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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Ülkemizde nüfus artışı, iller ve bölgeler arasında yaşanan göçler, afet riski, konut stokunun 

niteliği gibi unsurlar konut ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca, insanca yaşamanın bir gereği olarak 

daha nitelikli, güvenli, dayanıklı, erişilebilir, ekonomik olarak karşılanabilir, temel sosyal ve 

teknik hizmetleri sağlanmış konut ve konut çevrelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede 

konut, Anayasamızın 57. maddesinde de belirtildiği gibi bir insan hakkı olarak ele alınmakta, çağdaş 

yaşam çevrelerinin oluşturulması ile birlikte değerlendirilmektedir. 

Ocak 2016’da yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 

tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de izlenmektedir. Bu kapsamda, ülkelerin bu hedefleri ulusal 

kalkınma planları ve politikaları ile bütünleştirmeleri beklenmektedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 11.’si “Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar” başlığı 

altında “kentleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmek” 

şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda “2030'a kadar, herkesin yeterli, güvenli ve ekonomik olarak 

karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması ve gecekondu alanlarının 

iyileştirilmesi” hedeflenmektedir.  

Ekim 2016’da Ekvator’un başkenti Kito’da gerçekleştirilen III. BM-HABİTAT Konut ve 

Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı’nın sonuç bildirisi olan Yeni Kentsel Gündem (YKG), 

BM’nin 71. Genel Kurulunda 23 Aralık 2017’de kabul edilmiştir. Yeni Kentsel Gündem ile konut 

politikalarında “kentsel eşitlik” ve “kimsenin arkada bırakılmaması” ilkeleri; sürdürülebilir bir 

kentsel çevre için “konut”u merkeze alan yaklaşımlar, kentlerin planlı, düzenli ve denetimli 

gelişmesi ilkesi benimsenmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte “kapsayıcılık” ve 

“dayanıklılık” ilkelerinin de konut politikalarında dikkate alınması ön plana çıkmıştır.  

Ülkemizde konut talebini belirleyen önemli unsurlardan birisi nüfus yapısıdır. Nüfusumuz, 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına 

göre 2017 yılında bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artmış, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 80 

milyon 810 bin 525 kişi olmuştur. Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında 

binde12,4 olarak gerçekleşmiştir. 

TÜİK tarafından 2017 ADNKS sonuçları temel alınarak hesaplanan 2018-2080 dönemi nüfus 

projeksiyonlarına göre, nüfus göstergelerindeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, Türkiye 

nüfusunun 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişi olacağı öngörülmektedir. Bu durumda, 

önümüzdeki 5 yıllık Plan Döneminde nüfusumuzun 86 milyon 907 bin kişi olacağı ve yaklaşık 6 

milyon kişi daha artacağı tahmin edilmektedir. 
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Ülkemizde kentleşme oranı yükselirken; hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimini 

sürdürmektedir. 1960 yılında 5,6 olan hanehalkı büyüklüğü, 2011 yılında 3,8’e, 2012 yılında 3,7’ye 

inmiş, azalma eğilimi 2017 yılında da devam ederek 3,4’e düşmüştür. Bu veriler dikkate alınırsa, 

sadece nüfus artışı kaynaklı konut ihtiyacının yeni plan döneminde yaklaşık 1 milyon 482 bin 

olacağı tahmin edilmektedir.  

Ülkemizde son 10 yılda üretilen konut sayısı yaklaşık 6,5 milyondur. 2008 yılında yapı 

kullanma izni alan konut sayısı 356 bin iken, 2017 yılı sonu itibariyle bu rakam yaklaşık 817 bine 

yükselmiştir. 2008 yılında yapı ruhsatı alan konut sayısı 501 bin iken, 2017 yılında bu rakam 1 

milyon 316 bine ulaşmıştır.  

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2017 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı 

(UAVT) verilerine göre Türkiye’de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, 

kapıcı dairesi) 32,7 milyondur. 

Toplam konut sayısı artarken, üretimin ihtiyacı karşılama oranı iyileşmekte,  ancak farklı 

yerleşmeler, farklı gelir grupları ve farklı hanehalkı türleri itibarıyla konut ihtiyacı devam 

etmektedir. Halen ülkemizde dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konuta erişimi konusu, 

önceliğini korumaktadır.  

TÜİK verilerine göre ülkemizde 2,5 milyon yoksul hane, yaklaşık on milyon kişi 

bulunmaktadır. Bu gelir grubundaki hanehalkının konut edindirme sisteminden faydalanması 

önemini korumaktadır. 

Bu doğrultuda, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentsel alanlarda yoğunlaşan konut sorunu 

için etkili çözümler üretilmesi; sürdürülebilir, güvenli, dayanıklı, erişilebilir, yaşanabilir ve 

ekonomik olarak karşılanabilir konut sunumunu sağlamak amacıyla politika ve programların 

geliştirilmesi öncelikli görülmektedir.  

Bu konuda kamunun düzenleyici, denetleyici ve yol gösterici konumunun geliştirilmesi; karar 

alma süreçlerinde kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının katkısının sağlanması 

önemini korumaktadır. 

