konumu (Ada / 

Parsel) 

Alanı 

(m²) 

İmar Lejantı/ 

Yapılaşma Koşulları 

Satış Yılı/ 

Satış Değeri 

(TL) 

Arsa Birim 

Değeri (TL/m²) 

 

Arsa 

Üniversite Karşısı 

0/1459 

12.000 

Sanayi Alanı/ 

E:0,50  

Hmax:Serbest 

2011/ 

650.000 
54 TL/m² 

Arsa 

Üniversite Karşısı 

0/1453 

11.000 

Sanayi Alanı/ 

E:0,50  

Hmax:Serbest 

2013/ 

850.000 
77 TL/m² 

Arsa 

Organize Sanayi 

Karşısı 

0/2148+2149 

22.000 

Sanayi Alanı/ 

E:0,50  

Hmax:Serbest 

2013/ 

1.000.000 
45 TL/m² 

Arsa 

Organize Sanayi 

Karşısı (2.Satış) 

0/2148+2149 

22.000 

Sanayi Alanı/ 

E:0,50  

Hmax:Serbest 

2015/ 

2.050.000 
93 TL/m² 

Arsa 

Üniversite Karşısı 

0/2304 
32.000 

Konut Dışı Kentsel 

Çalışma Alanı/ 

E:0,50  

Hmax:Serbest 

2015/ 

4.500.000 
141 TL/m² 

Arsa 

Yeni Küçük Sanayi 

Sitesi Yanı 

123/1 

1028 

Konut/ 

TAKS:0,20 

KAKS:0,40 

Ayrık Nizam 

2015/ 

175.000 
170 TL/m² 

Arsa 

Yeni Küçük Sanayi 

Sitesi Yanı 

122/3 

915 

Konut/ 

TAKS:0,20 

KAKS:0,40 

Ayrık Nizam 

2016/ 

162.000 
177 TL/m² 

Arsa 

Yeni Küçük Sanayi 

Sitesi Yanı 

123/3 

1028 

Konut/ 

TAKS:0,20 

KAKS:0,40 

Ayrık Nizam 

2016/ 

220.000 
214 TL/m² 

Arsa 

Yeni Küçük Sanayi 

Sitesi Yanı (E-90 

Cepheli)  

149/7  

1015 

Konut/ 

TAKS:0,20 

KAKS:0,40 

Ayrık Nizam 

2016/ 

240.000 
236 TL/m² 

Arsa 

Yeni Küçük Sanayi 

Sitesi Yanı (E-90 

Cepheli) 

140/8 

981 

Konut/ 

TAKS:0,20 

KAKS:0,40 

Ayrık Nizam 

2016/ 

295.000 
301 TL/m² 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye’de 1950’li yıllardan günümüze kadar gelen sanayileşme çabaları ve buna bağlı 

olarak kentli nüfusta yaşanan artışla birlikte milyonlarca dönümlük tarım arazisi imara 

açılarak kullanılamaz hale gelmektedir. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

kapsamı dışına çıkarılan tarım alanı büyüklüğü Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre son 

beş yılda 2 milyon 713 bin dönüme ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle Tuz Gölü’nün iki katı 

kadar verimli arazi imara açılmıştır. Tarım arazilerinde durum böyle gelişirken, 

hayvancılık için gerekli mera arazilerinde de durum çok farklı değildir. 1950’li  yıllara 

gelinceye kadar 44 milyon hektar olan mera alanları  bugün 14 milyon hektara kadar 

düşmüştür. Hayvancılık faaliyetlerinin önemsendiği ve geliştiği ülkelerde mera alanları 

hem çok iyi korunmakta, hem de çok verimli kullanılmaktadır. Sadece hayvanların 

beslenmesi, ot, yem bitkisi üretimi için değil, doğal kaynakların korunması, 

sürdürülebilir tarımsal üretim için meralara büyük önem verilmektedir. 

