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YERLEŞME, BÖLGESEL GELİŞME
kentleşme konut

I



. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
Yay m No: DPT: 1536- ÖİK: 230

/RDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1978- 1982). 
İRLEŞME, BÖLGESEL GELİŞME, KENTLEŞME, KONUT 

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

Şubat - 1977



Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkındâki. 91 sa
yılı Kanunun ? ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 
îfctisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının İzni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.

500 Adet Basılmıştık



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilât;’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda' bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtrna, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak- ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüııe alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışma!arıM7.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalannda tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyıüması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerüere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yülık Kalkınma Plâm’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yünütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK



ö.İ.Kc Çalışmalarına Katılr-g ve Katkıda Bul imarı Üyelerin 

Alt Komisyonlar İtibariyle Sam Listesi :

Genel Başkan : Br. İrem Acar oğlu ... Ankara Belediyesi Dnş.

Başkan Yard. : Ahmet Dzel . . . . .  Serbest Mimar

Başkan Yard. : Güven Birkan . . . . . . . .  Mimarlar Odası

Raportör : Selçuk Pehlivanlı .. * T.-6.-T.XK,, Y.A.E. 

Raportör s Tuğyan Dinç . . . . . . . . .  T.B.T.A.K.» Y.A.E.

Bölgesel Gelişme, Yerleşme, Kentleşme Alt Komisyonu :

Başkan : Gönül Tankut . . . . . . . .  ODTÜ. Mim. Fak.
Öğrt. Üyesi

Raportör : Aylâ Damalı . . . . . . . . .  İmar ve İskân Bak.

Raportör z Ayaa Eraydzn   D . S . İ .

Raportör : Öznur Özer . . . . . . . . . .  D . S . İ .

Diğer üyeler î Dr. Barias Tolan . . . .  A . İ . T . l . A .  Öğrt. Ü y e s i

Malik Çapar . . . . . . . . .  İller Bankası

Saffet Atik . . . . . . . . .  Ulaştırma Bakanlığı

Orol Ataman . . . . . . . . .  T.MLM.O.B.

Kamutay Türkoğlu . . . .  Serbest Mimar

Prof. Rezzan
Şahinkaya . . . . .  A . Ü .  Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyesi

Serpil Âltsay . . . . . . A  Turizm vs Tanıtma Bak

Seyhun Örs . . . . . . . . . .  Turizm ve Tanıtma Bak

Hecdet Kerabaha . . . . .  Toprak ve Tarım R e f o r
sm Müsteşarlığı

Özem Kamer ......... O.D.T.Ü. Mis. Fak.
Öğretim Üyesi

Engin Krfci» . . • • • • « • •  Zcngvıldsk j « t r .
Bal. Birliği



Asuman Çezik........... D.P.T.
İstiklâl Alpar......... D.P.T.
Güngör Erdumlu.....................D.P.T.

Kentsel Arsa Alt Komisyonu :

Başkan : Hüseyin Öğütçen................................ İçişleri Baka Lığı
Raportör : Asuman Çezik............................ D.P.T.

Diğer Üyeler : Arif Çakır oğlu.........................Arsa Ofisi Gn, Hd.

Aykut Kutlu..... .. Me-Sa A.Ş.

Evren Kaynak.......................... Harita Müiı. Od.
Hüseyin Öztek.......... Zonguldak Belediye

Başkanı
Kemal Sarp........................ İller Bankası
Gür ay Açıl  .......................... .. İmar ve İskân Bak..

Engin Erkin....................... Zonguldak İSetr.
Bel. Binliği

İstiklâl Alpar......... D.P.T.
Güngör Erdumlu......... D.P.T.

Sosyal ve Teknik Altyapı Alt Kemisyonu :
Başkan : Dr. Ertan Acaroğlu..... Serbest Müiı.

Raportör : Ayda Eraydın........... D.S.İ.
Diğer Üyeler : Tamer Özer............. Toprak ve İskân

İşleri Genel ifiâ •?

Tuğyan Dinç.•••••..»•»« T.B.T.A.K.t Y.A*E»

Öznur Özer............. D.S.i.
İhsan Anıl.»..........• Y.Ü.E.
Asuman Ç e z i l c » •  D.P.T.

İstiklâl Alpar«»....o»» D.P.T»

Güngör Erdumlu.......®« D.P.T.



Mahalli İdarelerin Ye. ' dan Düzenlenmesi Alt Komisyonu î

Başkan : Ahmet Uzex ........... Serbest Mimar

Raportör : Asuman Çezik .........................  D.P.T.

Diğer Üyeler s Nurettin Turan .......................  İçişleri Bakanlığı

Ayhan Alışık ......... İmar ve İskân Bak. -

Prof.Mümtaz Soysal.... S.E.F.

Hüseyin öztek....................... .. Zonguldak Bel. Bşk.

Engin Erkin .......... Zonguldak Metr.
Bel. Birliği

İstiklâl Alpar...  D.P.T.

Güngör Erdumlu........ D.P.T.

. Konut Üretim Organizasyon Alt Komisyonu :

Başkan : Ergim Unaran.......... T.M.M.O.B.

Başkan Yard. : Çiğdem Gökhan......... T.B.T.A.K., Y.A.E»

Başkan Yard. : Aliye Çelik........... " H

Raportör ; Tuğyan Dinç........... " "

Diğer Üyeler : Adnan Süer............................  S.S.E.

Armağan Çağatay   Emlâk-Kredi Bankası

Aykut Mutlu........... Me-Sa A.Ş.

Gülin Gün al................ .. Emlâk-Kredi Bani ası

Güven B i r k e n . . •  T.M.M.O.B.

Hüseyin Öztek......... Zonguldak Bel. Bşk.

Leylâ Erson.............................  İmar ve İskân Bak.

Mehmet A d a m » . » o . . T . B . T . A . K . j  Y.A.E.

Mehmet Demirer........ Özel

Özden Özen............ T.B.T.A.K., Y.A.E.

Sadık İnan............ Emekli Sandığı

Sevgi Aktüre.......... ODTÜ. Mim. Fak.
Öğretim Üyesi



Erhan Acar..,.....». Ankara Bal .Danışmanı

Tevfik Çavdar................. D.P.T»

İstiklâl Alpar D.P.T.

ü'lman Ölçer   D.P.T.

Yasal Sistem İlişkileri Alt Komisyonu :

(İstanbul Grubu)

Üyeler : Necdet Vidinliöğlu.. ........................  İ.D.M.M.A. Öğrt. Üys.

Engin Önbayraktar.......... İstanbul Belediyesi

Doç .Dr. Sait Giiran......... İ.Ü. Hukuk Fakültesi

Öğretim üyesi

Doç.Dr, Yıldızhan Yayla.... İ.Ü, Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Rıflcı Arslan.....,. İ.D.M.M.A. Öğretim

•üyesi

Şükran Ö n d e r . .  B.İ.N.P.B. Uzmanı

Halil ünlü...............................................   " "

Selahattin Yıldırım   Marmara Bel. Bir,

Ülke Ayata.................. .. İstanbul Belediyesi



İ ç i n d e k i l e r :

GİRİŞ :

BÖLÜM I. TEMEL YAKLAŞIM, KABUL VE İLKELER :

A. Tanımlamalar1 ve Kabuller •

1) Türkiye Yerleşme, Bölgesel Gelişme, Kentleşme ve

Konut Konularında Bir Dönüm Noktasındadır, 

a. Kentleşme 

. b. Konut

c. Arsa

d. Altyapı

e. Yerel Yönetim Örgütleri

2) Dördüncü Beş Yıllık Plan Bir Geçiş Dönemi Planı 

Olarak Yorumlanmalı ve Değerlendirilmelidir.

a. Yeni Tanımlama ve Değerlendirmeler

b. Yeni Tanımlamalara Göre Saptanan İlke ve Önerilerin 

Gerçekleşmesi.

B. Temel İlkeler ve Öneriler :

1) Genel :

a. Kentleşme
/

b. Kentleşmeyi Yönlendirme 

. c. Arsa, Altyapı ve Konut

d. Yerel Yönetim Örgütleri

2) Makro HekSn :

a. MekSm ölçeği

b. Bölge Planlama Olgusu

c. D.P.T.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



d. Diğer Örgütler

e. Mek'&n Planlaması

f. Kentsel Kademelenme

g. Ulaşım Planlaması

h. Enerji ve Altyapı 

ı. Endüstri

j. Diğer Sektörler 

k. Araştırma

1. Özel İhtisas Komisyonu

3) Konut Üretimi :

a. Konut Politikası 

h. Konut Üretimi

c. Üretim Süreci

d. Yeni Örgütlenmeler

e. Halk Katılımı

f. Yasal Düzenlemeler

g. Konut Standardı

h. Üretim Teknolojisi

4) Kentsel Arsa :

a. Ortak Yararlanma

b. Arsa Stoku

c. Kamu Toprakları

d. Kullanım Hakkı

e. Artan Değer

f. Benetiış

g. Arsa Ofisi

5) Kentsel Altyapı ;

a. Altyapı

b. Yatırım Dağılımı



c» Yatırımın Geri Dönüşümü

d.» Yatırımda Öncelik

e. Projelendirme 

fo Standartlar

g. Hizmet İthali

h« Hizmet Dağıtımı

i. Teknik Altyapı >,

j« Toplumsal Altyapı 

k. Araç Olarak Altyapı

6) Yerel Yönetim Örgütleri ;

a. Katılım 

t. Üreticilik

c» Fiziksel Çevre 

d« Hizmetler

e. Ulaşım <-

f. Örgütlenme

g„ Kaynak Araştıimalar ı

h. Bütünleşme 

ı. Birlikler

j. Ölçütler 

k» S ıra-Düz en



bölüm ıı. ilke ve önerİlerin dayandirildiği çaliş malar,
AÇIKLAMALAR :

A» Yerleşme Bölgesel Gelişme ve Kentleşme ;

1. Hükümet Programları ve Kalkınma Planlarında Mekân 
Boyutu

a. Hükümet Programlarında Mekfen Boyutunda Yaklaşımlar
b. Kalkınma Planlarında Mekan Boyut mda Yaklaşımlar, 
e. Sektörel Planlama Yaklaşımı - Mekan Boyutu.

2. Kalkınma Planlarının Uygulanması Sonucu Olarak Kamu 

Yatır imler inan Dağılımı :

a. I ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planları
b. Toplam Kamu Yatırımlarının Bölgelere Dağılımı.

3. Örgütleşme Gereksinimi ve Öneriler :
a. Örgütleşme Genel ilkeleri
b. Kısa ve Uzun Dönem İçin Getirilen Öneriler

4. Bölgesel Gelişme ve Yerleşme •
a. Ülke Nüfusunun Yerleşme Düzeni. (1955-1975)
b. Bölgesel Yerleşme ve Kentleşmeye İlişkin Görüşler

B» Konut ;•

1. Konut Üretim Süreçleri

2. Konut Gereksinimi
a. Faktörler ve Kabuller.

b. Toplam Konut Gereksinimi
c. Hanehalkı Büyüklüğüne Göre Toplam Konut 

Gereksinimi-



3» Konut Finansmanı Gereksinimi 
4. Kanehalkları Ödeme Kapasiteleri.
5® Konut Üretimi — Biçim — Örgütlenme

a. Örgütlenme 
be Finansman 
e» Standart 

d» Teknoloji

C. Kentsel Arsa :

lo Arsada Özel Mülkiyete Getirilebilecek Sınırlamalar 
2. Arsa Spekülasyonu 

3o Kamunun Arsa Stoku Yapması

D» Kentsel - Kırsal, Toplumsal - Teknik Altyapı :

1. Sosyal ve Teknik Altyapının Bugünkü Durumunun 

Saptanması;

Pn. Sosyal ve Teknik Altyapıyı Oluşturan Öğelerin 

İncelenmesi-
CX. ıetu.U'-
b. Sosyal Altyapı-

3» Kentsel Teknik Altyapı Olanaklarının Niteliksel ve 

Niceliksel Boyutları *

a. İhtiyaç Saptanması 
bo Projelerin Yapılması 
e. Proje Kriterlerinin- Saptanması 
d» Altyapı Sınıflaması,t Hedefler, İlkeler, 

Süreçler.



v 3» Yerel Yönetim Örgütleri ve Alt Yapı :

a. Altyapı - Yapım - Bakım Süreci- 
*>• '^lediye Altyapısı - Diğer Örgütler Eşgüdümü- 
e. Belediye Altyapısı Öncelik Derecelerinin 

Saptanmadı,
d. Kentsel Gelişimin Desteklenmesi.
e. Kentlerin Altyapı Gereksinmelerini En az 

Yatırımla Karşılamak.
f. Belediye Sınıflandırılması ile Alt Yapısı 

Konusundaki İlişki

E» Yerel Yönetimin Örgütlenmesi ;

1. Yerel Yönetim Örgütlerinin Yeniden Düzenlenmesi 
Konusunda Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar-

2. Bugüne Kadar Geliştirilen Önerilerin Başarısızlık 
Nedenleri.

SONUÇLAR
ARAŞTIRMA KONULARI



GİRİS i

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Dianı’nın hazırlanmasında 
yardımcı olmak için kurulan Yerleşme, Bölgesel Gelişme ve Ko
nut Özel İhtisas Komisyonu'nun çalışmalarını içeren bu rapor
da, ülkenin Hmekân"a ilişkin sorunlarına çözüm önerileri ge
liştirilmeğe çalışılmıştır.

Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Baş- 
kanlığı'nın komisyonumuzca irdelenmesmivetartışılıp somut 
öneriler geliştirilmesini istediği konular, önümüzdeki plan 
döneminde ülkedeki yerleşme ve bölgesel gelişme sorunları, 
kentleşme olgusu, konut üretimi, kentsel altyapı, kentsel 
arsa ve yerel yönetim örgütlerinin yeniden düzenlenmesine 
ilişkin olarak belirlenmiştir. (1)

Komisyonumuz, sözü geçen konuların ve bunlarla doğrudan 
bağlantılı bazı diğer konuların birbirlerinden ayrılamayaca
ğı, kapsam ve içeriklerinin genişletilmesinin zorunlu olduğu 
görüşünde birleşmekle birlikte; çalışmaları kolaylaştın lak ve 
yerilen süre içinde bir sonuç almak amacıyla, çalışmala.’i alt 
ıtomisyonlara ayrılarak yürütme kararı almış, bu amaçla altı 
*lt komisyon kurulmuştur.

Alt komisyonların çalışma alanları aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir.

1. Yerleşme, bölgese] gelişme, kentleşme .
 2. Kent sel-arsa. ___________
(1) Bugüne kadar hazırlanan be.ş yıllık kalkınma planlarında 

bulunmayan "mekânsal boyut"un üzerinde özellikle durulma
sı ve konunun Dördüncü Beş Yıllık Plan'da gerekli ağırlığı 
kazanması istenmiştir.



3. Kentsel altyapı.
4. Yerel yönetim örgütlerinin yeniden düzenlenmesi.
5* Konut üretiminin örgütlenmesi.
6. Yasal sistem ilişkileri.

Alt komisyonlar iki aya yaklaşık bir süre, ara komisyon
da saptanan is?nel ilkeler ışığında yalnızca kendi konularında 
çalışmış ve ayrı ayrı raporlar üretmişlerdir. Daha sonra ana 
komisyonda biraraya gelen tüm üyelerin katkısıyla, alt komis
yon raporları tartışılmış ve hazırlanacak son raporun kapsam 
ve içeriği yeniden tanımlanmıştır.

Komisyonumuza, Devlet Planlama Teşkilatı’nca çağrılan 
uzmanların yanısıra, komisyon üyelerinin katkısını bekledik
leri uzmanlar da çağrılmıştır. Ancak çalışmalar için ayrılan 
sürenin kısalığı ve yaz aylarına rastlanması gibi nedenlerle, 
ana komisyonun ve alt komisyonların toplantı ve diğer çalış™ 
malarına katılım oranı çok düşük olmuştur.

Komisyonumuz çalışmalarında genellikle birinci elden 
bilgileri değerlendirmeği yeğlemiştir. Ancak, çoğu zaman 
kamu örgütlerinden bile bilgi alma olanağı bulunamamış, bu 
nedenle çalışmalar yalnızca toplanabilen bilgilere dayandırıl
mıştır. Raporda bazı konuların somuta indirgenememelerinin, 
genelde kalmalarının temel nedeni budur.

Yerleşme, Bölgesel Gelişme ve Konut Özel İhtisas Komis- 
yonu'nun raporu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
temel kavramlar, kabuller ve ilkeler tartışılacaktır. İkinci 
bölümde, komisyonun çalışma alanına giren konularda yapılan 
çalışmalar açıklanacak, üçüncü bölümde ise, varılan sonuçlar



ve komisyon önerilerinin dayandırılmağa çalışıldığı kabullerin 
kanıtlamasında kullanılacak araştırma konularının listesi yer 
alacaktır.-

Komisyon üyeleri, çalışmaları boyunca büyük yardım ve 
destekte bulunan DPT görevlilerine ve yardımlarını esirgeme
yen diğer görevlilere içten teşekkürlerini sunarlar.



BÖLÜM I. TEMEL YAKLAŞIM, KABUL VE İLKELER :

Yerleşme, Bölgesel Çelişme ve Konut Özel İhtisas Komis
yonu, 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na temel olacak çalışma
sını birkaç farklı yaklaşımla ele alabilir ve bu yaklaşımlar 
farklı çerçevelere oturtulabilirdi. Birinci yaklaşım ve çer
çeve; komisyonun çalışma konularında bugüne kadar çok şeyin 
yazılıp söylendiği, yeterli önerilerin geliştirildiği, hatta 
bu önerilerin bundan önceki plânların özel ihtisas Komisyonu 
raporlarında da bulunduğu, dolayısıyla komisyonun görevinin 
bu ana kadar yapılanları derlemek olduğu şeklinde tanımlana
bilir. İkinci yaklaşım ve çerçeve ise, bugüne kadar yapılan 
önerilerin gerçekçi olmadıkları, diğer bir deyişle ülkedeki 
siyasal iktidarların politik ve ekonomik sistem seçmeleriyle 
ters düştüğü noktasından kaynaklanarak, bugünkü ya da plan 
döneminde ülkeyi yönetmesi beklenen türde siyasal iktidarla
rın gerçekleştireceği cinsden, daha çok bugünkü durumun bi
raz da olsa düzeltilmesine, karşılaşılan darboğazların geçici 
olarak giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının ve öne
riler geliştirilmesinin izlenemilecek en doğru yol olduğu bi
çiminde ortaya konulabilir.

Komisyonda bu yaklaşımlar tartışılmış, çalışmaların sı
nırlayıcıları (karar mekanizması, ülkenin toplumsal ve ekono
mik yapısı, uygulayıcıların durumu, eşgüdüm noksanlığı, kay
nakların sınırlı olması, v.b.) irdelenmiş; sonuç olarak, bi
rinci yaklaşımın komisyondan istenen şey olmadığı, pasif bir 
yol izlenmesi yerine, olay ve olguların ve bunların belirle
yicilerinin tanımlamalarının yapılmasının zorunlu olduğu gö
rüşü üyeler arasında eğemen görüş olarak belirmiştir. İkinci 
yaklaşım konusunda ise, komisyonun görevinin, ortaya çıkan



toplumsal ve ekonomik orunların çözümünde siyasal iktidarla
ra revizyonist bir tutumla yardımcı olmakla bağdaşamıyaeağı 
görüşünde birleşilmiştir.

Komisyonun konu ve sorunlara yaklaşırken benimsediği 
genel yaklaşım ve çerçeve aşağıdaki şekilde saptanmıştır :

. Ülkede artık, yerleşme, bölgesel gelişme, konut, arsa, 
altyapı, yerel yönetim örgütleri konularında yeni yo
rumların yapılması ve yeni tanımların getirilmesi ge
reği doğmuştur.

„ Bu nedenle komisyon, önce bu yorum ve tanımlamaları,- 
doğru, gerçekçi olarak yapmalı, sonra bunlara dayalı 
olarak temel ilkeleri saptamalı ve bu ilkeleri gerçek
le ştiribilecek öneriler geliştirmelidir,

. Diğer bir deyişle, önce sormu doğru olarak saptamalı, 
sonra ilke ve önerileri geliştirmelidir.

Tanımlamalar ve Kabuller,

Komisyonun çalışma konularına, ilişkin olarak birleş
tiği noktalardan biri, Türkiye'de bu konularda yeni yorum ve 
tanımlamaların yapılması zamanının geldiği, örneğin ülkenin 
artık kendine özgü bir kentleşme tipine sahip olduğu, bugüne 
kadar izlenen politika ya da hazırlanan planlardaki tanımla
maların yanlışlıkları ve eksiklikleri nedeniyle önerilerin 
dar görüş açılarından kaynaklandığı ve bütüncü çözümlemelere 
ulaşılamadığıdır. (Örneğin, konutu yalnızca bir barınak ola
rak tanımlamak, eksikliğinin yanısıra, konut sorununun çözümü
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için geliştirilecek önerileri kısıtladığı içinde yanlıştır)s 
Komisyonumuz bu noktadan hareketle, yukarıda açıklanan genel 
yaklaşım içinde aşağıdaki tanımlama ve kabulleri getirmiştir:

/

1. Türkiye; Yerleşme, Bölgesel Gelişme, Kentleşme ve
Konut Konularında Bir Dönüm Noktasındadır:

Türkiye, aşağıdaki konularda, belli aşamalardan 
geçip bir dönüm noktasına gelmiştir. Bu durum hem bu konular
daki soranların çözümlenmesinde, hem de ülkece benimsenmesi 
gereken amaçlara ulaşılmasında bir araç olarak kullanılmalı
dır.

a. Kentleşme

Ülkemizde bugüne kadar kentleşmenin tanımı 
önceden kabul edilmiş (başka ülkelerden aktarmalı) normatif 
standartlara göre yapılmış, tipi ve hızı da yine bunlarla 
açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'deki kentleş
menin tipi için aşırı, sağlıksız, sahte, vib; kavram 
lar geliştirilmiştir. Kentleşme sürecine bu şekilde yaklaşıl
dığında ortaya çıkan doğal sonuç, kentleşmenin ülke için bir 
sorun olduğudur. Olguyu böyle ele alan çevreler, örneğin 
"Kentleşme endüstrileşmenin bir işlevidir. Endüstrileşme son
rası ya da eşiğinde gelişmeyen kentleşme sağlıksızdır, kendi
si bir sorun olduğu gibi başka sorunlar da yaratır" gibi tanım
lamalar getirmiş ve kentleşmeyi sorun olmaktan çıkartacak ça
reler üzerinde durmuşlardır. Ülkenin tüm kentlerindeki, özel
likle büyük kentlerindeki gecekondu, dolmuş, kirlenen çevre Te 
sıkışan trafik gibi olguları kentleşme olayının ve görevi sağ
lıksız niteliğinin sonuçları olarak değerlendiren çevreler ise;
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kentleşmenin yalnızca t'finin değiştirilmesiyle yetinilmeyip 
ortadan kaldırılması gereği özerinde bile durmuşlar, kentle
rin kırsallaşması ya da köylerin kentleşmesi gibi kökten ha
talı kavramlar ortaya atmış ve tartışmışlardır.

Bu ve benzeri türdeki tanımlamaların hepsi, 
kentleşmeyi yapısal (toplumsal ve ekonomik) değişmelerin do
ğal bir sonucu ve giderek değişimi hızlandırıcı bir araç 
olarak görmeyen çıkış noktalarından kaynaklandıkları için, 
geliştirilen çözüm önerileri de bilimsel olmamış ve uygulanma 
olanağı!bulunamamıştır. Herşeyden önce kent tanımının ülkele
rin içinde bulundukları yapısal özelliklere göre yapılması zo
runluluğu üzerinde durulmamış, dolayısıyla da kentleşme hızı 
yine normatif değerlere dayandırılmıştır..

Komisyon üyelerimizin kanısınca, "bugünün 
Türkiye'sinde kentleşme" yanlaş tanımlandığı ve yorumlandığı 
için bir sorun olarak görülmüştür. Gerçekte Türkiye'de kent
leşme toplumsal değişimi hızlandıran en önemli ve büyük araç 
olduğundan, ülkenin birçok sorununa bir çözümdür. Bu açıdan 
bakıldığında sağlıklıdır. Ülkede il ve ilçe merkezlerinde ya
şayanların tüm nüfusa oranları % 41.79 dur ve bu oran mekânda 
büyük bir dönüşümün varlığının kanıtıdır. Bu açıdan bakıldı
ğında da kentleşme sahte değil, gerçektir. Başka bir gerçek 
de, kentleşme hızının daha da artacağı; toplumsal ve mekan
sal dönüşümü de hızlandıracağıdır.

Kırdan kente göçen büyük grupların kentleri
mizde özellikle endüstriyel kuruluşlar az olduğu için sürekli 
ve güvenilir iş bulamadıkları ve "marjinal sektörü oluştur
dukları" sık sık yazılmış ve söylenmiştir. Ancak bu grupların



kentte bir süre yaşadıktan, onun bir parçası olduklarını ka

nıtladıktan sonra ve özellikle ikinci nesilden başlayarak iş

çi olmak konusunda gerekli bilinçe ve bilgi birikimine sahip 

oldukları izlenmektedir. Bu yorumun en ilginç kanıtlamaların

dan biri 1973 ve 1975 seçimi erinde özellikle büyük kentlerin 

gecekondu alanlarında yaşayan kır kökenlilerin destekledikleri 

siyasal partiler ve nitelikleri, bir diğeri de son araştırma

larda, vasıfsız bile olsa işçi sayısının artmasıdır. (2) özet 

olarak, Türkiye'nin kentleşmesi Batı ülkelerinde olduğu gibi 

endüstrileşmenin bir işlevi olarak gelişmemiş, ancak, endüstri

leşme için gerekli ortamın yaratılmasında bir araç olmuştur.

Bugüne kadar ülkede kentleşme konusunda tutar

lı, bilimsel bir politikanın izlenmemiş olması bir rastlantıy

la açıklanamaz, Gerçekte, kentleşmenin hız kazandığı İkinci 

Dünya Savaşı’nı izleyen yıllardan bu yana; 1) kırdan kente göça 

karşı koymak, ve 2) bunun geçersizliği anlaşılınca yıldırmak, 

ikinci derecede vatandaş gibi davranmak, v.b. politikalar iz

lenmiştir. Kalkınmanın kentte gerçekleşeceği, tüm kararların 

kentte üretilmesinin zorunlu olduğu gerçekleri, ya kentleşme

nin sonucu gibi gösterilmek istenen sonusorunların arkasına 

sığınılarak, ya da çeşitli politik nedenlerle (örneğin nüfusun 

büyük bir kısmının kırsal, alanlarda yaşaması ve buraların oy 

deposu gibi görülmesi' gözden kaçırılmağa, yok varsayılmağa 

çal ı ç ı i m i  rTu’. Birbirinden çok farklı yapılarda olduklarını 

savunan siyasal partilerimizin köy-kent, merkez-köy ya da ta

rım kenti önerileri ilginç örneklerdir.

(2) On yıl kadar önce yapılan araştırmalar işçi yüzdesini 
8-10 arasında verirken bu yol Ankara'da yürütülen bir 
çalışmada bu oran 18 olarak bulunmuştur.



Bugün, kadar, kentleşme hızının ve tipinin 
bozukluğu nedeniyle ortaya çıktığı ileri sürülen sorunlar 
gerçekte sonuç-sorunlardır ve gerçek sorunların çözükleridir. 
Örneğin sorun olarak yorumlanan "gecekondu olgusu" gerçekte 
ülkedeki konut sorununun bir çözümü, "dolmuş olgusu" ise 
yan-kitle ulaşımının bir çözümü olacak yorumlanabilir. Diğer 
bir deyişle, kaçınılmaz bir olgu olan kentleşme sonucu çıkan 
sorunları genel sistem çözemediği için, çözüm olgunun ken- - 
dişinden çıkmıştır.

Yetişmiş insangücünün harekete, göreli ola
rak daha hazır olması nedeniyle kentleşmenin bölgelerarası 
dengesizliği arttırdığı yolundaki yorumlar ise, özellikle 
son 10 yılda o bölgelerimizdeki bazı kentlerin büyümek duru
munda kalmaları nedeniyle bir bakıma kendiliğinden ortadan 
kalkmıştır. İleride ayrıntılarıyla tartışılacağı gibi mekân 
boyutlu ve emredici bir planlama yaklaşımı kentleşmeyi yön
lendirmek için kullanılabilir.

Kısaca Türkiye'de bugün toplumsal değişimi 
hızlandıran, endüstrileşmeyi destekleyen, kendi sorunlarının 
çözümünü de beraberinde getiren bir kentleşme tipi egemendir.

b. Konut:

Komisyonumuzda, konut sorununun doğru olarak 
saptanabilmesi ve yine doğru çözüm önerileri geliştirilebilme
si için konutun ve özellikle bugünün Türkiye'sinde konutun 
doğru bir yorumunun ve tanımının yapılmasının zorunlu olduğu 
görüşüne varılmıştır.
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Tarih boyunca konut, değişen toplum yapıla
rının oluşturduğu çeşitli toplumsal sınıfların birbirinden 
farklı nitelikteki gereksinimlerini karşılayan bir toplumsal 
ürün olmuştur. Konutun, bu gereksinimleri karşılamak için 
yüklendiği işlevler, tarihin hiçbir döneminde yalnızca barı
nak sağlamak göreviyle sınırlanmamıştır. Tarihin her dönemin
de konut, toplum yapısında gelişen üretim ilişkilerinin sürdü
rülmesini sağlayan işlevleri de içermiştir. Toplumun, mülki
ye! biçimi., aile yapısı gibi kurumlan, konutun tüm nitelik
lerinin belirlenmesinde etkisini duyurmuştur. İlkel tonlumda 
konutların gerek biçimi, gerekse yerleşme düzeni klanlara gö
re oluşurken, tarım ve avlanma gibi üretim eylemlerinin örgüt
lenmesini düzenleyen dinsel törenlerin mekan, tapınak-konut 
olmuştur. Köleci toplumda konutun büyüklüğü, barındırılması 
gereken köle sayısına göre belirlendiği gibi, efendi/köle 
ayırımına dayanan bir mekânsal farklılaşmak gelişmiştir. 
Feodal toplumda genellikle üretim yeri olarak da işlev gören 
konut, üst sınıfların elinde, bir sınıfsal simge ve servet 
biriktirme aracı niteliği kazanmıştır.

Kapitalist toplumda ise, metâlaşan konut, 
emek-ücret değişimine dayanan üretim ilişkilerinin belirlen
mesinde etken olduğu gibi, öngördüğü yaşam biçimiyle bu top
lum yapısının dayandığı tüketim eğilimlerini pekiştiren 
bir araç olmuştur.

Bugüne kadarki tanımlamalar: konut olgusunun 
çoğunlukla tek boyutuyla, genelde barınak olma işleviyle ve 
özelde barınağın yasalara uygun olup olmama durumuyla ilgilen
dikleri için yorumları, Komisyonumuz görüşünden tümden farklı 
olmuştur.



- 17 -

6
Yukarda oluşturulan tarihsel bakış açısına 

göre konutu, salt iklim koşullarına uyumu ve olumsuz çevre 
etkilerine karşı korunmaya sağlayan bir barın»a aracı olarak 
tanımlamak yetersizdir. Konutun tanımının, bu ürünün üretim 
ilişkilerindeki yerini belirtecek biçimde yapılması, konut 
sorununa daha etkin bir biçimde yaklaşmayı sağlayacaktır.

Konut, toplum yapısını oluşturan sosyal ve 
ekonomik araçlarından biri olarak ele alın
malıdır. Bu ilişkilerin toplumsal niteliği
ne bağlı olarak, her zaman bir toplumsal 
çevre öğesi olarak yorumlanmalı; bu ilişki
lerin dinamik niteliğine bağlı olarak, de
ğişken bir toplumsal ve ekonomik üretim sü- 
reçi kapsamında ele alınmalıdır.

s Tarih içinde konut şorunu, genellikle top
lumsal yapıların dönüşüm aşamalarında belirmiştir. Ancak kapi* 
talist topluma kadar bu sorun, daha, çok, eski tür konutların
yeni ;.oplum yapısının yüklediği işlevleri karşılayamamas: bi
çiminde olmuş ve toplumun iç etmenlerine bağlı olarak gelişti
rilen kurumsal ve teknolojik uyarmalar gerekli çözümleri sağ
lamıştır.

rfs Tarihte ilk kez evrenselleşen bir üretim bi
çimi niteliğindeki kapitalizm, ilk geliştiği ülkelerde, konut 
sorununun nicel boyutlarına kısa sürede çözüm sağlayabilmiş
tir. Ancak, kapitalizmin oluşturduğu dünya ekonomisine bağım
lı olarak sonradan sanayileşmekte olan ülkelerde konut sorunu 
çarpık ve dengesiz bir kapitalistleşme süreci yönünde baskı
oluşturan iç ve dış etmenlerin "uluslarüstü" dayanışması kar
şısında, yerel toplumsal kurumların çözülmesi ve yeniden örgütlenmemesi sonucunda keskinleşmişti!'.



Kapitalizm öncesi Türkiye'nin OsmanlI toplum 

yapısında konut, merkezi devletin "fetih ve iskân" siyaseti

nin bir parçası olarak anlam kazanmaktadır. Bu toplum yapısın

da konut, genellikle devletin kullanıma açtığı ve dağıttığı 

toprak üstünde yapılmasına İzjü -----rilen bir üretim ve barınma 

yeridir. Toprağın mülkiyet hakkını elinde tutan devlet, konut 

üretim ve kullanımını, fetih ve iskân politikasının gerekleri

ne göre düzenleyebilmektedir. Bu ilişkilerde konut, toplumda 

üretilen artık ürünün, fetih ve iskân politikası ile oluşturu

lan kanallardan devlet merkezine aktarılmasını sağlayan araç

lardan biridir.

Avrupa'da gelişmeğe başlıyan ticaret kapita

lizmi, Osmanlı eşrafının geleneksel geçim yollarını oluşturan 

ticareti eline geçirdikçe, Osmanlı toplum yapısı çözülmüştür. 

Eşrafın tarım ve kent toprağının rantına el koyarak kendine 

yeni geçim yolları araması, merkezi devletin artık-ürün Kanal

larını boğmakta, devleti güçsüzleştirmektedir. Bu dönemde mer

kezi devletin fetih ve iskân politikası iflâs etmiş, kentsel 

yerleşme kademelenmesi çözülmüş, kent toprağı mülkiyeti ile 

birlikte konut üretimi ve dağıtımının denetimi fiilen eşraf ve 

ağanın eline geçmeye başlamıştır. Konut sorunu ilk kez bu dö

nemde, mülksüzleşen köylününk kentlere göçmesi ve barınak bula

maması biçiminde belirmiş, öte yandan eşraf konutları, bu zümre

nin ekonomik ve siyasal gücünün artmasına bağlı olarak diğer 

kent konutlarından belirgin farklılaşmalar göstereğe başlamış

tır.

