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Öz 
 

Bu çalışmanın amacı, gayrimenkul sektörünün yoğun ilgi gösterdiği bir turizm bölgesi olan 

Bodrum’a bağlı Yalıçiftlik Beldesi’nde, mekânsal planlama ve gayrimenkul sektörü arasında 

yaşanan karşılıklı güç mücadelesini keşfetmektir. Son 30 yıl içinde Yalıçiftlik Beldesi’nde önemli 

kentsel yatırımlar gerçekleşmiştir. Mekânsal planların ve gayrimenkul sektörünün, Yalıçiftlik 

Beldesi’nin kentsel gelişimi üzerinde ne derece belirleyici etkisi olduğu bu çalışmada anlaşılmak 

istenmektedir. Bu kentsel gelişimler gayrimenkul sektörü aktörlerine ve kentsel projelere dayalı 

olarak detaylı analiz edilmiş, mekânsal planlamanın hangi dönemlerde etkin güç kazandığı, hangi 

dönemlerde ise etkisiz kaldığı konusu nedenleriyle beraber aydınlatılmıştır. Bu sayede 

gayrimenkul sektörü ve mekânsal planlama arasındaki işbirliği veya karşılıklı güç düellosu somut 

olarak ortaya konmuştur.  

Bildiri beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde gayrimenkul sektörü ve mekânsal planlama 

arasındaki ilişkiden bahsedilmektedir. İkinci bölümde Türkiye’de gayrimenkul sektörünün 

durumundan, ayrıca Türkiye’de mekânsal planlama sistemi ve plan yapım süreçlerinden 

bahsedilmektedir. Üçüncü bölümde, araştırma metodolojisi ve yöntem anlatılmaktadır. Dördüncü 

bölümde saha araştırması bulguları sunulmakta ve beşinci bölümde araştırmanın sonucuna yer 

verilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Gelişim, Mekansal Planlama, Gayrimenkul Sektörü, Bodrum, 

Yalıçiftlik Beldesi, Güç Mücadelesi.
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Abstract 
 

The aim of this study is to explore the mutual power struggle between the spatial planning and 

the real estate sector in the Yaliciftlik Town of Bodrum, which is a tourism region where the real 

estate sector shows great interest. During the last 30 years, significant urban investments have 

been realized in the Yaliciftlik Town. In this study, it is aimed to understand to what extent the 

spatial plans and the real estate sector have a decisive impact on the urban development of 

Yaliciftlik Town. These urban developments are analyzed in detail based on real estate sector actors 

and urban projects, and the periods in which spatial planning gains effective power and in which 

periods it becomes ineffective are explained together with the reasons. In this way, the cooperation 

between the real estate sector and the spatial planning or the power of mutual duel has been put 

forward. 

The paper consists of five chapters. In the introduction, the relationship between real estate sector 

and spatial planning is mentioned. In the second part, the state of the real estate sector in Turkey, 

the plan-making process and Turkey’s spatial planning system are mentioned. In the third section, 

research methodology and methods are explained. In the fourth section, the findings of the case 

study are presented and in the fifth section research results are given. 

 

Keywords: Urban Development, Spatial Planning, Real Estate Sector, Bodrum, Yalıçiftlik 

Town, Power Struggle. 
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Giriş  

 

Küresel liberal ekonomi politikalarının hakim olduğu günümüz 

dünyasında kentlerin gelişim ve dönüşüm süreçleri iki ayrı gücün 

karşılıklı mücadelesine sahne olmaktadır. Kamu sektörünün gücünü 

arkasına alan “mekansal planlama”, kentsel gelişim ve dönüşüm 

kararlarını artık özel sektörün gücünü arkasına alan “gayrimenkul 

sektörü” ile beraber almaktadır. Her iki tarafın kentsel gelişim ve 

dönüşüm süreçlerinden beklentisi farklı olduğu gibi bu süreçlere katkısı 

da farklı olmaktadır. Kentsel çalışmalar literatürü, mekânsal planlama ve 

gayrimenkul sektörü arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ancak bu ilişki çoğu zaman iki yönlü olarak 

incelenmemekte, hangi durumlarda mekânsal planların hangi 

durumlarda ise gayrimenkul sektörünün etkinleştiğine ve fiziksel çevre 

üretiminde baskın yönlendirici güç olduğuna detaylı değinilmemektedir. 

Çalışma, bu alandaki boşluğa bir katkı yapmayı amaçlamaktadır. 

Mekansal planlama ve gayrimenkul sektörü arasındaki karşılıklı uyum 

ve mücadeleyi en iyi turizm bölgelerinde izlemek mümkündür. Dünya 

üzerinde turizm potansiyeli yüksek olan yerler, gayrimenkul sektörünün 

yoğun bir yatırım ilgisi altında kalmaktadır. Turizm bölgeleri kimi zaman 

mekânsal planlar yolu ile son derece kontrollü olarak gelişirken, kimi 

zaman ise gayrimenkul sektörünün arz ve talepleri doğrultusunda serbest 

bir kentsel gelişme göstermektedir. Kentsel gelişme sürecinde taraflar 

bazen uyumlu hareket etmekte, bazense çatışmaktadır. Uyum ve çatışma 

süreçlerinin sonunda önemli olan mesele, neticede planlı ve sağlıklı bir 

kentsel gelişmenin ortaya çıkıp çıkmadığıdır. 