 Ülkemizde kentsel afet risklerini azaltmaya yönelik yenileme ve dönüşüm çalışmaları 

önceliğini sürdürmektedir. Bununla ilgili olarak mevcut konut stokunun iyileştirilmesi; ekonomik, 

toplumsal, fiziksel ve çevresel koşulların kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla ele alınması, dar 

gelirlilere ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konut stokunun bu kapsamda artırılması önem 

taşımaktadır. 
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Konut sektörünün, ülkemizde yürürlükte olan enerji verimliliğini artırmaya yönelik mevzuat 

ile dünyada hız kazanan yenilebilir enerji ile ilgili etkin politika ve stratejiler göz önüne alınarak 

geliştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkemizin enerji ve doğal kaynaklarının verimli ve çevreye 

duyarlı şekilde değerlendirilmesi, enerji üretiminden nihai tüketime kadar bütün süreçlerde 

verimliliğin artırılması yaklaşımının konut politikalarına, konut projelerine ve tasarımlarına 

yansıtılması önemlidir.
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SUNUŞ 

Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu, Türkiye’nin sürdürülebilir konut ve kentsel 

gelişimine katkı sağlayacak politikalar üretilmesi açısından önemli ve değerli çalışmalar 

gerçekleştirerek bu raporu hazırlamıştır. 

Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaya kamu 

kurumları, özel sektör, meslek örgütleri, STK ve üniversite temsilcileri ile bütün sektörü 

kapsayıcı zengin bir katılım sağlanmış, verimli ve değerli bilgiler ortaya konulmuştur. Bu 

çalışmanın hem ülkemize hem de sektöre uzun vadede yararlar sağlayacağına inanıyorum.  

1963 yılında başlayan planlı döneme geçişten bu yana 10 adet Kalkınma Planı 

hazırlanmıştır.  2023 yılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümüdür. Bu nedenle başta 

Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz ve Bakanlıklarımız 2023 yılı için 

önemli hedefler belirlemiştir. 2023 hedefleri kapsamında özel sektör, kamu kurumları, 

üniversiteler ve meslek örgütlerine Konut Politikaları özelinde önemli görevler düşmektedir.  

Türkiye’de konut sektörü; nüfus artışı, göçler ve kentsel yenileme gibi nedenlerden dolayı 

her geçen gün önemini artırmakta, daha nitelikli ve güvenli yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler,  farklı yaşam biçimlerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar daha 

nitelikli ve konforlu yaşam alanlarının üretilmesi gereğini ortaya koymaktadır.  Bireyler,  çevre 

ile etkileşimi olan, sosyalleşme imkânı sunan yaşam alanlarını daha çok talep etmektedir. Bu 

yüzden önümüzdeki 5 yıllık plan döneminde de nicelik gerekliliklerinin yanı sıra, nitelikli konut 

ve belli çevresel koşulların sağlandığı ortamlara daha çok ihtiyaç duyulacaktır.  

Konut kavramı, insan hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde, sağlıklı, sürdürülebilir 

ve kaliteli yaşam çevreleri oluşturulmasını da içermektedir. Diğer bir ifadeyle konut, sadece 

barınılan binalar olarak değil,  insanın fiziksel, kültürel, çevresel, ekonomik, sosyal ve 

psikolojik ihtiyaçlarının da dikkate alındığı, yapı ve çevresiyle birlikte değerlendirilen, uygun 

ve sürdürülebilir kentsel mekânların üretildiği yerlerdir. 

Bir kentin fiziki dokusu şüphesiz toplumun ve o çevrede yaşayan insanların özelliklerini 

de yansıtmaktadır.  Fiziksel doku toplumun ve bireylerin bugününü ve yarınını, kişilik yapısını, 

tercihlerini, kültürünü ve yaşam biçimini de etkileyebilmektedir. Bu sebeple tarihimizin, 

kültürümüzün birikimini koruyarak modernitenin olanaklarının en üst düzeyde 

değerlendirilmesi, küresel süreçlerin izlenmesi gerekliliği vurgulanmıştır.  
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Tarihimizde yüksek binanın ölçütü, ağaçların boyu kabul edilirken bugün gelinen noktada 

gökdelenler büyükşehirlerde cazip hale gelmiştir. Yüksek katlı binalar ve dev kuleler 

büyükşehirlerin gerçeği olmakla birlikte, insanca yaşam için ideal kentlerin hedeflediği bir 

kentsel ortamı göstermemektedir.  

Hedefimiz ve önceliğimiz, insanca yaşama uygun konut ve çevrelerini ortaya koymak, 

bunun için yatay mimariden mümkün olduğunca çok yararlanmaktır. Burada, kamu kuruluşları 

başta olmak üzere Konut sektörünün bütün paydaşlarının özen göstermesi önemlidir.  

Bir başka konu “mahalle” kavramıdır. “Mahalle”  kavramı kent ve ortak yaşam için çok 

değerli ve önemlidir. Çünkü insan aynı zamanda mekânsal bir varlıktır. Bu mekânsal alan 

sadece insanın hayatını idame ettirdiği bir alan değil, aynı zamanda insanın iletişim ve etkileşim 

içinde olduğu bir ortamdır.  

Toplumumuzda kentin çekirdeğini ve hayatın merkezini mahalle kavramı oluşturmuştur. 

Çünkü mahalle kavramının içinde komşuluk vardır. Komşuluğun içinde de yardımlaşma ve 

sosyal bir bağ vardır. Sosyolojik olarak bakıldığında “mahalle ahlakı”, “mahalle arkadaşı”, 

“mahalle bakkalı”, “mahalle mektebi”, “mahalle bekçisi”, “mahalle kahvesi” terimlerinin 

dilimizde ve kültürümüzde yer ettiğini, yani mahallenin mekânsal tanımının ötesinde bir sosyal 

ortamı ve bir yürek paylaşımını ifade ettiğini görürüz.  

