
  

 

üzerinden 13/c pozisyonu uyarınca bin-
de 9 oranında harç ve Eğitime katkı payı 
tahsil edilerek, 

Taleplerin karşılanması gerekir. 

c) Cins Değişikliği Harcının Cezalı 
Olarak Tahsili 

Cins değişikliği ile ilgili olarak Em-
lak Vergisi Beyannamesinin verildiğinin 
belgelendirilememesi halinde 13/c mad-
desindeki tapu idarelerince tahsil edilen 
harç %50 fazlasıyla tahsil edilecektir. 
Bu nedenle cins değişikliğine yönelik 
beyanname verildiği belgelendirilmeli-
dir. 

13/a maddesindeki maliyece tahsil 
edilecek harcın da %50 fazlasıyla tahsil 
edilmesi yönünde vergi dairesine duyuru 
yapılmalıdır. (Tapu ve Kadastro İşlemle-
ri Rehberi-1998) 

Cezalı harç tahsili ile ilgili bir talimat 
şöyledir: "Taşınmaz malların vasıfları 
üzerinde meydana gelecek değişiklikle-
rin Maliye Bakanlığına bağlı birimlere 
süresi içinde beyan edilmesi ve bu deği-
şikliğin tapu sicilinde gösterilmesi zo-
runludur. Bu nedenle yapı kullanma izin 
belgesi 1997 yılında alınan ancak cins 
değişikliği yaptırılmayan bina için, ön-
celikle Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı 
tarifenin (1) numaralı bölümünün 13/c 
maddesi kapsamında %50 cezalı harç 
tahsil edilmesi ve ayı tarifenin 13/a mad-
desi gereğince de ilgili vergi dairesince 

harç tahsilinin (ceza uygulanıp uygulan-
madığı hususuna da dikkat edilerek) ya-
pılması gerekir." (TKGM.1998 T.181-
3780 Sy. Talimat) 

d) Mahalli Maliye Kuruluşunca 
Harcın Tahsil Edilmiş Olması 

Yapılı bir taşınmaz malın cinsinin 
"arsa" olarak değişikliği işleminde 13/c 
pozisyonuna göre idaremizce harç tahsil 
edilmektedir. Arsa vasıflı bir taşınmaz 
malın vasfının yapılı hale dönüştürülme-
si işleminde ise 13/a pozisyonuna göre 
Maliyece (meydana gelen değişikliğin 
beyan edilip edilmediği dikkate alınıp 
gerekirse cezalı olarak) harç tahsil edil-
mektedir. 

Bu nedenle arsa veya arazi üzerinde 
yapılaşmadan doğan değişikliğin, ilgile-
rince mahalli maliye kuruluşuna beyan 
edilmesi sonucunda Tarifenin 13/a po-
zisyonu kapsamında harç tahsil ettirildi-
ğinin(maliye kuruluşunun yazısı ile) bel-
gelendirilmesi halinde; yapıya yönelik 
cins değişikliği talebinin ayrıca bir harç 
(13/c maddesi kapsamında) tahsil ettiril-
meksizin karşılanması gerekir. 
(TKGM.1998 T. 31-2736 Sy. Talimat) 

  



 

İMARA AYKIRI VE KAÇAK YAPILAŞMIŞ 
ALANLARDA ARSA DÜZENLEMESİ SEÇENEĞİ 

Enver ÜLGER* 
Hülya DEMİR** 

1.GENEL 

Ülkemizde yerleşme iki biçimde sür-
mektedir: 

1. Büyük oranda imara aykırı ve ka 
çak yerleşme. 

2. İmara uygun, planlı yerleşme. 

1.1. İmara Ayları ve Kaçak Yerleşme 

Bu tür yerleşmeler, özellikle kamu 
arazileri üzerinde, başlangıçta büyük nü-
fus haraketlerinin ve kırdan kente göçe 
yarattığı ekonomik ve sosyolojik neden-
lerle başlamış olup; masum görünüşlü, 
barınma amaçlı, tek katlı ve genelde 
kentin dış çevrelerinde oluşan; plansız, 
sağlıksız, yasalara aykırı yerleşimler 
olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi ise rant el-
de etmenin bir yolu olarak sürdürülen, 
gaspçı ve zorla elde etmeci bir güç ol-
muş; masumluğunu yitirmiş; çok katlı, 
kenti yönlendiren,azmanlaşmış bir yapı-
ya ulaşmıştır. Çıkarılan 2981 sayılı yasa 
ile bu tür yerleşmeler alanlarıyla bütün-
lüğü sağlanamamıştır. 

Şimdilerde bu alanlarda; bazı mülk 
sahiplerinin mülklerini birleştirip ve bir 
yüklenici ile birlikte örgütlenerek; eski-
ye oranla daha fazla sosyal ve teknik alt-
yapı donatılı toplu konut yaptıkları göz-
lenmektedir. Ancak bu bölgedeki yapı-
lanma, genelde, bulunduğu parselde çok 
katlı yapılaşma biçiminde sürmektedir. 

