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ÖNSÖZ
Kentleşmeyle birlikte artan hareketlilik, şehirlerimizin planlanmasını çok boyutlu
olarak değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. Ulaşım yatırımları, kentleşmenin yönünü
ve kentin fiziksel yapısını olduğu kadar, ekonomik yapısını da değiştirmektedir.
Ulaşımla ilgili kentin gelişmesine paralel yatırım yapılmadığı takdirde; çözümü daha
da zorlaşan sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Ulaştırma yatırımlarından karayolu, özellikle otoyol yapımı ile kent çeperine daha
kolay ulaşılabilmesi, kentin daha geniş alanlara yayılmasına neden olmaktadır. Kent
merkezine erişilebilirlik ve hizmetlere kolay ulaşım hızla artan fiyatlar, zamanla kent
çeperinde yer alan kırsal alanlara doğru, saçılma baskısı oluşturmaktadır.
Bu çalışma öncesi ulaşımla ilgili medyada karşılaşılan ve toplumda oluşan ön yargılar
incelendi. Herhangi bir yerde ulaşım yatırımı kararı alınmasıyla, yatırım kararının
alındığı bölgede değişikliklerin olacağı beklentisi oluşmaktadır ve bu değişimin
ekonomik yarar sağlama aracı olarak kullanılması söz konusudur.
Özellikle kentsel gelişmesi hızlı, göç alan şehirlerde spekülasyona dayalı emlak
yatırımları göze çarpmaktadır. Kamulaştırma bedellerinin başlangıçta yapılan
tahminlerin ötesinde yükselmesi kamunun yaptığı yatırımın bedelini uzun sürede
karşılamasının nedenidir. Bu işlem, proje öncesi haber alan kişi veya şirketler için
kamu eliyle kaynak transferi gibi görünmektedir.
Ulaşım yatırımları maliyetlerinin büyüklüğü nedeniyle yeni bir vergi, bütçe gelirleri,
dış borç, yatırımın satın alım garantili olması özel sektöre yaptırılması ya da çeşitli
kamu-özel sektör modelleri ile yapılabilmektedir.
Bu çalışmada ulaşım yatırımı ile arazi değer artışı arasında ilişkiyi ve arazi değer
artışının ulaşım yatırımlarının oluşturduğu getiriyi, çevreye verdiği zararları, kentsel
planlamada ulaşım kararlarının etkisini, ulaştırma yatırımlarının kentte yaşayanların
tümünün yararını öncelikli olarak ele alınması ve bu yatırımların finansmanında
uygulanabilecek metotlar değerlendirilmiştir. Çalışma ulaştırma yatırımlarının ülke
içinde kaynak oluşturulmasına katkı sağlayacağı görüşü üzerinde kurgulanmıştır.
Tez çalışmamın tamamlanmasında büyük katkısı ve sabrından dolayı tez danışmanım
hocam Prof. Dr. Nadir YAYLA'ya, tezin ilerlemesi ve çok boyutlu süreçte farklı
yönleri bir arada değerlendirmemde ve karşılaştığım sorunları çözmemde gösterdiği
destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
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ULAŞIM ALTYAPILARININ ARAZİ DEĞER ARTIŞINA ETKİLERİ TEM OTOYOLU İSTANBUL ANADOLU KESİMİ ÖRNEĞİ
ÖZET
Ulaştırma yatırımları, kamulaştırma, yapım ve işletme maliyetleri yüksek olan
yatırımlardır. Mali gücü sınırlı olan ülkeler bu sebeple ulaştırma yatırımlarını
zamanında gerçekleştirememekte bunun sonucu olarak projelerin işletmeye açılma
sürelerinin uzaması nedeniyle önemli ekonomik kayıpları karşılamak zorunda
kalmaktadır.
Ulaştırma altyapı yatırımlarının inşaasında kamu kaynaklarının kullanılmasının
yanısıra, yap-işlet–devret, özel sektör–kamu işbirliği, satın alma garantili hizmete
dayalı antlaşmalar veya gelirin önceden satın alınması gibi yöntemler geliştirilmiştir.
Diğer bir yöntem ise bu çalışmalarda ortaya konan yapılacak yatırım sonucunda
bölgedeki arazi ve emlak değer artışlarının ulaştırma yatırımlarının finansmanında
kullanılmasıdır.
Çalışma kapsamında O-2 ve O-4 otoyollarının hizmete açılması sonucunda, arazi
kullanımı ve nüfustaki değişimlerin yanısıra erişilebilirlik ile arazi fiyatlarının
etkileşimi incelenmiştir. Ulaşım altyapısına olan erişim kolaylığının arazi değerleri
üzerinde etkileri, Istanbul-Anadolu yakasında ortaya konmuştur. Bu amaçla, 1985 ile
2006 yılları arası için, kamulaştırma takdir değerleri, kamulaştırma bedellerine
yapılan itiraz nedeniyle açılan davaların sonuç değerleri ve tüm yerleşme alanlarını
ve arazi alanlarını asgari standartlara göre vergilendirme için saptanan rayiç
bedellerine ait veriler kullanılmıştır.
Tez kapsamında inceleme bölgesindeki mahallelerin; ticari merkezlere, yönetim
merkezlerine, TEM üzerinde yer alan kavşaklara, D-100, Boğaziçi köprüsü ve FSM
köprüsüne olan uzaklıkları (karayolu ağı kullanılarak), zaman (dakika) ve mesafe
(metre) olarak alınmıştır. Otoyolun etkilediği bölgede yer alan arsa ve arazilere ait
takdir değerlerinin istatistiksel olarak yorumlanmasında ise regresyon metodu
kullanılmıştır.
Çalışmada esas alınan otoyol kesimi bütünü ile ele alındığında arazi değerinde artış
olmakla birlikle (kavşak bölgelerinde kısmi korelasyon bulunmasına rağmen),
otoyola uzaklık ve erişebilirlik ile değer artışı arasında anlamlı bir ilişki
görülememiştir. Otoyolun özellikle kuzey kesiminde yer alan orman alanları, kırsal
niteliği korunacak doğal alanlar, ağaçlandırılacak alanlar ile havza koruma kuşağı ve
askeri alanların mevcudiyeti etkilidir. Ayrıca kentsel dokuda, yapılaşmış alanların,
mahallelerin mevcut MİA ve çalışma alanlarıyla olan ilişkisi nedeniyle TEM
yapımından sonra bu alanların etkisinin azalmadığı, TEM otoyolundan 6 km den
daha uzakta olsalar bile arazi değerlerinde azalma olmayıp ulaşılabilirlikte artış
olması nedeniyle, D-100 ve deniz kıyısında yer alan mahallelerde değer artışı olduğu
görülmüştür. Araştırmaya konu otoyol kesimindeki kavşakların yakınındaki arazi
artış değerlerinin kavşaktan kavşağa, ayrıca otoyola olan uzaklık ile değiştikleri
saptanmıştır.
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Otoyol üzerinde yer alan kavşaklar ayrı ayrı incelenmiştir. TEM otoyolundaki
kavşaklar çevresindeki etki alanı belirlemeye yönelik çalışmada 1.bölge olarak
tanımlanan 1,0 km. alan içinde kalan bölgelerde 126 TL/m2, 2.bölge olarak
tanımlanan 1,0 km ile 2,0 km arasındaki bölgelerde 67 TL/m2 ve 3. bölge olarak
tanımlanan 2,0 km ile 3,0 km arasında kalan bölgelerde ise 59 TL/m2 'lik ortalama
fiyat artışları olmuştur. Samandıra kavşağı hariç, ortalama fiyatlar 1. bölgede %760,
2.bölgede %357, 3.bölgede %222 oranlarında artış göstermiştir.
Çalışmada varılan sonuçlar ulaştırma yatırımlarından kaynaklanan arazi değer
artışlarının yatırımların finansmanında kullanılabilecek önemli bir kaynak
olabileceğini göstermiştir. Bunun için yasalarda düzenleme yapılarak
vergilendirmenin olabildiğince adil şekilde nasıl yapılacağının belirlenmesi ve
kamuya açıklanması önem taşımaktadır.
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THE EFFECTS OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE ON LAND
VALUE INCREASES - A CASE FOR ISTANBUL ANATOLIAN SECTION
OF TEM MOTORWAY
SUMMARY

In general; transportation investments are expensive because of expropriation,
construction and operating costs. Countries with limited financial resources,
therefore, unable to make transportation investments on time or otherwise they have
to deal with the significant economic losses owing to the fact that the project could
not be put into operation in a timely manner.
Transportation investments were evaluated under five main categories:
Environmental, economic, social impacts, physical effects on the environment and
legal effects.
The increase in population and income levels, leads to an increase in emissions and
energy consumption especially in the transport sector. Transport sector was
responsible for 24% of the total emissions in 1971 and 33% in 1997. This share is
expected to reach 37% by the year 2020 according to an OECD report.
Emissions raise the temperature of the surface layer of the atmosphere. As a result of
this natural imbalance; adverse environmental effects arise. The external cost of
adverse environmental effects such as air pollution, noise, traffic accidents, traffic
congestion etc., were calculated as € 360 bn. for EU countries in 2009; which relate
to %6 of the total gross national products. One of the most harmful products in
Turkey, about 17% of CO2 emissions are generated by the transportation sector.
According to the economic theory of highway construction, new highways increase
the accessibility to remote regions in the metropolitan area while expanding the
urban boundaries. Transportation investments lead to the modification of the land use
as the residential, industrial, etc. in addition various environmental impacts. The
constructions of road and rail systems consume vast amounts of green areas,
agricultural land.
Transportation-oriented planning of residential areas requires the proper management
of high transportation demand with a focus without overlooking on urban density and
the state of the transportation network. For meeting the high demand for
transportation, investments for high capacity rail and/or highway facilities are
needed. Moreover transportation-oriented planning has the potential to offer a
number of alternative solutions to ongoing traffic congestion problems. In this
planning approach; residential land value tax increase vital importance. In cities such
as Tokyo and Stockholm transport-oriented developments were applied.
Problematic issues related motor vehicles (in urban areas) such as create mental
pressure and stress on individuals. As disruption of public transport services,
increased traffic noise, traffic congestion, overcrowding seen in public transport,
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increased travel time creates pressure mentally. Usually numerous health effects and
behavioral irregularities (aggressive driving, etc.) are attributed to this mental
pressure.
In general, regional transportation investments alter the physical structure of the city
in the micro and macro scale. Through improved mobility which lead to division of
labor and changes on location preferences. Therefore the choice of the work place,
residential and recreational areas highly influenced by issues related with
transportation including mode choice average trip time, average trip cost, etc.
Arrangements and/or changes individuals or groups of social layer about in road, air,
sea, or rail facilities, regulations for ownership and division of labor as well as legal
provisions have a role in this preference changes.
In terms of city planning; unusable parcels of land are converted into usable form
arrangements. Roads, schools, etc., to provide public services and the rest of the field
is done for the evaluation of the parcel.
As a result of the zoning regulations, creation of joint-owned properties and small
parcels should be prevented while new parcels should be as close as possible to old
parcel boundaries. From the public service perspective another opportunity for
governments is the development readjustment share regulation which grants free
expropriation for 40% of any parcel readjusted.
There are many variables to be measured in order to evaluate the economic impacts
of transportation investments. These variables can be defined in four different
groups: user effects, economical impacts, impact on public and social effects.
Generally, public infrastructure investments have a positive effect on economic
efficiency. A transportation investment increases productivity with a chain reaction
effect. It can also affect the structure of the companies working structure. In the U.S.
for country, state and local level highway investments the rate of return between
years 1990-2000 was calculated as in the 6.8% - 7.8% country, 3% - 7% state and
local scale.
As a result of increasing accessibility from road investments, travel demand
constantly rise. Thus, it will not be mistake to state that transportation investments
contribute to economic development. Such as schools, hospitals, roads, etc.
acceptability of an infrastructure investment is closely related with the association
community in decision making process. Regardless of the support by community,
most of the time when investment is made in a region, real estate prices increases due
to raised demand. As the real estate prices boost, land taxes also go up and
consequently further increases land values triggered.
The construction of transportation infrastructures can be financed by using public
resources or other methods such as build-operate-transfer, private-public
cooperation, service-based agreements with purchase guarantees, pre-purchased
income, etc. Apart from these, employing the revenue obtained from land and
property value increases at a particular region for financing transportation
investments that is explained in this study could also be applied.
Utilizing increases in prices for financing transportation investments can be
conducted by two methods. First, pricing the improved accessibility and, second
allowing enhance in density to cope with the raised demand due to improved
accessibility and implementing a flexible taxation.
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In this study, the changes in land values, land use and population in addition to the
interaction between accessibility and land values after the construction of the Trans
European Motorway (sections O-2 and O4) are investigated. Specifically, the effects
of the improvements in the ease of access to transportation infrastructure on the
property values, at the Asian side of Istanbul have been revealed. Within the scope of
this thesis, two types of datasets are used. The first group is obtained from the
Revenue Administration and the second group was provided by the General
Directorate of Highways. In this purpose, the land expropriation appreciation values
decided by legal authorities, the land values ruled by courts according to the appeals
against expropriation prices set by legal authorities and standard market values of
land for taxation between the years 1985-2006 were evaluated.
In the context of this thesis, for each neighborhood in the study area, the time (min)
and distance (m) required to access the D-100 highway, interchanges on TEM,
Bosporus and FSM bridges, commercial areas and government centers were
evaluated. In order to interpret tax values of land and/or properties that are
influenced by the Trans European Motorway; regression method was used.
The results show that although an increase in land values is detected for the entire
motorway section, no significant relationship (except interchanges on TEM) between
distance and accessibility to the motorway and value increases could be identified.
This outcome might be related to the presence of forest and afforest areas, bands of
catchment areas and military zones located on the north of the motorway.
In addition, it is found that that influence of the built environment was unchanged
even after the construction of TEM since the relationship between the
neighborhoods, and CBD remain intact. Moreover, for areas around D-100 and areas
at the shore which are more than 6 km away from TEM, the land values still
increase. For the areas in the vicinity of study motorway section, the land values
differ according to the distance to the motorway or from the intersection to
intersection.
In general the surroundings of motorway intersections or interchanges are mostly
preferred locations. This demand is also enhanced by the accessibility provided by
link roads and presence of alternative routes at intersections or interchanges. The
surroundings of intersections and interchanges have critical importance for shopping
centers, logistic companies, intercity firms, etc. as well.
In order to determine the influence zones of interchanges, each interchange is
evaluated separately. For this aim 3 zones that are identified according to the
distance from the interchanges center are defined. The cut-off distances are 1 km,
between 1 km and 2 km and between 2 km and 3 km for zones 1, 2 and 3
respectively. The average and value increases were calculated as 126 TL/m2 for zone
1, 67 TL/ m2 for zone 2 and 59 TL/m2 for zone 3. Except the Samandıra interchange,
on average the land values increase 760% in zone 1, 357% in zone 2 and 222% in
zone 3 in a span of 20 years.
For future transportation in order to avoid difficulties related with geographic,
demographic data, etc., GIS and the creation of a continuously updated database are
important details.
The results of this thesis show that the land value increases due to transportation
investments could be used as a significant resource for financing. However legal
modifications are required to obtain an impartial and transparent taxation policy.
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1. GİRİŞ
Ulaştırma yatırımları erişme kolaylığı sağladığı, ayrıca ulaşım hızını arttırdığı için
genelde çevresinde cazip yerleşim alanları oluşturur. Bu nedenledir ki kentsel
planlamada, kentlerin biçimlendirilmesinde kullanılan önde gelen uygulamaların
birisi de kentin istenilen yönde büyüyüp gelişmesini sağlamak amacı ile bu
bölgelerde önceden ulaşım altyapısının oluşturulmasıdır. Erişme kolaylığının
sağlanması ile yeni konut ve işyeri yatırımları için cazip hale gelen bu bölgelerde
kısa sürede hızlı yapılaşma ve yoğunlaşma görülür.
Hızlı yapılaşma beraberinde trafik yoğunluğu da getirecektir. Trafiğin giderek
artmasının çevre üzerinde olumsuz etkileri görülürse de, genelde ve özellikle ilk
yıllarda, hangi tür olursa olsun, ulaşım altyapısının çevresi cazipliğini korur ve bunun
sonucu olarak bu bölgelerdeki emlak ve arazi değerlerinde artışlar gözlenir. Emlak
ve arazi değerlerindeki artışta ulaşım altyapısına olan mesafe ve erişim kolaylığının
da önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Ulaşım altyapılarının yerleşim ve arazi/emlak değerleri üzerindeki etkileri
İstanbul’da açık olarak görülmüştür. 1973 yılında hizmete giren Boğaziçi Köprüsü ve
çevre yolları şehrin kuzeye doğru yayılmasını hızlandırdığı gibi, Anadolu yakasının
konut ve işyeri olarak cazipliğini arttırdığı için iki yaka arasındaki nüfus ve istihdam
oranlarında Anadolu yakası lehine değişmeler olmuştur. Aynı durum 1988 yılında
işletmeye açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM (Trans European Motorway)
Otoyolu’nun (İkinci çevre yolu) hizmete girmesi sonrasında da yaşanmış ve İstanbul,
her iki yakada, istenmeyen biçimde kuzeydeki orman bölgelerine ve su havzalarına
doğru hızla yayılmıştır. İstanbul için son 30-40 yılda yaşanan bu olumsuz
gelişmelerde doğru ve etkin bir imar uygulaması yapılamamış olmasının rolü
olmakla birlikte, iki çevre yolunun getirdiği erişme-ulaşım kolaylığının yerel
yönetimleri zorladığı da bir gerçektir.
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Benzer gelişmeler Anadolu yakasında Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde de
yaşanmaktadır. Bu havalimanının giderek etkinleşmesi yakın çevresinde yapılaşmayı
hızlandırmış, bölge yeni konut alanları, iş merkezleri ve sanayi için cazip hale
gelmiştir.
Ulaşım altyapısında iyileşmenin yakın çevredeki yerleşim, arazi/emlak değerleri,
ayrıca şehirde oturanların konut ve işyeri seçimi yanında sosyal etkinliklere yönelik
davranışlarındaki etkilerini, değişik ölçülerde olmak üzere, İstanbul kent içi ulaşımı
amaçlı karayolu ve raylı sistem yatırımlarında da görmek mümkündür.
Ulaştırma yatırımları gerek kamulaştırma ve gerekse yapım maliyeti yüksek olan
yatırımlardır. Ayrıca işletme maliyetleri de oldukça yüksektir. Mali gücü sınırlı olan
ülkeler bu sebeple ulaştırma yatırımlarını zamanında gerçekleştirememekte ya da
yatırıma karar verilen projelerin, daha çok finansman eksikliği sebebi ile işletmeye
açılma süreleri uzamaktadır. Bu da, öngörülen yatırım maliyetini arttırması yanında
ulaşım zorluğu ve trafik tıkanıklığından kaynaklanan önemli ekonomik kayıplara yol
açmaktadır.
Ülkemizde ulaşım yatırımları, son yıllarda gerçekleşen birkaç havaalanı iyileştirme
yatırımı dışında esas olarak devletçe gerçekleştirilmekte ve işletilmektedir. Yeni
karayolu yatırımları için yap-işlet-devret modelinin uygulanması yönünde büyük
projeler mevcuttur. Bu çalışmalardan birkaçı İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul'da
Yavuz Sultan Selim köprüsü ve Avrasya tünelidir.
Buna karşılık, ulaşım yatırımları ile yatırım çevresindeki emlak değerlerinde önemli
artışlara imkân verdiği bölgelerde (bazı bölgelerde gayrimenkul değerinde düşüş
görülmesi veya hiç artış olmamakla birlikte) bu artışlardan devlet, dolayısıyla kamu
yeterince yararlanamamaktadır. Gayrimenkul sahiplerinin ödediği emlak vergilerinde
her yıl belli oranlarda artış olsa da (çoğunlukla enflasyon oranına endeksli), bu artış
oranı, gerçek artışların yanında yeterli değildir. Bu nedenle 4 yılda bir değerlerin
güncellenmesi yapılmaktadır.
Daha önemli olanı, ulaşım projelerinin gerçekleştirileceği bölgelerde yapılan
spekülatif yatırımlar sonucu sınırlı sayıdaki kişi, önceden ve daha çok arsa olarak
aldıkları mülkleri başkalarına devrederek, ya da üzerinde konut/işyeri/sanayi tesisi
yapıp satmak suretiyle çok büyük kazançlar sağladıkları halde, bu kazançların
kamuya dönme oranı son derecede düşük kalmaktadır.
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Ulaşım yatırımlarının yol açtığı emlak değeri artışından kamunun yeterli düzeyde
yararlanabilmesi

yönünde

yapılan

çalışmaların

başlangıcı

oldukça

geriye

gitmektedir. Bu etkiler, ABD'de 19’ncu yüzyıl ortalarında hızlanan demiryolu
yatırımları sırasında yapılan çalışmalar ve uygulamalarda ortaya konmuştur.
Günümüzde birçok ülkede bu yönde araştırma ve çalışmalar sürdürülmektedir.
Kaynakları sınırlı olan ülkeler başta olmak üzere, tüm ülkelerde bu konuda çözümler
araştırılmış, farklı politikalar üretilmiştir. Karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz
yoluna ait tesisler, yüksek maliyetlidir. Buna karşılık, bu yatırımlar sonucunda
gayrimenkul sahipleri herhangi bir geliştirme, ya da ek bir yatırım yapmadan sadece
kamu tarafından yapılan yatırımlardan dolayı aşırı derecede

bir

kazanç

sağlamaktadır. Diğer yandan kamulaştırmadan dolayı olumsuz olarak etkilenenlerin
yanı sıra, arazi sahiplerinin mahkemeye giderek daha yüksek kamulaştırma bedeli
için hak aramaları sonucunda kamulaştırma maliyetlerinin beklenenden yüksek
olması ile kamuya ekonomik olarak büyük bir yük gelmektedir ve sonuçta
yatırımların yapım süreci gecikmektedir. Bu koşullar altında yüksek yapım hızını
sağlamak da mümkün olmamaktadır.
Yap-işlet–devret, özel sektör–kamu işbirliği, satın alma garantili hizmete dayalı
antlaşmalar veya gelirin önceden satın alınması gibi yöntemler geliştirilmiştir. Diğer
bir yöntem ise yapılacak yatırım sonucunda oluşan, bölgedeki arazi değer artışlarının
ulaştırma yatırımlarının finansmanında kullanılmasıdır. Değer artış vergisinde
yatırımdan etkilenecek bölge belirlendikten sonra vergi oranları yeni sisteme
uyarlanmakta, alandaki gelirlerin bir kısmı kamuya aktarılmaktadır. Gerektiğinde
bölgeye ait özel bir bono düzenlenmekte, elde edilen gelir, ulaştırma yatırımında
kullanılmaktadır, ayrıca bu alanda gelirleri artırıcı plan değişiklikleri yapılmaktadır.
Arazi değerlerinde yapı ve nüfus yoğunluğu, komşuluk, TAKS, KAKS, manzara,
hizmetlere ulaşım, gürültü, emisyonlar, otoyolun dikey olarak bazı parsellere erişimi
kısıtlaması birçok faktör etkili olmaktadır. Örneğin otoyolun geçtiği bir bölgede uzak
konumdaki yerleşimlere kısa sürede ulaşılabilir hale gelmesi, ulaşım maliyetlerinde
düşüşe yol açmakta, yerleşimlerin algılanması da değişmektedir. Otoyolla birlikte
yeni bölgelerin ortaya çıkması ve talepte oluşan artış, arazi satışlarına genellikle
pozitif olarak yansımaktadır.
Ulaştırma yatırımlarında arazi maliyeti, güzergâh belirlenmesinde göz önünde
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bulundurulan faktörlerden birisidir. Projelendirme sürecinde birçok faktöre dikkat
edilse de, daha sonra problemlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Örneğin yol
yapımından etkilenen bitişik iki parselin kamulaştırma bedeli çok farklı
olabilmektedir. Projenin gerçekleştirilme sürecinin uzaması ile birlikte arazi değerleri
de artmakta, bu bedelleri karşılamak kamuya ek yük getirmektedir. Bu bölgeye ve
çevresindeki alanlara hizmet amacıyla yapılan yatırım, yola yakın alanlarda arazi,
arsa ve konutların değerlerini yükseltmektedir. Bu alandaki faaliyetlerden dolayı
yolun geçtiği güzergâhlarda yapılan uygulamalarda spekülatif gayrimenkul
yatırımları ve kamuya dönük vergilerde bir miktar artış söz konusu olmaktadır.
1.1

Çalışmanın Amacı Ve Kapsam

Bu çalışmanın amacı, ulaşım altyapısının yakın çevresinde yol açtığı yerleşim
değişikliği yanında, arazi değerleri üzerinde ne ölçüde etkili olduğunun ortaya
konmasıdır. Bu arada, artan arazi değerlerinin kamu ulaştırma yatırımlarının
finansmanında kullanılabilecek bir öneri de araştırma kapsamında ele alınmaktadır.
TEM otoyolunun arazi değerleri üzerindeki etkilerini incelemek ve değer artışlarının
finansman kaynağı olarak değerlendirilmesinin incelendiği bu tezin kapsamı, 1980
yılı sonrasında İstanbul’un hızla gelişen Anadolu yakasında TEM otoyolu
çevresindeki mahalleler ile sınırlandırılmıştır.
Bu amaçla, ulaşım altyapısı olarak 1988 yılında hizmete giren TEM Otoyolu’nun
Anadolu yakasında, batı yönünde Fatih Sultan Mehmet köprüsü ile doğu yönündeki
son ilçe olan Tuzla arasındaki alan seçilerek, buradaki arazi değerleri üzerinde
ulaşım altyapısına olan erişim kolaylığının etkileri ortaya konmuştur. Bunun için
önce, Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge ve 17.Bölge Müdürlükleri tarafından
otoyol için kamulaştırılan arazilere ait kamulaştırma takdir değerleri arşiv
kayıtlarından alınmış, bu sırada arazi sahibince takdir olunan kamulaştırma
bedellerine yapılan itiraz ile açılan davaların sonuçlarına ait dosyalar incelenmiştir.
Bu incelemeler ile, ayrıca bölgede emlak alım/satımı yapan emlak büro
işletmecileriyle yapılan görüşmelerde çalışmaya esas olabilecek tutarlı verilere
ulaşılamadığı için pratikteki artış değerleri yerine Gelirler İdaresi Başkanlığı’nca her
dört yılda bir yenilenip yayınlanan “Arsa ve Arazi Birim Metrekare Değerleri”nin
veri olarak kullanılması uygun görülmüştür (1986, 1990, 1994, 1998, 2002 ve 2006
yılı verilerini içermektedir).
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Ülkemizde emlak vergileri için esas kabul edilen "arsa ve arazi asgari metrekare
birim değerlerini", Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan
komisyonlar belirlemektedir. Mahalle ve sokak temel alınarak, tüm yerleşme
alanlarını ve arazi alanlarını asgari standartlara göre vergilendirmek için oluşturulan
rayiçler yayınlanmaktadır. Komisyonlar 4 yılda bir kez olmak üzere toplanarak yeni
değerleri belirlemekte, bu değerlere yapılan itirazlar komisyonca yeniden
değerlendirilip ve kesinleşen değerler yerel yönetimlerce uygulanmaktadır.
Yatırımlarda planlamadan sonra gelen önemli konulardan birisi kamulaştırmadır.
Proje bütününde kamulaştırma sırasında karşılaşılan arazi fiyatları, projenin
uygulanma süresi ve maliyeti üzerinde etkili olmaktadır. Kamulaştırma işleminden,
kişilerin olduğu kadar kamunun da zarar görmemesi için kamulaştırma değer
tespitlerinin objektif ölçütlere göre belirlenmesi gereklidir.
1.2

Uygulanan Yöntem

Ulaştırma yatırımlarının etkilerini belirleyen birçok çalışmada zaman serileri
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde yoğunluk, ulaşım odaklarına uzaklık vb
hususlarda benzer bölgelerde farklı zamanlarda yapılan alım-satımların kayıtları
tutularak fiyat değişimleri incelenmektedir. Gayrimenkul fiyatlarındaki değişimleri
bulmak, gerçek değerlere ulaşmak, diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de güçtür.
Gayrimenkul alım-satım fiyatlarının bildirimi, vergi oranlarının algılanış biçimi,
ticari gizlilik vb. sebeplerle veritabanı oluşturulmasında aksaklıklar meydana
gelmektedir.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile TEM otoyolunun yapılması sonucunda İstanbul
ilinin makro dokusunda büyük değişiklikler oluşmuştur. TEM otoyolu boyunca
oluşan yeni yerleşimler ve yoğunluk, nüfus artışı ve yapılaşmadaki farklılıklar,
gelişimin yönünü göstermektedir. Otoyolun yapımından sonra yeni yerleşimlerde ve
mevcut dokuda oluşan değişimin otoyolla ilişkili olduğu, yeni iş alanları, konut
alanları, ticaret alanlarının oluşmasında otoyolun etkisinin değerlendirilerek,
konumsal tercihlerin yapıldığı görülmüştür. Bu tercihlere göre artan taleple
şekillenen fiziksel dokuda ekonomik bir kademelenme oluşmuş ve devam
etmektedir.
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Bu çalışmada esas olarak TEM otoyolunun yapımı ile değişen arazi fiyatları,
fiyatlardaki değişim oranı, erişilebilirlik ile arazi fiyatlarının etkileşimi incelenmiştir.
Bu bağlamda çalışma sınırları içerisinde yer alan arazilerin otoyoldan etkilenme
düzeyi değerlendirilmiştir.
İnceleme bölgesindeki mahallelerin; ticari merkezlere, yönetim merkezlerine, TEM
üzerinde yer alan kavşaklara, D-100, Boğaziçi köprüsü ve FSM köprüsüne olan
uzaklıkları (karayolu ağı kullanılarak), zaman (dakika) ve mesafe (metre) olarak
alınmıştır.
Otoyolun etkilediği bölgede yer alan arsa ve arazilere ait takdir değerlerinin
istatistiksel olarak yorumlanmasında ise regresyon metodu kullanılmıştır.
Bu değerlendirmeler sonucunda, ulaştırma yatırımlarının finansmanında karşılaşılan
güçlükler göz önünde tutularak, ulaştırma altyapısının gerçekleştirilmesinden
kaynaklanan arazi değer artışının önceden kamulaştırma veya vergilendirmek
suretiyle altyapı finansmanında kullanılması yönünde olanak olup olmadığı
incelenerek öneriler geliştirilmiştir.
Tezin 2. bölümünde ulaştırma yatırımlarının, çevre üzerinde olumsuz etkileri,
kentleri nasıl değiştirdiği, kentsel dokuda oluşturduğu yeni yapılanma ve ekonomik
olarak işbölümü ve çalışma, konut ve rekreasyonel alanlarda oluşturduğu farklılıklar,
sosyal ve hukuksal yönleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca ulaştırma
yatırımları ile ekonomik büyüme ilişkisi ve mikro ölçekte arazi değerlerine olan artış
etkisi ele alınmaktadır.
Kentsel gelişmede kuramsal modellerin incelendiği 3. bölüm gayrimenkullerin
fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan gelir, maliyet, karşılaştırma, karma ve
nominal değerlendirme yöntemlerini de içermektedir.
Tezin 4. bölümü finansman modelleri ve ulaştırma yatırımlarında kullanılan kamuözel sektör işbirliği modellerinden oluşmaktadır. Karayolu yatırımlarında arazi değer
artışı ve uygulama örnekleri açıklanmaktadır.
5. bölüm TEM otoyolunun etkilerini, İstanbul Anadolu yakasında nüfus, konut artışı
ve erişilebilirlik, inceleme bölgesindeki kavşaklar ve etki alanları açısından
değerlendirilmektedir.
TEM otoyolunun arazi değerlerine olan etkileri, otoyol yapımından önceki arazi
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değerleri, takdir komisyonu değerleri, mahkeme sonucunda belirlenen değerler ve
hesaplama yöntemi 6. bölümde ele alınmıştır. Bu bölüm, TEM otoyolunun arazi
değerlerine olan etkilerini, otoyol yapımından önceki arazi değerleri, takdir
komisyonu değerlerini, mahkeme sonucunda belirlenen değerleri ve hesaplama
yöntemini içermektedir. Bölüm önerilen arazi değer artışı vergisinin uygulanabilmesi
için gerekli hukuksal değişiklikleri de kapsamaktadır.
Tezin 7. bölümü çalışmada varılan başlıca sonuçları ve önerileri içermektedir.
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2. ULAŞTIRMA YATIRIMLARININ ETKİLERİ
Ulaştırma yatırımlarının etkileri literatürde yer alan kaynaklar çerçevesinde 5 başlık
altında ele alınmıştır.
2.1

Çevresel Etkiler

Ulaştırma yatırımları doğal çevre üzerinde değişikliklere neden olmaktadır.
Karayolu, havayolu, denizyolu ve raylı sistemlerin işletilmesi için gerekli tesislerin
farklı derecede çevresel etkileri bulunmaktadır. Karayolu yapılarının diğer ulaşım
türlerine göre fazla alan kaplaması nedeniyle etkisi de daha geniş bir alana
yayılmaktadır. Eğer karayolu güzergâhı üzerinde orman, makilik, mera, tarımsal
alanlar ve su kaynakları bulunuyorsa, karayolu kaynaklı olumsuz etki artmaktadır.
Günümüzde ulaşım talebinin karşılanması da beraberinde çevresel duyarlılığı
gözeten fakat ekonomik yönden pahalı olabilen önlemler almayı gerektirmektedir.
Örneğin Fransa’da yapılan Millau köprüsü otoyol güzergâhının tarımsal alanlara ve
otoyol yakınındaki şehire olası zararı azaltmak amacıyla 500 milyon $ üzerinde bir
maliyetle inşa edilmiş, buna karşılık yap-işlet-devret şeklindeki anlaşma gereğince
otoyol işletme ve geliri 75 yıl süre ile özel sektöre bırakılmıştır (Url-1).

Şekil 2.1 : Millau köprüsü güzergâh etütleri. a) Eşyükselti eğrilerine uyumlu
güzergâh alternatifi. b) Seçilen güzergâh (Url-2).
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Şekil 2.1-a’daki nehir geçişi otoyol güzergâhı eşyükselti eğrilerine uygun biçimde,
yol yüksekliğinin az olduğu ve daha küçük bir köprü ile sağlanabilecekken,
yerleşime daha az zarar vermesi için, yüksek köprü ayaklarının bulunduğu Şekil 2.1b’de görülen güzergâh tercih edilmiştir (Şekil 2.2).

Şekil 2.2 : Millau köprüsü görünümleri(Url-3).
Ekonomik teoriye göre otoyol yapımı; hem metropoliten alanın kendi içindeki hem
de uzak alanlarla olan erişilebilirliği sağladığından şehirsel gelişmeyi etkilemektedir.
Ulaştırma yatırımları bir taraftan çevresinde konut, sanayi vb. alanlar oluşmasına yol
açmakta, diğer taraftan çevreye olumsuz etkide bulunmaktadır. Kapsadıkları alanlara
göre etkileri ekonomik yönden değerlendirildiğinde karayolu ve raylı sistemlerin
ulaştırma altyapıları, yeşil alanlar ve tarımsal arazilerin tüketimine yol açmaktadır.
Kullandıkları alanların yaygınlığı açısından karayollarının çevreye zararı, raylı
sisteme göre 5,5 kat daha fazla oluşmaktadır (Öztürk ve Öztürk, 2010).
Metropoliten alanlarda karayolunun kapasitesi metropoliten alanların gelişimini
etkilemekte, karayolu şehir merkezinden uzakta yapıldığında, bazı kentsel
kullanımların desantralizasyonu gerçekleşmektedir. Karayolu yatırımları ile trafik
sıkışıklığı bir süre için azalmakta, ortalama yolculuk süresi kısaldığı için, daha az
enerji tüketimi ve emisyonların azalması sağlanabilmektedir. Ulaşım yatırımlarının
sosyal faydaları da bulunmaktadır. Fakat yolculuk talebi ve arazi kullanım
politikaları etkin olarak kullanılmadığı durumlarda sıkışıklıktaki bu rahatlama ancak
kısa süreli olabilmektedir (Boarnet, 2008).
Ulaştırma yatırımları sonucunda, trafikten kaynaklanan diğer olumsuzluklar; hava
kirliliği, gürültü ve titreşim etkileridir. Günümüzde motor teknolojisi ve yakıt
içerikleri konusunda ilerlemeler sayesinde bu olumsuz etkiler azaltılmaya çalışılsa da
motorlu taşıtların hızla artışı ve ulaşım olanaklarının gelişmesine paralel olarak
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yolculuk sayısında görülen artış, olumlu etkilerin sınırlı kalmasına yol açmaktadır.
Artan nüfus ve gelir düzeyindeki ilerlemeler, enerji tüketiminde artışa yol
açmaktadır.

OECD

ülkelerinde

ulaştırma

sektöründen

kaynaklanan

CO2

emisyonunun toplam emisyona oranı 1971 yılında %24, 1997 yılında %33 iken 2020
yılında %37’ye ulaşacaktır. Sera gazları nedeniyle atmosfer tabakasının yüzey
sıcaklığı yükselmekte, doğal dengenin bozulması sonucunda çevresel açıdan olumsuz
etkilere neden olmaktadır (Soruşbay, 2007).
Türkiye’de

CO2

emisyonunun

yaklaşık

%17’si

ulaştırma

sektöründen

kaynaklanmaktadır. Taşıt motor teknolojisindeki gelişmeler yakıt tüketimini azaltıcı
etkide bulunurken, katalitik dönüştürücüler kullanılması ile CO, HC, NOx
emisyonları önemli düzeyde düşürülebilmiştir. Özellikle CO2 emisyonunun
azaltılması amacıyla Kyoto protokolü gibi dünya çapında yapılan çalışmalarda,
küresel ısınma sorununa çözüm getirmek hedeflenmektedir (Soruşbay, 2007).
Karayolu ve demiryolu yakınındaki okullarda yapılan çalışmalar sonucunda,
karayolundan kaynaklı gürültünün etkisiyle kalp ve damar hastalıklarında az da olsa
artışa yol açtığı, hem çocuklar hem de büyükler üzerinde doğrudan sağlıkla ilgisi
olmasa da yaşam kalitesini düşürmesi nedeniyle olumsuz psikolojik etkileri
bulunduğu, öğrenci ve öğretmenlerin ulaştırma kaynaklı gürültüden rahatsızlıkları
saptanmıştır (Clark, & Stansfeld, 2007).
Konut ve işyerine yakın olan bölgelerde gürültü ve titreşimin oluşturduğu sorunlara,
gürültü perdesi gibi özel önlemler ile çözüm aranmaktadır. Gürültülü ve trafik
sıkışıklığının çok sık görüldüğü bölgelerde gayrimenkul fiyatları da olumsuz yönde
etkilenmektedir.
Karayolu yapımı ile birlikte fiziksel ve doğal çevrede değişiklikler ortaya
çıkmaktadır. Bu değişikliklerin hava ve su kalitesi, canlılar üzerinde etkileri, erozyon
ve toprak kalitesi gibi çok boyutu bulunmaktadır. Özellikle otoyollar olmak üzere
yeni yapılan karayollarının, arazi kullanım planlarında değişikliklere ve trafik
akışında farklılıklar oluşturması olumsuz etkilere örnektir (İyinam ve diğ, 1999). Söz
gelişi; konut alanlarını, sanayi gibi çalışma alanlarından ayırmanın, araçlara
bağımlılığı artırıcı etkisi bulunmaktadır (Chi ve diğ,2006).
Ulaştırma altyapısı inşaat aşaması ve hizmete açıldıktan sonra çevresine olabilecek
etkileri de proje evresinde değerlendirilmektedir. Dünya Bankasının finanse ettiği
11

yollarda karayolu inşası ve sonrasındaki gürültü, emisyonlar, su kalitesi gibi
kriterlerin çevresel etkilerini değerlendirmek üzere ölçümlerin yapılacağı takvim,
zararların tespiti ve azalmasını sağlamak için alınacak önlemler bir raporla
açıklanmaktadır (EAP, 2000).
Motorlu araçlardan kaynaklı etkiler kentlerin yoğunluğuna, trafik tıkanıklıklarına
bağlı çevresel kirlenmeye yol açmaktadır. Avrupa birliği ülkelerinde 360 milyar €
olarak hesaplanan dışsal maliyet gayrisafi milli hâsılanın yaklaşık % 6’sını
oluşturmaktadır. Hava kirliliği, gürültü, kazalar, trafikte tıkanıklık vb. etkiler
nedeniyle otomobil ile 1 km yolculuğun topluma dışsal maliyeti AB normlarına göre
0,2 €’dur ( Ilıcalı ve diğ, 2009).
Karayolu ve raylı sistem araçlarının AB'deki dışsal maliyetler açısından etkileri
Çizelge 2.1’de gösterilmektedir ( Ilıcalı ve diğ, 2009). Çizelgede özel otomobilin yol
açtığı dışsal maliyet değerleri, gürültü, hava kirliliği, kazalar, kentsel alan kullanımı
açısından yüksek pay alırken, raylı sisteme ait değerler en düşük etkiye sahiptir. Bu
nedenle kentsel alanlarda erişilebilirliğin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için
karayolu yapımı ve otomobil kullanım oranı üzerinde dikkatle durulması gereklidir.
Çizelge 2.1 : Özel otomobil ve toplu ulaşım ortalama dışsal maliyet değerleri (Ilıcalı
ve diğ, 2009).
Özel otomobil
(Milyar €)
10-25

Maliyet türü
Gürültü
Yerel hava kirliliği
Sera etkisi ile birlikte
hava kirliliği
Kazalar
Trafik Sıkışıklığı
Kentsel alan
kullanımı

Otobüs
(Milyar €)
2-3

Metro ve Tren
(Milyar €)
2-3

6-12

<1

<1

10-50

3-17

1-13

5-25

<1

<1

10-70

<10

0

50-250

3-20

<5

Boarnet(2008),

Kaliforniya’daki

değerlendirdiği

çalışmasında,

nüfus
ulaştırma

artışı

ve

yatırımları

altyapıya
konusunu

olan

ihtiyacı

incelemiştir.

Kaliforniya’nın gelecekteki sürdürülebilirliğinin çevresel, mali ve sosyal kaynaklar
üzerinde baskı oluşturmadan sağlanması hedeflenmiştir. Ulaştırma ile şehirsel
gelişme dokusu arasındaki bağın farklı iki yönü bulunmaktadır. Bir taraftan hızla
gelişen alanlarda yüksek yoğunluklu yerlere olan ihtiyaç artarken, diğer taraftan
otomobil yolculukları diğer türlere göre ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle
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ekonomik canlılık ve yaşam kalitesi yönüyle trafik sıkışıklığı ve darboğazlara uygun
çözümler bulmanın önemi artmaktadır.
Orange/Kaliforniya’da karayolu güzergâhında bulunan yerleşimlerdeki yeni iş
olanaklarının artışının (çalışan sayısının 1700 kişiden 6200 kişiye artması), karayolu
yapımı ile ilişkili olduğu görülmüştür (Boarnet, 2008).
Baum-Snow’un (2007) yaptığı çalışmada ise ABD’de 1950–1990 yılları arasında
yapılan eyaletler arası karayolu yatırımları etkisi ile metropoliten alanların
%72’sinde nüfus artışı görülmektedir. Buna karşılık 139 metropoliten alan ve şehir
merkezinde nüfusların %17 azaldığını, oysa bu karayollarının yapılmaması
durumunda

şehir

merkezlerindeki

nüfusun

%8

artış

şeklinde

oluşacağı

belirtilmektedir.
2.2

Ulaştırma Yatırımlarının Kentsel Planlamaya Olan Etkileri

Ulaştırma yatırımları şehrin gelişmesinde etkili olmaktadır. Şehrin nasıl gelişeceği,
ulaşım çözümleri ve planlama kararları, tüm aktörlerin hedefleri, plan bütününe bu
hedeflerin nasıl yansıyacağı, sadece o şehri değil, şehri çevreleyen bölgeyi, dolaylı
olarak da ülkeyi etkilemektedir. Ulaştırma yatırım kararları da planların yürürlüğe
girmesiyle birlikte, planların uygulanmasında önemli evrelerden birisi haline
gelmektedir.
Ulaşım maliyeti, üretim ve dağıtım aşamasında, yatırım kararlarının alınmasında
öncelik taşımaktadır. Bu nedenle ulaştırma yatırımları, endüstriyel yatırımların,
alışveriş merkezlerinin ve konut alanlarının yapımında, karar alma sürecinde temel
tetikleyicilerden birisidir.
Ulaşım kararları ile şehrin gelişme şekli de belirlenebilmektedir. Şehirler klasik bir
sınıflama ile ışınsal, yağ lekesi, doğrusal yapı gösterebilir. Şehrin büyümesi,
büyümenin yönü, nasıl gelişeceği, ulaşım da dikkate alınarak, plan bütünlüğü içinde
ele alınmaktadır. Şehirlerde raylı sistemin, otoyolun ve havaalanının bulunması,
lojistik olanaklar, şehrin diğer şehirlere göre ulaştırma ağı içinde merkezi konumda
oluşu veya şehirde liman bulunması, şehirsel gelişme üzerinde olumlu etkide
bulunmaktadır.
Şehirlerin gelişimi tarihsel süreç içinde değerlendirildiğinde, önceliklerin farklı
olmasıyla birlikte, ulaşımın hiçbir zaman göz ardı edilmediği görülmektedir. İlk
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kurulan şehirlerde, temel amaç savunma, düşmanlardan korunma şeklinde
belirlenmiştir. Surlarla çevrelenen şehirlerde konutlar, ticaret merkezi ve idari
birimler surların içinde, tarımsal faaliyetler ise surların dışında yer almaktaydı.
Şehirlerin zamanla büyümesi ve teknolojik gelişmelerle birlikte, yerleşim dokusu da
zamanla farklılaşmış, surların dışındaki yerler ve kaynaklar da değerlendirilmeye
başlanmıştır. Şehirlerin birbirleriyle ticaret yapmaları şehir gelişmelerini etkilemiştir.
Ulaşım odakları üzerinde yer alan şehirlerde yaşayan nüfus artışı, ekonomik olarak
ilerleme ile ticaret ve üretim olanakları gelişmiştir. Zaman geçtikçe ulaşım
merkezlerindeki bu şehirler çevrelerinde de etkili olmaya başlamıştır. Şehirlerin
ticaret merkezleri ile olan ilişkilerini güçlendirmek üzere yeni yollar açılmıştır. Kral
yolu, İpek yolu, Baharat yolu, Berlin-Bağdat Demiryolu Hattı ekonomik kaynaklara
erişme ve şehirlerin birbiri ile iletişimini daha hızlı ve kolay hale gelmiştir.
Benzer şekilde günümüzde de çeşitli ulaşım türleri ile daha hızlı, konforlu, güvenli
ulaşımı sağlamak üzere yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımlar (karayolu, demiryolu
ve havayolu ve varsa denizyolu) şehirlerin mevcut coğrafi şartlarına, ekonomik
yapısına, şehir dokusuna, halkın gelir düzeyi ve tercih ettiği ulaşım türlerine göre
birlikte değerlendirilmekte ve halkın hizmetine sunulmaktadır. Otoyollar kapasite,
hız ve konfor açısından üst düzeyde hizmet vermeyi amaçlayan yatırımlardır.
Yapılan harcamalar yolun niteliğinden dolayı yüksektir. Bu nedenle otoyol kullanımı
genellikle ücretlendirilmektedir.
Otoyolun yapımı ile birlikte otoyol çevresinde bulunan şehirlerin dokusu
değişmektedir. Tek merkezli olan şehirler, ulaşım imkânlarının artması ve planlama
kararlarıyla

şehrin

çeperlerine

doğru

gelişme

göstermektedir.