Türkiye’nin hammadde kaynaklarını, kendi sana

yileşme sürecinin gereksinimine göre yönlendirmek amacındaki 

Avrupa sermayesinin Türkiye'de yatırımlara girişmesi, toprak 

mülkiyeti konusunu ön safa geçirmiştir. Yatırımlarını



devlet denetiminin uLaşcMnıyacağı bir güveme ortamında ger
çekleştirmek isteyen dış se.mayenin ve yerli ortaklarının 
baskısı sonucu, toprağın özel mülkiyeti yasal bir nitelik ka
zanmıştır. Bu aşamadan sonra kentsel konut, özel mülkiyetin 
güvencesi altındaki arsanın rantının gerçekleştirilmesine 
araç olmaya başlamıştır. Özellikle, dünya kapitalizminin bu
nalıma girdiği iki savaş arasındaki dönemde, topraktaki değer 
artışına el koymağa dayanan spekülatif sermaye birikimi süre
cinin devletçe desteklenmesi ve bu desteğin 2. savaştan son
ra da sürmesi, kiralık konutların Çoğalmasına ve kiraların 
giderek yükselmesine yol açmıştır.

' Dünya kapitalizminin 2. savaştan sonra Tür
kiye gibi ülkelerde öngördüğü tarımın kapitalistleşmesi poli
tikası, kırsal kesimde geniş ölçüde mülksüzleşme ve işsizleş
me yaratmıştır. Yeni geçim olanakları aramak için kentlere 
göçen kitleler düşük sanayileşme oranı yüzünden yeterli iş 
alanları bulamamıştır. Bu nedenle yeterli ödeme gücüne sahip 
olamayan kentleşen kitleler-, piyasada bulduğu bedele
göre edinilen kent konutlarına sahip olma olanaklarında! da 
yoksun kalmıştır.

Bu dönemde, toplam yapısında keskinleşen sı
nıfsal farklılaşmalar; İlci tür konut çevresi biçiminde mekârm 
yansımıştır. Piyasadan konut edinebilme gücüne sahip orta ve 
yüksek gelir gurupları imar yasalarına uygun bir biçimde ya
pılan ve belli bir standardın üstünde metalaşan konutların 
oluşturduğu "düzenli konut” çevrelerinde yerleşmiştir. "Ya
sal piyasada konut edinme gücüne sahip olmayan kentleşen 
düşük gelirli kitleler ise, gerçekleştirdikleri gecekondu 
ç<-vıelerinde toplumun yasalarında tanımlanan asgari geçim



koşullarının altında kalan bir yaşam biçimini sürdürmektedir» 
Ekonomik güce sahip sınıflar, konut üretimine ayrılan toplum
sal kaynakları kolaylıkla kendi hizmetlerine kaydırabilmekte- 
dirler. Gecekondulular ise, sınırlı ödeme güçlerini standart 
altı malzeme ve yöntemler, kendi işgücü ve "yasadışı" süreç
lerle gerçekleştirmek zorunda kalmaktadır.

Ancak, konut sorunu sadece bir "eşitsiz 
kaynak dağılımı" sorunu olarak görülmemelidinGecekondu çev
relerinin belirlenmesine ve yaygınlaşmasına göz yumulması 
Türkiye; de kapitalistieşmenin ve sanayileşmenin ilk aşama
larıma bağlı olarak yürümüştür. Bu açıdan gecekondu, kent
lerde biriken işgücünün barındırılması işlevini görmekte ve 
bu işsiz kitlelerin varlığı, ücretlerin daha düşük düzen
de tutulmasına araç olmaktadır. Ayrıca içerdiği yaşam biçimi 
açısından gecekondu, ücretli işgücünün büyük bir kesiminin 
asgari geçim koşullarını, Anayasada öngörülen toplumsal 
standartların altında tutmakta, işgücünün varlığını sürdür
mek için gereksindiği kaynakların ırıi eliğini düşünerek top 
iumda geçerli olan ücret düzeyinin düşük kalmasına yardımcı 
olmaktadır.

Kapitalist toplumda konutun, emek/ücret de
ğişimi ilişkilerinde etken olan bir sömürü aracı olması, 
salt sağlıksız konut çevrelerine özgü bir olgu değildir. 
Gerek üstüne yapıldığı arsamn değer artışına el koymanın 
bir aracı olarak, gerekse konut piyasasında sağlayacağı de
ğişim değeri açısından, gecekondu dahil her tür kent konutu, 
kapitalist toplum yapısında bir ekonomik güvence olmaktadır.



Türk.. 'de konut sahibi olma koşulları 1960 
lardan sonra"kat mülkiyeti ununu" gibi uygulamalarla, özel
likle üst-orta sınıflar için kolaylaşmağa başlamıştır, 1970 
lerden sonra ise "toplu konut" uygulamalarına ağırlık verilme
si, konut üretimin de bu koşullara- uygun biçimde yaygınlaş
masını sağlamaktadır. Ancak kapitalist toplumda, bu gelişme
ler gittikçe büyüyen konut gereksinimine göre değil, piyasa 
koşullarında belirlenen kâr oranının düzeyine göre yürümek
tedir, Öte yandan konutun dağılımının yaygınlaşması, kapita
list sistemde üretilen bir çok diğer met&nın tüketimine de 
destek olmaktadır. Bir başka, deyişle kapitalist sistemde 
konut, ailenin toplumsal yalıtımının ve bir tüketici birimi 
niteliğinin vurgulandığı bir yaşam biçiminin aracı olmaktadır.

Kapitalist üretim biçiminde konutun, ürün 
olarak nitelikleri de kullanıcıların değişken gereksinimleri
ni karşılamakta yeterli değildir. Konut, piyasada kolaylıkla 
en yüksek bedel getiren bir ürün olarak üretilmekte, kapsadı
ğı nitelikler piyasada en yaygın olan taleplerin ortalaması 
biçiminde soyutlanmış kullanıcıya göre saptanmaktadır.

Son olarak, konutun tüm diğer ınetalarla or
tak olan bir yönüne değinilmelidir. Konut, her meta gibi, 
üretim sürecinde gerçek üreticinin emeğinin sömürülmesinin de 
aracı olmaktadır. Ancak birçok diğer üretim alanına kıyasla, 
konut üretiminin daha emek-yoğun bir teknolojiye dayanması 
ve üretimin mevsimlik olması, bu kesimdeki işçinin sömürüsü
nü daha keskinleştirmekte, örgütlenmesini güçleştirmektedir. 
Öte yandan bu üretime sermaye yatıran, ya da yatırılan ser
mayeyi örgütleyen müteahhit ölçeğindeki•üreticilerin bir ke
simi piyasa koşullarını kendilerinden yana çevirerek
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şirketleşebilirken, büyük bir bölümü ilerleme koşullarım, bu
lamamakta, bir çoğu piyasadan el çekmek zorunda kalmaktadır.

Özetle konut sorununun belirmesinin ve top
lumu genellikle etkiler bir biçimde yaygınlaşmasının başlı
ca koşulları, kapitalistleşme sürecinde kent toprağının özel 
mülkiyetinin gelişmesi ve konutun metalaşmasıdır. Bu gelişim
ler, konutun toplumsul dağılımının ekonomik güce göre düzen
lenmesine yol açtığı gibi toplumsal eşitsizliği keskinleşti
ren birçok sürece araç olmasına nedendir.

Mekân ve mekâna ilişkin konularda bugüne 
kadar üzerinde en çok söz söylenen ve öneri geliştirilen ko
nu kentsel arsadır. Bazı çevrelerde yasalara dayanılarak 
mülkiyetin kutsallığından söz edilirken, bazı çevrelerde ise 
kentsel topraklarda toplum aracılığıyla oluşan değer artı
şının tekrar topluma dönüştürülmesinin yasalar gereği olduğu 
belirtilmektedir.

Ülkede bugüne kadar işlenen arsa politikası 
temelde ikiye ayrılabililir: 1) Mülkiyet ya da kullanma dü
zenine hiçbir sınırlama getirilmemesi ya da az sınırlanılma- 
sı, buna karşılık;2) Arsa Ofisi ve benzer kurumlar aracılı
ğıyla kamulaştırılan toprakların altyapı ve ulaşım olanakla
rıyla donatılmasından sonra tekrar özel girişimcilere veril
mesi.

Bugün ülkemizde arsanın da soyut sloganlar 
dışında yorumlanması ve yeni yorumlamalara göre somut öneri
ler geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Diğer bir deyişle, 
arsa konusu da bir dönüm noktasına varmıştır.



Arsar n spekülâsyon aracı olmasının temel ne

deni, insan emeğiyle ürct ilemeyen bir kaynak olan toprağın 

alınıp satılabilen bir metâ olarak görülmesinden doğmaktadır. 

Çok büyük bir gelir kaynağı haline getirildiği için de özellik

le orta gelir gruplarının küçük tasarruflarının büyük kısmı 

toprağa yatırılmaktadır.

Toprağın mülkiyeti ve kullanma biçimine iliş

kin olarak toplumsal yarar gütmeyen önlemlerin içinde bulun

duğumuz yapılarda bile gerçekleşebileceğinin en iyi kanıtların

dan biri de 1971 Anayasası'nda değişen 38. maddeye ilişkindir. 

Bilindiği gibi bu madde toprakların 1961 Anayasası'nda olduğu 

gibi râyiç bedel üzerinden değil, sahibince bildirilen vergi 

değeri üzerinden kamulaştırılmasını öngörmüştür. Bu değişik

liğin nedeni, tasarrufları kendi bünyelerinde toplamak isteyen 

sanayicilerin, toprak sahiplerinden daha güçlü hale gelmiş 

olmalarıdır. Ancak bu değişiklik 1976 yılında Anayasa Mahkeme

since iptal edilmiştir. Bir diğer çelişki de burada ortaya 

çıkmaktadır.

Komisyonumuz üyeleri, kır ve kent toprsiları- 

nın bir bütün olduğu, ancak, altyapı ve ulaşım maliyetlerinin 

yüksekliği ve sağlanabilirliğinin sınırlı olması nedenleriyle; 

kentsel toprakların, kıyı bantlarının ve tarihi alanların tekel 

niteliklerinin daha yüksek olduğu gibi gerekçelerle, geliştiril 

ecek önerilerin daha çok bu alanlara ilişkin olması gereği üze
rinde birleşmişlerdir.

Komisyon üyelerinin üzerinde' anlaşmaya vardık

ları bir diğer konu da, yaygın olapak kullanılan "kamulaştırma1 

"devletin öncelik alması" gibi harcamaların çok soyut olduğu

ve uygulamalarda bunların anlamlarından çok farklı.şekilde yo
rumlandıkları, bu nedenle de çalışmalar sırasında bu türden 
içeriksiz ya da içeriği yorumlama ve uygulama farklı



türden içeriksiz ya da içeriği yorumlama ve uygulama fark
lılaşmasına hedef olabilen kavramlardan özellikle kaçınıl
ması gerekliliğidir. Geçiş döneminde üzerinde en çok durul
ması gereken kavram mülkiyet yerine "kullanma hakkı" olarak 
belirlenmiştir.

d. Altyapı •

DPT 'nm Komisyonumuz çalışmalarına ilişkin 
olarak geliştirdiği çalışma çizelgesinde yalnızca kentsel 
teknik altyapıdan söz edilmesine karşın, komisyonumuz insanca 
yaşama koşullarını sağlayan en önemli öge olan altyapının 
yalnızca teknik yönünün incelenmesinin yetersiz kalacağı ve 
konuyu "toplumsal ve teknik altyapı bütünü" içinde ele alma
nın daha doğru bir yaklaşım olacağı görüşünde birleşmiştir. 
Ayrıca altyapı konusunda kır-kent ayrışması yerine, bütüncü 
bir yaklaşımın daha gerçekçi olacağı kabul edilmiştir. Kişi
nin yaşam koşullarıtoplumsal ve fiziksel çevre koşullarının 
bir fonksiyonu olduğuna ve bu koşulları genelde altyapısal 
olanakların varlığı ve nitelikleri belirlediğine göre; teknik 
ve toplumsal altyapı, karşılanması zorunlu gereksinimlerdir,

\.Teknik ve toplumsal altyapı olanaklarının yalnızca varlıkları 
değil; bölgelerin, yerleşmelerin ve kent içindeki farklı 
sınıfların yararlanması açısından dağılımları da önemlidir.

Kentsel altyapının niteliksel ve niceliksel 
özellikleri, genelde ülkede, izlenen politikalar ve özelde 
bunların fonssiyonu olan gelir dağılımı ile ekonomik kalkırma 
düzeri tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle kentlerde alt 
yapı Olanaklarının yaratılması, izlenen politikanın belirle
yiciliği altında; ülkenin ekonomik olanakları, teknoloji düzeyi



kentleşme hızı ve tipi ve özellikle gelir dağılımıyla yakın
dan ilişkilidir. Diğer yandan kentsel altyapının niteliksel ve 
niceliksel özellikleri kalkınmayı, endüstrileşmeyi, kentsel 
çekiciliği,.kentsel arazide fiyat artışlarını (toprakların 
toplum eliyle değerlendirilmesini), toplumsal 'bütünleşmeyi 
ya da ayrışmayı ve bunların mekânda yansıması olan kent for
munu, kent yönetimini, onun ürettiği hizmetleri, halkla 
bütünleşme ya da ayrışmasını etkiler.

Teknik ve toplumsal alt yapı; bölgesel geliş
me, kentleşme, konut, arsa ve yerel yönetim örgütleri konula
rında geliştirilen önerileri gerçekleştirmek için en etken 
ve önemli araçlardan biridir. Alt yapının sağlanması ve dağı-, 
lımmda da Türkiye bugün bir dönüm noktasına gelmiştir. Özel
likle büyük kentlerimizde teknik altyapısal olanakların sağ
lanması ya gerçekleşmiştir ya da gerçekleşme zıorunluluğu ka
muoyuna mal edilmiştir.

e. Yerel Yönetim Örgütleri •

Komisyonumuzun üzerinde yeni bir yorum getir
me zorunluluğu olduğuna inandığı konuların başında yerel yö
netim örgütleri gelmektedir. Yerel yönetim Örgütleri halkla 
bire bir ilişkili olan ve yöneticileri seçimle iş başına ge
len, kentliler için hizmet üretan örgütler oldukları için 
toplumsal değişme ve kentsel yaşam koşullarının geliştirilmesi 
süreçlerinde oynadıkları roller çok önemlidir.



Ülkedeki kentleşme sürecine ve bunun hızlan
dırdığı toplumsal değişime koşut olarak yerel yönetim örgüt
lerinin durumları, görevleri ve işlevlerinde önemli değişik
likler olmuştur. Ancak yasalar ve yerel yönetim örgütlerine 
ayrılan kaynaklar bu değişimleri izlemediği için bugüne ka- 
darki siyasal iktidarların yerel yönetim örgütlerinin olanakla
rını ve etkinliklerini kendi amaçları doğrultusunda kullana
bilmek için yetkileri merkezde, buna karşılık sorumluluğu ye
rel yönetimde tutmaya çalışmaları (merkezi yönetim ağırlığı) 
yerel yönetim örgütlerinin etki alanını çok daraltmış ve on
ları çalışamaz hale getirmiştir.

Önümüzdeki geçiş dönemi planında yerel yöne
tim örgütlerinin yükümlendikleri yeni görevler, işlevler, bun
ların gerektirdiği yeni örgüt biçimleri, merkezle olan ilişki
ler, gerekli parasal kaynaklar, vb. konularda öneriler geliş
tirilmesi ve bunların uygulanması zorunludur. Su dönemde ele 
alınması zorunlu olan'bir diğer nokta da, yerel, yönetim ör
gütlerinin kendi aralarında farklılaştıkları konuları sapta
mak ve bu farklılaşmalara göre gruplandırıp, önerileri bu 
gruplar için geliştirmektir. Bu çerçeve içinde, özellikle 
metropoliten niteliği kazanmış büyük kentlerimizde yerel yö
netim örgütlerinin parçalanma ve bütünleşme durumları yeniden 
irdelenmek ve çözüm getirilmek zorunluluğundadır.

2. Dördüncü Beş Yıllık Plan Bir Geçiş Dönemi Planı Ola
rak Yorumlanmalı ve Değerlendirilmelidir :

Yukarıda da tartışıldığı gibi, Komisyonumuzun çalış
ma konularının hemen hepsi kamuoyuna malolmuş, belirli bir dü
zeyde bilgi ve bilinç birikimine sahip olunan konulardır. Ko
misyonumuz, yeni yorumlamalara, değerlendirmelere,planlamalara



ilişkin ilkelerin saptanması* önerilerin geliştirilmesi ve 
gerekli örgütlerin kurulup işler hale getirilmesi, diğer bir 
deyişle kalkınma planına mekân boyutunun sokulması için 4.
Beş Yıllık Plan'm bir "geçiş dönemi planı" olarak yorumlan
ması görüşünde birleşmiştir. 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın 
mekâna ve mekân üzerinde oluşan eylem ve yapılara ilişkin ola
rak geçiş dönemi niteliği aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir:

a. Yeni Tanımlama ve Değerlendirmeler:

Ülkenin içinde bulunduğu ve 0 riştiği kentleş
me türü, konut işlevi, arsa, altyapı ve yerel yönetim örgütle
rinin yeni tanım ve yorumlarının yerleşmeleri ve kurumsallaş
maları için plan bir araç olarak kullanılmalı ve plana mekan \ 
boyutu bu ölçeklerde sokulup ilk denemeler yapılmalıdır.

b. Yeni Tanımlamalara c Göre Saptanan İlke ve
Önerilerin Gerçekleşmesi!

Komisyonun çalışma konularındaki sorunların 
çözümlenebilmeleri yapısal değişimler gerektirmektedir. Bu ne
denle Komisyonumuz temel çözüm önerilerini saptamakla birlikte 
bugün için gerçekleştirilmesinde zorunluluk olan önerileri de 
saptamağa çalışmış ve bunların 4. Beş Yıllık Plan döneminde 
“denenmelerini uygun görmüştür. Hem toplumun, dolayısıyla yorum 
ve tanımlamaların hızla değişmesi, hem de önerilerin tutarlı
lığının sağlanması açısından önümüzdeki plan dönemi bir geçişi 
yansıtmak durumundadır.



c. Önerileri Gerçekleştirecek Örgüt Biçimle
rinin Yerleşip Kurumsallaşması:

Bu raporda ileri sürülen önerilerin gerçek
leşmesi için bazı temel örgütsel değişmelerin olması ve yeni 
örgütlerin kurulması kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle yerel 
yönetim örgütlerinin yeniden değerlendirilmesi zorunludur.

Bu nedenle 4. Beş Yıllık Plan, yeni örgütlerin 
kurulmaları. denenmeleri ve yeniden yorumlanmaları açısından 
da geçiş dönemi planı niteliğine sahip olmalıdır. 5. Beş Yıl

lık Kalkınma Planında bu deneyimlerin değerlendirilmesi sonu
cu, mekâna ilişkin tutarlı ve gerçekçi öneriler getirme, bun
ların gerçekleşme olanağı daha yüksek olacaktır.

B. Temel İlkeler ve Öneriler:

Komisyonumuzun çalışma konularında aşağıdaki temel ilke
lerin benimsenmesi ve bunlara göre geliştirilecek önerilerin 
gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Ancak aşağıda sıralanan 
nedenlerden ötürü, bu ilke ve önerilerin olabildiğince üst 
ölçeklerde tutulması uygun görülmüştür :

. Komisyonun benimsediği ana yaklaşımın bir gereği 
olarak,

. Ülkenin sorumlarını ve çözüm önerilerini birbirlerin
den ayırmak ya da soyutlamak olanağı bulunmaması ve 
4. Beş Yıllık Plan'm temel politika ve stratejileri
nin henüz açıklanmamış olması,

, Birbirlerine bağlantılı olarak geliştirilecek farklı



ölçekteki öneriler arasında en küçük ölçektekilerin 
daha-kolay uygulanması nedeniyle, büyük ölçektekile
rin gözden kaçırılması ya da yanlış ve eksik yorum
lanabilirle olasılığı ve bunun sakıncaları,

1, Genel :

a. Kentleşme :

Kentleşme toplumsal değişmenin, kalkınmanın 
ve mekânsal dönüşümün en etken aracı arak kullanılmalıdır.

b. Kentleşmeyi Yönlendirme :

Arsa ve konut arzı, altyapı olanakları kent
leşmeyi yönlendirmede birer araç olarak kullanılmalıdır.

c. Arsa, Altyapı ve Konut :

Konut ve altyapı toplumsal hizmetlerdi ’. 
Arsa ve konuta meta olarak bakılması, sorunun çözümlenmemesi
demektir.

d. Yerel Yönetim Örgütleri:
Yerel yönetim örgütlerinin yeni görev ve iş

levleri belirlenmeli, bunların halkla en sıkiilişki kuran de
mokratik örgütler oldukları unutulmamalıdır.



2. Makro mekân :

a. Mekân Ölçeği :

DPT'na sokulması gereken mekan ölçeği» ülke
ölçeğidir»

b. Bölge Planlama Olgusu :

Bölge planlama olgusu yeniden tanımlanmalı 
planlama kademelenmesi içindeki yerini almalıdır.

c. DPT :

İlk kez bu plana girecek olan mekân boyutu
nun 'One mi gözönünde tutulacak DPT yeniden örgütlenmelidir.
Yeıl örgütlenme sonunda, planlamanın çeşitli ölçek ve aşama
larının bütünlüğü nedeniyle, özellikle bölge planı ölçeği 
altındaki tüm aşamaların yeniden değerlendirilip daha etk®n 
kılınması için gerekli girişimler yapılmalıdır.

d. Diğer Örgütler :

DPT'nm yeniden örgütlenmesinin bir uzantısı 
olarak, ülkede sekânsal kararların üretim ve uygulamasını yapan 
tüm kuruluşların görev ve yetkileri saptanmalı v.e eşgüdüm 
sağlanmalıdır,.



e. Mekân Planlaması;

Mekan planlaması ile sektör planlamasının 
bütünleşmesini yaratacak yatay eşgüdüm sağlanmalıdır.

f. Kentsel Kademelenme :

.•rıö ılnk
Kentsel kademelenme, dengeli gelişme ve yer

leşmeyi güçlendirecek biçimde yönlendirilmelidir.ve bu yönlen*- 
dirmenin araçları belirlenmelidir. Metropollerin sayılarının 
çoğaltılmasına çalışılmalıdır.

g. Ulaşım Planlaması ;
00 s«*£3Sffli.X'îXirfiTa’sj efeni; . tö

Ulaşım planlaması, ulaşım olgusunun kentleş- ] 
meyi iten, yerleşmelerin gelişmesini etkileyen, ayrıca bun
lardan etkilenen niteliği gözönünde bulundurularak; tarımda \ 
modernleşme,- kentleşme ve endüstrileşmede denge sağlayıcı 
bir araç olarak kullanılmaladır.

■ h. Enerji ve Altyapıs

Ana melâfüsal kararların üretilmesinde, ener
ji politikası ve altyapı stratejileri bir veri olarak alın
malıdır.

ı. Endüstri ;

Endüstrinin yerseçim kararları yerleşme ka
rarları ile bütünleşmeli ve endüstrileşme, dengeli yerleşme 
ve gelişmede etkin olarak kullanıl malıdır.
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-Diğer Sektörler ’

\

Çeşitli sektörlerin yerseçimi ve kullanım 
kararlarında tarımsal alanların, turistik potansiyelin, doğal 
kaynakların ve tarihi çevrenin korunması koşulu ile çevre so
runları yaratma olasılığının en aza indirgenmesi koşulu aran
malıdır.

k. Araştırma :

Bölgesel gelişme ve yerleşme konusundaki 
bilginin birikimi ve yöntem geliştirilmesi amacıyla bir araş
tırma birimi hemen devreye sokulmalı, metropoliten ve bölge 
ölçeğinde plancı yetiştirilmesine önem verilmelidir.

1. Özel İhtisas Komisyonu ’

5. Beş Yıllık Planın hazırlanmasına, bu 
plan için geliştirilen önerileli izleyip değerlendirecek sü
rekli bir özel ihtisas komisyonu kurulmasıyla hemen başlan
malıdır.

3. Konut üretimi

Konut sorununun, kapitalist üretim ilişkilerinin 
egemen olduğu bir toplumda tüm boyutları ile ‘çözülmesi bek
lenemez. Çünkü sorun zaten bu üretim biçiminin varlığından 
doğmaktadır. Bu üretim biçimi çerçevesinde ancak, konut sorunu 
en çözümsüz olan toplumsal sınıfları koruyucu önlemlerin alın
ması talep edilebilir, açıdan yaklaşarak yapılacak öneri
lerin, konutun metalaşması ve kent toprağı üzerindeki özel 
mülkiyetin yaygınlaşmasına karşı olması zorunludur.



a. rLüuut Politikası

Konut sorununu bir toplumsal hizmet anlayı

şıyla ele alan çözüm önerileri, halkın çalışma, kendini yeni

leme ve geliştirme gibi ihtiyaçlarının tümünü gidermeyi he

def alan bir politikanın parçası olarak ele alınmadıkça bir 

anlam taşımazlar.

Konutun, sağlık, eğitim vb. toplumsal hiz

metlerin bir benzeri olarak, hatta fonlardan daha öncelikli 

bir toplumsal hizmet olarak ele alan bir yaklaşım içinde 

sorunun yerel ve merkezi kamu kuruluşları eliyle çözümünde, 

bu hizmet karşılığı herhangibir bedel ödenmesi düşünülmemeli

dir.

A 'L c\ cTcS

b. Konut Üretimi : ^'xeC'

Öncelikle, konut üretimi, k&r amacıyla ya

pılan bir üretim olmaktan çıkarılmalı, konut ihtiyacının 

karşılanması, bir toplumsal hizmet olarak kamu kuruluşlarınca/ 

üstlenilmelidir. Bu öneri, Anayasa'nm "Devlet yoksul veya 

dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaç

larını karşılayıcı tedbirler alır" hükmünün de bir gereği

dir. Bu maddeye göre devlet, herkesi mülk sahibi yapmak- 

değil, gelir düzeyi konut ihtiyacını gidermeye elvermeyen 

ailelerin bu sorununu çözmek zorundadır. Soruna, piyasa me

kanizması içinde, konutu bir meta olarak ele alan yaklaşımlar

la çözüm getiremediğimize göre, bir "talep"den değil,"ihtiyaç" 

dan sözedilmesi gerekecektir. Ailenin yapısında zaman içinde

ki niteliksel ve niceliksel değişmeler ve endüstri toplumla- 

rındaki mekândaki hareketlilik nedeniyle zaman ve mekan için

de hızla değişen ihtiyacın mülk konutu aracılığıyla karşılan
ması olanağı zaten yoktur. /



c. Üretim Süreci•

İhtiyacın ulaştığı ölçeğin büyüklüğü karşı
sında sağlıklı bir konut çevresinin geleneksel tek tek üretim 
yöntemi ile gerçekleştirilmesi olanağı yoktur. Özellikle kent
lerde, sosyal ve teknik alt yapısıyla birlikte ve bir anda 
çok sayıda konutun üretilmesine olanak veren teknoloji ve 
örgütlenmelere gerek vardır. Böyle bir üretim uzmanlaşmış 
işgücünü zorunlu kılar. Bu nedenle artık, kentlerde, ihtiyaç 
sahibi eliyle ya da işgücü katkısıyla konut üretim yöntemle
ri uygulayarak soruna çözüm getirme çabaları bir yana bıra
kılmalıdır.

d. Yeni Örgütlenmeler .

Üretimin bütünüyle yerel ve merkezi yöneti
min bünyesinde sürdürülmesi. amacıyla, bu kuruluşlar bün
yesinde, konut alanlarının planlanması ve yapımını yürütecek 
örgütlenmelere gidilmelidir.

e. Halk Katılımı :

Konut ve çevresinin düzenlenmesinde halkın 
söz ve karar sahibi olmasını sağlayacak demokratik mekaniz
malar geliştirilmelidir.

f. Yasal Düzenlemeler :

Konut üretiminde, ulusal kaynakların israfı
nı ve halk yararıyla bağdaşmayan gelişmeleri önleyecek yaBal 
düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.



g. Konut Standardı!

Konut planlama ve uygulamasıafca,

. Konut üretimine ayrılacak ulusal kaynakla
rı,

. Asgari sağlık koşullarını (kişi başına ya
pı < hacmi; duvar, çatı ve temelin su ve ısı 
geçirimsizliği, zorunlu sağlık döşemi, ki
şi başına yeşil alan, v.b.),

. Ailenin niteliksel ve niceliksel ayrılık
larını,

tanımlayan ve gözönünde bulunduran, zaman içinde bir program 
uyarınca gelişmesi öngörülen dinamik ve çok yönlü bir "stan
dart tanımı" esas alınmalıdır.

Tanımlanan bu standarta uygun olarak, yerel ve mer
kezi yönetim eliyle üretilecek konutlar, konut ihtiyacı en 
yetersiz biçimde giderilmiş olandan başlanarak tahsis edilme
lidir.

h. Üretim Teknolojisi :

Konut üretiminin endüstrileşmesi ye 
teknoloji seçiminde,

. Geleneksel üretimle yarışabilecek mahiyet,

. Büyük ön yatırımlar gerektirmeme,

. Ülke kaynaklarını kullanma,

. Bir dizi teknolojiyi birlikte getirmeme,



. Yalnızca toplu değil tek tek üretime de ya-1 
nıt verme,

gibi özellikler aranmalıdır.

Dördüncü plan döneminde, konut sorununa bu 
yeni ve bütüncü bakış açısından yaklaşarak gerekli tüm örgüt
sel ve yasal düzenlemeler tamamlanmalı, teknoloji araştırma
ları ve örnek uygulamalar yapılmalı; yüzeysel önlemlerle so
runu çıkmaza sürükleyen çabalardan vazgeçilmelidir.

Kentsel Arsa :

a. Ortak Yararlanma :

Kentsel arsaların toplumun ortak yararına 
sunulması sağlanmalı, bunu gerçekleştirebilmek ve sürdürebil
mek için kişisel kullanımlara sınırlamalar getirilmelidir.

b. Arsa Stoku i

Kentsel alanlarda, özellikle kentlerin ge
lişme alanlarında kamunun elindeki toprakların miktarı hızla 
arttırılmalı, kentlerin ve kent-içi alanların seçiminde kent
leşme ve kent kademeleri konularındaki ilkelere uyulmalı
dır. Diğer bir deyişle, arsa;stoku kentleşmenin yönlendirilme
sinde bir araç olarak kullanılmalıdır.

c. Kamu Toprakları:

Kamu elindeki toprakların arttırılmasında 
bugünkü "kamulaştırma" alışkanlıklarının dışında, kamu eliyle



toprak sahiplerinin zt =nn etmeyecek, kaynakların gereksiz 
yere kullanılmasına neden olmayacak yeni mekanizmalar, ge
liştirilmelidir.

d. Kullanım Hakkı ;

Kamunun elindeki bugünkü topraklar ya da 
eklenecek alanların farklı kullanımlara tahsisinde kesinlik
le mülkiyet devri yapılmamalı, toprağı kullanım hakkı belir
li süreler için devredilmelidir.

e. Artan Değer ;

Özel mülkiyetteki topraklarda, toplum eliy
le doğan ya da artan değer yalnızca vergileme gibi pasif bir 
yöntemle değil, örneğin imar haklarının bedele dönüştürülme-' 
si, kentsel hizmetlere bedel olarak katkı gibi aktif yöniem- 
lede topluma döndürülmelidir. Kamu eliyle olan değer artıkla
rı hiçbir şekilde ödenmez.

f. Denetim :

Kentlerin yerleşilmiş alanlarında ve ileride 
kentsel nitelik taşıyacak alanlarda toprağın kullanımı kent- 
lilerin denetiminde olmalıdır.

g. Arsa Ofisi ;

Mekâna ilişkin kararlar alan ve uygulamaları 
yapan kuruluşların yeni örgütlenme biçimi gerçekleşinceye 
kadar, Arsa Ofisi'ne her türlü kullanış için toprak birik
tirme yetkisi verilmelidir.



5- Kentsel Altyapı:

a. Altyapı :

Teknik ve toplumsal altyapı hem kalkınmanın 
hem de uygar yaşamın ön koşulu olduğuna göre, öncelikle kar
şılanmalıdır.

b. Yatirim Dağılımı:

Altyapı yatırım dağılımı bölgelerarası den
gesizliği giderecek, kentleşmenin yönünü belirleyecek şekil
de ele alınmalıdır.

V

c. Yatırımın Geri Dönüşümü :

Altyapı hizmetlerinin sağlanması için gerek
li yatırımlar, bu hizmetler için yapılan yatırımların geriye 
dönüşümün sağlanmadıkça tümüyle kamunun üzerinde kalacağın
dan, kısıtlı yatırım kaynaklarının söz konusu olduğu ülkemizde 
altyapı hizmetleri için yapılan yatırımların yararlananlardan 
ve yararlanma oranlarına göre geri dönüşünü sağlanmalıdır.

d. Yatırımda Öncelik : -

Toplumsal altyapıda ülke ölçeğinde dengeli 
bir dağıtım gözetirken, teknik altyapıda öncelik kentlere, 

özellikle büyütülmesi gerekli kentlere verilmelidir.j*



e. “Projelendirme :

Mekânsal planlamayla altyapı projelndirme ve 

uygulamalarının bire bir uyumu sağlanmalı, altyapı projelendir

me, yapım, işletme ve bakım süreçleri bir bütün olarak ele alın

malıdır,

f. Standartlar :

Projelendirme standartlarını saptama çalışmala

rı kısa sürede tamamlanmalı, bu süre boyunca buğünkü gibi ya

bancı kaynaklı normatif standartlar yerine bölgesel farkİılaş

maları, tabakalaşmayı ve normâhrı içeren standartların kullanıl

masına başlanmalıdır»

g. Hizmet İthali s

Projelendirme hizmetlerinde yabancı teknik 

hizmet ithali kesinlikle önlenmelidir.

h» Hizmet Dağıtımı s

Hizmet dağıtımında yalnızca niceliğe değil, 

niteliğe de önem verilmelidir.

i. Teknik Altyapı :

Teknik altyapıda, yükselen teknolo ji düzeyi 

nedeniyle ülke ölçeğinde elan alınması zorunlu olan hizmetler, > 

yerel yönetim örgütlerinden alınıp merkezde her konu bir so

rumlu kışıma verilmelidir.



j. a '-Toplumsal Altyapı :

Toplumsal altyapının karşılanmasında bölge- 
lerarası farklılaşmalar dikkate alınmalıdır. (Örneğin eğitim
de ) •

k. Araç Olarak Altyapı :

Altyapı fcentsel büyümenin biçimlenmesi, ko
nut alanlarının geliştirilmesi ve yönlendirilmesinde etken 
bir araç olarak kullanılmalıdır.

6. Yerel Yönetim Örgütleri s

a. Katılım 5

Yerel yönetim örgütlerinin karar sürecine 
bütün toplumsal sınıfların katılımı sağlanmalıdır.

b. Üreticilik :

Yerel yönetim örgütleri yalnızca denetleyici 
değil, aynı zamanda üretici olmalıdır.