Konut, kentlerimizin şekillenmesinde önemli bir unsurdur.  Özellikle son 10 yılda yapılan 

yapıların %90’ına yakını konuttur. Konut, kentlerdeki fiziksel varlığının yanında ekonomik 

anlamda da  önemli bir yere sahiptir. Son 10 yılda (2007-2017) üretilen konut sayısı yaklaşık 

6,5 milyondur. 

2007 yılında ülkemizde yapı kullanma izni alan konut sayısı 325 bin iken, 2017 yılı sonu 

itibarıyla bu rakam 817 bin olmuştur. Yine 2007 yılında yapı ruhsatı alan konut sayısı 581 bin 

iken, 10 yıl sonra bu rakam 2017 yılında 1 milyon 316 bine ulaşmıştır. 

 Aynı büyüme konut satışlarında da görülmektedir: 2013 yılında yıllık yaklaşık 1 milyon 

157 bin konut satılmışken, 2017 yılında bu rakam 1 milyon 409 bin olarak gerçekleşmiştir.  

 Bu çalışmada ele alınan üç ana konudan biri konuta erişimdir. Yeterli ve erişilebilir 

konut ihtiyacı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de öne çıkmaktadır. Sosyal konut üretiminin 

temel sorunları arasında organizasyon, finansman ve sürdürülebilirlik bulunmaktadır.  
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 Bilindiği gibi, ülkemizde konut finansmanının temel kaynağı kişisel tasarruflardır. 

Ailelerin ortalama tasarruf oranı da yaklaşık %16-20 arasındadır.  Bu durumda, alt gelir 

grubunda olanların gelirlerinin %10’u, %15’i ve %25’i kadar bir ödeme ile yani kira öder gibi 

konut sahibi olmalarına yönelik çözümler aranması öne çıkmaktadır. Konut sahibi olamayacak 

hanehalkları için de diğer sosyal konut seçeneklerinin ortaya konulması önem kazanmaktadır.  

Bu nedenle, nitelikli ve düşük fiyatlı konutlara erişim artırılmalı, özellikle alt gelir 

grupları için, sosyal nitelikli konut yapımı özendirilmeli, özel girişimciler bu konuda teşvik 

edilmeli ve desteklenmelidir.  

Türkiye’de konut talebini belirleyen en önemli unsurlardan birisi nüfus yapısıdır. 2017 

yılı sonu itibariyle 81 milyona yaklaşan nüfusumuzun 2023 yılında 86,9 milyona çıkacağı 

öngörülmektedir. Bu durumda önümüzdeki 5 yıllık Plan dönemi de dâhil olmak üzere 2023 

yılına kadar nüfusumuza yaklaşık 6 milyon kişi daha eklenmiş olacaktır. Konut ihtiyacını 

belirleyen unsurlar arasında nüfus artışının yanı sıra göçler, afetler ve yenileme ihtiyacı da 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de 1927 yılında kentleşme oranı (il ve ilçe merkezleri) %24 iken; 90 yıl sonra, 

2017 yılında il ve ilçe merkezlerinde oturanların sayısı 74 milyon 761 bine, kentleşme oranı da 

idari düzenlemeler sonrasında %92,5’e yükselmiştir. Dünyadaki kentleşme oranı ise ortalama 

%55 civarındadır.  

 Kentleşme oranı yükselirken hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimindedir. 1960 yılında 

5,68 olan hanehalkı büyüklüğü, 2011 yılında 3,8’e, 2012 yılında 3,7’ye inmiş ve azalma 

eğilimini 2017 yılında da devam ettirerek 3,4’e düşmüştür.  Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda 

da devam edeceği beklenebilir. Bu azalmanın konut ihtiyacı ile hanehalkı özelliklerine göre 

konuttan beklentileri de etkileyeceği dikkate alınmalıdır.  

Komisyonun ikinci çalışma konusu konutta kalite ve standartlardır. Konut ve çevresine 

ilişkin standartların geliştirilmesi, daha kaliteli, dayanıklı, güvenli, erişilebilir, kapsayıcı, 

ihtiyaçlar ile uyumlu ve ekonomik olarak karşılanabilir yaşam alanları sunulması, kentsel 

sürdürülebilirliğin önemli unsurlarından birisi olarak ele alınmıştır.  

Kentsel dönüşüm, bu komisyonunun ana gündemini oluşturmamakla birlikte, konut 

üretimi ve konut politikaları içinde kentsel yenileme ve dönüşümü konuşmamak mümkün 

değildir. Bilindiği gibi, gecekondular ve kaçak yapılar, toplam konut stokunun önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır. 1950’li yıllarda, tarımda modernleşme, sanayileşmenin hızlanması ve 
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şehirlere göçün artmasıyla gündeme gelen gecekondular, özellikle büyük şehirlerin 

çevrelerinde ve çoğu kamu arazilerinin üzerinde yapılan, genellikle dönemin ekonomik ve 

sosyal şartları ve yerel yönetimlerin de göz yumması sonucunda oluşan ekonomik, sosyal, 

çevresel ve mekânsal sorunları barındıran alanlar olmuştur.   

Yıllar içerisinde, gecekondulaşma ve sorunlarına çözüm aranmış, projeler geliştirilmiştir. 