Planlarda

desantralizasyonun etkisi ve şehir çeperlerinde arazi değerlerinin düşük, yeşil
alanların göreceli olarak fazla olması, düşük yoğunlukların bulunması, şehir
hayatının stresli kısmından uzak kalmak isteyenler için bir kaçış noktası olma,
sağlıklı, geniş, ferah mekânlarda bulunma isteği gibi nedenlerle şehirlerin daha geniş
alanlara yayılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle kentin çeperlerine
ulaşım imkânının artırılması, ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi ile şehir makro
formunda önemli değişiklikler görülmektedir. Şehir merkezinde yer alan şirketler,
ofislerini yeni oluşan bu merkezlere kaydırmakta, çalışanların iş odaklı yolculukları
değişmekte, üretim - dağıtım sürecinde de meydana gelen değişiklikler, firmaların
yer seçiminde önemli hale gelmektedir. Benzer şekilde, çalışanların konut
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seçimlerinde de ulaşımı göz önünde bulundurmaları, ekonomik olarak ulaşım
giderleri ve bütçeleri dikkate alındığında en iyi çözümü aramaları, yeni yerleşimlerin
gelişimini desteklemektedir. Kaliteli altyapının etkisi, yeni yerleşim alanlarında
gelişmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Şehir merkezleri cazibesini göreceli olarak
yitirmektedir. Şehirlerin dışarıya doğru yayılması ile saçaklanmalar meydana
gelmekte, yeni oluşan yerleşimlerin, merkezi iş alanından etkilenme oranı
düşmektedir. Yeni yapılanma ile ikinci derecede alt merkezler oluşmaktadır. Konut,
işyeri ve çalışma alanındaki tercihlerin değişmesiyle şehirsel yoğunluk ve
hareketlilik farklılaşmaktadır. Merkezi İş Alanı etkisini tamamen kaybetmeksizin, en
değerli alan niteliğini ve cazibesini belirli bir oranda yeni oluşan iş alanları ile
paylaşmaktadır. MİA’dan çeperlere doğru giderek azalan arazi değerlerinde, alt
merkezlerin ortaya çıkması ile birlikte, şehir merkezinden uzaklaşılmasına rağmen
fiyatlar düşmeyip, arttığı görülmektedir. Konumsal etkiler, şehirlerde çok merkezli
gelişmeler şeklinde dönüşüme yol açmaktadır.
2.2.1 Fiziki mekânda etkileri
Ulaştırma yatırımları ile yatırımın yapıldığı parseller ve çevresinde değişiklikler
oluşmaktadır. Öncelikle yatırımdan etkilenen parsellerde fonksiyonel değişiklik
görülmektedir. Eğer karayolu güzergâhında tarımsal bir arazi bulunuyorsa, bu
parseller yatırımdan çevre kirliliği nedeniyle olumsuz etkilenebilmektedir. Karayolu
yatırımı çevresinde daha çok hizmet sektörüne dönük faaliyetler gelişmekte, yolu
kullananların ihtiyaçlarına dönük, akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisleri ve ticaret
yapıları oluşabilmektedir. Eğer planlarda engel görülmüyorsa, sanayi tesisleri de
şehir merkezine ulaşımı kolay ve karayolu ile ulaşılabilen mekânları tercih
etmektedir.
Ticari yapılar, üretim ve hizmet binalarının karayolu çevresinde bir araya gelmesiyle
saçaklanmalar şeklinde yerleşimler ortaya çıkmaktadır. Şehir merkezinde faaliyetleri
kısıtlanan veya birim maliyetleri artan firmaların çeperlerde daha ekonomik
yerleşimleri tercih etmelerine yol açan ulaştırma yatırımları şehirlerin makro
formunu da değiştirmektedir. Özellikle büyükşehirlerde tek merkezlilikten çok
merkezli yapılanmaya geçişte ulaştırma ile ilgili kararlar etkilidir. Fiziksel çevrede
oluşan değişikliklerde çevredeki yapıların yanı sıra ulaştırma yatırımlarının hizmetini
sürdürmesini sağlayan veya etkileyen tesisler de yapılmaktadır. Örneğin Bolu Dağı
Tüneli, Ankara –İstanbul arasındaki trafiğin sürekliliğini sağlayıp ulaşım süresini
15

kısaltmıştır. Bu tesisin yapımıyla birlikte mevcut orman dokusunu ve arazi yapısını
değiştiren tünel hafriyatı, viyadükler, tünel giriş – çıkışında yol güvenliği tesisleri,
dinlenme tesisleri de inşa edilmiştir (Şekil 2.3). Tünelin inşası sonrasında, Bolu dağı
üzerinde yer alan tesislerin birçoğu talepte oluşan yetersizlik nedeniyle kapanmak
zorunda kalmıştır. Bu nedenle kapanan tesislerin sahipleri tünelin çıkış noktasında,
otoyol kenarında, yeni işletmeler açmıştır. Ayrıca otel ve alışveriş merkezini de
içeren yüksek kapasiteli dinlenme tesisi de (Highway Outlet) ortaklık şeklinde inşa
edilmiştir.
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Şekil 2.3 : Bolu dağı tünel girişi (a) ve viyadük inşaatı (b)(Url-6).
Şehirlerde karayolu, raylı sistemler ve havayoluna ait tesisler fiziksel mekânı büyük
ölçüde değişime uğratmaktadır. Planlama çalışmalarında karayolu çevresinde
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akaryakıt istasyonları yapılmasına izin verilirken, işlevsel olarak değerlendirmelerde
işyeri, konut yükseklikleri-kat adetleri ve yapılaşmada karayolu genişliğine, hizmet
kapasitesine dikkat edilmektedir.
Raylı sistemlerde ise istasyon çevresinde alışveriş merkezleri ve hizmet sektörleri
daha fazla gelişirken, raylı sistemin karayolu trafiği ile entegrasyonu için aktarma
noktalarında otopark alanları yapılmaktadır.
Belirli eşiklerin geçilmesi ile tarımsal arazi kentsel araziye dönüşmektedir. Bu
aşamalar ile tarımsal arazilerin değeri kentsel arazi değerlerine ulaşmaktadır. Bu
evreler : Kentin sınırlarının büyüyerek tarımsal araziye yaklaşması, arazinin imar
planı kapsamına alınması, altyapı çalışmalarının başlaması, bina inşaatlarına
başlanması, plan değişiklikleri için başvuruların olması şeklinde gerçekleşmektedir.
Kentlerin büyüme hızı ile arazi değeri artışı paralellik göstermekte ve tarımsal arazi
değeri ile gelişme sonucu oluşan değer farkı arazi rantını oluşturmaktadır. Gelecekte
yapılacak (köprü, yol veya park yapımı gibi) yatırımların beklentisi spekülatif
faaliyetleri artırmakta, kentin büyüme yönü ve yoğunluğunda planlamadan saptırıcı
etkide bulunmaktadır (Kılınçaslan, 2010).
2.2.2 Ulaşım odaklı gelişmeler
Ulaşım odaklı gelişme kavramı, yerleşimlerde canlılığın sürdürülmesi, ekonomik ve
fiziksel etkinliğin uygun düzeyde sağlanmasını hedef alarak, ulaştırma altyapısını
sağlıklı yerleşim biçimleri ile birlikte değerlendirme amacı ile ortaya konmuştur.
Ulaştırmada ev-iş yolculukları ve ev-okul yolculukları, çalışma saati sınırlamaları
nedeniyle diğer yolculuk türlerine göre daha önemlidir. Temel olarak ulaşım odaklı
yerleşimlerde ev odaklı

yolculuklar

başta olmak üzere tüm yolculuklar

değerlendirilerek ulaşım talebi fiziksel planlama içinde çözümlenmektedir. Planlarda
konut alanları, çalışma alanları ve rekreasyonel alanları ile ulaşım ilişkisi
düzenlemelerde öncelikle ele alınmaktadır.
Ulaştırma sisteminin etkin kullanımı için toplu taşıma hatları boyunca yüksek olan
yapı ve nüfus yoğunluğu çeperlerde düşmektedir. Çeperlerdeki alana ulaştırma
hizmeti de kapasitesi daha düşük ulaştırma araçları ile sağlanmaktadır.
Denver, Colorado'da yapılan çalışmada raylı sistem hattının uzatılması ve istasyon
alanlarında yüksek yoğunluklu karma kullanıma sahip yerleşimler oluşturulmuştur.
Yerel yönetim istasyonların 0,5 mil çevresindeki alanda 1997 ile 2010 yılları
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arasında planlanan istasyon alanlarında yaklaşık 18.000 konut, 5.3 milyon feet kare
perakende ticaret, 5,4 milyon feet kare ofis alanı oluşmuştur. Denver'de şehirsel
alanda ortalama yoğunluğu artırmıştır.( Ratner K.A.ve Goetz A. R. 2013)
ABD'de Ulaşım odaklı yerleşimlere artan ilginin başlıca sebepleri; Hızla artan
motorlu araç trafik sıkışıklığı ve diğer ulaşım modlarına olan talebi artırması,şerit
şeklinde gelişmeler ve banliyölerden duyulan hoşnutsuzluk, şehirsel yaşam kalitesine
olan talep, motorlu tarikten uzak yürünebilir çevreye duyulan istek,yüksek akaryakıt
fiyatları, motorlu araç sahipliliğinin daha maliyetli hale gelmesi, Değişen aile yapısı
ve çekirdek aile ve tek kişilik hane sayısının artışı,sürdürülebilir şehirsel yaşam ve
hesaplı büyüme, yeni raylı sistemlerin desteklenmesi ve yerel ve merkezi düzeyde
sağlanan desteklerdir.( Ratner K.A.ve Goetz A. R., 2013)
Ulaşım odaklı gelişmeler, nüfusun hızla arttığı kentlerde ulaşım talebinin de artışı ile
birlikte ortaya çıkan sorunlara çözüm olabilecektir. Ulaşım odaklı yerleşimler
planlanırken, ulaşım ağının önceden düşünülerek, oluşacak ulaşım talebinin
yönetilmesi için kentsel yoğunluklar ulaşım odaklı olarak ele alınmaktadır. Ulaşım
talebini karşılamada raylı sistemler ve otoyol gibi yüksek kapasitedeki hizmet
tesisleri kullanılmaktadır. Ulaşım odaklı gelişmeler trafik sıkışıklığına çözüm
yollarından biridir. Çok bilinmesine ve politik desteğe rağmen, yaygın olarak
görülmemesi yönetimlerin bu tür gelişimleri uygulamada ekonomik yetersizlikleri
nedeniyledir. Ulaşım odaklı yerleşimler Tokyo, Stockholm gibi şehirlerde
uygulanmıştır Arazi değer artışı vergisi uygulanması, ulaşım odaklı gelişimler için
yaşamsal bir öneme sahiptir (Covarrubias, 2004).
2.3

Ulaştırma Yatırımlarının Sosyal Etkileri

Ulaştırma faaliyeti birçok sektörü yakından ilgilendirmektedir. Ulaştırma ile ulaşım
araçları üretimi yanı sıra, girdi veren ve ulaşıma bağlı olarak gelişen tüm sektörler
ulaşım sistemindeki gelişme veya aksaklıklardan, ulaştırma konusunda politika
değişikliklerinden etkilenmekte, maliyet, süre ve konfor gibi önemli gördükleri
etkenlere göre tercihlerini değiştirebilmektedir.
Sektörel değişiklikler, bu bağlamda sosyal olarak insan davranışlarında ve hayat
tarzlarında da farklılık oluşturmaktadır. Örneğin planlamada desantralizasyon
öngörülmüşse öncelikle firmalar ve konut alanlarında konumsal değişiklikler
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görülmektedir. Desantralizasyon sonucunda merkezden çeperlere doğru olan bu
eğilim; ev-iş yolculuklarını, tercih edilen ulaştırma türlerini, çalışma alanlarını,
alışveriş alışkanlıklarını ve rekreatif faaliyetlerin türünü değiştirmekte, dolayısıyla
bölgedeki yaşam tarzını etkilemektedir.
Ulaştırma yatırımlarının etkilerinin çok yönlü oluşu, yatırım kararlarında da
etkilenecek tüm unsurların değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Ülkemizde de
2001 yılında hazırlanan 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ulaştırma Özel İhtisas
Raporunda; “Ulaştırma Ana Planı çerçevesinde, -yatırımlar dâhil- alınacak tüm
kararların, sadece detaylı teknik, mali ve ekonomik fizibilite etütlerine göre değil,
sosyal ve çevresel yararlar da göz önünde bulundurularak verilmesi gereği de
unutulmamalıdır” denilmektedir. Bu nedenle ulaştırma yatırımlarının türü, kapasitesi,
hizmete giriş süresi ve kullanıcı maliyetleri, toplumsal maliyetleri, çevreye
duyarlılığı ve toplumsal yaşamda etkileri de değerlendirilmelidir.
Ulaştırmada türler arası rekabet, ulaştırma türlerinin gerçek maliyetlerinin bilinmesi
ile mümkündür. Gerçek maliyetler bilinirse ulaştırma türünün çevresel ve sosyal
maliyetlerinin kullanıcılara ödettirilmesi sağlanabilir (DPT, 2001).
İl yollarının bir kısmını ve köy yollarını kapsayan, küçük yerleşimlere ulaştırma
hizmetini sosyal içerikli olarak değerlendiren raporda (DPT, 2001), küçük
kapasitedeki yolların, valilikler ve/veya belediyeler gibi mahalli yönetimlere
devredilmesi önerilmiş, bu öneri 2006 yılında yasalaşarak köy yollarının yapımı ve
bakımı valiliklere bırakılmıştır (Bazı yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılmasına dair
yönetmelik, 2006).
Yapılacak büyük ölçekli yolların toplumun tüm kesimlerini etkileyeceği, yerel
ölçekte bakıldığında ise bu yolların yapımından yararlanacak kişiler veya gruplar
olduğu kadar zarar görecek kesimler de bulunacaktır. Örneğin bir metropoliten
alanda bir karayolu yatırımı, karayolunun geçtiği bölgedeki sosyal dokuyu da
değiştirebilmektedir. Ulaşılabilirliğin artmasına paralel olarak daha önce çeper olarak
görülen yerlere talebin artışı, yeni konut alanları ve iş alanları oluşmasını
kolaylaştıran bir etmendir. Böyle bir talebin oluşması, nüfus artışına ve konutlarda
kat artışına ve yerleşimlerin yayılmasına neden olmaktadır. Mevcut dokuda böylesi
bir değişimi istemeyen gruplar da olabilir. Yolların çevresinde oluşturacağı, gürültü,
kirlilik veya yaşam konforunda azalma gibi etkileri hisseden kişilerin yatırımlara
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karşı çıkması, bu yatırımları isteyen ve faydalı olduğunu düşünen kişilerle aralarında
gerilimlere yol açabilir. Yerel halk ile göçle gelen halkın, gelir düzeyi, kültürel yapısı
vb. gibi büyük farklılıklar bulunuyorsa, göçle gelen bu nüfusun yerel halkla iletişimi
daha zor olmaktadır. Bu nedenle ekonomik durumları yeterli olmayan veya gürültü,
emisyonlar gibi olumsuz etkilere karşı daha duyarlı gruplar yeni yatırımın etkisi
hissedilmeye başlaması ile birlikte bulundukları bölgeyi bırakarak farklı alanlarda
yaşamlarını sürdürmeyi tercih etmektedir. Nüfus artışı, konut, ticaret ve hizmetler
sektöründe yavaşça başlayan bu değişim, elektrik, su, doğalgaz, okullar, rekreasyonel
alanlar gibi kamu hizmetlerinin de giderek yetersiz kalmasına yol açmaktadır.
Ulaştırma yatırımları nedeniyle şehir formunda değişiklik oluşması, fiziki planlama
çalışmalarının yatırım öncesinde tamamlanmasını gerekli kılmaktadır, yatırımlarda
eşgüdüm sağlandığı oranda olumsuz etkiler azaltılabilmektedir. Bu nedenle büyük
ölçekli yatırım kararlarında halkın yatırımlara olan bakış açısı altyapının yapım
aşamasında ve sonrasında yatırımın kullanımı ile ilgili önemli bir etkendir. Yatırım
yapılmadan önceki inceleme evresinde ve inşaat süresince halkın kararının
saptanması gereklidir. Karayolu yapımı mekânsal ve sosyal yapıda değişime yol
açacak büyüklükte ise, yerleşme alanları ve sosyal doku üzerindeki etkisi üzerinde
önemle durulması gereklidir.
Konut ile çalışma alanlarının konumu şehirde yaşayanları yaşlı, genç, engelli, etnik
ve cinsiyet gibi birçok açıdan sosyal olarak etkilemektedir. Sosyal psikologlar
bahsedilen makro yapıyı, ulaştırma yapılarının aile ve toplum için etkilerini
değerlendirmişlerdir. Kentleşme belirli faaliyetlerin coğrafi olarak yoğunlaşmasını ve
koordinasyonunu gerektirmektedir. Nüfusun şehir merkezlerinde yoğunlaşması,
ulaştırma ve haberleşme teknolojisindeki değişiklikler, bazı bölgelerin avantajlı hale
gelmesine yol açmaktadır. Karayolu veya demiryolunun sağladığı hız–zaman kazancı
ile şehirde yaşayanlar, kentin çeper bölgelerini tercih etmeye başlamaktadır. Şehirsel
genişleme, mekânsal olarak ulaşımdaki teknolojik olanaklara bağlı kalmaktadır
(Yago, 1983).
Ekonometrik modellere göre; tüketiciler arazi ve yolculuk maliyetlerini, ulaşım
teknolojisinin ilerlemesiyle maliyeti düşük arazilere artan erişilebilirlik sayesinde
dengelemektedir. Teknolojik gelişmelerin sağladığı avantajlar ve şehir çevresinde
daha ucuz arazilerin bulunması nedeniyle, konut, ticaret, imalat sanayi ve firmalar
tercihlerini merkezden çeperlere doğru değiştirmektedir. Tüketicilerin ulaştırma
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türünü seçmeleri şehirsel alanda sosyal ve mekânsal pozisyonlarına göre farklılık
göstermektedir. Örnek olarak iş amaçlı yolculuklarda üst gelir grubu otomobili tercih
ederken, düşük gelirli ya da otomobili olmayan kişiler ise toplu taşıma araçlarını
kullanmaktadır.
Yolculuk süresi arttığında aile içi ilişkiler zayıflamakta, özellikle çocuklar için
harcanan zaman azalmaktadır. Aile ve çocuklar için olumsuzluklara neden olan
sorunun, geçimsizliklere, hatta boşanmalara kadar giden etkileri olmaktadır.
Ulaştırmaya bağlı stres, toplu taşıma hizmetlerinin aksaması, artan trafik gürültüsü,
trafik sıkışıklığı, toplu taşımada görülen aşırı yoğunluk, artan yolculuk süresi, ruhsal
yüklenmeye bağlı olarak gelişmektedir. Trafiğe bağlı gerilim, çevreye duyarlılığı
azaltarak, uygun olmayan sosyal davranışlara ve ruhsal bozukluklara neden
olmaktadır (Yago, 1983).
Sürekli gürültü, ruh sağlığını bozan en önemli faktörlerden biridir. Gürültülü
ortamlar gerginliğe ve yorgunluğa neden olmakta, insanların kendilerini bitkin
hissetmelerine yol açmaktadır. Gürültü, konsantrasyon bozukluğu ile birlikte
kişilerin işyerindeki performansını ve sosyal ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir.
Ayrıca ruhsal sorunlara bağlı biyolojik rahatsızlıklara da yol açmaktadır <Url-3>.
Şehirsel mekânlara da ulaştırmaya bağlı olarak gelişen olumsuzluklar yansımakta,
toplumsal yaşam ile çalışma yerlerinin tamamen izole olması sonucu yaşlı ve genç
insanların “görülmeyişi” komşuluklarda sosyal bir ayrışmaya yol açmaktadır. Çeşitli
sosyo-ekonomik grupların sosyal hayata katılımı, çocukların sosyalleşmesi, özel
hayat ve toplumsal hayat ayrımı, motorlu taşıtların artması, enerji kullanımı, fizikselsosyal hareketlilik ve çevreye duyarlılık, ulaştırma politikalarında düşünülmesi
gerekli unsurlardır (Yago, 1983).
Ülkemizde de otoyol çevresinde gürültüden etkilenme nedeniyle oluşan şikâyetleri,
yerel yöneticiler de dile getirmektedir. Halk daha çok konut alanı ve okul binalarında
gürültüden olumsuz etkilenmekte, ilgili kuruluşlardan ses perdesi gibi önlemlerin
alınmasını talep etmektedir <Url-3>.
Ulaştırma altyapısının ve bu altyapının gerektirdiği tesislerin yapımı, öncelikle başka
alanlarda kullanılabilecek ekonomik kaynakların ulaştırma yatırımlarına aktarılması
toplumsal işgücünün belirli alanlarda odaklanmasına yol açmaktadır. Ulaşım ile ilgili
alınan kararlarda ulaştırma türleri arasındaki mevcut denge de değişmektedir.
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Örneğin ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığında daha çok karayolu ön planda yer
alırken, yeni havaalanlarının yapımı ve havayolu taşımacılığında maliyetleri önemli
paya sahip akaryakıttan alınan, katma değer vergisinin düşürülmesi sonucunda
otobüslerle yapılan şehirlerarası yolcu taşımacılığı önemli oranda azalmıştır.
Maddi ve manevi olarak toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyen trafik kazaları
konusunda yapılan çalışmalar, bölünmüş yolların yapılması trafik kazalarına yol açan
“kara nokta”ları azaltma çalışmaları ile karayollarının geometrik ve fiziki
standartlarının iyileştirilmesi, raylı sistemlerde ve havayollarında kaydedilen
gelişmeler, yolculukların konforlu ve daha kısa sürede yapılabilir olması ülkemizde
toplumu olumlu yönde etkilemektedir.
2.4

Hukuksal Etkiler

Ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, madde 23'de belirtildiğine göre herkes
yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, sosyal ve ekonomik
gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek amacıyla
kanunla sınırlanabilmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982).
Fiziki yapıda değişikliklere yol açması nedeniyle ulaştırma yatırımları bölgesel
hareketlilik, iş bölümü ve şehir yapısında mikro ve makro ölçekte etkili olur. Bu
nedenle ulaştırma ile ilgili her karar, vatandaşlar üzerinde gelir grubuna ve ulaştırma
modu tercihine bağlı olarak, yolculuklar da ortalama ulaşım süresi, yolculuk
maliyeti, çalışma, konut ve rekreasyonel alan tercihleri konusunda değişikliklere yol
açar. Ulaştırma ile ilgili kara,

hava, deniz veya raylı sistem tesisleri

düzenlemelerinin, mülkiyet ve işbölümü düzenlemelerini değiştirip etkilemesi
nedeniyle hukuki yönü bulunmaktadır.
Erişme kontrollü karayolu yapımı için çıkarılan kanunda da gerekli genişlikte
arazinin kamulaştırılabileceği, bitişik arazilerin giriş-çıkışlarının iptal edilip diğer
yollarla bağlantısı kalmadığı takdirde gayrimenkulde oluşan değer kaybının tazmin
edileceği ilgili kanunda belirtilmektedir (Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu,
1972).
Ulaştırma yatırımlarının, çevresel etkileri çok boyutludur. Ulaşım, altyapı ve kıyı
yapıları ile ilgili projeler çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine göre
değerlendirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Şehirlerarası demiryolu hatları, pist
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uzunluğu 2.100 m. ve üzeri olan havaalanları, otoyollar, ekspres yollar ve devlet
yollarının yapımı konusunda gerekli koşulların sağlanması için projelerin olası
etkileri, çalışan kişi sayısı, atık üretim miktarı, riskler mevcut arazi kullanımı
değerlendirilmekte ve proje ile ilgili ÇED raporu hazırlanmaktadır. ÇED raporunda
alternatifler oluşturulup ve karşılaştırıldıktan sonra proje planlamasının milli parklar,
kıyı alanları, orman alanları, tarım alanları, göller, sulak alanlar vb. gibi korunması
gerekli alanları dikkate alınarak yapılması amaçlanmaktadır (Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği, 2003).
Karayolu, raylı sistemler, havayolu, limanlar gibi ulaştırma yatırımlarında alanın
büyüklüğü ve projenin niteliğine göre kamulaştırma işlemi yapılmaktadır.
Kamulaştırma, kamu yararı kararını veren kurum tarafından yapılmaktadır. Kamu
idareleri ve kamu tüzelkişileri; ilgili bakanlık, köy ihtiyar kurulu, belediye encümeni,
il daimi encümeni, il idare kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Üniversite, Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim
kurulları, ilçe idare kurulu, il idare kurulu ve Bakanlar Kurulu kamu yararı
kararlarını alabilmektedir (Kamulaştırma Kanunu, 1983).
İmar kanununun 23. maddesine göre; eğer parsellere ulaşım, temiz su ve atık su
tesisleri gibi altyapı hizmeti getirilmişse parsel sahiplerinden katılım bedeli
alınmaktadır. Yerleşim yerleri içinde de benzer düzenlemeler yapılmıştır (İmar
kanunu, 1985).
Ulaştırma

yatırımının

yapıldığı

güzergâh

boyunca

mekânsal

değişiklikler

oluşmaktadır. Gayrimenkuller bu değişikliklerden olumlu veya olumsuz yönde
etkilenmektedir. Şehir merkezinde sıkışıklık, maliyet ve zaman açısından
olumsuzluklar desantralizasyona neden olmakta, talep görmeyen, ulaşılabilirliği
görece az parsellerin, yapılan ulaşım yatırımları ile önemi değişmektedir. Sonuç
olarak yeni yerleşimlerde alanın planlanması ve yeni fonksiyonların işlevlerini
sürdürmesi için hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Ulaştırma yatırımları ile bazı parsellerde gürültü, çevresel kalitede bozulma, daha
önceki konumuna göre şehir merkezine veya hizmet alanlarına bağlantıda sıkıntılar
oluşabilmekte, ya da parsel şekli, düzenlemeden sonra şekil veya boyut olarak
parsele öngörülen fonksiyon için gerekli koşulları sağlayamamaktadır. Böyle bir
durumda parsel değeri düşmekte, yatırımdan olumsuz etkilenebilmektedir.
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İfraz, tevhit işlemleri; yol, park vb. için terk işlemi yapılması, irtifak hakkı kurulması
gibi işlemler parsel sahiplerini doğrudan etkilemektedir. Kamulaştırma işlemleri de
hem maliyet hem zaman açısından düzenlemelerde önemli kısıtlardan birisidir.
Kamulaştırmanın gerekliliği ve düzenlemenin hukuki boyutu kamulaştırma yapılan
parsel sahipleri tarafından çoğu zaman sorgulanmakta, parsellerin değerini
belirlemek mahkemelerin karşısına da önemli bir sorun olarak çıkmaktadır.
Kamulaştırma işlemlerinde, arsa ve arazilerin mal sahiplerince yapılan zorunlu satış
olduğu ve kamu yararı amacı taşıması nedeniyle mülkiyet hakkı sınırlaması söz
konusudur. Bu nedenle, mülkiyet kaybının oluşturduğu zarar da kamu tarafından
karşılanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kamulaştırma konusunda ortak noktaları; kamu
hizmeti için yapılması, alternatif yaklaşımlar içinde mutlak kamu yararının
bulunması, kamulaştırma zamanının doğru seçilmesi ve maliyet analizidir (Akyol ve
diğ, 1992).
Hollanda’da yapılan kamulaştırma çalışmalarında mülkiyete ait bedel görüşmelerle
serbest pazarlık yöntemi uygulanarak belirlenmekte, bu değer sadece o günkü değeri
değil gelecekteki beklenen değeri de içermektedir. Kamulaştırma bedellerinde piyasa
fiyatlarının üzerinde bir değer ortalaması arazi sahiplerinin itirazlarını neredeyse
tamamen kaldırmıştır. Almanya’daki çalışmalarda ise ülke veya bölge çapındaki
gereksinimleri sağlamak üzere günün koşullarına göre kamulaştırma bedeli
belirlenmektedir. Bu bedeli belirleyen kurullar gelecekteki olası fiyat artışlarını
yansıtmadığından, gayrimenkul sahiplerinin değer artışı amacıyla açtıkları dava
sonucunda mahkemelerin belirlediği değer kesinleşmektedir (Akyol ve diğ, 1992).
Fransa’da kamulaştırma çalışmalarında, önce mal sahiplerinin oluşturduğu komisyon
tarafından belirlenen değerler, daha sonra değer tespit komisyonları tarafından
belirlenmeye başlamış, bu sistemde değerlerin çok yüksek oluşması sonucu sadece
değer tespit işlemi için bir yargıcın görevlendirilmesi ile son şeklini almıştır. Ayrıca
maliye bakanlığına bağlı olarak, “ulusal gelişme fonu” ve “ekonomik ve sosyal
gelişme fonu” kamulaştırma ile ilgili finansal sorunları çözmek amacıyla
oluşturulmuştur (Akyol ve diğ, 1992).
İngiltere’de ise kamulaştırma çalışmalarında kurulların belirlediği rayiç değerlere
göre kamulaştırma işlemi yapılmakta, kamulaştırma sonucunda oluşabilecek değer
artışları dikkate alınmadığından mülk sahipleri kamulaştırma kararı ile değer tespiti

25

arasındaki artışları talep edebilmektedir.
İsveç, Finlandiya ve İspanya’da fiyat endeksleri kullanılarak rayiç bedeller
güncellenmektedir. İsveç’te gayrimenkul sahiplerine, kamulaştırma bedeli ile aynı
koşullarda yeni bir gayrimenkul edinmeleri güvencesi bulunmaktadır. Finlandiya ve
İspanya’da ise endeks fiyatlarına göre değer belirlenmektedir. İspanya’da,
oluşturulan komisyonlar kamulaştırma bedelleri değerini %5 artırma yetkisine
sahiptir. ABD, her eyaletin kendi çıkardığı yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak
devletin kamulaştırma hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Kamu kullanımı
incelenerek

gayrimenkullerin

kamulaştırma

bedelleri

rayiç

değerlerden

yapılmaktadır. Özel sektör eliyle yapılan kamulaştırma işlemlerinde planlama ve
konut amaçlı çalışmalar ön planda yer almakta, anayolların açılması ise resmi
kurumlar tarafından yapılmaktadır (Akyol ve diğ, 1992).
Ülkemizde kamulaştırma çalışmaları 1925 tarihli Umumi İstimlâk Kararnamesi ile
başlamıştır, 1982 Anayasasının 46 maddesine göre kamulaştırma işlemlerinde özel
mülkiyete ait taşınmazların tümünü veya bir kısmını kamulaştırmaya veya üzerinde
irtifak hakkı kurulması Devlet ve kamu tüzel kişilerinin yetkisindedir. 2942 sayılı
kamulaştırma kanunu kamulaştırma gereklerini, hangi kurulların kamulaştırma kararı
verebileceğini ve kamulaştırma değer tespitinin nasıl olacağını açıklamaktadır.
Kamulaştırmada

ödenen

bedellerin

yeterli

olmamasından

dolayı

birçok

vatandaşımızın mağdur olduğu, kamulaştırma bedelleri ile benzer büyüklükte arazi
alamadığı görülmektedir. 1984 yılında Trabzon’da bedel artırımı için açılan
davaların neredeyse tümünü gayrimenkul sahipleri kazanmıştır (Akyol ve diğ, 1992).
Kamulaştırma işlemleri yerine, kamulaştırma yapılmasında kamu yararı görülen
tesisler için mevcut arsa ve arazilerde düzenleme yapılabilir. Bu düzenlemelerde,
etkilenecek parsellerin belirlendiği düzenleme sınırı, düzenleme sınırı içindeki tüm
parsellerin değeri ve kamuya bırakılacak alanların ölçüsü önemlidir.
Arsa ve arazi düzenleme işlemleri, şehir planlaması açısından kullanışsız parsellerin
kullanılabilir şekle dönüştürülmesi, ya da karayolu, okul vb. kamu hizmet alanlarının
sağlanabilmesi ve geri kalan parsellerin düzenli olarak değerlendirilmesi amacıyla
yapılmaktadır.

Düzenleme

sonucunda

mümkün

olduğunca

hissesiz

parsel

oluşturulması, oluşturulan yeni parsellerin eski parsel sınırlarına mümkün olduğunca
yakın olması, küçük parsellerin az sayıda oluşmasına dikkat edilmelidir. Uygulamada
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önemli diğer bir husus da, parsel alanlarının %40’ı gibi bir oranda Düzenleme
Ortaklık Payı (DOP) oluşturulup kamuya aktarılmaktadır. Bu işlemlerin yerine
parsellerin çevre, kamu hizmetlerine uzaklık, manzara, gürültü, parsel şekli gibi
objektif kriterlere göre değerinin belirlenerek düzenleme ortaklık payı içerisinde
saptanması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Arsa ve arazi düzenleme
uygulamalarında coğrafi bilgi sistemleri kullanımı hesaplamalarda kolaylık ve verim
artışı sağlayabilmektedir (Yomralıoğlu, 1997).
Ülkemizde, otoyol, devlet yolu, il yolu türündeki yollar Karayolları Genel
Müdürlüğü sorumluluğunda bulunmaktadır. Geriye kalan yol türleri ise Köy Yolları,
Turistik Yollar, Orman yolları, şehiriçi yolları’dır. Turistik yollar, Turizm
Bakanlığınca sağlanan finansmanla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır. Köy yolları İl Özel İdare Müdürlükleri, Orman yolları Orman
Bakanlığı, şehiriçi yollar ise belediyelerin sorumluluğundadır (Url-7).
2.5

Ekonomik Etkiler

Mevcut bir ulaşım sistemi, bireylerin ve endüstrinin yerleşim yerlerinin seçimini
etkileyebilir. Yolculuk mesafesindeki artışlar, demografik değişmeler, ekonomik
statü, konut yeri tercihleri ve ekonomik yapıdaki değişmeler, kentin büyüme şekli,
ulaşım sistemi özelliklerine göre göreceli bir denge halindedir (Marın ve Altıntaş
2004).
Ulaştırma yatırımlarının ekonomik etkileri, öncelikle yapım aşamasında daha sonra
projenin gerçekleşmesiyle birlikte görülmeye başlamaktadır. Ulaştırma yatırımlarının
kapasitesi, güzergâhı, hizmet düzeyi, yatırımın maliyeti karar verme sürecinde
önemli unsurlardır. Proje evresinde, yatırımın çevreye etkisi, hangi bölgelere hizmet
edeceği, olumlu ve olumsuz etkileri birlikte değerlendirilmektedir. Proje döneminde
alınan kararlar, projenin süresi, maliyetin nasıl karşılanacağı, işletmecinin kamu veya
özel sektör oluşu gibi birçok etmen proje ile doğrudan veya dolaylı etkilenen kişi ve
firmalar tarafından takip edilerek en az zararla ya da kârlarını maksimize etmek için
karar almaktadır. Ekonomik aktörler (özellikle arazi geliştiriciler), proje aşamasında
faaliyet alanına göre uygun yerleri seçerek yatırımlarına karar vermekte, kârlarının
yüksek olacağı bölgeleri seçmektedir. Ulaştırma yatırımı yapım sürecinde ve
işletmeye açılışı ile birlikte, büyük mekânsal değişiklikler oluşmaya başlamaktadır.
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Ulaştırma yatırımları sistematik ve lokal etkiler içeren gelişmelere sahiptir.
Sistematik değişiklikler; karayolu ağı performansını tümden değiştiren etkide
bulunurken, yerel etkilerde ise sadece o bölümde yaşayan kişilerle sınırlı
kalmaktadır. Sistematik etkiler genellikle pozitifken, yerel etkiler bazen negatif,
bazen pozitif olabilmektedir. Negatif etkiler daha çok trafik yönünü değiştiren altyapı
projeleri ile oluşur, mevcut ticari merkezler ve/veya yolcuların davranış değişiklikleri
sonucunda karayoluna odaklı ticari merkezlerde satışlarda düşüş gözlenir
(Kanaroglou ve Anderson,1998a).
Pozitif yerel etkiler ise bu yeni güzergâhtan ve düşen ulaşım maliyetinden olumlu
etkilenen yerleşimlerde oluşur. Ontario’da yapılan çalışmada karayolu ağı
düzenlemelerinin ekonomik etki değerlendirmesi incelenmiştir. Farklı ekonomik
sektörlere ait gözlemler; farklı tipte yerel etkilerin konusunu oluşturur. Modelleme
yaparken karayoluna bağlı sektörler ve ihracat odaklı sektörler olmak üzere iki konu
üzerinde durulmuştur. Karayoluna bağlı gelişmelerde negatif etki karayolunun
güzergâhının

değiştirilmesi

ve

satışların

düşmesi

ile

ortaya

çıkabilecek

olumsuzluklardır. İhracat odaklı gelişmelerde ise temel etki ulaşım maliyetlerinin
düşmesiyle birlikte kârlılığın artması ve dış pazarlara satış yapabilme olanağının
artmasıdır. Karayolu odaklı sektörlerde o yolu kullananlar tarafından oluşturulan
ekonomik faaliyetler satış ve işgücü oranlarını etkiler. Bu ekonomik faaliyetler;
akaryakıt istasyonları, lokantalar, perakende ticaret gibi öğeleri içerir (Kanaroglou ve
Anderson, 1998a).
Karayoluna bağlı satışları modellemek için aşağıdaki bağıntıdan faydalanılmıştır.
S ikt = Slikt + Sfikt

(2.1)

S ikt = i topluluğunda, t zamanı boyunca karayoluna bağlı satışların
seviyesi,
Slikt = Yerel kaynaklı satışlar,
Sfikt = Trafik akışı nedeniyle yapılan satışları göstermektedir.
Yerel kaynaklı satışlar bölgenin nüfusuna, gelir seviyesine ve satışı etkileyen diğer
faktörlere bağlıdır. Burada transit geçen trafiğe bağlı olmayan ve bu akıştan
etkilenmeyen satışlar dikkate alınmaktadır.
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Trafik akış bileşeni ise yerleşime yakın karayolunu kullanan araçların sayısı ile
pozitif yönde etkilenmektedir. Akış bileşeni, t zamanında aşağıdaki gibi yazılabilir.
Sfikt = βik ADT rkt
ADT rkt = günlük ortalama trafik.
βik = Sektörel ve yöreye ait deneysel parametre-Bölgede yolculuk bazlı trafikten elde
edilen i sektörünün iş miktarını göstermektedir, βik yakalama katsayısı olarak
adlandırılmaktadır (Kanaroglou ve Anderson, 1998a).
İhracat odaklı sektörler, altyapı gelişmeleri ve yerel trafik akışlarından doğrudan
etkilenmezler. Altyapıdaki iyileştirmeler hammadde ve ürünlerin taşınmasında
maliyetleri düşürmede etkilidir. Altyapıdaki iyileştirmeler ile yerel ölçekteki
firmaların ihracata yönelik rekabet şansı artmış olur. Toptan satış, tarım, üretim ve
inşa sanayilerinde değişiklikler bu tür gelişmelere örnektir (Kanaroglou ve Anderson,
1998a).
Rkl , k ve l arasında ulaştırma maliyeti olmak üzere ;
Rkl = ad klb1 w b2

(2.2)

d kl ; k ve l arasındaki uzaklık,
w; taşınan yükün ağırlığı,
a, b1, b2; ekonometrik olarak belirlenebilen parametreler.
b1; mesafeye göre taşıma maliyeti elastisite parametresi.
b2; ağırlığa göre taşıma maliyeti elastisite parametresi.
Teorik olarak b1, b2 parametreleri 0-1 arasında olabilir.
Ulaştırma altyapısında iki şekilde değişiklik olabilir; yeni bir yol açılmasıyla ve k-l
arasındaki mesafe kısalabilir ya da altyapıdaki iyileştirme trafik sıkışıklığını azaltıcı,
kazaları önleyici ve sürücülerin yorgunluğunu azaltması vb. faktörlerle mesafe ve
maliyet arasındaki ilişkiyi değiştirebilir.
Karayolundaki gelişmelerin dolaylı etkileri de önemlidir. Örnek olarak karayoluna
bağlı olarak gelişen bir perakende sektöründe yol güzergâhının değişmesiyle azalan
satışları düşünelim. Bu perakende satışların düşmesinden dolayı, toptan satış yapan
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mağazaların satışları da düşecektir. Perakende satışların düşmesine bağlı olarak
işgücü ve mamullerdeki satışların azalması doğrudan etkiler, toptan satışların
düşmesi ve buna bağlı işgücü kaybı da dolaylı etkiler olarak değerlendirilir
(Kanaroglou ve Anderson, 1998a)
Bir karayolu projesinin gerçek etkisini belirlemek için, dolaylı etkileri de göz önünde
bulundurulmalıdır. Karayolunun etkisi ihracat odaklı ve karayoluna bağımlı olmak
üzere iki grupta toplanabilir. Bu nedenle analizlerde çarpan etkisini göz önünde
bulundurmak gereklidir.
Yerel düzeyde etkileri belirlemek üzere sektörel bazda işgücü sayısına bağlı olarak
lokasyon katsayısı hesaplanmıştır. Belirlenen her sektör (i) için lokasyon katsayısı
hesaplaması;
Qik = (Eik / Ek ) / ( Eip / Ep ) şeklindedir.
Eik ; i sektöründe yerel düzeyde işgücü sayısı,
Ek ; yerel düzeyde işgücü sayısı toplamı.
Eip ; i sektöründe ülke düzeyinde işgücü sayısı,
Ep ; ülke düzeyinde işgücü sayısı toplamı.
Eğer lokasyon katsayısı 1’den büyükse; i sektöründe çalışanların k bölgesinde oranı
yüksektir ve önemli derecede rol oynamaktadır. Bu yüzden yerel ölçekte hizmet ve
ürün talebi oluşturmaktadır. Eğer lokasyon katsayısı 1’den küçükse; i sektörünün k
bölgesinde önemi azdır ve fazla bir talep oluşturmamaktadır (Kanaroglou ve
Anderson, 1998a).
Ekonomik etkiyi Ontario’da en küçük bölgesel nüfus ve yük taşımacılığı verilerini
birlikte değerlendiren çalışmada 18 ekonomik sektör dikkate alınmıştır. İstihdam
verileri aşağıdaki sektörleri içermektedir.
a) Tarım ve tarımla ilişkili sanayiler
b) Balıkçılık ve avlanmaya ilişkin sanayiler
c) Orman ürünleri ve ağaç sanayi
d) Madencilik ve taş ocakçılığı, petrol sanayi
e) İmalat sanayi
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f) İnşaat
g) Ulaştırma ve depolama
h) Haberleşme ve diğer toplum hizmetleri
i) Toptan ticaret
j) Perakende ticaret
k) Finans ve sigorta hizmetleri
l) Taşınmaz mallara ait işler ve sigorta hizmetleri
m) Yardımcı iş hizmetleri
n) Yönetim hizmetleri
o) Eğitim hizmetleri
p) Sağlık ve sosyal hizmetler
q) Oteller, yiyecek, içecek hizmetleri
r) Diğer hizmetler (Kanaroglou ve Anderson, 1998b)
Karayoluna bağlı sektörler, sürücü ve toplumun tüm kesimlerinin oluşturduğu
ekonomik faaliyetleri içermektedir. Oteller, lokantalar, akaryakıt istasyonları
sektörleri ve perakende ticaret karayolu altyapısında değişikliklere çok duyarlıdır.
Karayoluna bağlı sektörlerde, karayolu projesinin etkisini değerlendirmek üzere
değişiklik öncesi ve sonrası satışlar karşılaştırılarak, ortalama günlük yolculuk sayısı
ile ilişkisi bulunmuş, ticaret hacmindeki değişimin de istihdam üzerinde sektörel
olarak etkili olduğu görülmüştür. Karayoluna bağlı ve ihracat odaklı ekonomik
firmalar çeşitli şekillerde ekonomik yapıdan etkilenirler. Bu değişikliği göstermek
üzere işgücündeki değişimden yararlanılabilir (Kanaroglou ve Anderson, 1998b).
Otoyollar işgücünü üç şekilde etkilemektedir. Birincisi ekonomik ilerleme veya
gerileme, işgücünde değişime neden olmaktadır. İkincisi otoyolun doğrudan kendi
etkisidir. Gelişmiş otoyol istihdam konusunda ek fırsatlar oluşturur, çalışanlar için
zaman veya para kazancı sağlar. Üçüncü olarak, araç bakım istasyonları, konaklama
tesisleri, perakende ticaret ve yeme-içme tesisleri gibi özellikle hizmetler sektöründe
yeni istihdam olanakları sağlamaktadır (Chi ve diğ,2006).
Ulaştırma sektöründe tüketilen enerjinin yıllık ortalama % 4 oranında artması, içsel
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ve dışsal maliyetleri de düşünüldüğünde kentsel yaşamda ulaştırma sektörünün
ekonomik açıdan önemini ortaya koymaktadır( Ilıcalı ve diğ, 2009).
Ulaştırma projelerinde geleneksel olarak ekonomik etkinliğin bileşenleri yolculuk
zamanı, araç işletim maliyeti ve güvenlik değerlendirilmektedir. Günümüzde ise
hangi tür karayolu yatırımlarının ekonomiyi etkileyeceği, proje ve konum gibi özel
faktörlerin ekonomik gelişme ile birbirlerini nasıl etkileyeceği konusunda çalışmalar
değerlendirilmektedir (Gkritza, 2006).
Artan talepler, kullanıcı beklentilerinin yükselmesi, karar vermede dengeye duyulan
ihtiyaç ve maliyet etkin yatırımların daha fazla önem kazanması sonucunda,
ulaştırma

yatırımlarının

(özellikle

karayolu)

ekonomi

üzerindeki

etkisini

değerlendirmenin önemi artmıştır. Ulaştırma yatırımları ile ekonomik gelişme
arasındaki ilişkinin anlaşılması maliyet etkin projeleri saptamada, yatırımların
değerini belirlemede ve yapım maliyetini karşılamak için alternatif kaynakları
bulmakta fayda sağlayacaktır.
Hane halkı ve ticaret alanları için ekonomik gelişmenin etkisi, gelir ve gidere dayalı
olarak, ekonomik aktivite seviyesi istihdam, ücretler ve üretim miktarındaki değişimi
içermektedir.
Ekonomik etkilerin ölçülmesi için birçok değişken bulunmaktadır. Bu değişkenler 4
farklı grupta tanımlanabilir(Gkritza, 2006) :
a) Kullanıcı etkisi: Kullanıcı bileşenlerinin (yolculuk maliyeti, yolculuk süresi,
güvenlik ve konfor düzeyi) kullanıcı değerleri üzerindeki etkisini toplam
kullanıcı faydası ile birlikte ölçülmesiyle bulunmaktadır.
b) Ekonomik etkiler : Bölgesel ürün miktarı, işgücü, ücretler ve diğer gelirler,
satış miktarı, nüfus, özel sektör yatırımları (bina, fabrika ve donanım) ve
gayrimenkul değerleri ulaştırma projelerinin potansiyel ekonomik etkilerini
ölçmekte kullanılmaktadır.
c) Kamusal ekonomik etki: Kamu yararı ve harcamalarını içermektedir.
d) Diğer sosyal etkiler : Hava kalitesi gibi çevresel koşullar ve sosyal koşulları
içermektedir.
Ulaştırma projelerinin ekonomik etkileri doğrudan, dolaylı, teşvik edilen ve dinamik
olmak üzere 4 grupta toplanabilir (Gkritza, 2006):
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a) Doğrudan ekonomik etkiler : Kullanıcı faydası (yolculuk süresindeki azalma,
işletme maliyetinde azalma gibi) ulaştırma projesi üretim maliyetlerinde
verimlilikte artışa neden olur. Erişilebilirliğin artması bölgedeki iş alanlarına
tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer pazarlara ulaşılabilirlik açısından
faydalı olacaktır. Böylece bölgede iş alanlarının gelişmesine yol açacaktır.
Yeni iş alanları bölgede istihdam olanağını ve iş seçeneklerini artıracaktır. Bu
değişiklikler bölgeye turistleri de çekebilecektir.
b) Dolaylı ekonomik etkiler: Yatırımdan doğrudan etkilenmeyen satışları ifade
etmekte, örneğin bölgede yer alan bir şirketin satışlarından daha çok, o şirkete
malzeme sağlayan tedarikçilerin faydası ve aynı zamanda çalışanlarının
ücretlerindeki artış dolaylı ekonomik etkilerden sayılabilir.
c) Teşvik edilen ekonomik etkiler : Bölgede yükselen ücretler sonucunda
harcamaların da artması, yiyecek, giyim gibi hizmetler sektörüne ait yeni iş
alanlarının ortaya çıkması.
d) Dinamik ekonomik etkiler : Nüfus ve iş alanları dokusunda ve arazi
kullanımında değişiklikler gibi uzun dönemli etkilerin görülmesidir. Bu
değişiklikler refah ve gelirin artmasına yol açacaktır.
Farklı tipteki ekonomik etkilerin, fonksiyonel ilişkilerin toplamı ekonomik gelişmeyi
göstermektedir. Toplam Etki / Doğrudan Etki, oranı ekonomik çarpan etkisi olarak
değerlendirilmektedir. Ürün miktarı, istihdam ve gelir tipik ekonomik çarpanlardır.
Ulaştırma yatırımı tüm alandaki ekonomik büyüklük ile etkileşim içindedir. Çoğu
ulaştırma yatırımlarında, çarpan etkisi (yapılan yatırımın ekonomideki büyütme
düzeyi) ulusal düzeyde 2,5-3,5 oranında, bölge düzeyinde 2,0-2,5 oranında, yerel
düzeyde ise 1,5-2,0 oranındadır. Örneğin 250 milyon $ karayolu yatırımı, ekonomik
aktivitede toplam 375-500 milyon $ bir artışa neden olacaktır (Gkritza, 2006) .
Karayolu sistemi yerel ve ekonomik düzeyde değişikliklere yol açmakta ve uzun
dönemde ekonomik gelişme oranını artırmaktadır. Karayolu yatırımları yerel ve
bölgesel düzeyde, mekânsal ve ekonomik özellikleri bir arada bulundurur (Gkritza,
2006) .
Örneğin fabrika alanı yer seçiminde karayolu erişiminin pozitif ve anlamlı bir ilişkisi
bulunmaktadır fakat karayolu erişimi fabrika alanı seçiminde başlıca etken değildir.
Kamu altyapı yatırımları ile ekonomik verimlilik arasında pozitif bir ilişki
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bulunmaktadır. Ulaştırma yatırımları zincirleme reaksiyon etkisi ile verimliliği
artırmakta ve şirketlerin çalışma yapısını da etkileyebilmektedir. Etkinlik arttığı
zaman birim maliyetlerin düşmekte ve şirket kazancı yükselmektedir. Bu kamu
yatırımları ile ürün (çıktı) elastisitesi bölgesel ve ülke düzeyinde farklılık
göstermektedir. Çizelge 2.2, farklı araştırmacıların kamu yatırımlarının ekonomik
verimlilik etkisini değerlendiren çalışmalarında bulduğu elastisite katsayılarını
göstermektedir. Ratner kamu yatırımlarının ulusal düzeyde 0,06, Keane ise 0,40
olarak saptamıştır. Eyalet düzeyinde etkiyi ise Costa 0,20, Eisner 0,17 olarak
bulmuştur (Gkritza, 2006).Kamu sektörü yatırımları ile yerel düzeyde üretim
artışında 0,19, tarım dışı ürünlerde 0,26, tüm sektörler bazında 0,20 elastisite
bulunmuştur. Böylece karayolu yatırımında %1 artış, üretim faktöründe %0,19 artışa
yol açacaktır.
Çizelge 2.2 : Kamu yatırımları ekonomik verimlilik elastisitesi (Gkritza,2006).
COĞRAFİ DÜZEY TAHMİNİ ELASTİSİTE
Ulusal
0,06
Ulusal
0,39
Ulusal
0,34
Ulusal
0,40
Ulusal
0,04-0,08
a
Ulusal
0,08
Eyalet
0,20
Eyalet
0,17
Eyalet
0,15
a
Eyalet
0,121-0,127
0,08
Metro etki alanı
b
0,037-0,11
Metro etki alanı
0,03

ÇALIŞMA
Ratner (1983)
Aschauer (1989)
Munnel (1990a)
Keane (1996)
Nadiri ve Mamuneas (1998)
Jacoby (1999)
Costa ve diğ. (1987)
Eisner (1991)
Munnell (1990 b)
Smith (1994)
Dufy-Deno ve Eberts (1991)
Eberts (1986)

a-Sadece karayolu yatırımı hesaplandığında.
b-Kişi başına gelir elastisitesi

Sonuç olarak gelişme için iyi bir ulaştırma sistemi gereklidir fakat tek başına yeterli
değildir. Ekonomik gelişmede mevcut kamusal altyapı, başlangıç için gereklidir.
Bölgedeki ekonomik şartlar ve yatırım tipine bağlı olarak, kamusal yatırımlar
ekonomik aktiviteyi harekete geçirmektedir.
Karayollarının ekonomik etkisini tam olarak belirlemek bölgesel ekonomik gelişme
ile ilişkili işlemler nedeniyle oldukça zordur.
Ekonomik etki yerel koşullara bağlı olarak her projede farklılık göstermektedir.
Diğer ekonomik programlar, alan büyüklüğü, tipi (kırsal-şehirsel nüfus) ve
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metropoliten alana yakınlık önemli faktörlerdir.
Ulaştırma yatırımları aşağıdaki koşullar sağlandığında ekonomik gelişmede önemli
sonuçlar verebilir: a) Bölgede ulaşım ağında ciddi bir kapasite problemi varsa b)
Geniş şehirsel alanda kapasite artışı ulaşım maliyetlerinde önemli bir tasarruf
sağlayacaksa c) Farklı tipteki altyapı yatırımları sosyal yatırımlarla birlikte
değerlendirildiğinde.
Ekonomik gelişme ölçümlerinin (örneğin gelir) erişilebilirlik ile istatistiksel bir ilişki
taşıdığı bulunmuştur fakat ekonomik gelişmenin sadece mekânsal bir parçasını
açıklayabilmektedir. Diğer tüm koşullar eşit olsa bile bölgesel erişilebilirlik ile hane
halkı gelir düzeyi arasında (şehirsel alanlarda, kırsal alanlara göre daha güçlü),
pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Ulusal düzeyde önemli güzergâhlarda otoyollar gibi üst düzey yatırımların, diğer
karayolu yatırımlarına göre ekonomik gelişmeyle ilişkisi daha fazladır. Otoyollara
(bölgesel düzeyde karayolu) erişim ile üretim arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır
(Gkritza, 2006).
Weinberger’in yaptığı çalışmada, ticari ofis kira sözleşmelerinin ulaştırma yatırımları
ile olan ilişkisini incelemiştir. Hafif raylı sistem (LRT) istasyonlarının ½ mil
çevresindeki emlakların daha yüksek kira bedeline sahip olduğunu bulmuştur. LRT
istasyonlarına yakınlığın emlak değerinde etkisi göreceli olarak daha az
bulunmaktadır. LRT sistemi genellikle diğer ulaştırma sistemleri ile bütünleşik bir
şekilde yapılmaktadır. Raylı sistemin değer artışını etkileyen diğer parametreler ise
konum, topografya, diğer ulaşım sistemlerine yakınlık, hizmetlere erişim, yapı yaşı,
büyüklük ve kalitedir (Weinberger, 2000) .
Şehirsel ekonomik teoriye göre eğer bir gayrimenkul diğer gayrimenkuller göre fazla
kazanç getirmekteyse (veya kâr potansiyeli yükseldiyse) talep de artacak ve bu
gayrimenkulü satın almak isteyenler fiyatları artıracaktır. (Weinberger, 2000).
Kişilerin kendileri için uygun gördükleri tesislerin bulunduğu yerlerde yaşamak,
çalışmak için fazladan para ödemeye gönüllü olmaları sonucunda bu tip
yerleşmelerde

arazi

değeri

artar.

Benzer

yaklaşım

ulaştırma

hizmetine

uygulandığında erişilebilirliğin artması fiyat artışına yol açacaktır (Mathur ve Smith,
2013).
Gayrimenkulün değeri kamu yatırımları sonucunda, yatırım gayrimenkule eğer ek bir
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fayda, kazanç sağlıyorsa ya da mali yük getirirse değişebilir. Üretim sürecinde
ulaştırma gerekli bir bileşendir ve sanayiciler karlarını artırabilmek için maliyetleri
mümkün olduğunca azaltmayı tercih ederler. Benzer bir eğilim konut tercihlerinde de
görülmektedir. Merkezden uzaklaştıkça erişim maliyeti de yükselmektedir. Ulaştırma
daha ucuz hale geldikçe (bütçeden ayrılan pay azaldıkça) merkezi konumlara olan
talep artacaktır. Ulaştırma yatırımları sonucu yolculuk maliyetinin düşmesi ile
ulaştırmadan etkilenen parseller daha "yakın" hale gelmekte ve bu parsellere talep
artmaktadır. Diğer etkenler sabit kalmak üzere ulaştırma ağına göre iyi konumlanmış
alanlar daha yüksek fiyata sahip olacaktır (Weinberger, 2000).
Karayolu ve demiryolu yatırımlarının güzergâhlarında başlangıçta iki tür değişiklik
görülür. Bu değişiklikler; yatırım güzergâhındaki yerlerin erişilebilirliği arttığından
değerlerinin de artması ve bölgeleme ile ilgili sınırlamaların olmaması nedeniyle
yapılaşmanın yoğun olarak gelişmesidir. Ulaştırmanın sağladığı kazançtan daha çok
kişinin faydalanmak istemesi ve yoğun yerleşmelerden fazla gelir elde edilebilmesi
nedeniyle güzergâh boyunca yer alan arazilere yüksek fiyat ödenmektedir. Ulaştırma
yatırımından elde edilen fayda ile yüksek yoğunluklu yapılaşmadan sağlanan kazanç
arazinin pazar değerini etkiler. Ulaştırma yatırımı boyunca artan yoğunluk, ölçek
ekonomisinin de etkisiyle çok merkezli bölgeler şeklinde gelişmeye neden
olmaktadır.
Ulaştırma tesislerinin yakınındaki gayrimenkuller üzerinde gürültü, kirlilik, trafik
yoğunluğu ve izinsiz girişler gibi negatif etkileri de bulunmaktadır. Bu negatif etkiler
sağlanan faydayı bir miktar azaltmakta veya neredeyse tümüyle yok etmektedir. Eğer
ulaştırma yatırımları genel bütçeden karşılanıyorsa, ulaşım yatırımları sonucu oluşan
ek değer, kamu tarafından vergi olarak alınabilir böylece, yatırımdan olumsuz
etkilenen bölgelerin kaybı dengelenebilir (Weinberger, 2000).
Düzenleme ortaklık payı ile arazinin bir kısmının, kamu yararına tesis kurmak için
alınması, yapılan düzenlemeler ile değer artışı oluşmuş ise vergilendirilmesi sağlanan
faydanın (gayrimenkul sahiplerinin aleyhine) kamuya dönmesi yönünde adımlardır.
Ulaştırma yatırımları şehirsel sınırın genişlemesine ve/veya gelişmenin yeniden
şekillenmesine neden olmaktadır. Yatırımlar ve diğer fiyatların etkisi ile (örneğin
benzin fiyatı destekleri) ev-iş yolculuklarında maliyetler düşebilir. Bu durumda
belirli iş kolları, özellikle hizmet sektörü tesisleri ev-iş yolculuklarına göre
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konumlarını değiştirerek tesislerini daha uzak noktalara kurmaya teşebbüs
etmektedir.