12. İmara Uygun Planlı Yerleşme 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun, "Arazi 
ve Arsa Düzenlemesi'nin nasıl yapıla-
cağının gösterildiği 18. maddesi; planlı 
yerleşimle ilgilidir (Kanun koyucu her 
ne kadar "Arazi ve Arsa Düzenlemesi" 
diyorsa da, bu madde kentsel alanları il-
gilendirdiğinden yanlızca "Arsa Düzen-
lemesi" denmesi daha doğru olacaktır.). 
Bu yönteme eşit oranlı toprak kesintisi 
yöntemi kullanılarak yapılan arsa düzen-
lemesi de diyebiliriz. Düzenlemeye gi-
ren arsaların dağıtımı sırasında bunların 
yüzölçümleri toplamından en fazla % 
35'e kadarlık bir kısmı; yol, meydan, 
park, yeşil saha, genel otopark, cami, ka-
rakol vb. umumi hizmet alanları için " 
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Düzenleme Ortaklık Payı" olarak kesilir. 
Bu pay; düzenleme dolasıyla oluşan de-
ğer artışı karşılığı olarak , her parselden 
eşik oranda ve mal sahiplerinin isteği dı-
şında alınır. Bu oran, uygulama imar 
planlan parça parça ve farklı zamanlarda 
uygulandığından, her düzenleme bölgesi 
için değişmektedir. Örneğin ayn zaman-
larda, yan yana uygulanmış düzenleme 
bölgelerinde değişik düzenleme ortaklık 
payı alınabilmektedir. Bu da plan bütünü 
içinde adaletsiz bir uygulama olarak or-
taya çıkmaktadır. 

Kamusal donatıların gereksindiği 
toprakların sağlanması için, düzenlenen 
taşınmazlardan düzenleme ortaklık payı 
oranında toprak kesilmesi, onun değerini 
azaltır. Diğer yandan arsa düzenlemesi 
ile düzenlemeye katılan parselde bir de-
ğer artışının olması da doğaldır. Arsa 
düzenlemesinde düzenlemeden sonra ar-
tan değer, kamusal tesisler için yapılan 
kesinti ile azalan değere eşit olmalıdır. 
% 35'e kadar olan kesinti oranı ile bu 
eşitliğin sağlanabilmesi ve her parsel 
için eşit oranda değer artışının olması 
olası değildir. Çünkü kesinti yapılan ke-
sinti yapılan düzenleme bölgesinde plan-
daki imar koşullan vb. birbirinden fark-
lıdır. Meydana gelen değer artışından 
vatandaşların eşit oranda yaralanmalan 
için; düzenlemelerin aynı imar koşullan-
m içeren alanlarda yapılması uygundur. 

Oysa gelişmiş ülkelerde arsa düzen-
lemesinde dağıtım sırasında "Eşdeğerlik 
Yöntemi" yaygın olarak kullanılmakta-
dır. (1; 2; 3). Bu yöntemde, bir malike, 
düzenlemeye karar verildiği sırada işle-
me sokulan parselininkiyle aynı ya da 
yakın değerde yeni bir taşınmaz verilir. 
Eşdeğerlik yönteminin, kabaca eşit de-
ğere dayanan, hisselendirmeyi ortadan 
kaldıran, uygulamadaki olumsuzluklan 
en aza indiren bir yöntem olduğu söyle-
nebilir. Eşdeğerlik yönteminin uygula-
nabilmesi için taşınmazlann düzenleme-
den önceki ve sonraki dolaşım (rayiç) 
değerlerinin bilinmesi esastır. Çeşitli ne-
denlerle bu değerler arasında eşdeğerlik 
sağlanamadığında dağıtım ve katılım 
parsellerinin dolaşım değerleri arasında-
ki farklar para ile denkleştirilir. Denkleş-
tirme işleminde arsa düzenlemesine kara 
verildiği andaki değer oranları geçerli-
dir. Hak sahibi, eski parselinden daha 
değerli bir arsa alırsa, aradaki fark kadar 
borçlandırılır ve borç taksitler halinde 
ödenir. Aksi takdirde fark, arsa düzenle-
mesi yapan kurum (belediye) tarafından 
kendisine bir defada, para olarak ödenir. 
Bu dağıtım yöntemi sayesinde her par-
selden farklı oranda bir katılım payı ke-
silebilir; yani eşit oranda bir katılım söz 
konusu değildir. Düzenlemede büyük 
kolaylık ve elastikiyet sağlayan bu yön-
tem sonucu taşınmaz mal varlığının za-
rara uğramaması için toprak kesintisi 
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oranına üst sınırlar konulabilir. Örneğin; 
imara yeni açılan bölgelerde bu üst sınır 
% 30-35 ve yeniden düzenlenecek böl-
gelerde %10 olabilir. Eşdeğerlik yönte-
mi ve düzenleme ortaklık payına getiri-
lecek üst sınır yardımıyla arsa düzenle-
meleri büyük ölçüde kolaylaşabilir. 

Çalışma bölgemiz yeniden düzenle-
mesi gereken iyileştirme bölgesi olup, 
burada eşdeğerlik yöntemi uygulanmış-
tır. Ancak eşdeğerlik yönteminin uygu-
lanabilmesi için, öncelikle bölgedeki ta-
şınmaz dolaşım değerlerinin önceden bi-
linmesi gerekmektedir. Türkiye'de he-
nüz taşınmaz dolaşım değerlerinin önce-
den bilinmesi ile ilgili bir çalışma yapıl-
madığından bu belirleme bizim tarafı-
mızdan bölgede taşınmaz sahipleri ile 
bire bir konuşularak elde edilmiştir. 

2* ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı; seçilmiş bir 
alanda, yasadışı ve imara aykırı olarak 
oluşmuş, sosyal ve teknik altyapı ola-
nakları yetersiz, çirkin yapılaşmayı; ya-
pılan bir imar uygulama planının ola-
naklarına göre yeniden düzenleyecek bir 
uygulama seçeneği sunmaktır. Sunulan 
bu seçeneğin, Türkiye ve İstanbul gene-
linde uygulanabirlik koşulları ortaya 
konmaya çalışılacaktır. Meslektaşlarımı-
zı, yerel ve kamu yetkililerini bilgilen-
dirmek, konuyu tartışmaya açmak için 

kurumsal anlamda eşdeğerlik yöntemine 
dayanan bir uygulama yapmak amaçlan-
mıştır. 

Bilindiği gibi Türkiye'de taşınmaz 
malların nesnel koşullara göre önceden 
belirlenmiş dolaşım değerleri yoktur. Bu 
çalışma ile bir başlangıç yapmayı düşü-
nürek; değer olarak, piyasa koşullarına 
göre taşınmaz malların dolaşım değerleri 
(sürüm-rayiç) esas alınmıştır. Yapılan 
uygulamada; parselasyonplam yapılarak 
parsel üretmek yerine; imar planına göre 
konut üretmek esas alınmıştır. Dağıtım-
da da katılanlara konut verilmiştir. 

3. ÇALIŞMA BÖLGESİNE 
İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

Amacımıza uygun çalışma alanının 
belirlerken; İstanbul'un çeşitli bölgeleri-
ne gezilip yerel yöneticiler ile konuşul-
du. Sonuçta çalışma bölgesi; konumu, 
yöneticileri ve çalışanları ile amacımıza 
uygun düşen Sangazi Beldesi sınırlan 
içinde seçildi. 

Çalışma bölgesinde Mühendis Fuat 
Kuşçu'nun değerli katkılarıyla derinle-
mesine anket yapılmıştır (bkz:Ekl). Ya-
pılan ankete göre poje bölgesi göç alma 
durumu Grafik 1 'de gösterilmiştir. 

Proje bölgesindeki toplam nüfus 
3897 kişidir. Ortalama nüfus 4 kişi kabul 
edilmiştir. Bölgede yaşayan halkın genel 
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olarak altyapı, yeşili, eğitim, sağlık, gü-
venlik sorunları olmayan bir yerde yaşa-
mak istedikleri ortaya çıktı. Anketten 
ayrıca; proje bölgesine ilişkin aşağıdaki 
bilgiler de elde edildi: 

- Eğitim: Bölgede yeterli okul bulun 
mamakta, bir adet ilkokul yetersiz kal 
maktadır. 

- Sağlık: Hastane, doktor, eczane bu 
lunmamaktadır. 

-Güvenlik : Bölgede hırsızlık olayla-
rına rastlanmaktadır. 

-Altyapı: Yollar yetersiz kalmakta, 
sık sık elektrik kesintisine rastlanmakta-
dır. 

-Ulaşım : Sangazi ya da Çamlık du-
rakları ulaşımda esas alınmaktadır. Bu 
nedenle halk önce bu duraklara yürü-
mekte, daha sonra toplu taşım araçlarını 
kullanabilmektedir. 

Bölgedeki yapıların çoğu imara aykı-
rı ve kaçaktır. Yerleşmeler genelde özel 
parselasyonla yapılmış, çoğu yerde paylı 
(hisseli) mülkiyet devam etmektedir. 
Proje alanında taşınmaz mallar genelde 
arsa olarak satın alınmış, daha sonra va-
tandaşların kendi olanaklarıyla üzerine 
yapı inşa edilmiştir. Yapıların son katla-
rı büyük oranda inşaat halinde bulun-
maktadır. 

 



 

  

Bu parsellerden 406 nolu parsel; or-
talama olarak 150m2 lik paylar halinde 
özel olarak parselasyonu yapılmış ve 
paylı mülkiyeti ortadan kaldırılmış du-
rumdadır. 407 nolu parsel; ortalama ola-
rak 250m2'lik paylar halinde özel parse-
layonu yapılmış, fakat paylı mülkiyeti 
ortadan kaldırılmamış durumdadır. 403 
nolu parsel ise; ortalama olarak 350 
m2'lik paylar halinde özel parselasyon 
yapılmış, paylı mülkiyet devam etmek-
tedir. 408 nolu parsell32 570.00m2 ola-
rak maliye hazinesi adına kayıtlıdır. Bu 
parseldeki hazine arazisi, belediye mül-
küne geçirilerek katılım alanına dahil 
edilmiştir. 

4. ÇALIŞMA KAPSAMINDA 

YAPILAN İŞLER 

Bölgenin çağdaş ölçütlere uygun bir 
yerleşim olmadığı görüşünden yola çıka-
rak yeni, planlı bir yerleşim önermesi ile 
projeye başlanmıştır. Çalışma kapsamın-
da yapılan işler sırasıyla şunlardır: 

1. Çalışma bölgesindeki mevcut du 
rumu belirlemek için anket hazırlandı 
(bkz: Eki), 

2. Sangazi Belediye'sinin yetkilileri 
ile görüşerek ve ilgili belgelerden yarar 
lanarak imara aykırı ve kaçak yapılar 
saptandı. Bundan yararlanarak Tablo 
l'de bölgeye ait bina kat sayısı analizi 
çıkarıldı (Tablo 1) (Şekil 1), 

 

3. Tapu ve kadastro kayıtlarından ya 
rarlanarak ve arazide bire bir görüşerek 
sahiplik verileri çıkarıldı. Bu verilerden 
yararlanarak bölgenin halihazır durumu 
(bkz: syf 7) ve mülkiyet analizi oluştu 
ruldu (Şekil 3). 

