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Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra ekonomik geliĢme eğilimlerine bağlı olarak değiĢen tarım
politikaları, arazi varlığı ve kullanımını doğrudan etkilemiĢ ve kent ölçeğinin hızla
büyümesine neden olmuĢtur. Kentlerde arsa ve mesken arzı ile talebi arasındaki dengesizlik,
kent ve yakın çevresinde yeni alt yerleĢim birimlerinin oluĢmasını teĢvik etmiĢtir. Toplumsal
ve ekonomik geliĢme düzeyine bağlı olarak kentleĢme hızlı artıĢ göstermiĢ ve kentlerin yakın
çevrelerindeki arazilerin hızla imara açılması ve tahribi süreci yaĢanmıĢtır. Gerek arazi
geliĢtirme kuruluĢları, gerekse doğrudan taĢınmaz malikleri imar planı yoluyla arazinin arsaya
dönüĢümü sürecine katılmakta ve bu yolla önemli ölçüde rant artıĢı sağlanmaktadır. Hızlı
nüfus artıĢı ve kentleĢmeye bağlı olarak arsaya dönüĢen taĢınmazların birim değerlerinde;
kamu tarafından sağlanan altyapılar ve imar haklarına bağlı olarak önemli ölçüde değer artıĢı
olmaktadır. Değer artıĢının ölçülerek vergilendirilememesi veya imar sonucu oluĢan değer
artıĢı veya kentsel rantın görmezden gelinmesi, imar uygulamalarının oldukça yavaĢ
ilerlemesine ve imar ve altyapı çalıĢmalarının maliyetlerinin belediyelerce sağlanmasına
neden olmuĢtur. Ġmar çalıĢmalarının yüzölçüm üzerinden gerçekleĢtirilmesi ve değer esaslı
imar uygulanamaması, imar sonrası gerçekleĢtirilen kamu hizmetleri ve yapılaĢmaya bağlı
olarak oluĢan yüksek rant artıĢının taĢınmaz geliĢtiricisi ve/veya malik üzerinde kalmasına
neden olmaktadır.
Bu çalıĢmada arazilerin arsa vasfını kazanmasıyla oluĢan değer artıĢları tanımlanmıĢ, seçilen
örnek olay çerçevesinde konu tartıĢılmıĢtır. Örnek olay olarak incelenen Ankara Ġli GölbaĢı
Ġlçesi Ġncek Örneği’nde 11.362.568 m2 arazi zaman içinde imara açılmıĢ ve aĢama aĢama imar
uygulamaları devam etmektedir. AraĢtırma sonuçlarına göre imar parselleri ile kadastral
parsellerin vergiye esas değerlerinin, söz konusu parsellerin piyasa değerlerinden çok düĢük
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu koĢullarda imar sonrasındaki rant artıĢlarının vergileme ve
diğer yollarla kamuya döndürülemediği tespit edilmiĢtir.
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The agricultural policies that changed after the 1950'ies based on economic growth tendencies
in Turkey have had a direct influence on land resources and tenure and resulted in a rapid
increase in urban sprawl. The imbalance between the demand and supply of urban land lots
and housing has triggered the formation of new sub-settlements in cities and outwards
including suburbs. Urbanization swiftly increased in line with social and economic growth
levels and a process of rapid inclusion and destruction of lands around cities in urban zoning
or master planning structures. Both land development organizations and property owners
themselves have been participating in the process of transforming agricultural or unused lands
to urban land lots, who in turn obtain a significant amount of rent increase. Due to rapid
population growth and urbanization, unit prices of properties that are transformed into and
lots increase significantly owing to the infrastructures and development rights brought about
by the public. Failure in valuation and taxation of value increases or overlooking the value
increases or income generated through the urbanization have resulted in a very slow progress
in zoning applications and the coverage of zoning and infrastructural works by local
municipalities. Realization of rezoning activities based on land area and failure in
implementing value-based zoning practices lead to an unjust grasp of the high increase in rent
that is constituted by post-zoning public services and structuring by real estate developers
and/or owners.
In this study, value increases that are formed with transformation of lands to land lots are
defined and the issue is discussed around the selected case study. In the Ankara Province,
GölbaĢi Sub-province, Incek district taken as the case study, 11,362,568 square meters of land
have been included in zoning throughout time and zoning practices have been continuing in
phases. The results of the study reveal that the tax-base values of the zoned land lots and
cadastral lots in this district are far lower than the market values of these lots. It has been
understood that it has not yet been possible to return the share of the public in post-zoning
value increases created as such back to the public through taxation and other means.
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