Türkiye’de ise merkezi ve yerel yönetimler yeni bir yatırım için kuruluş yeri seçimi ve 

kentsel dönüşüm çalışmaları için genellikle Hazine arazilerini tercih ettikleri 

görülmektedir. Bu çerçeve hali arazilerin ve özellikle mera arazilerinin sıklıkla kentsel 

ve endüstriyel kullanımlara ayrılmasına sık rastlanmaktadır. Toplum sağlığı ve özellikle 

nüfusun dengeli beslenmesinde özel önem taşıyan hayvancılık faaliyetlerine gereken 

önemin verilmemesi nedeni ile mera alanlarının cins değişikliğinin yapılması ile 

arazilerin mera dışındaki kullanımlara ayrılması mümkün olmaktadır. Yapılacak kamu 

ya da özel sektör yatırımları daha kârlı bir iş olarak görülmekte, bu durum ise 

kalkınmanın işareti gibi gösterilmektedir. 

Belediyeler, merkezi yönetim tarafından çıkartılan imar yasalarına uygun olarak ve 

çevre planına bağlı kalarak nâzım imar planı, uygulama imar planı, revizyon imar planı 

ve mevzi imar planlarıyla konut, ticaret ve sanayi alanları oluşturarak kentsel mekânları 

şekillendirirler. Türkiye’de belde belediyelerinin de plan yapım ve onama yetkisine 

sahip olması ve özellikle kentlerin büyüme ağına yakın konumda bulunan beldelerde 

yatırımcıların talepleriyle mevzi plan ya da plan değişikliği kararları sonucu arsa ve 

arazi değerlerinde bir artış söz konusu olmaktadır.                      
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Araştırmanın saha çalışması kapsamında Aksaray İli’nin kent çeperine yakın 

konumunda bulunan Hamidiye Beldesi’nin (Bahçesaray) mera ve tarım arazilerinin 

imara açılması sonucu kentsel arsaya dönüşmesi, beldenin tüzel kişiliği sırasında yaptığı 

mevzi plan ve plan değişikliği kararlarıyla birlikte kamu ve özel sektör yatırımlarının 

çevre arsa ve arazi değerlerinde yarattığı etki bu çalışmanın konusunu oluşturmuştur.  

Beldenin gerek tüzel kişiliği sırasında ve gerekse merkeze bağlı bir mahalle haline 

geldikten sonra yaşanan gelişmeler ışığında elde edilen sonuçlar aşağıda özet olarak 

sunulmuştur:  

 Adana yolu aksı E-90 Karayolu üzerinde bulunan Hamidiye (Bahçesaray) Aksaray 

İli’nin güneydeki gelişme koridorudur. Bu aks üzerinde bulunan beldenin hayvancılık 

faaliyetinde kullandığı mera arazilerinden, önce 1994 yılında Aksaray Üniversitesi 

Kampüs Alanı’nın oluşturulması daha sonra da 1999 yılında beldeye yakın konumda 

faaliyetine başlayan organize sanayi bölgesinin varlığı ile bölgedeki arsa ve arazi 

değerlerinde değişim yaşanmaya başlamıştır.  

 2000-2009 yılları arasında bir yerel yönetim birimi olarak Hamidiye Belediyesi, 

yapmış olduğu 2000 imar planı ve 2006 yılı revizyon+ilave imar planıyla özellikle E-90 

Karayolu çevresindeki mekânsal değişimlerin önünü açmış, belediyeye gelen plan 

değişiklikleri ve mevzi imar planı talepleriyle de tarım alanlarına olan baskının 

artmasını tetikleyici bir rol üstlenmiştir. Bu kararlar doğrultusunda da kentsel arsa 

üzerinde rant beklentileri artmıştır. Tarım alanlarının kentsel arsaya dönüşüm sürecinde 

kentsel rantın etkili bir faktör olması, yerleşmenin mekânsal gelişmesinde belirleyici bir 

unsur olmuştur. 

 Kentsel mekânda meydana gelen değişim ve dönüşümler, imar planlarının yetersiz 

kalması, bölgeye olan talebin artmasıyla yeni mekânsal oluşumları gündeme getirmesi 

ile mevzi imar planları, bireysel eylemlerin sonucunda, plan kararlarının değişimi ile de 

plan değişiklikleri bu süreçte etkin araçlar olarak kullanılmışlardır. 