Ulaşım

maliyetlerini,

üretim

ve

diğer

girdi

maliyetleri

ile

karşılaştırdıktan sonra kullanıcılar konumlarını değiştirmektedir. Arazi fiyatları,
(seçim teorisine göre belirlenmekte) konut konumu, ticari ve endüstriyel alanlar
arasında rekabet sonucu oluşan bir çıktı haline gelmektedir.
Konut bir barınma öğesi olması yanı sıra, büyüklük, arazi, konum (iş ve okula
yakınlık, komşuluk, bölgeye ait gidilecek mekânlar) gibi birçok niteliğe sahiptir.
Hane halkı konut ve konutun konumunu kendi ihtiyaç ve isteklerine göre
fiyatlandırır. Bütçe sınırlamasını da dikkate alarak istedikleri özelliklere sahip
konutlara daha fazla fiyat verirler. Konut bütçesi hane halkı gelirleri ve diğer
harcamalarla ilişkilidir. Harcama değişkendir ve konutun konumu ile birlikte ulaşım
seçimine de bağlıdır. Eğer yolculuklar için çok para harcanırsa diğer harcama
kalemleri için pay azalır. Bu nedenle hanehalkı, istenen konumlara yakın konutlarda
oturmayı tercih eder ve buna bir fiyat belirler. Sonuç olarak ulaşımın, zaman ve
parasal olarak bir karşılığı bulunmaktadır (Weinberger, 2000).
Çalışanların daha uzakta yaşamaya başlamalarıyla, otomobil ve toplu taşıma ile ev–iş
yolculuk mesafelerinin uzaması çevre ve enerji kullanımında da etkide bulunur. Tüm
bunlar negatif dışsallıklar olarak yansırken desantralizasyon ile ev-iş yolculukları
süresi de artmaktadır. Metropoliten alanda düşük ücretli işlerin oluşumu ile çalışanlar
için konutların uzakta bulunması, çalışanların erişimini zorlaştırdığından mekânsal
uyumsuzluk söz konusu olmaktadır. Karayolu sistemindeki gelişmelerin konumsal
değişikliklere ve problemlerin büyümesine neden olması yanı sıra sosyal maliyetleri
de bulunmaktadır.
Merkezi ve yerel yönetimlerin desteğiyle yapılan karayolu yatırımlarında genellikle
yatırım sonucu oluşan faydanın coğrafi alana dağılımı ile finansal sorumluluk
arasında uyum bulunmamaktadır. Metropoliten alanda karayolu yatırımının dışsal
maliyeti de düşünülmelidir.
Karayolu yatırımları ile elde edilen kazançları ana kaynak olarak düşünerek, yerel
yönetimlerin, metropoliten planlama kuruluşlarının kaynaklarını ve yetkilerini
artırmak, maliyetlerin düşmesini ve yatırımların dengeli, sürdürülebilir olmasını
sağlayacaktır (Boarnet and Haughwout, 2000).
Karayolu projelerinde faydaların nasıl saptanacağı ve karayolunun ekonomik etkisi
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fayda-maliyet analizleri ile ölçülebilir (yolculuk süresini kısaltma, yolculuk
güvenirliğini ve güvenliğini artırma). Yolun ürettiği zaman kazancı değeri veya arazi
fiyatlarındaki değişim faydanın ölçülebilmesi için kullanılabilir. Karayolunun
faydalarını belirlemede zaman kazancı değeri ve arazi fiyatlarındaki değişimin
birlikte kullanılması, çift sayıma neden olacağından proje analiz edilirken bu konuya
dikkat edilmelidir (Boarnet, 1999).
Şehirsel alanların çoğunda otoyola paralel ya da karayolu güzergâhlarının keşişim
yaptığı bölgelerde gelişen banliyöleri bulunmaktadır (Boarnet, 1999).
Karayolu yatırımları ile ekonomik gelişme arasındaki bağıntı konusunda üç farklı
görüş bulunmaktadır. Ulaştırma ekonomisi ağırlıklı ilk görüşe göre karayolu,
ekonomik etkiden çok ulaştırma hizmeti olarak değerlendirilmelidir. İkinci görüşe
göre karayolu ekonomik gelişmenin parçası ve bir motoru gibi düşünülebilir. Üçüncü
bakış açısı ise karayolunun diğer kamu yatırımları gibi ekonomik gelişmede önemli
bir gösterge olmasıdır.
Karayolu yatırımları, şirketlerin üretim işlemlerinde potansiyel bir etkiye sahiptir,
özel sektör yatırımları gibi hizmet sağlar. Üretim işlemlerinde değişim için
ulaştırmayı kullanan veya müşterileri öncelikle karayolunu kullanan firmalar için
karayolu ile ekonomi arasında bağlantı kritik bir öneme sahiptir. Firmalar girdi ve
çıktılarında karayolunu kullanmakta ise ulaştırma bir maliyet unsuru olarak
değerlendirilebilir. Karayolları proje çevresindeki yerel alanda erişilebilirliği
değiştirdiği için, ulaştırmada erişilebilirliğin fazla olduğu yerlerde rekabette avantaj
elde edebilir.
Karayolu yatırımlarının, yatırım yapılan bölgenin yakın çevresindeki komşu bölgeler
üzerinde de etkili olduğu görülmektedir (Boarnet, 1999) .
Ulaştırma altyapılarının ekonomik gelişmeye katkısı konusundaki çalışmalarda temel
hedef ulaştırma yatırımlarının geri dönüşünü tahmin etmektir. ABD’de ülke, eyalet
ve yerel bazdaki karayolu yatırımlarının getiri oranı 1990–2000 yılları arasında
incelenmiştir. Sermaye getiri oranı ülke düzeyindeki yollarda % 6,8 – %7,8, eyalet
ve yerel ölçekteki yollarda ise, %3 - % 7 arasında değiştiği bulunmuştur (Şekil 2.4,
şekil 2.5, şekil 2.6, Berechman ve diğ 2006) .
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Şekil 2.4 : Karayolu yatırımının ülke düzeyinde getirisi ( Berechman ve diğ 2006).

Şekil 2.5 : Karayolu yatırımının eyalet düzeyinde getirisi (Berechman ve diğ 2006).

Şekil 2.6 : Karayolu yatırımının yerel düzeyde getirisi (Berechman ve diğ 2006).
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Handy, yapmış olduğu çalışmada ulaşım ve arazi kullanımı arasındaki ilişki konusunda
temel bulguları şöyle sıralamaktadır;


Daha çok karayolu yapmak, daha fazla şehirsel yayılmaya neden olur.



Daha çok karayolu yapmak, daha fazla araç kullanımına yol açar.



Hafif raylı sistem yatırımları yoğunlukları artırır.



Yeni şehirsel tasarım stratejileri, otomobil kullanımını azaltıcı etkide
bulunur (Handy, 2005).

Şekil 2.7’de ulaştırmada kapasite arzının artırılması ile yolculuk süresinin kısalması ve
talepte olan değişim şematik olarak gösterilmektedir. Kentlerde yeni bir yol açılması ile bu
yolun oluşturacağı arz artışı, önceki yolu kullananların bir kısmını çeker ve (zorlamalı trafik
durumunu azaltarak veya alternatif yolculuk güzergâhı nedeniyle) yolculuk sürelerinin
kısalmasına neden olur. Bununla birlikte, yapılan her yol ulaştırma ağında farklılığa neden
olur ve kentlerin ulaşım ağındaki bu gelişmelere paralel olarak arazi kullanımını değiştirir.
Arazi kullanımına bağlı oluşan yeni talep, ulaştırma ağında sunulan kapasiteye zamanla
erişir.
Ulaştırma yatırımları, arazi kullanım dokusunu, şehirsel yoğunlukları ve konut fiyatlarını
önemli ölçüde etkileyip, çevrenin oluşmasında temel karakteristiklerden biri haline
gelmektedir. Yeni karayolu yatırımları, gelişmenin yönünü etkileyecek ve otomobil ile
yolculuk sayısını artıracaktır. Raylı sistem ise belirli noktalarda yüksek yoğunluğa neden
olacaktır ( Handy, 2005).

Şekil 2.7 : Arz talep grafiği (Handy, 2005).
Hollanda’da yapılan çalışmada 1985-2001 yılları arasında raylı sistem, istasyonlar ve
otoyol giriş-çıkış noktalarının konut fiyatlarını nasıl etkilediği incelenmiştir.
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Konutlar posta kodu seviyesinde konumlandırılarak komşuluk ve erişilebilirlik, çevre
ve nüfus gibi değerlere göre analizler yapılmıştır. Erişilebilirlik verisinde karayolu
için otoyola giriş-çıkış noktaları, raylı sistemler için istasyonlar belirlenmiştir.
Otoyola en yakın giriş-çıkış noktası için otomobil kullanımı esas alınmıştır
(Debrezion ve diğ, 2006).
Hedonik fiyat analizleri, bir malın veya hizmetin farklı bileşenlerin bütününden
oluştuğunu ve bu bileşenlerin her birinin algılanan önem derecesine göre ayrı ayrı
fiyatlanabileceğini ve oluşan fiyatın bu bileşenleri kapsadığını varsaymaktadır. Bir
ürün veya hizmetin değeri hesaplanmak istendiğinde, bu bileşenlerin tümünden elde
edilecek faydalar değerlendirilerek hesap yapılmaktadır (So ve diğ 1997).
Hedonik fiyat tekniği ile emlak fiyatlarını etkileyen birçok karakteristikten sadece
birinin etkisini bulmak mümkündür. Analizlerde kullanılan bağımlı değişken konut
satış fiyatıdır ve logaritmik değeri analizlerde kullanılmıştır. Modelde yarı logaritmik
fonksiyon aşağıdaki gibi kullanılmıştır.
Ln (Pi)= B0 +B1X1+B2X2+. . . . . +BnXn+ε

(2.3)

Pi =konut fiyat vektörü,
Xn=kategorik matris özellikleri,
İstasyona olan mesafeler ve otoyol giriş-çıkış noktaları için farklı mesafe gruplarını
belirten kukla değişkenler kullanılmıştır.
ln (tranPrice)= α+ β HC x HouseChri + β de x Distcategraili + β freq x ln(freqT) + β’hw x
Distcateghway + β’ railline x Drailline + β’'Neighb x Neighb + β’ region x Dregional + β’
time

x Dtime + ε

(2.4)

ln (tran Price)= α+ β’ Hc x Housechri + β’DC(x)Freq x Distcategraili (x) ln(freqT) + β’hw
x Distcateghwayi + β’

railline

x Draillinei + β’neighb x Neighbi + β’region x Dregionali +

β’time x Dtimei + ε
tranPrice
HouseChr

(2.5)

: konut satış fiyatı
: konut tipi, konut alanı, oda sayısı, garaj, bahçe, şömine,
doğalgaz varlığı, bina anıtsal niteliği ve bina yaşını gösteren
konut karakteristik matrisi
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Distcategrail

Freq T
Distcateghway
Drailline

Neighb
Dregional
Dtime
ε

: posta kodu alanında yer alan istasyona olan uzaklığın kukla
değişkeni, 500 m. aralıklı olarak seçilmiş, şehir içinde ise iki
adet 250m.’lik aralık kullanılmıştır. Böylece 15.000 m. için 31
sınıf oluşmuştur.
: seçilen istasyonda günlük tren frekansı
: otoyol giriş-çıkış noktalarına göre mesafe gruplarını gösteren
kukla değişkenler matrisi
: konutların raylı sisteme göre konumlarını gösteren 3 kukla
değişken matrisi. Trenlerden kaynaklanan gürültüyü
derecelendirmek amacıyla kullanılmıştır
: gelir ve yabancıların oranını gösteren komşuluk karakteristik
matrisi. Posta koduna göre 4. rakama kadar verilmiştir.
: konutların hangi belediyeye (bölgeye) ait olduğunu gösteren
kukla değişken matrisi.
: satışın yapıldığı zamanı gösteren kukla değişkenler matrisi.
: hata terim vektörü

0-15 km. mesafeye kadar konut fiyatları üzerinde yapılan hesaplamalarda, en yakın
istasyona mesafesi 500 m. olan konutların,15 km mesafedeki konutlara göre %31
daha fazla fiyata satıldığı, 250-500 m. arasındaki konutların fiyatının en yüksek
seviyeye çıktığı görülmüştür. 0’dan 7.500-8.000 m. mesafeye kadar fiyatlarda azalış
eğilimi (bazı sapmalarla birlikte) ve 8.000 m.’den sonraki mesafelerde istasyonların
etkisinin çok azaldığı bulunmuştur (Debrezion ve diğ, 2006). Şekil 2.8 çalışma
alanına ait istasyonlara olan uzaklığa göre konut fiyatlarında olan değişimi
göstermektedir.
Şekil 2.9’da konut fiyatlarının istasyonlara ve tren sefer sıklığına göre grafiği birlikte
değerlendirilmektedir. Tren frekansı 2 kat arttığında konut fiyatlarında %9 artış
görülmektedir. 250 m. ye kadar olan bölümde ise gürültüden olumsuz etkilenen
konutların fiyatı %5 oranında düşmektedir.
İstasyon ve konut arasında mesafe arttıkça konut fiyatları düşmektedir. İstasyonlarda
aynı zamanda negatif etkiler de görülmektedir. Raylı sistem hatlarının frekansı,
istasyonlara ve raylı sistem hatlarına olan yakınlığa göre değerlendirildiğinde 0-3500
m. arasındaki konut fiyatları 15 km ve üzerindeki mesafelere göre %25 daha pahalı
bulunmuştur.
Tren istasyonuna 2 km mesafeye kadar olmak üzere, tren frekansı iki katına
çıktığında konut

fiyatları %5 artmaktadır.

Tercih edilen

istasyona göre

değerlendirildiğinde ise tren frekansının iki katına çıkması, aynı mesafedeki konut
fiyatlarında %4 pirime neden olmaktadır. Benzer şekilde, günlük tren sefer sayısının
100’den 200’e çıkması ile 1000 m. mesafedeki konutlarda %3, 5 km mesafede %5,
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10 km. mesafede ise %6 oranında konut fiyatlarını olumlu etkilemektedir (Debrezion
ve diğ, 2006).

Şekil 2.8 : Raylı sistem istasyonlarının uzaklığa bağlı olarak konut fiyatlarına etkisi
(Debrezion ve diğ, 2006).

Şekil 2.9 : Raylı sistem istasyonlarına uzaklığa ve tren sefer frekanslarına bağlı
olarak konut fiyatları (Debrezion ve diğ, 2006).
Arazi kullanımı farklı şekillerde konut, ticaret, sanayi gibi sınıflandırılabilir. Şehirsel
alanda karşılaşılan problemler (altyapının inşası) ve birbiriyle rekabet eden (tarıma
karşı inşaat alanı, ticarete karşı konut gibi) veya birbiriyle çatışan (konut alanı
yakınında sanayi alanları gibi) arazi kullanımları arazinin aşırı maliyetli olmasına
neden olabilmektedir (Ping, 2005).
Gelişmiş ülkelerde, yüksek düzeyde yaşam kalitesi, gelir, teknolojik ve iletişimde
gelişmeler, ekonomik, politik ve demografik yapı araziye olan ihtiyacı belirler. Az
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gelişmiş ülkelerde ise nüfus artışı ve şehirleşmenin etkisi, konut ve diğer ihtiyaçlar
için kaynakların sınırlı oluşu, gayrimenkul işlem piyasasında yapılan hatalar, düşük
gelir seviyesi ve gelecekte şehrin gelişmesinin planlanması teknikleri ile araziye olan
ihtiyaç aşırı derecede etkilenmektedir. Devlet, arazi kullanımı, bölgeleme, inşaat
düzenlemeleri, vergilendirme, istimlâk hakkı, finans, koruma vb. konularda şehirsel
alanı kontrol etmektedir. Bununla birlikte, merkezi yönetim politikaları, az gelişmiş
ülkelerde etkin olmayan arazi dağıtım sistemi ve gayrimenkul piyasasında davranış
bozukluklarına yol açmaktadır.
Şehirsel alan ekonomik, çevresel, tarihi ve sosyal değerlere sahiptir. Şehirsel alanın
değerinde en önemli faktör konutların değeridir. Normal şartlarda ve konut alanları
değerini konum, yakınlık, erişilebilirlik, yapım maliyeti, üretim, parsel şekli ve parsel
büyüklüğünün yanı sıra araziye olan talep de etkilemektedir. Konuta olan talep;
nüfus artışı, göç, artan şehirleşme, gelir düzeyine, ekonomik gelişme aşamasına ve
arazi üretimine bağlı olarak değişmektedir. Konuta talepte artış, araziye olan baskıyı
artırmakta, gelişen şehirsel alan saçılmaya neden olmakta ve belirli konumda, şekilde
ve büyüklükte araziler için rekabet oluşmaktadır. Sonuç olarak bu işlem; farklı
kullanımlar için arazi fiyatlarını artırmaktadır (Ping, 2005).
Arazi değerlerini belirlemek, özellikle şehirsel alanlarda üretim sürecinde çok
boyutlu ilişkiler nedeniyle çok karmaşık bir işlemdir. Konut alanlarında arazi
değerlerinin mekânsal olarak analizi, şehirsel gelişme ve yönetimi için yaşamsal bir
öneme sahiptir. 1950 yılı ve öncesinde yapılan çalışmalarda mekânsal dokuda, arazi
değerlerinin önemli bir etkisinin olduğu ortaya konulmuştur. Arazi değerleri
merkezden

uzaklaştıkça

azalma

eğilimindedir.

Tüketici

dengesi

ulaşım

maliyetlerinde artan her birime karşılık, arazi ve konut değerlerinde azalışla
dengelendiğinde

oluşur.

Ulaştırma

maliyetlerindeki

düşüş

ve

iletişim

teknolojilerindeki ilerlemelerin avantajları, çalışanların yüz yüze iletişim kurma
zorunluluğu derecesi, bazı firmaların alt merkezlere yönelmelerine yol açmış, MİA
ve alt merkezlerdeki çalışmalarının birbirinden bağımsız hale gelmesine yol açmıştır.
Çalışanlar; her şey eşit düzeyde olsa dahi iş merkezlerine yakın konut ve arazilere
daha fazla fiyat verme eğilimindedir. Arazi – kira değeri fonksiyonu; birisi MİA’da
diğerleri alt merkezlerde olmak üzere çeşitli seviyede zirve noktalara sahiptir. Şehir
merkezinde ve alt merkezlerde, çevreyolu üzerinde yer alan noktalarda arazi-kira
değerleri zirve yapmaktadır (Ping, 2005).
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Ofis ve perakende ticaret kümelenmeleri ile banliyölerde gelişmeler oluşmaktadır.
Perakendeciler, otopark imkânı ile özel araçla ulaşımın kolaylaşması sayesinde, alt
merkezlerdeki

kümelenmenin

alışveriş

dışsallıklarından

faydalanmakta;

müşterilerine daha yakın olmak için banliyölere yerleşmektedir. Üreticiler ve bürolar
işgücüne yakın olmak ve bir araya toplanmanın gücünden faydalanmak için
banliyöleri tercih etmeye başlamaktadır. Ancak, bu işlemler şehir merkezlerinde
fiyatların

yüksek,

banliyölerde

fiyatların daha

düşük

seviyede

kalmasını

değiştirmemektedir. Bu yüzden, şehirsel arazi üretimi daha elastik hale gelmektedir.
Yönetimin arazi üretimi konusundaki politik yaklaşımı (kamulaştırma, sübvansiyon,
servis kalitesi, arazi kullanım dokusu, arazi üretim miktarı, önerilen minimum arazi
fiyatı gibi) arazi değerini belirlemede önemli rol oynar. Yerel yönetimler, arazileri en
yüksek fiyattan ve en iyi kullanımı sağlayacak şekilde piyasaya sunmaktadır (Ping,
2005) .
Çin’de arazilerin yatırımcılara açılmasıyla birlikte merkezi yönetim, arazi fiyatlarını
karşılaştırmak üzere bir formülün bulunmaması nedeniyle yerel yönetimlere farklı
kullanımlar için ortalama fiyat tahmininde bulunmasına izin vermiştir. Referans fiyat
(Benchmark fiyatı), Çin’de şehirlerin ortalama arazi fiyatını göstermekte, böylece
yerel yönetimler yatırımcılara arazi kullanımı için yol haritası çıkarmaktadır. 2000
yılından sonra Çin’deki büyükşehirlerde açık artırma ile arazi kullanımında özel
sektör yaklaşımı ile yeni yerleşimler oluşturulmuştur. Çin’de arazi kullanım
mekanizmasının modernleşmesi, gelişmeleri kısıtlayıcı açık artırma sözleşmeleri ile
ilerlemektedir.

Bu

sözleşmeler

hemen

kâr

sağlarken,

mevcut

kullanım

planlarındakine göre %100 daha fazla vergi sağlanmaktadır. Örneğin 2001-2003
yılları arasında (Hankou, Hanyang ve Wuchang’dan oluşan) Wuhan arazi kârlarında
hızlı bir gelişme göstermiştir. Araştırma yapılan şehir olan Wuhan, Çin'in toplam
perakende ticaret harcaması, üretim ve sabit yatırımlarda en büyük 10 şehrinden
birisidir. Wuhan’da şehirsel yerleşmeler 3500 yıl öncesine dayanmaktadır. Wuhan'ın
alanı 8549 km2, 2003 yılı nüfusu 7,8 milyon ve km2’ye 914 kişi düşmektedir. Emlak
vergisi %23, arazi kullanımı vergisi %2, ve arazi değer artışı vergisi %707 oranında
yükselme göstermiştir. Hankou, Wuhan’ın 300 yılı geçen bir süreden beri ticaret
merkezidir, Hanyang endüstriyel merkez durumundadır, Wuchang ise yüksek
öğretim (20’den fazla üniversite ve kolej) ve kültürel tesislerin bulunduğu bir alandır.
Wuhan’da, 2001 yılında ilk arazi açık artırması yapılmış, konut alanı olarak
45

kullanılacak alanda 8 hektarlık alanın açılış fiyatı 36 milyon Yuan ( 4,4 milyon $ )
iken, 68 milyon Yuan’a (8,3 milyon $) satılmıştır. Şehirsel alanın kullanım hakları
merkezi ve yerel yönetimler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Uzun
dönemde kullanıcıların bu hakları satın alması, arazi açık artırmalarının sınırlı olması
ve özel bir dönem için bu hakların kullanılabileceğini göstermektedir. Yönetimlerin
arazi kullanımı haklarının satışından kâr sağlamaları için gerçek arazi değerini ve
arazi kullanımını iyi yönetmesi gereklidir. Sonuç olarak, referans fiyat arazi
yönetiminde kullanılmaktadır (Ping, 2005) .
Konut fiyatlarında sadece MİA’ya olan uzaklık değil, aynı zamanda konutların
konumu ve fiziksel durumları da etkilidir. Gayrimenkulün değerinde konum ve
konfor artıran tesislerin etkisi bulunmaktadır.
Boyce ve arkadaşları (1972) çekirdek aile konutlarında toplu taşıma sisteminin daha
az erişilebilir yerlere göre konut değerlerini artırdığını, benzer şekilde zaman
kazancından dolayı, erişilebilirliği fazla olan konutların fiyatı artarken, erişilebilirliği
az olan konutların fiyatının azaldığını bulmuştur (Ping, 2005).
Arazilerin pazar değerini bulmak için satış fiyatı karşılaştırma, maliyet yaklaşımı,
gelir yaklaşımı metotları kullanılmaktadır. Bu metotlar karşılaştırıldığında üç model
de alıcıların davranışını yansıtmaktadır. Satış fiyatı karşılaştırmasında yeni satılan
benzer niteliklere sahip araziler karşılaştırılarak, alınması düşünülen gayrimenkulün
değeri belirlenmektedir. Maliyet yaklaşımında konut değeri, arsanın değeri ile konut
yapımı maliyeti toplandıktan sonra, konutun inşa edilmesinden bu yana yıpranma
payının düşülmesi ile bulunmaktadır. Gelir yaklaşımı ise gayrimenkulün kiralanması
halinde getireceği gelire göre fiyat belirlenmesidir. (Ping, 2005).
Karşılaştırma metodunda; karşılaştırılan gayrimenkulün nitelik ve nicelik yönünden
özellikleri birlikte değerlendirilmektedir. Arazi kullanımı, gayrimenkul büyüklüğü
gibi karşılaştırılan niteliklere, alıcı ve satıcıların ne kadar önem verdikleri satış
fiyatına yansımaktadır. Bu nedenle değerlendirmelerde çok nitelik toplanmaya
çalışılmaktadır. Çoklu regresyon analizlerinde her bir değişkenin etkileme derecesi
modeli ne kadar etkilediği bulunmaktadır (Ping, 2005).
Genel çoklu regresyon modeli;
Y = β0+ β1X2+ β2X2+. . . .+ βkXk+ u
Y

(2.6)

; bağımlı değişken (satış fiyatı)
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Xk

; k bağımsız değişkeni ( gayrimenkulün karakteristiği),

βk

; k karakteristik özelliğinin fiyat üzerindeki yansıması,

u

; hata terimi.

Çoklu regresyon modelinde çok sayıda, geçerli gayrimenkul karakteristikleri
bulunduğunda; kısmen doğru tahmin yapmak mümkün olur. Bununla birlikte hata
sınırlarını da kabul etmek gerekir.
Arazi değerlendirmede erişilebilirlik önemli değişkenlerden birisidir. Erişilebilirlik
için sadece fiziksel olarak uzaklık değil, aynı zamanda, çalışma saatlerinde yolculuk
süresi, harcanan para da değerlendirilmektedir. Konuma bağlı olarak 4 tip
erişilebilirlik sıralanabilir;
1. Mesafe ölçümleri; göreceli erişilebilirlik türüdür. İki yer veya nokta arasında
bağlantı derecesi olarak tanımlanabilir. En basit ölçüm şekli iki nokta
arasında doğrusal çizgi ile (kuş uçumu) mesafe bulunmasıdır.
2. Dış hat ölçümleri; bir zaman diliminde veya belirli bir mesafede erişilebilen
noktaların sayısı toplam değerini verir. Kişilerin algılamalarından daha çok
ulaştırma, arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi gösteren, erişilebilirlik değerleri
kolaylıkla bulunabilir. Çeşitli türdeki faaliyetler ve farklı kişiler için mümkün
erişilebilirlik değerleri hat ölçümleri ile çıkartılabilir.
3. Karışık ölçümler; gravite modeli ile ilişkili olarak potansiyel değerleri
bulmakta kullanılabilir. Bu model iki grup veya kütle arasında ilişkiyi
bulmak için benzerlik temeline dayanır.
4. Fayda odaklı erişilebilirlik ölçümleri; konutların yararlanabileceği potansiyel
varış noktalarını, yolculuk maliyetleri de dikkate alarak hesaplama
yöntemidir. Her bir noktanın toplam faydası bireysel olarak seçilerek,
alternatiflerden en çok faydalı olanlarının tercih edileceğini varsaymaktadır
(Ping, 2005).
Arazi değerlendirmede etkili diğer faktör komşuluk kalitesidir. Arazi değeri
komşuluk biriminde park, okul ve hizmetleri de içine alan sosyal, ekonomik
karakteristiklerle doğrudan ilişkilidir.
Çevresel kalite de, gayrimenkul fiyatlarını etkilemektedir. Temiz hava, sessizlik,
etrafta hissedilen huzur, çevresel kalitenin karakteristikleridir.
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Araştırma 4 aşamadan oluşturulmuş, 1. etapta ulaştırma, nüfus, çevre koruma ve
planlama bürolarında çalışan uzmanların görüşlerine başvurulmuş, arazi değerini
etkileyen 8 faktörün ağırlıkları değerlendirilmiştir. 2. etapta, alandaki sınırlamalar,
projeler vb. ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. 3. etapta fiziksel olarak bölgeleme çalışması
yapılmıştır. 4. etapta ise var olan arazi değerleri ile ortalama arazi değerleri
incelenerek, konutlar için 6 sınıfta, bölgelere göre referans fiyat belirlenmiştir.
Homojen alanların belirlenmesi için, refah düzeyi, iletişim durumu, altyapı ve
hizmetlerin durumu, çevresel kalite, nüfus karakteristikleri dikkate alınmıştır.
Değerlendirilen tüm faktörler coğrafi bilgi sistemi (CBS) ile harita üzerinde
ağırlıkları bulunarak piksel bazlı olarak işaretlenmiştir(Şekil 2.10). Arazi fiyatı
tahmini yapmak için hedonik regresyon modeli kurulmuştur (Ping, 2005).

Şekil 2.10 : Arazi değerinin piksel bazlı olarak hesaplanması (Nişancı ve
Yomralıoğlu 2004).
Denklem aşağıdaki şekildedir;
RMVL = b + C1ARA + C2FAR + C3NEQ + C4SCH + C5POL + C6AME + C7HOP
+ C8POS + C9NEW + C10NERI + C11MAK + C12MAR + C13BUS +
C14ACC + C15ACS
(2.7)
RMVL; I konumundaki konut metrekare birim fiyatı,
ARA; Brüt alan,
FAR; izin verilen kat alanı katsayısı, (+),
NEQ; komşuluk kalitesi (100;kabul edilebilir yoğunluk, 80; daha az kabul edilebilir
yoğunluk, 50; diğerleri), (-),
SCH; en yakın okula yolculuk süresi, (+),
48

HOP; hastaneye mesafe, (+),
POS; postaneye mesafe, (+),
POL; sanayi kirletme etkisi(50;eğer 300m içinde kirletici kaynak varsa, 80;eğer
500m içinde kirletici kaynak varsa, 100;diğer ), (-),
AME; konfor durumu (100, eğer hizmetlere 300 m. de yakın ise; 80, 500m. de
ulaşılabiliyorsa, 50, diğer),
NEW; su manzarası varlığı (1;su manzarası varsa, 0;su manzarası yoksa), (+),
NERI; raylı sistem etkisi (1;raylı sisteme yakın ve gürültü yoksa, 0;diğer) (-),
MAK; markete ulaşım, alışveriş, (+),
MAR; anayola ulaşım (100;eğer anayola yakın ise, 80; eğer ikinci derecede yolda
ise, 50;tali yola yakın ise), (+),
BUS; kamu taşıtlarına ulaşım, (+),
ACC; şehir merkezine yolculuk süresi, (+),
ACS ;2. derece merkezlere ulaşım (+),

Şekil 2.11 : Hankou’dan Şehir merkezine erişilebilirlik-arazi fiyatı dağılım grafiği
(Ping, 2005).
Log(tahmini arazi değeri) = 2,178+1,65*FAR+0,003AME-0,007ACC+ 0,082NEW
+0,163Log(MAK)-0,059log(ARA)+0,004POL-0,0051POS+0,003NEQ
(2.8)
Faktörlerden elde edilen yukarıdaki formüle göre; kat sayısı, konfor durumu, marketalışverişe yakınlık, manzara ve komşuluk kalitesi pozitif yönde, şehir merkezine
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yolculuk süresi, brüt alan büyüklüğü, postaneye mesafe negatif yönlü olarak arazi
değerlerini etkilemektedir (şekil 2.11, şekil 2.12, Çizelge 2.3). Şehir merkezinden
uzaklaştıkça, arazi fiyatları düşmekte fakat bu azalış doğrusal değil, parsellerin
konumları ve yegâne özellikleri nedeniyle bazı uzaklıklarda fiyat azalması yerine
daha yüksek değerler bulunabilmektedir.
Çizelge 2.3 : Hankou’da emlak fiyatı–yolculuk süresi verileri (Ping, 2005).
No Fiyat (Rmb/m 2) Yolculuk Süresi (dk)
1
9453
3,84
2
5377
6,32
3
7566
6,62
4
6256
6,67
5
12281
6,78
6
6001
6,84
7
8220
7,46
8
3958
7,99
9
2576
8,16
10
4320
8,35
11
5635
8,63
12
5942
8,81
13
6377
9,76
14
2878
9,91
15
6377
10,3
16
5164
10,34
17
4854
10,92
18
2668
12,62
19
2879
13,26
20
2457
16,42
21
4401
16,61
22
1213
17,15
23
4188
17,88
24
1233
17,96
25
1092
18,96
26
1063
19,32
27
1929
19,37
28
1304
20,65
29
1293
21,81
30
1474
22,02
31
972
27,66

Regresyon analizlerinde arazi değerlerini belirleyen önemli etkenlerin şehir
merkezine yolculuk süresi, iyi kalitede çevre ve komşuluk olduğu bulunmuştur.
Arazi değerlerini belirlemede ve arazi yönetim sistemi geliştirilirken, arazi
değerlerinin dinamik bir yapı gösterdiği, geçerli değerlerin her yıl yenilenmesi
gerektiği, göz önünde tutulmalıdır (Ping, 2005) .
Petite'nin (2001) konut değerleri üzerinde ulaştırma sistemi erişim etkisini inceleyen
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bir çalışmasında zamanla değişen ulaştırma ağının, demiryolu ve otoyolların
mesafesinin emlak değerlerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Fairfax-Virginia
bölgesinde sağlanan veri setinde 1980–1991 döneminde 49.000 konut satışını
içermektedir. Bu dönem içinde metro yapımı ve öncelikli karayolu yapımı gibi
önemli değişiklikler olmuştur. Konut verileri vergi bürosundan, ulaştırma
yapısındaki değişiklikler ise Virginia ulaştırma bölümü ve Washington metropoliten
alanı ulaşım yönetiminden elde edilmiştir (Petite, 2001).

Şekil 2.12 : Hankou şehir merkezi-arazi değerleri (Ping, 2005).
Otoyolun yaklaşık 4 mil (6,44 kilometre), ve metronun 14 mil (22,53 kilometre)
yakınındaki emlakların satışlarda prim yaptığı bulunmuştur. Otoyol erişimine 1,8 mil
(2,90 kilometre) ve metro istasyonuna 6,6 mil (10,62 kilometre) mesafedeki
emlakların yaklaşık olarak % 2,5 ile % 3,5 daha fazla prim yaptığı bulunmuştur. Bu
arada fiyat artışları uzun bir süre otoyol erişiminin yararlarını geçen değerlere
ulaşmıştır. Otoyol ve metroya kısa mesafelerde yaklaşık %6 ile %40'a varan oranda
gelişmeler görülmüştür. Emlak değerlerindeki büyük artışların erişim mesafesindeki
gelişmelere bağlı olduğu görülmektedir. Teorik olarak, ulaştırma altyapısındaki
gelişmeler erişimi artırmakta ve ulaştırma maliyetlerini düşürmekte, konut fiyatlarına
bir artış olarak yansımaktadır (Petite, 2001).
Ulaştırmanın net etkisi, göreceli olarak erişilebilirliğin pozitif etkisi ile negatif
dışsallıkların hesaplanmasıyla bulunabilir. Ulaştırma yatırımlarının arazi değerleri
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üzerindeki etkilerini bulmak için, arazilerin değerlerinin önceki ve sonraki
değerlerinin karşılaştırılması şeklinde yapılan çalışmalar, günümüzde hedonik fiyat
yaklaşımı ile diğer değişkenlerin ağırlığının da göz önünde tutulduğu bir şekil
almıştır (Petite, 2001).
Boston ve çevresindeki banliyölerde 1971 yılından itibaren otoyola mesafenin konut
satış değerleri üzerinde olan olumsuz etkileri, erişilebilirlikteki artış ile birlikte
azalmış ve yok olmuştur. Raylı sistem istasyonu (Portland, Oregon) (yürüyüş
mesafesi ile 500m.) yakınında yer alan konutlar 1988 yılı satış değerlerine göre 4.000
$ prim yapmıştır (Petite, 2001).
Montgomery’de (Philadelphia banliyösü) 1970-1988 yılları arasında çekirdek aile
konutları satışlarında, raylı sistem veya otoyol ile MİA’ya erişilebilirliğin konut
değerlerini artırdığı bulunmuştur. Raylı sisteme yakın yerleşmelerde konut değerleri,
10.000$ prim yapmış, otoyola her bir dakika daha kısa sürede ulaşma emlak
değerlerinin yaklaşık 1.700$ artmaktadır, ayrıca bu değişim metropoliten alanın
ekonomik durumu (toplam işgücü seviyesi) ile de ilgilidir (Petite, 2001).
Amerika’da yapılan yeni raylı sistemlerin konut fiyatlarını %25 artırdığı, Japonya’da
Tokaido hattının ise istasyona 50 m. yakınındaki ticaret parsellerinin değerini %57
yükselttiği bulunmuştur. Londra’da Jubilee raylı sistem hattının etrafındaki arazilerin
değeri, hattın yapım maliyetinin yaklaşık 4 katı değerine ulaşmıştır (£3,5bn.-£13bn.).
Londra’da Viktorya hattı ise çevresindeki alanda %1 ile %5 arasında değer artışına
neden olmuştur (Du ve Mulley, 2007).
55,5 km uzunluğunda olan Tyne Wear metro sistemi 1984 yılında tamamlanmış,
açılan yeni hatlar 1999 yılında güney Tynesi'de, 2002 yılında Sunderland’da 12
istasyon alanı bulunmaktadır. Seçilen alanın, kontrol alanları ile birlikte zaman serisi
şeklinde incelenmesinde raylı sistemin konut değerlerini artırdığı bulunmuştur (Du
ve Mulley, 2007).
Kamu taşıtlarının hızını, etkinliğini, güvenliğini artırmak amaçlı, metro, bölgesel
raylı sistem, tramvay gibi yeni bir ulaştırma sistemi, planlandığında ve inşa
edildiğinde, şehirsel alanlara olan erişilebilirlik ve otomobile daha az bağlı mekânsal
düzenlemelerle çevre kalitesi artar. Transecon projesi 5. çerçeve programı rekabetçi
ve sürdürülebilir gelişme bölümünde Avrupa komisyonunca desteklenmiştir.
Transecon, ulaştırma yatırımlarının sosyo-ekonomik ve mekânsal etkilerini, nitelik
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ve niceliksel olarak bu yatırımların birbirlerini nasıl etkilediklerini bulmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla Avrupa’nın 13 şehrinde (Atina, Bratislava, Brüksel,
Delft, Helsinki, Lyon, Madrid, Manchester, Newcastle (Tyne), Stuttgart, Valencia,
Viyana ve Zürih ) yatırımların etkisi incelenmiştir. Araştırmada ulaştırma
yatırımlarının değerler üzerindeki etkisi, politikaların etkisi, işgücü üzerindeki etkisi,
şehirlerde yenileme etkisi, ekonomik gelişme etkisi, kurumsal çalışmalar ve
destekleme konularında veriler incelenmiştir (Gospodini, 2005).

Şekil 2.13 : Metro yapım (1997-1998) ve işletme evresinde (2000 yılı sonrası)
bölgelere göre konut fiyatlarında değişim, Atina (Gospodini, 2005).
Atina’da Attico metrosunun etkisi incelendiğinde; metro yapımı ile birlikte, konut
fiyatlarında; yaklaşık olarak Dafni’de %95, Neos Cosmos’da % 45, Omonia’da %
38, Pire’de %15 artış görülmüştür (şekil2.13,Gospodini, 2005).
1980 yılında Manchester’da ise metro hattının tasarımı, yapım süreci (1985) ve
işletmeye açıldıktan sonra (1995) perakende ticaret/ticari alanların, kira değerlerinde
artış olduğu bulunmuştur. Kira değerlerinde artış sadece metro yapımı ile bağlantılı
olmamakla birlikte, erişilebilirliği geliştirerek metronun çeperlere olan etkisinin
arttığı görülmektedir (Çizelge 2.4, Şekil 2.14).
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Çizelge 2.4 : Manchester metrosunun perakende ticaret alanlarında bölgelere göre
aylık kira değerlerine olan etkisi (Gospodini, 2005).
Bölge adı
Manchester
şehir merkezi
Trafford
bölgesi
Stockport
bölgesi

Metro hattı tasarım
aşaması (1980) €/m2

Metro hattı inşa
süreci (1985) €/m2

Metro hattı
açılması ile
birlikte (1995)
€/m2

60

100

230

48

60

220

40

49

185

Şekil 2.14 : Planlama-inşa ve işletme döneminde Manchester metrosunun perakende
ticaret alanlarında bölgelere göre kira değerlerine olan etkisi (Gospodini,
2005).

Şekil 2.15 : Stuttgart ve banliyölerinde ulaştırma yapıları sonrasında konut kiraları
(Gospodini, 2005).
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Stuttgart’da yapılan çalışmada ise otoyolun yapımı ve Stuttgart-Herrenberg raylı
sistem hattı ile birlikte bazı bölgelerin daha fazla geliştiği, koridor sonunda yer alan
Herrenberg’de raylı sistemin hizmete başlaması ile birlikte konut kira değerlerinin
şehir merkezinin 2 katına ulaştığı bulunmuştur (Şekil 2.15’de şehir merkezinde konut
kirası ortalama 7,51 €/m2/ay, banliyö Herrenberg’de 15,87 €/m2/ay olduğu
görülmektedir ( Gospodini, 2005).
İncelenen şehirlerin 6 tanesinde (Atina, Lyon, Madrid, Manchester, Tyne, Wear ve
Viyana) ulaştırma altyapıları sayesinde, arazi kullanım dokusu hemen hemen
değişmemiş, var olan dokunun gelişme eğilimi güçlenmiştir.
Ulaştırma yapıları gerçekleşen tüm projelerde gayrimenkul fiyatları artmıştır.
Değişim yüzdesi birçok faktörün etkili olmasından dolayı, farklılık göstermektedir.
Yapılan yatırımların pozitif etkileri;


Ulaştırma yatırımlarının pozitif etkilerinden birisi Stuttgart’daki
örnekte olduğu gibi yeni merkezlerin oluşmasını desteklemesidir.



Var olan şehirsel yapı ve banliyölerin merkezleri kaliteli konut
alanlarına dönüşmektedir.



Yeni gelişmelere, ekonomik aktivite merkezleri ile kaliteli konut
yerleşimlerinin oluşmasına ve büyümesine neden olmaktadır.



Şehirsel alanın yenilenmesine katkıda bulunmaktadır. Şehirsel alanın
gelişme eğilimlerini destekleyip, hızlandırmaktadır.

Ulaştırma yatırımlarının olumsuz etkileri de vardır. Örnek olmak üzere;
gayrimenkul fiyatları ve kiralar aşırı artabilmektedir (Atina ve Viyana’da görüldüğü
gibi). Düşük gelirli grupta yer alan konut sahipleri, sosyal dışlanmaya
uğrayabilmekte, alanlarda sosyal kimlik dönüşümü oluşmaktadır.
Madrid ve Viyana’da örneklerinde görüldüğü gibi arazi spekülasyonu oluşmaktadır.
Ulaştırma yatırımları ölçeğine bağlı olarak, şehirlerin gelişmesini, yenilenmesini
katalizör gibi etkilemektedir. Etkilerin derecesi birçok faktöre bağlı olarak
değişmektedir. Bu faktörler; ulaştırma projesinin tipi, mevcut yapı dokusunun
durumu, yeni alanlara olan talep ve arazi kullanımımın dağılımı, yerel ekonomik
koşullar, yerel kurumsal sınırlar ve politik bakış açısıdır (Gospodini, 2005).
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Ulaştırma yatırımlarını planlama aşamasında, bölgede ne tür değişikliklere yol
açabileceği, olumlu ve olumsuz bütün etkilerinin değerlendirilmesi, yatırımın
maliyetini karşılayabilecek düzeyde faydalı olmasını sağlayacaktır. Özellikle
şehirlerin gelişimine yön verecek büyük ulaştırma tesisleri kentsel ve bölgesel
düzeyde yerleşimlerin ve çevresinin yaşam koşullarını değiştireceğinden analizlerde
yatırımdan etkilenecek tüm unsurların faaliyet ve kapasiteleri de düşünülmelidir.
2.5.1 Ulaştırma yatırımları ile gelişmişlik düzeyi arasında ilişki
Ülkelerin kalkınmasında yatırımların etkisi son derece önemlidir. Her ülke farklı
önceliklere göre yaptığı bu yatırımlar sayesinde gelişmesine, halkının refah
düzeyinin yükseltilmesine çalışmaktadır. Bu yatırımlar sanayi, ulaştırma, enerji,
tarımsal, turizm gibi alanlara yönelik olabilir. Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler
sayesinde çeşitli düzenlemeler yapılmış, ortaklıklar kurulmuştur. OECD, NAFTA,
AB, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşlar ile ekonomik ilişkiler
düzenlenirken, ülkeler de mekânsal olarak ihtiyaçları değerlendirmekte, sanayi,
tarım, yerleşme alanları, orman alanları gibi fonksiyonel alanları üst ölçekte
planlamaktadır. Fiziki planlama kararları ile şekillenen yapı alt düzeyde planlarla
uygulama bulmaktadır. Yatırımlar ekonomik yapı, yerel ihtiyaçlar veya politik
kaygılar dikkate alınarak uygulama programına dâhil edilmektedir. Yerleşmelerin
büyümesi ve artan gelir düzeyi hareketliliği de etkilemektedir. Hareketlilik, yolculuk
talebini artırırken yeni ulaştırma yatırımlarına ihtiyacını da belirlemektedir. Talepler
ekonomik gelişmişliğin yanı sıra, kullanıcıların alışkanlıkları, mevcut karayolu ağı,
raylı sistem ağı ve diğer ulaşım altyapı ve araçlarının kapasiteleri ve hizmet düzeyi
kalitesi yeni düzenlemelerin yapılmasında belirleyici rol oynamaktadır. Yeni
yatırımlar ise birçok sektörü olumlu etkilemektedir. Erişilebilirliğin artması bölgeler
arasında gelişmişlik düzeylerindeki farkı azaltıcı etkide bulunmaktadır.
2.5.2 Bazı ülkelerde ulaştırma yatırımı-GSMH ilişkisi
Avrupa birliğine üye ülkelerde, ekonomik gelişme ile ürünlerin taşınması arasında
yakın ilişki görülebilmektedir. Almanya’da gerçek gayrisafi milli hâsıla oranları
1960-1990 yılları arasında %150 artarken, aynı dönemde yük taşımacılığı da
%100den daha fazla bir oranda artmıştır.
Yük taşımacılığı ve gayrisafi milli hâsıladaki büyüme oranları karşılaştırıldığında
aşağıdaki sonuçlar görülmektedir. Batı Almanya’da 1960’larda yük taşımacılığındaki
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artış gayri safi milli hâsıladaki artışa göre daha yüksektir.1960-1970 yılları arasında
GSMH %54,5 oranında artarken, yük taşımacılığı % 68,1 oranında artmıştır (OECD,
2001) . Şekil 2.16, 1960-1990 yılları arasında Batı Almanya’da GSMH ve yük
taşımadaki gelişmeyi göstermektedir. GSMH artışı ve yük taşımadaki artış
oranı(yük-km, yük-ton) arasında benzer bir eğilim görülmektedir.
1970-1980 arasında GSMH %31,1 oranında artarken, yük taşımacılığı %13,5
oranında, 1980-1990 arasında GSMH %25,6 oranında artarken yük taşımacılığı
sadece %7,1 oranında artmıştır (OECD, 2001). 1970 yılına kıyasla 1990 yılındaki
GSMH ile yük taşımacılığındaki büyümeleri Şekil 2.16’da, Batı Almanya'da yük
taşıma-GSMH ilişkisi Şekil 2.17'de, Avrupa genelindeki yük taşıma-GSMH ilişkisi
Şekil 2.18'de görülmektedir. Yük taşımacılığı ile GSMH artışı paralellik
göstermektedir. Ülke düzeyinde GSMH artışı yeni ulaştırma yatırımlarını gerekli
kılmaktadır. Yük taşımada, hem daha uzun mesafelere yük taşıma hem de yük
miktarında artış söz konusudur. Almanya'da görüldüğü gibi Avrupa Birliğinde de
yük taşımada artış ile GSMH artışı ilişkili olduğu görülmektedir.

Şekil 2.16 : Batı Almanya’da GSMH ve yük taşımada büyüme oranları(OECD,
2001).
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Şekil 2.17 : Almanya’da GSMH ve yük taşımada büyüme oranları (1970=100;
OECD, 2001).

Şekil 2.18 : Avrupa’da GSMH ve yük taşımada büyüme oranları (1970=100; OECD,
2001).
Ulaştırma, farklı sektörlerin ve ekonomik aktörlerin bağlantısını güçlendiren bir
etkiye sahiptir. Ulaştırma ile uzaklığın etkisi azaltılmakta, işgücünde uzmanlaşmayı
geliştirmekte, sermaye ve işgücü faktörlerinin üretimini artırmakta böylece
ekonomiyi ilgilendiren istihdam, gelir ve refah düzeyi gelişmektedir. Ulaşımın temel
faydası, verimlilikteki olası gelişme ile birlikte, GSMH’yi artırmasıdır (OECD,
2001).
Yukarıda görülen GSMH’deki ve yük artışındaki paralellik, mevcut yapının aynı
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hizmet düzeyinde kalabilmesi için, ulaştırma yatırımlarının da en az GSMH artışı
kadar bir oranda olmasının gerekliliğini göstermektedir. Aksi takdirde mevcut
ulaştırma altyapısının yük taşımacılığında yetersizliği, ekonomik olarak büyümenin
sürdürülebilir

halde

kalmasını

desteklemeyecektir.

Yatırımlar

ile

yapılan

iyileştirmeler ulaşım maliyetlerini (işgücü, hammadde ve ürün) düşürmesi nedeniyle
toplam üretim maliyetleri de azalacaktır. Maliyetlerin düşmesi ise ülke içinde refahın
yaygınlaşıp artmasına neden olacak, üretim ihraç malları ile ilgili ise ülkenin diğer
ülkelerle rekabetinde maliyet avantajı sağlayacaktır.
2.5.3 Türkiye’de ulaştırma yatırımı-GSMH ilişkisi
Ülkemizde ulaştırma yatırımları bölgeler arasında iletişimi artırdığı ve erişme
süresini azalttığı için GSMH üzerinde pozitif etkide bulunmaktadır. Yatırımlar
sonucunda artan erişilebilirlik ve talepte yükselme öncelikle yatırımın yapıldığı
bölgenin ekonomik olarak gelişmesine neden olmaktadır. Ticaret veya sanayi
alanlarının erişilebilirliğin artması ile müşterilerin, firmalara malzeme taşıyan tedarik
şirketlerinin, firma çalışanlarının ulaşım maliyeti düşmektedir. Üretim sürecinde
maliyetlerinin

düşmesi

firmanın

rekabet

gücünü

artırmaktadır.

Ürünlerin

pazarlanması aşamasında da yapılan yatırım sonucunda pazara ürünün ulaştırılma
süresi ve ulaştırma maliyeti düşmektedir. Bu nedenle firmalar yer seçiminde,
hammadde temini ve ürünün pazarlara ulaştırılmasında süre ve maliyet
değerlendirmesi yapmaktadır.
Ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi ile birlikte sosyal gelişme, kültürel bütünleşme
sağlanırken eğitim sağlık vb. sunulan hizmetlerin verimliliği artmakta, ayrıca
güvenlik hizmetlerinin de etkin bir şekilde vatandaşlara ulaştırılabilmesi mümkün
olmaktadır (Yayla, 2006).
Sanayinin temel bileşenlerinden hammadde, enerji, pazar ve işgücü üzerinde
ulaşımın etkisi büyüktür. Sanayiyi maliyetler açısından önemli düzeyde etkileyen
ulaştırma yeni teknolojilerle birlikte ülkelerin rekabet gücünü artırmaktadır.
Sanayi sektöründe yapılan ankette önemli görülen faktörler sırasıyla; karayolunun
bağlantısı % 83, işgücüne (iskân) yakınlık % 71, pazara yakınlık %64, hammadde
kaynağına yakınlık %58 oranında bulunmuştur (Yayla, 2006).
Hammadde ve mamullerin taşıma giderleri ürün fiyatını etkileyeceğinden endüstri
için yer seçiminde ton-km başına maliyet dikkate alınarak ulaştırma ağı, denizyolu,
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demiryolu,

karayolunun

birlikte

değerlendirilmesi

gereklidir.