4. Daha önceden sunulmuş derinle 
mesine anket yönetimine göre hazırlan 
mış veriler yardımı ile kent plancılarına 
uygulama imar planı yaptırıldı (Şekil 4). 
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5. Hazırlanan uygulama imar planın 
da arazi kullanımı konut, sanayi, donatı, 
mezarlık, yol ve boş alandan olarak ayrı 
lan (Tablo 2) çalışma bölgesinim toplam 
alanı 631 100.50 m2 olarak belirlendi. 

6. Altyapı inşaatı keşif değerleri he 
saplandı. 

7. Katılım değeri olarak kullanılmak 
amacıyla taşınmaz malların dolaşım de 
ğerleri, taşınmaz sahiplerine sorularak 
saptandı. 

8. Bu katılım değerleri toplanarak 
düzenlemeye esas alınacak katılım payı 
oranlan bulundu. 

9. Herbir taşınmaz mala ilişkin,dağı- 
tımda esas alınacak katılım payı oralan- 
da bulundu. 

10. Katılım payı oralarına bağlı ola 
rak katılım ve dağıtım değerleri bulun 
du. 

11. Dağıtımda taşınmaz sahiplerine 
verilecek, konut sayısı ve büyüklüklerde 
(60, 80, 100, 120 m2) konut dağıtımları 
yapıldı. 

12. Hesaplanan teorik dağıtım alan 
larına göre kişilere belirli büyüklüklerde 
(60, 80, 100, 120 m2) konut dağıtımları 
yapıldı. 
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4.1. Katılım Esasları 

4.1.1. Katılım Değerleri ve Hesap-
lanması 

Çalışma Bölgesine ait toplam katılım 
değerinin (tkd) bulunması için; öncelikle 
üzerinde yapı bulunan, bulunmayan ba-
ğımsız ve paylı mülkiyetteki taşınmaz 
mallan oluşturan her bir parselin katılım 
değeri (KD) hesaplanmıştır. Proje bölge-
sindeki her bir parselin katılım değerleri; 
normal alım satım koşullarına göre, bire 
bir mal sahipleri ile konuşularak elde 
edilen değerler (Serbest alım-satım de-
ğeri) olarak alınmıştır. Böyle bir yönte-
min izlenmesinin nedeni; ülkemizde ta-
şınmaz değerlemesi ile ilgili belli bir sis- 

temin olmaması, bu yüzden de bu bölge-
yi oluşturan taşınmazlara ait elimizde 
kesin veri bulunmamasıdır. Proje alanın-
da vatandaşlara karşılıklı görüşme sonu-
cu elde edilmeyen katılım değerleri ben-
zerlik yöntemine göre bulunurak işleme 
sokulmuştur. 

Üzerinde yapı bulunmayan bağım-
sız mülkiyetteki taşınmaz malların top-
lamı katılım değeri = £ KDgA 

I KDBAÎ= KDBA1+KDBA2 + KDBA3 + ... 

+KDBAn = 636 835 011 000 TL. 

Bunlara ilşkin değerler EK 2'de gös-

terilmiştir. 



 

 

Paylı mülkiyetin devam ettiği yapışız 
parsellerdeki paydaşların hisselerine 
göre elde edilen katılım toplam değeri 
(yanlız arsa bedelleri) = £ KDpA 

2KDpAl=KDpAı + KDpA2+KDpA3 + ... 
+KDpAn = 383 555 672 666 TL. 

Bunlara ilişkin değerler EK 3'de gös-
terilmiştir. 

Bağımsız ye paylı mülkiyetteki ta-
şınmaz mallardan üzerinde yapı bulu-
nan taşınmaz malların katılım toplam 
değeri = %KDY 

2 KDYt= KDY1 + KDY2 + KDY3 + ... 
+KDYn = 1 096 500 000 000 TL. 

Bunlara ilişkin değerler EK 4'te gös-
terilmiştir. 

Eldeki verilere göre projenin toplam 
katılım değeri 

= ZKDBAÎ + 5:KDPAÎ + ZKDY1 

= 2 116 890 683 666TL.'dır. 

Proje Toplam Katılım Değeri = 
2116890 683 666 TL.' 

Yapılan çalışmaların açıklamalı ola-
rak gösterimi için üzerinde yapı bulu-
nan, katılım değeri 

4 000 000 000 TL.' olan bir taşınmaz 

örnek olarak seçilmiştir. 

Tüm proje bölgesinin toplam katılım 
değeri yardımı ile herbir taşınmaz malın 
dağıtımında esas alınacak katılım payı 
oranı elde edilmiştir. (KPO) (Bkz: Ek: 5, 
6,7). 