Bu çalışmanın amacı, gayrimenkul sektörünün yoğun ilgi gösterdiği 

bir turizm bölgesi olan Bodrum’a bağlı Yalıçiftlik Beldesi’nde, mekânsal 

planlama ve gayrimenkul sektörü arasında yaşanan karşılıklı güç 

mücadelesini keşfetmektir. Son 30 yıl içinde Yalıçiftlik Beldesi’nde önemli 

kentsel yatırımlar gerçekleşmiştir. Mekânsal planların ve gayrimenkul 

sektörünün, Yalıçiftlik Beldesi’nin kentsel gelişimi üzerinde ne derece 

belirleyici etkisi olduğu bu çalışmada anlaşılmak istenmektedir. Bu 

kentsel gelişimler gayrimenkul sektörü aktörlerine ve kentsel projelere 

dayalı olarak detaylı analiz edilecek, mekânsal planlamanın hangi 

dönemlerde etkin güç kazandığı, hangi dönemlerde ise etkisiz kaldığı 

konusu nedenleriyle beraber aydınlatılacaktır. Bu sayede gayrimenkul 
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sektörü ve mekânsal planlama arasındaki işbirliği veya karşılıklı güç 

düellosu somut olarak ortaya konmuş olacaktır.  

Araştırma bulgularının, sürdürülebilir, sağlıklı ve yaşanabilir çevreler 

üretme gayesi güden mekânsal planlamanın gücünü ve etkinliğini hangi 

şartlar altında koruduğu ve hangi şartlar altında kaybettiği konusuna ışık 

tutması beklenmektedir. Bu konunun aydınlatılması, turizm bölgelerinde 

gayrimenkul sektörünü dizginleyen, kamu yararı doğrultusunda sektörü 

yönlendiren mekânsal planların nasıl yapılabileceğini göstermesi, planlı 

ve kontrollü gelişmenin sağlanması için hangi şartların oluşması 

gerektiğinin anlaşılması noktasında büyük önem arz etmektedir. 

 

Metodoloji ve Yöntem 

 

Bu araştırmada veriler doküman incelemesi, saha araştırması, 

derinlemesine görüşme ve anket yöntemleri kullanılarak toplanmış, 

toplanan veriler “içerik analizi” yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmanın ilk aşamasında doküman incelemesi yapılmış, konu ile 

ilgili yazılmış tezler, makaleler ve kitaplar derlenmiş ve tema bağlamında 

incelenmiştir. İkinci aşamada, çalışma alanı olarak seçilen Yalıçiftlik 

Beldesi’nin geçmişten günümüze yapılan tüm mekânsal planlarına ve 

kentsel projelerine ulaşılmış ve tema bağlamında incelenmiştir. Üçüncü 

aşamada,  Yalıçiftlik Beldesi arsa ve arazi değerlerinin kentsel yatırımlara 

bağlı olarak son 30 yıl içindeki değişimi beşer yıllık periyotlara bölünerek 

tespit edilmiştir. Arsa ve arazi fiyatlarında yaşanan değişimler, 

gayrimenkul sektörünün belde içinde yatırım ilgisini, eğilimini ve 

davranışını göstermesi bakımından önemlidir. Son aşamada ise beldedeki 

özel ve kamusal paydaşlarla, kentsel gelişime etki eden mekânsal 

planlama ve gayrimenkul sektörü kararlarının neler olduğu ve neticede 

Yalıçiftlik Beldesi’nde planlı ve sağlıklı bir kentsel gelişmenin ortaya çıkıp 

çıkmadığı konularında anket yapılmıştır.  

Çalışma kapsamında elde edilen veriler, içerik analizine tabii 

tutulmuştur. Bu kapsamda beldedeki gayrimenkul projelerinin yer 

seçimi, işlevlendirmesi ve belirlenen yapılaşma koşulları incelenmiş, 

projelerin mekânsal plan kararlarına uygun olup olmadığı sorgulanmıştır. 

Ayrıca mekânsal planlar yapılırken, gayrimenkul sektörünün istek, talep 

ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı konusu çözümlenmeye 

çalışılmıştır. Gayrimenkul sektörünün mekansal planlama üzerindeki 

etkisini ölçmek için, bölgede kaçak yapılaşmanın olup olmadığı, imar 
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planı değişiklikleri, imar planı iptalleri, arsa ve arazilerin fiyatlarındaki 

belirgin değişimler ayrıntılı incelenmiş ve nitel/nicel veriler üzerinden 

çalışmanın amacına uygun çıkarımlar yapılmıştır. 