 Çevreye yayılım sürecinde mevzi imar planları ve plan değişikliklerinin kentsel 

mekân ve kentsel rant etkilerini irdelediğimizde, parçacı planlama anlayışının mekânsal 

olarak güney koridorunda yer alan Hamidiye (Bahçesaray) ve çevresinde kentsel 

mekanın değişiminde önemli bir role sahip olduğu görülmektedir.  
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 2009 yılından sonra merkeze bağlı bir mahalle olan Hamidiye’nin üniversite kampüs 

alanı ile organize sanayi alanı arasında kalan 3.000.000 m²’lik mera arazisi üzerine 

kurulacak olan küçük sanayi sitesinin de çevre arsa ve arazi değerlerinde oluşturduğu 

artış elde edilen bulgular ışığında gözlemlenmiştir. 

 Hamidiye’de arsa ve arazi değerlerinin artışında; belde statüsündeyken alınan imar 

kararlarının, yapılan mevzi imar planlarının ve plan değişikliklerinin tetikleyici bir 

unsur olduğu görülmekle beraber, organize sanayi, üniversite ve küçük sanayi sitesinin 

bölgede konumlandırılmış olmasının da bu artışta önemli bir rol üstlendiği sonucuna 

varılmıştır. 

 2010-2016 yılları arasında bölgede yapılmış değerleme raporlarındaki emsal değer 

tespitlerinin (EK 1- EK 6) incelenmesi sonucunda; 2010 yılında yaklaşık 40-50 TL/m² 

olan konut dışı kentsel çalışma ve sanayi kullanımlı arsa birim değerlerinin 2016 yılına 

gelindiğinde 170-200 TL/m² bandına yükseldiği görülmektedir.  Hatta bazı arsaların 

bulunduğu konuma, imar lejantına ve yapılaşma koşullarına göre gerçekleşen gerçek 

satış rakamlarına bakıldığında bu değerin 230 TL/m²’ye kadar yükselmiş olduğu tespit 

edilmiştir. Çalışma alanın E-90 Karayoluna cepheli olan ve ticari vasıflı arsa 

değerlerinde 2010 - 2016 döneminde yaklaşık %300’e yakın düzeyde değer artışına 

işaret etmektedir. Ancak 6 yıllık dönemde çalışma alanında arazi piyasasında oluşan 

değer artışının, arsa piyasasında oluşan değer artışının gerisinde kaldığı, yerleşim 

yerinin nüfusunun düşük düzeyde kalması nedeni ile planlama çalışmalarının sonucunda 

ortaya çıkan değer artışının sınırlı düzeyde kaldığının vurgulanması gerekir.                                                                                                                                 

Sonuç olarak bütüncül ve parçacı planlama çalışmaları ile birlikte kamu ya da özel 

sektör yatırımlarının yer seçimlerinin kırsal özellikteki Hamidiye Beldesi’ndeki etkisi; 

mera ve tarım alanlarının günden güne azalması ve bu arazilerin kentsel çalışma ve 

sanayi alanlarına dönüşümü sonucunda bölgedeki arsa ve arazi değerlerinde görülen 

artışlar ile kendisini göstermektedir. Bu sonuç kamu yatırımlarının neden olduğu 

taşınmaz kullanım ve değer kazanımının ölçümü ve bu değerin kamu projelerinin 

finansmanında kullanım olanaklarının ölçümü yönü ile gayrimenkul geliştirme 

uzmanlarının başlıca çalışma alanlarından birini teşkil etmektedir. Yerel ve merkezi 

idarelerde başta imar ve şehircilik bölümleri ile proje geliştirme ve değerleme 

bölümlerinde gayrimenkul geliştirme uzmanlarının istihdam edilmesi ile iyi işleyen 
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kentsel gelişme politikalarının tespiti ve uygulanmasının mümkün olacağı ve bunun için 

mutlaka ilgili mevzuatta gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve 

yetkilerinin tanımlanması gerekmektedir.      
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