Katılım payı oranı (KPO) = Katılım 
değeri (KD) / Tüm Proje Bölgesi Top-
lam 

Katılım Değeri (ZKD) 

Örneğin katılım değeri 4 000 000 000 
TL. olarak verilen parselin katılım payı 
oranı aşağıdaki şekilde bulunur: 

4 000 000 000 / 2 116 890 683 666.00 = 
0.001890 

KPO = 0.001980 

4,2. Dağıtım Esasları 

Proje bölgesindeki dağıtım ölçütleri 
yapılan uygulama imar planına göre ko-
nut ve ticaret olmak üzere iki temel alan-
da uygulanmıştır. Bunun nedeni; dağı-
tımda parsel sahiplerinin yerleri değişir-
ken, mevcut durumda ticari alan olarak 
işlem gören yerlerin uygulamadan sonra 
da aynen bırakılmasıdır. Ayrıca konut ve 
ticaret mantığının ayrı düşünülmesi uy-
gun bulunmuştur. 

  

 



42.1. Konut Alanlarında Dağıtım 
Değerlerinin Hesaplanması 

Çalışmamızda dağıtım yapılırken şu 
an da piyasada uygulanan geçerli ölçüt-
ler esas alınmaya çalışılmıştır. Dağıtım-
da bu doğrultuda; konut alanları için % 
50 taşınmaz mal sahiplerine, % 40 yük-
leniciye ve belediye ile birlikte sağlan-
ması sağlıklı bir yoldur. Dağıtım değer-
leri, imar planında belirtilen ticaret ve 
konut alanlarına ilişkin inşaat ile altyapı 
maliyetleri esas alınarak bulunmuştur. 
Konut alanları maliyeti; seçilen konut ti-
pi birim fiyatlarına göre hesaplanmış, 
hesaplanan altyapı maliyeti bu değere 
eklenmiş, dağıtıma esas olacak birim 
m2fiyatlan bulunmuştur. 

Konut İnşaat Alanı Toplam Değe-
rinin Hesaplanması; 

Herbir taşınmaz mala ilişkin dağıtım 
değeri bulunmadan önce; proje alanında 
dağıtıma esas tarih olarak projenin bitim 

tarihi 1997 yılı haziran ayı öngörülmüş-
tür. Dağıtıma esas teşkil edecek değer-
ler; 1997 haziran ayma ilişkin konut in-
şaat m2 fiyatı aşağıdaki şekilde bulun-
muştur: 

Projenin başlangıç tarihi 1996 yılı 
ocak ayı için Bayındırlık ve tskan Ba-
kanlığı III. smf, B grubu, kaloriferli sos-
yal konutlarda yapımın birim m2 maliyeti 
7 335 700 TL/m2 dir. 

İmar planına göre proje bölgesindeki 
toplam konut inşaatı alanı= 465 000 
m2'dir. 

Konu inşaatı toplam değeri=465000 
* 7 335 700 = 3 420 400 500 000 TL. 

Altyapı Değerinin Hesaplanması: 

Bulunan bu değere yapılan altyapı 
inşaatı keşfi sonucunda bulunan, ayrıntı-
ları aşağıda Tablo 3'de gösterilen 195 
000 000 000 TL'lık altyapı inşaatı değe-
rinin konuta düşen hisseside eklemek 
gerekir. 

 
Tablo 3% Sangazi Belediyesi İmara Aykırı ve Kaçak Yapılaşmış Yerlerde İmar 

Uygulaması Seçeneği Projesine ilişkin Altyapı İnşaatı Keşfi 
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Buradan konut için gerekli altyapı 
maliyeti aşağıdaki şekilde bulunur: 

465 000 m2 Konut inşaatı 

18 600 m2 ticaret ve sanayi alanı 

Toplam alan = 465 000+18 600 = 
483 600 m2 

Konut alanı hissesi=465 000/483 600 

Ticaret ve sanayi alanı hissesi = 
18 600/483 600 

Konut alanı için gerekli altyapı mali-
yeti = (465000 / 483600) * 195 000 000 
000 

= 187 500 000 000 TL. 

Konut alanı için gerekli altyapı ma-
liyeti = 187 500 000 000 TL. 

Ocak 1996 için toplam konut alanı 
değeri = Konut inşaatı toplam değeri + 
Altyapı inşaatı toplam değeri 

= 3 420 400 500 000 + 187 500 000 000 

= 3 607 900 500 000 TL. 

Buna % 25 yüklenici kan eklediği-
mizde: 

3 607 900 500 000 * 1.25 = 4 509 875 
625 000 TL. 1996 Ocak ayı için elde edi-
len toplam konut maliyetidir. (ABT). 

inşaatın toplam 1.5 yıl (n) içinde, 
Haziran 1997'de bitirildiği düşünüldü-
ğünde, ve enflasyon oranının yılda yak-
laşık % 80 (e) olacağı varsayılırsa proje 
bittiği zamanki konut alanı toplam dağı-
tım değeri (ABT): 

Aoy = Ağır. (1 + e) 
A = Değer 
ST = Proje bitim tarihi BT 
= Proje başlangıç tarihi e = 
Enflasyon yüzdesi n = 
Proje süresi 

formülüne [(4)'den yaralanarak üre-
tilmiştir] göre hesaplanabilir. 

Arazi, arsa ve yatırımların belli bir 
tarihteki bilinen kesin değerinden isteni-
len tarihteki değerinin hesaplanmasında, 
arada geçen süre içindeki değişimlerin 
bu formülle matematiksel olarak yansı-
tabileceği ve izlenebileceği düşünülmüş-
tür. 

AST = ABT (1+0.80)15 

Proje tamamlandığı zamandaki Top-
lam Konut Alanı Dağıtım Değeri 
(TKADD) = AST 

AST = 4 509 875 625 000 (1+0.8)1.5 
= 10 891 139 544.970 TL. 