 

Türkiye’de Gayrimenkul Sektörü ve Mekansal Planlama Sistemi 

 

Türkiye’de Gayrimenkul Sektörüne Genel Bakış 

 

Türkiye’de 1950-1960 yılları arasında yaşanan köylerden kentlere göçlerin 

ardından ortaya çıkan çarpık kentleşme, 1980’li yıllarda Toplu Konut 

Alanları Planlanması ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Gayrimenkul 

geliştirme ilk başlarda konut ihtiyacını gidermek amacıyla gerçekleşmiş 

olsa da zaman içerisinde politik ve ekonomik stratejilerin 

geliştirilmesinde önemli bir araç haline gelmiş ve 1990’lı yıllarda birçok 

toplu konut projesi, yüksek katlı iş alanları, modern alışveriş merkezleri, 

eğlence ve spor merkezleri ortaya çıkmaya başlamıştır. 

(Aykaç, 2001, s.125)’e göre 1990’lı yıllarda durgun bir piyasaya sahip 

olan gayrimenkul sektörü, 1999 depreminden sonra önemli bir kırılma 

yaşamıştır. Bu doğal afet sonrasında gayrimenkul sektörü canlanmış ve 

inşaat maliyetlerinde artış görülmüştür. Üretilen gayrimenkullerin sayısı 

ve değeri, deprem öncesi miktara ve değere göre iki kat artış göstermiştir. 

1999 depremi aslında doğal bir afet olarak görülse de gayrimenkul sektörü 

için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmiştir (Aykaç, 2001, s.125). 

Gyoder (2010)’a göre gayrimenkul sektörürün ikinci kırılma noktası, 

2004 yılında yabancı sermayenin Türkiye’ye girişi ve gayrimenkul 

piyasasının kurumsallaşmaya başlamasıdır. Bu durum gayrimenkul 

sektörünü güçlendiren ve hızla gelişmesine neden olan en önemli faktör 

olmuştur. Önceleri yalnızca tüketici odaklı üretilen gayrimenkuller, artık 

uluslararası standartlara sahip ticari gayrimenkuller olarak üretilmeye 

başlanmıştır (Gyoder, 2010). 

(Kocabaş ve Elden, 1997, s.23)’in ifade ettiği üzere uluslararası 

oyuncular gayrimenkul yatırımlarını iki şekilde gerçekleştirirler. Birincisi, 

hazır durumda olan gayrimenkullerin tamamının veya hisselerin bir 

kısmının satın alınmasıdır. İkincisi ise yeni gayrimenkul şirketleri kurma 

yolu ile diğer şirketlere ortak olunmasıdır. Türkiye’de gayrimenkul 

sektörünün hızlı bir şekilde büyümesinin bir sebebi  yurt dışından çok 

büyük oranda finansman sağlanmasıdır. Aynı zamanda iç piyasada 

gayrimenkule olan sürekli yüksek talep sektörün büyümesine ve 
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gelişmesine yardımcı olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde yüksek talebe 

bağlı olarak konut fiyatları da yüksektir (Kocabaş ve Elden, 1997,s.23).  

Sancar (2010)’a göre, geçmişte müteahhitler ve kooperatifler 

gayrimenkul sektörünün ana oyuncuları olarak rol oynarken, günümüzde 

hizmet kurumları, gayrimenkul geliştirme şirketleri ve müteahhitler bu 

süreci yönetmektedirler (Sancar, 2010). Yılmaz (2006)’ya göre ise, 

günümüzde gayrimenkul geliştirme faaliyetlerini yöneten ve yürüten 

aktörler; inşaat şirketleri, holdingler, gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları(GYO), kamu kurumları, yerel belediyeler ve büyükşehir 

belediyeleri olarak ön plana çıkmaktadır (Yılmaz, 2006). 

Emiroğlu ve Ünsal (2006)’ye göre kentsel gelişim sürecinde 

gayrimenkul projelerinin mekana bir etkisinin olması kaçınılmazdır. 

Önceleri yap-satçı müteahhitler tarafından yapılmakta olan gayrimenkul 

yatırımları artık profesyonel gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketleri 

tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de geliştirici firmaların sayısı arttıkça 

yapılan yatırım projelerin kentsel ölçekteki etkileri de artmaya başlamıştır 

(Emiroğlu ve Ünsal, 2006). 

 

Türkiye’de Mekansal Planlama Sistemi ve Plan Yapım Süreci 

 

Suher (1996)’e göre planlama, belirlenen amaçlara varabilmek için eldeki 

tüm imkânları kullanarak bir takım hayati kararlar verip, o kararları 

uygulama sürecidir (Suher, 1996). Friend, Jessop ve Hickling planlamayı 

bir bilinmezlik durumunun çaresi olarak görürler. Yani geleceğe yönelik 

tüm bilinmezlikleri, doğru stratejiler kullanarak iyileştiren bir süreçtir. 

Dolayısıyla planlama kavramı geleceğe yönelik bir takım eylemlerden 

oluştuğu için önceden hazırlık yapılması gerekir. Thomas ve Adams’a 

göre kentler planlanırken sadece fiziksel boyut değil, sosyal ve ekonomik 

boyutlar da dikkate alınmalı, karşılaşılabilecek tüm sorunlara çözümler 

aranmalıdır. (Yeşil, 2008, s.57)’e göre kent planlaması, kentlerin 

gelişmesine karar verirken ekonomik kararlara da katkıda 

bulunmaktadır. Büyük ölçekli plan kararları kentsel gelişme üzerinde 

etkili olmaktadır (Yeşil, 2008, s.57).  