Özellikle afet riskinin ve çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu kent ve alanlarda farklı ihtiyaçları 

ve değişimleri göz önüne alarak 2012 yılında yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte kentsel 

yenileme ve kentsel dönüşüm projeleri günümüzde kent mekânına ve yaşamına müdahalede 

kullanılan yaygın bir araç durumuna gelmiştir. Burada sadece fiziksel bir değişim söz konusu 

olmayıp, insanın odak noktası olduğu dikkate alınmalıdır. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

olmak üzere, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin, belediyelerin, diğer kurumların ve özel sektörün 

çabalarına rağmen gecekondulaşmanın önlenmesi ve kentsel yenileme konusunda yapılması 

gereken daha çok çalışma olduğu ortadadır.  

Konutta ve kentleşmede sürdürülebilirliği, erişilebilirliği, dayanıklılığı, karşılanabilirliği 

esas alan; sosyal adaleti ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, yerel kalkınmayı, tarihi, kültürel 

mirası ve doğal çevreyi koruyan ve geliştiren bütünleşik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.  

Komisyonun ele aldığı üçüncü ana konu, konut veri ve göstergeleridir. Sağlıklı politikalar 

ve hedefler belirleyebilmek için konuta ilişkin veri altyapısının geliştirilmesi, tanımlanan 

göstergelerle sektörün izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi önemlidir.  

Dünya rekabetinde en başarılı olduğumuz sektörlerden biri inşaat ve emlak sektörüdür. 

Bu sektör, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün gelişmekte ve Türk ekonomisinin lokomotifi 

olmaya devam etmektedir. Gayrimenkul yatırım şirketleri de ülkemizin inşaat, konut ve emlak 

piyasasının canlanması ve büyümesinde önemli bir yere sahiptir. Konut, konuta erişim, konut 

kalitesi ve konut veri tabanı başta olmak üzere birçok konu, komisyonun çalışmaları içinde ele 

alınmış, değerlendirilmiş ve önümüzdeki beş yıla ışık tutacak değerli bilgiler ortaya 

konulmuştur. 

Komisyonumuzun çalışmalarına katkı sağlayan tüm üyelere teşekkür eder, On Birinci 

Kalkınma Planının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.  

M. Ergün TURAN

 Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Başkanı 

Toplu Konut İdaresi Başkanı 
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1. GİRİŞ

Konut, bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Konut konusunda uluslararası ve ulusal 

düzeyde oldukça kapsamlı bir deneyim birikimi ortaya çıkmıştır.  Bu birikimden yararlanarak 

çeşitli çözüm seçenekleri içeren geniş bir literatür oluşmuştur. Bu çalışmada söz konusu 

literatürün ışığında ve ülkemizin gerçekleri kapsamında konut konusu ele alınıp 

değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu çalışma dört bölüm olarak düzenlenmiştir. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci 

bölümde mevcut durum analizi yer almaktadır. Burada dünyada genel durum ve Türkiye’de 

genel durum ele alınmıştır. Dünyada genel durum kapsamında, Avrupa ülkelerinde sosyal 

konut, seçilmiş ülke örnekleri analiz edilmiştir. Türkiye’de genel durum kapsamında ise, yeterli 

ve erişilebilir konut ile yoksul ve dar gelirlilerin konut ihtiyacı, konut kalitesi ve standartları, 

konut verileri ve göstergeleri konuları irdelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, Plan perspektifi konusu ele alınmaktadır. Bu bölümde, konut 

konusunda Türkiye’nin uzun vadeli amaç ve hedefleri, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 

amaç ve hedefleri, hedeflere ulaşmak için izlenecek strateji ve politikalar, temel amaç ve 

alınabilecek tedbirler, önerilen Plan hedef, amaç ve politikalarının sürdürülebilir kalkınma 

amaçları ile ilişkisi ve uyumu, Plan hedeflerini gerçekleştirmek için yapılması önerilen 

araştırma konuları ele alınıp değerlendirilmiştir. 

Rapor olarak düzenlenen bu çalışma, sonuç ve değerlendirme bölümüyle 

tamamlanmaktadır. Rapor, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bu raporun, Türkiye’de 

konut konusunun değerlendirilmesine önemli katkı yapması beklenmektedir. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Dünyada Genel Durum 

İnsanın en temel gereksinimlerinden olan barınma ihtiyacına yanıt veren temel öğe konuttur. 

1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden başlamak üzere konutun bir insan hakkı 

olduğu uluslararası düzeyde kabul edilmiştir. 

Sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturulması ve herkes için yeterli konut sağlanması, 

Birleşmiş Milletler kapsamında yürütülen bir program olan BM-HABITAT tarafından 

hedeflenmekte ve dünya gündemine taşınmaktadır. BM-HABITAT, insan yerleşimleri ile ilgili 

faaliyetlerin eşgüdümünü Birleşmiş Milletler nezdinde sağlamakta, sürdürülebilir insan yerleşimleri 

ve kentlerin sorunları ile ilgili çözüm yolları geliştirilmesi doğrultusunda üye ülkelere teknik yardım 

ve finansman desteği sağlamayı amaçlamaktadır. 