Toplam Konut Alam Dağıtım Değe-
ri = TKADD = 10 891139 544370 TL. 
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Bu sonuçtan 1997 haziran ayı için 
konut inşaatı birim m2 maliyeti: 

10 891 139 544 970 / 465 000 = 23 
421 805.47 TL.'dır. 

1997 haziran ayı için konut inşaatı 
birim m2 maliyeti=23 421 805.47 TL. *> 

Dağıtımda mülkiyet sahiplerine dü-
şen pay = Özel mülkiyet ait toplam dağı-
tım değeri 

= Proje tamalandığı zamanki toplum 
konut alam değeri * 0.50 

= 10 891 139 544 970.00 * 0.50 = 5 
445 569 772 485.00 TL. 

Özel mülkiyet ait dağıtılacak toplam 
dağıtım değeri = 5 445 569 772 485.00 

TL.2> 

Teorik dağıtım alanında mal sahiple-
rine toplam konut inşaat alanı üzerinden 
düşecek pay (m2 olarak) = 465 000 * 
0.50 = 232 500 m2 

Özel mülkiyete dağıtılacak toplam 
konut dağıtım alanı = 232 500 m2 

Belediye ait toplam dağıtım değeri 
bulunurken esas alınan toplam tanıtım 
değeri; 

Dağıtımda belediyeye düşen pay = 

Belediyeye ait toplam dağıtım değeri 

=Proje tamamlandığı zamanki top-
lam konut alanı değeri *0.10 

=1089 113 954 497.00TL 

Belediyeye ait toplam dağıtım değeri 
=1089 954 497.00 TL. 

Teorik dağıtım alanında belediyey 
toplam konut inşaat alanı üzerinden dü-
şecek pay (m2 olarak) 

=465 000 x 0.10 =46 500 m2 

Belediyeye dağıtılacak toplam konut 
alanı = 46 500 m2 

Yükleniciye ait dağıtım değiri bulu-
nurken esas alınan dağıtım toplam değe-
ri; 

Dağıtımda yükleniciye düşen pay = 
Yüklenici dağıtım toplam değeri 

= Proje tamamlandığı zamanki top-
lam konut alanı değeri* 0.40 

= 10 891 139 544 970.00 * 0.40 = 
4 356 455 817 988.00 TL. 

Yükleniciye ait toplam dağıtım de-
ğeri = 4 356455 817 988.00 TL. 

Teorik dağıtım alanında yükleniciye 
toplam konut inşaatı alanı üzerinden dü- 

  



 

 

şecek pay (in2 olarak) = 465 000*0.40 = 
186 000 m2 

Yükleniciye dağıtılacak toplam ko-
nut dağıtım alanı= 186 000 m2 

Bulunan bu KPO ve toplam dağiüm 
değerleri (özel mülkiyetteki taşınmazlar, 
belediye ve yüklenici sınıflaması altın-
da, kısaca ilgili toplam dağıtım değeri) 
yardımı ile her bir parselin dağıtım değe-
ri ekle edilmiştir (DD) (bkz: Ek: 5,6,7). 

Herbir Taşınmaza Ait Dağıtım Değeri 
(DD). = KPO. * İlgili Toplam Dağıtım 
Değeri 

Örnek olarak aldığımız parselin dağı-
tım değeri : 

DDj = 0.001890 * 5 445 569 772 
485.00 = 10 289 751 501.00 TL. 

Taşınmaz mal sahipleri, yüklenici ve 
belediyeye düşen değerleri; konut alanı 
inşaatı m2 fiyatına (23 421 805.47 TL) 
bölünerek bir kişiye teorik olarak kaç m2 

yer verileceği bulunmuştur (Teorik dağı-
tım alanı = TDA) (bkz: ek: 5,6,7). 

Örnek parselimize konut alanından 
teorik olarak kaç m2'lik yer verileceği 
aşağıdaki şekilde bulunmuştur: 

DD / 23 421 805.47 = 10 289 751 
501.00 / 23 421 805.47 = 439 m2 = TDA 

Bulunan teorik dağıtım alanı m2'si- 

nin sahip olabileceği kadar 60-80-100-
120 nı2'lik brüt konut ya da konutlar da-
ğıtımda taşınmaz sahiplerine verilmiştir 
(bkz: Ek: 8,9,10). Burada hem Türk in-
sanının büyük konutlarda oturma isteği 
göz önünde tutularak 100 ve 120 m2'lik, 
hem de az nüfuslu aileler ya da kişiler 
dikkate alınarak 60 ve 80 m2'Iik konut-
lar oluşturulmuştur. (Kaç m2'lik konut-
lara gereksinme olduğu yapılacak bir an-
ketle ya da özel mülkiyet sahipleri ile 
doğrudan konuşularak saptanabilir). 

Sonuçta TDA ile kişiye verilen dağı-
tım alanı (DA) karşılaştırılmıştır. 

TDA>DA ise vatandaşa katılım de-
ğerinden fazla bir yer verilmiştir. Bu du-
rumda vatandaştan para alınacaktır. 

TDA<DA ise vatandaşa katılım de-
ğerinden az bir yer verilmiştir. Bu du-
rumda ise, vatandaşın kaybı karşılığında 
vatandaşa para verilecektir. 

Örnek parselimizin sahibine 439 
m2'lik TDA karşılığında 1 tane 60 
m2'lik, 3 tane 120 m2'lik konut verilebi-
lir. 