(Şimşek, 2015, s.14)’e göre devlet, mekânsal planlamada çoğunlukla 

özel mülk sahipleri ve kamu arasında çıkar çatışmalarını düzenleyen ve 

mekânsal alanlara yönelik düzenleme getiren bir rol oynamaktadır 

(Şimşek, 2015, s.14). Bu süreç farklı yönetim alanlarında çeşitli aktörleri 

içinde barındırarak planlama ile yönetilmektedir. Süreç içerisinde rol 
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oynayan aktörler, mülkiyet haklarını bireylerin çıkarları doğrultusunda 

değil, kamu yararı doğrultusunda yeniden düzenlerler. Arslanlı (2004)’e 

göre, Mekansal Planlar yapılırken toplumsal sınıflanmaya yol açmadan 

demokratik bir  yol izlenmeli, herkese eşit mesafede yaklaşılmalıdır. 

Planlama sadece pafta üzerinde çizim yaparak uygulanan teknik bir konu 

olmaktan ziyade, farklı toplumsal grupları ve çeşitli aktörleri içinde 

barındıran kapsamlı bir iştir(Arslanlı, 2004). 

Türkiye’de mevcut planlama sistemini sosyo-ekonomik planlar ve 

fiziki planlar şeklinde iki temel başlığın altında toplamak mümkündür. 

Sosyo-ekonomik planlar grubu içerisine kalkınma planları ve bölge 

planları girer. Fiziki planlar ise çevre düzeni planları ve yerel fiziki planlar 

(nazım imar planları ve uygulama imar planları) olarak gruplandırılabilir.  

Keleş (2016)’in belirlediği plan yapım süreci ise beş aşamadan 

oluşmaktadır. Bu modele göre ilk aşama amaçların belirlenmesi ile başlar. 

İkinci aşamada araştırma ve çözümlemeler yapılır. Üçüncü aşama plan 

yapım aşaması/karar verme olarak belirlenmiştir. Dördüncü aşamada 

plan uygulamaya girer ve en son adımda uygulanmış plan üzerinde 

değerlendirme yapılır ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilir (Keleş, 

2016). 

Arslanlı(2004) ifade ettiği üzere plan yapım sürecinin ilk aşaması bir 

sorunun belirlenmesi ile başlar. Verilerin toplanması ve analiz edilmesi ile 

devam eder. Daha sonra hedeflerin belirlenmesi, verilere ve değerlere 

alternatif seçenekler koyması sonrasında bu seçenekleri en uygun olanına 

karar vererek en son aşamada uygulamaya geçilmektedir (Arslanlı, 2004). 

 

Mekansal Planlama Sürecinde Gayrimenkul Sektörü İle Planlama   

Sistemi Arasındaki İlişki 

 

Van Der Krabben (1995)’ göre, küreselleşen dünyada kentlerin gelişim ve 

dönüşümünde sermayenin yer seçimi ve gayrimenkul sektörü projeleri 

önemli bir rol üstlenmektedir. Gayrimenkul projelerinin yer seçimi, 

kentlerin yarışabilirlik ve refah seviyelerini etkilemektedir. Dolayısıyla 

gayrimenkul bilimine olan ilgi giderek artmaktadır. Gayrimenkul sektörü 

faaliyetleri yapılı çevrelerdeki arazilerin ve binaların üretimi, değişimi, 

dağılımları ve tüketimlerinden oluşmaktadır. Bu faaliyetlerin içerisinde 

farklı aktörler yer almaktadır. Gayrimenkul piyasasının çıktısı olan yapılı 

çevrenin oluşumu, üretim aktör grubu ile tüketim aktör grubunun 

buluşması sonucunda meydana gelmektedir (Van Der Krabben, 1995). 
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Tiesdell ve Allmendinger (2005) ifade ettiği üzere bilim dünyasında 

mekansal planlama sistemi ile gayrimenkul sektörü arasındaki ililşkinin 

önemi 1980 yılından sonra daha iyi anlaşılmıştır. 1980 öncesinde arsa ve 

araziler (gayrimenkuller) piyasada basit kanun ve kurallara bağlı olarak 

alınıp satılmaktaydı. Son yıllarda arsa ve arazilerin el değişimi 

gayrimenkul sektörünün görünmeyen gücü ile değil, görünen büyük 

kurumlar ve yatırımcı şirketler vasıtası ile gerçekleşmektedir. Kentlerin 

gelişim ve dönüşüm sürecinde gayrimenkul sektörünün rölünü 

belirlemek, sektörün planlama sistemi ile ilişkisini incelemeye dönük 

bilimsel çalışmalar hız kazanmıştır (Tiesdell, S., Allmendinger, P. 2005). 

Shepherd, Stubbs ve Racliffe(2004)’e göre kentsel yatırım kararları 

verilirken gayrimenkul sektörü oyuncularının stratejileri ve ilgileri kadar, 

kurumsal organizasyonların düzenlemeleri de esas olmaktadır. 

Gayrimenkullerin ekonomik değerlerindeki değişimler, piyasa 

koşullarını belirlemektedir(Shepherd M., Stubbs, M., Racliffe, J. 2004). 