1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda, 

insan yerleşimleri konusunda BM tarafından bir konferans düzenlenmesi konusundaki tavsiye kararı 

üzerine, 1976 yılında Vancouver’da I.HABITAT Konferansı gerçekleştirilmiş ve sonrasında 1978 

yılında Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi (UNCHS) kurulmuştur. I.HABITAT 

Konferansı’nda, dünyada hızlı kentleşmenin etkileri ve sürdürülebilir yerleşimlere olan ihtiyaç 

gündeme alınmıştır. 

Mart 1992’de düzenlenen Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı’nda kabul 

edilmiş olan Avrupa Kentsel Şartında; “mahremiyet ve dokunulmazlığın garanti edildiği, sağlıklı, 

satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması” öngörülmektedir. 

Vancouver’da gerçekleştirilen I. BM-HABITAT Konferansından 20 yıl sonra 1996’da 

İstanbul’da düzenlenen II. BM-HABITAT Konferansı’nda ise dünya liderleri tarafından 

“HABITAT Gündemi” belgesi adı altında kentleşen dünyada herkes için yeterli konut ve 

sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturulması konusunda küresel bir eylem planı kabul edilmiştir. 

II. BM-HABITAT Konferansında kabul edilen “İstanbul Bildirisi” ile herkese yeterli konut,

sürdürülebilir insan yerleşimleri ve insan yerleşimlerindeki yaşam kalitesini iyileştirmek kavramları 

uluslararası gündeme girmiştir. “HABITAT Gündemi” ve “İstanbul Bildirisi” belgeleriyle, üye 

ülkelerdeki hükümetler tüm vatandaşlarına uygun iskân olanakları sağlamayı ve sürdürülebilir insan 

yerleşimleri geliştirmeyi taahhüt etmiştir. 

2001 yılı itibariyle, dünya nüfusunun yarısının kentlerde yaşamaya başlaması, HABITAT’ın 

tarafından kapsanan konuların önemini tekrar hatırlatmıştır. II. BM-HABITAT Konferansı’ndan beş 

yıl sonra, 2001’de “İstanbul+5” olarak anılan “Yeni Binyılda Kentler ve Diğer İnsan Yerleşimleri 
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Bildirisi” kabul edilerek, BM Genel Kurulu tarafından BM-HABITAT’a “HABITAT Gündemi”nin 

uygulanması yönünde sürekli bir sorumluluk ve destek verilmiştir. 

BM-HABITAT’ın statüsü 1 Ocak 2002 tarihinde “Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri 

Programı” olarak değiştirilmiş, bu karar BM-HABITAT’a, “2020 yılına kadar en az 100 milyon 

gecekondu sakininin yaşamının önemli ölçüde iyileştirilmesi" Bin Yıl Kalkınma Hedefine ulaşmak 

için hükümetlerden daha etkin yardım alma imkânını sağlamıştır. 

BM-HABITAT Konferanslarının üçüncüsü 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Ekvator’un 

başkenti Kito’da gerçekleştirilmiştir. III. BM-HABITAT Konferansının sonunda kabul edilen “Yeni 

Kentsel Gündem”, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Değişikliği (İklim Değişikliği 

Hakkında 21. Taraflar Konferansı, Conference of the Parties, COP21) kararlarının uygulanmasında 

belirleyici bir rol taşımaktadır. 

III.HABITAT Konferansı sonucunda kabul edilen ve “Kito Bildirisi” de denilen “Yeni

Kentsel Gündem”, konut politikalarının oluşturulması ile ilgili uluslararası alandaki en güncel 

belgedir. 

 Yeni Kentsel Gündemde1; “kimseyi geride bırakmamak”, “sürdürülebilir ve kapsayıcı kentsel 

ekonomiler”, “çevresel sürdürülebilirlik” ilkeleri benimsenmiş, “konut bir insan hakkı” olarak ele 

alınmıştır.  

Kimseyi geride bırakmamak; yoksulluğun bitirilmesi, herkese eşit hak ve fırsatlar 

tanınması, kentsel mekanda bütünleşme, yaşanabilirlik, herkesin dahil olabileceği 

katılımcılık, sosyal ve fiziki altyapıya ve hizmetlere eşit erişim, insanca yaşamaya uygun 

ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut,  

Sürdürülebilir ve kapsayıcı kentsel ekonomiler; iyi-planlanmış kentleşmenin 

getirilerinden faydalanmak, istihdam potansiyelini geliştirmek, arazi spekülasyonunu 

önlemek, ve 

Çevresel sürdürülebilirlik; kentsel gelişme sürecinde arazinin ve kaynakların 

sürdürülebilir kullanılması, temiz enerji, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması, afet riskinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum, kentsel dayanıklılığın 

oluşturulması konularını içermektedir. 

Yeni Kentsel Gündem’de sürdürülebilir kentsel gelişme, 2050’ye kadar iki katına çıkacak olan 

dünya nüfusunu etkileyecek eşitsizlikler, sosyal ve ekonomik dışlanma ve çevresel bozulma gibi 

zorlukların üstesinden gelmede, ekonomik büyümede, sosyal ve kültürel kalkınmada ve çevre 

1 New Urban Agenda, UN-HABITAT, 2016. 



4 

korumada ulusların kalkınmasına katkı sunacak bir fırsat olarak görülmüştür. Sürdürülebilir kentsel 

gelişmeyi hem zorluklar hem de fırsatlar açısından ele alan Bildiri; planlama, tasarım, finansman, 

kalkınma ve yönetişim boyutlarında bütüncül bir yaklaşım ile sürdürülebilirliğin 

gerçekleştirilmesini taahhüt altına almıştır. 