Üreticilik görevini de yükümlenen yerel yö
netim örgütleri kentte tekelci rantların oluşmasına olanak 
vermemelidir.



c„ Pizikrel Çevre •

Yerel yönetim örgütleri kentin giziksel bi
çimlenişinde aktif olarak rol almalıdırlar.

Konut üretimi, toplumsal altyapı (özellikle 
eğitim, sağlık konularında ve küçük ölçekte), çevre düzen
lemesi ve korunması yerel yönetim örgütlerinin temel, görev
leri arasına alınmalıdır.

d. Hizmetler ;

Merkezi yönetime aktarılacak ana teknik 
altyapı konuları dışında, üretilecek hizmetlerin kentlilerin
hemı bireysel hem de toplu yaşamalarından doğal gereksinimle
re ve bunların zaman içinde oluşacak değişikliklerine cevap 
ver ecek şekilde ele alınması zorunluluğu vurgulanmalıdır.

e. Ulaşım :

Kent-içi ulaşım sorunlarının çözümü ve Kit
le ulaşımı sağlama görevi yerel yönetim örgütlerine verilme
lidir.

f. Örgütlenme ;

Yerel yönetim örgütlerinin niteliksel ve 
niceliksel özelliklerinden doğan farklılaşmalar yapı ve ör
güt biçimlerine yansıtılmalıdır.
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g. Kaynak Araş t ırmaları i

Yerel yönetim örgütleri, yüKtsâ̂ noekleri ̂ yiNİ 
görevleri ve işlevleri bugünkü mali olanaklarıyla karşılayansa» 
nacaklarından; yeni kaynak araştırmaları yapılmalı, özellikle 
kurumlar, emlak, gelir gibi vergilerden belli bir pay alma
ları sağlanmalıdır.

h. Bütünleşme :

Yerel yönetim örgütlerinin mahalle ölçeğin
den (muhtarlık) bağlayarak tüm kent yönetimiyle bütünleşmesi 
sağlanmalıdır.

ı. Birlikler :

'Büyük kentlerde küçük belediyeler oluşturul
malı, ancak bunlar bir birlik çerçevesinde toplanmalıdır.

j. Ölçüt1er s

Yerel yönetim örgütü kurraa özelliği olan 
yerleşmeler bugünkü, ölçüt (2000 nüfus) ile değil, bilimsel 
araştırmalar sonunda bulunacak gerçekçi niteliksel ve nice
liksel özelliklerle saptanmalıdır.

k. Sıra-Düzen î

Yerel yönetim örgütlerinin bölgeler ve ülke 
düzeyinde oluşturularak "birlikler" çerçevesinde toplanmala
rını sağlayacak sıra-düzen kurulmalıdır*



BÖL-uı il. +T-EE ve ÖNERİLERİN DAYANDIRILDIĞI 
ÇALIŞMa.-. AÇIKMMALAR-İARTIŞ MALAR ;

Raporun bu bölümünde, komisyonun, yerleşme, bölgesel 
gelişme, kentleşme, konut, arsa, altyapı ve yerel yönetim öri 
gütleri konularında geliştirdiği ilke ve önerilerini dayandır
dığı çalışmalar açıklanmağa ve tartışılmağa çalışılacaktır,1

A® Yerleşme, Bölgesel Gelişme ve Kentleşme i

1» Hükümet Programları ve Kalkınma Planlarında me
kân boyutum i yaklaşımlar ve eleştirileri j

a,” Hükümet Programlarında Mekan Boyutun" »
Yaklaşımlar »

1960 yılından bu yana değişen hükümet
lerin programlarında mekânla ilgili olarak şu sorunlara deği
nilmiştir s

Bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve 
dengesizliğin giderilmesi,

f Aşım ve sağlıksız şehirleşmenin yarattı- 
tığı sorunların giderilmesi,

<
2 Konut sorununa çözüm getirilmesi ,

Çevre sorunlarını giderici önlemlerin 
alınması »

î Mahalli idarelerin malî güçsüzlüklerinin 
giderilmesi.



Ttim hükümet programlarında sosyal adalet 
ilkelerine uygun olarak bölgeler arasındaki dengesizliğin gi
derilmesinden söz edilmektedir. Bu konuda değişik hükümet 
programlarında şu öneriler getirilmektedir;

Sanayinin, organize sanayi bölgeleri 
kurarak, ülke düzeyinde dengeli dağılı
mını gerçekleştirmek,

• Halk sektörünü veya kalkınma şirketle
rini kurmak ,

o Köylerde küçük sanayi tesisleri kurmak

, Toprak ve tarım reformunu gerçekleştir
mek »

. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin 
kalkınmasında özel projeler uygulamak

Bu önlemler getirilirken .’r.lkınma hızın
dan fedakârlık edilmemesi gerekliliği de belirtilir.

Aşım ve sağlıksız kentleşmenin yarattığı 
sorunların giderilmesi ilo ilgili olarak şu önlemler geti
rilmektedir %

i Köykentler, uydu kentler veya talî ge
lişme merkezleri kurmak ,

? Kentleşmede bölge ve il .Ölçüsünde kade- 
melenmeyi sağlamak ,



o Kentlerin gelişme alanlarındaki arsala
rı kamulaştırmak»

Hükümet programlarında mekansal boyuttaki 
konulara giderek daha fazla değinilmektedir ve son hükümetle
rin programlarında sorunlara daha somut önlemler (halk sek- 
törü-kalkınma şirketleri, köykent, uydu-kent, talî gelişme 
merkezleri vb.) getirilmektedir. Ancak, bu kavramlar, gerçek
çi Çözümlemelere dayandırılmadıkları için^ gerçekleşme olanak
ları bulunamamış, birer slogandan öteye gidememişlerdir.

b. Kalkınma Planlarında Mekan \ Boyutun. Yak
laşımlar s

Her üç Kalkınma Planında karşılaşılan or
tak tutumlardan biri, planların sektörel niteliğine paralel 
olarak, yerleşme, bölgesel gelişme ve kentleşme konularının 
sektör yaklaşımı içinde ele alınmalarıdır.- Başka bir anlatım
la, mekan boyutluyla doğrudan doğuya ilgili yerleşme, konut, 
bölge planlaması, belediye hizmetleri, imar planlan gibi ko
nular plan metinlerinde ekonomik faktörlerden ve birbirinden 
bağımsız birer sektör gibi ele alınmaktadır. Birinci ve Üçüncü 
planda kalkınmanın mekânda dengeli dağılımı isteği vardır, 
buna karşın ikinci planda bu istek belirgin değildir. Aynı 
eğilim daha önceki bölümde belirtildiği gibi hükümet program
larında da görülmektedir.

b.l^ Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Me
kân Boyutu :

ABirinci Beş Yıllık Kalkınma Planında mekan 
boyutunun yatırım politikası içinde yer aldığı görülmektedir.



Buna göre, ilk aşamada kuruluş yeri alternatifleri incelene- 
cek ve kuruluş yeri seçiminin gelir dağılımına (geri kalmış 
bölgeler) yaptığı etki üzerinde durulacaktır.' İkinci aşamada 
özel girişimi özendirici tedbirlerle belirli bölgelere çek
mek ve kamu hizmetlerinde bu bölgelere Öncelik tanımak söz- 
konusudur.' Son aşamada İse bölge kalkınma planları yapılacak
tır.' "Bölgeler arası tercihde hem iktisadi (bölgelerin geliş
me potansiyeli) hem de sosyal (geri kalmış bölgelerin kalkındı— 
rılması) unsurları üzerinde durulacaktır". (Ŝ  527) Plandâ  
"AmacıFlız senelik yüzde 7 büyüme olduğuna göre, bölgelerarası 
iktisadi yatırımların dağılımı yüzde 7 büyümeyi sağlayacak 
şekilde olacaktır. Dolayısiyle, büyüme hızına olumsuz etkisi 
olmadığı takdirde iktisadi yatırımlar öncelikle geri kalmış 
bölgelere yapılacaktır," (S.’ 58) denilmektedir.*

fikirlerinden biri iktisadi hedeflerin ($ 7'lik büyüme) sos
yal hedeflere (geri kalmış bölgelerin kalkınması) üstün tu
tulmasıdır. Bu durumda geri kalmış bölgeleri kalkındırmak 
için iktisadi hedeflerden fedakârlık etmek sözkonusu değildir.

boyutunda getirilen önerilerin en belirgin özelliği, şehirleş
meyi iktisadi ve sosyal kalkınmanın bir unsuru olarak değer
lendirmesidir. Plan'da, "Şehirleşme desteklenecek ve şehirleş
meden ekonomiyi itici bir güç ve bir gelişme aracı olarak yar 
rarlanılacaktır," (S. 263) "Önemli olan bu şehirleşme eğili
minin sanayileşme ile desteklenebilmesi ve ortaya çıkan güç
ten yararlanılabilmesidir" (S.* 265) denilmektedir.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın temel

b.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Mekân 
Bcyutunû- Yaklaşımlar j

İkinci BeŞ Yıllık Kalkınma Planında mekân



ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında geri 
kalmış bölgelerin kalkındırılması ile ilgili olarak da gene 
tou bölgelerdeki şehirleşme desteklenmektedir.5 İktisadi faali
yetlerin az gelişmiş bölgelere yöneltirken» "kamu yatırımla
rında birden fazla kuruluş yeri üzerinde durulacak, iktisadi 
olmak niteliğini kaybetmeden geri kalmış bölgelerdeki gelişme 
merkezlerinde yapılmaları tercih edilecek^ bu bölgelerin kay- 
naknaklarını geliştirici ve özel sektörün yatırımlarını bu 
bölgelere yöneltici bir politika izlenecektir" (S. 263) de
nilmektedir.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da Bi
rinci. Beş Yıllık Kalkınma Planında olduğu gibi iktisadi hedef
ler sosyal hedeflerden daha ağırlık basmaktadır.' İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı» şehirleşmeyi iktisadi gelişmenin bir 
motoru kabul ederek mekanda nüfusun ve iktisadi yatırımların N 
yığılma noktaları yaratmasını Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planındalcinden daha fazla desteklemekte ve özendirmektedir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bölgeler arası dengeli 
dağılım ilkesi yalnızca hizmet yatırımları için geçerlidir.

b„3» Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Mekan 
d — B o y u t u  s

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarından farklı olarak "böl
ge" sözcüğünün dahi yer almadığı görülmektedir.’ Bu planda me
kân boyutun.’-' getirilen en önemli iki yaklaşım "Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler" (S. 947-948) ve "İl Planlaması" (S. 940-946) 
konularındadır. Kalkınmada öncelikli yöreler yaklaşımı sorun
ları il ölçeğinde ele almakta ve bu ölçekte ekonomik ve sos
yal planlar yapılmasını önermektedir.



Aynca, bu planda da diğer iki p landa oldu
ğu gibi, kamu hizmetlerinin azgelişmiş yörelere yöneltilmesi 
yoluyla bu yörelerin destekleneceği belirtilmekte, ancak eko
nomik yatırımların dağıtımında kârlılık ilkesinin öncelik 
alacağı ortaya konmaktadır.'

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında kent
leşme ile ilgili hedef ve ilkeler (S. 991, S.1003-1004), kal
kınma ile uyumlu fonksiyonel ve kademeli bir kent dokusuna 
ulaşılması, büyük kentlerde yığılmaların önlenmesi, istihdam 
olanaklarının arttırılması, sanayi bölgeleri çevresinde Bele
diye disiplinin gerçekleştirilmesi, altyapı çalışmalarının 
şimdiki gereksinme ve standartların bir veya birkaç dönem 
sonraki düzeyleri gözönünde bulundurularak ele alınması ola
rak özetlenebilir. Bu planda, aşırı ve sağlıksız kentleşme
nin yarattığı gecekondulaştın ve çevre sorunları konularına 
da, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarından farklı 
ôlarak, ağırlık verilmektedir.1 Özellikle İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı tarafından benimsenen hızlı kentleşme ve ikti
sadi yatırımların ne kânda yığılmaları yaklaşımı, Üçüncü Plan*— 
da benimsenmemektedir ve, "Özellikle hafif endüstri toplaya
cak olan Organize Sanayi Bölgeleri ekonomik gelişme potansi
yeli gösteren şehirlerde kademelanme önceliklerine göre, sana
yileşmeyi düzenleyici bir araç olarak kullanılacaktır," de
nilmektedir (S. 855). Şehre göç eden nüfusa istihdam olanak
ları sağlanmaya ve kademelerime yoluyla da büyük şehirlerdeki 
aşın nüfus yığılmalan dolayısiyle gecekondulaşma önlenilme- 
ye çalışılmaktadır. Kentsel kademelenmenin sağlanabilmesi 
için sanayi ana planı önerilmektedir.



c. Kttlln nma Planlarında yaklaşım, bilindiği
gibi sektöreldir, ve bu .r yaklaşıma uygun olarak iktisadi
yatırımların mekansal yer seçimlerindeki uygulamalarda da
egemen olan faktörler bugüne değin hep ekonomik olmuştur. Oy- 

*sa mekanda ortaya çıktığından yakınılan sorunlar (bölgeler 
arası ekonomik, sosyal ve kültürel dengesizlik)^ sosyal yapı 

sorunları olarak ele alınır ve sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak bu sorunların giderilmesi öneriliri Hükümet prog
ramları ve Kalkanına Planlarının yaklaşımlarında varolan çeliş
kiler şöyle sıralanabilir t

1. Ekonomik yapı-sosyal yapı çelişkisi,

2. Ekonomik plan-sosyal plan tutarsızlığı,

Bu iki çelişki nedeniyle ;

3. Sosyal plan-sosyal yatırım tutarsızlığı,

Hükümet programları ve Kalkınma Planlarındaki
bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi isteğine karşın, 
uygulamaların ortaya koyduğu y&pa, mekânda yatırımların ve 
giderek gelişmişliğin yığılması ve bunun sonucu bölgelerarası
gelir dağılımı dengesizliğidir. ^

Yukarıda sıralanan çelişkilerin mekâna yan
sıyarak somutlaşması sonucunda ortaya çıkan sorunların ana 
nedeni şudur i

Mekânsal yapı ekonomik yapının bir yansınası 
iken, konunun yaibtzca sosyal boyutta bir sorunmuş gibi ortaya 
konması ve çözümlerin de genellikle ekonomik yapıdan soyut, 
sosyal ve mekânsal boyutta getirilmeğe çalışılması; kısaca,



ekonomik vt sosyal planlamayla bütünleşmiş belli bir mekan 
planlaması yaklaşımını^ bulunmayışı.

Bu ana nedene bağlı olarak şu alt nedenler 
ve sonuçlar ortaya çıkmıştır.'

_ Geri kalmış bölgelerle ilgili ekonomik ön- 
lemler getirilirken bütünîül bir yaklaşım olmadığından, (eko- 
nomikısosyal+mekansal bütünlük ve mekânın tüm ülkeyi kapsaya
cak bütünlükte ele alınması) uygulamada etkinliğin sağlanama
ması.

_ Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
geri kalmış yörelerle ilgili sorunlara çözüm getirebilmek 
için Devlet Planlama Teşkilâtı içinde Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler Dairesi kurulmuştur. Burada akla gelen soru: ülkesel 
ölçekte mekânsal sorunlara eğilen b5r Planlama Dairesinin ça
lışmalarının no den 1 i "bütüncül yaklaşım" çerçevesi içine gir - 

*&

_ Hükümet programlarında ve kalkınıra Planla 
ıinda sosyal adalet ilkesi benimsenmekle beraber bu ilkeyi 
gerçekleştirecek araçlar yoktur.

Sosyal adalet ilkesine bağlı olarak gelir 
dağılımında dengeyi sağlamak önerisi getirilirken bunun nasıl 

r~ gerçekleştirilebileceği konusunda etkin programlarsa kalkın- 
manın yaygınlaştırılması ile ilgili olarak halk sektörü ve 
kalkınma şirketlerinden söz edilmektedir.-Ayrıca tarımda 
noperatifleşme ye toprak ve tarım reformu yaklaşımları da 
? ne gelirin kırsal kesimde artışına ve dengeli dağılımına



yöneliktirBu j aklaşx 1 ann somut örnek"! eri henüz tam yay
gınlaşmış değildir. Bunu^ y&nı sıra, halk sektörü veya kal
kınma şirketleri yaklaşımlarıj bölgesel kaynaklar ve gelir 
dağılımı faktörlerini içeren mekân boyutuna henüz kavuşturu
lamamışlardır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında hizmet 
yatırımlarının kırsal alanda dengeli dağılımını sağlamak ama
cıyla merkez köyler önerilmektedir, ancak bu yaklaşımın ge
lir dağılımında dengeliliğin sağlanabilmesinde etkinliği söz 
konusu olamaz,

„ Kalkınmak için endüstrileşmek ilkesinin 
kabul edilin., ilkevi gerçekleştirirken her türlü pahanın 
göze alınması, ancak giderek bu maliyetin, (sosyal ve ekono
mik fiata dönüşme) çok büyük boyutlara ulaşması.

Endüstrileşme uğruna yapay olarak yaratılan'
sorunlara çözüm ara ırak bugün kamunun -sırtına binmektedir. Ör
neğin, çevre kirliliğini temizlemek için gerekli alt yapısal 
yatırımlar kamunun üretken olmayan bu alanlara ekonomin: bir x 
paha, ödemesi demektir.1 Şu nokta açıktır ki^ çevre kirliliği )
yaratmamak için endüstrileşmeden elbette vazgeçilmez, anıak / 
endüstrileşirken çevre faktörüne önem vermemek endüstrileşme-1"
nin pahasını arttırıcı olmaktadır. Bu nedenle endüstri yatı
rımlarının yer seçimlerinde çevre faktörünün gözetilmesi zo
runludur.

- Değişik sektörlere ait kullanımlarla yatı
rımların yer seçimi kararlarında entegrasyon bulunmayışı ne
deniyle ortaya çıkan hatalı- kaynak kullanımı,

Her sektörde kararlar yalnızca hu sektörde 
faydalılığın optimuma ulaşmasını gözetirken entegrasyonun 
olmaması nedeni ile bütünde optimum bir dağılım ve kaynak
kullanımı sağlanamamaktadır.
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2. Kalkınma Planlarının Uygulaması Sonucu Olarak
Kamu Yatırımlarının Dağılımlı

Türkiye'de Planlama belki bir sosyo-ekonomik ve 
mekânsal yapı yaratmak annçlamakta; buna karşın Kalkınma Plan
lan, IVJ Beş Yıllık Kalkınma Planına değin mekânsal boyutu 
içermemektedir. Kalkınıra Planları bu nedenle bir dizi ekono
mik ilkeler getirir»hedefler belirlerken, mekânsal dağılım 
içeriği kazandırılmamış, ayrıca sosyal boyut için bu ilkeler 
çok açık seçik ortaya konmamıştır.

Türkiye'deki mekânsal yapıya dönük kararlar kal
kınma planlarından kopukj küçük ölçeklerde ele alınma duru
munda kalmış ve nakro ölçekteki mekânsal yapı sektör planlama 
kararlarının bir yansınası biçiminde oluşmuştur*.1

Gerçekte kalkınma planı kavramı yalnızca ekonomik 
büyümeyi sağlayıcı plan değildir, ve ekonomik gelişmeyi sağla
yan bir planlama sistemi ile mekânsal planlama çelişen kavram
larda değildir.1

Ekonomik büyüme ile ilgili bazı kararlar getiri
lirken, bunların uygulaması sonucu bir takım sorunlar ortaya 
çıkmakta ve karşılaşılan her plan döneminde bu sorulara çözüm 
olduğu düşünülen mekânsal yapı ile ilgili bir takım sloganla
rın ortaya çıktığı görülmektedir. Üç beş yıllık kalkınma plan
larında ortaya çıkan bu sloganların ekonomik sistem içinde 
geçerlilik ve tutarlılıklarına bir önceki bölümde kısaca de
ğinilmiştir.



Ülkemizde ’ alkajama Planlarının özelliği kamu ke
simi için emredici ve öze.*. sektör için yol gösterici olması

dır. Bu nedenle Kalkınma Planlarının koyduğu ilkeler doğrul
tusunda gerçekleşen yatırımların dağılımını ve sonuçlarını

nemlerinde sektörlere göre kamu yatırımları dağılımının ince

lenmesi. (III. Beş Yıllık Kalkınma dönemi henüz tamamlanmadığı 
için bu dönem için rakamsal herhangi bir yorum vermek olanağı 

yoktur.')

Bölgelere göre I ve II. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde kişi başına düşen kamu yatırımları 10 sektöre 

göre elde edilmiştir.

turizm, ulaşım, enerji, eğitim, sağlık, hizmetler ile konut
tur. Bölgelere göre kişi başına düşen kamu yatırımları bu 
sektörler için Tablo l’de I. Beş Yıllık Kalkınma dönemi için, 
Tablo 2 * d e  ise II. Beş Yıllık Kalkınma dönemi için görülmek
tedir. Ancak bazı sektörler arasında bir gruplaşma ile daha 

anlamlı bir karşılaştırmaya gidilebilir. Bu nedenle I. ve II.
-

Beş Yıllık Kalkınma dönemleri için kişi başına konan yatırım
toplamları sosyal altyapı (sağlık, eğitim, hizmet, konut),
teknik altyapı (ulaşım, enerji), tarım, imalat-ve turizm gibi 

sektör grupları için Tablo 3!de':' ve Şekil 1-2’de görülen ra- 
kamlar elde edilmiştir.

irdelemek ancak kamu kesimi için gerçekçi olmaktadır.

a. I. ve II/ Beş Yıllık Kalkınma Planları ! dö—

Bu sektörler tana, madencilik, imalat

Yukarıda kısaca söz edilen tablo ve şekil

lerden çıkan sonuçlar şöyle özetlenebilir.-



TABLO I J I. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE KİŞİ BAŞINA DÖŞEN KAMU YATIRIMLARI

’ BÖLGELER 
SEKTÖRLER * Marmara Ege Akdeniz

Orta
Anadolu

Doğu
Anadolu

Kara
deniz

Güney Doğu 
Anadolu

Tarım 0.053 0.112 0.238 0.111 0.096 0.047 0.071

Madencilik 0.010 0.049 0.025 0.016 0.080 0.103 0.030 •

İmalat 0.192 0.156 0.034 0.122 0.060 0.214 0.048

Enerji 0.136 0.D80 0.057 0.095 0.220 0.068 0.094

Ulaşım 0.109 0.47 0.063 0.057 0.066 O.O38 0.031

Turizm 0.028 0.017 0.024 0.016 0.003 0.001 0.003

Konut 0.017 0.006 1 0 .005 0.011 0.016 0.004 0.009 -v

Eğitim 0.104 '  0 .015 0.061 0,129 0.139 0.073 0.100  J
Sağlık 0.023 0.015 0.021 0.025 0.034 0.026 0.051 >

Hizmetler 0.028 0.068 0.029 0.047 0.035 0.025 0.057

TOPLAM 0.715 0.594 0.538 0.625 0.824 0.606 0.445

Kaynak : D.S.İ.



TABLO II s II. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMÎNDE KİŞl BAŞINA DÜŞEN KAMU YATIRIMDAKİ :

/
/
/

BÖLGELER
SEKTÖRLER Marmara Ege Akdeniz

Orta
Anadolu

Doğu
Anadolu

Kara
deniz

Güney rjğu 
Anadol

Tarım 0.065 0.118 0.348 0.192 0.098 0.073 0,267

Madencilik 0.011 0.146 0.006 0.077 0.103 0.116 O.O'Ll

İmalat 0.408 0.506 0.861 0.401 0.183 0.295 0 9 5 2

Enerji 0.139 0.292 0.108 0.180 0.523 0.152 0.144

Ulaştırma 0.380 0.052 0.094 0.074 0.146 0.134 0.066

Turizm 0.032 0.030 0.008 0.010 0.010 0.004 0.006

Konut 0.055 0.022 0.066 0.038 0.028 0.012 0.016

Eğitim 0.163 0.150 0.085 0.200 0.176 0.103 0.110

Sağlık 0.044 0.045 0.019 0.055 0.215 0.027 0.027

Hizmetler 0.106 0.065 0.046 0.123 0.052 0.042 0.061

TOPLAM 1.399 1.429 1.648 1.246 1.361 0.874 0.840

Kaynak : D . S . İ .



TABLO III : I. ve II. PLAN DÖNEMİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAMU
YATIRIMLASININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI •

BÖLGELER

SEKTÖRLER Marmara Ege Akdeniz
Orta
Anadolu

Güney Doğu Doğu 
Anadolu Anadolu Karadeniz

Sosyal Alt Yapı 0.540 0.452 0.332 0.628 0.431 0.695 0.312
Teknik Alt Yapı 0.764 0.471 0.322 0.406 0.335 0.955 0.392

imalât 0.600 0.662 0.895 0.523 0.100 0.243 0.509
Tarım 0.118 0.230 .  0 .586 0.303 0.338 0.194 0.120

Turizm 0.060 0.047 0.012 0.026 0.009 0.013 0.005

TOPLAM 2.114 2.023 2.186 1.371 1.285 2.185 1.480

Kaynak : D.S.İ.



t., rarım sektöründe kamu yatırımlarının en 

yüksek orana ulaştığı bolse Akdeniz, üölnaatdirTarımsal po

tansiyeli yüksek olan bu bölgenin, bu potansiyelini değerlen

dirmeğe yönelik bir yatırım politikası izlenmektedir.

güney d ofrr Anadolu bölgesi,. 1. Plan döneminde önem

kazanmaz. ~r r~ pı<?r döneminde daha çok tarımsal yatırım

dan yarar lanmış tır»

i.-ıralardan kişi başına üçüncü derece

de yüksek yararlanan yöre Orta Anadoludur®

Ancak tarıma yönelik yatırımların doğal kaynakla

rı değerlendirmekle birlikte, özellikle az gelişmiş yöreler

de gelir dağılımının farklılığını giderici bir amaçla kulla

nılması gibi bir yaklaşım izlenememektedir.-

b. Kamu yatırımlarının imalat sektöründe böl

gelere göre dağılımı ise gelişmiş bölgelerde yüksek oranlara 

ulaşır niteliktedir.

Kamunun imalat sektörüne yatırımlarının 

bir kısmının ara malı ve yatırım malı şeklinde olduğu ve bu 

tür endüstri kuruluşlarının özel sektöre ait diğer endüstri 

kuruluşlarını çekici özelliği olduğu dikkate alınırsa, den

geli gelişme önerilen bir planlama sürecinde kamunun imalat 

sektörüne yatırımlarının az gelişmiş yörelere de akması ge

reği vardır. Gerçekte ise böyle bir dağılımdan söz edileme

mektedir.



Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölge
sine yapılan imalat sektörü yatırımları göreli olarak çok 
düşüktür.’ Buna karşın ülkemizde endüstrinin yoğunlaştığı Mar
mara bölgesi yine üst düzeyde imalat sektörü kamu yatırımlar- 
rından yararlanan bölge olmuştur.

c. Enerji ile ulaşım sektörlerinin gruplama
sından oluşan teknik: alt yapı hizmetleri ise yatırım özelli
ğinden dolayı daha değişik bir dağılım göstermektedir.

Enerji yatırımlarının kaynakların bulundu
ğu yerde yoğunlaşma özelliği vardır. Bu nedenle Doğu Anadolu 
bölgesi yüksek bir oran göstermektedir. Ancak yatırımın han
gi bölgede olmasından çok hangi bölgelerde bu enerjinin tü
ketildiği önemlidir. Ülkemizde enerjinin yoğun tüketicisi 
endüstridir, ve endüstrinin yoğunlaştığı yöreler ise özellik
le Marmara Bölgesi» ek olarak Ege ve Akdeniz bölgeleridir. Bu 
nedenle enerji yatırımının yüksekliği, bölgenin gelişmesine 
dolaylı yoldan etkin olmaktaj dolaysız faydasının başka böl
gelere akması engellenememektedir.

Buna karşın ulaşım sektörüne yapılan yatı
rımlar bölgesel ulaşım bağlantılarının gelişmesini ve mal - 
eşya akımının hızlandırılmasına neden olmaktadır.

İki Plan dönemi toplam ulaşım yatırımları
nın Marmara bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu yatırım
ların en az olduğu bölgeler ise Ege ve Güneydoğu Anadolu böl
geleri olmuştur.



d. Kamu yatırımlarında konuta ayrılan miktar 
çok düşüktür. Bu yatırımların bölgelere göre dağılımı fark

lılıklar gösterse de, ele geçen rakamlar yüksek değerlere 
ulaşamamaktadır.

En yüksek değerler Akdeniz ve Marmara böl
gelerinde kişi başına 70 TL.; civarında (I. ve II. Plan dönem 
toplamı) en düşük ise 16 TL? civarındadır.j( Doğu Anadolu).

e. Eğitim hizmetleri için yapılan kişi başına 
kamu yatırımları imalat ve tanm sektörlerinden daha dengeli 
bir dağılım göstermektedir? Bazı geri kalmış yörelerde daha 
yüksek oranlar d a-gör ölmektedir. Ancak bu yatırımların dengeli 

bir görünüm izlemesi, bu hizmetlerden faydalanma eşitliğini 

birlikte getirmemektedir, dengeli dağılım mevcu eşitsizliğin 
devamını sağlamaktadır? Bu dengesizliği giderici bir yaklaşım' 
sağlanamamıştır.

Eğitim hizmetlerinin Akdeniz ve Karadeniz 

bölgelerinde düşük oranlarda olduğu adı geçen iki plân döne
minde de görülmektedir?

f. Sağlık hizmetlerinin dağılımı da eğitim hiz
metlerine benzemektedir? Ancak kişi başına düşen rakamlar, 

ülkede bu konuda yetersizliği ortadan kaldıracak özellikte 
değildir.

II. Plan döneminde Doğu Anadoluda yoğunla

şan bir sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu çabası bu dönem

deki sağlık yatırımlarının özellikle Doğu Anadolu’da yüksel
mesini nedenlemiştir, Ancak yatırım miktarının götürülen



hizmet ile özdeş olmadığı da ayn bir gerçektir.' Ülkemizde 

sağlık hizmetleri üç büyük kentimizde (İstanbul-Arücaru-İzmir) 

yoğunlaşmıştır, buna karşın sağlık hizmetlerinin kademeli da

ğılması ve bu hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi Planlı 

dönemde sağlık sektörü yatırımları ile sağlanamamıştır.

g. Hizmetler sektöründe kişi başına düşen ka

mu yatırımları iki plan döneminde ayrılıklar göstermektedir.1 

I. Plan döneminde Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha 

üst düzeyde bir yatırım politikası izlenirken^ II. Plan dö

neminde ağırlık Marmara ve Orta Anadolu bölgelerine kaymış

tır.

a. Toplam Kamu Yatırımlarının Bölgelere Göre Dağılım

Toplam kamu yatırımlarının ■ bölgelere göre dağı

lımı dengeli bir yapı izlememekte, bölgelerarası dengesizli

ği gidermek gibi bir amaçtan hareket etmemektedir.

Bir bölgede toplam yatırım miktarı kadar, bu top

lamı meydana getiren sektörlerin oranı da önemlidir.

Akdeniz. Bölgesi yatırımların en yoğun olduğu böl

ge olarak görülmektedir. Bu yatırımlar özellikle imalat sek

törü ve bunun yanısıra tarım ve enerji 3ektörlerindedir, bu 

tür yatırımların bölgede gelişmeyi itici özelliği vardır.

Doğu Anadolu bölgesi iKinci sırayı almaktadır. 

Yüksek düzeyde bir yatırımın olırası, enerji için yapılan ya

tırımlardan kaynaklanmaktadır.' Ancak enerji sektöründe bu



bölgede yapılan üretim diğer bölgelerde daha yoğun îcullanıl- 
maktadır» Sosyal altyapı ile ilgili yatırımlar diğer ağs■— 
lığı olan bir yat mm grubuo r.

Görüldüğü dizere - yatırım doğrultusu, bölgede 
sunulan hizmetin iyileştirmesi yönündedir, diğer bir gerçek 
ise bu oran da bir yatırımın sunulan hizmetin geliştirilmesin
de yeterli derecede etkin olamyacağıdır.'

Marmara bölgesinde yatırımlar imalat, teknik alt
yapı (özellikle ulaşım ve sosyal altyapı) konularında yoğun
laşmış, sunulan hizmetin geliştirilmesi ve imalat sektörüne 
ivme kazandırılması amaçlanmıştır. Orta Anodolu bölgesindeki 
yatırımlar da aynı görüşü destekler niteliktedir.

Karadeniz bölgesi, yatırımlardan en az yararlanan 
bölgelerden birisidir.' Sosyal ve teknik altyapı konularında 
göreli olarak en az yatırım oranını almıştır.

Güneydoğu Anadolu bölgesi, ülkemizin en az geliş
miş bölgelerinden olmasına karşın en az kişi başına yatırım 
alan bölgemizdir. Özellikle imalat sektöründe Güneydoğu Ana
dolu bölgesinin payı çok düşüktür. Aynı düşük oran ulaşım 
ve enerji sektörleri için geçerlidir.

rinde Kamu Yatırımlarının dağılımı, Kalkınma Planlarının uy
gulama sonuçları hakkında genel özellikleri belirtir nite
liktedir.1 Bu özellikler ise çok genel düzeyde şöyle özetlene
bilir.’
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a. Bölgelerarası dengeli bir kalkınma için 
yeterli bir ortam kamu yatırımları ile sağlanamamış, bu ko
nuda araçlar geliştirilmemiştir.

b. Kalkınmada ivme sağlayacak sektörlerin geri 
kalmış yörelerde yoğunlaşması başarılamamış, kamu yatırımla
rı gelişmekte olan yörelerde yoğunlaşmıştır.

c. Sosyal altyapı hizmetlerinin çok düşük sevi
yede olduğu bölgelerimizde, bu eksikliği giderici önlemler 
getirilememiştir.

a» _3. Örgütleşme Gereksinimi ve Öneriler :

Ülkemizde uygulanmakta olan planlama sisteminin 
eksikliklerinden, özellikle mekân boyutunu içermemesi nedeni ile 
ortaya çıkan sorun ve çelişkilerden önceki bölümlerde söz

î
edildi. Ortaya çıkan ana sonuç bütün planlama sisteminin bu 
arada Beş Yıllık Kalkınma Planlarının mekân boyutunu içerme
si gereğidir, bu da planlama sisteminde yeni bir örgütlenme 
yapısını gerektirmektedir•
-snA ı/̂ cbysri-': .ıt.-.iı-,. ?a»k-

- _ Neden yeni bir örgütlenme; bu sorun çok kısa ola
rak şu şekilde ortaya konulabilir :

. Mevcut planlama örgütündeki mekân boyutunun 
-■■.V - - .I; eksikliğij

- - ' rg - - .v~ •• ' ' . .

Sks . . Planlama ile ilgili kamu kurumlarının karar
mekanizmaları arasındaki eşgüdümsüzlük,



. Yatırım Kar arlar anın rasyonel gelişme çözümleri 

getirecek biçimde düzenienememesi, (makro mekân

sal kararların ve endüstri makro planının olmayı

şı nedeniyle).