Karayolu

ile

taşımacılık, taşıyıcıların çok sayıda ve rekabet içinde bulunması, aktarmasız olarak
300–400 km. gibi mesafelerde etkin kullanılabilmesi nedeniyle tercih edilmektedir.
(Yayla, 2006).
Ulaştırma sosyo-ekonomik veya belirli bir ihtiyacın karşılanmasını sağlamak üzere
gerçekleşen, depolanmayan bir hizmet olma niteliği taşıdığı için, bu hizmetin
karşılanmasında çevresel duyarlılık,

güvenlik, hız ve konfor önemli rol

oynamaktadır.
Ulaştırma yatırımlarının maliyetinin yüksekliği, gelişmelere duyarlı olmaları ve
yapılan yatırımların başka bir hizmet sağlamada kullanılamamaları nedeniyle;
yatırımların yapılıp yapılmaması, yeri, zamanı ve standartlar konusu çok önemlidir.
Yatırım yapılmadan önce titiz bir inceleme yapılması veya fizibilitesinin detaylı
tespiti gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde yatırımlar atıl kapasitede hizmet görerek
yapılan yatırımın etkinliği sağlanamaz veya ekonomik kayıplar oluşabilir(Yayla,
2006).
Ülkemizde GSMH artışında ulaştırmanın da payı önemli bir yer tutmaktadır. GSMH
artışı ile taşıt- km artışı paralellik göstermektedir. Bu nedenle ulaştırma
yatırımlarında GSMH artışını da dikkate alarak planlama yapılmalıdır. 1980-2008
yılları arasındaki verilere göre korelasyon sırasıyla GSMH ile taşıt-km artışı % 98,0,
GSMH - ton/km % 95,1, GSMH - yolcu/km % 93,5 oranındadır. Ulaştırmanın
GSMH’ deki gelişmeyle bağlantısını gösteren bu değerler, iki önemli noktayı
göstermektedir. Gayrisafi milli hasıla arttıkça ulaştırmaya olan talep artmaktadır.
Eğer GSMH’de bu artış oranında altyapı yatırımlarına kaynak ayrılmaz ise ulaştırma
yatırımları, kapasite ve hizmet düzeyi bakımından sorun oluşturmaya devam
edecektir. Şekil 2.19 Türkiye’de otoyollar, devlet ve il yolları üzerinde seyir ve
taşımaların (yük ve yolcu) artışı ile GSMH’deki artışın gelişimini bir arada
göstermektedir (Yayla, 2006; Url-10 ve Url-11 verilerinden oluşturulmuş ve
hesaplanmıştır).
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Şekil 2.19 : Türkiye'de ulaştırma ve GSMH’deki artış (Yayla, 2006; Url-10; Url-11).
2.5.4 Ulaştırma yatırımlarının arazi değer artışına etkileri
Ulaştırma yatırımları, sadece fiziksel çevreyi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda
bölgesel aktiviteyi canlandırarak talepte değişikliklerle ekonomik bir etkide de
bulunur. Ulaştırma yatırımları ile daha önce ulaşılamayan, zor ulaşılabilen bölgeler
yeni yatırımların etkisiyle bu niteliği değişir ve erişilebilirliği artar. Böylece ulaşım
maliyetleri ve arazi maliyetleri farklı tipte ekonomik faaliyetlerin oluşumuna olanak
sağlar.
Her konut çalışma alanlarına erişme, ulaşım imkânları, yapısal nitelikler, komşuluk
ve çevre kalitesi gibi birçok özelliği içeren tek bir değere sahiptir. Bu çerçevede
konut fiyatı konumla ilişkili bir fonksiyondur. (So ve diğ 1997).
Hedonik fiyat analizleri ile satılan konutların doğasında bulunan özelliklerini talep
yönünden karşılaştırmak mümkündür. Konut fiyatı, müşterinin algıladığı, önem
verdiği niteliklerin bir arada değerlendirilmesi sonucu oluşmaktadır. Hedonik fiyat
analizleri ile konut alanı, konut yaşı, komşuluk değerleri, çalışma alanlarına
ulaşılabilirlik gibi verilerin her birinin ayrı fiyatlandırıldığı kabul edilmektedir.
Hedonik fiyat analizlerinde en önemli risk; konutların özellikleri arasında örtüşme
(multicollinearity) olması durumudur. Başka bir deyişle konutlara olan talepte, konut
özelliklerinin yanı sıra, bölgesel niteliklerin de fiyatı hesaplanmaktadır. Sadece
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konuta ait özellikler değil aynı zamanda çevrenin kalitesi de fiyata yansımaktadır.
Coğrafi konuma göre farklı nitelikler de ortaya çıkmaktadır. Örneğin yüksek gelir
düzeyine göre çevresel kaliteyi değerlendirmekte esnek bir yapı görülmektedir.
Çalışanlar aldıkları ücretlere göre, yolculuk süresi değerlerini algıladıkları için,
erişilebilirliğin konut fiyatları üzerinde etkisi, gelir seviyesine göre değişmektedir.
Bu nedenle coğrafi farklılıkları da içeren erişilebilirliğin ve çevresel kalitenin karşıt
etkisi, hedonik fiyat analizlerinde belirli özellikler kullanılarak ayrılabilir. Benzer
konumsal niteliklere ve gelir seviyesine sahip yerlerden seçilen örneklerle çalışma
yapmak kabul edilebilir bir yaklaşım olacaktır (So ve diğ 1997).
Konut alanlarında MİA’ya olan ulaşımın artması ile hava kirliliğinin konut
fiyatlarına olan olumsuz etkisi ve konutların kalitesi iki zıt etkiyi oluşturmaktadır.
Konut sektörü üzerinde ulaşımın etkisi 4 farklı yönden ele alınabilir :


Ulaşım olanakları,



Ulaşım maliyeti,



Yolculuk süresi,



Ulaşım konforu (So ve diğ 1997).

Hong Kong’un kuzeybatısında Quarry Körfezi konut alanında 12 ay süresince, orta
gelir seviyesinde kişilerin bulunduğu, bina kalitesinde benzer niteliklere sahip 1234
konuta ait veri toplanmıştır. Test sonuçları konut fiyatlarını açıklayabilmiştir (Ayarlı
R2=0,52). Beklendiği üzere konut yaşı arttıkça, konut fiyatı düşmüş, üst kattaki
konutların fiyatı orta katlardakine göre yüksek çıkmıştır. Toplu taşıma hatlarına göre
değerlendirme yapıldığında otobüs güzergâhının varlığı orta gelir düzeyindeki hane
halkı için etkili olmadığı bulunmuştur. Konut fiyatlarında raylı sistem durakları,
minibüs hatları ve manzara durumu belirleyicidir (So ve diğ 1997).
Otoyol kapasitesi arttıkça, yapılan yolculuk mesafesi artışını (taşıt*km) gösteren çok
çalışma bulunmaktadır. Bu olgu, eyleme geçirilmiş (uyarılmış) yolculuk (induced
traffic) olarak arazi kullanımı-ulaşım girişimi, otoyolların çevresel etkileri ve
yolculuk talebi modellenmesinde sıkça karşımıza çıkmaktadır (Boarnet ve
Chalermpong, 2001).
Otoyol kapasitesindeki artış ile araçla yolculuk mesafesi (Vehicle Miles Travel,
VMT) artmaktadır. Bu etki iki bölümde incelenebilir.
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a) Kapasitedeki bu artış trafik sıkışıklığını ve yolculuk süresini azaltarak yolculuk
maliyetini düşürecektir. Yolculuk maliyetlerinin azalması ile birlikte şehirsel
gelişmeleri hesaba katmazsak, otomobille yolculuklarda yeni bir artış görülecektir.
b) Otoyol kapasitesindeki artış ile birlikte, daha kısa süreli yolculuk imkânı şehirsel
gelişme üzerinde değişikliğe yol açacak, sonuçta daha uzun yolculuklara (VMT)
neden olacaktır.
ABD, Orange County’de yeni otoyolun yapımını değerlendiren çalışmada hedonik
regresyon analizleri ile otoyol yapımının koridor boyunca konut fiyatları üzerinde
etkisi değerlendirilmiştir. Erişilebilirlikteki artışın, konut fiyatlarını yükselttiği,
otoyolun yapımı ile yolculuk mesafelerinin ve otomobil kullanımı talebinin arttığı
bulunmuştur.
Değişik nedenlerden dolayı otoyol boyunca konut fiyatlarındaki artış, aynı oranda
görülmemiştir. Yeni otoyolla birlikte erişilebilirliğin değişmesi konut fiyatlarına
yansımış, sonuç olarak gelişme dokusunda değişikliğe yol açmıştır. Erişilebilirliğin
artmasının konut almak isteyenler üzerinde olumlu bir etkisi olmuş ve konut fiyatları
artmasına rağmen konut satın almakta istekli davranmışlardır (Boarnet ve
Chalermpong, 2001).
Ulaştırmayla arazi kullanımı arasında çözülemez bir bağlantı vardır. Ulaştırma
sistemindeki

bir

değişiklik,

araziye

erişilebilirliği

etkileyecek,

sonuçta

erişebilirlikteki değişim de arazi kullanımını zamanla değiştirecektir. Ulaştırma ile
arazi kullanımı arasında çift yönlü etkileşim bulunması nedeniyle hangisinin diğerini
etkilediğini bulmak zordur. Ulaştırmanın etkilerini gösteren bir çalışmada çift yönlü
etkileşim ve uzun dönemli etkiler dikkate alınmalıdır (Kockelman ve diğ 2001).
Ulaştırma sisteminin zamanla değişmesi gibi modern şehirlerin formu da
değişmektedir. Hartson (1992) otoyolların banliyöleri zamanla nasıl değiştirdiğini,
merkezi iş alanının tek ve etkili bir alan iken, otoyolların MİA’nın çok merkezli
olmasına yol açtığını göstermiştir. 1950 - 1960 yılları arasında yapılan ışınsal
yolların, konut için şehir çeperinde daha ucuz arazilere ulaşımı kolaylaştırması ile
sadece konut odaklı yerleşimlerin, banliyölerin artmasına yol açmıştır. İşverenler,
perakendeciler de çalışanlarını ve müşterilerini takip ederek banliyölerde iş
olanakları yanı sıra kültürel imkânlar da sağlamışlar, böylece banliyöler şehir
merkezinden bağımsız hale gelmiştir. 1970 ve 1980’lerde banliyölerde hızlı gelişme
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ile birlikte oluşan yeni alt merkezler, günümüzde MİA ile ekonomik faaliyetlerde
rekabet edebilmektedir. (Kockelman ve diğ 2001)
Amerika’da çevre yollarının incelendiği çalışmada, yapılan çevre yolları sonucunda
oluşan gelişmelerin, bölge dışından etkilenmediği bulunmuştur. Yeni çevre yollarının
gelişmeyi

yeniden

şekillendirdiği,

MİA’dan

banliyölere

doğru

gelişmeyi

yönlendirdiği, şehirlerin desantralizasyonuna yol açtığı, çevre yollarının şehirsel
formun yıldız şeklinde gelişmesine, ışınsal yolların ise bölge çevresindeki
gelişmelerin daha fazla dağılımına neden olduğu saptanmıştır (Kockelman ve diğ,
2001).
Yol yapımından sonra koridor boyunca izin verilen yapı sayısına bakarak, yol
yapımının arazi kullanımı üzerinde verilerin analizinden, konut ve ticari yapı
sayısında çok büyük bir artış (yaklaşık%50) görüldüğü, arazi geliştirenlerin zaman ve
konumsal kararlarda ulaştırma yapısına bağlı karar aldıkları ortaya çıkmıştır.
(Kockelman ve diğ, 2001). Dowling ve diğ. (1994), otoyol gelişmelerinden en çok
güzergâh seçimi ve varış zamanının etkilendiğini, mod seçimi, yolculuk noktası ve
yolculuk frekansının daha az etkilendiğini bulmuştur.
Otoyol yatırımları, otoyola komşu parsellerde ölçülebilir etkide bulunmasına rağmen,
bölgesel etkiyi saptamak kolay değildir. Yeni otoyol yapmak veya yeni ulaştırma
olanakları, sadece bölgesel parçalar üzerinde gelişmenin yeniden dağılımına neden
olmaktadır.
Konumsal faktörlerin karmaşık olması nedeniyle karşılaşılan problemleri çözebilmek
için analiz edilen her bölge, komşuluklar (mahalleler) şeklinde bölümlendirilerek
değerlendirme yapılabilir. Bu bölgelerin her birinde farklı model kurulur. Alternatif
olarak bu komşuluklar daha kapsamlı bir modelde değişken olabilir (Gallimore ve
diğ, 1996).
Konumsal etkiyi daha iyi belirleyebilmek için üç boyutlu modeller kullanmak veya
coğrafi bilgi sistemleri ile etkileri belirlemek yaygın olarak kullanılmaktadır.
İki boyutlu olarak gayrimenkulün X-Y koordinatları belirlenirken, üçüncü boyutta
ise emlak değeri veya m2 fiyatı yer alabilir. Böylece gayrimenkul fiyatlarının zirve
noktaları bir haritada görülebilir (Gallimore ve diğ, 1996).
Stafford’da Ocak 1992 ile Aralık 1993 tarihleri arasında değerleme uzmanlarının
vermiş olduğu gayrimenkul fiyat raporlarından yararlanılarak yapılan çalışmada en
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yakın 8 gayrimenkul fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınarak model kurulmuştur.
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı ile yapılan analizlerde
konut fiyatını; yapının yaşı, yapı alanı, otopark imkânı, oda sayısı, banyo sayısı,
müstakil konut olma durumu gibi parametreler değerlendirilmiştir. Oda sayısı, garaj
sayısı gibi değerlerde kukla değişkenler ile modelin r2 değerlerini daha yüksek
derecede sağlamaktadır (Gallimore ve diğ, 1996).

Şekil 2.20 : Stafford’da emlak değerleri için seçilen bölgeler(Gallimore ve diğ,
1996).

Şekil 2.21 : Stafford’da emlak değerleri artışını gösteren üç boyutlu harita
(Gallimore ve diğ, 1996).
65

Konumsal etkiyi göstermek üzere yüzeysel bir model de kurulmuştur. Şekil 2.20
örnek alınan bölgeleri göstermektedir. Modelde düşük kottaki alanlarda konutların
fiyatı göreceli olarak az, yüksek kottaki alan üzerinde yer alan konutların fiyatı ise
yüksektir (şekil 2.21, Gallimore ve diğ, 1996).
Yapılaşma koşulları TAKS, KAKS, çekme mesafeleri, alanda yer alabilecek
fonksiyonlar, doğrudan parsel fiyatlarını etkilemektedir. Ticaret fonksiyonuna sahip
bir alan, konut fonksiyonuna sahip alanlara göre yüksek fiyattan satılabilmektedir.
Çevre kalitesi, parselin şekli, boyutları önerilen fonksiyonlara göre fiyatları
etkilemektedir. Park ve bahçeli alanlara olan talep daha yoğun ve güneşlenme
olanağı az olan yerlere göre daha fazladır.
Ulaşım olanakları, erişilebilirliği ve mekânsal cazibeyi arttırmaktadır. Daha kolay
ulaşılabilir alanlarda, üretim sürecinde hammadde sağlanması ve ürünlerin pazara
ulaştırılması düşük maliyetli olduğundan müşteri talebini de artırmaktadır.
Çalışanların ve müşterilerin yolculuk sürelerinin azalması, zaman değerine bağlı
olarak, firmaları rekabette olumlu bir noktaya taşımaktadır. Firmaların ulaşım
olanakları, konumları daha önemli hale gelmektedir. Cazibenin artması ile belirli
bölgelerde fiyat artışları görülmekte, merkezi iş alanları oluşmaktadır. Firmalar için
ulaşım olanakları tıkanıklığın oluşmaya başlamasına kadar pozitif etkide bulunurken,
zaman geçtikçe oluşan aşırı talep ve sıkışıklık mekânsal cazibenin azalmasına neden
olmaktadır. Sonuçta birçok firma maliyetlerin daha düşük olduğu çeperde, yeni
alanlarda gelişmelerine yön vermeye çalışmaktadır.
Parsel boyutları yapılacak faaliyet türüne göre önemli olmaktadır. Minimum
yapılaşma şartını sağlamayan parseller daha düşük fiyattan alıcı bulmaktadır.
Boyutları yapılacak fonksiyona göre uygun olmayan, ifraz – tevhit gerektiren
parseller yapım sürecini uzatmaları nedeniyle tercih edilmemektedir.
Gelişme potansiyeli bir yerin değerini belirleyen önemli etmenlerdendir. Alışveriş
merkezi, toplu konut alanı veya havaalanı, istasyonlar gibi ulaşım odaklarına yakın
boş alanlar, çevresinde fonksiyonların getireceği pozitif etkiden yararlanarak daha
yüksek fiyattan alıcı bulabilirler. Tamamen yapılaşmış alanlarda fiyatların belirli bir
düzeyde olması, daha fazla artma olanağı bulunmaması, geliştirme ve yatırım amaçlı
değerlendirilebilecek alanlara olan ilgiyi artırmaktadır. Burada sermaye sahiplerinin
faiz oranları ve yapılan yatırımın geri kazanım süresi etkili olmaktadır. Konut, ticaret
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gibi fonksiyonların yer aldığı inşaat sektöründe dönemsel dalgalanmalar fiyatları
etkilemektedir. Ekonomik yapının durumu, insanların konuta olan talebini
etkilemekte ve arsa üretimi de fiyatlara doğrudan yansımaktadır. Şehirlerde nüfus
artışı ve göçle gelen nüfus; çalışma, konut ve rekreasyonel alanlara olan ihtiyacı
artırmaktadır.
Böylece gelişme potansiyeli barındıran arsalar hızla yapılaşmakta yeni merkezler
oluşmaktadır. Sanayi tesislerine ve gürültülü, hava kirliliği olan bölgelere yakın
konut alanlarında arazi fiyatları göreceli olarak daha düşük olmaktadır.
Kockelman (1997) San Francisco Körfez alanında yaptığı çalışmada ortalama konut
fiyatları ve kiraları değerlendirmiş, erişilebilirlik ile arazi fiyatları arasında güçlü bir
ilişki bulmuştur. Kockelman, ev sahipleri ve kiracıların ulaştırma ağındaki
gelişmeleri doğrudan veya dolaylı olarak değerlendirdiklerini ve bu gelişmeleri konut
kiralarına yansıttıklarını göstermiştir.
Gayrimenkul geliştiricileri, yeni gelişmelerde karar alırken, ev-iş yolculuk zamanı ve
diğer erişilebilirlik kriterleri dikkate alınmasına rağmen, otoyol kapasite artışının
bazı parselleri daha değerli ve satılabilir olmasını nasıl etkilediği konusunda hemfikir
değildir (Kockelman ve diğ 2001).
Boarnet (1997) otoyol yapımı ile birlikte ekonomik aktivitenin yeniden dağıtıldığını,
gelişmenin daha az olduğu herhangi bir yerde oluşabilecek yapılaşmanın otoyol
yapımı ile birlikte konumunun değiştiğini ileri sürmektedir. Bazı alanlarda otoyol
kenarındaki koridorda veya bir noktada negatif etki oluştuğu, bölge dışından
ekonomik aktivitenin cezbedilmediği, fakat metropoliten alanın herhangi bir
parçasının uzantısı olduğu ileri sürülmektedir. Alternatif bir bakış açısı ise otoyol
kapasite artırım yatırımları ile, (yatırım yapılmadığında oluşmayacak) tamamen yeni
gelişmelerin ortaya çıkacağı, bu yeni gelişmelerin ise daha çok uyarılmış talep
(induced demand) şeklinde yolculuklara yol açacağıdır. Uyarılmış talep ulaştırmada
gizli bir talep olarak tanımlanmaktadır. Uyarılmış talep, ulaştırma türü, varış zamanı,
başlangıç ve bitiş noktası veya güzergâhtaki değişikliklerden ileri gelir. Tüm bu
etkiler yeni gelişmiş imkânların sunulması ile ulaşım maliyetlerinin azalmasının bir
sonucudur. Bununla birlikte ulaşım ağını bütün olarak düşündüğümüzde yeni
yolculuklar üretildiğini ve uyarılmış talebi ortaya çıkardığını düşünmek için yeterli
kanıt bulunmamaktadır (Kockelman ve diğ, 2001).

67

Kockelman ve diğ. (2001), uyarılmış yolculuk talebini daha çok rijit, özel bir
davranış biçimi olarak tanımlamaktadır. Kişisel yolculuklar ve otomobille
yolculukları, yolculuk sayısı, araçla yolculuk mesafesi (VMT), günlük ve pik saat
VMT, bölge düzeyinde ve koridor boyunca yolculuklar, kısa ve uzun dönemli etkileri
açık olarak belirlemiştir. Uyarılmış yolculuk talebi bölge düzeyinde ve yeterli
düzeyde uzun bir dönemde gözlenmelidir. VMT’de artış, uzun dönemde bölge
düzeyinde günlük yolculuklarda artışı ve otoyol kapasitesinin geliştirilmesini
gerektirecektir.
Austin’de yapılan çalışmada, 1991-1999 yılları arasında yapımına izin verilen yapı
sayıları verilerine Tobit modeli uygulanmıştır. Veriler %10 rastgele örnekle parsel
bazında alınmış arazi kullanımı kategorik olarak değerlendirilmiştir (Kockelman ve
diğ, 2001).
Çalışma sonucunda, Austin’de yolların kuzey ve güney yönünde uzatılması ile
şehirsel gelişme arasında ilişki bulunmamıştır. Teknolojik endüstrilerin, Austin’de
emlak piyasasını etkilediği, yol geçiş hakkı (kamulaştırma) verilmesiyle birlikte arazi
fiyatlarında yükselişe yol açtığı saptanmıştır. Arberetum alt merkezi ve MİA’ya
yakınlık ile çekirdek aile ve geniş aile konutları yapımı arasında pozitif bir ilişki
bulunmuştur. Havaalanına yakınlık ise gelişmeyi engelleyici bir faktör olarak
bulunmuştur. Arazi talebinde yıldan yıla büyük bir değişkenlik görülmektedir. Yeni
tesisler için yapılan kamulaştırma ile arazi fiyatlarında artış arasında güçlü bir ilişki
bulunmuştur. Gelişim için erişilebilirlik çok önemlidir fakat tek başına yeterli
değildir.

Çalışmada

arazi

değeri

verileri

1982-1998

yılları

arasında

değerlendirilmiştir. Otoyol geçiş hakkı 1986 yılında verilmiştir. Ortalama arazi
değerleri, otoyolda kapasite artışı dönemi etkisini göstermektedir. Kamulaştırmadan
sonra arazi değerleri ilk başta düşmüş daha sonra kamulaştırma öncesi fiyatlarını
geçmiştir.(Şekil 2.22, Şekil 2.23, Kockelman ve diğ, 2001).
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Şekil 2.22 : Austin'de (Texas) arazi değeri ortalaması (Kockelman ve diğ, 2001).

Şekil 2.23 : Austin'de (Texas) arazi değeri artış ortalaması (Kockelman ve diğ,
2001).
Toprak yerleşim yeri olarak insanlar için önemli bir etken olmuştur. Mülkiyet
anlayışı ile birlikte toprağın önemi farklılaşmıştır. Üretim ve yerleşim yeri olarak
kullanılan toprağa talep hiçbir zaman bitmemiştir. Taşınmazların değerini belirlemek
vergilendirmenin temel konularındandır. Yatırım, değişim ve ekonomik bir araç
olarak

arazilerin

kullanılmaları

gayrimenkul

değerleme

geliştirilmesinde önemli etkisi bulunmaktadır (Özkan ve Yalpır 2005).
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yöntemlerinin

Taşınmazların nitelik ve nicelik olarak ifade edilmesi dolayısıyla çok sayıda
parametre değerlemeyi etkilemektedir.
Taşınmaz değerlendirmede geleneksel olarak

gelir

ve

maliyet

yaklaşımı,

karşılaştırma yöntemleri kullanılmaktadır. Günümüzde ise bu yöntemlerle birlikte
stokastik (türel) yöntemler, yapay zekâ ve kredili satın alma (mortgage) yöntemleri
de kullanılmaktadır (Özkan ve Yalpır 2005).
Tarihsel süreçte tarımsal arazi değerlerini belirlemede başlıca etken, o alanda elde
edilen ürün miktarı olmuştur. Verimli topraklar hep fazla fiyata satılmış, daha hızlı el
değiştirmiştir. İklim koşulları, ürün türleri ve verimlilik arazilerin su kaynaklarından
yararlanma olanakları tarımsal arazilerin değerini etkilemektedir. Arazi değerini
etkileyen önemli parametrelerden birisi olan konum, arazinin diğer parsellere göre
fiziki mekândaki yerini gösterir. Örneğin yapı adasında köşede yer alan bir parsel,
diğer parsellere göre manzara ve yapılaşma yönünden farklı niteliklere sahip
olacağından yüksek fiyata satılabilir. Şekil 2.24’te 3, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller
2 ve 5 numaralı parsellere göre daha yüksek birim fiyattan satılabilecektir.

Şekil 2.24 : Yapı Adası Örneği.
Arazi değerlerini belirlemede kentin gelişim modeli de etkilidir. Şehirlerin makro
formu, sanayi, ulaşım yapısı, çalışma alanları ve konut alanları etkileşimi arazi
değerlerini belirlemede önemli faktörlerdir.
Tek merkezli şehir modelinde, çalışma alanlarının kent merkezinde yer alacağı
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varsayılmaktadır. Ev–iş amaçlı yolculuklarda yapılabilen tasarruf, kent toprağı
rantına yansımakta, şehir merkezinde en yüksek değerine ulaşan bu rant kent
çeperinde düşmekte, bireyler kendilerine ait fayda fonksiyonuna göre tercihlerini
yapmaktadır(Yankaya ve Çelik 2005).
Uzun dönemdeki etkiler ise arazi kullanımı, yoğunluk, nüfus, istihdam, gelir durumu
gibi göstergeler sayesinde saptanabilir. Bu etkiler daha çok sezgisel bir yaklaşımla
incelenmektedir. Yatırımların etkisini saptamak, bu yatırımın yapılmaması halinde
gelişmelerin nasıl olacağını belirlemeyi gerektirmesi nedeniyle çok zordur.
Gayrimenkul değerini belirlemede en önemli etken konumdur. Konum tek başına
değeri belirlemez. Fakat gelişme potansiyeli konumla birlikte gayrimenkul değerini
etkilemektedir. Hedonik, regresyon veya faktör metotları gibi çoğu değerlendirme
yöntemi sebepten daha çok ilişki ve derecesi hakkındadır. Çizelge 2.6’da konut
fiyatını etkileyen, konumsal ve konumsal olmayan faktörler gösterilmektedir.
Bu faktörlerden erişilebilirlik, kaynaklara yakınlık ve cadde, metroya yakınlık
ulaşımla ilişkili olarak konut fiyatını etkilemektedir (Roulac, 2007).
Çizelgeye göre konut fiyatı belirlenirken üst ölçekte konutun bulunduğu ülke ve
bölgeden, alt ölçekte mahalle ve binanın özelliklerine kadar konumsal özellikler
olarak etkili olmaktadır. Konut fiyatlarını belirlerken, konutun metro ve caddeye
göre konumu, erişilebilirlik ve kaynaklara yakınlık önemli etkenlerdir.
Ulaştırma yatırımları, toplumsal ihtiyaçlar ve ekonomik ilerlemeler sürdüğü
müddetçe çevreyi, toplumsal yaşamı, ekonomiyi etkileyen en önemli yatırım kararı
olmaya devam edecektir. Ulaştırma yatırım kararı, fayda-maliyet analizleri gibi çok
boyutlu olarak düşünüldüğünde olası zararlar minimize edilebilecektir. Aksi takdirde
geri dönüşümü imkânsız çevre zararları veya ekonomik olarak fizibıl olmayan
projelerin finansmanı nedeniyle kamuya, topluma ek bir yük getirecektir. Olumluolumsuz tüm etkilerinin birlikte değerlendirildiği, toplumsal faydayı artıran ulaştırma
yatırımları, ekonomik olarak kalkınmanın bir parçası olarak değerlendirilebilir.
Zaman ve yakıt tasarrufu üretim maliyetlerinin düşmesini sağlayacak, böylece
ekonomik rekabetin ve hizmetin ülkenin tüm noktalarına ulaştırılması ile refahın
yayılmasına yardımcı olacaktır. Ulaştırma yatırımı nedeniyle planlarda cazibe
noktaları değişimi nedeniyle, yatırım çevresindeki arazilerde değer artışı olabildiği
gibi, değeri düşen araziler de olabilmektedir.
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Çizelge 2.5 : Konut fiyatını etkileyen faktörler (Roulac, 2007).
Konumsal
faktörler
Marka
Ülke
Eyalet
Bölge
Metro
Toplum
Komşuluk
Cadde
Yapı
Mimar
İnşa eden
Peyzaj mimarı
Bina bileşenleri
Güzellik
Bina dışında gelişimler
Bina içinde gelişimler
Site içinde doğal özellikler
Site içinde peyzaj
Manzara-görünüm
Kullanım
Tasarım
Mimari fonksiyonellik
Yapısal kalite
Dışsal fonksiyonellik
Erişilebilirlik
Kaynaklara yakınlık ve kalite
Fırsatlar

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
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Konumsal olmayan
faktörler
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3. KENTSEL GELİŞMEDE KURAMSAL MODELLER VE GAYRİMENKUL
DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
Ulaşım, talebe bağlı oluşması nedeniyle kentsel gelişmeyle yakından ilişkilidir.
Şehirlerin gelişme şekli; coğrafi koşulların yanı sıra ulaştırma tercihleri ve arzıyla da
şekillenmektedir. Ulaştırma altyapılarının ölçeğine bağlı olarak, kentin marka
yapısında da değişimler oluşmaktadır. Arazi kullanımındaki farklılaşma, ulaşım
talebinde de gerçekleşmektedir. Oluşan taleplerin karşılanması amacıyla yeni ulaşım
altyapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kentler geliştikçe bu döngü sürmektedir.
Kentlerde gelişmeyi modellemek üzere yapılan birçok çalışmada ulaşım ve arazi
kullanımı ilişkisi üzerinde durulmuştur.
Bölüm3.1'de

kentsel

gelişmede

modeller

ve

bölüm

3.2'de

kamulaştırma

gereksinimleri için ulaşım yatırımlarında da kullanılan gayrimenkul değerleme
yöntemleri değerlendirilmiştir.
3.1

Kentsel Gelişmede Kuramsal Modeller

Ulaştırma ve yerleşim ilişkisiyle ilişkili teorilerden bazıları;
Teknik Teoriler, Ekonomik Teoriler, Sosyal (Sosyolojik)Teorilerdir.
Ekonomik teorilere dayanan konut yer seçimi modelleri; Hedonik Fiyatlandırma
Modelleri, Kentsel Ekonomik Modeller ve Birimsel Farklılaşma Seçim Modellerini
içermektedir (Marın ve Altıntaş, 2004).
Tek Merkezli Kent Teorisi, Von Thünen’ın tarımsal yerleşim kuramı ile
oluşturulmuştur. Von Thünen, izole olmuş mevcut bir kent ve çevresindeki tarımsal
alanlar üzerine geliştirdiği modelde : bütün iş olanaklarının, MİA’da bulunduğu,
hane halkından bir bireyin çalışma amaçlı olarak yolculuk edeceği; şehirde
hizmetlerin ve yaşam kalitesinin homojen, iş-odaklı olmayan yolculukların payının
önemsiz olduğu varsayılmıştır (Marın ve Altıntaş, 2004).
Kişiler ve ekonomik faaliyetler, ulaşım maliyetlerini en aza indirmek amacıyla,
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MİA’ya yakın olan yerler için yarışırlar. Gayrimenkuller de, en yüksek fiyatı kabul
eden kişi veya kullanımlara ayrılır. Böylece, varsayımlar ve rekabet şartlarında,
ulaşım masraflarından sonra geriye kalan net kâr, maksimum getiri sağlayabilir.
Sonuçta arsalar, “en yüksek rantı” ödemeyi kabul eden (ekonomik açıdan) “en iyi
kullanıma” ayrılacaktır. Sanayi, ticaret, konut ve tarımsal alan olarak teklif edilen
rant, şehir merkezinden uzaklaşıldıkça düşmeye başlamaktadır. Birim maliyetler her
kullanım için farklı olduğundan kabul edilebilir seviyede değişkenlik göstermektedir.
Tek merkezli kent modelinde, şehir merkezinden uzaklığa göre ödenen rantın
oluşturduğu farklı kullanım türleri Şekil 3.1.’de gösterilmektedir (Marın ve Altıntaş,
2004).

Şekil 3.1 : Tek merkezli kent modeli (Marın ve Altıntaş, 2004).
Konutun fiyatı, birim alan başına konuta sunulan hizmetlerin toplamından oluşur.
Konut-fiyat fonksiyonu, yerleşmede uzaklığa bağlı olarak dengenin sağlanabilmesi
için, negatif bir eğri şeklinde oluşur. Ulaşım maliyetleri kent merkezinden
uzaklaştıkça artar ve arsa birim rantları da düşer. Kent merkezi yakınındaki
konutların fiyatının artışı ile birlikte, büyüklüğünün düşmesi de ikame etkisi olarak
değerlendirilebilir. Kent merkezlerindeki yüksek getiri nedeniyle, sermaye ve
üretimde (fazla kâr getiren faaliyetlerde) yoğunlaşma görülür. Kent formu gelişimi
hakkında İngarm, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde, modelin tutarlı olduğunu, farklı
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ekonomik etkinliklerin ve uzmanlaşmanın, MİA haricinde, 2. derece merkezlerin
oluşmasını sağladığını belirtmektedir (Marın ve Altıntaş, 2004).
Çok Merkezli Kent Modeli; Metropoliten şehirlerde desantralizasyon etkisiyle,
MİA’daki iş olanaklarının azalması, yeni geniş iş merkezlerinin doğması ile birlikte
çok merkezli gelişmeyi açıklamak üzere geliştirilmiştir. MİA ve banliyölerde bu
değişim şehrin formunu etkileyecek düzeydedir. Örneğin New York MİA’daki
istihdam oranları, metropoliten alandaki toplam istihdamın %20’si, Tokyo’da % 15’i,
Şikago’da ise % 10’u kadardır. Günümüzde büyük kentlerin en önemli özelliği, çok
merkezli forma sahip olmaları ve arsa değerlerinin de MİA dışında zirve yaptığı
noktalar bulunmasıdır (Marın M., Altıntaş H. , 2004).
Çok merkezli kent teorisine göre, kentin büyümesi ile benzer ve özel faaliyetlerin
yürütüldüğü alanlar oluşur. Bu merkezler birbiri içine geçmiş halkalar veya sektörler
şeklinde gelişmeyebilir.Kentlerde yarı zamanlı çalışma olanaklarının bulunması,
teknolojik ilerlemelerin sağladığı esnek çalışma modelleri, işgücüne mekânsal
bağlılık ihtiyacını azalması gibi nedenlerle çalışma amaçlı yolculukların oranı ve türü
değişime uğramaktadır.Karma arazi kullanımı bir taraftan konut-iş yolculuklarını
azaltıcı etkide bulunurken, maliyetlerin düşmesi de kentte otomobil yolculuklarının
artmasına neden olabilmektedir (Marın M., Altıntaş H. , 2004).
Chi ve diğ.(2006)’nin otoyol yapımı ile nüfusun değişimini incelediği çalışmada,
temel bölgesel ekonomik teorilerde (neoklasik gelişme teorisi, gelişme kutbu teorisi
ve yer seçimi teorileri) otoyol yatırımının ekonomik gelişme, ilerleme ve nüfus
değişimi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir.Otoyol ağının inşa edilmesi durumunda
metropoliten gelişmeyi tahmin etmek ve açıklamak üzere neoklasik gelişme teorisi
kullanılmaktadır. Otoyol yatırımı, üretim sürecinde, üretim ilişkilerinde bir girdi
olarak hesaba katılmaktadır.
Gelişme teorisi karar vericilerin ekonomik gelişme ve ilerlemeye tahsis edilecek
sınırlı kaynakları bölgede nasıl değerlendirmek istediklerini, buna bağlı olarak nüfus
değişimini tahmin amacıyla kullanılmaktadır (Chi ve diğ, 2006).
Lokasyon teorisi yerleşmelerin coğrafi dağılımını açıklamaktadır. Örneğin merkezi
yerler teorisi özellikle çok merkezli şehir modelini açıklamakta yararlıdır ve
lokasyon teorisinin bir türüdür. Lokasyon teorisi, konuma bağlı girdi ve çıktıların
akışını kolaylaştıran etmenin (karayolu gibi) ekonomik gelişme ve ilerleme için
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gerekli olduğunu ileri sürer fakat ilerleme için bu faktörün tek başına yeterli
olmayacağı anlayışına dayanır. Karayolu yatırımları sonucunda erişilebilirlik
artmakta, yolculuk talebi artan erişilebilirliğin de etkisiyle yükselmektedir. Ulaştırma
yatırımları böylece ekonomik gelişmeye katkı sağlamaktadır. Ulaştırmanın ekonomik
değişimdeki etkisini inceleyen makro düzeyde çalışmalar daha çok gelişme teorisine
dayanmaktadır. Bölgesel gelişmelerde konut seçimi ve firmaların yer seçiminde
karşılıklılık bulunmaktadır. Ayrıca istihdam ve nüfus değişimi arasında nedensellik
ilişkisi bulunmaktadır. Nüfusun değişimi, işgücündeki değişim ile yüksek düzeyde
korelâsyona sahiptir (Chi ve diğ,2006).
Geleneksel

konumsal

teoride

konut

fiyatlarına

merkezi

konumlara

olan

erişilebilirliğin rolü incelenir ve konut ile çalışma alanlarına erişilebilirliğin birlikte
değerlendirilerek, yüksek fiyat ödenerek alınan konutların, MİA’ya ulaşımın düşük
maliyetli olmasıyla dengelendiğini iddia eder. Çalışma alanlarına erişilebilirliğin
konut alanlarına talebin hesaplanmasında en önemli faktör olduğu görülmektedir.
Kentsel merkezi iş alanları çevresinde konut fiyatı arttığında, ulaşılabilirliğin daha az
olduğu, muhtemelen daha düşük fiyatlı yerler tercih edilmeye başlanır. Yapılan
çalışmalarda MİA’dan uzaktaki konutlarda ulaşım maliyetleri ve hava kirliliğinin
ilgisi bulunduğu, erişilebilirlik yanında çevresel kalitenin de konut fiyatlarını
etkilediği; erişilebilirliğin düşük olduğu çeperden, şehir merkezine doğru gidildikçe,
açık alanlara olan talep artış yönündedir (So ve diğ 1997).
Lokasyon teorisi, Von Thünen’in (1826) çalışmasına dayanmaktadır. Thünen,
tarımsal arazi dağılımında, pazara olan mesafe ve ürünler arasında bir ilişki
bulunduğunu, çiftçilerin ve diğer üreticilerin pazardan ne kadar mesafedeki arazilerin
fiyatını karşılayabileceklerini, ulaştırmadaki maliyetlerle birlikte değerlendirmiştir
(Kockelman ve diğ 2001).
Thünen’e göre benzer verimlilikteki arazilerin fiyatı, pazara (MİA) olan uzaklığı ile
açıklanabilir. Merkeze yakın olan arazilerin fiyatı çeperdeki arazilere göre yüksektir
(Debrezion ve diğ, 2006).
Thünen modelinin modern şehirsel yaşam gerçekleri ile çelişen birçok yönü
bulunmaktadır. Ulaştırmanın sağladığı erişilebilirlik farkı ile ekonomik aktivitede
artış ve beraberinde arazi fiyatlarında yükselme görülmektedir. Şehirsel alan içinde
yer alan alt merkezlerdeki ekonomik aktivitelerde de benzer bir eğilim görülmektedir
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(Moomaw, 1978).
Endüstriyel lokasyon teorisi Weber (1929) tarafından geliştirilmiştir. Weber,
üretimde optimum seviyenin, girdi-çıktı ulaşım maliyetlerinin azaltılmasını
gerektirdiğini ifade etmiştir (Kockelman ve diğ 2001).
Weber’e göre, herhangi bir işletmenin ekonomik olarak en yüksek faydayı sağlaması
için, kuruluş yerinin seçimi en önemli koşuldur. İşletmenin kurulacağı yer
belirlenirken, üretimin yer bakımından toplanması veya dağılışı açısından kültürel,
ekonomik ve sosyolojik nitelikler de dikkate alınmalıdır. Kuruluş yeri belirlenirken,
ulaştırma maliyeti, operasyon maliyeti, arsa, bina ve ekipman gibi sabit maliyetlerin
yanı sıra, tesisin taşınması aşamasında oluşan masraflar önemli maliyet unsurlarıdır
(Birsel ve Cerit, 2009) .
Christaller (1933) ve Lösch (1940) pazar alanı için merkezi yerler teorisi ile birlikte
değişik geometrik ve hiyerarşik bir düzenleme yaklaşımı getirmiştir. Bu teori de
ulaştırma altyapısı, pazar alanını ve merkezin çevresindeki alanların kullanımını
etkilediği varsayılmaktadır. Buna ek olarak merkezi yerler teorisi, günümüz büyük
kentlerinde ulaştırma maliyetlerini azaltmak için çok merkezli bölgeler ortaya
çıkmasını da açıklamaktadır (Kockelman ve diğ 2001).
Alonso (1964) , modern şehirsel alan ile arazi kullanımının ekonomisini incelemiştir.
1800’lerden itibaren tarımsal bakış açısını, daha çok kent ekonomisi merkezli olarak
ulaştırma maliyetleri ile kiralar arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir (Kockelman ve
diğ 2001).
Alonso yolculuk süresi, yolculuk maliyeti ve erişilebilirliğin yanı sıra okulların
kalitesinin, algılanan güvenliğin ve diğer birçok faktörün arazi değerleri konusunda
etkili

olduğunu,

arazi

değerleri

üzerinde

ulaştırma

yapılarının

etkisini

değerlendirirken ekonomik olmayan faktörlerin de göz önünde bulundurulması
gerektiğini belirtmiştir (Kockelman ve diğ 2001).
Klasik ekonomik teoriye göre; inşa edilen bir otoyolda, büyük parsellerin
erişilebilirliği zayıf olduğu için başlangıçta fiyatları düşük kalır, arazi piyasası bu
duruma hemen cevap verir ve talep artar. Hızla gelişen bu bölgede ulaştırma
teknolojisine bağlı olarak yeni bir denge kurulur, arazi değerlerinde önemli ölçüde
bir artış görülür. Aynı teoriye göre, ulaştırma altyapısı üzerindeki büyük çaplı
değişiklikler gayrimenkul değerleri üzerinde pozitif ve güçlü bir etkide bulunur.
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Bununla birlikte etkiler son derece lokaldir ve orijinal yapıya göre daha düşük
düzeydedir (Siethoff ve Kockelman, 2002)
Huang (1994) ulaştırma yatırımlarının ulaşım ağında genişlemeye neden olması ile
iki karşıt etkinin emlak değerleri üzerinde azaltıcı etkide bulunduğunu, 1) bölgede
toplam erişilebilirliğin tüm bölgeyi cazip hale getirdiği ve emlak değerlerini artırdığı,
2) erişilebilirlik dolayısıyla arz edilen parsellerin artması sonucunda bu parsellere
ödenebilecek marjinal fiyatın azalacağı ve tüm fiyatların düşmesine yol açacağı
sonucuna varmıştır. Otoyol sistemi genişlediğinde, ikinci etki birinci etkiyi
gölgeleyerek,

arazi değerlerinde

net

fayda

azalacaktır.

Hansen’in (1993)

Kaliforniya’da yapmış olduğu çalışmada çeşitli otoyol koridorlarında kapasite
artırımının arazi kullanımında etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada, gayrimenkul
geliştiriciler otoyol yapımının gelişme üzerinde etkisinin olmadığını ya da çok az
bulunduğunu,

gelişmenin

otoyolun

yapımına

bağlı

olmaksızın

oluşacağını

belirtmişlerdir. Şehir plancıları da bu fikre katılmakta ve otoyol kapasite artışından
şehirlerindeki gelişmenin doğrudan etkileneceğine, gelişeceğine veya gelişmeyi
sınırlandıran gizli bir engelin varlığına inanmamaktadır (Kockelman ve diğ 2001).
Ekonomik teoriler karayolundaki gelişmelerin metropoliten bölge içinde ve dışında
şehirsel gelişmeyi değiştirerek

şehrin

büyümesi üzerinde

etkili

olacağını

varsaymaktadır. Şehirsel alan kullanımında tek merkezli modele dayalı olarak
ulaştırmanın

etkisini

değerlendiren teorik

çalışmalarda

işgücünün MİA’da

yoğunlaştığı ve konutların MİA’yı çevrelediği varsayılmaktadır. Konut alanları ile
şehir merkezi arasında düşük maliyetli yolculuk yeni ulaşım hatları ile sağlandığında,
çeperdeki arazi değerleri artmaya ve merkezi yerlerin erişilebilirlik primi ise
düşmeye başlar. Şehirsel alan coğrafi olarak büyür ve yeni ulaştırma yatırımları ile
yolculuk için ayrılan pay artmadan daha uzak noktalarda yaşamak mümkün hale
gelir. MİA yakınında yoğun olarak gelişen yerlerin primi yanı sıra yoğunlukları da
azalır. Kısaca tek merkezli modelde ulaştırma yatırımları ile desantralizasyon ve
nüfus yoğunluğunun azalması bir arada görülür. Modern metropoliten alanlarda ise
çok merkezlilik görülmektedir (Boarnet and Haughwout, 2000).
Karayolu yakınındaki alanların arazi fiyatları, nüfus, işgücü değişimi, diğer
bölgelerin kayıpları gibi özellikleri arazi kullanımına yansımaktadır. Karayolları
özellikle proje yakınında şehirsel alanların gelişimini şekillendiren önemli bir faktör
olabilmektedir. Karayolu projeleri gizli bir şehirsel politikayı içerir. Projeler
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otomobil ve inşaattan daha çok metropoliten alanların büyümesini de etkiler.
Aktivitelerin yeniden dağılımında farklı bölgelerin kayıp ve kazançları toplamı “0”
dır ve birbirini dengeler (Boarnet and Haughwout, 2000).
Firmalar için yoğun bir yerleşim alanı içinde yer almak muhtemelen ulaştırma
maliyetlerini düşürecek, merkezi konumlara ulaşım maliyetinin düşmesi ve
erişilebilirliğin artması ile hem çalışanlar hem de girdiler daha uzak mesafeden
firmaya gelebilecektir. Firma sadece kendi faydasını ve maliyetlerini düşündüğü için
diğer iş kolları üzerindeki etkiyi hesaba katmamaktadır. Firmanın yer değiştirmesi
durumunda bu firma ile ilişkili olan şirketlerin ve sonuçta bir arada bulunmalarının
sağladığı kazanç azalacağı için firmaların birlikte oluşturdukları aglomerasyonun
(yığışma, yığışım) toplam faydası azalacaktır. Firmanın kararında diğer şirketlerin
aglomerasyon yoğunluğundan elde ettikleri fayda göz ardı edilmektedir. Ulaştırma
yatırımlarının firmaların konumlarını değişikliğini kolaylaştırması nedeniyle,
istihdam yoğunluğunu düşürmesi ve aglomerasyon etkisini azaltması planlamada
dikkate alınmalıdır. Konutların yer seçimi de firmaların yer seçimine benzemektedir.
Sosyolojik olarak incelendiğinde de bireysel komşuluk karakteristikleri kişisel yaşam
kalitesini etkilemektedir. Bireysel konutlarda zayıf komşuluk ve ayrışma şeklinde bir
yapılanma varsa sosyal ve ekonomik olarak mutsuzluğa yol açmaktadır. Yüksek
gelire sahip kişiler sadece kendi yaşam kalitelerini düşünerek hareket ettiklerinde
şehirsel komşuluk bütününde ekonomik ve etnik olarak ayrışmış bölgelerin oluşması
gibi istenmeyecek durumlar ortaya çıkar. Gelir gruplarına ve etnik yapıya göre
ayrışma ulaştırma yatırımı değerlendirmelerinde dikkate alınmalıdır (Boarnet and
Haughwout, 2000).
Neoklasik marjinal teoriye göre göreli kârlılık ve fayda erişilebilirlik ile
hesaplanmaktadır. Arz ve talep yönünden bakıldığında sınırlı arz veya planlama,
fiziksel değerleme veya sahiplilik kısıtlamalarından tüm kullanıcılar etkilenmektedir.
Alonso’nun fikrine göre; farklı faaliyetler şehrin merkezinde olma ihtiyaçlarına göre
değişen, kira değer eğrileri oluşturur. Ulaşım maliyetleri, merkezi yerlerde
bulunmanın avantajları, faaliyetlerin türü birlikte değerlendirildiğinde arazi
kullanımında akla uygun düzenlemeler ve değerler oluşur. Şekilde 3.2’de görüldüğü
gibi ticaret, endüstriyel, konut olmak üzere üç tür faaliyet bulunmaktadır. Endüstriyel
faaliyetlerdeki çoğu firmanın erişilebilirlik ihtiyacı ticari kullanıma göre daha azdır.
Bu firmalar işgücü, ulaştırma ve pazarlama hizmetlerinden yararlanmak için
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merkezde yer almayı tercih etmesine rağmen genellikle ticari faaliyetlerle fiyat
rekabetinde geri kalır. Konutlar ise şehirlerde daha geniş alanlarda yapılanma
eğilimindedir. Konut alanları da merkezde yer almayı tercih etmelerine rağmen
kârlılıktan dolayı ticaret alanları ile rekabet etmeleri çok güçtür (Ping, 2005).

Şekil 3.2 : Merkezden çepere kira değerlerinin değişimi (Ping A, 2005).
Burgess ortaya koyduğu modelini teklif edilen rant teorisine göre açıklamaktadır.
Şikago’da gelişmenin gözlemlenmesi sonucunda model geliştirilmiştir. Model ideal
olarak faaliyetlerin dairesel olarak bölgelere dağıldığını varsaymaktadır (Şekil 3.3;
Ping, 2005). Hoyt tarafından geliştirilen modelde, Şikago’yu da içeren çok sayıda
Amerika şehrine ait konut kira verileri ile çalışma yapılmış, gelişmede sektörel şeklin
önemi ortaya konmuştur (Şekil 3.4, Ping, 2005).

Şekil 3.3 : Eşmerkezli (konsantrik) model (Ping, 2005).
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İki model arasında temel fark Hoyt’un MİA’dan itibaren arazi kullanımını
hesaplarken yönü de mesafe kadar düşünmüş olmasıdır. Sektörler arasında
düzenlemede yüksek düzeyde gelire sahip alanlar; düşük gelire sahip alanlardan ve
sanayi alanlarından, orta gelir düzeyindeki konutlarla korunmuştur (Şekil 3.5).
Harris ve Ullman (1945), Hoyt ve Burgess modelini birlikte değerlendirerek, çok
çekirdekli bir model haline getirmiş, diğerlerine göre daha esnek bir yapıya
dönüştürmüştür (Şekil 3.5).
Şehir şemasını; hücresel bir yapıda özelleşen gelişme alanları ile oluşturmuştur.
Mann (1965), yukarıdaki klasik modeli İngiltere’de uygulamak için değişiklikler
yapmış, modelinde dairesel sektörel formdan faydalanmıştır (Ping, 2005). Şekil
3.6'da Mann’ın dairesel formdaki arazi kullanış biçimlenmesi görülmektedir

Şekil 3.4 : Sektör modeli (Ping, 2005).
Arazi değerleri dağılımı ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmasına karşılık, dinamik
yapı gösteren şehirlerin modelini çıkarmak arazi değerini etkileyen birçok faktörün
bulunması nedeni ile zordur. MİA’dan uzaklığın yanı sıra arazi değerini etkileyen
diğer faktörleri bulmak için finansal analizler yapılmaktadır. Örneğin; erişilebilirliğin
arttığı noktalarda, otoyola giriş-çıkış yapılan kavşaklarda, hafif raylı sistemin
durakları çevresinde, daha yoğun yerleşimler oluşmakta ve sonuç olarak arazi
değerleri artmaktadır (Ping, 2005).
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Şekil 3.5 : Çok merkezli model (Ping, 2005).