3*120 = 360 m2 

360 + 60 = 420 m2 Dağıtım Alanı 

TDA - DA = 439 - 420 - 19 m2. 
TDA'dan daha az bir yer verildiğinden 
taşınmaz sahibine para ödenmesi duru- 
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mu ortaya çıkmıştır. Ödenecek para ko-
nut alanı inşaat m2 fiyatı ile bu alanın 
çarpımından çıkan sonuçtur: 

19*23 470 494.05=445 014 304.00 TL. 

TDA-DA farkının negatif çıkması 
durumunda, yani vatandaşa teorik dağı-
tım değerinden fazla bir yer verilmesi 
halinde, vatandaşı borçlandırma ya da 
taksitlendirme ortaya çıkmıştır. 

Dağıtımda borçlandırma ya da taksit-
lendirme esası aşağıdaki koşullara göre 
belirlenmiştir. 

a) Emlak Bankası ödemeleri, 
b) Piyasa, 
c) Toplu konut, 
d) Başak konut. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı tarafından yaptırılan Başak ko-
nutun ödeme planı konut fiyatının 
%49.2 ya da %27.3'ünün peşin alınması 
gere kalanın, 30 aydan başlayan taksitle-
re bölünmesi, 3. ayın sonunda peşin fi-
yatın %7'si ile %4'ü kadar ilave peşinat 
ödenmesi, ayrıca her altı avda bir peşin 

fiyatın %3'ü ile %4.7'si arasında ara 
ödeme yapılması şeklindedir. 

422. Ticaret ye Sanayi Alanların-
da Dağıtım Değerlerinin Hesaplanması 

Mevcut ticaret ve sanayi alanları da-
ğıtım değerleri hesaplanmadan önce bu 
alanlara ilişkin katılım kütlesi bulun-
muştur. Mevcut ticaret ve sanayi alanla-
rı toplam katılım kütlesi hesaplanırken 
hem arsa alanı hem de bu arsa üzerinde 
yer alan binalar ele alınmıştır (bkz: Tab-
lo 4). 

Daha sonra bu alanlar üzerinden arsa 
ve bina dağıtım değerleri elde edilmiştir. 

Arsa dağıtım değerleri bulunmasın-
da, proje alanına ait karşılaştırma yapa-
bileceğimiz komşu parsellerin m2 fiyat-
larından yararlanarak benzerlik yöntemi 
kullanılmıştır. 1996 Ocak ayı için arsa 
m2 fiyattan 5 milyon TL. alınarak işlem-
lere sokulmuştur. Yıllık %80 enflasyon 
artışı gözönünde tutularak, Haziran 1997 
tarihine karşılık gelen arsa değerleri say-
fa 13'teki formülden yararlanarak elde 

128 



edilmiştir. Buna göre proje bölgesinde 
bulunan ticaret ve sanayi alanlarının 
1997 Haziran ayı için arsa dağıtım de-
ğerleri aşağıda verilmiştir (bkz: Tablo 5). 

ti olan 23 421 805.47 TL.'sı esas alın-
mıştır. Buna göre 1997, Haziran ayı için 
dağıtıma esas alman bina değerleri Tab-
lo 6'da verilmiştir. 

  

 

Mevcut durumda ticari ya da sanayi 
amaçlı kullanılan binaların dağıtım de-
ğerlerinin bulunmasında ise; 1997 Hazi-
ran ayı için konut inşaatı birim m2 fiya- 

Mevcut ticaret ve sanayi alanlarında-
ki dağıtıma esas alınan değer, arsa ve bi-
na değerlerinin toplanmasıyla elde edil-
miştir (Tablo 7). 
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İmar planında, proje bölgesindeki ti-
caret ve sanayi amaçlı inşaat toplam ala-
nı 18 600 m2 olarak belirlenmiştir. Buna 
göre ticaret ve sanayi amaçlı inşaat ala-
nında Haziran 1997'daki toplam değeri 

18 600.00 * 23 421 805.47 = 421 592 
498 460.00 TL.'dır. 

Ticaret ve sanayi amaçlı inşaat ala-
nının Haziran 1997'deki toplam değeri 
= 421 592 498 460.00 TL. 

Mevcut ticaret ve sanayi alanları sa-
hiplerine dağıtımda aşağıdaki seçenek-
lerden biri ya da dağıtım değerlerine gö-
re birkaçı seçenek olarak sunulabilir: 

1. İnşaat alam olarak birim m2, 
2. Para, 
3. Başka bir yerden arazi (trampa). 
1- İnşaat alanı olarak birim m2 

Herbir ticaret ve sanayi alanına ait 
değer birim m2 değeri olan 23 421 
805.47 TL'sma bölünerek m2 cinsinden 

verilecek dağıtım alanı bulunur. Örne-
ğin isimsiz fabrikaya ait işlem yapıldı-
ğında aşağıdaki sonuç çıkar: 

18 823 585 336.56 / 23 421 805.47 = 
803 6778104349 

Bu değerin 803 m2'si dağıtım alanı 
olarak, 0.6778104349 m2'lik kısmı ise 
dağıtım alanından arta kalan alan (m2) 
olarak değere çevrilerek verilmiştir (bkz: 
Tablo 8). 

Ticaret ve sanayi amaçlı inşaat top-
lam alanı üzerinden mevcut ticaret ve sa-
nayi alanlarına dağıtılacak toplam alan 
çıkarılarak kalan alan olan; 

18 00 -12 171 = 5 829 m2 yüklenici 
ve belediye arasında %50 - %50 oranın-
da eşit olarak dağıtılabilir. 