. Kentsel ve endüstriyele gelişim ile ilgili yer

se çim kararlarının daha üst düzeyde bir planla

ma ile bağıntısının sağlanamaması nedeniyle, op

timum faydanın elde edilemeyişi ve devlete dönen 

malîyyük,

Yukarıda genel olarak bazı sorunları ortaya konu

lan bugünkü örgütsel yapının yeniden irdelenmesi ve mekânsal 

kararları içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla alt komisyon tarafından örgütlenme bi

çimleri tartışılmış ve değişik öneriler ortaya konmuştur. Bu 

örgütlenme önerilerini şu şekilde toparlayabiliriz :

Planlama ile ilgili çeşitli örgütlerin ilişkileri 

açısından iki ayrı örgütlenme biçimi önerilebilir :

. Devlet Planlamanın kontrolü altında bugünkü kamu 

kurumlan yapısı içinde.

. Yeni kamu kurumlan + Devlet Planlama Teşkilâtı,

Diğer bir bakış açısı da mevcut örgütlerin reor- 

ganizasyonu ile mekân boyutu’nun katılabileceği şeklinde geliş

miş ise de, bunun yeterince işleyen bir örgüt ortaya çıkarmaya

cağı kabul edilmiştir.

Mevcut Planlama ünitelerinin her birinde,DPT'nin 

bir uzantısının sağlanması görüşü de, koordinasyon sorununun 

daha büyük boyutlara ulaşacağı nedeniyle benimsenmemiştir.



a. Örgütleşmenin Genel îlkeleri:

Çeşitli görüşlerin tartışılması sonucu, ye 
ni Dir örgütlenmenin genel ilkeleri olarak şu noktalar orta
ya çıkmıştır i

. Örgütleşme içinde yetki ve sorumlulukla
rı belli bir kademeleşme sağlanması,

. Sürekli iletişim bağlantılarının sağlan
ması,

. Plan ölçeklerinin arasındaki kopukluğu 
giderici (dikey), sektörlerarasmda plan
lama kararlarının kopukluğunu giderici 
(yatay) entegrasyon,

♦ Kısa dönem için entegre bir planlama sis
teminin benimsenmesini sağlayıcı,

. Planlama-uygulama kurumlan arasındaki 
kopukluğu giderici , ’

. Bütün ölçeklerdeki planlama yaklaşımla
rında uzun dönem ve kısa dönem planlama 
sürelerinin çakışmasının sağlanması,

Bu ilkelerin yanı sıra beliren bir görüş 
de önerilen örgütlenme biçiminin iki etapta düşünülmesidir," 
Birinci aşamada IV, Beş Yıllık Kalkınma döneminde nasıl daha 
rasyonel bir planlama örgütlenmesinin gerçekleşeceği tartı- 
şılmakj ikinci aşamada ise uzun dönemde nasıl bir örgütlen
meye gidilmesi gereği araştırılmak durumundadır.



Bu konuda yapılan araştırma Te tartışmalar
la bazı görüşler ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu öneri dizele
ri genelde belirlenmekte, detaylı bir örgütlenme şeması yeri
ne, bu şemada olması gereken öğeleri belirlemektedir.

b. Kısa ve ITzun Dönem İçin Getirilen Öneriler:

I. Aşama önümüzdeki Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde mekân boyutunun nasıl ve ne ölçüde Planlama 
Sistemine sokulabileceğini araştırmaktır» Bu dönemde çok bü
yük değişimlerin söz konusu olmadığı şeklinde bir karar üre
tilmiştir. I. Aşana için önerilen örgütsel yapının ana öge 
ve özellikleri şöyle sıralanabiliri

(1) Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesinde 
İktisadi ve Sosyal Planlama Dairelerj. seviyesinde mekânsal 
Planlama Dairesinin kurulması*

(2) Mekânsal Planlama Dairesi, bu beş
yıllık dönem için:

(a) Türkiye'de makro mekânsal karar 
üretebilmek amacı ile bilgi biri
kimini sağlamak̂

(b) İktisadi Planlama Dairesi bünye
sindeki sektörlerde üretilen ka
rarlarla bütünleşme ve sektörleri 
bilgi yardımı şeklinde çift yön
lü bir iletişimi sağlamak,

(c) Sosyal Planlama Dairesinde alı
nan yatırım kararlarıyla entegre 
olmak ve bilgi aktarımını sağla
mak,



(d) Türkiye»de işlevsel bir mekân
plan lana kademelerime s i ve örgüt
lenmesi için ilkeler üretmek ve 
bu konuda araştırmaları yürütme! 
ve yönlendirmek,

görevlerini üstlenmelidir.

(3) Devlet Planlama Teşkilâtı içinde ku
rulacak bu birim ile mekân boyutunun planlama sistemine gir
mesi beklenemez, ancak bu birim bilgi birikimini sağlamak ve 
ortam hazırlamak yönünden etkin olacaktır.

II. Aşamada ise uzun dönemde Planlama sis
temi içinde mekânsal boyutun nasıl bir argüt yapısı içinde 
ele alınması gereği üzerine ana ilkeler geliştirilmektedir.

Uzun dönemde kurulması beklenen planlama 
örgütleri ve bu kurumların iletişim özellik!eri ise şöyle 
sıralanabilir;

(1) Mekânsal planlama - İktisadi Plan- 
lana - Sosyal Planlama Dairelerinin bir üst seviyesinde 
Planlama üst Kurulunun kurulması önerilmektedir. Bu üst Ku
rul ülkenin gelişme seçeneklerini değerlendirerek, ana poli
tikaları saptayacaktır.

(2) Bu kurulun altında‘yer alan üç plan
lama dairesi, ana politikaları kendi içinde değerlendirerek, 
makro ölçekte plan kararlan üretecektir.'

(3) Bir alt seviyede^ adı geçen her üç 
dairenin üyesi bulunduğu bölgelerarası koordinasyon kurulu



yer alacaktır. Bu kurul makro ölçekteki yatırım kararlarının 
bölgeler arasında, üst seviyelerden gelen ilkelere göre, dağı
lımım sağlayacaktır.

(4) Bölgeleıarası kurulun altında, böl
gesel örgütler yer alacaktır» Bölgelerdeki örgütler bölgeler
de kaynak analizi yapmak, bölgelere ayrıları yatırım olanak
larını en rasyonel şekilde dağılımını sağlamakla yükümlü 
olup, alt kademelerden gelen kentsel gelişim - endüstriyel 
gelişim verilerini toplayıp kentsel - kırsal gelişim için 
gerekli yatırımların envanterini çıkaracaktır.

Bütün ölçek ve seviyelerde üstten alt 
seviyeye ilke, alt seviyeden üst seviyeye bilgi akımı ola
caktır.1

(5) Bölge Planlama ünitelerinin alt se
viyesinde ikincil merkezler yer alacaktır.1* Bu merkezler plan
lama birimlerini kontrol ve yörenin kaynaklarını araştırma 
ile sorumludur. Kırsal gelişme planları bu örgüt tarafından 
yapılıpj bölge planlama örgütünde onaylanacaktır.

(6) En alt düzeyde fiziksel planlama bi
rimleri yer alacaktır.' Bu birimlerin ve iletişim sisteminin 
organizasyonu statik plan yerine esnek ve devamlı bir fizik
sel planlama sisteminin uygulanmasını sağlamalıdır. Gerçekte 
bu birim için önerilen yerel planlama örgütlerinin kurulma
sıdır.’ Ancak ölçek olarak̂  komisyon çalışmalarında detay ola
rak kal .ması nedeni ile "bölge planlama" ölçeğinin altmdaki- 
lerin yerel planlama + devamlı planlama + esnek- planlama kri
terlerini sağlayıcı nitelikte organizasyonu gereklidir.



(7) Bu arada İktisadi Planlama Dairesine 
bağımlı sektör planlama grupları devam etmekle birlikte bu 
gruplar, bölgesel planla.m Gruplarından alınan bilgiyi, maic- 
ro ölçekteki karar ve ilkelerle, birleştirip, adı geçen sek
törün gelişme olasılığını bölgelerarası koordinasyon kurulu
na iletmekle görevli olacaktır.

Burada önerilen örgütlenme biçimi çeşitli 
tartışmalara açıktır. Ancak bu tür somuta indirgenmiş bir 
yaklaşım şu kavramların içerilmesi gereğini işaretlemek için 
özellikle belirtilmiştir^

a. Bölge Planlama olgusunun bugün 
simgesel olan niteliğinden sıyrılıp, yatırımların dağılımın
da, gelişmenin yönlendirilmesinde etken olması ve planlama
hiyerarşisinde yerini alması,

b.' Bütün yatırım kararlarına böl
gesel dağılım içeriği kazandırmak için, ülkesel gelişme 
stratejilerine göre bir "bölgelerarası dağılıra" ile ilgili 
bir birimin yer alması t

c." Kaynakların optimum şekilde de
ğerlendirilmesi için ikinci merkezler ve Bölge Planlama ör
gütlerinde kaynak araştırmasına önem verilmesi^

d. Donmuş ve durağan planlardan, 
esnek ve sürekli bir fiziksel planlama yaklaşımının benim
senmesi.1



M Bölgesel Gelişme ve Yerleşme:

Bu bölümde mevcut ve gelecek için bölgesel yer
leşme düzeni incelenip öneriler getirilecektiri

a. ülke Nüfusunun Yerleşme Düzeni (1955-1975)

Tablo - 4i Türkiye 1960 — 1970 ve 1975 nü
fus sayımlan, sonuçlarına göre 10.000 ve daha yukarısı nüfus
ları olan yerleşmelerin sayılarındaki ve kentleşme oranındaki 
değişmeleri göstermektedir.51 Bu tabloda nüfus grupları karşı
laştırmayı kolaylaştırmak amacı ile Ü.BvY.Ki'P.’nından alın
mıştır. Bu tablonun 1970 - 1975 dönemini incelediğimizde şu 
özellikleri görmekteyiz^

d. Nüfusu 10.000 - 50.000 olan kent grubunda 
sayıca bir artış olmamasına karşılık, kentleşme oranında ar
tış izlenmektedir. Bu, grup ortalama nüfusunun yükseldiğini, 
göstermektedir.' 1975 sayımına göre, toplam 221 yerleşmenin 
136'sı 10.000 - 20.000 nüfuslu; geri kalan 85 yerleşmenin de 
20.000 - 50.000 nüfuslu grupta bulunduğu saptanmıştır.

dii. 50.000 - 100.000 nüfuslu yerler sayısı 
21*den 23*e çıkmasına karşınj kentsel nüfus içerisindeki 
payları son beş yılda ?£ 11^1 den $ 9,1'e düşmüştür. Bu grup
taki 23 kentin nüfus toplamı 1.538.709'dur ve ortalama kent 
nüfusu da 66.900 olmaktadır.■

iii. Nüfusu 100-250 bin olan grupda da benzer 
eğilim gözlenmiştir. Kent sayıpı 15'ten 18*e yükselirken,



TABLO s 4 TÜRKÎYE 1960-1970-1975 D^NEMLEKİ KENT 3/YILARI VE KEtm.EÇK-E ORANLAN!

1960 1970
1960-1970

I'önemi 1975 ı<3ra ’5

Kont Nüfus 
Grubu(Bin)

Kent
Sayısı

Kent
leşme
Oranı

Kent Kent- 
Oeyısı leşrao 

Orr nı

Kont 
Sayı sı 
Artışı

Kont-
leşıne
Oranı
Artışı

Kent 
Sayı sı

Kentleşme
Oranı

Kentleşme Kentleşme 
Artışı Oranı 

Artışı

10-50 121 734.4 221 7(34.3 782.6 (VÖk) 221 738.0 /YĞk) 710.8
(♦)

50-100 19 717.5 21 f il .1 "10.5 736.6
(-)

23 79.1 79.5 718.0
(-)

100-250 6 712.6 15 718.6 "'150.0 747.6 
( + )

18 ; İG .0 VI IN
J O • O 714.0

(-)

250-500 1 75.2 2 74.9 7100 .0 75.7
(-) ...

4
4

73.1 7100 .o 765.3 
. (♦)

500+ 2 "'30.3 3 721.2 "'50.0 72.6 
( + )

3 23.8
(Yok)

77.4 
(-) ;

T 0 F L A î" 143 100.0 262 100.0 777.0 269 100.0 72.6
Türkiye Kentsel 
Nüfusu 7 189 122 12 734 761 777.1 artış. 16 383020 732.6 artış

Notlar: 1960 ve 1970 sayısal değerleri ÜBYKP, Tablo.656-659-ldan alınmıştır.
(x) : 1975 Türkiye kentsel nüfusunu Pr.Halûk Cillov'un "'42 olarak vermektedir.(Milliyet 21/1/1976)

50 bin ve daha fazla nüfus gruplarının bulunmasında DİE'nün Geçici Sonuçlarından fgydalanıl- 
rnıştır.(Kentleşme Oranı:Grup Nüfusu/Türkiye Kentsel Nüfusu).



1975 kentsel nüfusu içindeki payı $ 14 asalmakts.dır . Bu grup 
toplam nüfusu 1975'de 2̂ 661.!915!dir ve ortalama kent nüfusu 
da 147.885 olarak bulunmaktadır. Ara gruplan; ; incelersek
(Bkz.! Tablo 6), nüfusu 100 bin - 150 bin olanların sayısının

\

10, 150 bin - 200 bin olanların 6 ve 200 bin - 250 bin olan
ların da 2 adet olduğu görülecektir.' Diyar bakiri Samsın, İz
mit, Erzurum, Malatya ve Mersin, 1970 yılında 100 bin - 150 
binlik grupta bulunurlarken i 1975’te bir üst gruba yüksel
miş; ve yerlerine, Kırıkkale, Antalya, Denizli, İskenderun 
ve Tarsus geçmiştir."

İV, 250 - 500 bin grubundaki kentlerimiz sayı 
ve kentsel nüfus içindeki oranı açısından artış göstermiş
lerdir." 1960 - 1970 yıllarında yaklaşık $ 5 oranında payları 
bulunurken 1975 yılında kentsel nüfus içindeki payları 
 ̂8.1’e yükselerek son beş yılın en önemli nüfus ve göç ha

reketlerini belirlemişlerdir Bu kentlerimiz nüfus büyüklüğü 
sırası ile Adana, Bursa, Gaziantep, Eskişehir'dir. Grup top
lam nüfusu 1.372.273, ve ortalama kent nüfusu 343.069 olmak
tadır .

V. 500.000 ve yukarısı gruptaki kentlerimizi 
temsil eden İstanbul, Ankara ve İzmir'in gerek nüfus artış 
oranları 22,4), gerekse de kentsel nüfus içindeki payla
rında azalma görülmektedir i* (Bkz. Tablo.5) 1970 - 1975 döne
minde kentleşme oranında İ° 7,4'lük bir düşme anlam kazanmak
tadır.5

VL. Nüfus grupları açısından 1975 sayımında 
350 - 450 bin grubunda hiç kent olmaması, 450 - 500 bin gru
bunda da sadece Adana'nın (467.122) bulunması, bu gruptaki
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Yallar Türkiye Kentsel  Uç Büyük Kent Nüfus 
Nüfus Oranı (İstanbul,  Ankara,

Toplamı
İzmir)

3-Büyük Kent 
Ölke Kentsel

Nüfusu 
Nüf usu

NüfU3
Artış  Oranı

1960 t 25.9 2 531 975 İ 35.2 -

1965 İ 29.8 3 059 216 İ 32.7 ‘/o. 20.8

1970 İ 35.8 3 977 107 İ 31.2 /o 30.6

1975 i 42.0(x) 4 869 459 İ 28.8 f 22.1

(x)  Tahmin (Bkz.  Tablo-4)



TABLO 6
- 73 -

KENT NÜEUS GRUPLARININ 1955 - 1975 ATLASI SAYISAL DAĞILIMI

Kent UÜfuS 
Grubu
10 -"50.000 
50 -100 

100 -150

150 - 20Q

200 - 250

250 - 300 
300 - 350

500 r 1 Milyon 
1 - +

TOPLAM

1955 

103
11
2

(Eskiş elıir, B\ırsa)

1 (İzmir)

1 (Ankara)

1960

121
19
3

Gaziantep
Konya
Kayseri

2
Bursa
Eskişehir

1 (Adana)

1965

167
18

Kayseri Erzurum 
Sivas Malatya 
Samsun Diyarb.

1970

221
21
11

1975

221
23
11

(Eskişehir
Gaziantep,
Konya)

1 (Bursa)

(Kayseri) Diyarbakır, Samsun 
İzmit, Erzurum,Ma- 

- latya, Mersin

(Eskiş.Kon
ya, Gaziant,)

Konya,Kayseri

1 (İzmir)

• 1 (Adana)

1 (İzmir)

1 (Bursa) 
1 (Adana)

1 Eskişehir"
2 (Bursa, 
Gaziantep)

1 (Ankara) 1 (Ankara) 1 (İzmir) 1 (İzmir)
1 (İstanbul) 1 (İstanbul) " 1 (İstanbul) 2 (İat.)(Ank.) 2 İstJUık.

120 199 262 269
DİE : Genel Nüfus Sayımları ve 1975 Geçici Sonuçlarından.



boşluğun önümüzdeki yallarda özellikle 250 - 350 bin grubun
daki kentler tarafından doldurulacağı izlenimini yaratmak
tadır. (Bkz. Tablo 7)

Tablo - 6 kentsel nüfus gruplarının 1955 - 
1975 arasında sayısal değişmelerini vermekte ve bazı gelişme 
merkezleri ile büyük kentleri isim olarak belirlemektedir.

Tablo - 7, 1975 sayım sonuçlarına göre 
kent gruplarının İmar - İskön Bakanlığınca tanımlanan bölge
lere göre dağılımını göstermektedir.



TABLO j 7 KEKT GRUPLARI SAÎILAHIÎJIH BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM (1975)

5 0 - 1 0 C- 1 5 0 - 
100 Bin 150 Bin 200 Bin

2 0 0 - 
250 Bin

2 5 O- 300- 3 5 0 - 
300 Bin 350 Din 400-Bin

4 0 0 - 
450 Bin

450-v 
500 Bin

5 0 0 -
1  Milyon

1 Milyon 
+

KARKARA
BÖLGESİ

3 Al 1
(A<lapazarı)( İzmit)

- - 1
(Birsa)

- - - 1
(İstanbul)

ORTA ANADOLU 
BÖLGESİ

4 2  .23 
(Sivas, - (Kaysori, (l’slciçs- - *• 
Kırıkkale) Konya) hir)

- - -
1

(Ankara)

EGE BÖLGESİ 5 1  •»
(Denizli)

- - - - - V
(İzmir)

-

ANTALYA
BÖLGESİ

1 1 - 
(Isparta) (Antalya)

— — •> *“ ™ mm

ÇUKUROVA
BÖL3ESİ

3 2 1 
(Zonguldak,(Antakya, (Mcraia) 
Karabük) Tarsuo)

- - - - A
(Adana)

mm w»

BATI KARADENİZ 
BÖLGESİ 2 - - *v "

■t-
- - - «•

DOĞU KARADENİZ 
BÖLGESİ

1
(Trabzon)

. - * ı
(Sanoun)

- - - - - ~ — **

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ

4 3 3 
( Elazığ, î'a>-( Diyarbakır 
TaSı^rfa) Erzurum,

. . Malatva)

l
(Gaziantep)

TOPLAM . 23 1 0  6 2 1 2 - 1 1 k

Dt3—1375 Gcçioi Son ıçlarındas



b. Bölgesel Yerleşme ve Kentleşmeye İlişkin Görüşler :

Alt Komisyonumuzun çalışmaları sonucu, yönlendirici gc— 

rüş geliştirmesi gereken kısım budur' Buna karşın, komisyo

numuzun elinde kanıtlarını geliştirecek zaman olmamıştır. 

Giderek bir yandan içeriksiz görüş getirmek, diğer yandan 

çok spekülatif yanılgılara düşmemek amacı ile kısıtlı ista

tistik incelemelerle aşağıdaki görüşler irdelemesi ile ye- 

tinilmiştiri

(1) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planının öngördüğü 

yığılma, istatistik verilerini gösterdiği üzere ivmesini 

kaybetmiştir. Nüfusu 500.000'nin üzerindeki üç kentte son 

beş yılda $ 16'lık bir gerileme izlenmektedir.

(2) Üçüncü Beş Yıllık Planda öngörülen kademeli yer

leşme, son beş yıllık süre içinde çeşitli kopukluklarla 

gözlenebilmektedir. Bu dönemde 500.000 üzerindeki nüfuslu

3 merkezdeki nüfus artış gerilemesine karşın 250*000 - 

500.000 nüfus grubundan, 4 kentte yığılma gözlenmektedir. 

(Bursa, Adana, Gaziantep, Eskişehir) •

10.000 -100*000 nüfuslu kentlere toplu olarak 

baktığımızda, büyümenin önemsiz bir oranda olduğu görülmek

te, aynı durum 100.000 - 250.000 nüfuslu merkezlerde de 

durağanlık hatta gerileme izlendiğinden, yukarıda adı ge

çen bölge merkezlerinin başlıca göç çekim noktaları olduğu 

görüşü, destek k az anmak tadır •



50.000 - 100,000 nüfuslu kent ğrubun&a 1975 yılı için 
74 kentj10.000 - 50,000 nüfus grubunda ise 221 kent yer al

maktadır, Her iki grup için de bir önceki Plan dönemi için

de» durağanlığa yakın, çok az büyüme söz konusudur. Bu du

rumda akla gelen yorumlama şöylu özetlenebilir.

« 10.000 - 100.000 arasındaki kentlerin büyümesinde 
göç etkisi baskın değildir.

a Ancak. 10.000 - 50.000 nüfus grubundaki kent sayısı 

•*-le (1975*te 221), 50.000 — 100.000 nüfus grubundaki kent 

sayısı (1975’te 24) arasında büyük farklılık bulunmaktadır. 

Bu da kentsel kademelenmenin bu bölümünde» bir kopukluk ol
duğunun belirtisidir.

Kentsel kademelenmenin başarılı örneklerini karşı

laştırmak veya Türkiye için en olıanlu modeli belirlemek ko

misyonumuzun görevini aşan bir konudur. Kuşkusuz, aynı ismi 

taşıyan bir araştırma grubunun bu konuda ciddi ve sürekli 

çalışmalar yapması zorunludur. Eğer yukarıda 1975 istatis

tik verilerine göre yürütülmüş irdelemeyi (ileriye yönelik 

bir bakışla ikinci bir irdelemeğe sokacak olursak aşağıda

ki görüşler dikkati çekmektedir.

(a) Önümüzdeki yakın gelecekte, en üst ölçekteki

(500.000 + metropoliten kentler) yığılma olayı belli bir

dengeye ulaşmıştır. Buna karşın bir alt gruptan bazı kent-
♦

ler 500.000 + nüfus grubuna gelecek ve metropoliten merkez 

sayısının artması herşeyden önce etkileşim ve iletişim 

alanlarını genişleteceği için» ülkesel yerleşme ve gelişme 

sistemini olumlu yönde etkileyecektir®



(b) 100.000 — 250.000 nüfus grubunda 16 kent 

yer almaktadır. Bu sayı 1970 yılı için 15 tane olarak be

lirlenmiştir, dolayısıyla bu grupta büyük bir artmadan söz 

edilemez. Ayrıca grubu oluşturan 16 kentten 10 tanesi 

ICO.000 - 150.000 nüfus grubunda yer almaktadır.

250.000 - 500.000 nüfus grubunda 4 tane ken

timiz bulunmaktadır. Bu kentlerden bir kısmının bir üst gru

ba girmesi ile sayı az alacaktır, alt grup da durağan olduğundan 

bu üst gruba girecek kent sayısının az olması nedeniyle bu 

grupta sayısal bir artış öngörülememektedir. Bu durumda kar- 

demelenmenin bu ölçeğinde, gerçek kademelenme isteniyorsa, 

bir ivme yaratılması akla gelebilir.

(c) 50.000 - 100.000 nüfus grubunda da yukarıda 

işaretlendiği gibi, bir alt ölçekten olan 10.000 - 50.000 

ölçeğine göre çok daha az kent sayılmaktadır. Bu grupta da 

kademelenmenin daha belirgin olması isteniyorsa, bazı gi

rişimlerin yapılması söz konusudur.

(d) Yerleşme düzenindeki kademelenmenin sadece 

kentsel ölçekte başlayıp bitmesi beklenemez. Bunun kırsal 

alanlar ve kırsal yerleşmeleri içermesi öngörülmektedir. 

Giderek şehirleşmeyi ve genelde.' yerleşim düzenini etki- 

liyecek merkezköy—köy kent modellerinin değerlendirilmesi 

zorüılu gözükmektedir .



(3) Sonuç olarak, 4. Beş Yıllık Kalkınca Planı dönemi 

için yığılmanın gör ali olarak ağır basmayacağı, şehirleşmenin 

kentsel kademelenme eşliğinde j önlendirilme şansırr. ..ırtacağı 
göstergeleri vardır» denilebilir.

Ancak, bu gösfergeleria olguya dönüşebilmesi için, 

yerleşme ile ilgili tüm kararların, endüstri, ener ji, ulaşım, 

altyapı, turizm, çevre korunması ve benzeri stratejiler ile 

bütünleşmesini sağlayacak entegre planlama anlayışı içinde 
alınması gerekir.

B. Konut ;

1) Konut üretim Süreçleri :

Bugün ülkemizdeki konut yapım süreçleri iki ana grup 

içinde ele alınabilir :

Birincisi, ihtiyaç sahiplerinin kendi emek, bilgi 

ve becerilerini kullanarak, piyasadan işgücü ve malzeme satin

al mayı en aza indirerek sürdürülen; zaman içinde değişip geli

şen ihtiyaç ve olanaklara gare sürekli olarak büyüyen, değişen 

dinamik ürün veren bir üretim sürecidir. Kırsal alanlarda ve 

kentlerin gecekondu bölgelerinde uygulanan bu üretim sürecinde 

toprak genellikle piyasadan sağlanmaz; ancak yine de kentlerde 

sahipsiz topraklar üzerinde zora dayanarak kurulmuş yasa dışı 

haraç mekanizmalarına ödeme yapılması zorunluluğu yaygınlaş

mıştır. Böylece, yasal ve yasa dışı piyasalardaki ödemeleri 

en aza indirilmiş bu üretim sürecinde bile kentlerde konut 

ünitesi başına 10-20 bin TL. arasında bir harcama sorunluluğu 

vardır. Ayrıca gecekondu bölgelerindeki konutların, giderek o 

bölgelerde yasa dışı bir denetim kuranlarca üretilerek satıl

dığı



ya da kiralandığı ve böylece yasal olmayan bir konut piyasa
sı oluşturulduğu ve bunun yaygınlaştığı da bilinmektedir, 
İhtiyaç sahiplerince üretilen bu konutlar, teknik ve sağlık 
açısından çok düşük nitelikli olmalarının yanısıra, bu üni
telerin oluşturduğu çevre de düzensiz ve her tür teknik ve 
sosyal altyapıdan yoksundur. Fakat giderek kentlerin daha 
büyük bir bölümünü oluşturan bu tür konut alanları, başkent 
Ankara'da nüfusun # 70*ini barındırır, duruma gelmiştir.

İkinci üretim süreci türü ise, yasal piyasada yapılan 
ve yaptırılan konutları ve bunların oluşturduğu konut çevre- 
suaı kapsamaktadır. Piyasada kar amacıyla üretim yapan mü- 
teahhıtlerin ve arsa sahiplerinin kesin denetimi altındaki 
bu süreç, orta ve daha çok üst gelir gruplarının satınalma 
ve kiralama yoluyla konut ihtiyaçlarını gidermelerini amaç
lamaktadır. İmar planları, yasaları ve yönetmelikleri bu 

üretim süreci üzerinde birer kamu denetimi aracı olmak yeri
ne, arsa spekülatörlerinin ve konut yapım-satımını sürdüren
lerin kazancını artırmanın aracı olarak kullanılmıştır. Bi
rinci üretim süreci ile karşılaştırıldığında ^uzmanla#*

mış bir üretim eylemi izlenimi bırakmakla birlikte, gerçek
te bu üretim- süreci, uzmanlaşmış bir kafa ve kol emeği (bil
gi ve beeeri) gerektirmemektedir. Hem uygulanan teknoloji

ler, hem de bu teknolojilerin uygulanış düzeyi açısından 
geri bir üretim sürecidir bu. Bu üretimde, mevsimlik ve ge
çici niteliği dolayısıyla örgütlenemeyen inşdat işçisi, her 
tür sosyal güvenlikten ve iş güvenliğinden yoksun olarak 

çok düşük ücretlerle çalıştırılmakta, üstelik bu ücret de 
aylarca hatta baz an yıllarca kendisine ödenmemektedir. Bu
gün toplu konut üreten büyük şirketlerde bile durum aynıdır.
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Bütün bunlara ek olarak iş kaza? ırınm en yaygın olduğu bu 

iş kolunda., hiç kimse bu koşullar altında sürekli çalışmayı 

ve uzmanlaşmayı, düşünmemektedir. Konut yapısında, mühendis, 

mimar ve diğer teknik elemanlara da, yasal formalitenin bir 

parçası gözüyle bakıldığı için b.JLgi ve becerilerinden hiç 

bir biçimde yar arlanılmam akta, böyle bir yararlanmayı öngö

ren çalışma koşulları da sağ?,anmamaktadır. Sonuç olarak iş

gücünün uzmanlaşarak daha iyi bir konut çevresinin oluşumu

na katkı yapması engellenmektedir. Yasal piyasada yapılan 

ya da yaptırılan ve "ruhsatlı konut" olarak nitelendirilen 

bu tür konutlar, 30C binin üzerindeki yıllık konut ihtiya

cının 1/3 ünü bile karşılayamamaktadır.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (İmar ve İskgn Bakanlığı,

Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Sosyal 
    "   *      =2»

Güvenlik Kurumlan, Emlâk ve Kredi Bankası vb») eliyle, ya 

da aracılığıyla gerçekleştirilen konutlar bu ikinci üretim 

süreci içinde gerçekleştirilmek te ve temelde önemli bir ayrı

lık göstermemektedirler. Aslında karşılanması gereken yıllık 

konut ihtiyacının $ 10'unu bile bulmayan bir kapasiteye sa

hip olduğu için de, belirleyici ve yönlendirici bir rolleri 

olmamaktadır. Ayrıca, Anayasanın, devlete yüklediği "yoksul 

ve dar gelirli vatandaşların sağlıklı bir konuta kavuşturul

ması" görevinin uygulanmasının araçları olarak görev yapması 

gereken bu Örgütler gerçekte, alt gelir gruplarına hitap 

edememekte, kredi ve geri ödeme koşullarının getirdiği ağır 

yük, bu kuruluşların sağladığı olanakları üst gelir grupla

rına açık tutmaktadır.
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Bu üretim süreçleriyle üretilen konut ve çevresi, 

özellikle kentlerde hızla büyüyen ihtiyacı karşılayacak ni

telik ve nicelikte olamadığı için, arsa, yapı malzemesi, 

konut fiyatları ve dolayısıyla kiralar hızla artmaktadır. 

Kcnut ihtiyacının giderilmesi için gelirden ayrılması gere

ken payın büyümesiyle, belli bir standardın üzerindeki ko

nutlarda yaşama olanağı, giderek daha üst gelir gruplarının 

karşılayabileceği bir lüks durumuna gelmektedir.

Önümüzdeki plan döneminde, ortalama olarak yılda 383 

bin konut üretilmesi gereği vardır. Bu güne dek uygulanan 

üretim süreçleri ile bu hacımda bir üretimi gerçekleştirmek 

olanağı olmadığı gibi, bugünkü piyasa fiyatları ile dar ve 

sabit gelirlilerin bu ihtiyaçlarını gidermeleri söz konusu 

olamaz. İhtiyacın giderilmesinde ulusal kaynakların halk 

yararına en iyi kullanımı ilkesinden hareket edildiğinde, 

srsa sahiplerine ve konut yapım-satımına yönelen sermaye 

gruplarına hizmet eden yaklaşımlar, konut sorununun halk 

yararına çözümünü erteleyecek ve maliyetini de ulusal kay

naklarla km-şt 1 anamM mertebelere ulaştıracaktır. Konut so

rununun vardığı boyutlar, bu soruna ve çözümüne tutarlı ba

kış açılarını zorunlu kılmaktadır.



Konut Gereksinimi :

a» Faktörler ve Kabuller

Ülkemizde yılda $ 2 , 5  nüfU3 artışı olması yanın

da, san üç plan döneminde de kentleşme hızı $ 5, 5- 

$ 6 dolaylarında olmuştur. Bu olgunun sonucu ola

rak kentsel konut ihtiyacı, büyük artışlar gös
termiştir*:' ,

DBYKP donemi için hesaplanan konut gereksinimi 

yalnızca demografik ve yenileme faktörlerine da

yalıdır. Mevcut gecekonduların bugün için barı

nak işlevini sürdüreceği düşünüldüğünden bunla

rın tasfiyesine ilişkin ayrı bir ihtiyaç' faktörü 
düşünülmemiştir.

Gereksinim hesaplamalarında şu varsayımlar kul
lanılmıştır :

- Nüfus projeksiyonu Prof. B.Tuncer tarafından 

P. Shorter*in geliştirdiği yönteme göre yapıl

mıştır.

- Konut gereksinimi hesaplanırken kullanılan al

ternatifler hanehalkı büyüklüklerine göre iki 

tanedir. Birinci alternatifte hanehalkı büyük

lüğü sabit olarak; Türkiye hanehalkı büyüklüğü 

ortalaması 5,527) kırsal hanehalkı büyüklüğü 

5,91 ve kentsel hanehalkı büyüklüğü de 5,05 

şeklinde kabul edilmiştir ^İkinci alternatifte 

hanehalkı büyüklüğü yıldan yıla küçülerek; 15 

yıl içinde Türkiye ortalamasın m 5,64' ten 5 ,3 

e, kırsal alan ortalaması 6,05 ten 4.90“a dü

şecek şekilde gereksinimler hesaplanmıştır»



- Bir kişilik hanehalklarının ortalama yaşama 
alanı 14 m2 (brüt) olarak kabul edilmiştir*

- Gelir hesapları, 1973 yılı DFT-SPD Gelir Dağı
lımı Araştırmasına göre yapılmıştır.

- Ortalama konut ömrü 50 yıl olarak alınmıştır. 
(Tevfik Çavdar Raporu),

b. Toplam Konut Gereksinimi;
TABLO S : Sabit Hanehalkı Büyüklüğü Alternatifine Göre

Kentsel Konut 

Dağılımı :

Gereksiniminin Yıllar İtibariyle

Yıl Demografik
Faktör

Yenileme
Faktörü

Toplam
Gereksinim

1978 223.000 80.000 303.000

1979 214.000 85.000 299.000

1980 202.000 89.000 291.000

1981 224.000 93.000 317.000

1982 245.000 98.000 ’ 343.000

Toplam 1.108.000 445.000 1.553.000



TABLO 9 s Sabit Hanehalkı Büyüklüğü Alternatifine Göre 
Kırsal Konut Gereksiniminin Yıllar İtibariyle 
Dağılımı:

Yıl Demografik
Faktör

Yenileme
Faktörü

Toplam
Gereksinim

1978 11.000 76.000 6 5.-000
1979 1.000 76.000 77.000
1980 14.000 76.000 90.000
1981 12.000 76.000 64.000
1982 9.000 75.000 66.000
Toplam 17.000 379.000 362.000

TABLO 10 : Küçülen Hanehalkı Büyüklüğü Alternatifine Göre 
Kentsel Konut Gereksiniminin Yıllar İtibariyle 
Dağılımı:

Yıl Demografik
Faktör

Yenileme
Faktörü

Toplam
Gereksinim-.