.
Şekil 3.6 : Şehirsel yapı modeli (Ping, 2005).
Şikago’da arazi değerlerinin 20. yy. da %75’i, 1960’larda sadece %10’u uzaklık ile
açıklanabilmektedir. Norman G. Miller ve David M. Geltner şehirlerin tek merkezli
gelişmediğini, MİA’nın yanı sıra diğer merkezlerin de bulunduğunu göstermişlerdir.

Şekil 3.7 : Çok merkezli şehirler.
Büyük şehirler, yerel ihtiyaçlardan dolayı, 2. derece merkezler (semt iş alanları)
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şeklinde saçılmaktadır. 2. derece merkezlerde, MİA’ ya göre daha fazla fiyat artışı
görülmektedir (Şekil 3.7 ). Jakarta’da yapılan çalışmada MİA'dan uzaklık, altyapının
durumu ve kullanım hakkı arazi değerinin belirlenmesinde görülen fiyat artışlarını
istatistiksel olarak açıklayabilmektedir. Mesafe tek başına %62 oranında, diğer iki
değişken dâhil edildiğinde %69 oranında arazide fiyat değişikliklerini yansıtmaktadır
(Ping, 2005).
3.2

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

Taşınmazların değerleme işlemi çok boyutlu bir işlemdir. Gayrimenkul fiyatı, alıcı
ve satıcı arasında belirlenmektedir. Satışta gerçekleşen değer, gayrimenkul sahibinin
istediği değer ile müşterinin ödeyebileceği bir değer arasında olabilir. Bu fiyatın
gayrimenkul çevresindeki mevcut değerlere göre düşük veya yüksek olması özel
koşullar nedeniyledir.
Gayrimenkul fiyatlarında gelecek ile ilgili beklentiler de etkili olmaktadır. Eğer
gayrimenkul çevresinde yeni bir düzenleme yapılacaksa, gayrimenkulün değerini
etkileyecek çevre yolu, park veya alışveriş merkezleri gibi fonksiyonel değişiklikler
oluşmakta ise değerler yükselmektedir. Yeni toplu konut alanlarının oluşması veya
desantralizasyon gibi şehir merkezinin işleyişini etkileyen kararlar ise mevcut
koşulların değişmesi nedeniyle gayrimenkul fiyatlarını düşürücü etkiye neden
olmaktadır.
Toprak, yerleşim yeri olarak, insanlar için önemli bir etmen olmuştur. Mülkiyet
anlayışı ile birlikte toprağın önemi farklılaşmıştır. Üretim ve yerleşim yeri olarak
kullanılan toprağa talep hiçbir zaman bitmemiştir. Vergilendirmede taşınmazların
değerini belirlemek önemli bir uğraşı alanı olmuş, arazilerin yatırım, değişim ve
ekonomik bir araç olarak kullanılmaları sonucunda gayrimenkul değerleme
yöntemleri ortaya çıkmıştır (Özkan ve Yalpır 2005).
Taşınmazların nitelik ve nicelik olarak ifade edilmesi dolayısıyla çok sayıda
parametre değerlemeyi etkilemektedir (Özkan ve Yalpır 2005).
Arsa ve arazi fiyatları, vergiler ve gerektiğinde kamulaştırma nedeniyle, merkezi ve
yerel yönetimlerin ilgi alanına girmektedir. Ekonomik koşullar ve beklentiler, yatırım
ve faiz politikası, arazi değerlerini değiştirdiğinden, gayrimenkullere ilişkin
vergilerde de farklılıklar oluşmaktadır.
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Farklılıkların tespitinde ve gayrimenkul fiyatlarını belirlemede; a) gelire göre
değerlendirme b)maliyete göre değerlendirme c)karşılaştırma yöntemi d)karma
değerlendirme ve e) nominal değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.
3.2.1 Gelire göre değerlendirme
Gelire göre değerlendirme işleminde, gayrimenkulün yıllık getirisi esas alınmaktadır.
Gayrimenkul bir tarla ise bu tarladan elde edilen yıllık üretim dikkate alınarak
kazanç bulunur. Yıllık hâsılata göre tarla değerlendirilir. Sulak veya kurak olması,
eğimi, güneşlenme yönü vb. gelire göre değerlendirmede etkili olmaktadır.
Gayrimenkul konut veya işyeri ise bu alandan elde edilebilecek yıllık kira temel
alınabilir. Bu değerlendirmelerde yıllık vergi, amortisman vb. giderler düşüldükten
sonra

elde

edilebilecek

net

gelire

göre

hesaplama

yapılır.

Gelir

bazlı

değerlendirmede, gayrimenkulün üretime veya talebe göre oluşturduğu değer dikkate
alınmaktadır. Mevcut fonksiyonun oluşturduğu değer bulunmakta, gayrimenkulün
çevresinde

görülen

değerler

ve

gelişme

potansiyeli

hesaplamaya

dâhil

edilmemektedir.
Gelire göre değerlendirme, kira getiren apartman dairesi ve işyerleri gibi taşınmazlar
için uygundur. Parselin gelir değeri toprak değeri ve bina gelir değeri birlikte ele
alınmaktadır. Gelire göre değerlendirme metodu, toprak ve üzerindeki tesisler ile
birlikte kesintisiz sağlanabilen gelire dayanmaktadır. Gelir değeri, kiraların
belirlenmesi ile etkin olarak saptanabilir (Yalın, 2006).
Taşınmazın net geliri arsa ve bina toplamından elde edilebilir. Yıllık toplam brüt
gelirden, gayrimenkul işletme giderlerini oluşturan sigorta, vergi, bakım onarım,
danışmanlık vb. harcamalarının çıkarılması sonucunda taşınmazın net geliri
hesaplanabilir (Açlar ve Çağdaş, 2008.)
3.2.2 Maliyete göre değerlendirme
Maliyetine göre değerlendirme işleminde gayrimenkul değeri, kullanma amacına
bağlı olarak yapılan harcamalara göre belirlemektedir. Konut veya işyeri olarak satışı
düşünülen bir gayrimenkulde, arsa payı, yapımda kullanılan çimento, tuğla, pencere,
kapı, boya vb. malzemelerin tümü, işçilik ücretleri, proje-mühendislik hizmetleri ayrı
ayrı hesaplanarak toplam fiyat bulunmaktadır. Hesaplarda dönemsel etkilerin payı
azdır.
Değerlendirmede beklentiler, enflasyon, çevredeki olumlu-olumsuz değişimler
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dikkate alınmamaktadır. Gayrimenkulün mevcut durumunu sağlamak üzere yapılan
işlemler ve harcamalar hesaplarda kullanılmaktadır. Fakat gayrimenkulün fiziksel,
konumsal özelliklerini değerlendirilmediği ve şehirde hangi bölgede olursa olsun
yapılan işlemlerde sadece maliyetler dikkate alındığı için fiyatlar birbirine yakın
olmaktadır.
3.2.3 Karşılaştırma yöntemine göre değerlendirme
Karşılaştırma

yöntemine

göre

değerlendirmede,

değerlendirme

yapılacak

gayrimenkule benzer niteliklere sahip gayrimenkuller incelenmektedir. Yakın
zamanda satışı yapılmış veya kiralanmış bir gayrimenkul, değerlendirmesi yapılacak
gayrimenkul için referans (emsal) olarak alınarak gayrimenkulün alanı ve
gayrimenkule sunulan hizmetler bir arada düşünülerek yaklaşık bir değer
saptanmaktadır. Günümüzde tercih edilen bir yöntemdir.
Gayrimenkulleri, elde edilen gelirlerine göre karşılaştırabilmek için geçerli sürüm
değerlerinin bulunması gereklidir. Ayrıca karşılaştırma yapılacak taşınmazın
yapılanma koşulları, ulaşım olanakları, topoğrafik yapısı, plan şekli, sosyo-kültürel
donatılara uzaklığı gibi nitelikleri de karşılaştırılacak taşınmazlara benzemelidir.
Benzer nitelikteki gayrimenkullerin (emsal) her biri değerlendirilecek gayrimenkul
ile karşılaştırılarak, taşınmazın rayiç değeri farklı emsallerin ortalaması ile bulunur
(Açlar ve Çağdaş, 2008).
Karşılaştırma yöntemi, konum kalite, yoğunluk ve fiyat açısından yakın değerler
içeren en az 3 emsal parsel değerinin tapu kayıtları veya müteahhitlerle kat karşılığı
yapılan anlaşmalardan elde edilerek yapılabilir. Eğer değerleri birbirinden çok farklı
parseller yer alıyorsa (kişisel ilişkiler veya özel bir nitelikteki) bu değerler
hesaplamalara katılmaz. Genellikle yapılaşmamış veya yapılaşmanın az görüldüğü
parselleri içeren alanlarda uygulanmaktadır (Yalın, 2006).
3.2.4 Karma değerlendirme
Karma değerlendirme; taşınmaz değeri saptanmasında hedonik yaklaşımdan
yararlanarak Cobb-Dougles karma modeli oluşturulmuştur. Farklı tipte ifade
edilebilen, gayrimenkul özelliklerinin denklemde birlikte ele alınması ile
yapılmaktadır. Özellikle üzerinde bina bulunan parsellerde arazi karakteristikleri ve
yapı karakteristikleri birlikte düşünülmesi gerektiğinden karma değerlendirme
metodu kullanılmaktadır (Özkan ve Yalpır 2005).
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Değerlendirme yapılacak gayrimenkul üzerinde etki eden farklı tipte özellikler
bulunmaktadır. Yapının niteliksel durumu yanı sıra raylı sistem, otoyol veya önemli
ulaşım akslarına uzaklıklar, ticaret merkezi, hizmet alanlarına erişilebilirlik, manzara
durumu gibi konumsal özellikler bir arada gayrimenkul değerini etkilemektedir.
3.2.5 Nominal değerlendirme
Nominal değerlendirmede fiyatlar üzerinde etkisi olduğu düşünülen etkenlere ait
değerlerin alt ve üst değerleri puanlanır ve değer katsayıları taşınmazların diğerleri
ile karşılaştırılmasına olanak sağlar ve gerekiyorsa rayiç bedele dönüştürülür (Özkan
ve Yalpır 2005). Şekil 4.1’de İstanbul ili uydu görüntüsü ve yollara göre
gayrimenkullere verilen puanlama ile elde edilen değer haritası görülmektedir.
Yoldan uzaklaşıldıkça gayrimenkul değerleri düşmekte ve değer haritasında farklı
renklerde gösterilmektedir (Nişancı ve Yomralıoğlu 2002). Şekil 4.2’de aynı bölgeye
ait 2010 yılı arsa m2 birim değerleri, cadde ve ticaret bölgelerinin daha yüksek bir
rayiç fiyattan, sokakların ise düşük değerden vergilendirildiğini göstermektedir
(günümüzde mevcut sistem). Fiyat farklılıkları konumları çok yakın bölgelerde bile
çok büyük değişiklikler göstermektedir. Oysa benzer vergi değerlerinin bir araya
getirilmesi ile şekil 4.1’de olduğu gibi değer haritaları oluşturulup, mekansal olarak
dengeli bir dağılım sağlanabilir ve rayiçlerde büyük farklılıkların oluşması
engellenebilir.

Şekil 3.8 : İkonos uydu görüntüsü ve yollara göre belirlenen değerlerin puanlanmış
durumu (Nişancı ve Yomralıoğlu 2002).
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Şekil 3.9 : 2010 yılı, arsa m2 birim değerleri.
Nominal değerlemede gayrimenkul üzerinde etkili olduğu düşünülen tüm etkenler
ayrı bir katman olarak puanlanmakta ve toplam puanı belirlenmektedir.
Gayrimenkule ait değerlendirmede bütün faktörler göz önünde bulundurulduğundan
gerçek fiyatların belirlenmesinde diğer değerlendirme yöntemlerine göre daha hassas
sonuçlar elde edilebilmektedir. Çok sayıda bileşenin değerlendirmelere katılma
zorunluluğu, işlem süresini ve maliyeti artırmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri
sayesinde bu yöntem daha etkin olarak kullanılabilmektedir.
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4. ULAŞTIRMA

YATIRIMLARI

İÇİN

KULLANILAN

FİNANSMAN

MODELLERİ
Ulaştırma yatırımlarında, kamu ve özel sektörün katılımına göre finansman modelleri
değişmektedir. Sadece kamunun yaptığı ulaşım altyapısı olduğu gibi tamamen özel
sektörün bu hizmeti sağladığı modeller de bulunmaktadır. Devlet bütçesinin veya
vergi gelirlerinin kullanıldığı, özel sektörle önceden tanımlanmış belirli derecede
ortaklıklar da söz konusudur. Dünyada özel sektöre imtiyaz verilmesi gibi son derece
liberal politikaların bazen başarısızlığa uğramış olması ve ulaşım yapısını işleten özel
firmaların iflası gibi problemler kamunun da sürece dâhil olmasını gerekli kılmıştır.
(YTMK, 1997).
4.1

Ulaştırma Yatırımlarının Kamusal Finansmanı

Bu finansman yönteminde ulaştırma yatırımlarının tüm yapım maliyetleri kamu
tarafından karşılanmaktadır. Kamu bu maliyetleri ödenen vergilerle yapmaktadır.
Kamu harcamalarının sadece toplanan vergi ile yapılması sonucunda iki önemli
zorluk karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle toplanan vergiler, büyük yatırımların
finansmanında yeterli düzeyde değilse, ulaştırma hizmeti yatırımı zamanında
gerçekleşmemekte, bu gecikme ile sağlanacak kazançtan yoksun kalınmaktadır.
Yatırımın zamanında bitirilmesi için ise finansmanı sağlamak üzere vergi oranlarının
artırılmasına veya ek vergi konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Karayolu yatırımının büyüklüğüne göre, belediyelerin veya ülkenin kaynaklarından
yararlanılmakta, yeterli değilse ek vergi konulmakta veya iç-dış borç alınmaktadır.
Yatırım için eğer ek vergi alınmakta ise bu yatırımdan yararlanacak olanların
mekânsal dağılımı önemli bir konudur. Bölgesel düzeyde gelişmeler yatırımlarla
ilişkili bulunduğundan seçilecek modele göre ülke bütününde kalkınmanın planlı bir
şekilde sağlanması mümkün olabilecektir.
Benzer şekilde, dış veya iç borçlanma ile yatırım yapılması, genellikle bulunacak
kaynağın yanı sıra faiz ödemesini de gerektirmektedir. Yatırım etkisinin çok yönlü
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değerlendirilmesi için fizibilite raporlarından yararlanılmaktadır. Fizibilite raporu
sonucu pozitif olmasa dahi kamu yararı gözetilerek harcama da yapılmaktadır.
Sağlanan faydanın, maliyetlerden yüksek olması tercih edilmektedir.
Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri

4.2

Kamu ve özel sektörün birlikte yaptığı yatırımlarda çeşitli ortaklık modelleri
bulunmaktadır. Bu işbirliği modellerinde özel sektörün payı ortaklık yapısı, projenin
niteliklerine göre değişmektedir. Günümüzde devletlerin öncelikle hizmet sağladığı
birçok sektörde özel sektörle birlikte çalıştığı görülmektedir. Bu işbirliği farklı
seviyelerde görülmektedir.
Kamu-özel sektör işbirliği uygulamalarında;


Yap -Devret (YD),



Yap -Kirala -İşlet -Devret (YKİD),



Yap -Devret -İşlet (YDİ),



Yap- İşlet -Devret(YİD),



Yap -Sahiplen -İşlet -Devret(YSİD),



Yap- Sahiplen- İşlet (YSİ) modelleri sık kullanılmaktadır.

Şekil 4.1’de özel sektörün üstlendiği risk derecesi ve yönetime katkısına göre kamu
özel sektör işbirliği modelleri görülmektedir.

Şekil 4.1 : Özel sektörün üstlendiği risk derecesi ve yönetime katkısına göre kamuözel sektör işbirliği modelleri (Teker, 2008; Url-8).
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4.2.1 Yap -devret (YD) modeli
Bu modelde kamu, yapılacak tesis için kaliteyi ve maliyet değerlerini saptar, tesisin
istenilen kalitede yapılmasını denetler. Tesis, inşa edildiğinde, işletim sağlamak
üzere kamuya devredilir. Kısa sürede tesis yapımı ve özel sektörün inşaat
faaliyetindeki

tecrübelerinden

yararlanılmak

istendiğinde

bu

model

tercih

edilmektedir (Teker, 2008).
YD modelinde, ihale ile yapımı üstlenilen tesisin ödenek yetersizliği nedeniyle, ihale
bedelinin istenilen kalitenin yapımına imkân vermeyip şirketlerin iflasına veya
kalitenin sürekli denetlenememesine neden olabilmektedir. Müteahhitlere verilen
hakedişlerde zaman ve yapılan iş uyumsuzlukları projenin yapımında gecikmelere ve
belirlenen fiyatlardan daha fazla maliyete yol açmaktadır. Tesisin kamu tarafından
işletmeye alınmasından sonra tesisle ilgili sorunlar ortaya çıkabilmektedir. YD
modeli ile yapılacak karayolu tesislerinde istenilen standartların sağlanabilmesi için
malzeme ve yapım için birim maliyetlerin çıkarılması, finansman ve yapım işinin
düzenli olması sağlanmalıdır. Kamunun tesisi devraldıktan sonra da, şirkete tesisin
öngörülen süre kadar işletmeye açık kalmasını sağlayacak, aksi durumda karşılaşılan
zararı tazmin tedbirlerini alması gereklidir.
4.2.2 Yap- işlet -devret (YİD) modeli
Bu modelde özel sektör yapılacak yatırım için, finansmanı ve yatırım için gerekli
olan malzeme, teçhizat ve işgücünü sağlamakta, üzerinde anlaşılmış belirli bir süre,
yatırımı işletmektedir. Ürün veya hizmet bedeli idare veya yararlananların satın
almasıyla ödenmektedir. Şirket, hizmet veya ürün satışından yatırımın maliyetini
karşılamakta ve kâr elde etmektedir. Yap işlet devret modelinde ürünün veya
hizmetin piyasa koşulları ve geleceğe dönük tahminlerin yapılması işletmecinin
detaylı incelemesini gerektirmektedir. Modeli kabul eden şirketin hizmet
yükümlülüğü bulunmakta, hizmetin belirlenen sürelerde karşılanmaması durumunda
uğranılabilecek zararın tazmin edilmesi sözleşmelerde yer almaktadır (Teker, 2008).
Sözleşme bitiminde işletme, çalışır vaziyette ve borçsuz olarak kamuya
devredilmektedir.
Bu model ile köprü, tünel, içme suyu, kullanma suyu, maden tesisleri, haberleşme
tesisleri, otoyol, yer altı ve yer üstü otoparkları, demiryolu, limanlar, hava alanları,
vb. tesisleri yapmanın kamuya büyük maliyeti olan işlemler olduğundan özel sektör
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eliyle yapılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Yatırımların sadece ekonomik olarak değerlendirilemeyeceği, projelerin kendine has
özellikleri bulunması nedeniyle çeşitli problemler oluşabilmektedir. Örneğin tesis
için gerekli kamulaştırmanın nasıl yapılacağı, tesis için öngörülen alanda kamuya ait
parseller varsa bedelli mi devredileceği, hizmetin sağlanmaması durumunda
karşılaşılan zararın sadece ekonomik olmadığı sistemin çok detaylı olarak
irdelenmesini gerekli kılmaktadır. Örneğin YİD modeli ile yapılacak içme suyu veya
sulama suyu tesisinde projede aksaklık olması durumunda ya da hizmete ödenecek
fiyatın veya ürün bedelinin çok yüksek olması durumunda kullanımın düşük olması,
ek bir bedel getirebilecektir.
YİD modeli, proje eğer fizibilite açısından uygun ise projenin finansmanı sorun
olmamakla birlikte, bazı projelerde kamunun alım garantisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kamu kaynaklarının da sınırlı olması nedeniyle tercih edilen modelde, ülkenin ve
küresel koşulların etkisi göz ardı edilemeyecek boyutta projenin başarısını
etkilemektedir. Ülkemizde bu model ile yapılmış çok sayıda tesis bulunmaktadır.
YİD İLE YAPILIP İŞLETİLMEKTE OLANLAR


Çanakkale Kepez Limanı



Güllük Gemi Yanaşma İskelesi



Bodrum Turgutreis Yat Limanı



Bodrum Yolcu İskelesi

YİD İLE İHALESİ YAPILANLAR


Karayolu Boğaz Geçiş Projesi



Didim Yat Limanı



Çeşme Yat Limanı



Sığacık Yat Limanı



Kaş Yat Limanı



Alanya Yat Limanı



Mersin Yat Limanı



Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri
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Datça Yat Limanı



Yalova yat Limanı



Gazipaşa yat Limanı (Url-5).

İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi (Avrasya Tüneli) de YİD olarak
30.06.2008 tarihinde ihale edilerek, 13 Ocak 2009 tarihinde yüklenici firma ile
sözleşme imzalanmıştır. Benzer şekilde İstanbul-İzmir Otoyol Projesi de YİD
yöntemiyle yapılması öngörülmüştür.
YİD projelerinde taraflar; idare, görevli şirket (inşaat şirketleri, işletici şirketler,
kreditörler)’den oluşur. İnşaat şirketi; projenin inşasından, işletici şirket; üretilen
hizmetten, kreditörler; faiz vb ek gelirlerden kar elde etmek için çalışır. Yap-işletdevret şeklindeki projelerin yaklaşık %80’i kredilerden karşılanmaktadır (Erol,
2008).
Ülkemizde yap -işlet -devret şeklindeki ihalelerde yatırım ve hizmet finansmanı için
sağlanan kredilere hazine garantisi istenmesi, inşaat maliyetlerinde uygulanan KDV,
gümrük vergisi gibi vergilerin düşürülmesi veya kaldırılması talepleri, özel sektörün
kamulaştırma bedelinden kaçınması, tesis açıldıktan sonra yeni tesis açılmaması veya
diğer tesislerin kapatılmasını talep etme, TL’deki değer kaybı veya geçiş ücreti
artışlarından

kaynaklanabilecek

talepte

daralmanın

olumsuz

etkilerinin

karşılanmasının garanti edilmesi, proje yapımında devlet yardımının istenmesi,
şirketin mali sıkıntı durumunda devletten mali destek alması, belirli sayıda geçiş
garantisi istenmesi karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır (Erol, 2008).
4.2.3 Yap - işlet modeli
Yap işlet modeli ile özel sektör yapılacak yatırım için, finansmanı sağlamakta,
üzerinde anlaşılmış belirli bir süre, yatırımı işletmektedir. Ürün veya hizmet bedeli
idare veya yararlananların satın almasıyla ödenmektedir. Yap işlet modelinde
tarafların belirlediği tarife üzerinden hizmet veya ürün kamu kuruluşlarına
satılmaktadır (Teker, 2008).
Yap-İşlet Modeli, ülkemizde uygulama alanı olarak elektrik enerjisi santrallerinin
üretim şirketleri mülkiyetlerinde kurulmalarını, elektrik enerjisi santrallerinin üretim
şirketleri mülkiyetlerinde kurulmalarını, işletilmelerini, üretilen elektrik enerjisinin
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belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışını içereceği, 19.07.1997 tarih 23054
sayılı kanunda belirtilmiştir. YİD modelinden farklı olarak kamu hizmetinin
sağlanmasını, özel şirketlere izin verme şeklinde düzenlemiştir.
4.2.4 Yap -kirala -işlet -devret (YKİD) modeli
Özel sektörün inşa ettikten sonra sahipliğinin kamuya devredilmesi sonucunda, proje
veya proje ile ilişkili diğer çalışma alanlarını kamudan kiralamasını, işletmesini ve
belirlenen süre bitiminde kamuya devrini içermektedir. Daha çok otoyol, köprü ve
tünellerin kamuda kalması tercih edildiğinden, işletmecinin yaptığı yatırımını
karşılaması ve makul bir getiri elde edebileceği süre belirlenmektedir (Teker, 2008).
4.2.5 Yap -devret -işlet (YDİ) modeli
Bu modelde kamu, finans ve işletmeci olarak özel sektörde bir ortak bulur, tesis
kurulduktan sonra tesisisin mülkiyet kamuda kalmak üzere, işletme hakkı özel
sektöre devredilir. Kamuya faydası özel sektörün inşaat ve işletme deneyimi ile
maliyet uygunluğu sağlanabilmesidir. İşletmenin performans hizmet standartları
kamu

tarafından

belirlenmektedir.

Gerektiğinde

(hizmet

standartlarının

sağlanamaması durumu gibi), özel ortak yerine başka bir ortak belirlenebilmektedir.
(Teker, 2008)
4.2.6 Yap -sahiplen -işlet -devret (YSİD) modeli
Yüksek bütçe gerektiren altyapı çalışmalarında (köprü, baraj, yol) sıkça kullanılan bu
modelde özel sektör finansmanı sağlar. Özel sektör tesisi inşa ederek ve işletmeyi de
sahiplendikten sonra belirli bir süre işletir (genellikle 15-30 yıl). Sonraki dönemde
özel firma, tesisi kamuya devreder. Dünya bankası, Asya Kalkınma Bankası ve
Avrupa Kalkınma Bankası bu modeli desteklemektedir (Teker, 2008).
4.2.7 Yap- sahiplen- işlet (YSİ) modeli
Bu modelde tesisin finansmanı, inşası ve işletilmesi özel sektör tarafından
yapılmakta fakat kamuya devri gerçekleşmemektedir (süresiz kullanım hakkı). Kamu
ise üretilen hizmet veya ürün fiyatını belirleyebildiği sözleşmeler yapılabilmektedir
Örnek olarak, Litvanya’da yapılması planlanan $400.000 değerinde bir enerji
santralının Amerikan Calenergy, Duke Energy ve Alman Siemens ortaklığı ile inşası
gösterilebilir (Teker, 2008, Url-8).
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4.3

Arazi Değer Artışının Karayolu Yapımında Kullanımının Finansal Olarak
Değerlendirilmesi ve Uygulama Örnekleri

Arazi Değer Artışının vergilendirilerek altyapıda kullanılması konusunda dünyada
farklı uygulama örnekleri bulunmaktadır. ABD’de arazi değer artış vergisi daha çok
raylı sistem finansmanı için kullanılmaktadır. Kâr paylaşımı düzenlemeleri : Ulaşım
biriminin, istasyon alanlarının bir bölümünü satışı veya kiralaması şeklinde
yapılaşmaya izin vermesi şeklinde olmaktadır. Yeni yapılan binaların istasyon
alanlarından doğrudan bağlantısı bulunmaktadır (Covarrubias, 2004).
Kiracı veya gayrimenkul sahiplerinden bu bağlantıdan ücret alınmaktadır. Arazi
değer artış vergisi, yatırımlar sonucunda oluşan ek değer artışlarının incelenip
kamuya aktarılmasıdır. İstasyon alanları yanı sıra özel proje alanları için fiyat artışı
vergilendirilmesi ve transit geçiş ücreti gibi yöntemler uygulanmaktadır (Mathur ve
Smith, 2013).
Ulaşım altyapısının finansmanı için maliyet paylaşımlı düzenlemeler ise; a) teşvik
amaçlı düzenlemeler (ulaşım altyapısını finansmanında kullanılmak üzere arazi
geliştiricilere yoğunluk artışı gibi özel ayrıcalıkların tanınması, garanti verilmesi,
b)gönüllü anlaşmalar (yapım veya işletme maliyetine katılım) c)işletmeye ortaklık
(arazi geliştiriciler ve ulaşım şirketinin birlikte kaynak sağlaması)'dır. (Mathur ve
Smith, 2013). Arazi değer vergisi özellikleri, uygulama alanları, zamanlaması,
kullanıcı ve mekânsal yansımaları ve işletme şekillerinin birçok şekli bulunmaktadır.
(Çizelge 4.1, Çizelge 4.2)
Raylı sistem ile ilişkili girişimlerde %40 oranında maliyet , %20 kar ortaklığı
şeklindedir. Washington D.C. ve Atlanta istasyon alanları kiralama konusunda
başarılı örneklerdir. Washington Ulaşım İdaresi (WMATA) 4.000.000 feet karelik
ofis alanı, 1000 otel odası ve 300 konut içeren 24 projeyi bu şekilde tamamlamış ve
6.000.000 $ yıllık gelir elde etmektedir. İlk proje olan Rossslyn istasyonu çevresinde
1973 yılında toplamda 60.000.000 $ gelir sağlanmıştır. Ayrıca yılda en az 1.000.000
yolculuk sağlaması ile bilet ücretlerinden de ek bir gelir elde edilebilmiştir. Ballston
istasyonunda ise yüksek kat alanı katsayısı izni verilerek yenilenen alanlar ile A
sınıfı ofis, konut alanlarının yanı sıra Hilton Oteli, üniversite tesisleri ve alış-veriş
merkezini

içermektedir.

Benzer

şekilde

Bethesda

istasyonunda

yapılan

düzenlemelerle 378.000 feet kare ofis alanı, 380 odalı Hyatt Otel ve 60.000 feet kare
95

perakende ticaret alanı oluşturulmuş, yıllık 1,6 Milyon $ kira geliri sağlamıştır.
Başka bir ortak girişim olan MARTA; iki istasyon alanında yıllık 1.000.000 $ kira
geliri elde etmektedir (Covarrubias, 2004).
Los Angeles’ta 1980’lerde metro inşaatını maliyetini karşılamak üzere iki alanda
çalışma yapılmıştır. İstasyonun 1/3 mil çevresindeki alan arazi değerlerindeki artıştan
pay alınmıştır. 1985-2007 arasında feet karede 0,42$ vergi artışı ile maliyetlerin
%9'u karşılanmıştır (Covarrubias, 2004).
İsveç’teki uygulamada ise Stockholm çevresinde uydu şehirleri geliştirmek üzere,
yerel yönetim çeperde sahip olduğu arazileri geliştirmek üzere çalışma yapmış, elde
ettiği gelirlerle yeni raylı sistem hatları yapmıştır. İstasyon çevresinde yüksek binalar
yerleştirilmiş, düşük yoğunluktan kaçınılmıştır. Stockholm'deki 6 uydu şehirde
ulaşımda dengeyi sağlamak üzere işyeri teşvikleri uygulanmış sonuçta nüfusun 1/4'ü
uydu şehirlerde yaşaması sağlanmıştır. Milan’da ise istasyonların çevresindeki 500
m. mesafedeki gayrimenkullere özel bir vergi uygulanmıştır ve bu gelir 35 km’lik
metro sistemi için kullanılmıştır. Başka bir örnek ise Londra'da MİA yakınında
rıhtım alanında, raylı sistem maliyetine katkı sağlamak üzere Canary Warf alanı
yatırımcılarla ortak bir girişim olarak düzenlenmiştir. Alanın yeniden düzenlenmesi
ile 11,7 km'lik hafif raylı sistem için kaynak sağlanmıştır. Japonya’da da özel
şirketlerce Tokyo, Osaka, Kobe çeperlerindeki alanlar satın alınarak, MİA’ya raylı
sistem ile bağlantı sağlanmıştır. Kamudan hiçbir destek alınmadan yapılan bu
projelerde istasyon çevresinde yüksek yoğunluklu konutlar inşa edilmiştir. Hong
Kong ise 1980’lerde 13 istasyon alanından yararlanarak, raylı sistem hatlarını
geliştirmiştir (Covarrubias, 2004).
Arazi değer artışı ile ulaşım yatırımı finansmanında uygulamalardan biri Latin
Amerika'da Sao Paulo metrosudur. Birçok projenin birleşmesinden oluşan hatta ilk
uygulama Tiete istasyonu çevresindeki alanın otogar alanı inşa edilmiş, benzer 2
otobüs terminali ile yaklaşık 3.000.000$ sadece bu alanların kiralanması ile elde
edilmiştir. Metro alanlarının çevresine inşa edilen 3 alışveriş merkezinden de kira
alınmaktadır (Covarrubias, 2004).
Raylı sistemlerin arazi değer artışı ile finansmanında başarısız örnekler de
bulunmaktadır. Buenos Aires belediyesi istasyon çevresindeki 400m. Alanda arazi
sahiplerinden arazi değerinin %15'ini 5 yıl boyunca almayı kararlaştırmış, politik
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yetersizlik nedeniyle bu vergi uygulanamamış, bu nedenle metronun yapımında
kullanılmak üzere emlak vergilerinin tümünde artışa gidilmiş, metro bilet ücretleri ve
otomobil tescil vergilerinde artışa gidilmiştir (Covarrubias, 2004).
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Çizelge 4.1 : Ulaştırma finansmanında değer artış vergisinin çerçevesi (Zhao Z ve diğ, 2012)
Finansal
düzen
Kamu
geliri
Değer Artış
Vergisi

Kullanıcı
ücretleri

Faydanın ölçülmesi

Finansal araç

Kamu

Vergi gelirlerinde artış

Fon tahsisi; emlak vergisi,
Ulaşım satış vergisi

x

x

Kullanmayanlara Taşınmaz
sınırlı fayda
sahipleri

Arazi değerinde artış

Arsa vergisi

x

x

Gelir artışı vergisi

x

Özel değerlendirme

x

Fayda

Ulaştırma tesisi
kullanıcıları

Doğrudan
etki

Emlak vergisi artışı
Vergilendirilmiş özel
fayda
Ulaşım hizmeti
Arazi
Bölge dışı gelişme
geliştiriciler fırsatları
Bölge dışı erişim
fırsatları
Gelişim ayrıcalıkları
Bölge içi fırsatlar
Araç
Akaryakıt tüketimi
işletenler
Mesafe
Araç adet/tip

Yolcular

Erişim hakkı
Talep-Kontrollü alana
giriş
Yolcu sayısı
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Maliyet
Belirlenmiş Sürekli

Bilet ücreti

x

Gelişme etkisi ücreti

x

Anlaşmalı ödeme

x

x

Ortaklaşa geliştirme
İmar hakkı

x
x

x
x

Akaryakıt tüketim vergisi

x

x

Mesafe bazlı ücretler
araç satış vergisi, sürücü
belgesi ücreti, nakliye
ücreti
Geçiş ücreti
Trafik sıkışıklığı
fiyatlandırma
Bilet ücreti, geçiş belgesi

x

x

x

x
x
x
x

Çizelge 4.2 : Arazi değer artış vergisi özellikleri (Zhao Z ve diğ, 2012).
Stratejiler
Arazi sahibi
Katkı sağlayan Arazi
geliştirici
Vergi dairesi
Koordinasyon Pazarlık
Ortaklık
Ulaştırma
yatırımı öncesi
Zamanlama
Ulaştırma
yatırımı
sonrası
Alan içi
Sınırlı alan dışı
Mekân
Tüm yetki
alanında
Yeni yerleşim
Kaynak
Eski yerleşim
Belirlenmiş
sermaye
Maliyet
Sürekli
(işletme ve
bakım)
Kamu
Ulş. tesis
sahipliliği
Özel
Devlet
Yönetim birimi
Yerel

Arazi
değer
vergisi
X

X

Yenileme
bölgesi
vergisi (TİF)
X

X

Özel
değerleme
bölgesi
X

X

Ulaştırma
yatırımı
ücreti
X

X

Gelişme
etkisi
ücreti

Pazarlıkla
belirlenmiş
vergi

X

X

Ortak
İmar
girişim hakları

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Bogota’da Alexandra Ortiz’in yapmış olduğu çalışmada arazi değer artışlarının
ekonomik bakış açısıyla finansal bir araç olarak analizi yapılmaktadır. İnceleme
bölgesi Bogota’nın endüstriyel ve ticari bir merkez olarak hızlı gelişmesi, göçler,
ulaşım sistemindeki düzensizlikler, kamu hizmetlerinin yetersizliği sonuçta
ekonomik sosyal eşitsizlikler ve güvenlik problemlerini ortaya çıkarmıştır.
Otomobil sayısındaki artış, karayolu altyapı proje planlarının gecikmesi ve var olan
yolların bakımında problemlerle karşılaşılmaktadır.
Ulaşımda taşıt hızları giderek düşmektedir ve yaya hızına düşeceği tahmin
edilmektedir. Hava kirliliği gibi sosyal maliyetler de artmaktadır. Ulaştırma
altyapılarına özellikle karayolu altyapılarına ayrılan pay tüm şehrin gelişmesini
kapsamamaktadır.
Ulaştırma altyapılarının finansmanı için; fiyatlandırma politikaları, vergiler, özel
sektör katkısı olmak üzere 3 genel form bulunmaktadır.
Fiyatlandırma politikaları kaynak akışını artıran bir metot olmakla birlikte genellikle
su, atık su gibi hizmetlerin karşılanmasında kullanılmaktadır. Karayolu altyapı
hizmetini fiyatlandırmak, özellikle şehirsel alanlarda zorluk içermektedir. Özel
sektör tarafından sağlanan katkılar genellikle yol ağının küçük bir bölümünde
uygulanmaktadır. Bu nedenle karayolları için vergiler bir alternatif olarak tercih
edilmektedir.
Bogota’da emlak vergilerinin tüm vergiler içindeki oranı azalmaktadır. Kadastral
değerler pazar değerleri kadar etkin bir şekilde değişmemektedir ve kayıtlarda
zamana göre oldukça düşük değerler görülmektedir. Bu değerler enflasyona bağlı
olarak işlem görmemektedir. Şehirsel Gelişme Enstitüsü yeni yollar yapmak, Kamu
Çalışmaları Kurumu ise yolların bakımını yapmak üzere kurulmuştur. Vergi
sisteminde bir yenilik olarak yeniden değerleme üzerinde çalışılmaktadır. Yönetim
tarafından yaptırılan altyapı projeleri nedeniyle oluşan ek değerin değer artış vergisi
adı altında toplanması söz konusudur. Kolombiya’daki yaklaşımdan farkı ise bu
verginin henüz altyapı projesi başlamadan alınmasıdır. Bu vergi; 1926 yılında
merkezi hükümet tarafından finansal bir araç olarak sunulmuştur. 1936 yılında ise
bazı belediyelere bu vergiyi toplama yetkisi verilmiştir. 1937 yılında toplanan
verginin proje maliyetini aşmamasını sağlamak üzere bazı limitler konulmuştur.
1943 yılında 25.000 nüfustan büyük belediyelere kamu projeleri yapımında bu
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vergiyi almak üzere yetki tanınmıştır. 1958 yılında bireylerin ödeyeceği miktarı
belirleyen daha teknik kurallar getirilmiştir.
Arazi değer artışının vergilendirilmesi konusu yeni değildir. Henry George
tarafından tek bir vergi sistemini tüm alanlarda uygulamak üzere bazı pratik
tavsiyeler yapılmıştır (1893). Bu perspektiften bakıldığında arazi değer artış vergisi
sistemleri yönetimlerin ve gayrimenkul sahiplerinin yapmış oldukları harcamaların
topluma dönüş metodudur. Araziye olan yatırım neredeyse sıfır maliyetle (arazi
vergisi oranının son derece düşük olması nedeniyle) güvenli bir yatırımdır. Farklı
işlemler neticesinde değerlerde artış oluşmaktadır. Sonuç olarak bölgeye olan
yatırımların

etkisiyle

birlikte

üretim

aktivitesi

gelişmemiş

bölgelere

de

yayılmaktadır. Değer artışının vergilendirilmesi düşük arazi vergilerini tamamlayıcı
olmakta ve böylece arazi spekülasyonuna engel olmaktadır (Ortiz, 1996).
Diğer taraftan Hagman ve Misczynski’nin ifade ettikleri gibi (1978), arazi
değerindeki artışın vergilendirilme teknikleri eşitlikçidir. Diğer bir bakış açısıyla
yönetimin kararları arazi değerlerini artırabilir ya da arazi değerini azaltabilir. Arazi
değer artışlarından pay alınması ise göreceli olarak bu hareketleri sınırlar. Böyle bir
sistemde yönetimin aldığı kararlar, emlak sahiplerini ve toplumu daha iyi ya da daha
kötü duruma getirmeyecektir. Kolombiya Bogota’da iki farklı değerlendirme sistemi
uygulanmaktadır : Yerel faydaya göre değer artışı ve genel faydaya göre değer artışı.
Yerel faydaya göre değer artış metodu 1960, 1970 ve 1980’lerde uygulanmıştır.
Prensip olarak, yeni yapılan bir yolun kısa mesafe çevresindeki parsellere
uygulanmaktadır.

Toplam

yarar

emlak

değerlerini

belirleyenler

tarafından

hesaplanmakta ve her bir emlak değeri alanına veya cephesine göre enterpolasyonla
belirlenmektedir. Bu metot sonucunda aşağıdaki sorunlarla karşılaşılabilmektedir
(Ortiz, 1996).
Yönetim sorunları : değerlendirmeyi yapacak kuruluşun tesisi ve ücretlerin
toplanması.
Eşitlik problemleri : bu sistemde çeşitli eşitsizlikler de görülmektedir. Düşük gelire
sahip emlak sahipleri vergiyi ödeyememekte ve mülklerini satarak daha fakir
durumdaki bölgelere yerleşmektedir.
Bu eleştiriler sonucunda altyapı projelerinin finansmanında arazi değer artışının
kullanılması metodunu sadece yüksek gelir düzeyine sahip komşuluklarda
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uygulanmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak yerel faydaları göz önünde tutan bu
yaklaşım kullanılmamıştır. 1990’larda yeni yollara ihtiyaç duyulması 1992-1994
yılları için plan yapılmasına neden olmuştur. Şehirdeki farklı noktalarda çeşitli
inşaatlar yapılması planlandıktan sonra kamu yararı ile ilgili olarak değerleme
çalışmaları sunmuşlardır. Kamu yararına değerleme belirli noktalarda olmamak üzere
otomobil ile yolculuk süresini azaltarak tüm şehrin yararını oluşturan çalışmaları göz
önünde tutan bir bakış açısıdır. Bu faydalar nedeniyle emlak değerlerinin yükseldiği,
bireysel ödemelerin tüm faydadan az olması nedeniyle, toplanan miktarın biraz daha
fazla olması gerekli olmaktadır. Bu metot Bogota da 1992–1994 yılları arasındaki
yol yapım çalışmalarını finansman için bir kez kullanılmıştır.
Ödemeler hesaplanırken arazi kullanımına ait değerlere ait değişkenler göz önünde
tutulmuştur.
Arazi kullanımı

%

Konut

30

Ticaret

16

Endüstri

14

Tesisler

5

Boş alanlar

15

Banliyö

20

Sosyo-ekonomik katman :
Şehirdeki sınıflandırma; yapı kalitesi, nüfus yoğunluğu, konut tipi, kamu
hizmetlerine bağlantı, hane halkı geliri kriterlerine göre coğrafi olarak belirlenmiştir.
Şehir planlama bölümü 1980 yılında bu sınıflandırmayı tekrar incelemiş ve en düşük
gelirden en yüksek gelire kadar 6 katman oluşturmuştur ve ağırlıkları sırasıyla 1,3, 5,
8, 12 ve 20 olarak belirlenmiş, bu katmanlara göre alınacak ücretleri belirlemiştir
(Ortiz, 1996).
Yararlanma derecesi de emlak konumları dikkate alınarak altyapı tesislerinin
gelişmesine ve tiplerine göre aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.
Yüksek ağırlık

1,50

Orta ağırlık

1,25
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Düşük ağırlık

1,00

Minimum ağırlık

0,75

Arazi kullanım yoğunluğu : yapı yoğunluğu, kat sayısı ile hesaplanmıştır.
1993 yılında altyapı planında yer alan toplam maliyetin yaklaşık %7’si 1995
yılındaki değer artışlarından karşılanmıştır (Ortiz, 1996).
Arazi değer artışlarında raylı sistemlerin de etkisi bulunmaktadır. Yüksek hızlı
trenlerin getirmiş olduğu yeni teknolojilerin yerel düzeyde etkileri de bulunmaktadır.
Nüfus, işgücü, ticaret, arazi değerleri, konut ve iş merkezlerinin konumu gibi birçok
konuda raylı sistemlerin etkisi analiz edilebilir ve değer artışının vergilendirilmesi
olanaklarını da açığa çıkarabilir. Bu analizler raylı sistemlerin etkisi ve değer artışı
vergisi uygulamaları için gerekli planlama stratejilerinin oluşturulmasını sağlayabilir.
Japonya’da Shinkansen hızlı treni ticaret alanlarında %67 oranında arazi fiyatlarını
artırdığı bulunmuştur (Sands, 1993).
Fransa’da TGV hızlı treni için yapılan yeni tren istasyonlarından birisi olan Lyon
Part Dieu istasyonu çevresinde belirgin bir ekonomik gelişme görülmüştür. Toplam
ofis alanı 1983-1990 yılları arasında 175.000 m2 ’den 251.000 m2’ye çıkarak %43
oranında artmıştır(yıllık % 5,2).
TGV hızlı trenlerinin Paris ve Le Mans arasında 1989 yılında çalışmaya başlaması
ile 55 dakika uzaklıktaki Le Mans kenti istasyon çevresinde gelişmeyi teşvik eden
program hazırlamıştır. Le Mans'ta arazile satış işlemi üç yılda üç kat, bina yapımı iki
kat ve arazi fiyatları dört yılda da iki kat artmıştır. Bununla birlikte TGV gelişmenin
sebebi veya kritik elemanı değildir ve gelişmede bir katalizör rolü oynamıştır. Hızlı
trenlerin gelişim üzerindeki etkisi değişkendir ve birçok faktöre bağlıdır. Eğer uygun
ulaşım altyapısı ve kamu kuruluşları desteği sağlanabilirse istasyonların çevresindeki
alanlarda değer artışı % 20’yi geçebilir (Sands, 1993).
Arazi değer artış vergisi; planlama çalışmaları ile oluşan değişikliklerin arazi değeri
artışlarına yol açmasını değerlendirme işlemidir. Arazi değer artış vergisi, arazi
değerlerinde artışın toplum yararına kullanılması amacıyla bir tür düzenleme,
ortaklık antlaşması veya kamu politikası olarak başlangıçta belirlenmesidir.
Belirli bir konuda toplumun desteğiyle yapılan okul, sağlık ve güvenlik tesisleri gibi
altyapıdan dolayı bir değer oluşmaktadır. Kişiler tarafından değil, toplumun

103

desteğiyle sunulan bu hizmetler gayrimenkul fiyatlarını artırmaktadır. Diğer unsurlar
eşit olsa bile bu hizmetlerin sunulduğu bölgede fiyatlarda artış görülmektedir.
Şehirsel alanda ulaştırma altyapısında önemli bir değişiklik veya bölge dışından
alınan vergilerle yapılan bir hizmet (raylı sistemler veya istasyon yapılması gibi)
arazi değerini etkilemektedir (SGS, 2007)
Avustralya ve İngiltere’de planlama çalışmalarının bir parçası olarak ortaya çıkan bu
fikir günümüzde toplum için “Planlama Kazancı”nı güven altına almaya aday bir
düzenlemedir.
Avustralya yargı sisteminde kiralık arazi sisteminde iyileştirme, refah vergisi
(Betterment Charge) olarak kalmıştır. İngiltere’de ise daha şeffaf, müzakerelerle
belirlenen, mekâna göre vergi bazlı yaklaşım son 20 yılda daha belirgin biçimde
görülmektedir (SGS, 2007) .
Arazi değer artışı vergisi otoyolların geliştirilmesinde önemli bir finansman
kaynağıdır. Arazi değer artışı vergisi, hizmetlerin rekabetçi bir ortamda olmasını
sağlamak üzere, yatırımın geri kazanımı antlaşmasından ayrı tutulabilir ve
antlaşmaya dâhil edilmeyebilir. Değer artışı vergisinin, nasıl ve hangi şekilde
olacağının takviminin belirlenmesi fiyat tekliflerini etkileyeceği göz önünde
bulundurulmalıdır (Fielding ve Klein, 1993).
Ulaştırma yatırımları finansmanında değer artışlarından yararlanmak iki türde
olabilir : birincisi istasyonların çevresi veya erişilebilirliğin arttığı bölgelerde arazi
değerleri yükseleceğinden bunun bir kısmı hizmet bedeli olarak alınabilir. İkinci
olarak ise erişilebilirliğin artmasının sonucunda daha yüksek kiraların elde
edilebiliyor olması ile yapılaşma hızı ve yapı yoğunluğunun artışı görülecektir (Batt,
2001). Arazi değer artış vergisi yatırım sonucunda eğer değer artışı oluşuyorsa
vergilendirme söz konusudur.
Ulaşım yatırımlarında uygulama adımları şu şekilde olabilir :
a) Yatırım hizmetinden etkilenecek parsellerin belirlenmesi,
b) Parsellerin proje başlangıcında değerinin saptanması,
c) Parseller için çıkarılacak vergi ve borç senedinin değerinin belirlenmesi,
d) Toplam maliyetin bulunması ve sabit bir değere endekslenmesi,
e) Proje için borçlanma ve bu borçlanmayı karşılayacak uygun değer artış
seviyesinin bulunması.
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Arazi değer artış vergisi ile arazi spekülasyonu engellenerek, gayrimenkul
sahiplerinin arazileri yatırım yapmadan elde tutmalarının maliyeti artmaktadır
(Batt, 2001).
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5. TEM OTOYOLUNUN KENTSEL ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
5.1

İstanbul Gelişim Tarihi

15.yy.a kadar günümüzde tarihi yarımada olarak bilinen Fatih ilçesi sınırları içindeki
Eminönü ve Sultanahmet bölgesi ile Galata kulesinin bulunduğu bölge, Anadolu
yakasında ise Kadıköy’ün Marmara denizi tarafı küçük yerleşim alanları iken, 15-18
yy. arasında yerleşim alanı Avrupa yakasında Haliç kıyısı ve güneyde Zeytinburnu
yönünde genişlemiştir. Aynı dönemde Üsküdar’a olan talep artmış ve Boğaziçi’nde
birbirinden küçük yerleşimler ortaya çıkmıştır. 19. yy.da ise mevcut yerleşimler
Haliç’in Üst bölgesi, Beyoğlu ve Beşiktaş çevresinde geniş bir alana yayılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti döneminde 1920-1950 yılları arasında İstanbul’da nüfusun
hızla artmasıyla birlikte yerleşim alanları Marmara kıyıları boyunca ilerlemiş,
Bakırköy, Zeytinburnu ilçeleri, Bostancı ve Maltepe bölgeleri gelişmeye başlamıştır.
1950-1970 yılları arasında gelişme alanları kuzeye doğru ilerlemiş Tuzla ve Pendik
sahil kesimin yanı sıra Üsküdar’ın D-100 karayolunun kuzeyinde yer alan kısımları
ile Beykoz ve Sarıyer yerleşimleri büyümeye başlamıştır. (İBB,1995; İUAP, 2011)
Şekil 4.1’de İstanbul’un Türkiye’deki konumu ve Şekil 4.2’de İstanbul’un tarihsel
gelişiminin fiziksel mekana yansıması görülmektedir.