White, Watkins ve Adams(2005)’a göre kentlerin gelişimi ve dönümünü 

gayrimenkul sektörü yönlendirmektedir. Onlara göre gayrimenkul 

piyasasının yapısı ve işlemleri arasındaki ilişki kamu politikaları 

tarafından düzenlenmeli ve planlama sistemi ile ilişkili olarak 

yürütülmelidir (White, M., Watkins, C., Adams, D.2005).  

Castells ve Borja (1997)’ya göre gayrimenkul yatırımları, kentlerin 

şekillenmesi ve dönüştürülmesinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Söz 

konusu yatırımlar, kentsel ortamların cazibelerini yükselterek değişim ve 

dönüşümlerini hızlandırma konusunda stratejik bir önem taşımaktadır. 

Özellikle bu yatırımlar kamu ve özel sektöre ait alanların fonksiyon 

değişikliği yolu ile faaliyetlerini hızlandırmaktadır (Castells ve Borja, 

1997).  

Gayrimenkul yatırım süreci içerinsindeki en önemli aktörelerden biri 

kamu otoritesidir. Kamu otoritesinin görevi plan kararlarını belirlemek ve 

planın gerçekleşmesini kontrol etmektir. Gayrimenkul yatırımcılarının 

görevi ise plan çalışmasını izlemektir. Ayrıca yatırımcılar tarafından planı 

netleşmiş olan arsalar gayrimenkul geliştirme çalışmaları için tercih 

edilmektedir. Yatırım sürecinde planlama kararları çok büyük önem arz 

etmektedir. Aynı zamanda imar planları plan yapım sürecinde belirlenen 

arazi kullanım kararları ve belirtilen yoğunluk kararları doğrudan proje 

değerini etkilemektedir. 

Yalın (2003)’a göre kentsel arsaların değerini doğrudan etkileyen 

faktörlerden biri, plan kararlarında belirlenen kullanış biçimi ve 
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fonksiyonudur. Örneğin; konut, ticaret, sanayi ve benzeri kar getirici 

fonksiyonları olan arsaların değerleri artarken, okul, hastane, yol ve 

kanalizayon ve benzeri gibi kamu yararı ve sosyal altyapı alanlarına 

belirlenen arsaların değeri düşmektedir. Adil ve sağlıklı bir kent 

planlaması, kent toprağı üzerinden kazanılan rantın yeniden mülk 

sahiplerine dağıtılması sonucunda ortaya çıkabilir. Arsa 

spekülasyonunun temel sebebi rant dağılımından bir grubun en büyük 

payı elde etme isteğidir (Yalın, D. 2003).  

 

Saha Araştırması: Yalıçiftlik Beldesi 

 

Yalıçiftlik Beldesi, Muğla’nın batısında, Bodrum Yarımadası’nın güney 

tarafında yer almaktadır. Yalıçiftlik Beldesi, Kızılağaç ve Çiftlik köylerinin 

18.04.1999 tarihinde birleşmesiyle beldeye dönüşmüştür. Çiftlik ve 

Kızılağaç, şu anda beldenin iki mahallesi durumundadır. Yalıçiftlik 

Beldesi toplam 4620 kişilik nüfusa sahiptir. Bölgede Milas-Bodrum ve 

Dalaman olmak üzere iki tane uluslararası havalimanı mevcuttur. 

Yalıçiftlik Beldesi’ne 50 km uzaklıkta olan Milas-Bodrum Havalimanı 

üzerinden havadan erişim sağlanmaktadır. Yalıçiftlik Beldesi, Bodrum 

Merkeze 18 km, Muğla İl Merkezi’ne ise 110 km uzaklıktadır. Beldenin 

ekonomisini çoğunlukla hizmet sektörü (turizm- ticaret), el sanatları ve 

hayvancılık oluşturmaktadır. 1970’lerin başında Bodrum İlçesi’nin birinci 

derece turistik bölge ilan edilmesi ile birlikte Yalıçiftlik Beldesi’nin kırsal 

görüntüsü değişmeye başlamıştır. Özellikle beldenin merkezinde yer alan 

kıyı bölgesi, turizm bölgesi niteliğine kavuşarak turizm tesislerinin 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bodrum Yarımadası’nın her yeri gibi 

Yalçiftlik Beldesi de doğal güzelliklere sahiptir. Son yıllarda beldenin 

turizme kapılarını açması ile birlikte kentsel gelişim ve değişim süreci hız 

kazanmıştır. Geçmişte kırsal nitelikte olan belde zamanla turizm ve ticaret 

sektörüne geçiş yapmıştır.  