1978 232.000 81.000 313.000
1979 224.000 85.000 309.000
1980 213.000 90.000 303.000

1981 237.000 94.000 331.000
1982 257.000 99.000 356.000

Toplam 1.163,000 449.000 1.612.000



TABLO ıı : Küçülen Hanehalkı Büyüklüğü Alternatifine Göre 

Kırsal Konut Gereksiniminin Yıllar İtibariyle 

Dağılımı :

Yıl
Demografik

Faktör

Yenileme

Faktörü

Toplam

Gereksinim

1978 - 12.000 74 .000 62.000

1979 8.000 74.000 82.000

1980 19.000 74.000 93.000
1981 - 5.000 74.000 69.000

1982 - 3.000 74.000 71.000

Toplam 7.000 370.000 377.000

TABLO İ2:

c. Hanehalkı Büyüklüğüne Göre Toplam Konut 

Gereksinimi :

Sabit Hanehalkı Büyüklüğü Alternatifine Göre 

Kentsel Konut Gereksiniminin Hanehalkı Büyüklüğü 

ve Yıllar İtibariyle Dağılımı s

Hanehalkı

Büyüklüğü 1978

K o n u

1979

t Ger 

1980
e k s i ]

1981

a i m i 

1982

1 14.000 14.000 14.000 16.000 18.000

2 29.000 29.000 28.000 31.000 34.000

3 35.000 35.000 35.000 38.000 42.000

4 51.000 51.000 51.000 56.000 62.000

5 46.000 46.000 44.000 48.000 52.000

6 40.000 39.000 38.000 41.000 44.000

7 30.000 29.000 28.000 30.000 32,000

8 20.000 20.000 19.000 20.000 22.000
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TABLO 3.2i (Devamı )

Hanehalkı
Büyüklüğü 1978

K o n '
1979

ut G e 
1980

r e k s : 
1981

i n i m i
1982

9 14.000 13.000 13.000 14.000 15.000
10 + 24.000 23.000 21.000 23.000 23.000

Toplara 303.000 299.000 291.000 317.000 343.000

TABLO İ3: Küçülen Hanehalkı Büyüklüğü Alternatifine Göre
Kentsel Konut Gereksiniminin Hanehalkı Büyüklüğü 
ve Yıllar İtibariyle Dağılımı:

Hanehalkı K 0 n u 't G e r e k s i n  i  m  i
Büyüklüğü 1978 1979 1980 1981 1982

1 14.000 14.000 15.000 17.000 18.000
2 30.000 29.000 29.000 32.000 35.000
3 36.000 36.000 36.000 40.000 44.000
4 52.000 53.000 59.000 59.000 64.000
5 48.000 47.000 46.000 50.000 54.000
6 41.000 41.000 39.000 43.000 46.000
7 31.000 30.000 29.000 31.000 33.000
8 21.000 20.000 20.000 21.000 22.000
9 14.000 14.000 13.000 14.000 15.000
10 + 26.000 25.000 23.000 24.000 25.000

Toplam 313.000 309.000 303.000 331.000 356.000



3. Kcnut Finansmanı Gereksinimi :

Tablo - 9-13'de saptanmış bulunan nicel ve nitel konut ge

reksiniminin gerektirdiği konut finansmanı kişi ba^- 
şına gerekli m2 üzerinden hesaplanmıştır. Kişi ba

şına gerekli yüzölçüm 14 m2 olarak alınmıştır. 
(Aliye Çelik Raporu)

TABLO 14 : Sabit Hanehalkı Büyüklüğü Alternatifine Göre Ko

nut Yüzölçümü Gereksinimi ve Bu Gereksinime Ait 
Finansman Gereksiniminin Yıllar İtibariyle Dağılımı:

Yıl Konut Yüzölçüm 
Gereksinimi (1000 m2)

Toplam Finansman 
Gereksinimi (Milyon TL.)

1978 22.218 35.549
1979 21.770 34.832
1980 21.028 33.645
1981 22.792 36.467
1982 24.486 36.178

Toplam 112.294 179.671
2

m2 Kcnut Maliyeti» Arsa ve Alt Yapı Dahil 1600.- Tl,./m

alınmıştır.
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TABLO 15 : Küçülen Hanehalkı Büyüklüğü 

Konut Yüzölçümü Gereksinimi 

Finansman Gereksinimi *

Alternatifine Göre 

ve Bu Gereksinime Ait

Yıl Konut Yüzölçüm 
Gereksinimi (1000 m2)

Toplam Finansman 
Gereksinimi (Milyon TL)

1978 23.058 36.893
1979 22,666 36.266
1980 21.938 35.101
1981 23*744 37.990
1982

V.
25.396 40.634

Toplam 116,802 186.884

4 o Hanehalkları Ödeme Kapasiteleri s

Sabit hanehalkları ve küçülen hanehalkları büyüklük

leri alternatiflerine göre hesaplanan toplam konut 

gereksiniminde bulman hanehalklarının gelirlerin

den bir yılda yapabilecekleri ödeme miktarları» 

yıllık gelirlerinin yüzde 13-16’sı olacak şekilde 

hesaplanan hanehalkları ödeme kapasiteleri Tabi o: 16 

da verilmiştir» (îevfik Çavdar Raporu) „



TABLO 16 Sabit Hanehalkları ve Küçülen Hanehalkları

Büyüklüğü Alternatiflerine Göre Hanehalklarının 

Kcaıut İçin Yıllık Ödeme Kapasiteleri (Milyon TL.)

Yıl
Sabit Hanehalkları 

Büyüklüğü Alternatifi
Küçülen Hanehalkı 

Büyüklüğü Alternatifi

1978 2.017 2.136

1979 2.040 2.108

1980 1.986 2.017

1981 2.168 2.253

1982 2.340 2.429

5. Konut üretim: - Biçimi - Örgütlenme :

Ülkemizde, konut üretiminin örgütsel şekli 

aşağıdaki gibidir :

- Kamu Üretimi '•

. Devlet Üretimi ,

. Yerel Yönetim Örgütleri (Belediye) Üretimi .

- Özel Kesim Üretimi :

. Ruhsatlı Kent Konutu Üretimi 

. Gecekondu Üretimi ,

. Kırsal Konut Üretimi •



a) Konut Üretimi :
i) Kamu Eliyle Doğrudan Üretim :

Kamunun fiili konut üretimi konusunda üreti
me olanak veren yasalar aşağıda kısaca sayıl
mıştır :

- 1580 sayılı Belediye Kanunu, belediyelere 
"ucuz belediye konutları yapmak ve beledi
ye namına inşaat yaparak kiraya vermek" gö
revini vermiştir®

- 5656 sayılı kanun, lüzum ve ihtiyaç gördük
leri takdirde belediye meclislerinin "bele
diye meskenleri yapmak ve bu meskenleri 
belde sakinlerine kiraya vermek veya satmak 
işlerini" mecburi belediye hizmetleri ara
sına koyabileceklerini göstermiştir. Bu 
madde belediyelere aynı zamanda, şehirle
rin gelişme alanlarında arazi satm alarak, 
yeni plana göre düzenlemek, yeniden inşaat 
yapmak ve isteyenlere satarak ihtikâra'' 
mani olmak yetkisini de vermiştir.

-7116 sayılı İİB Kuruluş ve Cörevleri hakkın- 
daki kanun, "memleketin bünyesine uygun ko
nut politikası esaslarını tesbit etmek ve 
tatbikatını sağlamak yetki ve görevi} Bu ba
kanlığındır" demektedir.
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Aynı kanun "Evsiz vatandaşları binen mesken 

sahibi .yapacak veya mutedil kiralarla barın

malarını sağlayacak tedbirleri almak,».., 

kredi müesseseleri tarafından verilen mesken 

kredilerinin,yapılan çeşitli yardımların tah

sis şartlai'inı tayin ve tanzim etmek, tatbi

katını murakabe etmek" görevlerini Mesken Ge

nel Müdürlüğüne vermiştir.

4626 sayılı (1944 tarihli) Memur konutları ka

nunu ile Bayındırlık Bakanlığı, gerekli görü

len, memurlar için konut yaptırmalı üzere 

25 milyon lirayı geçmemek üzere gelecek yılla

ra uzayan yüklenicilerde bulunmaya yetkili kı

lınmıştır. Yer ve sayısını düzenleme yetkisi 

Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

1928 tarihli kanun »Ankara'da memur apartman

ları ve resmi binalar yapılması için hazine 

olanaklarını belli ölçülerde kullanmaya "Mali

ye Bakanını yetkili kılmıştır.

1937 yılından itibaren, memur konutları yap

tırmak üzere devlet bütçesinden ödenek ayrıl

maya başlanmıştır.

SSK işçi konutları için ayrılan kredi fanları

nı 6900 sayılı yasa uyarınca işçi konutları 

işini doğrudan doğruya kendi üzerine alarak da 

kullanabilmektedir.



- 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu kanunu ku

rumun daimi üyelerine konut edinmek amacıyla 

yardım yapabileceğinden, kurumun kendi satın ala

cağı arsalar üzerinde yaptırdığı konutları üye

lerine satmasından söz etmektedir.

- 7260 sayılı Doğal Afetler Kanunu ile İİB, Afet 

konutu yapmakta (genellikle nüve konut) ve afe

te uğrayanlara belirli koşullarla kredi vermek

tedir.

- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, arsa yardımı gö

ren vatandaşların konut ihtiyacının karşılan ar

ta ilme s i için para yardımını da öngörmüştür.

V Gecekondu kanunu, biri Belediyelerin, diğeri 

de İmar ve İskân Bakanlığının emrinde olan, 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak hesap

larda iki ayrı fon kurmuştur.

İmar ve İskân Bakanlığı nezdindeki fondan ihti

yaç içinde bulunan Belediyelere konut üretimi 

konusunda birtakım yardımlar yapılmakta veya 

İİB hazır konut yaparak dar gelirli ailelere 

borçlandırarak vermektedir.

Bütün bu yasaların sağladıkları olanaklara rağ

men kamu kesimi hiçbir zaman konut üretimi ko

nusunda etkin duruma gelememiştir» Başlıca ne

den olarak ekcnetnik yapı, yasal yapı ve konu

tun meta değeri arasındaki farklılık olarak 

söylenebilir. (İİB, SSK, TEKB Raporları),

. ' Kamu, toplam konut üretiminin çok küçük 
bir kısmını fiilen yapabilmiştir.



ü) Kredi Veren Kuruluşlar Aracılığıyla Üretim:

Ülkemizde, önceki bölümde sayılan kamu ku

ruluşları fiili üretimi yanında kamu kuru

luşu veya yarı kamu kuruluşu seklindeki 

örgütlerle konut yapımına kredi vpjpn bir 

örgütlenme bulunmaktadır;. Bunlar -genel ola

rak şöylece sayılabilirler :

- Doğrudan kredi kuruluşları (Bankalar): 

Bankalar kanunu 50. maddesine göre sade

ce taşınmaz mal üzerine ikrazat yapmalar 

rina özel kanunları izin veren Bankalar 

bu tür faaliyette bulunmak yetkisine sa

hiptirler. Bunlar şöylece sayılabilirler :

. Türkiye Emlak Kredi Bankası (TEKB yurt 
dışındaki işçilere konut kredisi dahil).

. Öğretmenler Bankası •

. Vakıflar Bankası •

. İstanbul Emniyet Sandığı»

- İşçi - Sosyal Güvenlik Kuruluşları

. Sosyal Sigortalar kurumu .

. Devlet Demir Yolları İşçileri Emekli 
Sandığı .

. Ordu personeli için Ordu Yardımlaşma 
Kurumu •

. Askeri fabrikalar Emekli ve Yardımlaşma 
Sandığı .

İlgili" raporlarında görüleceği gibi bugüne 

kadar yaratılan kredi olanakları, ülkemiz

deki konut açığı karşısında çök yetersiz 

kalmış, tahsis koşullarında bir uyum ol

madığından ve ülkede etkin bir konut



politikası bulunmadığından kredi mekanizması 

etkin ve çözücü bir boyut kazanmamıştır»

üi ) Özel Kesim Eliyle Üretim:

Büyük miktardaki konut gereksiniminin . ‘

çok büyük kısmı özel kesim eliyle üretil

mektedir. Bunların yasal kent konutu şek

linde olanları ilgili bölümde sayılan 

kredi kuruluşlarından-, , çe

şitli koşullarla yardım görebilmektedir

ler. Ancak yardım gören konut sayısı top

lam üretimin çok küçük bir kısmını oluştur

maktadır. (SSK, İİB, TEKB Raporları).

Yasal kent konutu üretim,açığı yasa dışı 

üretim şeklinde (gecekondu) karşılanmakta 

ve bunlar zaman zaman yasal şekle sokulmak

tadırlar- •

b) Finansmanv

İlgili bölümde belirtilen kuruluşlarda 

üretilen konutların finansmanı;

- Kamu kuruluşları ,

- Özel kişiler ,

- Kamu veya yarı kamu kredi kuruluşlarınca 

kar ş ılanmaktadır.

Kredi kuruluşlarınca verilen krediler için 

^faiz hadleri göneldo ■ Bakanlar Kurulu tara- 

fnadan santarmalrtariır^_Ru kuruluşlar farklı 

uygulama kararlarını kendi yetkili kurulla- 

r ınc a ay ar 1 amafctad ırl ar.



Kredi vadeleri 20 yıla kadar değişik uygula

ma göstermektedir. (SSK, TEKB, İİB Raporları),

Para kıymetinin düşüşü, faize rağmen bu kredi 

kuruluşlarında kapital erimelerine neden ol
maktadır.

Standart •

Halk konutları standartları yürürlükten kal

dırıldıktan sonra kredi veren kuruluşlarca 

kredi verirken kullanılan tek kıstas 100 m2

O
alan olmuştur. 100 m net veya brüt olarak 
çeşitli şekillerde yorumlanan bu kıstas, bu

gün iyice yerleşmiş ve kredi almıyan konutlar» 

da bile geçerlik kazanmış bir değer görünümü 

almak durumdadır.

Teknoloji ;
Ülkemizde konut üretiminde emek yoğun, baş

ka bir deyişle geleneksel yapım teknolojileri 

kullanılmaktadır.

Genellikle, inşaat işçisi ülkemizde mevsim

lik işgücü niteliğindedir. Ücret devamlılığı 

ve sosyal güvencelerden yoksun bulunmakta

dırlar. Buna karşın ülkemizde işsiz sayısı 

hayli kabarıktır.

Yapı malzemeleri ve birkaç yapı bileşeni ge

nellikle ilkel teknolojilerle üretilmekle be

raber son yıllarda bu alanlarda endüstrileş

miş teknikler de gelişmektedir.
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C« Kentsel Arsa ;

Kentsel arsa konusunda komisyonda yürütülen çalışma

ların ve beliren görüşlerin özeti aşağıda verilmiştir:

1. Arsada Özel Mülkiyete Getirilebilecek Sınırlamalar : 

Arsa, ya da toprak* insan emeğiyle üretilemeyen ve 

arzı arttırılamayan bir mal olması nedeniyle temel ilke 

olarak toplumun ortak yararlanmasına konu olmak zorundadır. 

Toprağın bir rant getiren, ya da alım—satım yoluyla kâr 

sağlıyan bir metşi haline gelmesi bütün olarak toplumun 

çıkarlarıyla çelişir. Bu temel ilkeden hareket edilerek 

arazi kullanımına, ve toprak mülkiyetine kamu yararına sı

nırlamalar getirilmesi bir çok ülkelerde prensip olarak 

kabul edilmekte ve çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Libe

ral ekonomi kurallarının geçerli olduğu gelişmiş ülkelerde 

bile toprak mülkiyeti ve rantı üzerine bazı kayıtlamalar 

konduğu bilinmektedir. Sosyalist ülkeler ise özel .toprak 

mülkiyetini kaldırıp tüm araziyi kamuya malederek soruna 

kesin bir çözüm getirmeyi tercih etmişlerdir. Ancak yarı- 

kapitalist veya kapitalizm-öne esi üretim ilişkilerinin g 

çerli olduğu ülkelerde toprağın halâ mutlak bir kişisel 

mülkiyet ve tasarruf hakkına konu olduğu gözlenmektedir.

Her, ne kadar bu ülkelerde de toprak üzerine konulmuş bazı 

kısıtlamalar bulunmakta ise de, toprağın kullanım hakkının 

sınırsız olması daha çok vergi biçiminde olan bu kayıtla

maları dengeleyici bir araç olmaktan çıkarmakta ve tamamen 

etkisiz kılmaktadır-. Şurası gerçektir ki; vergileme, toprak 

üzerindeki mülkiyet ve tasarruf haklarını sınırlayıcı bir 

araç değildir. Toprağın kamu yararına kullanılabilmesi



için doğrudan doğruya kişisel kullanım haklarına sınırla

malar getirilmesi gerekmektedir. Vergi sadece topraktan 

alınan rantın küçük bir kısmının kamuya dönmesini'sağlar, 

toprağın planlama amaçlarına ve kamu yararına kullanılması 

sonucunu doğurmaz. Bunun için toprağın kullanma hakkının 

sınırlandırılması daha önemli olmaktadır.

Burada söz konusu olan, mutlak mülkiyetten yana olan

ların "kişi özgürlüğüne baskı yapılması" şeklinde formüle 

ettikleri bir sınırlama değil, tersine, kişi haklarının baş

ka kişilerin haklarını ezmesini önleyecek ve bu hakları 

eşitleştirecek biçimde sınırlandırılmasıdır.

Kullanım ve tasarruf hakkının sınırlandırılması, ya

ni mülk sahiplerinin arsa üzerine bina yapma, yıkma, yeni

den yapma, kullanım biçimini değiştirme, devretme, kiralama, 

serbestçe alıp satma hakları üzerine esaslı kayıtlamalar

getirilmesi halinde özel toprak mülkiyetinin devam ettiril

mesi mümkündür. Çünkü bu takdirde söz konusu mülkiyet hakkı 

etkenliğini yitirmiş, toplum yararları ile çelişemiyecek bir 

hak olarak kalmaktadır ki; Anayasal düzeni mülkiyet hakkını 

savunan ülkelerde bu yol bir çözüm olabilir. Ancak, asıl zor 

olan da kullanım hakkına kayıtlamalar getirilmesidir. Az ge

lişmiş liberal demokratik ülkelerdeki çeşitli baskı grupları 

bu tür çözümlerin parlametolardan geçirilebilmesini imkânsız 

kılmaktadır. Bu noktaya ancak belirli toplumsal değişim aşama

larını geçtikten sonra ulaşılabilmektedir. Toprak mülkiyeti

nin sınırlandırılmasındaki en önemli yapısal darboğaz bu ol

maktadır .



Özel mülkiyet ve kullanım haklarının sınırlandırılma

sında yukarıda sözü edilen güçlükler nedeniyle bir çok ül

keler bedel ödeme yoluyla kamu mülkiyetine arazi geçirme 

yoluna gitmişlerdir. Bu yol "kamulaştırma" adı altında ül

kemizde de uygulanmaktadır. Kamu mülkiyetindeki araziyi art

tırma politikası piyasadan arazi satınalma, kamulaştırma ve 

mâlikin satışı sırasında devletin alıcı olarak önceliği ol

ması gibi usullerle uygulanmağa çalışılmaktadır. Ancak bu 

yolların tümü kamu kaynaklarının arazi sahiplerine yüksek 

meblağlerle trensferini ve sonuçta söz konusu arazilerin yi

ne özel mülkiyete dönüşünü engelliyememektedir. Bu nedenle 

son yıllarda kamulaştırma yönteminin sosyal yararı konusun

daki tartışma ve eleştiriler yoğunlaşmıştır.

Bâzı ülkeler ise arazi kullanımına planlama amaçlarıy

la kısıtlamalar koyma yoluna gitmiş, böylece mülkiyet hakkı

nı dolaylı olarak sınırlandırmayı denemişlerdir. Kamu eliy

le kurulmuş toprak bankaları, kamuca arazilerin dondurulma

sı, yani parselasyon yasağı ve yeni arazilerin kullanıma 

açılmasında kamunun izni şartının aranması, belli süreler 

için belli yerlerdeki toprağın alım-satımının yasaklanması, 

belli bir süreden fazla bekletilen arazilerin vergisinin 

giderek arttırılması gibi usullerin kullanıldığı bu yöntem 

de pratikte arazi fiatlarının daha da yükselmesi, veya gay

rimeşru yollara başvurma oranının artması gibi sonuçlar do

ğurmuştur. Dolaylı kontrollerin de böylece etken bir araç 

olamıyacağı anlaşılmıştır.



Liberal demokratik ülkelerdeki en genel uygulama ise 

daha önce sözü edilen arsa ve arazi vergilendirilmesidir ki; 

bu yöntemin özel mülkiyeti veya kullanma hakkını sınırlandı

rıcı değil, toprak sahiplerince elde edilen rantın bir kıs

mını kamuya maledici etkisi vardır. Kamuca elde edilen bu 

kaynaklar ise hiçbir zaman toprak sahibi olmayanların gerek

sinmelerini karşılayıp bir sosyal eşitleştirmeyi sağlıyacak 

düzeyde olmamaktadır. Toprağın kullanım hakkını doğrudan 

doğruya sınırlandırıcı yöntemler ancak birkaç ülkede uygula

nabilmektedir . Ancak liberal demokratik ülkelerde uygulana

bilecek metodlar içinde güçlüğüne rağmen en etken olanının 

da bu olduğu anlaşılmaktadır. Arsa üzerine bina yapma, yık

ma, yeniden yapma hakları sıkı kayıtlamalara ve planlama ge

reklerine bağlı kılınmalıdır o Arazinin kullanım biçimini de

ğiştirme mülk sahiplerinin isteğine değil, planlama amaçla

rına uygun olarak kamu iznine bağlı olmalıdır. Alım-satım ve 

mülk kiralama olanakları sıkı fiyat, kontrollerine ve objek

tif kıstaslara bağlı kılınmalı, piyasa kuralları bu alanda 

geçerli olmamalı, monopolcü fiat teşekkülü mutlaka önlenme

lidir. Al im-satıma ancak planlama amaçlarına uygun bir kul

lanım söz konusu olduğu zaman kamuca izin verilmeli, beklet

mek üzere arazi alım-satımına izin verilmemelidir. Buna rağ

men bekletilen arazilerin belli bir süre sonra kamunun malı 

olacağı kaydı konmalıdır, v.s, Bu tür yöntemler daha da ge

liştirilebilir ve ayrıntılarına inilebilir.

Kullanım hakkına konulan sınırlamaların yanısıra ver- 

gxj.eme ve kamulaştırma yöntemlerinin de devam ettirilmesi 

bütünlüğü sağlayıcı ve birbirini destekleyici bir sistem 

eydana'getirilmesini sağlıyabilir. Ancak kullanım hakkına



sınırlamalar getirilmeden uygulanacak diğer yöntemlerin 
birbirinden kopuk ve palyatif bir tedbirler dizisi olmaktan 
öteye gidemiyecekleri anlaşılmıştır. *

2. Arsa Spekülâsyonu ;

Üretim araçlarından biri olan toprak (arsa) üzerin
den üretilen rantın zaman içinde artan kısmının tamamından, 
ya da çok büyük bir bölümünden özel mâliklerin yararlanması 
anlamına gelen arsa spekülasyonu, arazinin artan değerinin 
kamuya dönüştürülmeyip özel kişilerin tasarrufuna bırakılma
sı biçiminde de tanımlanabilir.

Artan değerin kamuya dönüştürülmesi .sağlanabildi
ğinde kentle ilgili ortak hizmetlerin yapılmasında, kentin 
planlı gelişiminde ve kent imarı için gerekli araziyi sağla
mada önemli bir olumlu adım atılmış olacaktır. Bunun dışında
arsa spekülâsyonu ülke ölçeğinde de önemli bir gelir dağılı
mı sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Emek harcanmamış bir ge
lir elde etme biçimi olması da ayrıca bir sosyal sorun ya
ratmaktadır.

Arsa spekülâsyonunu önleme konusunda başlıca başvu
rulabilecek tedbirler değer artışının kamuya maledilmesi 
amacıyla konacak vergiler, bedeller, kamulaştırma ve arazi de
ğerlerinin dondurulması olabilir. Arsa arzını arttırma da 
arsa spekülâsyonunu önlemeye yardımcı olabilecek tedbirler
den biridir. Arsayı boş tutma karşılığı alınacak ve zaman 
içinde giderek arttırılacak bir arazi vergisi tipi de etkin 
olabilir. Bir başka yöntem de arazi parsellerinin çok parça
lanmasını önleyici yasal tedbirler getirilmesidir.
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3. Kamunun Arsa Stoku Yapması :

Özellikle geri kalmış ülkelerde kamunun arsa 

stoku yapması, gelecekteki kent imarına gerekli arazi kaynağı- 

nin sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye'

de genellikle bunun tersine bir uygulama eğilimi olduğu görül
mektedir.

Kamunun satmalma, ya da kamulaştırma yolu ile 

edindiği arazi prensip olarak kamu mülkiyetinde kalmalıdır.

Arsa Ofisi alım] arında görülen arazi değer artışları Tablo 17 

de verilmiştir. Kamu mülkiyetindeki araziden yararlanma, ya 

da kullanma hakları kiralama veya devir yollarıyla özel kişi

lere bırakılabilir. Ancak devir süresi yatırılan sermayenin 

amortisman süresini açmamalıdır. Bu süre sonunda arazinin kul

lanma hakkı aynı kişilere veya başkalarına verilmek üzere yine 

kamuya dönmelidir. Ayrıca tahsis edilip belli bir süre içinde 

kullanılmayan ariziyi de kamu başkalarına tahsis etmek üzere 

geri alabilmelidir. Bunun dışında, istisnaî hallerde kamu 

mülkiyetindeki bazı arazinin özel mülkiyete devredilmesi de 

gerekebilir, fakat bu tahsislerde objektif kıstaslar bulunma

lı ve arazi toplu ve planlı olarak tahsis edilmelidir.

Kentlerin imari, toplumsal ve kamu kullanış

ları amaçlarıyla kamunun arazi edinmesinde uygulama yolların

dan biri bir Arazi Bankasının kurulmasıdır. Ancak bu tip banka

ların kuruluş amacının kamuya arsa stoku yapmak olduğu noktası 

gözden uzak tulmamalıdır. Bu tip kurumların kurulşş yasaların

da yer alan hükümlerin açıklığı ve kesinliği büyük önam taşı

maktadır .



TABLCIİ7 ARSA OFİSİ ALIKLARINDA ARAZİ DEĞER ARTIŞLARI : 

KENT YÖRE ^AKACI™ YILLAR “VlU

ANKARA Sincan Konut 1968 1-3
ANKARA Gülveren H M 50
ANKARA Sincan Org.Sanayi 1973 10
ANKARA Macun Konut San. 1970 10-20

M Dikmen-Oran H W 1970 10-15
H Yenimahalle M N 1969 20-30
N Eskişehir Yolu

ODTÜ Civarı Konut 1970 10-30
W Dikmen Konut 1970 100

ÎSTANBOL Üsküdar1-Dudullu SANAYİ 1970 100
» Bakırköy Konut 1970 10-20
• Büyükçekmece M 1970 5-10
I» Pendik-Tuzla Konut San. 1970 10-15
W Tuzla Turistik t% 5-10
H Zeytinburnu Sana. Depo

Alani 1972 50-100
İZMİT Doğu-Batı

KONUT-SANAYİ10-15 Km. 1973 10-20
GEBZE Balçık Köyü o n 1972 3-10
İZMİR Karşıyaka H — -- II _ 3-10
İZMİR ALİAĞA SANAYİ 1973 5-10

H CUMAOVASI SANAYİ-KONUT 1973 5-10
ERZURUM 5-10 Km. n n 1971 1-5
E LAZ İĞ 5-7 Km. N M 1971 3-6
EDİRNE 5-10 Km.

İstanbul İstik. KONUT 1973 5-10
İSKENDERUN Dörtyol-Bayas KONUT-SANAYİ II 20-

DENİZLİ 10 Km. SANAYİ-KONUT " 5-10
BURSA 10 Km. SANAYİ •t 5-10
KAYSERİ 5-10 M

. " 10-20
ADANA Kuzey Kesimi KONUT •1 30-50
ANTALYA KONYA Altı

Turizm ve Hasta,1 1972 S-30



. Yukarıda sözü edilen bütün politika ve tedbirler® 

rağmen kamunun bir liberal ekonomik düzende arsa piyasa*ı 

na hakim olması yine de kolay görünmemektedir. Bu nedenle 

bir öncelikler dizisi içinde sorunun ele alınması da pr®- 

tik bir yaklaşım olabilir» Özellikle nüfusu hızla artan» 

yeni gelişmeye başlıyan, veya arazi sıkıntısı çekilen yöre

lere öncelik verilerek arsa politikaları buralarda yoğunluk», 

la uygulanmağa başlanabilir»

Böylece önce genel olarak, sonra da teker teker ele 

alınan arazi politikalarının, bir özetleme yapmak gerekir

se tek başlarına, ya da yalnız birkaçının yeterli bir dü

zenleme aracı olmaktan uzak bulundukları, konunun karmaşık

lığı nedeniyle esaslı ve temelde bir politika ilkesinin tsa

bi t inin gerekli olduğu, ancak bu temel çerçeveyi gerçekleş

tirmeye yardımcı olacak politikaların tümünün birden bir 

sistem içinde ele alınması halinde etkin bir arsa politika

sına ulaşmanın mümkün olabileceği anlaşılmaktadır» Burada 

da, daha önce sözü edilen yapısal darboğazların varlığı göz

den uzak tutulmamalıdır«



De Kentsel - Kırsal .Toplumsal Teknik- Alt Yapı <£

Toplumsal ve teknik altyapının bugünkü durumunun 
saptanması :

Sosyal ve teknik altyapının bugünkü durumunun sap
tanması için yapılan çalışmalar iki ayrı ölçekte/ bölgesel 
ve il) olup kırsal-kentşel ayırımı gözetilerek yapılmış, ça
lışma kapsamı içinde bütüncül bir tutum izlenmesi ana yakla
şım biçimi olmuştur.

Türkiye'de kentsel ve kırsal kesimlerde genel ola
rak altyapı yetersizliği söz konusudur. Ancak "dengeli geliş
me" gibi politikaların ortaya çıktığı", Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarını yapıldığı bir ortamda sosyal ve teknik altyapının 
genel olarak yetersizliği ve alt yapı hizmetlerinin dağıtımım
dan bölgeler arası dengesizlik de ■ s:öz konusudur, Kent-
sel-kırsal kesimlerde götürülen hizmetlerin oranının saptan
ması ve konu edilen dengesizliğin somut olarak belirlenmesi 
gereği ortaya çıkmaktadır.

Yıllardır güncelliğini koruyan, yatırımlarda doğu— 
batı eşitsizliği, sosyal ve kentsel altyapı hizmetlerinin 
dağılımında büyük ölçülerde belirlenebilmektedir. Bölgelere 
götürülen hizmet dengesizliğinin somut olarak göstergeler 
ile kanıtlanması, bu durumdan sonra izlenmesi gerekli poli
tikaların ve yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesinde yön
lendirici olarak kullanılmalıdır. Dengeli kalkınma stratejisi 
benimseyen bir planlama sistemi getirilebilirse veya getiril
mek isteniyorsa bölgeler arası dengesiz dağılmış sosyal ve tek
nik altyapı hizmetlerinin mevcut dağılımını içermek ve bu den
gesizliği ortadan kaldırmak için politikalar getirmek zorun
luluğu vardır.
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2) Sosyal ve teknik altyapıyı oluşturan öğelerin 

incelenmesi :

Sosyal ve teknik altyapının incelenmesi için 

önce teknik ve sosyal alt yapı'başlığı altında kapsanması ge

rekli konuları birkerbiren: elelalarak, her konuyu bölge ve il 

merkezleri ölçeğinde araştırmak yöntemi benimsenmiştir.

Bölgesel ölçekte göstergeler geliştirirken, 

bu araştırma bölge-kırsal ve bölge (kırsal+kentsel) şeklinde 

ele alınmıştır.

Gerçekte seçilen ölçeklerin rasyonelliği tar

tışma konusu olmakla birlikte, ülkemizde bu gün elde edilebile

cek verilere göre en gerçekçi tutum ancak böyle bir kademelen- 

me ile olmaktadır.

Çalışma içinde, bölgelerin iki ayrı biçimde 

sCmut olarak tanımlandığı izlenebilir. Türkiye'deki hemen her 

kuruluşun değişik bölgeleme sistemi bulunmaktadır. Ana yaklaşım 

verileri bir tek bölgeleme sistemine indirgemek olmakla birlik

te, bazı konularda veri toplamanın daha değişik biçimde gerçek

leşmesi nedeni ile ancak iki değişik bölgeleme sistemi getiril

miştir.

a) ’ Teknik Altyapı :

Teknik altyapı altı konuları şöyledir :

Teknik altyapı başlığı altında enerji, jçme 

suyu, kanalizasyon, ulaşım konuları kapsanmağa çalışılacaktır.



a.l. Enerji ;

a.1.1. Enerjinin bölgesel üretim ve tüketim özel
likleri :

İmar İskân Bakanlığının bölgeleme sistemine 
indirgenmiş verilere göre Türkiye'deki bölgeler için kişi ba
sına elektrik enerjisi üretimi, genel tüketim ve sanayi tüke
timi Tablo 18 de ve Şekil 3 de izlenebilir.

Tablo 18 ve şekil 3'ün incelenmesi enerji
nin bölgesel dağılımında şu özelliklerin bulunduğunu artaya 
çıkarmaktadır.

a. Kişi başına elektrik üretimi' Doğu Anadolu 
Bölgesinde yüksek olup diğer bölgelerden büyük farklılık gös
termektedir. İkinci yüksek grup Güneydoğu Anadolu, Akdeniz
ve Karadeniz Bölgeleri olup (7.1-9.9) arasında değişmektedir. 
Buna karşın Marmara-Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde kişi başına 
elektrik üretimi çok düşük seviyededir.

b. Üretimin tam tersi bir yapıda Marmara-Ege 
ve İç Anadolu kişi başına genel elektrik enerjisi tüketmek
tedir. (554.6-300.1 kwh/kişi) Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri 
ilk gruba göre çok düşük olmakla beraber ikincil bir grup 
teşkil etmekte (166.3-153.1 kwh/kişi) ve üçüncü grup Doğu ve 
Güney Doğu Anadolu kişi başına tüketimde çok düşük seviyede 
kalmaktadır. (130.4-121.8)

c. Sanayi için elektrik tüketiminde Marmara 
Bölgesi en üst sırayı almakta ($10.1 kwh/kişi) bunu Ege Böl
gesi izlemektedir. İç Anadolu Bölgesi ise üçüncü sırada olup, 
en son sırada Doğu Anadolu Bölgesi yer almaktadır.