Şekil 5.1 : Türkiye’de İstanbul’un konumu.
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Şekil 5.2 : İstanbul’un tarihsel gelişimi (İBB,1995).
1973 yılında açılan Boğaziçi köprüsü ile birlikte İstanbul’un makro plan yapısı da
büyük ölçüde değişime uğramış, çalışma alanları ve konut alanlarının şehirde
dağılımında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Özellikle köprü açılıncaya kadar Anadolu
yakasında konut ağırlıklı bir yerleşim dokusu, Avrupa yakasında çalışma alanları
daha belirgin olmuştur. Hızla artan nüfus, yeni yapılanmayı ve yeni yerleşim
alanlarının düzenlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda İstanbul ilçeleri
yapılan düzenlemeler ile sayı ve nüfus açısından değişikliklere uğramıştır. Nüfus
artışının ve planlama kararlarının da etkisiyle birlikte şehir, çeperlere doğru
büyümesini sürdürmüş, kuzeydeki orman alanları ve havza alanlarını kaplayan
yerleşimler oluşmuştur.
Avrupa yakasında 1987 yılında, Kâğıthane ve Küçükçekmece, 1990 yılında
Bayrampaşa, 1993 yılında Esenler ilçeleri kurulmuştur. 1988 yılında işletmeye giren
TEM (Trans European Motorway) ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve çevre
yolu bağlantıları yerleşimlerin kuzeye doğru genişlemesini ve D-100 ile TEM yolu
arasında kalan boş arazilerin konut,

sanayi

ve çalışma alanları olarak

değerlendirilmesini beraberinde getirmiştir (Alpkökin ve diğ, 2005) .
2008 yılında 5747 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı il
sınırlarına kadar genişlemiş ve yeni ilçeler oluşturulmuştur. Anadolu yakasında,
Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe Avrupa yakasında ise Başakşehir, Arnavutköy,
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Beylikdüzü, Sultangazi, Esenyurt ilçeleri kurulmuş ve ilçe sayısı 39’a ulaşmıştır
(Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda
değişiklik yapılması hakkında kanun, 2008). 2007 nüfus sayımına göre ilçelerin
nüfusları ve alanları Çizelge 5.1’de verilmektedir (Url-4).
Çizelge 5.1 : 2007 yılı İstanbul ili Avrupa yakası alan ve nüfusu (Url-4).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

İLÇE
Avrupa yakası
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kâğıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu

Kara alanı
(km2 )
Nüfus (kişi)
3474,06
8.156.969
506,48
148.419
41,92
322.190
22,4
719.267
16,57
571.711
29,65
214.821
104,48
193.750
9,54
272.196
18,04
191.513
37,74
186.847
8,96
247.256
157,68
151.954
1040,42
61.566
18,51
468.448
43,12
335.316
228,14
317.695
15,93
455.498
11,67
464.109
7,17
318.545
14,83
418.229
37,51
662.566
151,26
276.407
869,51
118.304
36,24
436.935
34,98
314.684
11,31
288.743

Nüfus
yoğunluğu(kişi/km2)
2.348
293
7.686
32.110
34.503
7.245
1.854
28.532
10.616
4.951
27.596
964
59
25.308
7.776
1.393
28.594
39.769
44.427
28.202
17.664
1.827
136
12.057
8.996
25.530

5.1.1 Nüfus artış oranları
İstanbul ilinde nüfus artışı 1970 yılından itibaren Çizelge 5.2'de 2010 yılı nüfusu,
Çizelge 5.3'de ve yıllık nüfus artış oranı Çizelge 5.4’de verilmektedir. Anadolu
yakasında ilçelerin toplam nüfus içindeki oranı giderek artmaktadır. Bu gelişmede
köprülerin yapımı ile birlikte sağlanan otomobil odaklı ulaşım desteklenmiştir.
Zamanla yoğunluğu ve nüfusu daha az olan Anadolu yakasına talep artmıştır.
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Çizelge 5.2 : İstanbul ili nüfusu yıllara göre değişimi.
İSTANBUL
İlçeler nüfus
sayımları (kişi /yıl)

1970

1975

1980

1985

1990

2000

2007

Beykoz

76.385

92.767

114.812

136.063

161.609

210.832

241.833

Kadıköy

241.593

362.578

468.217

577.863

648.282

663.299

744.670

Kartal

64.028

105.202

144.185

188.686

273.572

407.865

541.209

Maltepe

48.360

98.160

144.185

199.930

254.256

355.384

415.117

Pendik

44.496

68.067

100.603

149.921

200.907

389.657

520.486

Tuzla

11.938

15.676

26.671

34.603

96.150

123.225

165.239

Ümraniye

27.740

51.938

105.045

166.887

303.434

605.855

897.260

Üsküdar

143.527

202.950

261.141

329.298

395.623

495.118

582.666

-

-

-

19.310

82.298

175.700

272.758

Adalar

17.600

13.171

18.232

14.785

19.413

17.760

10.460

Avcılar

11.203

16.534

33.546

60.565

126.493

233.749

323.596

Bağcılar

9.688

36.875

95.176

170.818

291.457

556.519

719.267

57.159

102.735

171.040

228.593

298.211

478.623

571.711

Bakırköy

112.312

150.942

165.319

183.286

301.673

208.398

214.821

Bayrampaşa

124.085

157.367

168.756

194.723

212.570

246.006

272.196

Beşiktaş

136.105

174.931

188.117

204.911

192.210

190.813

191.513

Beyoğlu

225.850

230.532

223.360

245.999

229.000

231.900

247.256

Büyükçekmece

14.658

21.062

35.903

58.365

142.910

384.089

688.774

Çatalca

54.865

50.397

53.154

59.015

64.241

81.589

89.158

136.997

122.885

93.324

93.383

83.444

55.635

32.557

33.025

64.471

113.653

161.184

223.826

380.709

517.235

Eyüp

114.746

139.851

162.244

182.464

211.986

255.912

325.532

Fatih

417.662

504.127

474.578

497.459

462.464

403.508

422.941

Gaziosmanpaşa

125.667

160.949

219.026

289.841

393.667

752.389 1.013.048

Güngören

40.160

73.593

108.440

151.991

213.109

272.950

318.545

Kağıthane

145.427

207.448

222.977

257.884

269.042

345.239

418.229

Küçükçekmece

77.762

123.649

192.642

255.516

352.926

594.524

785.392

Sarıyer

67.902

85.262

117.659

147.503

171.872

242.543

276.407

Silivri

37.443

40.106

53.032

55.625

77.599

108.155

125.364

Şile

19.427

18.648

20.424

19.310

25.372

32.447

25.169

Şişli

220.194

133.124

244.708

268.642

250.478

270.674

314.684

Zeytinburnu

117.905

123.548

124.543

147.849

165.679

247.669

288.743

2.975.909

3.749.545

4.664.712

5.752.272

Sultanbeyli

Bahçelievler

Eminönü
Esenler

Toplam
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7.195.773 10.018.735 12.573.836

Çizelge 5.3 : İstanbul ili nüfus sayımı 2010 (yeni ilçe merkezleriyle, Url-4 )
İSTANBUL
İlçeler nüfus
sayımı

2010

İSTANBUL
İlçeler nüfus
sayımı

2010

Beykoz

246.136

Büyükçekmece

Kadıköy

532.835

Çatalca

62.001

Kartal

432.199

Esenler

461.072

Maltepe

438.257

Eyüp

338.329

Pendik

585.196

Fatih

431.147

Tuzla

185.819

Gaziosmanpaşa

474.259

Ümraniye

603.431

Güngören

309.624

Üsküdar

526.947

Kağıthane

416.515

Sultanbeyli

291.063

Küçükçekmece

695.988

Ataşehir

375.208

Sarıyer

280.802

Çekmeköy

168.438

Silivri

138.797

Sancaktepe

256.442

Şile

28.119

Adalar

14.221

Şişli

317.337

Avcılar

364.682

Zeytinburnu

292.430

Bağcılar

738.809

Arnavutköy

188.011

Bahçelievler

590.063

Başakşehir

248.467

Bakırköy

219.145

Beylikdüzü

204.873

Bayrampaşa

269.481

Esenyurt

446.777

Beşiktaş

184.390

Sultangazi

468.274

Beyoğlu

248.084
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182.017

Çizelge 5.4 : İstanbul ili yıllık ilçe nüfus artış oranları.
İSTANBULİlçeler Yıllık
Nüfus Artış
Oranı (% / yıl)
Beykoz
Kadıköy
Kartal
Maltepe
Pendik
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Sultanbeyli
Adalar
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Eminönü
Esenler
Eyüp
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Şile
Şişli
Zeytinburnu
İstanbul
ortalaması

5.2

1970-1975

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1990-2000

2000-2007

4,29
10,02
12,86
20,60
10,59
6,26
17,45
8,28
-0,05
9,52
56,13
15,95
6,88
5,36
5,71
0,41
8,74
-1,63
-2,06
19,04
4,38
4,14
5,62
16,65
8,53
11,80
5,11
1,42
-0,80
-7,91
0,96

4,75
5,83
7,41
9,38
9,56
14,03
20,45
5,73
7,69
20,58
31,62
13,30
1,90
1,45
1,51
-0,62
14,09
1,09
-4,81
15,26
3,20
-1,17
7,22
9,47
1,50
11,16
7,60
6,45
1,90
16,76
0,16

3,70
4,68
6,17
7,73
9,80
5,95
11,77
5,22
-3,78
16,11
15,90
6,73
2,17
3,08
1,79
2,03
12,51
2,21
0,01
8,36
2,49
0,96
6,47
8,03
3,13
6,53
5,07
0,98
-1,09
1,96
3,74

3,76
2,44
9,00
5,43
6,80
35,57
16,36
4,03
65,24
6,26
21,77
14,12
6,09
12,92
1,83
-1,24
-1,38
28,97
1,77
-2,13
7,77
3,24
-1,41
7,16
8,04
0,87
7,62
3,30
7,90
6,28
-1,35
2,41

3,05
0,23
4,91
3,98
9,39
2,82
9,97
2,51
11,35
-0,85
8,48
9,09
6,05
-3,09
1,57
-0,07
0,13
16,88
2,70
-3,33
7,01
2,07
-1,27
9,11
2,81
2,83
6,85
4,11
3,94
2,79
0,81
4,95

2,10
1,75
4,67
2,40
4,80
4,87
6,87
2,53
7,89
-5,87
5,49
4,18
2,78
0,44
1,52
0,05
0,95
11,33
1,33
-5,93
5,12
3,89
0,69
4,95
2,39
3,02
4,59
1,99
2,27
-3,20
2,32
2,37

5,20

4,88

4,66

5,02

3,92

3,64

Anadolu Yakası TEM – Beykoz, Ümraniye, Kartal, Pendik, TuzlaAlanının
Önemi-Tarihsel Gelişimi

İstanbul’da nüfusun artışı ile birlikte artan konut ihtiyacı şehrin çeperler doğru
büyümesine yol açmıştır. 1950 yılından sonra başlayan hızlı kentleşme, 1973
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yılından sonra Boğaziçi Köprüsünün açılması ile birlikte, konut alanı olarak Anadolu
yakası da tercih edilmeye başlamış ve İstanbul nüfusunun iki yaka arasında
dağılımında değişim başlamıştır. 1988 yılında FSM köprüsü ve otoyol ve bağlantı
yollarının hizmete girmesi ile birlikte otoyol ve bağlantı yolları çevresinde
kümelenmeler oluşmuştur.
Anadolu yakasında 1984 yılında Beykoz, 1987 yılında Pendik ve Ümraniye ilçeleri
kurulmuştur. 1988 yılında işletmeye giren TEM ile birlikte Fatih Sultan Mehmet
köprüsü ve çevre yolu bağlantıları yerleşimlerin kuzeye doğru genişlemesini, iki
yaka arasında nüfus dengesinde ise Anadolu yakasının payının artmasına yol açmıştır
(Alpkökin ve diğ, 2005) .
1985 yılında 19.310 nüfusa sahip Sultanbeyli nüfusu 1990 yılında 82.298'e, 2000
yılında 175.700'e 2010 yılında ise 291.063 kişiye ulaşmıştır. Ortalama yıllık nüfus
artış hızında Sultanbeyli 1985 ile 2007 yılları arasında % 28,2 artış hızıyla ilk sırada
gelmektedir. Yapılaşma ve erişilebilirlikte artış hızlı değişimin göstergesi olmuştur.
TEM otoyolu yapımında daha önce giriş-çıkışı olmayan ilçe merkezine, oluşan
büyük talep nedeniyle otoyola erişimi sağlayan kavşak yapılmıştır. .
Anadolu yakasında 2007 yılında nüfusu 897.260 olan Ümraniye, 744.670 olan
Kadıköy, 541.209 olan Kartal, 582.666 olan Üsküdar ilçe nüfuslarının bir kısmını
yeni kurulan Ataşehir, Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerine devretmiş 2010 yılında
yeni kurulan bu 3 ilçenin nüfus toplamı 800.088 olmuştur.
Ümraniye, Anadolu yakasında nüfus artış hızı açısından 1970 yılı ile 2007 yılı
nüfuslarına göre en yüksek değere sahiptir 27.000 nüfustan 897.260 nüfusa
ulaşmıştır. 1970 -2007 yılları arasında ise %13,8 ile Ümraniye, %11,6 ile Tuzla,
%8,5 Pendik, %8,3 Maltepe, % 7,5 Kartal ilçeleri İstanbul ortalaması olan %6,2'den
daha fazla pay almıştır (Url-12).
Otoyolun açılmasından sonra 1990 yılı ile 2007 yılları arasında nüfus artış oranı
ortalamasında ise ilk sırada Sultanbeyli %9,62, daha sonra sırasıyla Ümraniye
%8,42; Pendik %7,10; Kartal %4,79 ile Anadolu yakasında nüfusları hızla arna
ilçeler olmuştur. Anadolu yakası nüfus artış ortalaması olan %4,78'den daha düşük
paya sahip ilçeler ise %3,84 ile Tuzla, %3,19 ile Maltepe, %2,57 ile Beykoz, %2,52
ile Üsküdar ve %0,99 ile Kadıköy ilçeleridir. Kadıköy önemli bir merkez olmasına
rağmen, nüfus artışında giderek daha düşük bir pay almaya başlamıştır.
113

5.2.1 Konut sayısı –işyeri sayısındaki değişiklikler
1950-1980 arasında yapılan binalar daha çok D-100 ve sahil çevresinde gelişirken,
1980 -1990 yılları arasında TEM otoyolu yakınındaki alanlar talep görmeye
başlamıştır (Şekil 5.3, Şekil 5.4). 1990 -2000 yılların arasında yapılan binalar ise
Pendik ve Kartal ilçelerinin kuzeyinde yerleşim alanları oluşmaya başlamıştır.
Otoyol ile ulaşılabilirliğin kolaylaşması bu yapılaşmada temel etkenlerden birisidir.
Diğer bir etken ise daha çok kamu arazilerinde oluşan kaçak yapılaşmadır (Şekil
5.5). İstanbul’da hızlı kentleşme bina yapım sayılarında da görülmektedir. Kümülâtif
olarak değerlendirildiğinde, mevcut binaların %37,67’si 1990 yılı sonrasında,
%66,13’ü 1980 yılı sonrasında, %83,53’ü 1970 yılı sonrasında, yapılmıştır (Şekil
5.6, Şekil 5.7; Devlet İstatistik Enstitüsü, 2001).

Şekil 5.3 : Bitiş yılına göre İstanbul Anadolu yakasında bina sayısı
(adet/mahalle,1950-1980 yılları).

114

Şekil 5.4 : Bitiş yılına göre İstanbul Anadolu yakasında bina sayısı (adet/mahalle,
1980-1990 yılları)

Şekil 5.5 : Bitiş yılına göre İstanbul Anadolu yakasında bina sayısı (adet/mahalle,
1990-2000 yılları).
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Şekil 5.6 : İstanbul’da yıllara göre yapılan bina sayısı (Devlet İstatistik Enstitüsü,
2001).

Şekil 5.7 : Bitiş yılına göre İstanbul’da bina sayısının toplam bina sayısı içindeki
oranı (1929-2000; Devlet İstatistik Enstitüsü, 2001).
Ataşehir İlçesi; Üsküdar’a bağlı 3, Kadıköy’e bağlı 7, Ümraniye’ye bağlı 3,
Samandıra’ya bağlı 1 mahallenin katılımıyla oluşturulmuştur. Çekmeköy İlçesi;
Ömerli, Alemdağ ve Taşdelen ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona
ermesi ve bu belediyelere bağlı 17 mahalle ile 5 köyün katılması ile oluşturulmuştur
(Url-4). Anadolu yakasında oluşturulan Sancaktepe İlçesine Samandıra, Sarıgazi ve
Yenidoğan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılmış ve 20 mahalle ile 2
köy bağlanmıştır (Çizelge 5.5).
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Çizelge 5.5 : İstanbul ili Anadolu yakası alan ve nüfusu (Url-4).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

İlçe
Anadolu yakası
Adalar
Ataşehir
Beykoz
Çekmeköy
Kadıköy
Kartal
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Şile
Ümraniye
Üsküdar
Tuzla
Sultanbeyli

2

Kara Alanı(km )
1.869,13
11,05
25,87
310,36
148,02
25,07
38,54
53,06
180,2
61,87
781,73
45,3
35,34
123,86
28,86

Nüfus (kişi)
4.416.867
10.460
345.588
241.833
135.603
550.801
427.156
415.117
520.486
223.755
25.169
553.352
529.550
165.239
272.758

2

Nüfus yoğunluğu(kişi/km )
2.363
947
13.359
779
916
21.971
11.083
7.824
2.888
3.617
32
12.215
14.984
1.334
9.451

Düzenleme kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan ilk kademe belediyelerinden
Çavuşbaşı Beykoz’a, Mimar Sinan, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye-Kamiloba ve
Muratbey Büyükçekmece’ye, Binkılıç, Çiftlikköy ve Karacaköy Çatalca’ya,
Bahçeköy Sarıyer'e, Büyükçavuşlu, Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka, Ortaköy,
Kavaklı ve Selimpaşa Silivri’ye, Ağva Şile’ye, Akfırat ve Orhanlı Tuzla’ya, Göktürk
ise Eyüp’e bağlanmıştır (2007 nüfusu ve 30.04.2009 düzenlemesine göre, Url-4).
5.2.2 Bölgede erişilebilirlik
Çizelge 5.6 : İstanbul otoyol ve bağlantı yolları hizmete giriş tarihleri.Çizelge 5.6’da
İstanbul makro formunda önemli değişikliklere yol açan otoyol ve bağlantı yollarının
hizmete giriş tarihleri ve uzunlukları yer almaktadır. Bölgesel olarak 1988 yılı
sonrasında konut ve işyeri bu yatırımlar ile ulaşım süresi kısalmış, erişilebilirlikteki
bu artış, bölgenin tercih edilmesinde Anadolu yakasının payının artmasında etkili
olmuştur. İstanbul’da yapılan köprü ve çevreyollarının geçişi kolaylaştırması,
kıtalararası konut– işyeri yolculuklarının artmasına yol açmıştır (Eryılmaz ve Ergün,
2010). Sabah zirve saatlerde Anadolu yakasından işyerinin daha yoğun olduğu
Avrupa yakası yönüne, akşam ise aksi yönde ek şerit uygulaması yapılmaktadır. İki
köprüden günde ortalama 100.000 taşıt/yön olmak üzere toplam 400.000 araç geçiş
yapmaktadır (416.354 taşıt/gün, 2011 yılı KGM verisi, Url-11).
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Çizelge 5.6 : İstanbul otoyol ve bağlantı yolları hizmete giriş tarihleri.
Otoyol Tanımı

Km

İşletmeye Açılış Tarihi*

Boğaziçi Köprüsü

-

29.10.1973

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

-

03.07.1988

Levent - Kozyatağı

21

03.07.1988

Çamlıca-Gebze

39

20.08.1990

Çamlıca Kavşağı-Anadolu Kavşağı

6

17.06.1991

Şekerpınar Kavşağı-Çayırova Kavşağı

7

23.12.1991

Ümraniye Kavşağı-Altunizade Kavşağı

4

06.07.1995

Ümraniye Kavşağı-Sultançiftliği Kavşağı

10

06.07.1995

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu

10

12.12.1995

2

12.07.1998

10

1998

Ümraniye -Altunizade
Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu
* Karayolları Genel Müdürlüğü 1999-2000.
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6. TEM OTOYOLUNUN ARAZİ DEĞERLERİNE OLAN ETKİSİ
Ulaştırma yatırımlarının ekonomik etkilerini belirleyen birçok çalışmada zaman
serileri yöntemi izlenmiştir. Nitelik olarak benzer bölgelerde (yoğunluk, ulaşım
odaklarına uzaklık vb) alım-satım yapılan gayrimenkuller farklı zamanlarda
kaydedilmekte, gayrimenkullerin fiyat değişimleri incelenmektedir. Gayrimenkul
yatırımlarının fiyatlarındaki değişimleri bulmak, gerçek değerlere ulaşmak çoğu
ülkede olduğu gibi ülkemizde de oldukça güçtür. Gayrimenkul alım-satım
fiyatlarının bildiriminde zorunluluk bulunmaması, vergi oranlarının algılanış biçimi,
ticari gizliliğin sağlanması vb. sebeplerle veritabanı oluşturulmasında aksaklıklar
meydana gelmektedir.
Gayrimenkul alım-satımında aracı kuruluşlar, emlak komisyoncuları, fiili olarak bu
sürecin bir parçası durumuna gelmişlerdir
Bu tez çalışması kapsamında iki tip veri seti kullanılmıştır. Birinci tip veriler Gelirler
İdaresi Başkanlığından, ikinci grup ise Karayolları Genel Müdürlüğünden
sağlanmıştır.
1.tip veriler : Gelirler İdaresi Başkanlığından elde edilen verilerdir. Geçmiş yıllara
ait, dört yılda bir yenilenen “Arsa ve Arazi Asgari Birim Metrekare Değerleri”
verilerini içermektedir. Otoyolun ekonomik etkilerini saptamada 1986 yılından
itibaren 2006 yılına kadar olan vergi değerleri kullanılmıştır. Arsa ve arazilerin
vergilendirmesinde esas alınan bu fiyatlar ile incelenen bölgede değerlerin nasıl
değiştiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
Otoyolun işletmeye açılmasından önce ve sonrasında bulunan değerler, otoyolun
çevresinde oluşan değer değişiklikleri ve değişim oranları, arsa ve arazilere olan
talebin yönünü belirlemede kullanılmıştır.
Arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığınca oluşturulan komisyonlar tarafından belirlenerek yayınlanmakta, her yıl
belirli bir oranda artırılmaktadır.
213 sayı ve 04/01/1961 tarihli Vergi Usul Kanunu'nda 03/04/2002 - 4751 S.K./1. md.
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yapılan değişiklikle arsa ve arazilere ait asgari birim değerleri oluşturulan üç farklı
komisyonla belirlenmektedir.
Arsalara ait takdir komisyonu, 213 sayılı Kanunun 72'nci maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca;
a) Belediye başkanı veya tevkil edeceği (vekil bırakacağı) bir memur (başkan), b)
İlgili belediyeden yetkili bir memur, c) Tapu sicil müdürü veya tevkil edeceği bir
memur, d) Ticaret odasınca seçilmiş bir üye, e) İlgili mahalle veya köy muhtarından
oluşur.
Arazilere ait takdir komisyonu, 213 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca;
a) Vali (başkan), b) Defterdar, c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürü, ç) İl
merkezlerindeki ticaret odasından seçilmiş bir üye, d) İl merkezlerindeki ziraat
odasından seçilmiş bir üyeden oluşmaktadır.
213 sayılı Kanunun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendi
hükmüne göre, büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsa ve araziye ait takdir
komisyonu kararlarını inceleyecek merkez komisyonu ise;
a) Vali veya vekâlet vereceği memurun başkanlığında, b) Defterdar veya vekâlet
vereceği memur, c) Vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü, ç) Ticaret
odasınca görevlendirilecek bir üye, d) Serbest muhasebeci mali müşavirler odasınca
görevlendirilecek bir üye, e) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek
bir üyeden oluşmaktadır.
Takdir komisyonları 4 yılda bir yeni değerler belirlemektedir. İlgili kanunda yapılan
düzenlemeyle

birlikte

Bakanlar

Kurulu'nun,

yeniden

değerleme

işlemini,

gerektiğinde 2 veya 8 yılda bir olacak şekilde değiştirebileceği hükmü eklenmiştir.
Takdir komisyonları mahalle ve sokak bazlı olarak tüm yerleşme alanlarını ve arazi
alanları için asgari standartlara göre vergilendirmede rayiçleri belirlemekte, o yıla ait
vergi değerleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlandıktan sonra, yerel ve
merkezi yönetimler tarafından uygulanmaktadır.
2. tip veriler : Çalışmada kullanılan 2. tip veriler ise, Karayolları Genel
Müdürlüğünden (KGM) temin edilmiştir. KGM’nin, otoyol, devlet ve il yollarını
yapımı için, gerektiğinde taşınmaz malları kamulaştırma, satın alma ve kiralama
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yetkisi bulunmaktadır.
TEM otoyolunun inşa sürecinde KGM’nin, kamulaştırma için yaptığı işlemler
incelenmiştir. Otoyol yapımından önce keşif bedeli çıkartıldığından tespit edilen
takdir değerleri, kamulaştırma değerleri ve yapılan itirazlar sonucunda mahkemelerin
verdiği kararlara göre belirlenen fiyatlar otoyol yapım sürecinde o tarihte kesinleşmiş
değerleri göstermektedir. Bu değerler Karayolları 1. ve 17. Bölge Müdürlüğü
arşivinden temin edilmiştir. Güzergâh boyunca yapılan itirazlara göre sonuçlanan
gayrimenkul kamulaştırma bedelleri, son fiyat olarak kullanılmıştır.
Otoyol kavşak çevresi, arazi kullanım açısından tercih edilen alanlardır. Otoyol ve
bağlantı yolları ulaşım altyapısının getirdiği erişilebilirlik avantajı, alternatif
güzergâh varlığı, bu bölgelerin talebinde önemli rol oynamaktadır. Kavşak noktaları
öncelikle büyük alışveriş merkezleri olmak üzere, lojistik şirketleri, yolcu taşıma ve
hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler için önemli bir düğüm noktası özelliği
taşımaktadır.
Anadolu otoyolu 34 km otoyol ve Fatih sultan Mehmet köprüsü olmak üzere 1988
yılında işletmeye açılmıştır, yapım maliyeti 391,5 milyon $'dır. 3 Temmuz 1988
tarihinde açılan Fatih Sultan Mehmet köprüsü yapım maliyeti 144,4 milyon $'dır 1988 yılı fiyatları ile-. 1 tünel (245m) ve 7 viyadükten (~2705m) oluşan 35 kmlik
bitümlü sıcak karışım olarak yapılan yol üst yapısı maliyeti 247,1 milyon $ ve otoyol
km maliyeti (1988 yılı fiyatı ile) ~ 7,06 milyon$ olarak hesaplanmıştır (Url-6, Url-9).
İstanbul -Ankara arasında Çamlıca-Gebze 1990-1992, İzmit-Sakarya1990-1992,
Kazancı- Gerede -Ankara 1992-1994yıllarında açılması ve Bolu Dağı Geçişinin 2007
yılında tamamlanması ile toplam 403 km'lik otoyol hattı 4 milyar $ maliyetle
yapılmıştır(Url-9) .
İnceleme alanı olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile İstanbul Tuzla İlçesi arasında
yer alan otoyol kesimi seçilmiştir.
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Şekil 6.1 : Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Anadolu Otoyolu O-2 kesimi (Url-6).
6.1

TEM Otoyolu Takdir Komisyonu Değerleri

Bu çalışmada, otoyol yapımından önce otoyol güzergâhı boyunca takdir komisyonu
tarafından belirlenen alana ait değerler, Karayolları genel Müdürlüğü, 1. ve 17 Bölge
Müdürlüğü arşivinden bulunarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu değerlerden
alanda O-2, O-4 otoyollarının İstanbul Anadolu yakasında kalan kesimi (Kavacık –
Kurtköy) incelenmiştir. Üsküdar, Gebze, Kartal, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla ve
Maltepe ilçelerine ait değerleri içeren 1985 yılı takdir komisyonu değerleri (1108 ile
1970 m. arasında ilk 30 değer) Çizelge 6.1'de görülmektedir. Bu değerler otoyol
güzergâhında yapılan ilk değerlendirmelerdir.
Bulgurlu mahallesi sınırlarında rayiç bedel olarak ortalama 5667 TL/ m2 (1985 yılı),
İstiklal ve Namık Kemal mahallesi sınırlarında rayiç bedel olarak ortalama 6000
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TL/m2 (1985 yılı) olarak bulunmuştur. Yukarı Dudullu Mahallesi için 827 TL/m2
(1985 yılı), Küçükbakkalköy mahallesi sınırlarında rayiç bedel olarak ortalama 500
TL/m2 (1985 yılı), Büyükbakkalköy mahallesi sınırlarında rayiç bedel olarak
ortalama 2315 TL/m2'dir (1985 yılı). 1987 yılı için Aydınlı’da rayiç değerler
ortalama 1000 TL/m2, Kurna’da 1436 TL/m2, Orhanlı’da 1879 TL/m2 olarak
belirlenmiştir (Çizelge 6.2, Çizelge A-1, Çizelge A-2, Çizelge A-3).
Çizelge 6.1 : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu rayiç değer
ortalamaları.
SAYI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Takdir değeri Tarih
TL /m2
Km+ ilk
5 000
1 108
5 000
1 147
5 000
5 000
5 000
5 000
1 249
5 000
1 147
6 000
1 324
6 000
1 439
6 000
1 463
6 000
1 602
6 000
6 000
6 000
1 368
6 000
1 560
6 000
1 686
6 000
1 880
6 000
1 907
6 000
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
6 000
1 560
6 000
1 602

23.05.1985
Km +son
1 249
1 236

1 368
1 236
1 405
1 549
1 556
1 689

1 463
1 602
1 774
1 950
1 970

1 602
1 689

Konum
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Y.Dudullu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Y.Dudullu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu

Tarih
29.07.1985
29.07.1985
01.05.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985

29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985

Kamulaştırma bedelleri arsa veya araziler için takdir edilen değer haricinde
kamulaştırma sonucunda ödenen net miktarı vermektedir.
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Çizelge 6.2 : Mahallelere göre TEM otoyolu takdir komisyonu değerleri.
Ortalama
Fiyatı ($/m2)

MAHALLE
BULGURLU
N.KEMAL
İSTİKLAL
BULGURLU
K.BAKKALKÖY
B.BAKKALKÖY
FERHATPAŞA
KADIKÖY
Y. DUDULLU
ORHANLI
KURNA
AYDINLI

10,80
11,43
11,43
5,72
0,95
4,41
5,72
2,86
1,66
2,19
1,65
1,16

Yıl
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1987
1987
1987

6.1.1 TEM otoyolu yan yolları takdir komisyonu değerleri
Otoyol yan yolları da kamulaştırıldığı için takdir komisyonları farklı bağlantı yolları
için ilk değerlendirmeyi yapmıştır. Kartal bağlantı yolu, Çamlıca Gebze Samandıra
üst geçit 5+034 6+488- 10+482 -91/73 arası bağlantı yolu 02.04.1992 tarihli takdir
komisyonu değerlerinin ilk 30 adedi Çizelge 6.3' ve TEM otoyolu İstanbul Anadolu
yakası bağlantı yolları ortalama, maksimum ve minimum rayiç değerleri Çizelge
6.4'de görülmektedir.
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Çizelge 6.3 : TEM güzergâhı Kartal –Samandıra bağlantı yolu 1992 yılına ait takdir
komisyonu rayiç değerleri (ilk 30 değer) Çamlıca- Gebze- Samandıra
üst geçit 5+034 - 6+488 - 10+482 arası bağlantı yolu.

Sayı
12
10
11
3
4
5
6
7
8
9
56
57
58
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
81
82
83

Takdir
değeri
TL/m2
130 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000

km+ ilk km +son
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Konum
Atışokulu/Gaziler
Atışokulu/Gaziler
Atışokulu/Gaziler
Atışokulu/Tavşantepe
Atışokulu/Tavşantepe
Atışokulu/Tavşantepe
Atışokulu/Tavşantepe
Atışokulu/Tavşantepe
Atışokulu/Tavşantepe
Atışokulu/Tavşantepe
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık
Balcıdere/Soğanlık

Tarih
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992
02.04.1992

Çizelge 6.4 : TEM otoyolu İstanbul Anadolu yakası bağlantı yolları ortalama,
maksimum ve minimum rayiç değerleri.
Konum
Ortalama TL/m2
Maks. TL/m2 Min. TL/m2 Yıl
Yalnızselvi/Soğanlık
587 500
900 000
200 000
Örenler/Yakacık
450 000
450 000
450 000
Yakacık
450 000
500 000
300 000
Çavuşoğlu/Kartal
350 000
350 000
350 000
Balcıdere/Soğanlık
300 000
300 000
300 000
Havuzlu/Soğanlık
300 000
300 000
300 000
Köykenarı/Soğanlık
300 000
300 000
300 000
Mezarlık/Soğanlık
294 737
300 000
200 000
Soğanlık
278 000
300 000
190 000
Beylikbağları/Soğanlık
271 429
150 000
150 000
Kartalyolu/Yakacık
200 000
200 000
200 000
Gaziler/Soğanlık
184 483
190 000
150 000
Atışokulu/Tavşantepe
150 000
150 000
150 000
Söğütlüdere/Soğanlık
150 000
150 000
150 000
Atışokulu/Gaziler
143 333
150 000
130 000
Kurtköy
111 500
145 000
30 000
Çıkrıkköy/Aydınlı
68 000
68 000
68 000
Tekmedere
68 000
68 000
68 000
Örenler/Şeyhli
63 250
68 000
30 000
Büyükdere
48 174
68 000
30 000
Aydınlı
45 200
68 000
30 000
Şeyhli
33 800
68 000
30 000
Durhasan
33 333
35 000
30 000
Mercimekli
31 500
35 000
30 000
Ağıldere
30 000
30 000
30 000
Ayazma
30 000
30 000
30 000
Celaldağ/Orhanlı
30 000
30 000
30 000
Çatıkderesi
30 000
30 000
30 000
Çobanpınarı
30 000
30 000
30 000
Değirmendere
30 000
30 000
30 000
Değirmenönü
30 000
30 000
30 000
Değirmentepe
30 000
30 000
30 000
Kahveci
30 000
30 000
30 000
Karakadıağılı/Kurtköy
30 000
30 000
30 000
Kumluca
30 000
30 000
30 000
Kuruselvi
30 000
30 000
30 000
Orhanlı
30 000
30 000
30 000
Orhanlıyolu
30 000
30 000
30 000
Paşaköy-Yakacık
30 000
30 000
30 000
Samandırasoşesi/Soğanlık
30 000
30 000
30 000
Şeyhli/Kuyucak
30 000
30 000
30 000
Şeyhli/Mantarlık
30 000
30 000
30 000
Akse
29 715
38 000
10 000
İnkılap/Ümraniye
9 630
25 000
2 000
Çakmak/Ümraniye
2 824
40 000
500
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1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1988
1985
1985

6.1.2 Mahkeme kararları sonucunda saptanan arazi değerleri
Otoyol yapımı sürecinde, arazi sahiplerinin bir kısmı Karayolları Genel
Müdürlüğünün belirlediği kamulaştırma rayiç bedellerine itiraz ederek, takdir edilen
değerlerin artırılmasını talep etmişler ve mahkemeye başvurmuşlardır. Mahkemelerin
vermiş olduğu kararlarda değer artışlarındaki değişiklikler de kamulaştırma
dosyalarına aktarılmıştır. Genellikle bu gayrimenkullerde değer artışı (tezyidi bedel),
gayrimenkulün, mevcut dokunun değişmesi ve yeni yapılan yollardan olumlu
etkilenmesi sonucunda değerlenmesini göz önünde bulundurmaktadır.
Mahkemelerin kararlarında eğer rayiç bedelden yüksek bir bedel takdir edilmişse
dava açılmasından itibaren gayrimenkul sahiplerinin lehine faiz de işletilmektedir.
İncelenen 528 adet bedel artırma davasının sadece 1 tanesi davayı açan gayrimenkul
sahibinin, diğerleri ise (527 adedi) kamulaştırma işlemini yürüten Karayolları Genel
Müdürlüğü aleyhine sonuçlanmıştır (Çizelge 6.5).
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Çizelge 6.5 : Tezyid davaları mahkeme sonuçları
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6.1.3 Maliye bakanlığı verileri
Mahalle ve sokak temel alınarak tüm yerleşme alanlarını ve arazi alanları için asgari
standartlara göre vergilendirme için saptanan rayiçler Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığınca

oluşturulan

komisyonlarca

her

4

yılda

bir

belirlenerek

yayınlanmaktadır. Komisyonca belirlenen değerlere itiraz yapılırsa, yeniden
değerlendirme

yapılmakta

ve

kesinleşen

değerler

yerel

yönetimlerce

uygulanmaktadır. Bakanlığa bağlı Gelirler İdaresi Başkanlığının hazırladığı bu
verilere göre emlak vergileri ödenmektedir. Ülkemizdeki tüm cadde ve sokaklar bu
değerlendirme işlemine tabi tutulmaktadır.
Her 4 yılda bir yenilenen değerleri, bakanlar kurulu gerektiğinde daha sık
güncelleyebilmekte ya da her yıl belirlenen bir oranda artış uygulamaktadır. Çizelge
6.6’da ülkemizde uygulanmış “Arsa ve Arazi Birim Asgari m2 Değerleri”ndeki artış
oranı görülmektedir.1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997
yıllarında vergi oranlarında artış yapılmamıştır. Yani bir önceki yıla göre enflasyon
oranı kadar indirim yapılmıştır denilebilir (Url-13; Url-14). Oysa aynı dönemde
kamu borç faiz oranları %60 ile %134 oranında değişmektedir. 1998 yılından sonraki
yıllarda ise komisyonların belirledikleri değerler ve bunun haricindeki yıllardaki artış
oranlarında genellikle enflasyon oranı dikkate alınarak değişikliğe gidilmektedir.
Rayiç bedel belirlenirken gayrimenkulün niteliği ve bulunduğu bölgede vergi
oranlarında fark oluşturmaktadır (Çizelge 6.7).
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Çizelge 6.6 : Arsa ve arazi birim asgari m2 değerlerinde artış oranları ve kamu borç
faiz oranları (Url-13; Url-14).
Yıllar

Artış Oranı

Kamu Borç Faiz Oranı %

1986

Kitap Yayınlandı

37

1987

Oran Değişmedi

62

1988

Oran Değişmedi

84

1989

Oran Değişmedi

75

1990

Kitap Yayınlandı

53

1991

Oran Değişmedi

80

1992

Oran Değişmedi

86

1993

Oran Değişmedi

86

1994

Kitap Yayınlandı

158

1995

Oran Değişmedi

123

1996

Oran Değişmedi

134

1997

Oran Değişmedi

124

1998

Kitap Yayınlandı

115

1999

77,80%

109

2000

26,50%

36

2001

30,00%

99

2002

Kitap Yayınlandı

62

2003

29,50%

46

2004

14,25%

24

2005

5,60%

16

2006

Kitap Yayınlandı

18

Çizelge 6.7 : Konuma ve gayrimenkul türüne göre "arsa ve arazi birim asgari m2
değerleri" vergi oranları.
Normal Yöreler Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi
Konut

1/1000

2/1000

İşyeri

2/1000

4/1000

Arsa

3/1000

6/1000

Arazi

1/1000

2/1000
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6.2

İnceleme Alanı İçin Esas Alınan Arazi Değer Artışları

Arazi değerlerinin değişimini saptamak üzere; örnek bölge olarak, İstanbul’un
Anadolu yakasında yer alan ilçelere (Adalar ve Şile ilçesi hariç) ait mahalleler
seçilmiştir. Bu alanda TEM otoyolunun etkisini belirlemek amacıyla TEM otoyolu
öncesinde ve otoyol yapımı sonrasında arazi değerleri için Maliye Bakanlığı Gelirler
Müdürlüğünün yayınlamış olduğu rayiç değerler kullanılmıştır. Enflasyonun rayiç
değerler üzerinde etkisini kaldırmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı
üretici fiyat endeksi esas alınarak hesaplama yapılmıştır. Böylece enflasyon
etkisinden arındırılmış değerlerin birbirleriyle karşılaştırılması ve istenilen tarihteki
değerler bulunabilmektedir. Türkiye istatistik kurumunun yapmış olduğu, üretici
fiyat

endeksi (TEFE-ÜFE)

1994 yılı

baz

değeri 100 alınarak her

ay

güncellenmektedir. Çalışmada 1985, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 yıllarına ait rayiç
değerler, 2006 yılına güncellenerek değerleme yapılmıştır (’de yer alan üretici fiyat
endeks değerlerinden yıllık ortalamalar alınmış ve Çizelge 6.9'daki katsayılar
kullanılmıştır ). Ayrıca rayiç değerlerin döviz karşılığı (dolar cinsinden, o yıla ait
günlük kurların yıllık ortalaması şeklinde) bulunmuştur.
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Çizelge 6.8 : Üretici fiyat endeksi 1994=100(*).
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Çizelge 6.9 : Yıllık ortalama $ -TL ve ÜFE karşılıkları.
Yıl

$/TL

$

ÜFE’ ye göre

1986

0,00068

100

100

1987

0,00086

126

133

1988

0,00142

210

226

1989

0,00212

312

370

1990

0,00261

384

564

1991

0,00418

615

876

1992

0,00687

1.011

1.420

1993

0,01100

1.618

2.250

1994

0,02978

4.379

4.693

1995

0,04593

6.753

8.731

1996

0,08144

11.975

15.360

1997

0,15208

22.364

27.925

1998

0,26119

38.408

47.984

1999

0,41931

61.659

73.446

2000

0,62637

92.107

111.222

2001

1,23009

180.884

179.765

2002

1,51198

222.335

269.839

2003

1,50348

221.085

338.819

2004

1,42993

210.270

376.402

2005

1,34739

198.133

407.406

2006

1,43637

211.216

447.192

İncelemede İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan mahallelerine ait veriler CBS
(Coğrafi bilgi sistemleri) ile bilgisayar ortamında işlenmiştir. İstanbul’un Anadolu
yakasında TEM otoyolu, karayolu ağı ve incelenen mahallelere ait rayiç değer
bilgileri birlikte değerlendirilmiştir.
Rayiç değerler cadde ve sokak bazlı olarak oluşturulması nedeniyle rayiç değerlerin
işlenmesinde çeşitli sorunlar oluştuğu gözlenmiştir.
Bunlardan bazıları; rayiç değeri belirlenen yıllarda günümüzdeki ilçelerin, sokak ve
caddelerin olmayışıdır (Pendik, Ümraniye ilçeleri 1987 yılında, Ataşehir, Çekmeköy,
Sancaktepe ilçeleri 2008 yılında kurulmuştur, Url-4).
Rayiç değerler belirlenen yıllarda cadde ve sokak isimlerinin değişmesi, bazı
caddelerin

rayiç

değerlerinin

ikiye

bölünerek

yukarı

ve

aşağı

şeklinde

belirlenmesidir.
Bazı mahallelerin daha sonra kurulan ilçelere katılırken önceki alanlarının değişmesi,
mahallelere sokak, cadde eklenmesi veya çıkarılmasıdır. Böyle bir durum
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görüldüğünde mahalle değer ortalamaları daha önceki yıllara göre büyük oranda
değişmektedir.
Farklı ilçe belediyelerine ait imar planlarının bütünlük oluşturmaması, değerleme
farklarına yol açmasıdır. KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) değerlerinin mevzii plan
kararlarıyla değiştirilmesidir.
Rayiç belirleme amacıyla kurulan komisyonların değerlemelerinde (özellikle komşu
mahallelerin sınır bölgelerinde) farklılıkların oluşmasıdır.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı mahalle rayiç değeri ortalamalarında mevcut
olan cadde ve sokakların değerleri alınmış, eğer böyle bir mahalle komisyonun değer
belirleme zamanında mevcut değilse, mahallenin bağlı olduğu ilçe bazında öngörülen
asgari rayiç değeri kabul edilmiştir. Mahallelerin uzaklık ile ilgili hesaplamalarda
kullanılmak üzere her mahalle için, sınırlarının çevrelediği alanın ağırlık merkezi
noktası

(centroid-geometrik

merkez)

belirlenmiştir

(Şekil

6.2).Mahalle

merkezlerinin X ve Y koordinat değerleri, TEM otoyoluna, deniz kıyısına, FSM
köprüsüne, TEM üzerinde yer alan kavşaklara, MİA’ya (Merkezi İş Alanı (Şekil A.3)
uzaklıklar ve rayiç bedel korelâsyonları hesaplanmıştır (Şekil A.7, Şekil A.8, Çizelge
A.1, Çizelge A.2).

Şekil 6.2 : Mahalle Merkezleri (centroid) belirlenmesi.
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TEM otoyolu ile mahalle merkezlerine olan uzaklıklar iki farklı şekilde
incelenmiştir: a) mahalle merkezlerinin TEM otoyolunun en yakın noktasına kuş
uçuşu uzaklıkları bulunmuştur. b) Mahalle merkezlerinin TEM otoyoluna çıkışı
(kavşak noktası) için kullanabilecekleri en kısa mesafe hesaplanmıştır. Hesaplamada
mahalle merkezlerinden (Şekil 6.2) kavşak noktalarına çıkış mesafeleri için Ankara
ve İstanbul yönüne uzaklıkların ortalaması alınmıştır (Şekil 6.3). Böylece
mahallelerin otoyola erişimi için uzaklıkları metre cinsinden bulunmuştur.

Şekil 6.3 : Mahalle merkezlerinden kavşak noktalarına olan uzaklıkların bulunması.
Ayrıca mahallelerden otoyola ulaşmada geçen sürenin bulunabilmesi için İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin yolcu anketlerinin sonuçları (Sabah, öğle ve akşam trafiği
ortalamaları) ve kullanılan yollarda hız limitlerine göre bir değerlendirme yapılmış,
mahalle merkezlerinden otoyola ulaşım için en kısa süre dakika cinsinden
bulunmuştur. Bu hesaplamada da mahalle merkezleri ile TEM otoyolunda yer alan
en yakın kavşaklar arasındaki İstanbul ve Ankara yönü süre ortalamaları alınmıştır
Şekil 6.4).
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Şekil 6.4 : Mahalle merkezlerinden kavşak noktalarına olan ulaşım sürelerinin
bulunması.
TEM otoyolu ile otoyol çevresindeki mahallelerin değişimini saptamak üzere otoyol
yapımı başlamadan önce ve otoyol yapımından sonraki yıllardaki arsa ve arazi
değerleri bulunmuştur. Bu değerler ile ilçe merkezlerine, TEM otoyoluna, FSM
köprüsüne, denize, kavşaklara ve MİA’ya olan uzaklık gibi konumsal bilgiler
arasında korelasyon araştırılmıştır (Şekil A.3, Şekil A.5, Şekil A.6, Şekil A.7, Şekil
A.8, Çizelge A.1, Çizelge A.2 )
Yıllara göre fiyatlardaki değişimin en çok görüldüğü bölgelerin dağılımını yansıtmak
üzere hesaplamalarda incelenen alanda (Şekil A.1,Şekil A.2, ) TEM otoyoluna göre,
deniz ve FSM köprüsüne olan uzaklıklarına göre farklı dilimlerin (TEM otoyoluna 1
km, 2 km, 3 km uzaklıktaki mahalleler gibi) değer ortalamalarındaki değişim
saptanmıştır.
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6.3

TEM Otoyoluna Olan Uzaklıklar Ve Rayiç Bedel Mahalle Ortalamaları
İlişkisi

İnceleme alanındaki mahalle değerleri TEM otoyoluna uzaklıklarına göre sıralanmış,
yıllara göre değişim her mahalle için hesaplanmıştır.

Şekil 6.5 : TEM otoyolu boyunca mahalle centroidlerinin otoyola uzaklıklarının
hesaplanması.
TEM otoyoluna uzaklıklar ve fiyat değişimleri yıllara göre değişimi hesaplanmıştır
(Çizelge 6.10) Yapılan hesaplamalar sonucunda tüm mahalleler için TEM’e uzaklık
ile rayiç bedel arasında korelasyon oranı Şekil 6.6'da verilmektedir.
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Çizelge 6.10 : TEM otoyolu boyunca mahalle centroidlerinin otoyola uzaklıkları ve
rayiç değerler.
1994
yılı

1998
yılı

2002
yılı

Kadıköy Atatürk

1,18

2,39

5,69

10,34

35,97 189,27 402,26

3150

Kadıköy İnönü

1,18

2,39

5,69

7,98

34,58

99,62 158,91

3187

Kadıköy Barbaros

1,18

2,39

5,69

8,78

25,82 114,37 340,31

4143

Üsküdar Fetih

0,66

8,31

6,18

65,17 143,57 253,82 220,19

5350

Üsküdar Hasippaşa

0,66

1,7

5,18

49,87

94,42

156,7 210,56

5363

Üsküdar Cumhuriyet

0,66 10,23

6,49

50,12

82,31 150,32 362,25

5850

Pendik

0,66

3,41

2,08

19,97

19,64

62,57 108,22

6165

0,66

9,16

6,49

74,57

67,76 122,23 260,41

6450

Uğur Mumcu 0,66

1,7

2,85

37,73

43,7

86,98

200,7

7025

1,7

5,78

31,2

32,37

49,05 172,29

8669

İlçe adı

Mahalle adı

Sanayi

Üsküdar Güzeltepe
Kartal

2006
yılı

2010
yılı

TEM
uzaklık
(m)

1986 1990
yılı
yılı

Maltepe Girne
Toygar
Üsküdar Hamza

0,66

203,5 353,98 1149,4

9381

Üsküdar İnkılap

0,66 38,36 59,55 228,89 518,71 912,31 1149,4

9805

Kartal

Cumhuriyet

0,66

1,7

2,85

22,49

60,3

55,72

10205

Kartal

Hürriyet

0,66

1,7

2,85

15,41

30,25

37,35 114,71

12486

Kartal

Atalar

0,66

1,7

2,85

33,56

39,49

86,18 192,51

14045

0,66 18,33 15,91 84,65
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Şekil 6.6 : TEM otoyolu uzaklıklar ile yıllara göre mahalle ortalama rayiç bedel
korelâsyonu.
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Şekil 6.7 : TEM otoyoluna uzaklıklar ile rayiç bedel fiyat farkı (2006-1986).
Bu nedenle TEM otoyolu merkez olmak üzere kuzeyinde ve güneyinde bulunan
mahalleler sınıflandırılmıştır (Şekil 6.8.).
Bu şekilde sınıflamaya göre yapılan hesaplamalar da ise TEM Kuzeyindeki bölgede
rayiç bedel ile TEM otoyoluna uzaklıklar arasında regresyon negatif değere sahiptir.

Şekil 6.8 : TEM otoyoluna kuzey ve güney bölgesi mahalle sınırları.

139

TEM otoyoluna uzaklık arttıkça rayiç değer değişimi azalmaktadır. Mahallelerin
rayiç değer ortalamaları 2010 yılı ile 1986 yılı arasında 42 TL artmıştır. TEM
otoyoluna 6000-12500 m uzaklık arasında 96 TL en yüksek fark oluşmuştur (Şekil
6.9). Korelâsyon katsayısı -0,45 ile -0,20 arasında değişmektedir ve uzaklık ile
yıllara göre fiyat farkı arasında R2 =0,02 bulunmuştur (Şekil 6.10-Şekil 6.11).

Şekil 6.9 : TEM otoyolu kuzey bölgesi uzaklıklar ile rayiç bedel fiyat farkı (TL,
2006-1986).
Benzer şekilde, 2006 yılı ile 1986 yılı karşılaştırıldığında ise ortalama 358 TL ve
TEM otoyoluna uzaklığın 5000-10000 m arasında olan mahalleler (çoğunlukla
Boğaziçi ve Marmara deniz kıyısında) değişimin en çok görüldüğü yerlerdir ve 1400
TL fiyat farkı oluşmuştur (Şekil 6.12). TEM otoyolu güneyinde yer alan mahalleler
için yapılan hesaplama sonucunda otoyol uzaklık ile rayiç değerler arasında
korelasyon katsayısının 1986 yılında -,005 iken 1990 yılında -0,10, 2010 yılında ise ,005 değerine düştüğü hesaplanmıştır. Katsayılardan TEM otoyolu güneyinde yer
alan mahallelerin TEM otoyoluna uzaklıkları arasında ilişki derecesinin zayıf olduğu
görülmektedir (Şekil 6.13).
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Şekil 6.10 : TEM otoyoluna kuzey bölgesi mahalle uzaklıkları ile yıllar göre rayiç
değer korelâsyonu.

Şekil 6.11 : TEM otoyolu kuzey bölgesi uzaklıklar ile fiyat değişimi ilişkisi (20061986).
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Şekil 6.12 : TEM otoyolu güney bölgesi uzaklıklar ile fiyat değişimi (2006-1986).