Yalıçiftlik, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler ile çok önemli 

turizm potansiyeline sahip bir yerdir. Turizm baskısı altında kalan kaçak 

yapılaşma ve ikinci konut eğilimi içinde bulunan Bodrum Yarımadası’nın 

aksine, Yalıçiftlik doğal ve geleneksel yapısını korumuş ve kaçak 

yapılaşmanın nispeten az olduğu bir yerdir. Ancak bu turizm ve 

yapılaşma baskısı zaman zaman beldenin mekansal gelişim faaliyetlerini 

etkilemiştir. Son yıllarda yoğun yapılaşma baskısı yer yer kaçak 

yapılaşmalara sebep olmuştur. 
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Yalıçiftlik 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu 

(2010)’na göre 10.10.2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 

bölgenin bütününe ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 

onaylanmıştır. Ancak söz konusu planın 20.11.2008 tarihinde 

yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yalıçiftlik turizm 

merkezinin Tavşanburnu bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 15.05.2009 tarihinde 

onaylanmıştır. Bu plana göre kıyı kısmında kalan alanlarda turizm 

tesisleri ve mevcut yerleşmelerin olduğu bölgelerde (köyler) kalan 

alanlarda konut için alanlar ayrılmıştır. Ayrıca doğal sit alanları dikkate 

alınarak 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım 

İmar Planı hazırlanmıştır. Bu planlar üst ölçek plan kararları 

doğrultusunda hazırlanmış, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun kabulü ile 02.06.2010 tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe 

girmiştir. Ancak bu planlar askı süresini tamamladıktan sonra münferit 

parsellere ilişkin olarak yine davalar açılmış ve 19.10.2011 tarihinde 

planların yürütmesi durdurulmuştur (Yalıçiftlik 1/25.000 ölçekli Çevre 

Düzeni Planı Açıklama Raporu, 2010). 

 

Yalıçiftlik’te Mekansal Planlamanın Gayrimenkul Sektörü Üzerindeki 

Etkisi 

 

Tarımsal nitelikte olan Yalıçiftlik Beldesi’nin mekansal gelişimi ilk başta 

Çiftlik Mahallesi-Yukarı Köy bölgesinden başlamıştır. Bu bölge halen köy 

niteliğini sürdürmektedir. 2009 yılından bu yana Çiftlik Mahallesi-

Aşağıköy bölgesinde inşaat faaliyetleri daha hareketlidir. Yalı ise denize 

yakın bir bölgedir. 2009 yılında hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 

Plan kararına göre burası turizm bölgesidir ve turizm tesisleri 

bulunmaktadır. Sahil kenarında bulunan büyük oteller ise çevre düzeni 

planı gelmeden önce 1990’lı yıllarda yapılmıştır. Otellerin yapıldığı arsa 

ve arazilerin nerdeyse tamamı devlet arazisidir ve 49 yıllık anlaşma ile 

yapılmıştır.  

Mekansal planlamanın gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisini 

ölçmek için, gayrimenkul projeleri geliştirilirken bu projelerin plan 

kararlarına uygun olup olmadığı incelenmiştir. Bu analiz yapılırken, yer 

seçimi, işlenvlendirme ve yapılaşma koşulları dikkatle incelenmiştir. 

Saha araştırması yapılırken bölgede yapılan tüm gayrimenkul 

projelerinin tamamen plan kararlarına uygun bir şekilde yapıldığı tespit 
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edilmiştir. Plan kararlarınca belirlenmiş alanlarda plana uygun olarak 

gayrimenkul geliştiriciler tarafından projelere yer seçimi ve 

işlevlendirmesi yapılmıştır. Plan kararlarına aykırı her hangi bir 

gayrimenkul projesinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Projelerin geliştirme 

sürecinde her hangi bir sektör baskısı veya plansız yer seçimi ve farklı 

işlevlendirme gibi durumlara rastlanmamıştır. Yapılaşma koşulları 

analizi yapılırken yapı nizamı, TAKS/KAKS, bahçe mesafeleri incelenmiş 

ve plan kararlarına aykırı her hangi bir durum tespit edilmemiştir.  

Bölgeye hakim olan mekansal planların, gayrimenkul sektörünü etkisi 

altına alıp kontrollü bir şekilde hareket etmesini sağladığı 

anlaşılmaktadır. Mekansal planlar hem bölgenin kentsel gelişim 

sürecinde hem de arsa ve arazi değerleri değişiminde en önemli 

yönlendirici rolü oynamıştır. Plan kararlarında turizm bölgesi olarak 

belirlenen ve emsal değeri yüksek olan bölgelerde sektörün hareketlilik 

(arsa alım satımı, inşaat faaliyetleri vb.) seviyesi yüksek olup diğer 

yandan emsal oranı düşük olan bölgelerde sektörün hareketlilik seviyesi 

de düşüktür. Genel olarak bugüne kadar gayrimenkul sektörünün 

mekânsal planlara aykırı bir girişimde bulunmadığı, çarpık kentleşme ve 

plansız yapılaşmaya neden olmadığı görülmektedir. 

 

Gayrimenkul Sektörünün Yalıçiftlik’in Mekansal Gelişimi Üzerindeki 

Etkisi 

 

Gayrimenkul sektörünün Yalıçiftlik’in mekansal gelişimi üzerindeki 

etkisini ölçmek için, bölgede kaçak yapılaşmanın olup olmadığı, imar 

planı değişiklikleri, imar planı iptalleri, arsa ve arazilerin fiyatlarındaki 

değişimler incelenmiştir. Yalıçiftlik Beldesi’nin Çiftlik Mahallesi Yukarı 

köy bölgesinde ilk kez 1974 yılında parselasyon işlemleri başlatılmış, fakat 

devamında bölgeye her hangi bir plan yapılmamıştır. Yukarı köy bölgesi 

kısmen kaçak yapılaşmanın olduğu bir bölgedir. Herhangi bir imar planı 

olmadan kaçak yollarla yapılan yapılar bulunmakta, fakat daha sonra 

imar barışı ile tüm bu kaçak yapılar resmileştirilmiştir. Dolayısıyla imar 

planı olmadan kaçak yapılan bu yapıların resmileştirilmesi gayrimenkul 

sektörünün yukarı köy bölgesinde planlamayı yendiğini göstermektedir. 