Tüketim (Kwh/kişi)

Tablo: 18.Elektriği Olan Belediyelerde 1974 Yılında kişi Başına Düşen Yıllık Enerji Üretim 
> • Tüketimi s

(Birimi : kwh/kişi)

Marmara Epe Akdeniz İç Ana. Karadeniz Doğu Ana. Güneydoğu Türkiyc Anadolu Turlîiye

üretim 1.4 . ”1.8 7.1 3.1 8.8 25.3 9.9 7.9
kvh/kişi
brüt 664.3 381.1 220.1 350.0 196.4 149.6 162.0 379.7

penel 554.6 332.3 166.3 300.1 153.1 121.8 130.4 317.0
net,
(«0 48.6Sanayi 310.1 182,4 56.9 110.8 45.9 31.0 151.3

'(*) Kayıplar düştükten aonra, tüketiciye ulaşan miktar



cf. Yukarıdaki rakamlar kişi başına yapılan 
üretim ile tüketimin ters bir korâlasyon gösterdiğini kanıt
lamaktadır.

Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu gibi geri 
kalmış yörelerimizde üretilen enerji, batıda göreli olarak 
gelişmiş bölgelerde tüketilmektedir. Geri kalmış yöreleriniz 
üretimde en büyük payı alırken, tüketimde enerji sıkıntısı 
çekmektedir» Bu durum kaynakların dağıtımındaki çarpıklığı 
gösterir niteliktedir.

Tablo 19 ve Şekil 4 de ise kırsal alanda 
kişi başına düşen enerji miktarı görülmektedir. Ancak bu 
miktarlar TEK Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bölge bazına 
göre verilebilmektedir.

Tablo : 19.Bölgelere Göre Kırsal Alanda Kişi
Başına Düşen Enerji Miktarı (kvvh/kişi)

Kırsal alan için 
Bölge Nüfus verilen enerji kwh kwh/kişi

Marmara Böl. 3 616 563 58.742.000 16,24

Ege Böl. 2 527 725 24.256.000 9.59

Orta Ana, 5 363 022 24.643.000 4.60

Karadeniz 4 788 276 16.983.000 3*55

Doğu An. 5 347 758 5.135.000 0.96



- no -

e, Kırsal kesimdeki kişi başına enerji tüke
timinin, bölgelere dağılışı, toplam (kentsel+kırsal) ener
jinin bölgelere dağılışından daha dengesiz bir yapı göster?» . 
sinektedir»

Kırsal tüketim Marmara bölgesinde (16.24 kwh/
»

kişi), Doğu Anadolu'da ancak (0.96 kwh/kişi) ye ulaşmaktadır. 
Eğe bölgesinde ikinci sırayı alan kırsal tüketimi, erta Ana
dolu ve Karadeniz itişmektedir.

Çukurova ve Kepez elektrik santralları 
özel imtiyazlı şirketler tarafından işletilmekte olup, kırsal 
»lan için bu kuruluşlardan kırsal tüketim elde edilememiştir,

f» Yukarıda söz edilen rakamların oluşumunda
elektriği olan köyler sayısının etkenliği büyüktür ve rakam
lar elektriği olmayan köylerin Doğu'da yoğunlaştığını gös
terir niteliktedir»

a.1.2.Enerjinin illere dağılım özellikleri :

Genel özellikleri bölgesel yapı verileri 
ile paralellik göstermekle birlikte bölgelerin kendi için
de de değişken özellikleri izlemek mümkündür»

a. Kişi başına sanayide kullanılan enerji tü
ketimi, İstanbul ve İzmir illerinde en üst düzeydedir. 
(472.6-413.5 kwh/kişi).

İkinci yüksek grup Kayseri, Eskişehir, Koa- 
ya, Uşak’vc Tekirdağ, Hatay, Bursa (216-101 kwh/kişi),



iiçünçü grup (99-10 kwh/kişi) arasında yer alan geniş bir grup 
olmakta ve dördüncü grup da kişi başına (10 kwh sanayi/kişi) 
den az olan Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Kars, 
Mardin, Muş, Tunceli illerinden oluşmaktadır.

Bu gruplaşma Türkiye'deki san&yi dağılımını 
büyük ölçüde yansıtmaktadır. Adana, Gaziantep gibi illerdeki 
düşük oran bü illerdeki nüfus yoğunluğunun fazlalığı ile açık
lanabilir.

Tablo: 20
Belediyelerin 1974 yılı basında .»et ener .i i ve su tüketimi :

İli Sanayi kw/kişi Genel kwh/kişi gu fü*lt/sn

Adana 43,4 182,2 290
Adıyaman 7 e 4 47.7
Afyon 50,6 96.9
Ağrı 7S2 68.2
Ankars 47.3 436.5
Antalya 42.0 170.0 18?
Artvin 17.5 105.7
Aydın 54,5 158.7
Balıkesir 82.3 205.0 406
Bilecik 29.3 101.8
Bingöl 2.8 22.6
Bitlis 5.2 56.6
Bolu 64.7 183.7
Burdur 41.8 112.3
Bursa 135.0 255.4
Çanakkale 49.0 161,5
Çankırı 17.8 121.7
Çorum . 69.6 138.7
Denizli 53.3 125.5 250
Diyarbakır 60,3 160.6 193
Edirne 49.9 172.8
Elâzığ 53.6 154.1 264
Erzincan 76.6 195.4
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(Devam)

İ l i S a n a y i  kw/kişiGenel Kwh/kişi 3u îü.lt/sı

Erzurum 47.2 201.0 247
Eskişehir 177.5 316.0
Gaziantep 93.5 214.7
Giresun 14.4 116.1
Gümüşhane 13.9 87.9
Hakkari 3.9 61.2
Hatay 101.8 200.2
İsparta '  37 .7 105.5
İçel 52.2 185.2
İstanbul 472.6 807.5
İzmir 413.5 685.6
Kars 8.6 55.7
Kastamonu 30.6 136.4
Kayseri 258.8 377.5 188
KIrklareli 52.0 140.5
Kırşehir 50.6 124.2
Kocaeli 32.1 162.7
Konya 108.5 199.5 101
Kütahya -  46 .6 148.4
Malatya 34.1 127.4 93
Manisa 74.0 İ74.7
M araş 59.5 111.2 434
Mardin 7.0 63.5
Muğla 31.5 137.9
Muş 6.8 56.4
Nevşehir 20.3 77.0
Niğde 21.5 7.5 .9
Ordu 34.6 101.7 193
Rize 47.6 155.4
Sakarya 76.2 205.4
Samsun 38.5 172.1 286
Siirt ‘ 15.7 86.0
Sinop 11.6 98.7
Sivas 30.4 90.3 305
Tekirdağ • 116.3 219.3  *
Tokat 27.5 84.8
Trabzon 53.3 190.9
Tunceli 1.8 45.9
Ur fa 13.0 46.3 140
Uşak 216.2 319.9
\ 20.0 104.1
Yozgat 49.4 119.5
Zonguldak x X #  o 207.2 185
Türkiye 151.3 317.0"
İskenderun
Tarsus

—



b. Genel elektrik enerjisi tüketiminin kişi 
başına dağılımı, aynı oranın sanayi enerjisi ' dağılımı 
ile paralellik göstermekle birlikte, servis merkezleri ni
teliğindeki il merkezlerinin üst gruplarda yer alması ile 
yüksek tüketici illerin sanayi i Ve servis merkezleri olduğu 
görülmektedir.

Genel enerji tüketiminde Ankara, İstanbul 
ye İzmirden sonra üçüncü sırayı almaktadır. (807.5-436.5)

Kişi başına (400-200 kwh/kişi) olan il mert» 
kezleri ise şöyle sıralanmaktadır.

Kayseri, Uşak, Tekirdağ, Zonguldak, Gazian
tep, Erzurum, Bursa. Erzurum bir servis merkezi niteliği 
İle üst grupta yer almaktadır.

Kişi başına (100 kwh/ Enerji den az enerji 
«üketen il merkezleri ise Adıj’r.man, Ağrı, Bingöl, Bitlis, 
Gümüşhane, Hakkari, Kars, Siirt, Sinop, Sivas, Tunceli,
Urfa, Afyon olmaktadır. '

c. İl merkezlerine göre enerji dağılımı böl
gesel yapının karakteristiğinden bazı sapmalar göstermekte 
ve kent nüfusunun yüksekliği ile bazı paralellikler göster
mektedir. Nüfusu düşük olan kentlerde düşük enerji tüketimi 
izlenmekte ancak bu oran bölgesel dağılım dengesizliğinden 
etkilenmektedir.

Burada ortaya çıkan bir sonuç da il merkez
lerinin enerji tüketiminde bu merkezlere arz edilen enerji
nin miktarının rol oynadığıdır.



Ayrıca herhangi bir kentin enterkonnekte sis
teme bağlı olup olmaması bir etken olarak tüketimi etkilemek
tedir.

a.2. İçme suyu :

İçme suyu konusunu,bölgesel ölçekte sulama 
ve enerji için gerekli mevcut su potansiyeli ve su tüketimin
den ayrı olarak incelemek olanağı yoktur. Bu nedenle içme 
suyu özellikle il merkezleri (kentlerde) araştırılacaktır.
Buna karşın su kullanımı ve mevcut su potansiyelinin ülkenin 
kaynaklarını saptarken araştırılması gerekmektedir.

Ayrıca su potansiyeli çalışmaları bölgesel 
dağılımı havzalar biçiminde düzenlemekte olup, karşılaştırma 
olanağı sağlanamamaktadır. Bu nedenle bölge ölçeğinde bir 
çalışmaya gidilmemiştir.

Kentsel alanda kişi başına su tüketiminin in
celenmesi ana yaklaşım olarak belirlenmiştir. Ancak kentlerimi
ze su sağlama iki yarı kuruluşa, nüfus kriterine göre veril
diğinde, araştırma 100.2)00 den büyük şehirlerin içme suyu du
rumu ve illere göre kentsel nüfusun içme suyu durumu olarak 
bir ayırım yapılarak incelenmiştir.

a.2.1. 100.000 den büyük nüfuslu kentlerimizde
içme suyu durumu;



Tablo 20 de 100.000 den büyük şehirlerde 
kişi başına düşen içme suyu (kişi/lt.sn) görülmektedir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, İçel, 
Bursa illerinde içme suyu sağlama çalışmaları sürdüğünden 
rakamların kesin Saptanması olanağı yoktur. Ancak projeler 
tamamlandığında yeterli suya sahip olacağı varsayılabilir.

Diğer büyük kentlerimizde, bir kısmının 
içme suyu problemi çözüldüğü halde, bir diğer kısmında 
önemli ölçüde hissedilmektedir.

Urfa, Konyas Kayseri, Diyarbakır-, Antalya, 
Ordu, Zonguldak'da kişi başına düşen içme suyu miktarı 
100—200 İt/sn arasında değişmektedir.

Buna karşın Balıkesir, Denizli, Elazığ, 
Erzurum, Malatya, Maraş, Samsun, Sivas daha iyi durumdatır.

Ancak değişen su kullanım normlarına ve 
hızlı bir nüfus artışında verilen su miktarının yetmeyeceği 
ve standartlarda bir düşüş olması beklenmektedir. Çünkü 
yukarıda adı geçen kentlerin bir kısmında ileriye tahmin 
ve bunu sağlama için yeterli projelendirme yapılmamıştır.



Tablo: 21.
Bölgelere Göre Kırsal Alanda İçme Suyu Olan-Yetersiz ve Susuz 
Köy Oranları :

Bölgeler
Suyu olan köy/ 
toplam köy sayı

Suyu yetersiz 
köy/toplam 
köy sayısı

Susuz köy 
sayısı/top
lam köy say

Marmara 0.57 0.31 0.12
Ege Bölgesi 0.44 0.18 0.38
İç anadolu 0.47 0.38 0.15
Karadeniz 0.55 0.26 0.19
Akdeniz 0.53 0.28 0.19
Doğu Anadolu 0.40 0.25 0.35

Kaynak : YSE Genel Müdürlüğü envanter çalışması.

Tablo: 22 ,
İllere Göre Kentsel Nüfusun (3000+) İçme Suyu Durumu : (kişi/ 
■âx/gün) :
Ti. Elâzığ 13.75 18. Adıyaman 25.472. Erzincan 38.88 19İ Afyon 68.983. Erzurum 109.53 20. Kayseri 77.434. Eskişehir 62.22 21. Kütahya 101.205. Gaziantep 153.29 22. Malatya 61.146. Giresun 23.98 23. Kırşehir 241.517. Burdur 99.48 24. Manisa 282.298. Bursa 63.51 25. Sinop 46.519. Çanakkale 71.45 26. Sivas 209.9910.
i

Çankırı 128.71 27. Tokat 134.1611. Çorum 45.73 28. Trabzon 65.6112. Ağrı 5.68 29. Tunceli 118.50
13. Amasya 41.31 30. Ur fa 77.92
14. Antalya 141.35 31. Uşak 81.20
15. Artvin 76.14 3?. Van 16.7616. Ankara

481.05
33. Yozgat 81.8517. Adana 14. Zonguldak 144.03



(Devam)

35. Niğde --- 104.79
36. Rize 0/96572
37. Samsın 72.78
38. Ordu 72.45
39. Siirt 0/99166
40. Aydın 190.0
41. Balıkesir 40.72
42. Eilecik 49.85
43. Bingöl 8.98
44. Bitlis 69.55
45. İzmir 255.62
46. İstanbul
47. Gümüşhane 20^32
48. İçel 9.56
49. İsparta 44.65
50. Hatay 181.98
51. Denizli 81.24
52. Diyarbakır 47.00
53. Edirne 92.09
54. Bolu 0/79110
55, Kars 81.21
56. Konya 106.08
57. Muğla 77.22
58. Muş 82.21
59. Nevşehir 132.42
60. Maraş 235.69

a«2.2. İllere göre 1970 yılında kentsel nüfusun 
içme suyu dorumu :

Tablos 22 de İzlenen durum enerjide görülen dağılım 
lar ile büyük ölçüde paralellik göstermekle birlikte, belediye 
lerin olanakları, geleneksel yapı, topoğrafik özellikler ve 
kaynakların yakınlığı gibi nedenlerle bölgelerin genel ka
rakterinden ayrı özellikler gösterebilir.



İllere göre kentlerde kişi başına içme suyu 
bazı illerimiz için elde edilememiştir.

Elde edilenler arasında Ağrı, Van, Bingöl 
illerinde düşük miktarlar görülmektedir.

Bu oranlar İzmir, Adana, Sivas ve Maraş 
illerinde yükseklik göstermektedir.

Bu izlenim, bize uçi noktalarda yer alan iller
de pek büyük değişikliğin olmadığını, ancak iki" üç arasında yeri 
alan illerin bazı yer değiştirmeler gösterdiğini belirlemekte
dir,

a.2.3.Kırsal Alanda içme suyu durumu :

Köylerimizin bugün için hepsine yetersiz 
olsa bile su sağlanamamıştır.

Tablo 21ve Şekil 4' de bölgelere göre suyu 
olan, yetersiz suyu olan ve suyu olmayan köylerin dağılımı gö
rülmektedir. Köylerimizin ortalama $ 49'ununda yeterli içme 
suyu vardır.

Diğer gelişmişlik göstergelerine paralel 
bir dağılım yalnız Ege bölgesi için bir sapma gösterir nite
liktedir.



Tablo $3 : - Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde Yürütülen 
Kanalizasyon Çalışmaları :

Kanalizasyon
Çalışmaları

Mar
mara

Ege Orta
An»

Ak
deniz

Ka-
rad.

Doğu Güney 
An. Do.An,

1976 da bitecek 
uygulamalar 1 _ 1 1 4 2
1976 dan sonra 
bitecek uygulamalar -9 7 7 4 5 6 3
1976 da bitecek 
projeler 1 — - 1 ■ — — 1
1976 dan sonra bi
tecek projeler 3 1 3 — 3 2 1
Toplam 14 8 12 5 12 10 5

Kaynak s İller Bankası

a„3. Kanalizasyon ; --

Ülkemizde kanalizasyon konusu çok ele alınmış 
bir konu olup, projelendirmesi ve uygulaması yeni başlamıştır.

Kanalizasyon projelendirilmesi ve uygulaması 
küçük Ölçekte birkaç kentimizde yapılmıştır» Ancak uygulaması 
1976 da tamamlanacak ve 1976 yılından sonra bitmesi beklenen 
bazı uygulamalar vardır, bunların yanı sıra projelendirilmesi 
yapılan kentler de mevcuttur. Ancak sayısal değerlerin göster
diği gibi bunlar çok az olup gerçek ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır» Gerçekte ölü bir yatırım olduğu gerekçesi ile IV Plan 
dönemine kadar geciktirilen bu yatırımların, ele alınması ar
tık gereklilik kazanmaktadır»



Kırsal yerleşmelerde IV. Beş Yıllık Plan 

dönemine kadar, kanalizasyon hizmetleri götürülememekle bir

likte, geçen plan döneminde, kırsal alana kanalizasyon gö

türülmesi gereği şeklinde bir görüş bu işlerden sorumlu Köy 

İşleri Bakanlığında belirmiştir. Kırsal yapıda ele alınacak 

kanalizasyon işlerinin teknolo jik seviye bakımından daha dü

şük gerçekleşmesi gereği de belirtilen bir görüştür.

a.4. Ulaşım :

Makro ölçekte ulaşım kentleşmeyi itici ve 

nedenleyici faktörlerden biri olarak önem kazanmaktadır. 

Gerçekte kentsel gelişme ile ulaşım arasında etkileşim mevcut

tur. Bu nedenle bölgesel gelişmeyi incelerken ulaşım ağının 

gelişmeyi nasıl etkilediğinin araştırılması gerekir. Kent 

ölçeğinde ise ülkemizde ulaşım sorun olarak ortaya çıkmakta 

ve sorun her geçen gün büyümektedir.,

Kırsal alanda ulaşımı sorun olma yerine, 

götürülemeyen hizmet olarak nitelendirmek daha doğrudur.

Bugün ulaşım hizmeti götürülemeyen kırsal yerleşim 

birimleri mevcuttur. Bu köylere hizmet götürülürken belli 

bir ulaşım politikası izlemek gereği vardır.

a.4.1.Mevcut ulaşım ağının makro ölçekte özellik

leri :

Makro ölçekteki ulaşım özelliklerini belir

lemek için şu noktaları vurgulamak gerekmektedir :



(1) Türkiye'de ulaşım tipinin gelişmesi

ülkemizde 1950 yılından başlayarak karayolunun 
ağırlık kazanması olayı vardır» Yıllara göre karayolu ve 
demiryollarına yatırımlar bunu açıklamak bakımından yarar- 
lıdır0

Tablo 241 1930'dan bu yana 
Yatırımlar :

Kara ve Demiryollarına Yapılan

(Tl.)
Yıllar Demiryolu

Yatırımları (io3)
Karayolları 
Yatırımları (10 )

1930 300 2,592
1935 1.500 1.612
1940 13.938 9.272
1945 19.061 8.163
1950 95.400 64.802
1955 80.251 308.499
1960 187.185 785.380
1965 353.800 576.923
1970 512.099 1.268.598
1975 2.100.000 4.543.000

Yatırımlar,görüldüğü üzere 1950 yılından 
sonra bu yöne kaymıştır. Karayolunun gelişimi kentleşmeyi 
itici bir yönde gelişmiş ve mal ve eşya akımlarını hızlan
dırmıştır.
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(2) Mevcut Ulaşım Eğinin gelişim yönü :

Ulaşım ağının gelişmesi ile 1945-50 lerde Kayse
ri de merkezlenen ekonomik potansiyel, 1950 den sonra ise 
Ankaraya kaymıştır.

Türkiye'de 1970-75 döneminde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da karayolu ağı gelişme göstermiş, buna paralel 
olarak da kentsel nüfus artışları Türkiye de ikinci olarak 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde ortaya çıkmıştır. Böyle bir 
gelişim bu yörelerin pazar ekonomisine girmesini kolaylaş
tırmıştır.

a.4.2. Kent Ölçeğinde Ulaşım Sorunu ;

Ülkemizde hızlı bir kentleşmenin sonucu 
nüfusları büyük bir ivme ile artan yerleşmelerin sayısı git
tikçe artmaktadır, ve yine kentlerimizde özellikle merkez 
ve çevrelerinde düşük bir nüfus yapısında oluşan eski bir 
doku mevcuttur. Eski dokuda bina yenilemeleri yapılsa bile 
çoğu kez ulaşım ağında bir değişiklik getirmek, kamulaştır
ma yüzünden ödenmesi gerekli çok yüksek maliyetler nedeni 
ile mümkün olmamaktadır.

Bu nedenle eski bir ulaşım dokusu daha büyük 
bir ulaşım yoğunluğuna ve ulaşım teknolojisine hizmet etmek 
durumunda kalmaktadır.

Bugün bütün büyük kentlerimizde trafik bir 
sorun olarak ortaya çıkmıştır. İstanbul, İzmir, Ankara kent
lerinde sorun bütün yoğunluğu ile kendini hissettirmektedir,



XU£L.OQD_nin üstündeki diğer kentlerimizde ise durum pek fark
lı değildir» Nüfusu henüz bu seviyeye gelmemiş kentlerde ' n 
sorun douk noktasına erişmemekie birlikte yakın gelecekte 
çözümü çok zor bir sorun haline gelecektir.

Kentlerimizde aşım konusunda görülen sıkın
tılar şöyle gruplanabilir 5

a. Ulaşım ağlarının yetersizliği ,

b. Ulaşım ağlarının tümkkapasıte ile 
kullanılmaması,

c. Park alanlarının yetersizliği,

d. Ulaşım biçimlerinin ulaşım ağının 
özelliklerine göre düzenlenmeyişi,

Kentlerdeki ulaşım yetersizliği çok belirgin 
olarak izlenmekle birlikte sorun belediyelerin denetiminde 
olduğu için dokümante edilememiştir.

a.4.3» Kırsal alanda ulaşım durumu :

Tablo: 25 köylerimizin yol durumunu 
yansıtır niteliktedir»

Köylerimizin yol durumunu saptamak için 
kullanılan gösterge yapılmış yol (kaplama+tesviye) miktar
larının toplam yol (yapılmış+yapılması gerekli) yol miktarına 
olarak alınmıştır. Bu oranların bölgelere dağılımı şöyledir:



Tablo 25: - Kırsal yerleşmelere götürülen ulaşım hizmetleri 
oranı (1976) :

Bölgeler
Toplam
Yapılan
Yol

Yapılması
Gerekli
Yol

Toplam
Yol

Toplam yol/ 
Toplam Yapılan 

Yol

Marmara 9.954 1.353 11.307 0.88
Ege 11.634 2.023 13.657 0.85
Akdeniz 12.880 4.154 17.032 0.76
Karadeniz’. 27.665 11.197 38.862 0.72
Doğu Ana
dolu 29.951 18.213 18.213 0.62

Orta Ana
dolu 29.885 1.465 31.350 0.95

Vpynpir • YSE Genel Müdürlüğü envanter çalışmaları »

Kırsal yerleşimlere götürülen ulaşım hiz
metlerinin yoğunluğu topografik yapıdan etkilenmektedir. An
cak bu faktör dikkate alındığında bile bölgelerarası denge
siz dağılım fark edilebilir.

Orta Anadolu'da topografik şartlar bakımında?» 
ve konum -olarak elverişliliğinden dolayı yüksek bir orana 
ulaşan kırsal ulaşım hizmeti vardır.

Diğer bölgeler gelişmişlik derecesine göre 
bir oransal sıralama göstermektedir.

Doğu Anadolu bölgesinde görülen 0,62 oranı 
kırsal yerleşimlerin ulaşım yetersizliğini belirgin olarak 
göst3rmektedir.



b. Sosyal Altyapı :

Sıhhatli bir kentleşmenin ölçütlerinin bir 

grubu teknik altyapı olanakların m hizmet oranı ise diğer 

bir grubu sosyal alt yapı olanakları olmaktadır. Ülkemizde 

sosyal altyapı olanaklarının yeterliliğinden söz edilemez. 

Büyük kentlerimizde bu olanaklar göreli olarak daha iyi 

standartlara ulaşırken, nüfus ölçeği ve bölgesel farklılıklara 

göre standartlara göre düşme göstermektedir.

Sosyal altyapı başlığı altında sağlık, eğitim 

ve rekreasyon hizmetleri kapsanmağa çalışılmıştır. Gerçekte 

kültürel hizmetler de birer sosyal altyapı konusu olmakla 

birlikte bu tür hizmetlerin gruplandırması olanakların düşük

lüğü nedeniyle dikkate alınamamıştır.

b.l. Sağlık Hizmetleri :

Sağlık hizmetleri de vatandaşa gereği ölçüde ulaşa

mayan hizmetlerden biridir. En önemli altyapı konularındEn 

biri olan sağlık hizmetlerinin gerek kentsel ve gerekse kır

sal yapıda yetersizliği yanısıra özellikle azgelişmiş kırsal 

alanlarda büyük bir sorun niteliğindedir. Kendi içinde dağılım, 

halka ulaşım biçimi ve seviyesi olarak çelişkiler ve sorun

lar taşımaktadır. Bu çalışma kapsamı içinde sağlık hizmetleri

nim halka ulaşım derecesini kaba bir şekilde belirleyen gös

tergeler ile bunların bölgesel ve kentsel ölçekte dağılımı 

incelenecektir.



b.1.1.Sağlık Hizmetlerin bölgesel dağılımı :

Sağlık hizmetlerinin bölgesel dağılımını 

incelerken iki ölçüt kullanılmıştır. Bunlardan birincisi 

kişi başına düşen doktor sayısı, diğeri kişi başına düşen 

yatak sayısıdır. Ancak kişi başına düşen doktorun, ihtisas-- 

laşmış olup olmadığı gibi bir içerik ölçüt içinde mevcut 

değildir, aynı şekilde kişi başına arz edilen yatak sayısı

nın hangi hizmet seviyesindeki bir sağlık kuruluşuna ait 

olduğu bilinmemektedir.

Tablo 26 ve şekil 5 te sağlık hizmetlerinin 

dağılımı izlenebilir.

Kişi başına doktor sayısı Marmara Bölgesin

de (10000 kişiye 47 doktor) olup en yüksek oran olmaktadır.

En düşük oran ise (10000 kişiye 16 doktor) Karadeniz bölge

sinde olmaktadır.

İkinci sırada İç Anadolu Bölgesi yer almak

tadır. Sıralamada İç Anadolu Bölgesinin ytucsek sırayı alma

sında Ankara'da yoğunlaşmış sağlık nızmetıerinin etkisi bu

lunmaktadır.

Gerçekte İstanbul, İzmir ve Ankara'da yoğun

laşan sağlık hizmetlerinden yalnız bu iller ve bölgelerdeki 

halk yararlanmamaktadır.



TABLO 26 s SOSYAL GÖSTERGELERİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Kişi Başına Kişi Başına Okuryazar- İlkokul- Ortaokul 

BÖLGELER Doktor Sayısı Yatak Sayısı lık Oranı larda larda
(lOOO/Doktor) (1000/Yatak) Okullaşma Okullaşm

Marmara 0.47 2.56 66.16 86.59 29.81
Ege 0,37 1.93 55.22 88.86 27.78
Akdeniz 0.23 1.93 55.45 84.93 26.85
Karadeniz 0.16 1.56 45.58 85.57 26.98
İç Anadolu 0.38 1.88 54.42 86.89 29.83
Doğu Anadolu 0.19 1.74 38.84 65.47 21.59
Güneydoğu Anadolu 0.19 1.12 34.65 68.78 17.83
TÜRKİYE 0.28 1.8.2 50.04. 80.71 25.73
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Diğer bölgelerdeki nüfusun bir kısmı yetersiz 

ve istenen seviyede olmaması nedeniyle büyük şehirlerdeki 

sağlık hizmetlerinden yararlanma gereği ortaya çıkmaktadır.

Bu da sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde yaşayan 

halkın mali olanaklarının var olup olmamasına bağımlı olmak
tadır.

1000 kişi başına yatak sayısı Marmara Bölge

sinde 2.56, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 1.12 dir. İç 

Anadolu bölgesinde kişi başına düşen doktor sayısının yüksek

liğine karşın kişi başına düşen yatak sayısı ancak 1.88dir.

b.1.2.Sağlık hizmetlerinin illere göre dağılımı :

İllere göre sağlık hizmetleri dağılımı kırsal 

+ kentsel toplam nüfusa ulaşan hizmeti belirtmektedir.Kişi 

başına düşen doktor sayısı (1000 kişiye) İstanbul, Ankara, 

İzmir'de (1.99-•85-1.49) ile üst seviyede bir sağlık hizmeti 

oluşturmaktadır. Ancak bölgesel ölçekte sağlık hizmetinde söz 

edildiği gibi bu merkezler, yalnız bu kentlerde oturanlara «n 

değil, bütün Anadolu'ya hizmet etmektedirler.

"10000 kişiye 3 doktor" oranından yüksek olan 

il sayısı ancak 9 tane olup Bursa, Diyarbakır, Aydın, Erzurum, 

Elâzığ, Eskişehir, İsparta, Kocaeli, Rize illeridir.

Buna karşın "10000 kişiye 1 doktor ve daha 

az il sayısı 16'ya varmaktadır. Adıyaman, Ağrı, Bitlis, Gü

müşhane, İçel, Kırşehir, Siirt, Sinop, Yozgat, Urfa, Tunceli, 

Maraş, Mardin, Niğde, Muş, Ordu, Bingöl, illerinde 10.000 

kişiye ancak (10-0.5) doktor düşmektedir.



TABLO 2? î SOSYAL ALTYAPI GÖSTERGELERİMİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Kişi Başına. Kişi Başına Okuryazar- İlkokullar- Ortaokul- 
Dok-or Yatak lale Oram da Oku.1 iaş— larda Okul—

(İOOO kişi/ (1000 kişi/ ma Oran.! laşma Oranı
Doktor) Yatak)

Adana 0.28 1.47 58.15 84.51 31.93
Adıyaman 0.08 0.46 29.33 67.72 15.77
Afyon 0.12 1.33 53.85 82.00 23.71
Ağrı 0.07 1.33 32.82 58.09 13.71
Amasya 0.12 2.16 54.94 91.47 32.53
Ankara 1.85 4.83 69.86 85.00 46.93
Antalya 0.23 . 1.43 56.75 82.55 22.86
Artvin 0.15 1.37 58.91 90.62 39.34
Aydın 0.30 1.84 59.77 86.98 29.57
Balıkesir 0.29 2.-72 60.51 90.58 31.69
Bilecik 0.17 1.25 64.90 85.11 27.70
Bingöl 0.07 0.57 34.16 ̂ 57.86 11.90
Bitlis 0.05 0.66 29.81 43.21 17.84
Bolu 0.20 1.98 54.83 83.52 25.47
Burdur 0.13 1.79 60.53 87.73 28.24
Bursa 0.36 2.50 64.52 84.62 25.14
Çanakkale 0.27 2.56 64.34 91.13 29.56
Çankırı 0.11 0.96 50.20 87.19 21.41
Çorum 0.16 1.36 44.63 88.77 23.81
Denizli 0.21 1.74 53.79 83.81 28.32
Diyarbakır 0.52 2.51 31.56 58.70 20.12
Edirne 0.27 1.27 •63.64 86.63 29,22
Elazığ 0.30 5.40 45.60 80.99 38.25
Erzincan 0.29 2.70 53.93 86.53 25.71
Erzurum 0.52 4.06 44.34 72.97 22.18
Eskişehir 0.39 4.16 71.64 86.33 45.96
Gaziantep 0.27 1.68 43.96 81.4Ş 23.99
Giresun 0.11 1.20 44.32 85.20 28.51



TABLO 27 s (Devamı)

Kişi Başına Kişi Başına Okuryazar- İlkokullar— Ortaokul— 
Doktor Yatak lık Oranı da Okullaş- larda Okul-

(1000 kişi/ (1000 kişi/ ma Oranı laşma Oranı
Doktor) Yatak)

Gümüşhane 0.05 0.58 47.06 82.53 19.91

Hakkari 0.11 0.48 22.58 41.02 7.23

Hatay 0.23 1.30 50.08 82.28 27.29

İsparta 0.56 5.75 60.80 78.70 32.05

İçel 0.09 1.29 60.32 89.48 29.43

İstanbul 1.99 6.45 77.23 89.39 38.47

İzmir 1.49 3.53 68.88 84.73 35.23

Kars 0.11 1.21 45.74 84.46 29.70

Kastamonu 0.14 2.44 43.64 88.17 18.93

Kayseri 0.19 2.43 54.15 89.97 29.11

KIrklareli 0.24 1.53 70.96 . 84.15 31.07

Kırşehir 0.08 0.78 54.06 92.24 32,35

Kocaeli 0.42 3.14 67.28 82.95 31.78

Kony; 0.15 1.62 56.31 86.98 24.99

Kütahya 0.27 2.05 53.76 86.72 22.47

Malatya 0.17 1.61 46.43 . 79.69 33.50

Manisa 0.19 1.78 57.31 70.01 21.46

K.Uaraş 0.10 0.55 42.34 78.48 19.03

Mardin 0.09 0.51 26.57 54.60 14.20

Muğla 0.20 1.06 60.83 77.75 29.97

Muş 0.10 0.83 32.27 62.39 14.79

Nevşehir 0.14 1.23 57.38 90.59 23.52

Niğde 0.09 0.75 48.81 74.35 27.40

Ordu 0.10 0.97 41.23 75.52 26.00

Rize 0.32 1.67 49.19 87.49 29.02

Sakarya 0.27 1.69 62.08 84.04 23.68

Samsun 0.26 1.71 48.03 85.93 23.85

Siirt 0.09 0.32 26.92 54.00 28.58



TABLO 21 l (Devamı)

İ.LİEH
Kişi Başına 
Dokt or 

(1000 kişi/ 
Doktor)

Kişi Babına 
Yata!: 

(1000 k şi/ 
Yatak)

Oicuryaza 
İlk Oranı

İlkokullar*” Ortaokul
da Okullaş— larda Oku 
ma Oranı laşma Ora

Sinop 0.03 0.75 49.81 93.64 17.37
Sivas 0.17 1.83 46.72 87.76 25.33
Tekirdağ 0.28 3.08 68.05 83.45 24.54
Tokat 0.13 1.25 46.09 82.00 25.12
Trabzon 0.19 2.15 47-96 76.81 27.88
Tunceli 0.10 1.07 46.83 90.29 33.17
Urfa 0.10 0.82 26.72 56.57 15.53
Uşak 0.19 2.10 54.60 90.56 35.20
Van 0.14 0.99 31.87 48.22 14.14
Yozgat 0.06 0.81 44.91 89.49 21.19
Zonguldak 0.27 2.33 59.54 89.61 27.34
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Kişi başına düşen yatak sayısı da, kişi başı

na düşen doktor sayısı ile paralellik göstermekle birlikte 

bazı illerde sağlık tesislerinin daha fazla kapasiteli olması 

veya çeşitli nedenlerle daha fazla tesisin yer alması nedeniy

le oran olarak daha üst sıralarda yer almaktadır. Amasya, 

Balıkesir', Erzincan, İsparta, Kütahya, Tekirdağ, Trabzon,

Uşak ye Zonguldak illeri bu özelliği göstermektedir.