Şekil 6.13 : TEM otoyolu güney bölgesi uzaklıklar ile yıllara göre rayiç değer
korelâsyonu.
Şekil 6.13'deki sonuçlardan TEM otoyoluna uzaklığın arazi değerlerinin değişimini
tek başına açıklamaya yetmediği, TEM otoyolu kuzey bölgesinde uzaklık ile değer
değişimi korelasyonunun negatif (ortalama -0,33), güney bölgesinde ise çok düşük
korelasyon değerleri görülmektedir (ortalama 0,004). Burada kıyı bölgeleri ve D-100
karayolu etkisi baskın durumdadır. D-100 çevresindeki kavşak bölgelerinde ve D100 güneyinde yapılaşmanın tamamlanmış olması, yeni gelişen bölgelerin kuzey
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bölgesine göre daha sınırlı oluşu değer değişim oranlarına da yansımıştır (Çizelge
A.2).
Otoyol kesiminin bir bütün olarak incelenmesi ile fiyat artışı değişiklikleri bir bütün
olarak belirli bir eğilim vermemektedir. Bu nedenle TEM otoyolu çevresinde yer
alan mahallelerin rayiç bedel ortalamaları daha küçük bölgeler oluşturarak da
sınanmış, fakat otoyola erişebilirlikte süre, uzaklık ortalamaları fiyat değişimlerini
açıklamakta yetersiz kalmıştır. Yapılan incelemelerde otoyol çevresinde yer alan
orman alanı, doğal kırsal niteliği korunacak alanlar ile ağaçlandırılacak alanların ve
havza koruma kuşağı ve askeri alanlar bulunması gibi etkenlerle yapılaşma
koşullarında büyük farklılıkların olduğu görülmüştür. Örneğin Kavacık-Çavuşbaşı
bölgesinde 2/B alanlarının bulunması ve değer tespitinde sağlıklı olmayan etkenlerin
varlığı otoyol çevresinde talep edilen yapılaşmayı engellemiştir. TEM otoyolu ile D100 arasındaki alanlarda kalan yapılaşmamış alanların nitelik değiştirdiği, yapılaşan
bölgelerin yakınından başlamak üzere TEM çevresinde alanların imara açılması ve
daha fazla konut yapılmasına rağmen geleneksel merkez alanında nüfus ve yapı
yoğunluğuna henüz ulaşamadığı, MİA'ya uzaklığın (ulaşım maliyetinde yükseklik
nedeniyle) fiyat farklarında baskın olmadığı sonucuna varılmıştır. Planlarda
hedeflenen çok merkezli gelişmenin etkisi Anadolu yakasında belirgindir. KozyatağıAtaşehir, Kartal ve Pendik'te gelişme görülmektedir.
6.4

TEM Otoyolu Örneğinde Bölgedeki Kavşaklarda Arazi Değer Artışları

Araştırma konusu olan ulaştırma yatırımlarının arazi değer artışına olan etkisini ve
yapılaşmada nasıl bir değişikliğe yol açtığının belirlenmesi için, İstanbul’un Anadolu
yakasında Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe, Maltepe,
Kartal, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla ilçelerindeki TEM otoyolunu çevreleyen
mahalleler örnek bölge olarak seçilmiştir (Şekil 6.14, Şekil A.1, Şekil A.2). Bu alan
FSM Köprüsünde başlayıp Kurtköy Kavşağında son bulmaktadır. TEM otoyolu
uzaklıkları FSM Köprüsünden itibaren Çizelge 6.11’de gösterilmektedir (*2004
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildikten sonra açılan Sultanbeyli ve
Orhanlı kavşakları inceleme dışında tutulmuştur).
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Çizelge 6.11 : İstanbul Anadolu yakası kavşaklarının FSM köprüsünden uzaklıkları.
Kavşak adı

Uzaklık (km)

Kavacık Kavşağı (K8)

2,2

Ümraniye Kavşağı (K9)

9,4

Ataşehir (Anadolu otoyolu) Kavşağı (K10)

13,3

Dudullu (İMES) Kavşağı (K1)

16,2

Samandıra Kavşağı (K2)

20,7

Sultanbeyli Kavşağı (K3*)

25,7

Kurtköy Kavşağı (K4)

32,7

Orhanlı Kavşağı (K5*)

34,3

Şekil 6.14 : İstanbul Anadolu yakası inceleme bölgesi otoyol çevresi.
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TEM otoyolunun etkisini belirlemek üzere, otoyolun İstanbul ili Anadolu
yakasındaki kavşak alanları seçilmiş, bu kavşak alanlarında 0-1.000m, 1.0002.000m, 2.000-3.000m aralıklarında kavşak noktaları merkez alınmak suretiyle
bölgeleme yapılmıştır. Bu bölgelerde yer alan mahallelere ait asgari arsa ve arazi m2
birim fiyatları bulunarak bu mahallelere ait verilerin ortalamaları hesaplanmıştır. Bu
kavşakların enflasyondan arıtılmış vergi değerleri saptandıktan sonra, vergi
fiyatındaki değişimler incelenmiştir. 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 yılları
verileri kullanılmıştır. İnceleme bölgesi olan İstanbul Anadolu yakasında yer alan
kavşaklar, FSM köprüsünden itibaren sırasıyla Kavacık, Ümraniye, Ataşehir
(Anadolu otoyolu), Dudullu (İMES), Samandıra, Kurtköy kavşaklarıdır.
Otoyolun etkilediği bölgede yer alan arsa ve arazilere ait takdir fiyatlarındaki
farklılıklar, regresyon metodu ile istatistiksel olarak yorumlanmış ve yolun çevreye
olan etkilerini belirlemede kullanılmıştır.
6.5

Ulaştırma Yatırımı Sonucunda Kavşak bölgelerinde Arazi Fiyat
Değişimleri

Kavşaklardaki fiyat değişimini saptamak üzere Kavacık, Ümraniye, Ataşehir,
Kurtköy ve Dudullu kavşaklarının vergi değeri ortalamaları alınmıştır. Samandıra
kavşağında

TEM

otoyolu

yapımı

ve

sonrasındaki

ilk

yıllara

ait

veri

bulunmamaktadır. Bu kavşak çevresinde orman alanı ve askeri alan olması ve TEM
otoyolunun işletmeye açılmasından sonra yapılaşmanın başlaması nedeniyle,
ortalamalara dâhil edilmemiştir. Kavacık, Ümraniye, Ataşehir, Dudullu ve Kurtköy
kavşaklarında 1986-2006 yılları arasında arazi rayiç değerleri hesaplanırken,
kavşakların merkezinden itibaren oluşturulan 3 bölge
1. bölge 0-1000m ( Alanı; 3.141.593 m2)
2. bölge 1000-2000m ( Alanı; 9.424.778 m2)
3.bölge 2000-3000m (Alanı; 15.707.963 m2) ve toplam alan 28.274.334 m2
olarak belirlenmiştir (Şekil 6.15)
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Şekil 6.15 : Kavşak Alanlarında Bölgeleme.
Kavşak merkezinden itibaren incelenen alandaki cadde ve sokak rayiç değerleri
bulunmuş, her kavşak için oluşan değişim, bölgelere göre ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Her bölgede bulunan bu değerler 2006 yılı değerine güncellenerek (zaman -enflasyon
farkı giderilerek) hesaplama yapılmıştır. Bu sırada otoyolun işletmeye açılış yılı
öncesi olan 1986 yılındaki ve sonraki yıllık periyot içinde kalan arsa ve arazi
değerleri esas alınmıştır.
6.6

Kavacık Kavşağı ve Etki Alanı

Kavacık kavşağı FSM köprüsüne 2 km mesafede yer almaktadır. Bu bölge MİA’nın
sıçrama yaptığı bölgelerden birisi olmuştur. Kavacık kavşağı çevresinde TEM
otoyolu ve Fatih sultan Mehmet köprüsünün açılmasından sonra çok sayıda iş
merkezi yapılmıştır. Avrupa yakasının banka ve büyük şirketlerin yönetim merkezi
haline gelmesi (Levent-Büyükdere caddesi), otoyolla birlikte ulaşılabilirliğin
kolaylaşması Kavacık bölgesine talebin artışında başlıca etken olmuştur. Talebin
artışında ulaşılabilirliğin etkisi bulunmaktadır. Kavacık bölgesinin cazibe bölgesi
haline gelişi, yeni binaların yapımını getirmiş, zamanla sosyal doku da değişmeye
başlamıştır.
1946 yılında tamamen yeşil alan olarak gözüken kavşak alanı ve çevresinde, 1966
yılı hava fotoğraflarında boğaza doğru ve kuzeydoğu Şile ilçesi yönünde bir
yapılanmanın başladığı, 1986 yılında Çengelköy üst kesiminde yoğun bir yerleşim
yeri oluştuğu gözükmektedir. 1988 yılında açılan FSM Köprüsü ve TEM otoyolu
yapımı ile birlikte Rüzgarlıbahçe mahallesi hariç olmak üzere Kavacık kavşağı ve
çevresinde yeşil alanlar bu vasfını yitirerek, yerini konut ve ofis binaları almıştır.
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2023 yılı hedefli, 2009 onanlı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında Kavacık
kavşağı çevresi çevresel sürdürebilirlik açısından kritik öneme sahip bir alan olarak
değerlendirilmekte, Elmalı baraj gölü su toplama havzası sınırının geçtiği bölge
içinde konut alanları, Boğaziçi alanı, orman alanı ve doğal karakteristiği korunacak
alanları içermektedir. Çavuşbaşı ilk kademe belediyesi (belde) sınırları içindeki
konut alanlarının orman alanlarında ve su toplama havzasında bulunması bölgeyi
etkileyen olumsuz durumdur.
Kavacık bölgesinde fiyatlarda artma eğilimi (1986 yılı ve 2006 yılları arasında) Şekil
6.12’de verilmektedir. Kavşak etrafında yer alan mahallelerin 0-1000m. de (1.
Bölge) değişimi % 104, 1000-2000 m mesafedeki mahallelerde (2. Bölge) göre
değişimi % 201, 2000-3000 m mesafedeki (3. bölge) değişim ise %174 oranında
olmuştur. Üretici fiyat endeksine göre, vergilendirmede esas alınacak arsa m2 birim
fiyatları, 1986-2006 yılları arasında değişim 1. bölge için 104,1 TL, 2. bölge için
42,5 TL, 3. bölge için 55 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi değeri açısından 1.
bölgede 3. bölgeye göre fiyat farkı 49,1 TL, artış oranı farkı ise %183'dür.
Çizelge 6.12 : Kavacık kavşağı çevresindeki alanların m2 birim fiyatları ve 3 bölge
için fiyatların 1986 (TEM öncesi) - 2006 yılları arasındaki değişimi.

KAVACIK
KAVŞAĞI
DEĞERLERİ
(TL, 2006 yılı
sabit $ değeri
ile)

ORTALAMA RAYİÇ
(TL/YIL)
1986
1990
1994
1998
2002
2006

1.
BÖLGE
21,1
21,3
7,4
39,8
41,7
125,2

FARK ( 2006-1986, TL)

104,1

42,5

55,0

ARTIŞ ORANI, %
(2006-1986/1986)

493%

201%

174%
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2.
3.
BÖLGE BÖLGE
21,1
31,6
25,0
59,8
5,6
10,3
23,5
43,3
25,4
40,2
63,7
86,6

Ortalama
TL
24,6
35,4
7,8
35,6
35,8
91,8
67,2

Şekil 6.16 : Kavacık kavşağı çevresi (1946 yılı, İBB)

Şekil 6.17 : Kavacık kavşağı çevresi (1966 yılı, İBB)
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Şekil 6.18 : Kavacık kavşağı çevresi (1982 yılı, İBB).

Şekil 6.19 : Kavacık kavşağı çevresi (2008, İBB).
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Şekil 6.20 : Kavacık kavşağı çevresi planı (1/100.000, İBB, 2006).
6.7

Ümraniye Kavşağı ve Etki Alanı

Ümraniye kavşağı Kavacık kavşağından sonra yer almaktadır. Bu bölgede MİA’nın
sıçrama yaptığı bölgelerden birisi olmuştur. Otoyol kenarında yer alan Ümraniye
kavşağı çevresinde çok katlı iş merkezleri, konut alanları, büyük alışveriş merkezleri
yapılmıştır. Ayrıca, bölgede oto sanayi tesisleri, orman alanı, konut alanları
bulunmaktadır. Talebin arttığı bir bölge haline gelmesi nedeniyle Şile ilçesine
bağlantı yolunun 2x2 şerit ve daha sonraki gelişmelerle birlikte 2x3 şerit şeklinde
düzenlenmiştir. Lüks konutların ve ofis binalarının yapımı arsa fiyatlarının
yükselmesine yol açmıştır. Bölgede yer alan KİPTAŞ yeşil vadi evlerinde 1+1, 80 m2
dairenin fiyatı 300.000 TL’dir (yaklaşık 200.000 $; Temmuz-Eylül 2008, Url-15) .
Bölgedeki Ihlamurkuyu, Tepeüstü ve Çakmak mahalleri 2-3 katlı konutlar, ticaret
binaları ve imalat sanayinin yer aldığı yerleşimler haline gelmiştir.
6.7.1 Ümraniye’de nüfus artışı
Şekil 4.14’de görüldüğü üzere Ümraniye’de nüfus artışı 1988 yılında FSM
köprüsünün işletmeye girmesinden sonra hızlanmaktadır.
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Şekil 6.21 : Ümraniye ilçesinin yıllara göre nüfusu.

Şekil 6.22 : Ümraniye ilçesi mahalleleri.
Ümraniye kavşağı çevresinde Ihlamurkuyu, Çakmak, Kazım Karabekir, aşağı
Dudullu ve Yukarı Dudullu mahallelerinde nüfusun hızla arttığı bölgelerin başında
gelmektedir.
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında Ümraniye kavşağı çevresinde konut
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alanları, orman alanı, ağaçlandırılarak ormanla bütünleştirilmesi düşünülen alan
konut gelişme alanı ve ticaret ve hizmet açısından alt merkez ve raylı toplu taşıma
güzergâhının geçtiği bir bölge olarak gösterilmektedir. Planda kavşak çevresindeki
orman alanının bir kısmı Elmalı barajı su toplama havzası içinde kalmaktadır. Şile
bağlantı yolu mevcut orman alanını ikiye bölmektedir. Yolun çevresindeki
yapılaşmalar orman alanı için risk taşımaktadır. Eğer yapılaşma orman alanına doğru
ilerleyecek olursa su havzası da olumsuz olarak etkilenebilecektir.
Ümraniye kavşağı çevresinde az katlı seyrek yapılanmış binaların yerini, çok katlı
yoğun yerleşimler almıştır. Günümüzde özellikle kavşağın 1 km çevresinde çok
yoğun bir yapılanma, yüksek bloklar, konut ve ofis binaları yer almaktadır. İmar
planlarına bağlı olarak Ataşehir bölgesinin komşuluğunda, sanayi ve konutların
yoğunlaştığı Dudullu ve Samandıra’ya yakınlığı ile bölgeye talep oluşmaktadır.
Ümraniye bölgesinde fiyatlarda artma eğilimi Çizelge 6.13'de verilmektedir.
Kavşak etrafında yer alan mahallelerin 0-1000m. de (1. Bölge) değişimi %85, 10002000 m mesafedeki mahallelerde (2. Bölge) göre değişimi % 102, 2000-3000 m
mesafedeki (3. bölge) değişim ise %257 oranında artış olmuştur. Üretici fiyat
endeksine göre 1986-2006 yılları arasında değişim 1. bölge için 31,6 TL, 2. bölge
için 24,6 TL, 3. bölge için 37,8 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kavşak çevresinde
arazi değerlerinde 1. bölge yüksek fiyat içermesine karşılık, artış oranı bakımından 3.
bölge önde gelmektedir.
Çizelge 6.13 : Ümraniye kavşağı çevresinde yer alan mahallerde yıllara göre m2
birim fiyatlardaki değişim.
ORTALAMA RAYİÇ
1.
2.
(TL/YIL)
BÖLGE BÖLGE
1986
37,3
23,8
ÜMRANİYE
1990
26,3
20,3
KAVŞAĞI
1994
12,9
6,2
DEĞERLERİ
1998
123,1
102,3
(TL, 2006
2002
38,3
32,2
yılı sabit $
2006
69,0
48,1
değeri ile)
FARK ( 2006-1986, TL)
31,6
24,4
ARTIŞ ORANI, %
85%
102%
(2006-1986/1986)
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3.
BÖLGE
14,7
11,2
4,2
83,7
27,8
52,4
37,8
257%

Ortalama
TL
25,3
19,2
7,8
103,0
32,8
56,5
31,2

Şekil 6.23 : Ümraniye kavşağı ve çevresi (1982, İBB).

Şekil 6.24 : Ümraniye kavşağı ve çevresi (2008, İBB)
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Şekil 6.25 : Ümraniye kavşak planı (1/100.000, İBB, 2006).
6.8

Ataşehir Kavşağı ve Etki Alanı

Ataşehir kavşağı Ümraniye kavşağından sonra yer almaktadır. Bu bölge Kadıköy ve
Üsküdar ilçelerinin, TEM ve D-100 karayolunun kesişim noktasında bulunmaktadır.
Bölgede geniş toplu konut alanları, alışveriş merkezleri yer almaktadır. 1990’lı
yıllarda Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketince Ataşehir projesi etaplar halinde
inşa edilmiştir. Bölgenin ofis binalarının bulunduğu Kozyatağı’na komşu olması
cazibesini artırmıştır. TOKİ’nin konut projeleri ile arsa ve konut fiyatlarında artış
görülmüştür. Ataşehir toplu konut alanı yapımından sonra, çevresinde yeni konut
alanları gelişmiştir. Ataşehir kavşağı yakınında çok katlı iş merkezleri, konut
alanları, büyük alışveriş merkezleri yapılmıştır. Lüks konutların yapımı ve ofis
binalarının yapımı fiyatların yükselmesine yol açmıştır. Bölgede yer alan Ağaoğlu
My World evlerinde 1+1, 68 m2 dairenin fiyatı 265. 000 TL’dir (yaklaşık 173.000$,
Temmuz-Eylül 2008, Url-15).
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında Ataşehir kavşağı çevresinde konut alanları,
konut gelişme alanı ve ticaret ve hizmet açısından 1. derece merkez ve raylı toplu
taşıma güzergâhının geçtiği bir bölge olarak gösterilmektedir. Günümüzde özellikle
kavşağın 1 km çevresinde çok yoğun bir yapılanma, yüksek bloklar, konut ve ofis
binaları görülmektedir. Otoyolun D-100 karayolu bağlantısı nedeniyle terminal
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binası ve kentsel ve bölgesel donatı alanı önerilmektedir. Ataşehir bölgesinin
komşuluğunda, sanayi ve konutların yoğunlaştığı Dudullu ve Samandıra’ya yakınlığı
ile bölgeye talep oluşmaktadır. Barbaros, Kozyatağı, Ataşehir, Küçükbakkalköy ve
Yeni Sahra mahalleleri çok katlı konut ve büyük alışveriş merkezlerinin yapıldığı
bölgeler haline gelmiştir.
Ataşehir bölgesinde fiyatlarda artma eğilimi Çizelge 6.14’de verilmektedir.
Kavşak etrafında yer alan mahallelerin 0-1000m. de (1. Bölge) değişimi % 29201,
1000-2000 m mesafedeki mahallelerde (2. Bölge) göre değişimi % 1185, 2000-3000
m mesafedeki (3. bölge) değişim ise %643 oranında olmuştur. Üretici fiyat endeksine
göre 1986-2006 yılları arasında değişim 1. bölge için 308,4TL, 2. bölge için
141,7TL, 3. bölge için 141,5 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi değeri açısından 1.
bölgede 3. bölgeye göre fiyat artışında %118, oran olarak 44 kat fazladır. Bu artışta
bölgenin erişilebilirlikte sağlanan iyileşmelerin etkisi olmuştur.
Çizelge 6.14 : Ataşehir kavşağı çevresindeki alanların m2 birim fiyatları ve 3 bölge
için fiyatların 1986 (TEM öncesi) - 2006 yılları arasındaki değişimi.
ORTALAMA RAYİÇ
1.
2.
(TL/YIL)
BÖLGE BÖLGE
1986
1,1
12,0
ATAŞEHİR
1990
26,1
36,8
KAVŞAĞI
1994
8,0
12,0
DEĞERLERİ
1998
59,8
52,7
(TL, 2006
2002
43,0
50,1
yılı sabit $
2006
309,4
153,7
değeri ile)
FARK ( 2006-1986, TL)
308,4
141,7
ARTIŞ ORANI, %
29201% 1185%
(2006-1986/1986)

155

3.
BÖLGE
22,0
47,9
22,5
69,5
75,2
163,5
141,5
643%

Ortalama TL
11,7
36,9
14,2
60,7
56,1
208,9
197,2

Şekil 6.26 : Ataşehir çevresi (1982, İBB )

Şekil 6.27 : Ataşehir çevresi (2008, İBB )
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Şekil 6.28 : Ataşehir planı (1/100.000, İBB, 2006).
6.9

Dudullu Kavşağı ve Etki Alanı

Dudullu kavşağı, İstanbul-Ankara yönünde Ataşehir kavşağından sonra gelmektedir.
Dudullu kavşağı çevresinde sanayi alanları ve konut alanları yer almaktadır. Son
zamanlarda İstanbul trafiğinde şehirlerarası otobüslerin sadece TEM otoyolunu
kullanma zorunluluğu ve Harem otogarına servis araçları ile aktarma yapılması tercih
edilmesiyle, yolcu taşıma şirketleri aktarma merkezlerini Dudullu kavşağına yakın
bir alanda konumlandırmaya başlamıştır. Anadolu otoyolu öncesinde son çıkış
noktası olan Dudullu kavşağı çevresinde sanayi tesisleri, az yoğunlukta konut
alanları ile çok katlı site içinde konutlar ve yüksek yapılarla çevrelenmeye
başlamıştır. Temmuz-Eylül 2008 tarihlerinde, Dudullu’da 556 m2 ticari bir arsa 1.
275. 000 TL’dir (850.000 $). 2+1 daire 80 m2 daire 100.000 TL'dir (66.667 $,
Temmuz-Eylül 2008, Url-15). Dudullu bölgesinde fiyatlarda artma eğilimi Çizelge
6.15’de verilmektedir. Kavşak etrafında yer alan mahallelerin 0-1000m. de (1.
Bölge) değişimi % 6820, 1000-2000 m mesafedeki mahallelerde (2. Bölge) göre
değişimi % 248, 2000-3000 m mesafedeki (3. bölge) değişim ise %218 oranında
olmuştur. Üretici fiyat endeksine göre 1986-2006 yılları arasında değişim 1. bölge
için 104,9TL, 2. bölge için 109,9 TL, 3. bölge için 39,3 TL olarak gerçekleşmiştir.
Vergi değeri açısından 1. bölgede 3. bölgeye göre fiyat artışında %167, oran artışında
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ise 49 kat fazladır. Dudullu kavşağı çevresinde, Esenşehir, Yukarı Dudullu, İnönü ve
Yeni Çamlıca mahallelerinde yeni sokak ve caddelerin açılması ve yeni yapılar fiyat
artışlarında etkili olmuştur.
Çizelge 6.15 : Dudullu kavşağı çevresindeki alanların m2 birim fiyatları ve 3 bölge
için fiyatların 1986 (TEM öncesi) - 2006 yılları arasındaki değişimi.
ORTALAMA RAYİÇ
1.
2.
(TL/YIL)
BÖLGE BÖLGE
1986
2,4
15,4
DUDULLU
1990
40,6
32,8
KAVŞAĞI
1994
5,8
8,7
DEĞERLERİ
1998
137,8
58,7
(TL, 2006
2002
50,5
43,6
yılı sabit $
2006
107,3
125,4
değeri ile)
FARK ( 2006-1986, TL) 104,9
109,9
ARTIŞ ORAN , %
4414%
713%
(2006-1986/1986)

3.
BÖLGE
44,4
26,7
7,8
60,4
33,2
83,8
39,3
88%

Şekil 6.29 : Dudullu Kavşağı ve çevresi (1982,İBB)
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Ortalama
TL
20,7
33,4
7,4
85,6
42,4
105,5
84,7

Şekil 6.30 : Dudullu kavşağı çevresi (2008, İBB )

Şekil 6.31 : Dudullu planı (1/100.000, İBB, 2006)
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6.10 Samandıra Kavşağı ve Etki Alanı
Samandıra kavşağı, Kartal ilçesinin TEM bağlantısını sağlamaktadır. Dudullu
kavşağından sonra yer gelmektedir. Samandıra kavşağı çevresinde sanayi alanları ve
konut alanları yer almaktadır. Bazı otobüs şirketleri Harem otogarı yerine bu bölgede
aktarma istasyonu yaparak servis otobüsü ile Anadolu yakasında bazı noktalara
hizmet götürmektedir. Samandıra kavşağı Kartal bağlantı yolu çevresinde Aydos
ormanı ve kaçak yapılaşmanın bulunduğu bölgeler ve toplu konut alanları
bulunmaktadır. D-100 karayolu yan yol bağlantısı üzerinde ise bir büyük alışveriş
merkezi bulunmaktadır. Samandıra kavşağı kuzeyi de askeri alan ve konut alanları
ile çevrelenmiştir.
Kartal bağlantısında villa tipinde lüks konutlar da yapılmaya başlanmıştır. Örnek
sitelerden Ağaoğlu My Village, Eylül 2003 tarihinde tamamlanmıştır. Projede 116
villa ve 176 konak olmak üzere toplam 292 konut mevcuttur. Bu sitede 1+1 daire 68
m2 daire 155.000 TL'dir (103.333 $). 2+1 115 m2 bir daire 100.000 TL’dir (TemmuzEylül 2008, Url-15). Samandıra bölgesinde fiyatlarda artma eğilimi aşağıdaki
Çizelge 6.16’da verilmektedir.
Kavşak etrafında yer alan mahallelerin gelişimi 1994 yılı sonrasında etkisini
göstermektedir. Üretici fiyat endeksine göre 1986-2006 yılları arasında değişim 1.
bölge için 46TL, 2. bölge için 54 TL, 3. bölge için 47 TL olarak gerçekleşmiştir.
Tüm bölgeler gelişmeye dengeli bir şekilde 1998 yılı sonrasında başlamıştır.
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında Samandıra kavşağı çevresinde konut
alanları, doğal ve kırsal karakteri korunacak alan, orman alanı, askeri alan, havza içi
rehabilite edilecek alan ve kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanından oluşmaktadır.
Samandıra kavşağı çevresinde yapılaşma ile 1998 yılı sonrasında vergilerinde artış
görülmeye başlamıştır. 1994 yılında ikinci bölgede ortalama 7,2 TL olan fiyatlar
2006 yılına gelindiğinde 54,3TL’ye, 3 bölgede ise 1998 yılında 55 TL olan fiyatlar
2006 yılında 50,6 TL'ye düşmüştür. 1. bölge ise 2002 yılında 21 TL, 2006 yılında 35
TL birim fiyattan değerlendirilmiştir. 2002 yılına göre artış oranı, 3. bölgede %220,
2. bölgede %146, 1. bölgede %67 şeklinde bulunmuştur
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.

Çizelge 6.16 : Samandıra kavşağı çevresindeki alanların m2 birim fiyatları ve 3 bölge
için fiyatların 1986 (TEM öncesi) - 2006 yılları arasındaki değişimi.
ORTALAMA RAYİÇ
(TL/YIL)
1986
SAMANDIRA
1990
KAVŞAĞI
1994
DEĞERLERİ
1998
(TL, 2006 yılı
2002
sabit $ değeri
2006
ile)
FARK ( 2006-2002, TL)
ARTIŞ ORANI , %
( (2002-1986/1986)

1.
BÖLGE
21,0
35,0
14,0

2.
BÖLGE
7,2
72,8
22,0
54,3
32,3

3.
BÖLGE
55,0
15,8
50,6
34,8

67%

146%

220%

Şekil 6.32 : Samandıra çevresi (1982,İBB)
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Ortalama
TL
7,2
63,9
19,6
46,6
27,0

Şekil 6.33 : Samandıra kavşağı çevresi(2008,İBB)

Şekil 6.34 : Samandıra plan (1/100.000, İBB, 2006).
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6.11 Kurtköy Kavşağı ve Etki Alanı
İstanbul Ankara yönünde, Samandıra kavşağından sonra gelen Kurtköy kavşağı TEM
ile Pendik ilçesi bağlantısını sağlamaktadır. Havaalanı, F1 yarışları için düzenlenen İstanbul Park ve toplu konut alanları ve sanayi alanları bölgenin gelişmesini olumlu
yönde etkilemektedir. Geniş boş alanların olması, bölgenin cazibesini artırmaktadır.
Son zamanlarda büyük alışveriş merkezleri de kavşak çevresinde yapılmıştır. Bu
ticaret alanları outlet tipindedir. Bölgede Toplu konut alanları ve villa tipi
yerleşimlerin hızla artmaktadır. 1999 yılındaki İzmit depreminden sonra İstanbul’da
yerleşimlerin kuzeydeki alanlara olan talebi bölgenin önemini artırmıştır.
1/100.000 ölçekli planda eğitim, bilişim ve teknoloji alanı, konut alanı, sanayi alanı,
kentsel

ve

bölgesel

yeşil

alan,

orman

alanı,

ağaçlandırılarak

ormanla

bütünleştirilecek alan, fuar ve festival alanı, çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik
alan ve rehabilite edilecek alanları içermektedir. Ayrıca raylı toplu taşıma güzergâhı
da konut alanları ve bilişim ve teknoloji alanı ve sanayi alanının kentle
bütünleşmesini sağlamak üzere planda yer almaktadır.
1982 yılında hava fotoğraflarından görüldüğü üzere tamamen kırsal nitelikteki alan,
otoyolun, havaalanının ve Formula yarış pistinin yapılması ile cazibe kazanmıştır.
Özellikle toplu konut alanları ve villa tipi yerleşimlerle şekillenen bölge de orman
alanları yerleşim baskısı altındadır. Başlangıçta Yenişehir ve Harmandere’de görülen
konut alanları bağlantı yolu boyunca gelişmiş yapılaşma zamanla diğer mahallerin
oluşmasıyla bütünleşik bir hale gelmiştir.
Kavşak çevresinde, yeni yerleşmeler, mahalleler oluşması, İstanbul nüfusu artışının
çok etkilemesi, İstanbul’un ortalama nüfus artışından daha fazla oranda pay alması
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Kavşak etrafında yer alan mahallelerin 0-1000 m. de (1.
Bölge) değişimi % 82, 1000-2000 m mesafedeki mahallelerde (2. Bölge) göre
değişimi % 69, 2000-3000 m mesafedeki (3. bölge) değişim ise %113 oranında
olmuştur. Vergilendirmede esas alınacak arsa m2 birim fiyatları, 1986-2006 yılları
arasında değişim 1. bölge için 82 TL, 2. bölge için 14,5 TL, 3. bölge için 23,8 TL
olarak gerçekleşmiştir. Vergi değeri açısından 1. bölgede 3. bölgeye göre fiyat farkı
58,3 TL, artış oranı farkı ise 2,45 kat fazladır ( Çizelge 6.17).
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Çizelge 6.17 : Kurtköy kavşağı çevresindeki alanların m2 birim fiyatları ve 3 bölge
için fiyatların 1986 (TEM öncesi) - 2006 yılları arasındaki değişimi.
ORTALAMA RAYİÇ
1.
DEĞERLERİ
(TL/YIL)
BÖLGE
(TL, 2006
1986
21,1
KURTKÖY
1990
6,1
KAVŞAĞI
1994
4,1
DEĞERLERİ
1998
25,7
(TL, 2006
2002
44,8
yılı sabit $
2006
103,2
değeri ile)yılı
82,0
sabit $ değeri FARK ( 2006-1986, TL)
ARTIŞ ORANI, %
ile)
388%
(2006-1986/1986)

2.
BÖLGE
21,1
5,5
3,0
35,1
14,9
35,7
14,5

3.
BÖLGE
21,1
18,7
5,4
21,7
17,4
44,9
23,8

69%

113%

Şekil 6.35 : Kurtköy kavşağı çevresi(1982,İBB)
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Ortalama TL
21,1
10,1
4,2
27,5
25,7
61,2
40,1

Şekil 6.36 : Kurtköy kavşağı çevresi(2008,İBB)

Şekil 6.37 : Kurtköy kavşağı plan (1/100.000, İBB, 2006).
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6.12 Kavşakların Birlikte Ele Alınması Durumunda Arazi Değer Artışı
Ortalamaları hesaplanan kavşaklarda ise; 1. bölge için 126 TL, 2. bölge için 67 TL,
3. bölge için ise 59 TL fark oluşmuştur. Kavşaktan uzaklaştıkça değer değişim farkı
azalmaktadır. Ayrıca ilk fiyatlara göre değerlendirildiğinde 1. bölgede % 760, ikinci
bölgede % 357, 3. bölgede ise % 222 pozitif yönde etkilendikleri bulunmuştur
(Çizelge 6.18).
Çizelge 6.18 : Kavşaklarda ortalama fiyat farkları.
YIL
Kavşak
Rayiç
Ortalamaları
(TL, 2006
yılı sabit $
değeri ile)

1986
1990
1994
1998
2002
2006
FARK ( 2006-1986)
ARTIŞ ORANI, %
2006-1986
1986

1.
BÖLGE
(TL)
16,60
24,07
7,63
77,24
43,64
142,81
126,21

2.
BÖLGE

3.
BÖLGE

(TL)
18,68
24,08
7,09
54,46
33,23
85,30
66,63

(TL)
26,78
32,87
10,04
55,74
38,75
86,26
59,48

760%

357%

222%

Ortalama
TL
20,69
27,01
8,26
62,48
38,54
104,79
84,10

Tüm kavşakların rayiç değerleri bölgelere göre toplanarak değerlendirildiğinde 1.
bölge de fark 631 TL, ikinci bölgede 333 TL fark, 3. bölgede 297 TL fark oluştuğu
görülmüştür (Çizelge 6.19) .Oluşan bu fark değerler; kavşaklar yapıldıktan sonraki
20 yıl içinde gerçekleşmiştir.
Çizelge 6.19 : Kavşaklarda rayiç bedel toplamı ve fiyat farkı.
1.
BÖLGE
(TL)

2.
BÖLGE
(TL)

1986
1990
1994
1998
2002
2006
FARK ( 2006-1986, TL)
ARTIŞ ORANI, %

83,00
120,34
38,16
386,20
218,22
714,05
631,05

93,39
120,41
35,45
272,30
166,17
426,52
333,13

133,90
164,33
50,22
278,71
193,77
431,29
297,39

2006-1986
1986

760%

357%

222%

YIL
Kavşak
Rayiç
Toplamları
(TL, 2006
yılı sabit $
değeri ile)
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3.
Toplam
BÖLGE
TL
(TL)
103,43
135,03
41,28
312,40
192,72
523,95
420,52

Kavşak merkezinden uzaklaştıkça değer artışlarında fark azalmaktadır. Kavşak
merkezleri en yüksek değeri alırken, kavşaktan uzaklaştıkça rayiç değerlerde oluşan
fark azalmaktadır. Fiyat farkını gösteren denklemin uzaklıkla ilişkisi incelendiğinde
kavşak etkisinin 8500m'ye kadar azalarak gittiği hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre
kavşak merkezlerinde daha fazla talep oluştuğu, çeperlere göre rayiç bedel farkının
daha fazla olduğu görülmektedir (Şekil 6.38).
Fiyat farkı (TL)
700

Seri 1
Log. (Seri 1)

631

600

y = -217,472Ln(x) + 1968,337

500

2

R = 0,953

400
333

297

300
200
100
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Uzaklık(m)

Şekil 6.38 : Kavşak merkezlerinde ortalama rayiç değer değişimi (2006 yılı Sabit $
Fiyatına Göre, TL).
Kavşaklar birlikte değerlendirildiğinde en büyük değer artışı toplam artışın %47'sini
içeren Ataşehir kavşağı ilk sırada yer almış, bunu 20'lik artışla Dudulllu ve %16
artışla Kavacık kavşakları takip etmiştir.
Çizelge 6.20 : Kavşaklarda değer artış farkları.
(2006-1986 ) YILI
Ataşehir kavşağı fark
Dudullu kavşağı fark
Kavacık kavşağı fark
Kurtköy kavşağı fark
Ümraniye kavşağı fark
Toplam fark

Ortalama
TL
197
85
67
40
31
421

Toplam
TL
592
254
202
120
94
1.262

Toplam fark
içindeki oranı
47%
20%
16%
10%
7%
100%

Arsa değerlerindeki artış, kavşak bölgelerinin özellikle ofis, ticaret ve konut alanları
olarak değerlendirildiği, bu alanlarda erişilebilirlik artışının etkisi bulunduğu
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söylenebilir. Kavşaklarda yer alan arsaların yapılaşmaya açılması ve imar hakkı
değişiklikleri artışın temel nedenidir.
6.13 Finansman Önerisi İçin Gerekli Hukuki Düzenlemeler
Ülkemizde emlak vergisi daha önceleri belirtildiği gibi ülke düzeyinde 4 yılda bir
yapılan değerlendirmelere göre her yıl belirli bir oranda değişmektedir. Bu
vergilendirme sisteminde vergi değerleri güncellemesi belirli bir oranda tüm ülke
düzeyinde değerlerin benzer miktar değiştiği (yaklaşık olarak enflasyon düzeyinde)
kabul edilmektedir. Oysa yeni gelişen bölgelerde değerler daha hızlı artarken,
önceden yapılaşmış veya talebin azalması dolayısıyla değeri düşen alanlar da aynı
vergi oranında bir artışla karşı karşıya kalmaktadır. Verginin toplandığı bölgeler
arasında dengesizlikler ortaya çıkmaktadır. Yeni yapılaşan alanlara hizmetin
götürülmesi ek bir maliyet çıkarmaktadır. Bu maliyet ise toplanan tüm vergilerden
karşılanmaktadır.
Kamunun yaptığı yatırım sonucunda bazı alanlarda değer artışları oluşmaktadır.
Değer artışı görülen gayrimenkullerin satışı sırasında veya yıllık olarak sadece bu
değer artışını içeren bir vergilendirme uygulaması yapılabilir. Dünyada bazı ülkeler
gayrimenkul konusunda spekülasyonu önlemeye dönük olarak arazi değer artışlarını
vergilendirmektedir. Bu ülkelerde, ABD, Kolombiya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde
bazı uygulamalarda, projenin olumlu ve olumsuz tarafları tüm boyutları ile
değerlendirilmektedir (Sands,1993; Ortiz, 1996; Covarrubias, 2004; SGS, 2007).
Ülkemizde

de

gayrimenkul

fiyatları

dönemsel

olarak

büyük

farklılıklar

göstermektedir. Bir bölgeye herhangi bir kamu yatırımı ile hizmet götürüldüğü
zaman fiyatlar yükselmekte, gelişme bölgesi haline gelen taşınmazlara talep
artmaktadır.
Arazi değer artışlarının ulaştırma yatırımlarının finansmanında kullanılması için
vergilendirmenin nasıl olacağı, bu artıştan kimlerin ne kadar etkileneceği, artış olmaz
ise gayrimenkule ait verginin en az ne kadar olacağı, hangi bölgelerin değer
artışından etkilendiği, uygulamanın nasıl yapılacağı gibi birçok sorunun cevabı
yönetim tarafından kamuoyu yeterince bilgilendirilmesi gereklidir.
Kavşak alanlarının proje ile birlikte planlanması, otoyol çevresinde daha sonra
görülebilecek yoğunluk artışı ve buna bağlı gelişecek ulaşım talepleri önceden
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çözümlenebilecektir. Yerel yönetim hizmetleri, altyapının önceden planlanarak
yapılması ile daha ekonomik olarak hizmete sunulabilecektir. Kavşak alanları
çevresinde daha yoğun yerleşimler ile diğer alanlarda yapı ve nüfus yoğunluğunun
artması önlenmiş olacaktır (Yayla ve diğ, 2008).
Ulaştırma yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere arazi değer artışı vergisi
uygulamalarında mevcut vergi sistemi ile önerilen vergi sisteminin toplumun tüm
kesimlerine anlatılması ve şeffaflığın sağlanması temel koşuldur. Geleceğe dönük
planlama çalışmaları da ulaştırma projesinin çevresindeki bölgeyi de etkileyecektir.
Yatırım projelerinin de bilinmesi arazi değer artış vergisinin planlı yerleşimleri ve
trafik akışının dikkate alınarak talebi ve yapılanmayı rasyonel bir şekilde
geliştirecektir.
Değer artış vergisi, imar kanunu, arsa üretimi ve değerlendirilmesi kanunu,
kamulaştırma kanunu ve vergi usul kanununda küçük ölçekli olsa da yer almaktadır.
Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına
uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenleme amacıyla 3194 sayılı İmar kanunu
çıkarılmıştır. Değer artışı, İmar kanunu 18. maddesinde arazi ve arsaların
düzenlenmesi sonucu olarak arazi değer artışının oluşacağı kabul edilmekte, bu artış
üzerinde

hak

sahiplerinin

muvafakati

olmadan

düzenleme

yapılabileceği

belirtilmektedir. 3194 sayılı imar kanunu 18. maddesine göre belediyeler veya
valiliklerce yapılan imar düzenlemeleri neticesinde oluşan değer artışları dolayısıyla
“düzenleme ortaklık payı” olarak parsellerden %40’a kadar bir alan yol, meydan,
park, otopark, çocuk bahçesi yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi toplumsal
hizmetler için ayrılabilmektedir. Arazi değer artışı vergisi kamunun yaptığı
yatırımların ekonomik yönünü ele almaktadır. Düzenleme ortaklık payında sadece
arsa veya arazilerden pay alınabilirken, arazi değer artış vergisi ile ekonomik bir
değer olarak da yararlanılabilecektir.
Maliye bakanlığı, gelirler idaresi başkanlığının çalışmaları ile oluşturulan arsa ve
arazi birim metrekare değerlerinin otoyol, karayolu, demiryolu ve istasyonları da
dikkate alacağı ve ilçe belediyeleri sınırlarında oluşan rayiç bedel farklılıklarını
ortadan kaldıracak düzenleme yapılması gereklidir. Bu nedenle gelirler idaresi
başkanlığının eşgüdümünde değer haritalarının yapılması vergilendirmenin bölgesel
olarak düzenli olmasını sağlayacaktır.

169

Arazi değer artışlarından daha fazla yararlanabilmeleri için belediyelerin ve gelirler
idaresi başkanlığının uyumlu olması ile planlama ve yatırım kararları etkin bir şekil
alacaktır. Rayiç değerler belirlenirken planların gelecekteki etkisinin de göz önünde
bulundurulması ve plan değişikliklerinin, planın bütünlüğünü bozmayacak şekilde
oluşturulmasını sağlamak üzere planlarda değişikliklerin güçleştirilmesi, planlardaki
büyük ölçekli değişikliklerde uzmanların ve halkın görüşlerinin alınmasının zorunlu
hale getirilmesi ve şehirlerin bütününde kamu yararının gözetilmesi için yasal
değişiklikler gereklidir. Aksi takdirde plan bütünlüğü ve yapılan yatırımın kamu
yerine belirli gruplar için fayda sağlayacağı ve toplumsal eşitsizlikleri artıran bir
işlem olacaktır.
Öncelikle Ulaştırma yatırımının etkilediği özel proje alanı belirlenmelidir. Bu alan
projeden doğrudan (olumlu-olumsuz) etkilenen bölgelerin sınırları etki derecesine
göre çizilmelidir. Proje maliyeti değerlendirmesinde, proje ile çevreye olan etkiler
çok boyutlu olarak ele alınmalı, bu projeden olumlu ve olumsuz etkilenen parseller
(10-20-30 km. çevresi gibi), CBS sisteminde belirlendikten sonra kamulaştırma
işlemleri, değer artışı, tarım alanlarının dönüşümü, imar haklarında yapılan-yapılacak
değişiklikler, birlikte ele alınarak, projenin maliyet açısından kamuya etkisini (proje
yapımından sonra sağlanacak her türlü hız, konfor, üretim maliyetlerindeki azalmalar
veya artışlar hariç olmak üzere) dengelemek için özel bir vergi konulabilir. Bu özel
vergi, Ulaşım Proje Vergisi (UPV) olarak adlandırılabilir. UPV, ulaştırma
yatırımının, projelendirilmesiyle başlayıp, projenin yapım maliyetinin kamuya yük
olmayacak şekilde, finansmanını sağlamak üzere (10-20-30 yıl gibi) belirlenecek bir
süre ile sınırlandırılması ve süre sonunda, güncel emlak vergi değerlerine geçişi
sağlayan bir vergi sistemidir. UPV, yalnız kamunun finansmanı karşıladığı projelerde
uygulanması ve süre sınırı bu verginin nasıl uygulanacağı, hangi parselleri nasıl
etkileyeceği açıkça ilan edilmelidir. Tanımlanmış bu bölgeye (ulaştırma yatırımı
çevresindeki) yatırım yapacak kişilerin-şirketlerin, yatırımlarını uzun vadeli olarak
değerlendirebilmeleri için alandaki vergi oranı ve imar hakları proje yapım sürecinde
belirlenmelidir. Kamunun yapacağı (yaptıracağı) ulaştırma projesi için kamulaştırma
maliyeti, proje yapımından önceki son 3 dönem rayiç bedel ortalamasının güncel
değerlerini geçmemelidir. Eğer proje yapımı öncesinde fiyat artışları oluşmuşsa,
kamulaştırma bedelleri çevredeki parseller üzerindeki vergilerin aynı oranda
artırılması, spekülasyonu önleyici etkide bulunacaktır. Arsa ve arazi spekülasyonu
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engellemek ve dolayısıyla imar durumundaki büyük değişikliklerin yapılması, ancak
değişiklik yapılan yerlerin çevrelerindeki parsellerin vergi durumunun değişikliği ile
mümkün olmalıdır. UPV, yatırımın finansmanında destek olacaktır. UPV ile ilgili
olarak, yerel ve merkezi yönetim işbirliği yapmalı, ulaştırma projesinin maliyetinin
en az olarak kamuya yansımasını sağlayacak önlemleri almalıdır. Ulaştırma Proje
Vergisi, projeden olumsuz etkilenenlerin alacağı payın artması, olumlu etkilenenlerin
kârlarında bir miktar azalma olmakla birlikte spekülasyonun engellenmesi sayesinde
ve ödenecek, alınacak vergilerin, imar haklarının önceden bilinmesi nedeniyle
toplumsal direnci ve adaletsizlik hissini ortadan kaldıracaktır. Ulaştırma ile ilgili
yatırımlarda bölgede yaşayanların ve yatırım yapmak isteyenlerin ulaştırma yatırımı
ile ilgili bilgileri, şeffaflıkla alabileceği kurumsal bir yapılanma da gereklidir.
Böylece UPV uygulamaları ile projenin yapımı ve işletimi sırasında çıkacak
sorunların çözümü kolaylaşacaktır. UPV biriminin, halka ve idareye karşı
sorumluluğu olmalıdır. Projenin maliyet etkin yürümesi için UPV gelirleri sadece
projede kullanılmalıdır.
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7. SONUÇLAR
Bu çalışmada varılan sonuçların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır.


Ulaştırma yatırımlarının yakın çevresindeki yapılaşma yoğunluğu ve türü ile

nüfus artışı gibi hususlardaki etkileri İstanbul’da açık olarak gözlenmiştir. 1973
yılında hizmete giren Boğaziçi Köprüsü ve çevre yolları ile, 1988 yılında işletmeye
açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM (Trans European Motorway)
otoyolunun getirdiği erişme-ulaşım kolaylığı her iki yakada yerleşim dokusunda
önemli değişikliklere sebep olmuş, yeni yerleşim ve yoğunluklara yol açarken iki
yaka arasındaki nüfus ve istihdam dengelerinde Anadolu yakası lehine olumlu bir
gelişmeye zemin hazırlamıştır.


Çalışmada esas alınan otoyol kesimi bütünü ile ve kavşaklar nazara

alınmaksızın ele alındığında arazi değerinde artış olmakla birlikle (kavşak
bölgelerinde kısmi korelasyon bulunmasına rağmen) otoyola uzaklık ve erişebilirlik
ile değer artışı arasında anlamlı bir ilişki görülememiştir. Otoyolun özellikle kuzey
kesiminde yer alan orman alanları, kırsal niteliği korunacak doğal alanlar,
ağaçlandırılacak alanlar ile havza koruma kuşağı ve askeri alanların mevcudiyetinin
bunda etkili olduğu düşünülmektedir.
Bu arada, TEM otoyolu ile D-100 devlet yolu arasındaki yapılaşmamış alanların
nitelik değiştirdiği, Çavuşbaşı bölgesindeki 2/B alanlarının yapılaşmada talebi
olumsuz yönde etkilediği, TEM otoyolun yakın çevresinde imara açılan bölgelerin
yapı yoğunluğuna henüz ulaşmadığı, bu bölgelerde MİA’ya (Merkezi İş Alanı) olan
uzaklığın arazi fiyat artışlarında baskın olmamasına karşılık, Kozyatağı-Ataşehir,
Kartal ve Pendik’te çok merkezli gelişmeler görülmüştür.


Araştırmaya konu otoyol kesimindeki kavşakların yakınındaki arazi artış

değerlerinin kavşaktan kavşağa, ayrıca otoyola olan uzaklık ile değiştikleri
saptanmıştır. Veri noksanlığı bulunan Samandıra kavşağı dışındaki kavşaklar birlikte
değerlendirildiklerinde 1986 ile 2006 yılları arasında kalan 20 yıllık sürede kavşak
merkezine yaklaşıldıkça değer artışının daha fazla olduğu görülmüştür.
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Bu kapsamda, kavşak yakınlarında finansal sektör, alışveriş merkezi ve yüksek
yapılaşmaların tercih edildiği ve kavşak merkezinden itibaren çalışmada 1.bölge
olarak tanımlanan 1,0 km. alan içinde kalan bölgelerde 126 TL/m2, 2.bölge olarak
tanımlanan 1,0 km ile 2,0 km arasındaki bölgelerde 67 TL/m2 ve 3. bölge olarak
tanımlanan 2,0 km ile 3,0 km arasında kalan bölgelerde ise 59 TL/m2'lik ortalama
fiyat artışları olmuştur. Çizelge 7.1'de görüleceği üzere, Samandıra kavşağı hariç,
ortalama fiyatlar 1. bölgede %760, 2. bölgede %357, 3. bölgede %222 oranlarında
artış göstermiştir. Kavşaklarda toplam değerler ele alındığında, fiyat farklarında da
sıralama aynı kalmıştır. Bu sonuçlara göre kavşak merkezlerine yakınlık, arazi değer
artışlarına baskın şekilde etken olmaktadır (Çizelge 7.2).
Çizelge 7.1 : Kavşaklarda ortalama fiyat farkları.
YIL
Kavşak
Rayiç
Ortalamaları
(TL, 2006
yılı sabit $
değeri ile)

1986
1990
1994
1998
2002
2006
FARK ( 2006-1986)
ARTIŞ ORANI
(2006-1986 /1986, %)

1.
BÖLGE
(TL)
16,60
24,07
7,63
77,24
43,64
142,81
126,21

2.
BÖLGE
(TL)
18,68
24,08
7,09
54,46
33,23
85,30
66,63

3.
BÖLGE
(TL)
26,78
32,87
10,04
55,74
38,75
86,26
59,48

760%

357%

222%

Ortalama
TL
20,69
27,01
8,26
62,48
38,54
104,79
84,10

Çizelge 7.2 : Kavşaklarda rayiç bedel toplamı ve fiyat farkı.
YIL
Kavşak
Rayiç
Toplamları
(TL, 2006
yılı sabit $
değeri ile)

1986
1990
1994
1998
2002
2006
FARK ( 2006-1986, TL)

1.
BÖLGE
(TL)
83,00
120,34
38,16
386,20
218,22
714,05
631,05

2.
BÖLGE
(TL)
93,39
120,41
35,45
272,30
166,17
426,52
333,13

3.
BÖLGE
(TL)
133,90
164,33
50,22
278,71
193,77
431,29
297,39

Toplam
TL
103,43
135,03
41,28
312,40
192,72
523,95
420,52

Kavşak merkezlerinden itibaren arazi değerlerinin değişimi, kavşak merkezine olan
uzaklık ile arazi değeri farkı olarak Çizelge 7.3 ve Şekil 7.1'de görülmektedir (2006
yılı sabit $ değeri ile). Kavşaklar kıyaslandığında en büyük değer artışı %47 artış ile

Ataşehir kavşağında görülmüş, bunu 20'lik artışla Dudullu ve %16 artışla Kavacık
kavşakları takip etmiştir.
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Çizelge 7.3 : Kavşaklarda değer artış farkları.
2006-1986 YILI (2006
yılı sabit $ değeri ile )
Ataşehir kavşağı fark
Dudullu kavşağı fark
Kavacık kavşağı fark
Kurtköy kavşağı fark
Ümraniye kavşağı fark
Toplam fark

Ortalama
TL
197
85
67
40
31
421

Toplam
TL
592
254
202
120
94
1.262

Toplam fark
içindeki oranı
47%
20%
16%
10%
7%
100%

Fiyat farkı (TL)
700

Seri 1
Log. (Seri 1)

631

600

y = -217,472Ln(x) + 1968,337

500

2

R = 0,953

400
333

297

300
200
100
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Uzaklık(m)

Şekil 7.1 : Kavşak merkezlerinde ortalama rayiç değer değişimi
(2006 yılı sabit $ değeri ile).


Ulaştırma yatırımları bu çalışmada da görüldüğü üzere özellikle yakın

çevresindeki arazilerde önemli değer artışlarına sebep olmaktadır. Dört yılda bir
yapılan ve %1,0 - %6 arasında değişen oranlardaki emlak vergisinde artışları, alımsatım vergisi ve bazı hallerde belediyelerce uygulanan altyapı yatırımına katılım
vergisi pratikte özellikle kentsel arsa ve yakını arazilerde (mücavir alanlarda)
gözlenen değer artışlarına göre çok küçük kalmaktadır.
TEM otoyolunun sebep olduğu arazi değeri artışları inşaatına yeni başlanan üçüncü
köprü ve buna ait otoyol koridoru boyunca, ayrıca Avrupa yakasında ihalesi yapılmış
olan yeni havaalanı çevresinde de gözlenmektedir. Henüz düşünce aşamasında olan
Kanal-İstanbul projesi için de benzer durum söz konusudur.
Yapılan soruşturmalar ve basından, belirtilen bölgelerdeki arsa ve arazilerde satın
alma yolu ile el değiştirmelerin sıkça olduğu, ayrıca çoğunlukla mahdut sayıdaki
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kişilerce /firmalarca spekülatif amaçlarla yapıldıkları görülmektedir. Dolayısıyla
arazi el değiştirmelerinde fiyat farklarından doğan kazançlarda elde edilen vergiler
olması gerekenin çok altında kalmaktadır.
Açıklanan durum karşısında, planlama doğrultusunda yapılacak her türden büyük
ulaştırma yatırımlarının yerleri ve güzergâhları boyunca önceden kamulaştırmalar
yapılmak suretiyle, bu alanların planlama (arazi kullanım) kararları doğrultusunda
yapılaşmaları sağlanabileceği gibi, elde edilecek değer atışı vergilerinin ulaştırma
yatırımlarının finansmanında kullanılması mümkün görülmektedir. Böyle bir
uygulama, kentsel gelişmenin kontrolünde, dolayısıyla fiziki büyüme ve arazi
kullanımı olarak istenilen yönde gelişiminde yararlı bir mekanizma da olacaktır. Pek
çok ülkede uzun zamandan beri bu yönde uygulamaların olduğu tezin ilgili
bölümlerinde açıklanmıştır.