Ancak bu durum Çiftlik Mahallesi Yukarı köy bölgesi hariç başka 

bölgelerde söz konusu değildir.  

Mekansal planlamanın Yalıçiftlik Beldesi’ne gelmesi 2009 yılında 

başlar. İlk kez 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı 2009 yılında 
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hazırlanmış, onaylanmış ve yürürlüğe geçmiştir. Ancak zaman zaman bu 

plan değişikliklere ve iptallere uğramıştır. İmar planı değişiklikleri ve 

iptallerin sebebi ise, planlar hazırlanırken doğal sit alanları, birinci derece 

tarımsal alanlar, “Z” harfiyle işaretlenmiş zeytinlik alanlar, kamulaştırma 

ve düzenleme ortaklık payı gibi durumlara dikkat edilmemesidir.  

2000 yılından önce sahil bölgesinde hazine arazisi üzerinde 

gayrimenkul sektörü tarafından yapılan otel projeleri çevresindeki arsa ve 

arazilerin değerlerinde değişimlere sebebiyet vermiş ve bölgenin reklamı 

yapılmaya başlanmıştır. Bu durum beldede mekansal planlama sürecinin 

acilen başlatılmasına neden olmuştur. Arsa ve arazi değerlerindeki 

değişimler 2009 yılına kadar gayrimenkul sektörü oyuncuları tarafından 

kontrol edilmiştir. Fakat gayrimenkul sektörünün arsa ve araziler 

üzerindeki etkisi sadece Yalı bölgesi ile sınırlı kalmıştır.  

Yalıçiftlik Beldesi’nde 2000li yıllardan önce ciddi bir gayrimenkul satışı 

yoktur. 2000’li yıllardan sonra gayrimenkul satışı yavaş yavaş harekete 

geçmiş ve 2009 yılına kadar bu durum devam etmiştir. Ancak 2009 yılında 

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı onaylandıktan sonra Yalıçiftlik’te 

gayrimenkul satışı bir anda canlanmış ve hızla yükselmeye başlamıştır. 

Gayrimenkul yatırımları bölgede mekansal planlarla bir uyum içerisinde 

hareket ettiği ve plan karalarına aykırı hareket edilmediği görülmektedir. 

Gayrimenkul sektörünün Yalıçiftlik mekansal gelişimini desteklediği 

anlaşılmaktadır. Yapılan yatırımlar sonucunda beldeye daha fazla yatırım 

gelmiş ve yapılaşma hız kazanmıştır. Özellikle Aşağı köy kısmında 

siteleşme hızla devam etmektedir. Bu durum aynı zamanda Aşağı köyün 

tarımsal yüzünün değişmesini ve kentsel bir kimlik kazanmasını 

sağlamıştır. 

 

Yalıçiftlik Beldesi’nde Arazi Değerlerinin Değişimi 

 

Yalıçiftlik, sahip olduğu turizm potansiyeli ve doğal güzellikleri ile dikkat 

çeken bir beldedir. Ancak 2009 yılına kadar tüm bu doğal güzellikleri ve 

turizm potansiyeline rağmen planlama faaliyetlerinden mahrum kalmış, 

kendi kırsal niteliğini sürdüren bir belde olmuştur. 1990’lı yıllarda 

bölgeye ait her hangi bir imar planı olmadığı için sahil bölgesinde yer alan 

arsa ve araziler hariç, diğer bölgelerde bulunan arsa ve araziler alım satım 

yapılmayan değersiz gayrimenkuller olarak görülmüştür. Fakat 2009 

yıllında ilk 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı hazırlanınca, bir anda 
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gayrimenkul sektörünün dikkatini çekmeye başlamış ve yatırımcı 

şirketler beldeye ilgi göstermeye başlamıştır.  

Yapılan araştırmalar sonucu Yalıçiftlik Beldesi’nin farklı bölgelerinde 

farklı arsa ve arazi değerleri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla analiz 

yapılırken Yalıçiftlik Beldesini farklı bölgelere ayırarak arsa ve arazi 

değerleri incelenmiştir.  Birinci derece en değerli araziler sahil  bölgesinde 

bulunan ve üzerinde büyük otellerin yapıldığı arsa ve arazilerdir.  İkinci 

derece en değerli arasa ve araziler Yalı bölgesinde yer almaktadır. 