önemli göstergelerden biri eğitim hizmetlerinin dağılımı ve bu 

hizmetlerden faydalanan nüfus oranıdır. Ülkesel ölçekte sağlık 

hizmetleri gibi eğitim hizmeti erinin de dengeli bir- dağılım 

gösterdiği söylenemez.

Eğitim hizmetlerinin arz- oranının göstergesi 

olarak okuryazarlık oranının bölgelere dağılımı, ilkokullarda 

okullaşma ve ortaokullarda okullaşma oranı kullanılmıştır.

b.2. Eğitim Hizmetleri :

Bölgeler arası dengesizliği belirleyen en

'b.2.1.Bölgesel dağılım :

Okuryazarlık oranı diğer bölgesel gelişmiş

liğin göstergeleri gibi bir dağılım göstermektedir.



Marmara bölgesinde $ 66.16 olan okuryazar

lık oranı Güneydoğu Anadolu bölgesinde $ 34.65'e düşmektedir.

Türkiye de okuryazarlık oranı % 50.04 olup, 

Türkiye ortalamasının altında kalan bölgeler Karadeniz, Do

ğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir.

İlkokullarda okullaşma oranı ise göreli ola

rak daha yüksek oranlara ulaşmaktadır. İlkokullaşma bölgele

re göre ilköğretim hizmetlerinin arzını belirlemektedir, an

cak bölgesel gelişmişliği dolaylı olarak yansıtmaktadır.

İlkokullarda okullaşma oranı Marmara, Ak

deniz, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde yaklaşık ola

rak 85 olup, buna karşın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oran 

ancak ($ 68-65) dolaylarında oluşmaktadır.

Orta Okullarda okullaşma oranı, ilkokullar 

ile paralellik göstermektedir. En yüksek oran. İ° 30* a yak

laşan Iç Anadolu'da, en düşük ise $ 18 ile Güneydoğu Anadolu'

dadır.

b.2.2.İllere göre eğitim hizmetlerinin dağılımı :

İllere göre okuryazarlık oranı, ilkokullar

da okullaşma oranı ve diğer eğitimihizmetlerinin, bölgeler- 

arası bir denge göstermesi beklenirken ilkokullaşma, orta- 

okullaşma gibi oranlar bunun gerçeklere uymadığını, diğer 

göstergeler gibi bölgelerarası dsngesizliği vurguladığını 

göstermektedir.



C. Rekreasyon :

Bekreasyon, yeşil alan hizmetleri ile ilgili 

olarak Türkiye'de buğiine kadar mevcut yeşil malazı standartları» 

ya da alması gerekenin ne olduğu konusunda herhangi bir çalışma

yapılamamaştır. Tek tek kentlerde yapılan çalışmalar, mevcut
2standartların, büyüle kentlerimizde kişi başına 2, 5-0, 5 m 

arasında değiştiğini göstermektedir. Bu tür kentlerde yeşil 

alanın yokluğu ya da azlığı kadar kent içi dağılımı da önem

lidir. Yüksek ve orta gelirlerin yaşadıkları alanlarda .standart

lar göreli olarak daha yüksektir. Örneğin, İnkara'da yüksek

gelirlilerin oturduğu semtlerde kişi başına aktü’yeşil alan
23 m" nin üstüne çıkarken alt gelirlilerin yaşadıkları gece

kondu alanlarında 0,25  m^ ye kadar düşmektedir.

Yeşil alanlar konusunda değinilmesi gereken 

diğer bir ilginç nokta da toprakta özel mülkiyetin sebep 

olduğu bir sorundur. Onaylanmış imar planlarında gelen tadilât 

önerilerinin yarısından fazlası yeşil alanların konut ya da 

ticaret, diğer bir deyişle rant getiren kullanılışlara dönüş

türülmesi şeklinde olmaktadır ki; bu durum bugünkü düzende 

yeşil alan gereksinimini karşılanamaz kılmaktadır.

İmar yasası, kent planlarının hazırlanmasında, 

kentin büyüklük ya da küçüklüğünü, konumunu, iklim ve bitki
p

örtüsü koşullarını göz önünde bulundurmaksızın 7 m kişi park- 

bahçe standardının kullanılmasını önermektedir. Örneğin Kara

deniz bölgesindeki 2001 nüfuslu bir kırsal yerleşme içinde, 

ayni standart kullanılmaktadır.



Rakraeusyon ve yeşil' alan sorununun çözümü top

rakta özel mülkiyete kesin sınırlar getirilmesi ve toplu 

küllanl&larla olanaklı görülmektedir.

hizmetlerinin mevcut yapıda dağılım özellikleri belirtilmeğe 

çalışılmıştır. Bu izlenen dağılım bundan önceki 1 , 2 , 3 ,  Beş 

Yıllık Kalkınma Planlarının sosyal adalet ve dengeli dağılım 

ilkelerine ters düşen bir özellik göstermektedir.

Uygulama olarak sosyal altyapı yatırımlarının 

dağılımı endüstriler girdi-çıktısından geri kalan bakiye 

(residual) ııin dağılımıdır. Ama değil diğer yatırımların den

geli dağılması, sosyal altyapı hizmetlerinin dengeli dağılma

sı da sağlanamamıştır.

Bu güne kadar izlenen altyapı hizmetlerinin 

sağlanması politikası, büyük bir altyapı açığının ortaya çık

mışını nedenlenmiştir, bu nedenle bu konulara daha akılcı bir 

yaklaşım getirilmesi gereği vardır.



3) Kentsel Teknik Alt Yapı Olanaklarının niteliksel ve ni
celiksel Boyutları :

Söz konusu teknik alt yapısal hizmetlerin bugün için 
halka iletilmesinde çok genel olarak aşağıdaki süreç uygu
lanmaktadır.

i) İhtiyaçların saptanması, 
ii) Projelerin yapılması, 

iii) Bu projelerin uygulanması (inşaat), 
iv) İnşa edilmiş tesislerin halk tarafından kul

lanılması (işletme),

Bu öğelerin tek tek ve kısa olarak incelenmesi ile Tür
kiye'de teknik altyapı hizmetlerinin sorunları bütün açıklı
ğı ile ortaya çıkacaktır,

a. İhtiyaçların Saptanması:
Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan suyun temini 

konusunda herhangi bir tartışma olamaz. Bu nedenle her yer
leşme yeterli suya sahip olmalıdır.

Bütün yerleşmelere enerjinin temini kalkınmanın te
mel koşulu olmaktadır. Endüstri ve endüstri dışı kullanışlara 
verilecek enerji miktarlarının ve önceliklerinin saptanması 
gereklidir. Ulaşım bütün yerleşmelerde yeterli olarak sağlan
malıdır. Yeterli ulaşım ancak kabul edilebilir standartlarda 
ve hacimlerde sağlanabilir.



Bugün Türkiye’de çeşitli altyapı konularında, kişi 
başına gerekli minimum hizmetin ne olduğu konusunda bir araş
tırmaya gidilememiştir»

Bölgesel özellikler, gelir dağılımı, vs. gibi de
ğişkenlere göre bir dize standartlar geliştirilmesi sonucun
da ancak akılcı bir yöntemle ihtiyaçların saptanması yapıla
bilir.

Gerçekte bu çalışma kapsamı içinde ele alınan her
altyapı konusunda ne kadar açık olduğunun rakamsal olarak 
gösterilmemesinin nedeni, bu tip standartların henüz ülkemiz
de araştırmasının yapılmamış oluş udim.

b. Projelerin Yapılması :
Bugün Türkiye'de su ve kanalizasyon tesislerini 

projelendiren ve uygulayan çeşitli kuruluşlar vardır. Bunla
rın en başında Belediyeler gelmektedir. Genellikle Belediye
lerin mali olanaksızlıklar içinde bulunmaları ve teknik ele
man yetersizlikleri nedeni il

ile alt yapı projelerini 
yasaların verdikleri yetkilere dayanarak İLLER BANKASI ve 
DSİ1ye yaptırmaktadırlar.Burada, nüfusu 3000'nin altındaki 
kasaba ve yerleşmelere hizmet götüren YSE katkılarını da unut
mamak gerekir.

Enerji projeleri»yerleşme içi dağılımlar için YSE 
ve İller Bankasınca yapılmaktadır. Yerleşmeler arası ana da
ğıtım şebekesine ilişkin proje hizmetleri de TEK tarafından 
yükümlenilmiştir. Kırsal yerleşmelerde ise YSE ve TEK hizmet
görmektedir.



b.l. İmar Planı (Şehir makro formu ve arazi kul—
3 anışı).

Bir alt yapı projesinin başarılı olabilmesi 
için şehir makro—formu ve arazi kullanılışının gerçekçi ola
rak saptanması ve bu projelere temel olan 30 yıllık dönem 
için doğru verilerin elde olması lazımdır. Bu da ancak dina
mik bir planlama anlayışı içinde gerçekleşebilir.

I

Bugün Türkiye'de bu konuya ilişkin uygulama
lar malesef başarısızdır. Günlük yaşantımızda devamlı olarak 
algıladığımız uygulamalar başrısız imar planlarının sonuçları
dır . Başarılı planlama çalışmaları en yeni teknik ve yöntem
leri uygulayarak ve toplumu çok iyi tanıyarak, bilimsel plan
lama çalışmaları yaparak mümkündür.

c. Proje Kriterlerinin Saptanması:
Özellikle içme suyu projelerinin yapımında yeterli 

kaynağın bulunması için gerekli çaba Türkiye'de harcanmamak- 
tadır. Büyük kentlerin içme suyu gereksinmelerini karşılaya
cak kaynakların araştırılmasını yasa yolu ile DSİ yükümlenmiş 
durumdadır. Birkaç çok büyük kent dışında DSİ bu görevinde 
fazla başarılı olamamıştır. Buna neden olarak da DSİ'nin ço
ğunlukla çok amaçlı çözümler araması, içme suyu miktarlarını 
bir yerde küçümsemesi gibi unsurlar gösterilebilir. Böylelik
le DSİ, ani olarak patlayan kentlerin içme suyu kaynaklarını 
bulmada kentleşme hızının çok gerisinde kalmaktadır.

İller Bankasının 3000-100.000 nüfus arası büyük
lükteki kentlerde uyguladığı kaynak araştırmalarının da tam 
anlamı ile başarılı olduğu söylenemez. Türkiye gerçekte su 
kaynakları



açısından fakir bir ülke değildir. Fakat kentlerimiz büyük 

ölçekte sn sıkıntısı çeken 3’erleşmeler niteliğini korumak

tadır. İller Bankası bugüne kadar yer altı suyunu (memba, 

kuyu)kaynak olarak kullanmayı tercih etmiştir. Her ne kadar 

yer altı suyunu kullanmak yüzey sularını kullanmaktan daha 

ucuz ise de kaynak noksan olduğu zaman yüzey sularının da 

kaynak olarak kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu konuda 

İller Bankası bazı büyük kentlerde bu gerçeği kabul etmiştir. 

Fakat bir çoğunda,yüzeysel suların kullanılmasından, gerçek 

gereksinimin altında yer altı suyu rezervi olmasına rağmen 

kaçmıştır» Hatta giderek eldeki su miktarına göre nüfus tah

minleri yapım çabasına girmiştir.

Özet olarak kaynak araştırmalarının hızlandırılma

sı, daha bilimsel ve gerçekçi olarak yapılmaları sorunların 

çözümünde önemli bir unsur olacaktır denilebilir.

Kanalizasyon projelerinde ise evsel pis suların ve 

endüstriyel artıkların kaynakları, miktar ve çinsleri Türki

ye'de tam anlamı ile etüd edilmiş değildir. Bugün için Türki

ye'deki kentlerin ve içinde yaşayan kişilerin ürettikleri pis 
su nitelikleri tespit edilememiştir. Endüstriyel artıkların 

miktar ve cinsleri hakkında çok yerel etütler yapılmıştır. 

Gerçekte genel hıfzısıhha ve suların korunması hakkmdaki 

yasaların emrettikleri uygulanmış olsa idi, kanalizasyon ve 

endüstriyel atık problemlerinin çözümü çok kolaylaşacaktı/.

<5'

Bu yasaların uyğulanması ile yükümlü kuruluşlar ile 

DSİ ve İller Bankası'nın koordineli olarak çalışmalarıyla 

Türkiye



çapında evsel pis suların ve endüstriyel atıkların cinsleri 
ve miktarları saptanmış olabilecekti. Bu verilerin bugün el
de bulunmayışı ve bu konularda anılan kamu kuruluşlarının 
çok geç harekete geçmesi kanalizasyon projelerini çıkmaza 
sokmuştur. Bu nedenledir ki âcil çözümler için sürekli ola
rak yabancı katkısına sığınılmaktadır. Dolayısıyla kamu ku
ruluşlarının bugüne kadar yapmadıklarının yabancı firmalar 
aracılığıyla hemen yaptırılabileceğine inanılmaktadır. Bu 
yaklaşımın Türkiye'deki sosyo-ekonomik durumla bağdaşmasına 
olanak yoktur.

Benzer durum enerji projeleri için de vardır. Yeter
li enerjinin elde edilmesi bugün için ve yakın geleceğin en . 
büyük problemini oluşturmaktadır. Türkiye'de mevcut hidroelek
trik potansiyelin çok küçük bir yüzdesinin kullanıldığı ha
tırlanırsa bu işle ilgili kuruluşların tutarsızlıkları ortaya 
çıkmaktadır. Hidroelektrik enerji yerine dışa bağımlı kaynak
lar (petrol, nükleer eSerji) kullanmak enerji sorununu için
den çıkılmaz bir hale getirmektedir.

Ulaşırda da ana politikalar dışa bağımlılığı arttı
rıcı niteliktedir. Halâ daha gerçekçi bir ulaşım politikası
nın belirlenmemesi ve bu işi yapmakla görevli kamu kuruluşla
rının dış teknolojiye ve dış teknik yardıma u güvenmeleri kent
lerin ve kentler arası ulaşım sorunlarını çıkmaza itmektedir.

c.l. Proje Yapım Süreci:
Bugün Türkiye'de çeşitli kuruluşlar alt yapı 

projelerinin yapımını yükümlenmişlerdir.



c»l„l,—Projesi Yapılacak Kentin Seçimi ~

Bn konuda belirgin ve herkesin haberdar 
olduğu bir genel politikanın var olduğunu iddia etmek olanak
sızdır. Bugüne kadar ele alınan projeler ya çok büyük kent
lerin halkının baskısı veya Politik nedenlerle belediyelerin 
ilgili kuruluşlara başvurması sonucu ele alınmışlardır. Örne
ğin su ve kanalizasyon projelerinin yapımında kentsel kademe- 
lenmedeki 21 ilin bazıların A. ne DSİ ne de iller Bankası el 
atmışlardır. Bundan başka kentsel kad emel erimede daha az önce
likli kentlerin de ele alındığı görülmektedir. Bu durum alt 
yapı projelerinin ele alınmasında gereksinimden başka ve ge
nellikle politik etkenlerin rol oynadığını göstermektedir.

Gerçekte alt yapı projelerinin ele alınma
sında daha objektif ve bilimsel ölçütlerin uygulanması zorun
luluğu vardır. Projelerin ekonomik verilerinin 30 yıl olduğu 
bugün için kabul edilmiş ve denenmiş bir veridir.' Durum böy
le olunca DSİ ve İller Bankasının koordineli bir çalışma so
nucu kent ve kasabaların alt yapı sorunlarını uzun vadeli plan
larla programlaması gerçekte akılcı bir tutumdur.' Böylelikle 
politik baskılar minimize edilebilecek ve mali olanaklar daha 
akılcı bir biçimde kullanılabilecektir.

dİ Alt Yapı Sınıflaması,Hedefler. İlkeler, Süreç
ler:

Bu bölümde ilk olarak belediye alt-yapısı be
lirli sınıflandırmalara tabi tutulacaktır. İncelemenin daha 
sonraki bölümünde, belediye alt yapısının yapımı, bakım ve iş
letme süreci kısaca öşetlenecektir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Bunu izleyen bölümde, belediye alt, yapısının 
ele almışında gözlenebilecek hedefler, bunların içerdiği il
keler ve sorunlar tartışılacaktır, 'üçüncü bölümde, tartışı
lan sürece ve ilkeler®, oranla, günümüzde tüm alt-yapınm 
ne biçimde yapıldığı ve işletildiği somut biçimde İncelen
meğe çalışılacaktır. Dördüncü bölümde ise bazı öneriler yer 
alacaktır.

d.1. Belediye Alt-Yapısını Sınıflandırma:
Belediye alt-yapısı, farklı açılardan sınıf

lanmalara tabi tutulabilir. Şehirde hizmet edilen alanın özel
liğine göre, yani; meşktin alan, gelişme alanı, ortak alt-ya- 
pı tarzında bir sınıflandırma, bu incelemede yararlı olmak
tadır, Hizmet karşılığında dolaysız biçimde ücret alınıp alın
maması, yani karşılıklı, karşılıksız alt-yapı türleri, ince
lememiz için önemli ikinci bir sınıflandırma olmaktadır. Şe
hirlerin büyüklüğü, alt-yapıyı etkileyen diğer önemli bir 
değişken olmakla beraber, buna dayanan bir sınıflandırma yap
mak yerine, bu değişkenin fiili durumun saptanmasında ve öne
rilerde gözönünde tutulması uygun görülmüştür.

d. 2. Meskûn Alan,Gelişme Alanları-Şehrin Ortak 
Alt-Yapısı»

İskâna açılmış alanlarda arazi bölünmüş, mül
kiyet çok sayıda kişi arasında dağılmış, bazen parseller üze
rinde yapılar yapılmış bul ırmaktadır. Arazi, hukuken veya fii
len şehirsel arsa niteliği kazanmış olmaktadır. Bu gelişme 
sonucunda arazi değerleri şehirsel değerlere yükselmiştir.
Alt yapının yapımının, meskûn alanlarda yaratacağı arsa değeri



artışı gelişme alanlarındakine oramla, daha sınırlı olacak
tır» Zaten meskun alanlarda, asgari biçimde de olsa, ba,zı 
alt-yapı genellikle mevcuttur.

Gelişme alanlarında durum çoğunlukla yukarı
dakinin tersidir. Araşi az bölünmüş durumdadır ve mülkiyet 
az sayıda elde toplanmış bulunmaktadır. Yapılmış inşaat yok
tur» Genellikle biç mevcut olmayan alt yapının yapımı ve ara
zinin şehirsel arsa niteliği kazanması birlikte gerçekleşe
cek ve arazide büyük değer artışları yaratacaktır.

Yukarıda özetlediğimiz meskun alan_ ve geliş
me alanı arasındaki farklar, alt yapının yapiliş biçiminde 
ve finansmanında dikkate alınmalıdır.

Bütün şehre ve dolayısıyla meskun alanlarla 
gelişme alanlarında beraberce hizmet edecek ana yollar, su 
getirme vb, alt yapı ise, üçüncü bir kategori oluşturmakta
dır» Gerçekte bu sınıflandırmanın mutlak olmadığı, ara şe
killer bulunduğu açıktır. Yeni parsellenmeğe başlanmış bir 
alan ilk iki sınıf arasında yer alır. Önemli bir cadde açıl
dığında, bu yol hem şehrin alt yapısı olacak, hem de çevre
sindeki parsellere dolaysız biçimde hizmet edecektir.

d.3. Mali yönden Karşılıklı ve Karşılıksız 
Alt Yapı:

Hizmetin kullanılış miktarını ölçmek 
ve buna bağlı ücretler almak olanağı bulunan su, elektrik, 
havagazı vb, satışına ilişkin belediye altyapısı, ticari



işletme olarak ele alınabilir. Zaten birçok şehrimizde bu 
hizmetler işletmeler biçiminde örgütlenmiştir. Bazı ülkeler
de bunların özel ticari şirketler tarafından karşılandığı gör 
rülmektedir. Belediyeler kanunumuz da bu son formüle ola-_
nak vermektedir.

Yol, park, çocuk bahçesi, vb. alt-ya.pi ise; hiz
metin kullanılmasını ölçmekteki güçlük, yol ve kanalizasyo
nun bir satış konusu olamayacak niteliği, park ve bahçenin 
sosyal içeriği, gelenekler vb. nedenlerle, genellikle ücret
siz olarak halkın hizmetine sunulmaktadır. Örneğin, taşıtla 
ilgili vergilerden alınan belediye paylarını ise, belirli 
bir hizmetin satış ücreti olarak değil, belediyenin genel 
bir gelir kaynağı olarak değerlendirmek doğrudur. Park eden 
arabalardan alınan para, veya bazı parklarda alınan giriş 
ücretleri, hizmet karşılığı ücret niteliğindedir. Ancak göre
li Önemleri sınırlıdır. Kanalizasyon bugün için karşılıksız 
alt yapı olmak durumundadır. Oysa, karşılıklı alt yapı ola
rak düşünülmesi olanağı vardır.

Sonuç olarak, karşılıklı ve karşılıksız alt yapı 
türlerinin finansman ve örgüt1eşme bakımından farklı biçimler
de ele alınmaları gerektiği görülür.

d.4. Belediye Alt Yapısının Yapım, Bakım ve İş
letme Süreci;

Belediye alt yapısını, yapım ve işletme-b£u- 
kım olarak iki aşamada incelemek olanaklıdır.



Yapım aş sakası; alt yapının yer seçimi, yani
dağılma kararları, mali kaynak sorunu ve fiilen yapılması; 
bakım ve işletme aşaması da bakımın dağılımı, bakım, yenile
me ve işletmenin gerektirdiği mali giderler ve sağladığı 
gelirler ile bakım ve işletmenin organizasyonu alt bölümle
rinde incelenebilir»

Bu farklı bölüm ve alt bölümlerin gerçekte 
çok defa birbiri içine girdiğine ve karşılıklı etkileri olduğu
na değindikten sona, bunları ayrı ayrı gözden geçirelim:

d.5. Yapım Aşaması:
Parklı al t-yapı türlerinin hizmete sunulma

sına kadar geçen süreci, yapım aşaması olara k ele alıyoruz.

d.5.1. Alt Yapının Dağıtım Kararları :
Belediye alt-yapısmın dağılım karar

larını, yani yol veya su yatırımları şehrin hangi bölümleri
ne ne vakit götürülecek, çocuk bahçeleriöncelikle hangi şe
hir bölümlerinde yapılacak tarzında kararları, başlıca aşağı
daki etkenler etkilemektedir.

i) Alt-Yapıyı kullanacakların ve taşınmaz’
Mal sahiplerinin istekleri: Şehrin farklı bölümlerinde otu
ranlar, mahallerinin nitelik ve nicelik yönlerinden azami 
alt-yapı ile donatılmasını istemektedir. Taşınmaz mal sahip
leri, yapacakları yapıya hazırlık olarak veya arazinin değe
rini artırmak amacıyla aynı yönde istekte bulunmaktadır. Bu. 
Jarışan istekler arasında karar vericinin seçmeler yapması



gerekmektedir. Alt-yapının özellikle yapım giderlerine ve 
!>ir ölçüde de işletme ve bakım giderlerine (karşılıklı alt
yapı) taşınmaz mal sahibinin ve kullanıcının katkısı zorun
lu kılınırsa, bu yarışma azalacaktır. Ancak bu tutumun teh
likesi de, düşük gelirli sosyal gruplar aleyhine adaletsiz
lik yaratması, diğer bir deyimle alt-yapı yatırımlarının zen
gin şehir bölümleri tarafından "satın alınmasına" yol açma
sıdır. Saptanacak politikalar, bu sakıncanın giderilmesini 
amaçlamalıdır.

?ii) Normatif Yaklaşım :
Alt-yapı yatırımlarını sosyal adale

te uygun ve nesnel ilkelere bağlamak üzere normlar saptamak 
ve örneğin; nüfus başına günde (A) litre su, (B) Watt'lık

pelektrik enerjisi, (C) m yol kapasitesi vb. sağlamak gibi 
standartlar (veya nüfus başına (X) TL. yatırım) yapılmasını 
kararlaştırmak 1 olanaklı mıdır? Böyle bir yaklaşımın,
sunduğu üstünlükler yanında, güçlükleri üzerinde de durmak 
gekerir.Örneğin; su getirme vb. nedenlerle su sağlanması pa
halıya mal olan bir şehir bölümüne diğer bölüme oranla aynı 
standartta su getirmek mali yönden eşitsizlik yaratacaktır. 
Şehrin sapa bir bölümüne yol getirmek de benzer bir sorun do
ğuracaktır. Öte yandan, ‘ farklı grupların farklı hizmet tüketi
mi alışkanlıkları bulunduğu, gerçeğini gözönünde tutmak gere
kir, Örneğin;•eş standartta dağıtılacak elektriğin zengin ma
hallerde yetersiz kalması, fakir mahallelerde ise kullanılma
yan bir enerji yaratması olasılığı vardır. Yol yatırımlarının 
nüfusa göre mi, yoksa bölgelerin yarattığı "seyahat" sayısına 
göre mi, ve hatta mevcut araba sayısına göre mi dağıtılması 
gerektiği tartışılabilir. İzlenebilecek bir yöntem; mutlak



eşit stabdartlar değil, asgari standartlar saptamak, bunun 
üzerindeki alt-yapı yat imalarının mali karşılığını büyük 
ölçüde, daha yüksek tarifelerle bunları kullanacaklara yükle
mektir.

 ̂ili) Şehir Plan,oı Uygulama Aracı Olarak 
Alt-Yapı Dağılımı :

Şehir planına göre gelişmesi istenen 
şehir bölümlerine alt-yapının öncelikle serilmesi, plan 'uy
gulanmasının önemli bir aracıdır. Ancak böyle bir tutumun 
yukarıdaki etkenlerle çelişki yaratması olanaklıdır. Öte yan
dan, tamamlayıcı önlemler alınmadan belirli bir alana alt- 
yanının getirilmesi, buradaki arazi fiyatların! yükseltecek, 
arazi sahiplerinin yapı yapacaklar ve kullanıcılar aleyhine 
haksız kazançlar sağlamasına yol açacak ve hatta spekülatif 
amaçlarla, inşaatın yapılmasını engelleyebilecektir. Alt-yapı 
ve donatılan alanın genişletilmesi bu sakıncaları bir ölçüde 
giderebilir. Fakat ölü yatırımlar yaratabilir. Alt-yapı ya
pımı giderine arazi sahiplerinin katılması ve donatılmış ara
zinin yüksek oranda vergilendirilmesi, aynı amaca dönük diğer 
ödemlerdir.

*Bu noktada gecekondu yapım sürecini 
ve bu olguyu sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla düzenli bir 
duruma getirmek için getirilen önerilerin, kamuya ait altya
pısı sağlanmış arsa üzerine esnekliği olan yapılar şekline 
dönüştürmek şeklinde olduğu belirtilmelidir.

Bu tür bir uygulamada geriye dönüşü
mün daha.dcumln bir şekilde sağlanması mümkündür.



r u3~_

iv} Altyapı 3$!rleri' Arasında .Eşgüdüm 2.
Alt-yapı dağılımının şehir planı ııygur

lamasını etkileyebilmesi için ve teknolojik (yol olmadan ka
nalizasyon yapmanın olanaksızlığı) nedenlerle» değişik tür 
alt-yapının dağılımının beraberce programlanması gerekmekte
dir.

v) Mali Çerçeve ;
Alt-yapı dağılımı ile ilgili olarak tar

tıştığınız bütün etkenlerin bu alandaki mali çerçeve içinde 
değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Mali kaynak genişledik-i J
çe daha! geniş bir alanı alt-yapı ile donatmak olanağı doğmak-

r< jta» yarışma bir ölçüde azalmaktadır. Öte yandan, alt-yapı 
yapımının finansmanına taşınmaz mal sahiplerinin katılıp ka
tılmamaları veya alt yapının karşılıklı.olup olmaması gibi 
mali hususlar, alt-yapı dağılımını etkileyecektir. Ivîali kay
naklar bölümünde konuya tekrar değinilecektir.

vi) Alt-yapı Dağılımında Karar Vericiler:
Şehri ilgilendiren konulardaki kimlerin 

karar vereceği genel bir tartışma konusudur. Alt-yapı dağılı
mı ile ilgili olarak değindiğimiz bu sorun; arazi kullanış 
kararları, mali kaynakların belediye hizmet bölümleri arasın
da dağılımı, karşlıklı hizmetlerde ücretlerin ve hatta bele
diye gelirinin saptanması gibi, diğer alanlarda da vardır. So
rumluluğu taşıyan belediyelerin yetkili de olması gerektiği 

iilk yaklaşımdır. Ancak, teknik içeriği olan kararlarda ilgili 
«■* :teknik personelin, kararı ne ölçüde ve ne biçimde etkileyeceği

.tartışılabilir. Öte yandan, belediyenin kararlarına
S-r T-1::-vesayet-makamı—olarak-merkezi -idarenin,hangi alanlarda ve ne



yönde karışması gerektiği, de diğer bir sorundur* Genellikle 
yapımı ve işletilmesi çeşitli işletmelere bırakılan elektrik 
vb. karşılıklı alt-yapıda ise sorun, dağılım ve diğer 'Karar
larda bu işletmenin sorumluları ile, belediye (ve baz ân dev
let) arasındaki yetki bölüşü®idür. Bu genel konunun tartış
masına girmeden, yetki dağılımına açıklık getirmenin gereği- . 
ne değinmekle yetineceğiz.

s* d.5.2. Alt-yapı Yapımının Finansmanı :
r Farklı tür alt-yapının finansmanında baş

ta sunduğumuz sınıflandırmalar geçerli olabilir.

i) Karşılıklı-Earşılıksız-Alt-yapı Sı
nıflaması :

Karşılıklı diye isimlendirdiğimiz, hi2 

meti kulllananlardan ücret alınan ve bir işletme niteliği su
nan, su, elektrik vb. alt-yapıda konuyu ticari bir girişim 
gibi değerlendirmek, herhangi bir girişimdeki gibi yatırımla 
hizmetin satış bedeli arasında bir raııtabilite ilişkisi sağ
lamak ve finansman sorununu da bu çerçeve içinde ele almak 
olanaklıdır. Ancak, işletme niteliğindeki karşılıklı alt-ya- 
pının esasta bir kamu hizmeti oluşu, sosyal ve politik içeri-, 
ği bulunuşu, olayı sadece ticari boyutu içinde değerlendirme- 
meyi zorunlu kılabilir. Önerilebilecek bir tutum, konuyu ilk 
olarak bir ticari işletme biçiminde ele almak; ancak, sosyal 
nedenlerle, rantabilite düzeyinin altında fiyatlarla hizmet 
satışı zorunlu olan hallerde,' aradaki farkı bir sübvansiyon 
sistemi ile kapatmak olabilir.'



Böyle bir mali çerçeve içinde, ilk yatırı
mın sermayesini gelirlerle ödemek mümkün olacağından, farklı 
finansman kaynakları kullanılabilir. İşletici kuruluşun, öz 
kaynakları yamsıra, özel fonlardan ve bankalardan borçlanma 
ve hatta tahvil çıkarma yolu ile halka borçlanma olanakları 
vardır.

Yol, park, vb. karşılıksız alt-yapıda ise ya
tırım gelir getirmemekte, hatta bakım ve yenileme nedeniyle 
devamlı giderlere yol açmaktadır. Dolayısıyla, geri ödenmesi 
olanaksız olan ilk yatırımın borçlanma yolu ile finanse edil
mesi anlamsızdır. Geri dönmeyecek kaynak olarak ise, bele
diyenin genel bütçesi, devletin sübvansiyon fonları ve son 
olarak alt-yapılan yararlanacak taşınmaz mal sahiplerinin 
katkıları söz konusudur.V

ii) Meskûn Alan,Gelişme Alanı Ortak Alt-Yapı 
Sınıflandırılması :

Bu sınıflandırma özellikle karşılıksız
alt-yapmın finansmanında önem sunmaktadır. Gelişme alanla
rında, arazi az bölünmüş bulunduğu ve arazi değerleri, alt
yapının getirilmesi ile büyük ölçüde artacağı için, karşılık
sız alt-yapı giderlerine taşımaz mal sahiplerinin büyük öl
çüde katılmalarını istemek doğaldır. Arazi değer artışından 
esas yararlananlar arazi sahipleri olduğundan, bu katkıyı 
inşaat yapanların değil, parselleme yapılmadan arazi sahip
lerinin yapması ve alt yapı yapımından sonra parsellemeye izin 
verilmesi gerekir.



Meskun alanlarda ise, arazinin bölünmüş 
olması ve alt-yapının taşınmaz mal fiyatına etkisinin daha sı
nırlı bulunması nedenleriyle taşınmaz mal sahiplerinin kar
şılıksız alt-yapıya katkılarını sağlamak daha güçtür*. Bu alan
larda alt-yapı finansmanında da' büyük ölçüde genel kamu 
kaynaklarımdan yararlanmak, an ak adaleti sağlamak için de 
vergi oranlarını daha yüksek tutmak düşünülebilir. Bütün şeh
re hizmet edecek su getirme vb. ortak alt-yapıda da, finans
man, kamu kaynaklarından sağlanacaktır.

Karşılıklı hizmetlerde gerçek bir ranta-
bilite ilkesi benimsendiğinde ilk yatırımın sorumlu kuruluş 
tarafından sağlanacağı, kullananlardan ve ilgili taşınmaz mal 
sahiplerinden katkı istemek zorunlu olmayacağı söylenebilir. 
Gerçekte ise sınırlı bir katkı gerekli olabilir, ve bu kat
kının ilkeleri, karşılıksız yatırımlardakine benzer biçimde 
düşünülebilir.

6,5,3. Alt-Yapı Yapımının Gerçekleşmesi ;

Farklı alt-yapı yatırımlarının dağılı
mı programlandıktan ve finansmanı sağlandıktan sonra yatırımın 
fiilen yapılmasının'doğurduğu örgütsel ve teknolojik sorun
lara değinilmelidir;

i) Proje Hazırlanması:
Su, elektrik, kanalizasyon vb. 

alt-yapı karmaşık ve özel projeler gerektirmektedir. Yolların 
geçirilişi ve ulaşımın nitelikleri, imar planları veya ula- 
şım-arazi kullanış projeleri tarafından saptanmakta, bundan 
sonra da mühendislik projeleri hazırlanmaktadır. Bu farklı
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alt-yapı mühehdisliği kollarında ülkemizde yeterli teknik uz
man bulunup bulunmadığı, uzmanlaşmayı sağlayacak eğitim ve 
örgütleşme tutumlarının ne olması gerektiği tartışılabilir. 
Projeler farklı belediyelerin bünyeleri içinde mi yapılmalı
dır? Küçük belediyeler için bu olanaksız olduğuna göre, bu 
görev merkezi bir örgüte (îller Bmkası) mi verilmelidir? Yok
sa uzmanlaşmış özel bürolar mı desteklenmelidir? Yeni ve önem
li gelişme alanlarında projeyi hazırlamak zorunluğu bü alan
ları geliştiren girişimciye mi bırakılacaktır?

ii) Çygulama :

Alt-yapının fiilen yapımı, teknik bilgi, 
uzmanlaşmış işgücü, makinalar, tecrübe ve örgütleşme gerekti
ren bir sorundur. Belediye veya karşılıklı hizmetlerde bir iş
letme tarafından yapılan uygulamada, inşaatın emaneten mi, 
yoksa ̂ yüklenici eli ile mi yapılması gerektiği, genel bir 
tartışma konusudur. İlgili kuruluşların da katkısıyla kamu 
inşaat firmaları kurulması, izlenen diğer bir yöntemdir. Şe
hirlerin büyüklüğüne ve alt-yapının türüne göre bu yöntemler 
üstünlükler ve sakıncalar sunabilir.