Ulaşım yatırımlarının yerleri ve çevresinde kamulaştırmalar merkezi

hükümetçe veya yerel yönetimlerce yapıldıktan sonra buralardaki altyapı
yatırımlarının kamu finansmanı ya da yap-işlet-devret ve benzeri kamu/özel sektör
işbirliği modelleri kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi daha sonra konut, sanayi
vb amaçlarla yatırım yapacaklara satılması da mümkündür. Burada mühim olan
yatırımlar boyunca plan kararlarına uygun gelişmenin sağlanması ile değer
artışlarından kamuya dönüşün yeterli düzeyde olmasıdır.


Ulaştırma alt yapısının gerçekleştirileceği yerlerde veya koridorlarda

kamulaştırma yapılmaksızın, yatırımın sebep olacağı arsa/arazi değer artışının
kamulaştırma yapılmadan da vergilendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu şekildeki
uygulama halinde planlı bir yapılaşmada zorluklar yaşanabilir. Bir başka deyişle,
ileride yaşanabilecek trafik sorunlarına yol açabilecek arazi kullanımı ve yapılaşma
yoğunluğu gibi hususlarda olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca böyle bir
uygulamada, vergilemenin hakkaniyetle nasıl yapılacağı hususu önem kazanmakta
olup değer haritaları hazırlanmalı, yapılacak yatırımın türü, zamanı, büyüklüğü ve
toplanan vergilerin hangi ulaşım yatırımlarında kullanıldığı gibi hususlarda kamuya
doğru ve şeffaf şekilde açıklamalar yapılmalı, ekonomik kriz ve doğal afet gibi
beklenmedik durumlar için vergi değerlendirmesinde esneklikler düşünülmelidir.


Yapılan

önerinin

gerçekleştirilebilmesi

için

kamulaştırmaların

nasıl

yapılacağı, ayrıca değer artışlarının ve vergilendirmenin hangi ölçütlere göre ve nasıl
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belirleneceği gibi hususlarda mevcut yasalarda değişikler yapılması ve yeni yasaların
çıkarılması gibi düzenlemelerin gerekeceği açıktır. Dolayısıyla yapılan önerinin
uygulanabilmesi için bu hususlarda konuların uzmanlarınca ayrıntılı çalışmalar
yapılmasına ihtiyaç vardır.
Bu arada, bu çalışma sırasında mahalle ve sokak isimleri, ilçe sınırları, yolların
nitelikleri, imar durumları vb hususlarda önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu itibarla
önerinin gerçekleştirilebilmesi, ayrıca ileriki yıllarda yapılacak ulaştırma yatırımları
için belirtilen hususlarda zorluklar yaşanmaması için CBS destekli ve sürekli
güncelleştirilecek bir veri tabanının oluşturulmasının önemi büyüktür.
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Ek A : Anadolu yakası ilçeleri inceleme alanı sınırları, korelasyon değerleri, rayiç
değerler.
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Şekil A.1 : Anadolu yakası ilçeleri inceleme alanı sınırı

Şekil A.2 : Anadolu yakası ilçeleri inceleme alanı mahalleleri sınırı.
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Şekil A.3 : Anadolu yakası, ticari merkezler.

Şekil A.4 : İlçe merkezlerinin konumları.
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Şekil A.5 : AVM merkezlerine olan uzaklıkların hesaplanması.

Şekil A.6 : Mahallelerin hastaneye olan uzaklıklarının bulunması.
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Çizelge A.1 : Mahallelerin alt merkezlere olan (MİA), D-100, FSM köprüsü ve ilçe merkezlerine uzaklık ile rayiç bedel değişimi.
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Şekil A.7 : İncelenen otoyol kesimindeki alt merkezlere olan uzaklık ile rayiç bedel
değişimi. Merkeze uzaklık (mt) - birim metrekare fiyatı (Üsküdar,
2006, $)

Şekil A.8 : Mahallelerin D-100, Boğaziçi köprüsü uzaklık (mt)- 2006 birim
metrekare fiyatı $.
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Çizelge A.2 : Mahallelerin işlevlere göre uzaklık ve fiyat korelasyon oranları
a
b
c
d
e
f
g
h
ı
i
j
k
l
m

Fonksiyon
K denize komşuluk mt..
K AVM komşuluk
TEM komşuluk kademeli
Tem kuzey 1 ; tem güney 2
D-100-Boğaziçi köprüsü katılım
komşuluk kademeli
Hastane komşuluk
Sanayiye komşuluk
Maden + imalat + tarım çalışan toplam
K KYM ilçe merkezlerine mesafe mt.
K plana göre uzaklık Üsküdar mt.
K plana göre uzaklık Kozyatağı mt
K plana göre uzaklık Kartal mt
K plana göre uzaklık Aydınlı mt
Fark TL

a
b
c
d

a
b
c
d
1,00
0,35 1,00
-0,41 0,01 1,00
-0,29 -0,32 0,17 1,00

e
f
g
h
ı
i
j
k
l
m

0,58
0,36
-0,08
0,05
0,21
0,30
0,17
-0,27
-0,28
-0,38

0,47
0,18
-0,12
0,19
-0,05
0,43
0,42
-0,08
-0,31
-0,45

-0,45
-0,15
0,09
0,13
-0,16
0,13
0,05
-0,36
-0,24
0,20

-0,59
-0,32
-0,22
0,27
-0,17
0,08
-0,11
-0,40
-0,22
0,28
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e

f

g

h

ı

i

1,00
0,33
0,16
-0,26
0,07
0,23
0,38
0,35
0,03
-0,57

1,00
0,19
-0,25
0,50
0,18
0,17
0,07
-0,15
-0,26

1,00
-0,71
0,38
0,01
0,15
0,31
0,11
0,02

1,00
-0,47
-0,01
-0,16
-0,32
-0,15
0,08

1,00
0,02
0,01
0,01
-0,01
0,08

1,00
0,85
-0,42
-0,85
-0,42

j

k

l

m

1,00
-0,10 1,00
-0,70 0,62 1,00
-0,53 -0,13 0,21 1,00

Çizelge A.3 : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu 0+000-9+962 km
rayiç değerleri.
Tarih
23.05.1985

TL

km+ ilk

km +son

Konum

tarih

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

1 108
1 147

1 249
1 236

1 249
1 147
1 324
1 439
1 463
1 602

1 368
1 236
1 405
1 549
1 556
1 689

1 368
1 560
1 686
1 880
1 907

1 463
1 602
1 774
1 950
1 970

1 560
1 602

1 602
1 689

1 686
1 880
1 907
2 098
2 052
2 098
2 088
2 282
2 131
2 168
2 136
2 147

1 774
1 950
1 970
2 154
2 071
2 122
2 110
2 304
2 155
2 175
2 161
2 166

Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Y.Dudullu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Y.Dudullu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal

29.07.1985
29.07.1985
01.05.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
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Çizelge A.3 (devam) : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu 0+0009+962 km rayiç değerleri.
Tarih
23.05.1985
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TL

km+ ilk

km +son

Konum

tarih

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

2 168
2 175
2 161
2 179
2 209
2 196
2 231
2 212
2 227
2 240
2 269
2 277
2 243
2 271
2 300
2 351
2 353
2 381
2 402
2 431
2 435
2 454

2 192
2 190
2 184
2 202
2 228
2 220
2 255
2 236

N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal

24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985

2 264
2 293
2 301
2 267
2 292
2 325
2 365
2 374
2 402
2 423
2 452
2 457
2 476
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Çizelge A.3 (devam) : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu 0+0009+962 km rayiç değerleri.
Tarih
23.05.1985
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

TL
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000

km+ ilk

km +son

2 282
2 304

2 488
2 708
2 720
2 802
2 828
2 951
2 988
3 260

2 473
2 716
2 986
2 960
2 828
2 858
2 985
3 136
3 368
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Konum

tarih

N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
N.Kemal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal

24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
24.05.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985

Çizelge A.3 (devam) : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu 0+0009+962 km rayiç değerleri.
Tarih
23.05.1985
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

TL

km+ ilk

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5 000
10 000
5 000
5 000

1
20
58
82
2
286
278
400
480
606
169
643
696
706
741
1 771
771
1 100

km +son

Konum

tarih

2 716
20
40
82
278
83
400
901
462
594
680
649
696
713
720
1 003
5 877
877
1 147

İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
İstiklal
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu
Bulgurlu

29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
08.08.1985
24.05.1985
24.05.1985
04.07.1985
24.07.1985
24.07.1985
24.07.1985
24.07.1985
24.07.1985
24.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
29.07.1985
16.07.1986
16.07.1986
29.07.1985

Çizelge A.4 : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu rayiç değerleri.
Tarih
22.05.1985
1

TL

km+ ilk

km +son

Konum

Tarih

3 000

9 219

9 239

Ferhatpaşa

22.05.1985

2

3 000

9 228

9 275

B.Bakkalköy

22.05.1985

3

3 000

9 238

9 252

B.Bakkalköy

22.05.1985

4

3 000

9 302

9 316

B.Bakkalköy

22.05.1985

5

3 000

9 400

9 412

B.Bakkalköy

22.05.1985

6

3 000

9 499

9 513

B.Bakkalköy

22.05.1985

7

3 000

9 489

9 513

B.Bakkalköy

22.05.1985

8

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

9

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

10

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

11

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

12

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

13

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

14

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

15

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985
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Çizelge A.4 (devam) : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu rayiç
değerleri.
Tarih
22.05.1985

TL

16

km+ ilk

km +son

Konum

Tarih

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

17

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

18

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

19

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

20

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

21

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

22

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

23

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

24

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

25

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

26

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

27

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

28

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

29

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

30

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

31

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

16

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

17

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

18

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

19

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

20

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

21

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

22

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

23

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

24

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

25

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

26

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

27

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

28

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

29

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

30

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

31

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

32

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

33

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

34

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

35

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

36

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

37

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

38

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985
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Çizelge A.4 (devam) : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu rayiç
değerleri.
Tarih
22.05.1985

TL

39

km+ ilk

km +son

Konum

Tarih

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

40

3 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

41

2 000

9 526

9 558

B.Bakkalköy

22.05.1985

42

2 000

9 524

9 556

B.Bakkalköy

22.05.1985

43

2 000

9 558

9 572

B.Bakkalköy

22.05.1985

44

2 000

9 613

9 627

B.Bakkalköy

22.05.1985

45

2 000

9 712

9 726

B.Bakkalköy

22.05.1985

46

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

47

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

48

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

49

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

50

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

51

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

52

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

53

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

54

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

55

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

56

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

57

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

58

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

59

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

60

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

61

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

62

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

63

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

64

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

65

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

66

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

67

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

68

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

69

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

70

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

71

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

72

2 000

B.Bakkalköy

22.05.1985

73

2 000

9 738

9 764

B.Bakkalköy

22.05.1985

74

1 500

9 780

9 808

B.Bakkalköy

22.05.1985

75

1 500

9 809

9 823

B.Bakkalköy

22.05.1985

76

1 500

9 861

9 875

B.Bakkalköy

22.05.1985
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Çizelge A.4 (devam) : TEM güzergâhı 1985 yılına ait takdir komisyonu rayiç
değerleri.
Tarih
22.05.1985
77

TL

km+ ilk

km +son

Konum

Tarih

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

78

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

79

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

80

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

81

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

82

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

83

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

84

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

85

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

86

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

87

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

88

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

89

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

90

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

91

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

92

1 500

B.Bakkalköy

22.05.1985

93

1 500

9 879

9 962

B.Bakkalköy

22.05.1985

500

3 935

5 340

Kadıköy

23.05.1985

6 000

286

400

Üsküdar,Bulgurlu

24.10.1986

Çizelge A.5 : TEM güzergâhı 1987 yılına ait takdir komisyonu rayiç değerleri.
TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 600

Orhanlı

04.02.1987
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Çizelge A.5 (devam) : TEM güzergâhı 1987 yılına ait takdir komisyonu rayiç
değerleri.
TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

1 600

Orhanlı

04.02.1987

1 600

Orhanlı

04.02.1987

1 700

Orhanlı

04.02.1987

1 700

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 200

Orhanlı

04.02.1987

2 200

Orhanlı

04.02.1987

2 200

Orhanlı

04.02.1987

2 200

Orhanlı

04.02.1987

2 200

Orhanlı

04.02.1987

3 000

Orhanlı

04.02.1987

3 000

Orhanlı

04.02.1987
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Çizelge A.5 (devam) : TEM güzergâhı 1987 yılına ait takdir komisyonu rayiç
değerleri.
TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

3 000

Orhanlı

04.02.1987

3 000

Orhanlı

04.02.1987

3 000

Orhanlı

04.02.1987

2 700

Orhanlı

04.02.1987

2 500

Orhanlı

04.02.1987

2 500

Orhanlı

04.02.1987

2 200

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

2 000

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 500

Orhanlı

04.02.1987

1 300

Orhanlı

04.02.1987

1 300

Orhanlı

04.02.1987

1 300

Orhanlı

04.02.1987

1 300

Orhanlı

04.02.1987

1 300

Orhanlı

04.02.1987

1 000

Orhanlı

05.02.1987

1 800

Orhanlı

04.02.1987

Çizelge A.6 : Kartal –Samandıra Bağlantı yolu 1992 Yılı rayiç değerleri
Sayı

TL

1

30 000

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

2

30 000

Paşaköy-Yakacık
Samandıra Soşesi
Soğanlık

3

150 000

Atışokulu/Tavşantepe

02.04.1992

4

150 000

Atışokulu/Tavşantepe

02.04.1992

5

150 000

Atışokulu/Tavşantepe

02.04.1992

6

150 000

Atışokulu/Tavşantepe

02.04.1992

7

150 000

Atışokulu/Tavşantepe

02.04.1992

8

150 000

Atışokulu/Tavşantepe

02.04.1992

9

150 000

Atışokulu/Tavşantepe

02.04.1992

200

02.04.1992
/
02.04.1992

Çizelge A.6 (devam) : Kartal –Samandıra Bağlantı yolu 1992 Yılı rayiç değerleri
Sayı

TL

10

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

150 000

Atışokulu/Gaziler

02.04.1992

11

150 000

Atışokulu/Gaziler

02.04.1992

12

130 000

Atışokulu/Gaziler

02.04.1992

13

150 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

14

150 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

15

150 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

16

150 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

17

150 000

Söğütlüdere/Soğanlık

02.04.1992

18

150 000

Söğütlüdere/Soğanlık

02.04.1992

19

150 000

Söğütlüdere/Soğanlık

02.04.1992

20

150 000

Söğütlüdere/Soğanlık

02.04.1992

21

190 000

Soğanlık

02.04.1992

22

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

23

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

24

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

25

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

26

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

27

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

28

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

29

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

30

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

31

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

32

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

33

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

34

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

35

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

36

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

37

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

38

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

39

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

40

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

41

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

42

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

43

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

44

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

45

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

46

190 000

Gaziler/Soğanlık

02.04.1992

47

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

48

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992
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Çizelge A.6 (devam) : Kartal –Samandıra Bağlantı yolu 1992 Yılı rayiç değerleri
Sayı

TL

49

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

50

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

51

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

52

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

53

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

54

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

55

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

56

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

57

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

58

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

59

240 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

60

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

61

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

62

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

63

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

64

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

65

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

66

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

67

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

68

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

69

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

70

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

71

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

72

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

73

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

74

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

75

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

76

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

77

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

78

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

79

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

80

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

81

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

82

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

83

300 000

Balcıdere/Soğanlık

02.04.1992

84

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

85

300 000

Beylikbağları/Soğanlık

02.04.1992

86

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

87

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992
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Çizelge A.6 (devam) : Kartal –Samandıra Bağlantı yolu 1992 Yılı rayiç değerleri
Sayı

TL

88

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

89

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

90

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

91

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

92

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

93

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

94

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

95

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

96

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

97

300 000

Havuzlu/Soğanlık

02.04.1992

98

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

99

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

100

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

101

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

102

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

103

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

104

300 000

Soğanlık

02.04.1992

105

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

106

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

107

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

108

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

109

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

110

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

111

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

112

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

113

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

114

300 000

Köykenarı/Soğanlık

02.04.1992

115

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

116

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

117

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

118

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

119

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

120

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

121

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

122

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

123

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

124

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

126

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

127

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

128

300 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992
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Çizelge A.6 (devam) : Kartal –Samandıra Bağlantı yolu 1992 Yılı rayiç değerleri
Sayı

TL

129

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

300 000

Soğanlık

02.04.1992

130

300 000

Soğanlık

02.04.1992

131

300 000

Soğanlık

02.04.1992

132

200 000

Mezarlık/Soğanlık

02.04.1992

133

200 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

134

200 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

135

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

136

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

137

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

138

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

139

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

140

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

141

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

142

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

143

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

144

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

145

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

146

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

147

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

148

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

149

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

150

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

151

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

152

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

153

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

154

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

155

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

156

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

157

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

158

200 000

Kartalyolu/Yakacık

02.04.1992

159

200 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

160

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

161

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

162

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

163

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

164

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

165

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

166

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

167

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

168

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992
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Çizelge A.6 (devam) : Kartal –Samandıra Bağlantı yolu 1992 Yılı rayiç değerleri
Sayı

TL

169

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

170

350 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

171

350 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

172

350 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

173

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

174

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

175

500 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

176

750 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

177

900 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

178

800 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

179

450 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

180

600 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

181

900 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

182

900 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

183

900 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

184

900 000

Yalnızselvi/Soğanlık

02.04.1992

185

300 000

Yakacık

02.04.1992

186

500 000

Yakacık

02.04.1992

187

500 000

Yakacık

02.04.1992

188

500 000

Yakacık

02.04.1992

189

450 000

Örenler/Yakacık

02.04.1992

190

450 000

Örenler/Yakacık

02.04.1992

191

450 000

Örenler/Yakacık

02.04.1992

192

450 000

Örenler/Yakacık

02.04.1992

193

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

194

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

195

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

196

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

197

450 000

Örenler/Yakacık

02.04.1992

198

450 000

Örenler/Yakacık

02.04.1992

199

450 000

Örenler/Yakacık

02.04.1992

200

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

201

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

202

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

203

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

204

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

205

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

206

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

207

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992

208

350 000

Çavuşoğlu/Kartal

02.04.1992
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Çizelge A.7 : Şekerpınar – Çayırova Köprülü kavşak 0+151-1+149 km. Bağlantı
yolları rayiç değerleri 1988 yılı.
Şekerpınar -Çayırova köprülü kavşak arası 0+151-1+149 km. arası
Sayı

TL

1

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

20 000

Akse

12.08.1988

2

20 000

Akse

12.08.1988

3

20 000

Akse

12.08.1988

4

22 000

Akse

12.08.1988

5

22 000

Akse

12.08.1988

6

22 000

Akse

12.08.1988

7

22 000

Akse

12.08.1988

8

22 000

Akse

12.08.1988

9

22 000

Akse

12.08.1988

10

22 000

Akse

12.08.1988

11

22 000

Akse

12.08.1988

12

22 000

Akse

12.08.1988

13

22 000

Akse

12.08.1988

14

22 000

Akse

12.08.1988

15

22 000

Akse

12.08.1988

16

22 000

Akse

12.08.1988

17

22 000

Akse

12.08.1988

18

22 000

Akse

12.08.1988

19

22 000

Akse

12.08.1988

20

22 000

Akse

12.08.1988

21

22 000

Akse

12.08.1988

22

22 000

Akse

12.08.1988

23

22 000

Akse

12.08.1988

24

22 000

Akse

12.08.1988

25

22 000

Akse

12.08.1988

26

25 000

Akse

12.08.1988

27

22 000

Akse

12.08.1988

28

22 000

Akse

12.08.1988

29

22 000

Akse

12.08.1988

30

22 000

Akse

12.08.1988

31

22 000

Akse

12.08.1988

32

22 000

Akse

12.08.1988

33

24 000

Akse

12.08.1988

34

25 000

Akse

12.08.1988

35

22 000

Akse

12.08.1988

36

22 000

Akse

12.08.1988

37

22 000

Akse

12.08.1988
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Çizelge A.7 (devam) : Şekerpınar – Çayırova Köprülü kavşak 0+151-1+149 km.
Bağlantı yolları rayiç değerleri 1988 yılı.
Sayı

TL

38

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

25 000

Akse

12.08.1988

39

24 000

Akse

12.08.1988

40

25 000

Akse

12.08.1988

41

25 000

Akse

12.08.1988

42

25 000

Akse

12.08.1988

43

25 000

Akse

12.08.1988

44

25 000

Akse

12.08.1988

45

25 000

Akse

12.08.1988

46

24 000

Akse

12.08.1988

47

25 000

Akse

12.08.1988

48

24 000

Akse

12.08.1988

49

25 000

Akse

12.08.1988

50

25 000

Akse

12.08.1988

51

25 000

Akse

12.08.1988

52

25 000

Akse

12.08.1988

53

25 000

Akse

12.08.1988

54

24 000

Akse

12.08.1988

55

25 000

Akse

12.08.1988

56

24 000

Akse

12.08.1988

57

25 000

Akse

12.08.1988

58

25 000

Akse

12.08.1988

59

25 000

Akse

12.08.1988

60

24 000

Akse

12.08.1988

61

25 000

Akse

12.08.1988

62

24 000

Akse

12.08.1988

63

25 000

Akse

12.08.1988

64

25 000

Akse

12.08.1988

65

24 000

Akse

12.08.1988

66

25 000

Akse

12.08.1988

67

25 000

Akse

12.08.1988

68

25 000

Akse

12.08.1988

69

25 000

Akse

12.08.1988

70

24 000

Akse

12.08.1988

71

24 000

Akse

12.08.1988

72

25 000

Akse

12.08.1988

73

25 000

Akse

12.08.1988

74

24 000

Akse

12.08.1988

75

25 000

Akse

12.08.1988

76

25 000

Akse

12.08.1988
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Çizelge A.7 (devam) : Şekerpınar – Çayırova Köprülü kavşak 0+151-1+149 km.
Bağlantı yolları rayiç değerleri 1988 yılı.
Sayı

TL

77

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

26 000

Akse

12.08.1988

78

25 000

Akse

12.08.1988

79

25 000

Akse

12.08.1988

80

26 000

Akse

12.08.1988

81

26 000

Akse

12.08.1988

82

26 000

Akse

12.08.1988

83

26 000

Akse

12.08.1988

84

26 000

Akse

12.08.1988

85

26 000

Akse

12.08.1988

86

26 000

Akse

12.08.1988

87

26 000

Akse

12.08.1988

88

26 000

Akse

12.08.1988

89

26 000

Akse

12.08.1988

90

26 000

Akse

12.08.1988

91

26 000

Akse

12.08.1988

92

26 000

Akse

12.08.1988

93

26 000

Akse

12.08.1988

94

26 000

Akse

12.08.1988

95

26 000

Akse

12.08.1988

96

26 000

Akse

12.08.1988

97

26 000

Akse

12.08.1988

98

26 000

Akse

12.08.1988

99

26 000

Akse

12.08.1988

100

26 000

Akse

12.08.1988

101

26 000

Akse

12.08.1988

102

26 000

Akse

12.08.1988

103

26 000

Akse

12.08.1988

104

26 000

Akse

12.08.1988

105

26 000

Akse

12.08.1988

106

26 000

Akse

12.08.1988

107

26 000

Akse

12.08.1988

108

26 000

Akse

12.08.1988

109

26 000

Akse

12.08.1988

110

26 000

Akse

12.08.1988

111

26 000

Akse

12.08.1988

112

26 000

Akse

12.08.1988

113

26 000

Akse

12.08.1988

114

26 000

Akse

12.08.1988

115

26 000

Akse

12.08.1988
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Çizelge A.7 (devam) : Şekerpınar – Çayırova Köprülü kavşak 0+151-1+149 km.
Bağlantı yolları rayiç değerleri 1988 yılı.
Sayı

TL

116

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

26 000

Akse

12.08.1988

117

26 000

Akse

12.08.1988

118

10 000

Akse

12.08.1988

119

28 000

Akse

12.08.1988

120

28 000

Akse

12.08.1988

121

28 000

Akse

12.08.1988

122

28 000

Akse

12.08.1988

123

28 000

Akse

12.08.1988

124

28 000

Akse

12.08.1988

125

28 000

Akse

12.08.1988

126

28 000

Akse

12.08.1988

127

28 000

Akse

12.08.1988

128

28 000

Akse

12.08.1988

129

28 000

Akse

12.08.1988

130

28 000

Akse

12.08.1988

131

28 000

Akse

12.08.1988

132

28 000

Akse

12.08.1988

133

28 000

Akse

12.08.1988

134

28 000

Akse

12.08.1988

135

28 000

Akse

12.08.1988

136

28 000

Akse

12.08.1988

137

28 000

Akse

12.08.1988

138

28 000

Akse

12.08.1988

139

28 000

Akse

12.08.1988

140

28 000

Akse

12.08.1988

141

28 000

Akse

12.08.1988

142

28 000

Akse

12.08.1988

143

28 000

Akse

12.08.1988

144

28 000

Akse

12.08.1988

145

28 000

Akse

12.08.1988

146

28 000

Akse

12.08.1988

147

28 000

Akse

12.08.1988

148

30 000

Akse

12.08.1988

149

28 000

Akse

12.08.1988

150

28 000

Akse

12.08.1988

151

28 000

Akse

12.08.1988

152

30 000

Akse

12.08.1988

153

28 000

Akse

12.08.1988

154

28 000

Akse

12.08.1988
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Çizelge A.7 (devam) : Şekerpınar – Çayırova Köprülü kavşak 0+151-1+149 km.
Bağlantı yolları rayiç değerleri 1988 yılı.
Sayı

TL

155

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

30 000

Akse

12.08.1988

156

28 000

Akse

12.08.1988

157

28 000

Akse

12.08.1988

158

28 000

Akse

12.08.1988

159

30 000

Akse

12.08.1988

160

28 000

Akse

12.08.1988

161

28 000

Akse

12.08.1988

162

30 000

Akse

12.08.1988

163

28 000

Akse

12.08.1988

164

30 000

Akse

12.08.1988

165

28 000

Akse

12.08.1988

166

30 000

Akse

12.08.1988

167

28 000

Akse

12.08.1988

168

30 000

Akse

12.08.1988

169

30 000

Akse

12.08.1988

170

28 000

Akse

12.08.1988

171

30 000

Akse

13.04.1988

172

28 000

Akse

13.04.1988

173

30 000

Akse

13.04.1988

174

30 000

Akse

13.04.1988

175

28 000

Akse

13.04.1988

176

30 000

Akse

13.04.1988

177

30 000

Akse

13.04.1988

178

30 000

Akse

13.04.1988

179

30 000

Akse

13.04.1988

180

30 000

Akse

13.04.1988

181

30 000

Akse

13.04.1988

182

30 000

Akse

13.04.1988

183

30 000

Akse

13.04.1988

184

30 000

Akse

13.04.1988

185

30 000

Akse

13.04.1988

186

30 000

Akse

13.04.1988

187

30 000

Akse

13.04.1988

188

30 000

Akse

13.04.1988

189

30 000

Akse

13.04.1988

190

30 000

Akse

13.04.1988

191

30 000

Akse

13.04.1988

192

30 000

Akse

13.04.1988
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Bağlantı yolları rayiç değerleri 1988 yılı.
Sayı

TL

193

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

30 000

Akse

13.04.1988

194

30 000

Akse

13.04.1988

195

30 000

Akse

13.04.1988

196

30 000

Akse

13.04.1988

197

30 000

Akse

13.04.1988

198

30 000

Akse

13.04.1988

199

30 000

Akse

13.04.1988

200

30 000

Akse

13.04.1988

201

30 000

Akse

13.04.1988

202

30 000

Akse

13.04.1988

203

30 000

Akse

13.04.1988

204

32 000

Akse

13.04.1988

205

30 000

Akse

13.04.1988

206

32 000

Akse

13.04.1988

207

30 000

Akse

13.04.1988

208

32 000

Akse

13.04.1988

209

30 000

Akse

13.04.1988

210

32 000

Akse

13.04.1988

211

30 000

Akse

13.04.1988

212

32 000

Akse

13.04.1988

213

32 000

Akse

13.04.1988

214

32 000

Akse

13.04.1988

215

10 000

Akse

13.04.1988

216

32 000

Akse

13.04.1988

217

32 000

Akse

13.04.1988

218

32 000

Akse

13.04.1988

219

32 000

Akse

13.04.1988

220

32 000

Akse

13.04.1988

221

32 000

Akse

13.04.1988

222

32 000

Akse

13.04.1988

223

32 000

Akse

13.04.1988

224

32 000

Akse

13.04.1988

225

32 000

Akse

13.04.1988

226

32 000

Akse

13.04.1988

227

32 000

Akse

13.04.1988

228

32 000

Akse

13.04.1988

229

32 000

Akse

13.04.1988

230

32 000

Akse

13.04.1988

231

32 000

Akse

13.04.1988
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Sayı

TL

232

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

32 000

Akse

13.04.1988

233

32 000

Akse

13.04.1988

234

32 000

Akse

13.04.1988

235

32 000

Akse

13.04.1988

236

32 000

Akse

13.04.1988

237

32 000

Akse

13.04.1988

238

32 000

Akse

13.04.1988

239

32 000

Akse

13.04.1988

240

32 000

Akse

13.04.1988

241

32 000

Akse

13.04.1988

242

32 000

Akse

13.04.1988

243

32 000

Akse

13.04.1988

244

32 000

Akse

13.04.1988

245

32 000

Akse

13.04.1988

246

34 000

Akse

13.04.1988

247

34 000

Akse

13.04.1988

248

32 000

Akse

13.04.1988

249

32 000

Akse

13.04.1988

250

34 000

Akse

13.04.1988

251

32 000

Akse

13.04.1988

252

34 000

Akse

13.04.1988

253

34 000

Akse

13.04.1988

254

32 000

Akse

13.04.1988

255

34 000

Akse

13.04.1988

256

34 000

Akse

13.04.1988

257

34 000

Akse

13.04.1988

258

32 000

Akse

13.04.1988

259

32 000

Akse

13.04.1988

260

34 000

Akse

13.04.1988

261

34 000

Akse

13.04.1988

262

34 000

Akse

13.04.1988

263

34 000

Akse

13.04.1988

264

34 000

Akse

13.04.1988

265

34 000

Akse

13.04.1988

266

34 000

Akse

13.04.1988

267

34 000

Akse

13.04.1988

268

34 000

Akse

13.04.1988

269

34 000

Akse

13.04.1988

270

34 000

Akse

13.04.1988
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Sayı

TL

271

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

34 000

Akse

13.04.1988

272

34 000

Akse

13.04.1988

273

34 000

Akse

13.04.1988

274

34 000

Akse

13.04.1988

275

34 000

Akse

13.04.1988

276

34 000

Akse

13.04.1988

277

34 000

Akse

13.04.1988

278

34 000

Akse

13.04.1988

279

34 000

Akse

13.04.1988

280

34 000

Akse

13.04.1988

281

34 000

Akse

13.04.1988

282

34 000

Akse

13.04.1988

283

34 000

Akse

13.04.1988

284

34 000

Akse

13.04.1988

285

34 000

Akse

13.04.1988

286

34 000

Akse

13.04.1988

287

34 000

Akse

13.04.1988

288

34 000

Akse

13.04.1988

289

34 000

Akse

13.04.1988

290

34 000

Akse

13.04.1988

291

34 000

Akse

13.04.1988

292

34 000

Akse

13.04.1988

293

34 000

Akse

13.04.1988

294

34 000

Akse

13.04.1988

295

34 000

Akse

13.04.1988

296

34 000

Akse

13.04.1988

297

34 000

Akse

13.04.1988

298

34 000

Akse

13.04.1988

300

34 000

Akse

13.04.1988

301

34 000

Akse

13.04.1988

302

34 000

Akse

13.04.1988

303

34 000

Akse

13.04.1988

304

34 000

Akse

13.04.1988

305

12 000

Akse

13.04.1988

306

34 000

Akse

13.04.1988

307

34 000

Akse

13.04.1988

308

34 000

Akse

13.04.1988

309

34 000

Akse

13.04.1988

310

34 000

Akse

13.04.1988
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Sayı

TL

311

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

34 000

Akse

13.04.1988

312

36 000

Akse

13.04.1988

313

34 000

Akse

13.04.1988

314

36 000

Akse

13.04.1988

315

36 000

Akse

13.04.1988

316

36 000

Akse

13.04.1988

317

36 000

Akse

13.04.1988

318

36 000

Akse

13.04.1988

319

36 000

Akse

13.04.1988

320

36 000

Akse

13.04.1988

321

36 000

Akse

13.04.1988

322

36 000

Akse

13.04.1988

323

36 000

Akse

13.04.1988

324

36 000

Akse

13.04.1988

325

36 000

Akse

13.04.1988

326

36 000

Akse

13.04.1988

327

36 000

Akse

13.04.1988

328

36 000

Akse

13.04.1988

329

36 000

Akse

13.04.1988

330

36 000

Akse

13.04.1988

331

36 000

Akse

13.04.1988

332

36 000

Akse

13.04.1988

333

36 000

Akse

13.04.1988

334

36 000

Akse

13.04.1988

335

36 000

Akse

13.04.1988

336

36 000

Akse

13.04.1988

337

38 000

Akse

13.04.1988

338

38 000

Akse

13.04.1988

339

38 000

Akse

13.04.1988

340

38 000

Akse

13.04.1988

341

38 000

Akse

13.04.1988

342

38 000

Akse

13.04.1988

343

38 000

Akse

13.04.1988

344

38 000

Akse

13.04.1988

345

38 000

Akse

13.04.1988

346

38 000

Akse

13.04.1988

347

38 000

Akse

13.04.1988

348

38 000

Akse

13.04.1988

349

38 000

Akse

13.04.1988
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Sayı

TL

350

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

38 000

Akse

13.04.1988

351

38 000

Akse

13.04.1988

352

36 000

Akse

13.04.1988

353

38 000

Akse

13.04.1988

354

38 000

Akse

13.04.1988

355

38 000

Akse

13.04.1988

356

38 000

Akse

13.04.1988

357

38 000

Akse

13.04.1988

358

38 000

Akse

13.04.1988

359

38 000

Akse

13.04.1988

360

38 000

Akse

13.04.1988

361

38 000

Akse

13.04.1988

362

38 000

Akse

13.04.1988

363

38 000

Akse

13.04.1988

364

38 000

Akse

13.04.1988

365

38 000

Akse

15.04.1988

366

38 000

Akse

14.04.1988

367

38 000

Akse

15.04.1988

368

15 000

Akse

15.04.1988

369

38 000

Akse

15.04.1988

Çizelge A.8 : Şeyhli – Kurtköy 0+950-07+878 km. Bağlantı yolları 1992 yılı rayiç
değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

1

145 000

Kurtköy

04.08.1992

2

145 000

Kurtköy

04.08.1992

3

145 000

Kurtköy

04.08.1992

4

145 000

Kurtköy

04.08.1992

5

145 000

Kurtköy

04.08.1992

6

145 000

Kurtköy

04.08.1992

7

145 000

Kurtköy

04.08.1992

8

145 000

Kurtköy

04.08.1992

9

145 000

Kurtköy

04.08.1992

10

145 000

Kurtköy

04.08.1992

11

145 000

Kurtköy

04.08.1992

12

145 000

Kurtköy

04.08.1992

13

145 000

Kurtköy

04.08.1992

14

145 000

Kurtköy

04.08.1992

15

35 000

Kurtköy

04.08.1992

215
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yılı rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

16

35 000

Kurtköy

04.08.1992

17

35 000

Kurtköy

04.08.1992

18

35 000

Durhasan

04.08.1992

19

35 000

Durhasan

04.08.1992

20

35 000

Mercimekli

04.08.1992

21

35 000

Mercimekli

04.08.1992

22

35 000

Mercimekli

04.08.1992

23

35 000

Kurtköy

04.08.1992

24

30 000

Mercimekli

04.08.1992

25

30 000

Mercimekli

04.08.1992

26

30 000

Mercimekli

04.08.1992

27

30 000

Mercimekli

04.08.1992

28

30 000

Mercimekli

04.08.1992

29

30 000

Mercimekli

04.08.1992

30

30 000

Mercimekli

04.08.1992

31

30 000

Çatıkderesi

04.08.1992

32

30 000

Çatıkderesi

04.08.1992

33

30 000

Kurtköy

04.08.1992

34

30 000

Kurtköy

04.08.1992

35

30 000

Orhanlı Yolu

04.08.1992

36

30 000

Orhanlı Yolu

04.08.1992

37

30 000

Orhanlı Yolu

04.08.1992

38

30 000

Orhanlı Yolu

04.08.1992

39

30 000

Kumluca

04.08.1992

40

30 000

Kumluca

04.08.1992

41

30 000

Kumluca

04.08.1992

42

30 000

Ağıldere

04.08.1992

43

30 000

Kumluca

04.08.1992

44

30 000

Kumluca

04.08.1992

45

30 000

Ağıldere

04.08.1992

46

30 000

Kumluca

04.08.1992

47

30 000

Kumluca

04.08.1992

48

30 000

Kumluca

04.08.1992

49

30 000

Kumluca

04.08.1992

50

30 000

Kumluca

04.08.1992

51

30 000

Kumluca

04.08.1992

52

30 000

Kumluca

04.08.1992

53

30 000

Kumluca

04.08.1992

54

30 000

Kumluca

04.08.1992
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Sayı TL

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

55

30 000

Kumluca

04.08.1992

56

30 000

Çobanpınarı

04.08.1992

57

30 000

Kumluca

04.08.1992

58

30 000

Değirmentepe

04.08.1992

59

30 000

Orhanlı

04.08.1992

60

30 000

Celaldağ/Orhanlı

04.08.1992

61

30 000

Çobanpınarı

04.08.1992

62

30 000

Durhasan

04.08.1992

63

30 000

Çobanpınarı

04.08.1992

64

30 000

Değirmendere

04.08.1992

65

30 000

Değirmendere

04.08.1992

66

30 000

Büyükdere

04.08.1992

67

30 000

Büyükdere

04.08.1992

68

30 000

Büyükdere

04.08.1992

69

30 000

Karakadıağılı/Kurtköy

04.08.1992

70

30 000

Değirmenönü

04.08.1992

71

30 000

Değirmenönü

04.08.1992

72

30 000

Değirmenönü

04.08.1992

73

30 000

Değirmenönü

04.08.1992

74

30 000

Değirmenönü

04.08.1992

75

30 000

Büyükdere

04.08.1992

76

30 000

Büyükdere

04.08.1992

77

30 000

Büyükdere

04.08.1992

78

30 000

Büyükdere

04.08.1992

79

30 000

Büyükdere

04.08.1992

80

30 000

Büyükdere

04.08.1992

81

30 000

Büyükdere

04.08.1992

82

30 000

Büyükdere

04.08.1992

83

30 000

Değirmenönü

04.08.1992

84

30 000

Büyükdere

04.08.1992

85

30 000

Büyükdere

04.08.1992

86

30 000

Büyükdere

04.08.1992

87

30 000

Büyükdere

04.08.1992

88

30 000

Büyükdere

04.08.1992

89

68 000

Aydınlı

04.08.1992

90

30 000

Büyükdere

04.08.1992

91

30 000

Kahveci

04.08.1992

92

30 000

Ayazma

04.08.1992

93

30 000

Büyükdere

04.08.1992
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Sayı TL

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

94

30 000

Büyükdere

04.08.1992

95

30 000

Büyükdere

04.08.1992

96

30 000

Büyükdere

04.08.1992

97

68 000

Aydınlı

04.08.1992

98

30 000

Aydınlı

04.08.1992

99

30 000

Büyükdere

04.08.1992

100

30 000

Aydınlı

04.08.1992

101

30 000

Aydınlı

04.08.1992

102

68 000

Çıkrıkköy/Aydınlı

04.08.1992

103

68 000

Tekmedere

04.08.1992

104

30 000

Büyükdere

04.08.1992

105

30 000

Büyükdere

04.08.1992

106

30 000

Kuruselvi

04.08.1992

107

30 000

Kuruselvi

04.08.1992

108

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

109

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

110

30 000

Şeyhli

04.08.1992

111

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

112

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

113

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

114

30 000

Şeyhli

04.08.1992

115

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

116

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

117

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

118

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

119

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

120

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

121

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

122

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

123

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

124

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

125

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

126

68 000

Büyükdere

04.08.1992

127

68 000

Büyükdere

04.08.1992

128

68 000

Büyükdere

04.08.1992

129

68 000

Büyükdere

04.08.1992

130

68 000

Büyükdere

04.08.1992

131

68 000

Büyükdere

04.08.1992

132

68 000

Büyükdere

04.08.1992

133

68 000

Büyükdere

04.08.1992
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Sayı TL

Km+ İlk Km +Son

Konum

Tarih

134

68 000

Büyükdere

04.08.1992

135

68 000

Büyükdere

04.08.1992

136

68 000

Büyükdere

04.08.1992

137

68 000

Büyükdere

04.08.1992

138

68 000

Büyükdere

04.08.1992

139

68 000

Büyükdere

04.08.1992

140

68 000

Büyükdere

04.08.1992

141

68 000

Büyükdere

04.08.1992

142

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

143

30 000

Şeyhli

04.08.1992

144

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

145

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

146

30 000

Şeyhli/Mantarlık

04.08.1992

147

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

148

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

149

68 000

Büyükdere

04.08.1992

150

68 000

Büyükdere

04.08.1992

151

30 000

Şeyhli/Kuyucak

04.08.1992

152

68 000

Büyükdere

04.08.1992

153

30 000

Şeyhli

04.08.1992

154

30 000

Şeyhli

04.08.1992

155

68 000

Büyükdere

04.08.1992

156

30 000

Şeyhli

04.08.1992

157

68 000

Büyükdere

04.08.1992

158

30 000

Şeyhli

04.08.1992

159

68 000

Büyükdere

04.08.1992

160

68 000

Şeyhli

04.08.1992

161

30 000

Şeyhli

04.08.1992

162

30 000

Şeyhli

04.08.1992

163

30 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992

164

68 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992

165

68 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992

166

68 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992

167

68 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992

168

68 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992

169

68 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992

170

68 000

Örenler/Şeyhli

04.08.1992
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Çizelge A.9 : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı rayiç
değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

1

2 000

30 902

31 004

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

2

2 000

31 002

31 360

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

3

2 000

31 082

31 462

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

4

2 000

31 192

31 474

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

5

3 000

31 296

31 462

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

6

3 000

31 360

31 502

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

7

4 000

31 462

31 592

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

8

4 000

31 470

31 600

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

9

4 000

31 482

31 620

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

10

5 000

31 482

31 620

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

11

5 000

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

12

4 000

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

13

4 000

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

14

4 000

İnkılap/Ümraniye

12.08.1985

15

5 000

31 752

31 774

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

16

4 000

31 492

31 616

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

17

4 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

18

6 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

19

6 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

20

10 000 31 946

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

21

10 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

22

10 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

23

8 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

24

8 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

25

8 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

26

8 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

27

10 000 31 958

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

28

10 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

29

10 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

30

10 000

İnkılap/Ümraniye

13.08.1985

31

12 000 32 024

32 048

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

32

10 000 32 045

32 066

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

33

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

34

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

35

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

36

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

37

12 000 32 138

32 161

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

38

10 000 32 023

32 042

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

31 602

31 756

31 953

31 703

31 866
31 980

31 959

31 991
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

39

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

40

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

41

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

42

12 000 32 034

32 068

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

43

10 000 32 036

32 070

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

44

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

45

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

46

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

47

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

48

10 000

İnkılap/Ümraniye

14.08.1985

49

12 000 32 133

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

50

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

51

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

52

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

53

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

54

12 000 32 174

32 204

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

55

10 000 32 188

32 206

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

56

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

57

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

58

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

59

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

60

10 000

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

61

12 000 32 268

32 303

İnkılap/Ümraniye

15.08.1985

62

10 000 32 166

32 191

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

63

12 000 32 170

32 193

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

64

10 000 32 188

32 210

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

65

10 000 32 289

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

66

10 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

67

10 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

68

10 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

69

12 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

70

12 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

71

12 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

72

12 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

73

12 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

74

12 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

75

12 000

İnkılap/Ümraniye

16.08.1985

76

25 000 32 381

İnkılap/Ümraniye

17.08.1985

32 165

32 482
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

77

25 000

İnkılap/Ümraniye

17.08.1985

78

25 000

İnkılap/Ümraniye

17.08.1985

79

25 000

İnkılap/Ümraniye

17.08.1985

80

25 000

İnkılap/Ümraniye

17.08.1985

81

2 000

32 208

32 600

İnkılap/Ümraniye

17.08.1985

82

40 000 32 517

32 542

Çakmak/Ümraniye

17.08.1985

83

35 000 32 519

32 542

Çakmak/Ümraniye

17.08.1985

84

40 000 32 522

32 541

Çakmak/Ümraniye

17.08.1985

85

40 000 32 504

32 524

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

86

40 000 32 510

32 530

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

87

25 000 32 524

32 542

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

88

20 000 32 503

32 524

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

89

8 000

32 157

32 199

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

90

4 000

33 160

33 194

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

91

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

92

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

93

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

94

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

95

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

96

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

97

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

98

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

99

4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

100 4 000

Çakmak/Ümraniye

19.08.1985

101 5 000

33 214

33 237

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

102 4 000

33 216

33 222

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

103 5 000

33 221

33 243

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

104 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

105 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

106 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

107 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

108 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

109 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

110 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

111 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

112 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

113 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

114 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

115 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Konum

Tarih

116 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

117 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

118 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

119 5 000

Çakmak/Ümraniye

20.08.1985

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

121 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

122 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

123 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

124 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

125 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

126 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

127 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

128 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

129 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

130 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

131 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

132 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

133 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

134 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

135 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

136 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

137 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

138 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

139 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

140 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

141 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

142 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

143 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

144 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

145 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

146 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

147 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

148 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

149 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

150 6 000

Çakmak/Ümraniye

21.08.1985

Çakmak/Ümraniye

23.08.1985

153 7 000

Çakmak/Ümraniye

23.08.1985

154 7 000

Çakmak/Ümraniye

23.08.1985

120 6 000 33 288

152 7 000 33 394

Km +Son

33 295

33 428
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

155 7 000

Konum

Tarih

Çakmak/Ümraniye

23.08.1985

156 6 000 33 384

33 392

Çakmak/Ümraniye

23.08.1985

157 6 000 33 445

33 468

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

158 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

159 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

160 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

161 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

162 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

163 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

164 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

165 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

166 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

167 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

168 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

169 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

170 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

171 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

172 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

173 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

174 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

175 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

176 6 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

177 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

178 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

179 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

180 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

181 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

182 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

183 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

184 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

185 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

186 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

187 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

188 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

189 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

190 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

191 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

192 5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

193

5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

194

5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

195

5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

196

5 000

Çakmak/Ümraniye

02.09.1985

197

4 000 33 528

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

198

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

199

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

200

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

201

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

202

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

203

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

204

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

205

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

206

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

207

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

208

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

209

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

210

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

211

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

212

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

213

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

214

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

215

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

216

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

217

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

218

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

219

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

220

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

221

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

222

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

223

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

224

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

225

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

226

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

227

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

228

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

229

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

230

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

33 551
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

231

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

232

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

233

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

234

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

235

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

236

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

237

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

238

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

239

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

240

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

241

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

242

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

243

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

244

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

245

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

246

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

247

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

248

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

249

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

250

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

251

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

252

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

253

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

254

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

255

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

256

4 000

Çakmak/Ümraniye

04.09.1985

257

3 000 33 833

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

258

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

259

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

260

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

261

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

262

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

263

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

264

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

265

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

266

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

267

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

268

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

33 847
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269

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

270

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

271

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

272

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

273

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

274

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

275

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

276

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

277

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

278

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

279

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

280

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

281

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

282

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

283

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

284

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

285

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

286

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

287

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

288

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

289

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

290

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

291

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

292

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

293

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

294

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

295

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

296

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

297

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

298

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

299

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

300

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

301

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

302

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

303

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

304

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

305

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

306

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

307

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985
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308

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

309

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

310

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

311

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

312

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

313

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

314

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

315

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

316

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

317

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

318

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

319

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

320

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

321

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

322

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

323

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

324

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

325

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

326

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

327

3 000

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

328

2 000 34 053

Çakmak/Ümraniye

09.09.1985

329

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

330

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

331

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

332

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

333

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

334

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

335

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

336

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

337

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

338

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

339

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

340

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

341

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

342

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

343

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

344

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

34 072
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345

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

346

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

347

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

348

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

349

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

350

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

351

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

352

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

353

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

354

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

355

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

356

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

357

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

358

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

359

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

360

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

361

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

362

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

363

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

364

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

365

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

366

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

367

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

368

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

369

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

370

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

371

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

372

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

373

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

374

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

375

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

376

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

377

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

378

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

379

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

380

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

381

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985
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382

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

383

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

384

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

385

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

386

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

387

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

388

2 000

Çakmak/Ümraniye

14.09.1985

389

1 500 34 251

Çakmak/Ümraniye

19.09.1985

390

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

391

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

392

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

393

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

394

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

395

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

396

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

397

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

398

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

399

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

400

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

401

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

402

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

403

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

404

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

405

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

406

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

407

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

408

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

409

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

410

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

411

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

412

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

413

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

414

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

415

1 000 34 277

34 411

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

416

1 500 34 279

34 302

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

417

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

418

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

419

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

34 272

230

Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

420

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

421

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

422

1 500

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

423

1 000

Çakmak/Ümraniye

20.09.1985

424

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

425

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

426

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

427

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

428

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

429

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

430

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

431

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

432

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

433

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

434

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

435

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

436

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

437

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

438

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

439

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

440

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

441

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

442

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

443

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

444

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

445

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

446

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

447

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

448

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

449

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

450

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

451

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

452

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

453

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

454

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

455

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

456

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

457

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

458

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985
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459

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

460

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

461

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

462

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

463

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

464

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

465

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

466

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

467

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

468

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

469

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

470

1 000

Çakmak/Ümraniye

23.09.1985

471

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

472

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

473

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

474

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

475

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

476

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

477

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

478

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

479

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

480

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

481

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

482

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

483

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

484

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

485

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

486

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

487

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

488

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

489

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

490

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

491

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

492

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

493

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

494

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

495

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

496

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

497

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

34 186

34 610
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498

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

499

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

500

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

501

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

502

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

503

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

504

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

505

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

506

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

507

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

508

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

509

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

510

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

511

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

512

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

513

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

514

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

515

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

516

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

517

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

518

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

519

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

520

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

521

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

522

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

523

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

524

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

525

750

Çakmak/Ümraniye

26.09.1985

526

500 34 765

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

527

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

528

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

529

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

530

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

531

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

532

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

533

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

534

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

535

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

34 798
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

536

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

537

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

538

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

539

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

540

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

541

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

542

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

543

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

544

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

545

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

546

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

547

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

548

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

549

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

550

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

551

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

552

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

553

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

554

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

555

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

556

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

557

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

558

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

559

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

560

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

561

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

562

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

563

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

564

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

565

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

566

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

567

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

568

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

569

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

570

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

571

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

572

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

573

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

574

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

575

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

576

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

577

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

578

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

579

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

580

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

581

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

582

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

583

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

584

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

585

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

586

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

587

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

588

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

589

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

590

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

591

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

592

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

593

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

594

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

595

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

596

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

597

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

598

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

599

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

600

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

601

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

602

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

603

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

604

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

605

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

606

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

607

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

608

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

609

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

610

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

611

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

612

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985
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Çizelge A.9 (devam) : Ümraniye -Çakmak bağlantı yolu bağlantı yolu 1985 yılı
rayiç değerleri.
Sayı TL

Km+ İlk

Km +Son

Konum

Tarih

613

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

614

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

615

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

616

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

617

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

618

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

619

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

620

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

621

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

622

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

623

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

624

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

625

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

626

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

627

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

628

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

629

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

630

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

631

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

632

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

633

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

634

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

635

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

636

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

637

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

638

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

639

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

640

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

641

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

642

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

643

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

644

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

645

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

646

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

647

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

648

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

649

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

650

500

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

651

500 34 890

Çakmak/Ümraniye

01.10.1985

34 920
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