Yeni Kentsel Gündem ile vurgulanan “kentsel paradigma değişimi”ne göre insan yerleşimleri; 

eşit haklar, yeterli konut ve erişilebilir fonksiyonel fiziki ve sosyal sistemlere sahip, tüm toplum 

kesimlerini kapsayan ve mekânsal açıdan bütünleştiren “herkes için kentler” olarak tanımlanmıştır. 

Kentlerin sürdürülebilir gelişimi; bir yandan erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım, 

afetlere ve iklim değişikliğine karşı dirençli altyapı, sürdürebilir üretim ve tüketim ile uzun vadeli 

bütünleşik kentsel planlama, tasarım, afet yönetimi ve sürdürülebilir finansman ile yönetimsel 

olarak sivil toplum dâhil tüm paydaşların katılımı ve her yönetim düzeyinde işbirliği ilkesi ile 

mümkün olabilecektir. 

Yeni Kentsel Gündemin uygulanmasında “bütünleşik yaklaşım”, “katılımcı süreçler” ve 

“uluslararası işbirliği” ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda kapasite geliştirme, işbirliği yapma ve 

kaynak yaratma noktasında her düzeyde etkin bir kentsel politika planlama çerçevesi uygulamanın 

önemi vurgulanmıştır. Yeni Kentsel Gündem’de konuta ilişkin olarak öne çıkan politikalar 

aşağıdaki gibidir;  

- Yeterli yaşam standardı hakkının bir parçası olarak yeterli ve ekonomik olarak karşılanabilir,

ulaşılabilir, kaynak-etkin, güvenli, dayanıklı, iyi konumlanmış ve kentle bağlantısı iyi

kurulmuş konut hakkının sağlanması,

- Kapsayıcı, bütünleşmiş, yaş ve cinsiyetlerin, engellilerin, farklı gelir gruplarının

ihtiyaçlarına duyarlı konut politika ve yaklaşımlarının geliştirilmesi,

- Evsizlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, evsizliğin azaltılması ve önlenmesi,

- Sürdürülebilir konut ve konut finansmanının desteklenmesi,

- Konut ve arsa fiyatları, kadastro, değerleme, risk gibi konularda yüksek kaliteli, güvenli ve

güncel veri üretilmesi,

- Ulusal ve yerel ölçekte konut politikalarının uygulanmasının geliştirilmesi,

- Konut politikalarında sosyal kapsayıcılık, ekonomik etkinlik ve çevresel korumanın

desteklenmesi,

- Sürdürülebilir ve ekonomik olarak karşılanabilir konutun, merkezi alanlarda veya merkezle

ilişkisi kurulmuş alanlarda, yeterli altyapı ile birlikte ve farklı gelir gruplarını içerecek,

sosyal bütünleşmeyi sağlayacak şekilde sağlanması için kamu kaynaklarının etkili

kullanımının desteklenmesi,
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- Özellikle dar gelirlilere yönelik mülk ve kiralık konut seçenekleri için politikalar, uygulama 

araçları ve mekanizmaları, finans modelleri, ortak mülkiyet ve kooperatif çözümleri 

geliştirilerek sürdürülebilir ve ekonomik olarak karşılanabilir konut seçeneklerinin 

artırılması,  

- Kendi evini yapma ve aşamalı olarak evini geliştirme programlarının özellikle 

gecekonduların ve kaçak yapıların iyileştirilmesinde desteklenmesi,  

- Konut sektöründe yeterli ve uygulanabilir mevzuatın geliştirilmesi, 

- Sürdürülebilir kentsel gelişme programlarında konutun ve insanların ihtiyaçlarının 

merkezde olduğu bir stratejinin desteklenmesi, kentten kopuk toplu konut alanları 

yapımından kaçınılması, 

- Özellikle ekonomik olarak karşılanabilir konuta ve konut iyileştirmesine yatırım yapacak 

tüm kuruluşlar için uygun ve ekonomik olarak karşılanabilir konut finansmanı geliştirilmesi 

ve bu yöndeki katılımcılığın desteklenmesi.  

Konut ve konut çevresi kalitesinin bileşenlerinin belirlenmesine yönelik III. HABITAT 

Konferansı sürecinde hazırlanan “Yeterli Konut” Kavram Kâğıdında aşağıda verilen bileşenler yer 

almaktadır 2:  

- Mülkiyet güvenliği,  

- Hizmet, servis, altyapı ve kaynakların varlığı, 

- Fiyatının karşılanabilir olması,  

- Oturmaya elverişliliği,  

- Erişilebilirliği,  

- Yeri,  

- Kültürel kimliğe uygunluğu.  

2.1.1. Avrupa Ülkelerinde Sosyal Konut 3  

Avrupa ülkelerindeki nüfusun önemli bir kısmı son yıllara kadar konut gereksinimini sosyal 

konutlarla karşılamıştır. Hem yeni konut yapımı ve kentsel yenileme için yapılan yatırımlar hem de 

toplumun belli kesimleri için yeterli erişilebilir konut üretimi anlamında, toplam konut sunumu 

içinde sosyal konut sunumu önemli bir paya sahiptir.  

1980’li yıllardan itibaren kamu harcamalarının çok büyümesi, liberal ekonomi ve özelleştirme 

politikalarının önem kazanması ve alternatif konut sahipliği modellerinin yaygınlaşmasıyla, Avrupa 

ülkelerinde devletin sosyal konut sunumundaki rolü azalmıştır.  