Bölgenin hem denize yakınlığı hem de plan kararlarında turizm bölgesi 

olarak belirlenmiş olması sebebi ile arsa ve arazilerin değerlerinde sürekli 

bir yükseliş söz konusudur. Aşağı köyde yer alan arsa ve araziler üçüncü 

derece en değerli araziler olarak tespit edilmiştir. Lokasyon olarak Yalı 

bölgesinin devamında yer alan Aşağı köy, denize fazla uzak kalmaması 

ve talebin yüksek olması nedeni ile bölgede yer alan arsa ve arazileri 

değerli hale getirmiştir.  

Yalıçiftlik beldesinin en yukarı ve gelişmemiş kısmı Yukarı köy 

bölgesidir. Söz konusu bu bölge denizden fazla uzak bir mesafede yer 

almış olması ve inşaat faaliyetlerinin diğer bölgelere göre hareketli 

olmaması nedeni ile arsa ve arazilere olan talep düşüktür. Bölgede talebin 

düşük olması nedeni ile arsa ve arazi değerleri diğer bölgelere göre 

düşüktür.  

Aşağıdaki tabloda farklı bölgelerin arsa ve arazi değerlerindeki değişim 

2000 yılından 2019 yılına kadar 5’er yıllık periyotlarda verilmiştir. 

 
Bölgeler                       2000       2005        2010        2015       2019  

 Yalı bölgesi                 170 TL    230 TL    320 TL    650 TL   1200TL 

Aşağı köy 1. bölge    70 TL      110 TL    190 TL    350 TL    700 TL 

Aşağı köy 2. bölge      55 TL      90 TL     120 TL    230 TL    470 TL       

Yukarı köy 1. bölge  35 TL      60 TL      90 TL     160 TL    300 TL 

Yukarı köy 2. bölge    30 TL      50 TL      75 TL     120 TL    270 TL 
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Şekil 1: Yalıçiftlik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Yalı Emlak, 2019) 

 

Sonuç 

 

Araştırma, turizm bölgelerinde gayrimenkul sektörü oyuncularının 

mekânsal planlama sürecine aktif katıldıklarını, kendi istek ve beklentileri 

doğrultusunda mekânsal plan yapım sürecini yönlendirdiğini ortaya 

koymuştur. Yalıçiftlik Beldesi’nin turizm bölgesi ilan edilmesi ve elverişli 

arazilerinin konut ve turizm alanı olarak 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni 
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Planında belirlenmiş olması, gayrimenkul sektörünün Yalıçiftlik 

Beldesi’nin mekânsal gelişimi üzerindeki etkisini ve gücünü 

göstermektedir. Cazibesi yüksek turizm bölgelerinde gayrimenkul 

sektörü ve mekânsal planlama arasında güç mücadelesi yerine işbirliğinin 

öne çıktığı anlaşılmaktadır. 

Mekansal planın hazırlanması, kırsal nitelikli Yalıçiftlik Beldesi’ni bir 

turizm bölgesine çevirmiş, beldede planlı kentsel gelişmelerin önünü 

açmış ve beldeye kentsel bir kimlik kazandırmıştır. Bununla beraber 

mekânsal planın yapılması, beldede kaçak yapılaşmaların ortaya 

çıkmasını engellemiş, bölgedeki en değerli doğal ve kültür varlıklarının 

sınırlarının belirlenerek korunmasını sağlamıştır. Mekânsal planların, 

Yalıçiftlik Beldesi’nin kentsel gelişimi üzerinde yüksek derecede 

belirleyici olduğu görülse de, plan kararlarının gayrimenkul sektörünün 

istek ve beklentileri doğrultusunda oluşturulmuş olması sektörün 

planlama üzerindeki gücünü ve etkisini göstermektedir. Mekânsal 

planlama, Yalıçiftlik’in turizm potansiyellerinin değerlendirilmek 

istendiği 2009 yılından itibaren devreye girmiştir. Bu tarihten sonra 

beldede kentsel gelişme mekânsal plan kararları doğrultusunda 

ilerlemiştir. Mekansal plan, bir bakıma gayrimenkul sektörünün 

faaliyetlerinin önünü açan, resmileştiren bir araç olmuştur. Mekansal 

planlama, sektörün ihtiyaçları, talepleri ve beklentilerine karşılık verdiği 

için Yalıçiftlik’te yaygın kontrolsüz bir kentsel gelişmeden 

bahsedilememektedir. Mekansal planlama ve gayrimenkul sektörü el ele 

vererek, hem Yalıçiftlik Beldesi’nin kentsel gelişim sürecinde hem de 

beldede arsa ve arazi değerlerinin değişiminde etkin ve yönlendirici rol 

oynamıştır.  

Çalışma, gelişme potansiyeline sahip turizm bölgelerinde, mekansal 

planlama sürecinin erken (henüz o bölgeye gayrimenkul sektörü ilgisi 

başlamadan) başlatılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu sayede, 

mekânsal plan kararları, gayrimenkul sektörünün güçlü etkisinden 

nispeten soyutlanmış olarak kamu yararı doğrultusunda alınabilir. Her 

durumda mekânsal planlamanın, turizm bölgelerinde parçacıl kararlar 

üretmekten kaçınması, bütüncül plan kararları üretmesi gereği ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Not: Doktor Öğretim Üyesi Fatih EREN’in akademik danışmanlığında 

yürütülen bu çalışma, Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
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