Yeni gelişme alanlarında, karşılıksız 
alt-yapının geliştiriciler tarafından finanse edileceği ilke
si benimsendiğinde, uygulamasının da geliştirici tarafından 
yürütüleceği kabul edilebilir. Bu durumda, kamunun yapılan 
alt-yapının kalitesini kontrol etmesi düşünülmelidir.

d.6. Bakım ve İşletme Aşaması :

Alt-yapının yapımı tamamlandıktan sonra, ba
kım, yenileme ve bazı tür alt-yapının işletme sorunları,



yapım aşamasındaki sorunlarla belirli benzerlikler sunar.
Aynı sıralama içinde bunları kısaca gözden geçirelim,

d.6.1. Dağılım Sorunları:

Bakım ve verilemenin dağılımında da, 
yapım aşamasındaki gibi kullanıcıların istekleri, alt-yapı 
türleri arasında eşgüdüm ve doğal olarak mali olanakların 
yarattığı sınırlama gibi etkenlerin etkisi olacaktır. Bakım 
ve yenilemenin imar planının gerçekleşmesindeki etkisi sınır
lı olduğundan, bu etkenin dağılım kararları üzerindeki etkisi 
de azdır. Buna karşılık, teknik verilerin önemi artmaktadır.
.eB akım ve yenileme programlarının hazırlanmasında teknik 
standartların özellikle dikkate alınması gerekmektedir.

Karşılıklı alt-yapı türlerinde ise, 
bu hizmetler gerçek hir işletme biçiminde örgütlendikleri 
takdirde, bakım ve yenilemenin dağılımının işletme kuralla
rı içinde örgütlenebilmesi gerekir.

d.6.2. Kali Sorunlar :

Hizmetlerini ücret karşılığında satan 
alt-yapı işletmesi türlerinde, bakım, yenileme ve işletme gi
derleri aşamasındaki esas mali sorun, hizmet
lerin satış bedellerinin saptanmasıdır. İşletme yaklaşımının 
mantığı içinde, bütün giderleri içeren gerçek maliyet, hare
ket noktası olmalıdır. Maliyet ise, genel çizgileriyle, bakım 
ve yenilemeyi de içine alan işletme giderlerine, ilk yatırıma, 
faizden ve ana paranın geri alınmasından oluşan mali gider
ler katılarak hesaplanır. Satış fiyatını asgari olarak gerçek



maliyetle eşit tutmak, gelecekteki yatırımlar için kaynak ya
ratılmak isteniyor ise, bu amaçla bir kar yanı eklemek gerek
mektedir.

Böyle bir işletme yaklaşımının yarataca
ğı sorun, sosyal vb. nedenlerle, hizmetler, maliyetlerinin al
tında bir fiyata satılmak istenecek olursa, izlenecek yöntem
dir. Genel .. olarak, bu durumda açık seçik sübvansiyona gi
dilmesi gerektiğine değinilmişti. Sübvansiyonu devletin veya 
belediyenin vermesi olanaklıdır. Diğer bir olanak, karşılıklı 
alt-yapı işletmelerinden birinin elde edeceği karla, diğeri
ni sübvansiyone etmektir, Aynı hizmet için farklı tarifeler 
kullanmak (fakir mahalleler ucuz, zengin mahallelere pahalı; 
bir sektörün kullanışıyla diğerininkini farklılaştırmak) bir 
başka olanaktır.

Gerçekte önemli olan, maliyeti düşürmek
tir. Yapım giderini düşürmek, özellikle işletme giderlerini 
sosyal bir örgütleşme yolu ile azaltmak ve düşük faizli kay
naklar kullanarak milli giderleri en aza'indirmek üzerinde 
durmak gerekir.

Karşılıksız alt-yapıda, tanım gereği, bir 
işletme geliri söz konusu değildir.Toplu konut alanlarında be
lediyenin bazı alt-yapıyı özel yol, özel park'vb. olarak özel 
mülkiyette bırakması ve dolayısıyla bakımına katılmaması ola
nağı ayrıcalıklı olarak vardır. Ancak genel kural, bakım ve 
yenileme hizmetleri giderlerinin belediye bütçesinden karşı
lanacağı ve bu aşamada meskûn alan-yeni gelişme alanı ikile
minin ortadan kalkacağıdır.



d.6.3»' Mkun ve İşletme Organizasyonu :

Karş ılıklı alt-yapı. genellikle bir
işletmenin sorumlluğuna bırakıldığından, işletme, bakım ve

Karşılıklı alt-yapı içinde, özel yol 
vb. nin yer almasının ülkemizde alışılmış olmadığına değinil
miştir» Dolayısıyla bu alt-yapının bakım ve yenilenmesinin 
sorumluluğu belediye*de olacaktır» İlk yapımda belediyenin 
yapımı emaneten yapması veya yükleniciye vermesi seçeneğine 
karşılık, yenilenmenin ve özellikle bakımın dolaysız olarak 
belediyede,., yürütüleceği söylenebilir. Bununla birlikte, iz
lenebilecek bir tutum da, bakım hizmetlerinin yükleniciye ve
rilmesi ve özellikle yapıcı yüklenicinin belirli koşullarla - 
bakımdan da sorumlu olmasıdır»

düşünülebilecek hedef ve ilkeler» aşağıda özetlenecektir. Bu 
hedef ve ilkelerin bazı sorunları da içerdiği, aralarında 
çelişkiler de olabileceği açıktır. Bunlarla ilgili seçmeleri 
yapmak, kararlar almak, yetkili karar organlarının görevi ol
maktadır.

a. Alt-Yapı Yapım ve Bakım Sürecini Tutarlı Bir
Süreç Olarak Yürütmek %

yenilemenin sorumluiuğuĥ  da bu işletmede olacağı açıktır.

Yerel Yönetim örgütleri ve Alt-Yapı

Belediye alt-yapısı konusunda genellikle izlenmesi

Yukarıda tartışılan belediye alt-yapısmın ya
pım, bakım, yenileme, işletme sürecinde, farklı alanlarda de
ğişik tutumlar izlenebileceği açıktır. Ancak önemli olan,



Geçilen tutunlar arasında tutarlılığın sağlanması, çelişik 
'zararların birlikte uygulanmasından kaçınılmasıdır»

Örneğin; alt-yapının belediye tarafından mı, yok
sa merkezi idare tarafından mı yapılacağı bir seçme konusudur. 
Fakat bir kez bu görev belediyelere verildi mi, belediyelere 
bu görevleri yapmaları için gerekli mali kaynakların da sağlan
ması zorunludur.

Şehirlerde, karşılıklı diye isimiendirdiğimiz alt
yapı hizmetlerinin kamu idareleri tarafından doğrudan doğru
ya mı, yoksa bu amaçla kurulan kamu işletmeleri yolu ile mi 
yürütüleceği de, diğer bir seçme konusu olabilir. Ancak, bu 
görevin, işletmeler yolu ile yapılması seçiliyorsa, sorumlu
luğu yüklenen bu işletmelere yetki de tanınması işletme biçi
minden; hizmetin satış ücretine kadar, genel denetim dışında 
kamu idarelerinin karışmasının sınırlandırılması gerekir.

b. Belediye Alt-Yapısı İle Diğer Politikalar 
Arasında Eşgüdüm Sağlamak :

Belediye alt-yapısının, şehirleşmeye ilişkin 
diğer politikalarla çok sıkı ilişkileri olduğuna değinilmiş
ti. Örneğin; belediye gelirleri, konut politikası, planlama 
stratejisi gibi alanlarda alınan kararlarla alt-yapı politi
kasının beraberce düşünülerek koordine edilmesi'gerekmekte
dir.

c. Belediye Alt-yapısının Öncelik Derecelerinin
Saptanması ;



i) Ulusal Düzeye -i Öncelik Derecesi ?
Türkiye'de cır yandan devamlı olarak şe

hirleşmenin öneminden söz edilirken, öte yandan şehirleşme- 
n n en önemli bir öğesi olan c lediye alt-yapısı, 5 yıllık 
planlarda ciddi biçimde ele dala alınmamaktadır. Bu tutumun 
temelinde, konut sektöründe de ÛLduğu üzere, belediye alt-ya- 
pısının iktisadi bir olay değil de bir tüketim harcaması ol
duğu yönündeki kabuller yatsa gerektir*;

Terminoloji tartışmalarına girmeden, ko
nunun, önemiyle orantılı biçimde ele alınması gereğine işaret 
edelim.

ii) Şehirleşme Yatırımları İçinde Belediye 
Alt-Yapısının Öncelik Derecesi ;

Şehirleşmeyi oluşturan yatırımları sanayi 
vb. faaliyet kolları, konut, sosyal alt-yapı ve belediye alt
yapısı olarak dört grupta incelemek olanaklıdır. Belediye alt 
yapısı her türlü şehirsel faaliyete hizmet edeceği için, bun
ların gelişmesi açısından öncelik taşımaktadır. Özellikle, 
şehirlerimizde konut alanında en önemli tıkanıklık alt-yapı- 
da olduğu için, bu iki sektörü birlikte düşünmek,bir yandan 
bunlara ayrılan ortak kaynakları arttırmak, öte yandan da 
bu iki sektör arasındaki dengede belediye alt-yapısma önce
lik tanımak gerekmektedir.

d. Şehir Gelişmesini Desteklemek

Belediye alt-yapısı, şehirleşmenin farkla bö
lümlerine olan etkisi nedeniyle, şehirlerin gelişmesinde önem
li bir etken olarak kullanılabilir.



i) Şehir Planının Uygulanmasını Desteklemek:

Süreç incelenmesinde değinildiği üzere, 
alt-yapının dağılım kararları, şehir planının gerçekleşmesini 
sağlamak amacı ile kullanılmalıdır.

ii) Konut Yapımını Desteklemek s

Alt-Yapı hızlı konut üretimini destekle
mekte de önem taşımaktadır. Özellikle toplu konut uygulamaları
nın etkin biçimde yürütülmesi için, arazinin alt-yapı ile do
natılması süreçinin açıklık ve hız kazanması gerekmektedir»

iii) Sanayii Desteklemek :

Özellikle orta ve küçük ölçekteki sanayi 
alanlarının seçilmesinde ve gelişmesinde, alt-yapı önem sunmak
tadır. Bu açıdan şehirdeki sanayi alanlarının gerekli alt-ya-- 
pı ile donatılması gerekmekte, bu ise arsa fiyatlarının yük
selmesine yol açmaktadır. Organize sanayi bölgeleri bu çeliş
kinin çözümünü amaçlayan bir formüldür.

e. Kentlerin Alt-yapı gereksinmelerini En az 
Yatırımla Karşılamak:

Her türlü yatırım için benimsenebilecek bu 
hedef, belediye alt-yapısında özel bir önem kazanmaktadır. 
Gerçekten, bir kez, belediye alt-yapısındaki gereksinme kav
ramı günümüzde açıklıktan yoksundur. Öte yandan, belediye alt
yapısı, özellikle ihmal edilmiş bir sektör olduğu için, ras
yonel yapım ve dolayısıyla hizmeti ucusa karşılamak teknikle
ri az geliştirilmiş bulunmaktadır.



Genellikle belediye alt-yapısına yatırılan 
kaynakların arttırılması gerekmektedir. Ancak bu arttınşm 
belirli sınırları olacağı da açıktır. Dolayısıyla, bazla şe- 
birleşen fakir bir ülkede, asgari alt-yapı gereksinmesi kav
ramının açıklık kazanması ve alt-yapının yapımında da rasyo
nel teknikler araştırılması zora nluluğu bulunmaktadır.

f. Belediyelerin Sınıflandırılması İle Beledi
ye Alt-Yapısı Arasındaki İlişki ;

Şehirlerin büyüklüğüne ve diğer nitelikle-
i

rine göre, mali olanak, teknik personel, çözümlenecek soru
nun türü vb. nedenlerle belediye alt—yapısının yapımı, bakım 
ve işletmesinin farklı biçimlerde ele alınması gerektiği açık
tır. Öte yandan şehirlerin niteliklerine göre farklı beledi
ye örgütleri bulunması gerektiği de bir gerçektir. Belediye
lerin sınıflandırılması konusu günümüzde ciddiyetle ele alın
mamış bulunmaktadır. Ancak bu sınıflandırma ve alt-yapının 
örgütlenmesi arasında bir ilişki kurulması gereği, benimsen
melidir.

E) Yerel Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi ;
Ülkemizde, yerel yönetim örgütleri, batı ülkele

rinde olduğu gibi toplumsal değişmenin bir sonucu olarak bir 
gereksinmenin, kentlerin gereksindiği hizmetlerin onlarca 
seçilmiş örgütler eliyle gerçekleşmesini sağlamak için kurul
muşlardır. Bu nedenle geçmişleri eski değildir»ve hep merkezin 
baskısı altında kalmışlar, demokratikleşme sürecinde çok önem
li bir konumları olmasına rağmen, bu temel ereğe kendileri de 
uyamamışlardır.



Bugün kentli için hizmet üreten ve anların seçimiy

le iş başına gelen yerel yönetim örgütleri, gelişen topluma 

ayak uyduramadıkları, merkezin vesayetinden kurtulamadıkları 

ve mali olanaklardan yoksun bırakıldıkları için var olma ne

deniyle ters düşecek şekilde çalışmakta , ya da çalışamaz hale 

gelmektedirler. Yerel yönetim örgütlerinin sorumluluğundaki 

görevlerin merkezi yönetimce nasıl ele geçirilmiş olduğu, 

aşağıdaki çizelgede görülmektedir,

Yerel yönetim örgütlerinin sorunlarını çözümlemek 

için bugüne kadar bir çok öneri geliştirilmiş, ancak bunlar 

değişen kuşulları, en azından teknolo ji seviyesi, ve toplum

sal yapıyı veri olarak almadıkları, yerel yönetim örgütlerini 

guruplamalıkları için, revizyon önerisi olmaktan ileri geçe

memişlerdir. Komisyonda bu örgütlere yeni bir yorum getirilmeğe 

çalışılmiştır.



ÇİZELGE 1
ŞEHİRLERDEKİ BAŞLICA KAMU GÖREVİ GRUPLARI VE GENELLİKLE 
SORUMLU OLAN KURULUŞ :

Temel Şehirsel 
alt-yapı

Ana
Yatırım

Bakım ve 
Yenileme

Hizmetin
Yapımı Kont:

Yollar ve 
Meydanlar M,(C) M _

Kanalizasyon M,(C) M - -

Parklâr ve 
Mezarlar M M M —

Su (X) M, Cf s M,C,e M , e -
Elektrik (X) M,C,e M,C,e M,e‘ -
Havagazı M,e M,e M ,  e -

Telefon (X) C,e C,e C f  e -

v.s.

Temel Şehirsel 
Hizmetler
Çöp toplama M M M
Yolları temiz
leme M M M —

İtfaiye M M M -
Genel Polis - .,C (M) -

Trafik M, C M, C M,C -

Kamu Ulaşımı (X) M,e M,e M,e -
Temizlik ve 
kontrolü _ _ — M
Piyat kontrolü - - - M
v.s.
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ÇİZELGE 1 (Devana)

İmarla İlgili 
Görevler

Nazım Plan M,C

Ayrıntılı Planlar - - M, (C) -

Plan Değişıiclılcıei-i # - M,(C) -

imar Ruhsatı - - M,(C) -

İnşaatı Kontrol - - - M

İmar Programı - - M,(C) -

Ekonomik Nitelikte 
Görevler

Hal (X) M M U

Mezbaha (X) M M M -

Pazar Yerleri (X) M M - M

Sanayi Bölgesi, Çar
şısı dii9İ dUîckan ve. C,M,e C,M,e _|

yapıp kiralamak (X) 
(Otel) M, M - -

Ticaret vs. odalarını 
organize etmek vs. - - M, C M

Temel Sosyal Görevler 

Eğitim Hizmetleri C,(M) C,(M) C,(M) .

Sağlık Hizmetleri C , ( M ) C , ( M ) C , ( M ) -

Dini Görevler C,M C.M 
r | C,M -

vs. .



ÇİZELGE 1 (Devamı)

Diğer Sosyal ve 
Eilltürel Görevler
Eski Eserleri 
korumak C,(M) C, (M) C, (M) C,M
Kütüphane, kültür 
merkezi toplantı 
salonu M,C M,C M,C
Mesleki kurslar M,C M,C M,C -
Spor Alanı M,C M,C - -
İhtiyarlara, çocuk
lara bakım ve yardım M,C M,C — _

Ucuz konutlar (X) 
v.s.

M,C M,C — —

Mali ve Hukuki 
Görevler
Mahalli vergiler - - M,C -
Belediye Cezaları - - M -
İstimlâk - - M,C -
V.s,

NOTLAR î M: Belediye
Cs Devlet
e; Özel ve kamu şirketi 
()î İlginin nisbeten azlığı 

(X)s X karşılığında para alınabilen hizmetler



1) Yerel Yönetim Örgütlerinin Yeniden Düzenlenmesi Konu-. 
sunda Bugüne Kadar Yapılmış Çalışmalar ;

1961 Anayasası Sosyal Hukuk Devleti isterlerine 
cevap verebilmek için, ekonomik ve sosyal kalkınmayı bir ilk» 
olarak vazetmiştir. Devletin bu alanda bir kalkınmaya yönelm»* 
si zorunluluğu ise, kalkınmanın araç ve yapıcısı olarak, her 
şeyden önce, idareyi ilgilendirmektedir. Bu nedenledir ki, 
ilgililere idareyi yeniden düzenleme fikrini ilham eden ve 
onları bu düzenlemeye zorlayan ilk belgenin 1961 Anayasası 
olduğunu söylemek mümkündür.

Anayasanın getirdiği genel ilkeler dışında, Beş Yıl
lık Kalkınma Planları ile Yıllık Programlarının Mahallî İdare* 
lerin Yeniden Düzenlenmesi hakkında önemli ilkeler ve öneri
ler içerdiği konu ile ilgilenen çevrelerce çok iyi bilinmekT 
tedir.

Ayrıca, planlı kalkınma felsefesi çerçevesinde, 
merkezî ve mahalli idareler üzerinde çok özel araştırmalar"d» 
yapılmıştır. MEHTAP, İdareyi ve İdari Metodları Yeniden 
Düzenleme Çalışmaları, Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden 
Düzenlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, İçişleri Bakanlığı. İç- 
Düzen Çalışmaları ve bu çalışmalar sonunda hazırlanan İL 
Özel İdareleri, Belediyeler ve Köy İdareleri Kanun Tasarısı 
Taslakları ile Metropoliten İdarelerle ilgili- araştırmalar 
örnek olarak sıralanabilir.

13.2.1962 gün ve 6/209 sayılı Bakanlar Kurulu Kar
arına dayalı olarak yürütülen ve merkezi idarenin yeniden 
düzenlenmesi esaslarının araştırılması amacını giden MEHTAP 
Projesi, merkezdeki kuruluşlar ile merkezî Hükümet



Teşkilâtının, taşra birimleri ve mahalli idareler 
arasında görev dağıtımı, mahalli idarelerin yetkileri, kay
nakları, teşkilâtlanması konularının ayrı bir proje olarak 
ele alınıp incelenmesi tavsiyesinde bulunmuştur.

5.6.1964 gün ve 6/3167 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca çalışmalarına başlıyan İdareyi ve îdari Metodları 
Yeniden Düzenleme Komisyonu, Merkezi ve Mahalli İdareler araT 
smda görevlerin dağılışı, kaynakların araştırılması, eş 
güdümün sağlanması ile yasalarının biçimi, karşılıklı bağ ve 
ilişkileri ve vesayetin niteliği, personel, merkezi destek 
kuruluşları, arsa politikası, işletmeler konularında ortak 
belediyeler, il özel idareleri ve köyler ayrımına göre de bu 
raporda ifade olunanlara benzer özel ve ileri düzeyde ilke
ler önermiştir.

MEHTAP'ta tavsiye olunan ve DPT ile TODAİE'nin işbir
liği ile profesör Pehmi Yavuz tarafından hazırlanan Türk 
Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Bir Araş
tırma adlı inceleme de konumuz yönünden altılmış olan önemli 
bir adım niteliği taşımaktadır.

Yukarıdan beri açıklanan inceleme ve araştırmalardan 
ayrı olarak, 1967 de başlatılan ve 1971 de sonuçlandır ıla- 
bilen İç-Düzen Projesi çerçevesinde mahalli idarelerin yeni
den düzenlenmesi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca 12 
adet Kanun Tasarısı Hazırlanmıştır. Anayasa’nın 116. mad
desinin getirdiği espri içinde ve İç-Düzen araştırması sonuçlar 
doğrultusunda hazırlanan ve günün ihtiyaçlarına cevap vere
bilecek bir nitelik taşıyan bu tasarılar şunlardır :



- Belediye Kanunuı Tasarısı»

- İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı,

- Koy Kanunu Tasarısı,

- Belediye Cezaları Kanun Tasarısı,

- İş Yerlerinin Hafta Tatili, Öğle Dinlenmesi ve 

Açılıp Kapanma Saatleri Hakkında Kanun Tasarısı,

- Mahalli İdareler Enstitüsü Kanun Tasarısı,

- Mahalli İdareler Mali Denetleme Kurulu Kanun Tasa

rısı,

- Mahalli İdareler İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 

Kanun Tasarısı,

- Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı,

- Mahalli İdareler Memurları Kanun Tasarısı,

Yukarıda sayılan Metropoliten Hizmet Birliği Kanun 

Tasarısı bu çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve 

bazı değişikliklere uğradıktan sonra İstanbul Metropoliten 

Hizmet Pirliği Kanun Tasarısı olarak 1976 yılı Haziran ayı 

içinde Başbakanlığa sunulmuştur. Bu tasarının uzunca bir 

hazırlık safhası olmuştur. İfade ede].im ki; 1968 yılında 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Metropoliten nitelikteki şehirlerin 

idari yapısının ne olması gerektiği hakkında İçişleri Bakan

lığı bünyesinde bir poroje~çalışmasına geçilmiştir. Bakanlıkyt 

görevlendirilen elemanlar büyük şehirlerin ve şehir topluluk.

1 arının bulunduğu ülkelerde örgütlenmenin ne yolda olduğu 

hakkında teorik, hukukî ve uygulamaya dönük araştırmalar yap

mışlardır.

Bu çalışmalar sonunda 1970 yılında ortaya çeşitli 

raporlar konulmuştur.



1971 yılında Hükümet ile Dünya Bankası arasında 
arasıma yapılan görüşmeler ve akdedilen anlaşma sonunda İs
tanbul Şehirsel Gelişme Projesi adı altında ve İmar ve İskân 
Bakanlığının yakın denetiminde bir proje çalışması uygulama
sına geçilmiş ve İstanbul Nazım Plan Bürosu ile işbirliği ha
linde gerek uygulamaya ve gerekse örgütlenmeye ilişkin çeşit
li araştırmalar ortaya konmuştur»

1973 yılında çeşitli Bakanlıklardan oluşan ve Met
ropoliten nitelikte şehirlerin yönetsel yapısını da kapsıya- 
cak konularda kararlar alması öngörülen Bakanlıklararası İmar
Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

1971-1974 yılları arasında İçişleri ve İmar ve 
İskân Bakanlıkları arasında, İcra Plânlarının her yıl yeni
lenen tavsiyelerine uygun olarak, sürekli temas ve çalışmalar 
yapılmak suretiyle ortaya konulan İstanbul Metropoliten Hiz-' 
met Birliği Kanun Tasarısı ve gerekçesi 1975 yılı içinde il
gili Bakanlık ve Kuruluşların görüşlerine sunulmuş i alınan 
görüşlere göre yeniden yazıma tabi tutulan tasarı taslağı yu
karıda belirtildiği gibi Bakanlar Kurulu'na iletilmek üzere 
Başbakanlığa sunulmuştur»

2. Bugüne Kadar Geliştirilen Önerilerin Başarısızlık
Nedenleri %
Bugüne kadar yerel yönetim örgütlerine ilişkin 

olarak geliştirilen Önerilerin başarıya ulaşmamasının neden
leri bu şekilde özetlenebilir ;

Bu çalışmalarda;
a. Yerel Yönetim Örgütleri arasındaki ve zaman 

içinde örgütlerin görev ve işlevlerinde ortaya çıkan farklı
laş maler’a hiç değinilmemiştir.



Gerçekte, yerel yönetim olgusu tek düze bir ol
gu değildir.' Aralarında büyük farklılaşmalar vardır. Bu fark
lılaşmalar, örgütlerin hizmet ettikleri kentlerin Büyüklükle
rinden, örgütleşme durumlarından, büyük bir kentin tek ya da 
çevresindeki küçük örgüt olanaklarından, bölgeler arası fark
lılaşmaların kentlere yansımalarından, kentlerin niteliksel 
özelliklerinden, büyüme hızlarından, gelir durumlarından ve 
hatta belediye meclislerinin yapılarından v.b. doğmaktadır.
Bu farklılıklar giderek örgütlerin hizmet anlayışlarının ve 
merkezi inetimle olan ilişkilerinin farklılaşmasına neden 
olmaktadır. Bütün bunların, özellikle merkezle ilişkilerin, 
geliştirilecek önerilerde yer alması zorunludur.

Çalışmalarda bugünkü merkezi yönetim-yerel yöne
tim ilişkileri bir veri olarak alınmıştır. Yerel yönetim bi
rimleri olan belediyeler, uzun bir süre sonucunda merkezi yö
netime yetkilerini kaptırmış ve güçsüzleşmişlerdir. Ülkedeki 
yönetimin merkezileşmesinin siyasal ve teknolojik nedenleri, 
vardır. Bu nedenleri tanımlamadan önerilecek yerel yönetim 
örgütü modellerinin uygulama olanakları doğal olarak yoktur.

Ayrıca, merkezileşme eğilimi kendi kendini hız
landıran, güçlendiren bir süreç olarak gelişmektedir. Güçsüz- 
leşen belediyeler kendi üzerlerine düşen hizmetleri mali ola
naksızlıklar ve yetenekli personel bulunmaması gibi nedenlerle 
yerine getiremeyinc-e, merkezi yönetim bilinçli bir şekilde bu 
işlevleri de yükümlenmekte, bu vesile ile yerel örgütün siyasi 
etkenliğini biraz daha azaltmaktadır.

Yerel yönetimin güçlü kılınması, gelirlerinin 
arttırılması konusunda olumlu öneriler getirilmemiştir.



Yerel yönetim örgütleri bugün büyüK mali olanak
sızlıklar içindedirler o Bugünkü olanaklar ya denetim organla
rından sağlanmakta» ya da üretilen hizmetlerden dönüşümlü 
olarak alınmaktadır kiş bunlar çoğu zaman üretilen hizmetin 
bedelinin altında kalmaktadır»

Önerilerde yalnızca bunların miktarını artırnak 
ya da yerel yeni bazı vergiler koymanın yararları savunulmak
tan öteye gidilememiştir. Bu da bugünkü durumun devamı demek
tir. Mali güçsüzlüğün nereden kaynaklandığı bilinirse, çözüm 
önerisinin de nerede olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır.



SONUÇLAR s

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yerleşme, Bölgesel 
Gelişme, Kentleşme, Konut Özel İhtisas Komisyonu, çalışmala
rını alt komisyonlara ayrılarak sürdürmüş ve alt komisyon ra- 

tartışılması sonucunda ana metin elde edilmiştir.

Komisyonun konu ve sorunlara yaklaşırken benimsediği 
genel çerçeve aşağıdaki şekilde saptanmıştır :

Ülkede artık, yerleşme, bölgesel gelişme, kentleşme, 
konut, arsa, altyapı ve yerel yönetim örgütleri konularında 
yeni yorumların yapılması ve yeni tanımların getirilmesi ge
reği doğmuştur. Bu nedenle komisyon, önce bu yorum ve tanımla
maları, doğru ve gerçekçi olarak yapmalı, sonra bunlara daya
lı olarak temel ilkelere saptamalı, bu.ilkeleri gerçekleşti
recek önerileri' geliştirmelidir.’ Diğer bir deyişle, komisyon
da önce sorunlar saptanmış, sonra ilke ve öneriler gelişti
rilmiştir.

Komisyon çalışmalarını iki temel kabule dayandırmıştır:

i. Türkiye, yerleşme, bölgesel gelişme, Kentleşme ve 
Konut Konularında bir dönüm noktasına gelmiştir. 
Ülkemizde artık kentleşme toplumsal değişmenin 
bir aracı olarak değerlendirilmelii önerilmeli, 
yönlendirilmelidir. Konut. toplum yapısını oluş
turan sosyal ve ekonomik ilişkilerin doğurduğu 
yaşam biçiminin mekânda yansımasının araçların
dan biri olarak ele alınmalıdır.’



Arsanın sorun olmasının temel nedeni, insan emeğiy- 
■ le üretilemeyen bir kaynak olan toprağın alınıp sa- 
tılabilen bir met®7 olarak görülmesidir. Kişinin 
yaşam koşulları toplumsal ve fiziksel çevre koşul
larının bir işlevi olduğuna ve bunları genelde 
teknik ve toplumsal alt yapı belirlediğine göre, 
alt yapı karşılanması zorunlu bir gereksinmedir.
Yerel Yönetim Örgütleri halkla bire bir ilişki ku
ran ilk demokratik örgütler oldukları için, bunla
rın değişen koşullara göre yeni görev ve işlevle
rinin tanımlanması zorunludur.

2. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, bir geçiş dö
nemi planı olarak yorumlanmalı ve değerlendirilme
lidir. Geçiş dönemi planı anlayışı, yeni tanımla
ma ve değerlendirmeleri, bunla.ra göre saptanan il
ke ve önerilerin gerçekleşmesini ve bunları ger
çekleştirecek örgüt biçiminin yerleşip kurumsallaş
masını içermektedir.

Komisyonun benimsediği temel ilkeler aşağıda sıralanmış
tır :

1. Kentleşme, toplumsal değişmenin, kalkınmanın ve 
mekânsal dönüşümün en etkin aracı olarak kullanılmalıdır.

2. Arsa ve konut arzı, altyapı olanakları, kentleşme
yi yönlendirmede birer araç olarak kullanılmalıdır.

3. Konut ve Altyapı toplumsal hizmetlerdir. Arsa ve
konut meta olmaktan kurtarılmadıkça, sorun çözümlenemez.
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4. Yerel yönetim örgütlerinin yeni görev ve işlevleri 
belirlenmeli, bunların merkezin vesayetinden kurtarılmaları 
sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, komisyonumusjçalışmaları kapsamına giren 
konular mekanla ilişkili olduğu için, saptanan ilke ve öne
rilerin plana mekân boyutunun sokulması ve emredici planlama 
yaklaşımıyla gerçekleşebileceği kanısına varmıştır.

Saptanan ilke ve önerilerin gerçekleşmesi için plan dö
neminde yürütülmesi gerekli araştırma konuları aşağıda sıra
lanmıştır.



Arsa ve konut arzı ile altyapı olanaklarının kent
leşmeyi yönlendirmede araç olarak kullanılmasının 
ölçütleri*

Yerel yönetim örgütlerinin toplumsal değişimi hız
landırmasını ve kentsel yaşam koşullarını geliştir
mesini sağlayacak yeni görev ve işlevlerinin be—- 
lirlenmesi.

Bölge planlama olgusunun tanımı ve planlama kademe
leri içindeki yeri; ;

DPT'nın mekân boyutunu irdeleyecek şekilde yeniden 
örgütlenmesinin esaslarının saptanması.

Bölge planı ölçeği altındaki tüm aşamaların DPT'ncj. 
yeniden değerlendirilmesi.

Mekânsal kararları üreten ve uygulayan kuruluşları* 
görev ve yetkilerinin yeniden saptanması.

Mekân planlaması ile sektör planlaması arasındaki 
yatay eşgüdümün esaslarının saptanması.

Kentsel kademelenmenin dengeli gelişme ve yerleşme
yi güçlendirecek biçimde yönlendirilmesinin araç
ları .

Ulaşım planlamasının tarımda modernleşmede, kent
leşmede ve endüstrileşme bir araç olacak külli al
masının esaslarının saptanması.

Yerleşme kararları ve endüstri yer seçimi kararla
rının ilişkileri.



Bölgesel gelişme Ve yerleşme konularındaki bilgi 
birikimini değerlendirecek yöntemler geliştiril
mesi. - .

Konut ve çevresinin düzenlenmesinde halk katılımı
nın örgütlenmesinin koşulları.

Konut üretiminde ulusal kaynakların israfını ve 
halk yararıyla bağdaşmayan gelişmeleri önleyecek 
yasal düzenlemelerin saptanması.

Konut üretimine ayrılacak ulusal kaynakların belir
lenmesi.

Kçmut üretiminde asgari sağlık koşullarının^ Isı ve 
İzolasyon gibi maliyet düşürücü araçların belirlen
mesi.

Bölgeler ve yerleşmeler açısından ailelerin nitelik
sel ve niceliksel özelliklerinin saptanması.

Ulusal kaynaklar, asgari sağlık koşulları ve aile 
yapıları gözönünde bulundurularak konut standardları- 
nın saptanması.

Bölgeler ve yerleşmeler açısından iklimle dengeli 
bina yapımının esaslarının belirlenmesi ve standard- 
laştırılması.

Kentsel arsanın kişisel kullanımına getirilecek 
sınırlamaların belirlenmesi.

Kentsel arsa stokunun kentleşmenin yönlendirilmesin
de araç olarak kullanılmasının esaslarının belirlen
mesi.

Kamu elindeki toprakların arttırılmasında toplum
yarar-ına—ters düşmeyecek yöntemlerin saptanması.
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değerin topluma dönüştürülmesini sağlayacak aktif 

tedbirlerin belirlenmesi.

Altyapı yatırım dağılımının bölgelerarası dengesiz

liği giderecek şekilde düzenlenmesinin esasları.

Altyapı projelendirme, yapım, işletme ye bakım süreç

lerinin bir bütün olarak ele alınmasını sağlayacak 

düzenlemelerin saptanması.

Bölgesel farklılaşmaları< tabakalaşmayı ve normları 

rı içeren altyapı standartlarının saptanması.

Bölgelerarası toplumsal altyapı farklılaşmalarının 

değerlendirilmesi.

Yerel yönetim örgütlerinin üreticilik koşullarının 

belirlenmesi.

Yerel yönetim örgütlerinin niteliksel ve niceliksel 

özelliklerinden doğan farklılaşmaların yapı ve 

örgüt biçimlerine yansımasının esaslarının saptan

ması .

Yerel yönetim örgütü kurmanın gerçekçi niteliksel 

ve niceliksel özelliklerinin saptanması.
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