2 UN- HABITAT III Issue Papers 20-Housing, 2015. 
3 http://eprints.lse.ac.uk. 
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Avrupa Birliği’nin (AB) konut politikaları alanında geleneksel olarak tanımlanmış bir görevi 

olmamakla birlikte, özellikle 2000’li yıllardaki küresel krizden sonra konut konusu, tüm Avrupa’da 

giderek artan bir önem kazanmıştır. Kriz öncesinden başlayarak birçok Avrupa ülkesinde “konuta 

erişim” koşulları kötüleşmiş, hem kiralık konut sektöründe hem de konut yatırımlarını destekleyen 

kamu bütçelerinde büyük baskılar oluşmuştur. Kriz sonrasında Avrupa Komisyonu, sosyal konut 

politikaları üretme konusunda daha fazla sorumluluk üstlenme gereği duymuştur. 2008’den itibaren 

AB’nin konut konusunda üstlendiği rol, hem 2000’li yılların ilk yarısında bankacılık sektöründe 

yaşanan krizde konut sektörünün makro düzeyde önemli etkisi olması nedeniyle hem de krizi 

izleyen ekonomik durgunluktan en çok etkilenen sektörün konut olması nedeniyle artmıştır. Sonuç 

olarak AB politikaları, birlik ülkelerinin hem mülk konut hem de sosyal konut sistemlerindeki 

uygulamalarında daha ağırlıklı olmaya başlamıştır. 

AB’de birçok ülke, günümüzde konut politikalarını “herkes için konut” yaklaşımı 

çerçevesinde toplumda değişen yeni ihtiyaçlara göre uyarlamaktadır. Bu kapsamda AB Devletleri, 

yerel yönetimler ve konut üreticileri, “erişilebilir konut sunumunu” artırmak amacıyla üç temel ilke 

etrafında birlikte çalışma ve işbirliği yapma gereği duymaktadır. Bu ilkeler şunlardır: 

 Daha esnek ve konu/sorun-bazlı politikalar üretmek,

 Nüfus içinde sayıları giderek artan kırılgan grupları korumak

 Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar/alternatifler için alan/mekan sunmak (arsa geliştirme fonu,

hisseli mülkiyet gibi) 4.

2.1.2. Seçilmiş Ülke Örnekleri 5 

Dünyada sosyal konut alanında ilk örneklere ev sahipliği yapan İngiltere’de ilk kapsamlı 

uygulamalar 20. yüzyılın başında Londra’da başlatılmış, bu kapsamda Bethnal Green bölgesindeki 

barınakların yerine ilk sosyal nitelikli konutların üretimi gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

öncesinde çoğunlukla merkezi yönetim ve yerel yönetimlerce üstlenilen veya konut kooperatifleri 

aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal konut sunumu, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkedeki değişen 

sosyal konut politikalarına paralel olarak farklılaşmıştır.  

İngiltere’de sosyal konut uygulamalarının 1980’lerden sonra büyük değişiklikler geçirdiği 

söylenebilir. 1980’de çıkan Konut Yasası ile kiracılara oturdukları sosyal konutu satın alma 

hakkının getirilmesi bu bağlamda bir dönüm noktası olarak tanımlanmaktadır. Yine bu dönemde, 

4  The Housing Policies of our Future, UN Palais des Nations, Geneva, 15 September 2016. 

5  -   Dünyada Sosyal Politika ve Sosyal Konut Uygulamaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,  Temmuz 2003. 

- KARAKAŞ, Banu, Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Sosyal Konut Uygulamaları, Gazi Üniversitesi, Ankara.

- http://www.housingeurope.eu/resource-88/social-housing-in-europe, 12.03.2018.

http://www.housingeurope.eu/resource-
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Merkezi Hükümet yerine yerel birimler ve Konut Birliklerinin konut piyasasında daha aktif rol 

üstlenmeye başladıkları görülmektedir. 2000’li yıllara gelindiğinde ülkedeki Konut Birlikleri 

aracılığıyla sağlanan sosyal konut oranı %8, yerel yönetimlerce sağlanan sosyal konut oranı %10 

olmuştur.  

Sosyal konutta kiralama yöntemi halen çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Konut Birlikleri 

temelde özel sektör ilkeleri ile kira belirleme yoluna giderken, bu yöntemin enflasyona etkisi 

sebebiyle artışların merkezi hükümet bütçesinden barınma yardımları yoluyla karşılanması yoluna 

gidilmiştir. 1997 yılından itibaren Konut Birlikleri, kiraları enflasyon oranına sabitleyen ve bunun 

üzerine küçük bir yüzde artışı koyacak şekilde yeniden düzenlemiştir.  

İngiltere’de 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren bir yasal düzenleme kapsamında, sosyal 

nitelikli konutların kira düzeyleri işçilerin kazançlarına ve mülkün büyüklüğü ve değeri üzerinden 

yapılan bir puanlama formülüne göre belirlenmektedir. 