2. Para 

Taşınmaz mal sahibine Tablo 7'de 
verilen mevcut ticaret ve sanayi alanla-
rındaki toplam dağıtım değeri verilir. 



 

 

Ticaret ve sanayi amaçlı inşaat alanı 
toplam değeri üzerinden mevcut ticaret 
ve sanayi alanları toplam dağıtım değeri 
çıkarılarak kalan değer olan; 

421 592 498 460.00 - 28S 105 558 
322.01 = 136 486 940 137.99 TL'sı yük-
lenici ve belediye arasında %50-%50 
oranında eşit dağıtılabilir. Burada bele-
diyeye %50 pay verilmesinin nedeni ti-
caret ve sanayi kuruluşu sahiplerine ve-
rilecek para ya da arsanın belediye tara-
fından karşılanacak olmasıdır. Bu ne-
denle belediyeye kaynak yaratılmaya ça-
lışılmıştır. 

5- SONUÇ 

1. Bu çalışmada; elden geldiğince pi-
yasa koşullarına yakın ölçütler kullanıla-
rak olası uygulama seçeneği önerilmeye 
çalışılmıştır. Amaç, yeni bir uygulama 
yöntemini tartışmaya açmaktı. Yapılan 
projede de bu amaca uygun olarak kaçak 
ve imara aykırı yapılaşmış bir bölgenin 
düzenlenmesinde; değer eşitliği yönte-
minin dağıtım ölçütü olarak kullanılabi-
leceği kanıtlanmıştır. Böylece hem gele-
cekte yararlanılarak taşınmaz malların 
fiyatları bulunarak belediyenin gelirleri 
artarken, hem de arsa ve konut piyasası 
denetlenebilecektir. Bunun yanı sıra 
imara aykırı olarak yapılaşmış ve baş-
langıçta yalnızca yerleşim için mahsum 
bir gerekçeyle yapılaşmış, ancak daha 

sonradan rant olarak karşımıza çıkan du-
rum önlenebilecek, belediye denetimi 
sağlanabilecektir. Bu görüşlerimiz sür-
dürülebilir yerleşim politikası ve herke-
sin konut hakkı olduğu Habitat II ilkele-
rine de ay kın düşmemektedir. 

2. Yapılan uygulama çalışması bizim 
oluşturduğumuz durumdur. Dağıtım bi 
çimi yüklenici, belediye ve vatandaşla 
rın anlaşabileceği ölçütlere göre belir 
lenmiştir. Çalışmada yalnızca genel ku 
ramsal temeller konarak bu proje bölge 
sindeki bir uygulama yapılmıştır. 

3. Böyle bir uygulamanın yapılması 
için mevcut yasada bir değişikleğe gerek 
yoktur. Öncelikle yapıyı üretecek bur ör 
gütlenmenin kurulabilmesi gerekir. Bu 
da bizim çalışmamızda olduğu gibi bele 
diye önderliğinde; yüklenici, vatandaş 
arasında tarafların anlaşması ile sağlana 
bilir. 

4. Çalışma paylı mülkiyeti ortadan 
kaldıran bir seçenek ortaya koymuştur. 

5. Bulunan, daha doğrusu ilk kez ta 
şınmaz sahiplerine sorularak bulunan bu 
değerler; ileriki yıllara dönük olarak enf 
lasyon, faiz değerleri vb. parametreler 
yardımı ile rahatlıkla belirlenebilir (5). 
Yani bir kez taşınmaz mal karşılıkları 
belirlenebilirse, gelecekti değerler hesa- 
lanabilir. Önemli olan taşınmaz sahibi 
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ve kamu otoritelerinin anlaştıkları ilk de-
ğeri belirlemek. Böylece taşınmaz mal 
piyasası kontrol altına alınabilecek, belli 
bir arsa politikası üretilebilecek, rantın 
dağılımında kontrol sağlanmış olacaktır. 

6. Bu çalışma piyasa koşullarına çok 
yakın koşullan içermektedir. Bu nedenle 
taraflar ile kamunun çıkarlarına daha uy 
gun ve demokratik olacaktır. 

7. Projeyle altyapıya katılım değerle 
ri baştan alınmış olmaktadır. 

8. Bu projede yapılan çalışmalarda 
eksikliklerden söz edilebilir. Örneğin; 
yıkılan taşınmazların molozlarının kal 
dırılması yapılı taşınmazlara harcanan 
para ve emeğin binanın yıkılması ibe bo 
şa gittiği; bunun da ulusal gelire olum 
suz etki yaptığından söz edilebilir. Böy 
lece yapılaşmış yerlerde böyle bir çalış 
manın yapılmasının gerekli olup olmadı 
ğı tartışılabilir. Bizim önermemiz böyle 
projelerin istesekte istemesekte bir an 
lamda kendiliğinden yapılmaya başladı 
ğım göstermektir. Belediyeler bu tür uy 
gulamalara öncülük ederek hem vatan 
daşı örgütlemek hem de ortaya çıkacak 
projeyle taşınmaz mal piyasasının oluş 
turulmasına, düzenli, çağdaş altyapılı 
yerleşimlerin yapılmasına olarak tanıya 
bilir. Bu projeden yararlanarak daha 
farklı çözümler üretilebilir. 
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