Fransa’da sosyal konut sunumu, çoğunlukla Kirası Kontrol Edilen Sosyal Konut (Habitaion 

à Loyer Modéré, HML) kurumları, kısmen yarı-kamu kuruluşları (Société d’économie mixte, SEM) 

ve kar amacı gütmeyen bazı birlikler tarafından sağlanmaktadır. Sosyal konut stokunun büyük 

kısmını sağlayan HML’ler, Fransa Konut Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın kontrolü altında 

çalışan, kar amacı gütmeyen, kamu veya özel sermayeli kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, ihtiyaç sahibi 

gruplara “uygun fiyatlı kiralık konut” sağlamaktadır ve konutla ilgili genel yasalardan ayrı olarak 

düzenlenmiş olan “İnşaat ve Konut Yasası” (Code de la Construction et de l’Habitation, CCH) 

hükümleri çerçevesinde çalışmaktadır. Fransa’da sosyal konut sunumu, kiralık ve mülk sosyal 

konutların yapım, geliştirme, tahsis ve işletme konularını içermektedir. 

Kiralar, devlet ve yerel yönetimler tarafından sağlanan sübvansiyonlar ve vergi teşvikleriyle 

maliyetleri azaltılan net inşaat bedeline göre hesaplanmaktadır. Ayrıca, en yoksul hanehalklarına 

kira yardımı yapılmaktadır. Ancak, hanehalkının geliri - o gelir grubu için belirlenen - üst sınırı 

aşarsa ödeyeceği kira da aynı oranda artmaktadır.  

Yeni sosyal konut inşaatları için ayrılan parasal kaynağın büyük çoğunluğu, “Livret A” 

hesaplarından fon sağlayan Mevduat ve Emanet Fonu (Caisse des Dépôts et Consignations, CDC) 

tarafından verilen finansman kredileriyle sağlanmaktadır. ‘Livret A’, faiz oranları düzenlenmiş, 

vergiden muaf bir tasarruf fonudur. Her Fransız hanehalkının, yerel bir bankada vergiden muaf 

“Livret A” tasarruf hesabı açma hakkı vardır. Bu tasarruflar CDC tarafından bir havuzda 

toplanmaktadır. CDC bankalara bu tasarrufları toplaması için belli bir ücret ve faiz ödemektedir. 

Diğer finansman kaynakları; işverenlerin çalışanlarına konut desteği niteliğinde sağladığı, 

“%1 Logement” denilen borç ve iskontolu kredilerden, yerel yönetimler tarafından verilen 
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teminatlardan ve HML tarafından sağlanan güvence fonundan (Caisse de Garantie du Logement 

Locatif Social, CGLLS) oluşmaktadır.  

Sosyal konuta erişim, hanehalkı gelirine göre sınırlandırılmaktadır. Gelir üst sınırı ulusal 

düzeyde bir yasal düzenleme ile belirlenmiştir, ancak konutun bulunduğu yer/yerleşim ve hanehalkı 

yapısına göre değişmektedir. Gelir üst sınırları, fiilen nüfusun büyük kısmının sosyal konutlara 

erişimini sağlayacak ve belirli bir düzeyde sosyo-ekonomik karışıma izin verecek şekilde 

belirlenmiştir.  

Hollanda, sosyal konut açısından AB ülkeleri içinde en büyük stoka sahip ülkedir. Sosyal 

konutlar, ülke toplam konut stokunun yaklaşık %32’sini, kiralık konut stokunun ise %75’ini 

oluşturmaktadır. Hollanda Anayasası’nın 22. maddesinde, “konut sunumunun kamu kurumları 

eliyle sağlanması” hüküm altına alınmıştır. 1901 tarihli Hollanda Konut Yasasında ise sosyal konut 

sunumunun nasıl organize edileceğinin yasal çerçevesi ortaya konulmuştur. Sosyal konut 

sunumunda hedef kitle Devlet tarafından belirlenmekte; sosyal konut kuruluşları, hedef gruplara 

yasayla tanımlanmış hizmetleri sağlamaktadır. 

Hollanda’da Sosyal Konut Birlikleri (Wonin Corporaties) kar amacı gütmeyen özel 

kuruluşlardır. Bu birliklerin öncelikli yasal görevleri, düşük gelirli hanehalklarına konut 

sağlamaktır. Bu birliklerin, tescilli ve merkezi hükümet tarafından yetkilendirilmiş olması 

gereklidir. Konut birlikleri, yasal çerçevesi devlet tarafından belirlenmiş olmasına karşın bağımsız 

özel girişimler olup kendi hedeflerini belirlemekte ve kendi mali sorumluluklarını üstlenmektedir. 

Sosyal konut birliklerinin görevi sadece sosyal konutları yapmak, işletmek, satmak ve kiralamakla 

sınırlı değildir, aynı zamanda, konutların kullanımıyla doğrudan ilgili diğer hizmetleri de 

kullanıcılara sağlamakla görevlidir.  

Hollanda Hükümeti, ulusal federasyonlar ve sosyal konut birlikleri arasında 1993 yılında 

yapılan anlaşmaya göre sosyal konut birlikleri, devlete karşı sosyal taahhütlerini sürdürürken, mali 

olarak merkezi hükümetten bağımsızdır. Hollanda finans stratejisi, “döner sermaye modeli” 

(revolving fund model) olarak tanımlanmaktadır. Bu modelde, güvenceli sermaye piyasası 

kredilerinin ve kira-fiyat düzenlemelerinin sağlandığı bir ortamda konut birlikleri bağımsız birimler 

olarak hareket etmektedir.  

Sosyal konutların tahsis yöntemleri yerel/bölgesel koşullara göre değişmekle birlikte, genel 

olarak, yakın zamana kadar sosyal konuta erişim, gelir düzeyiyle sınırlanmamış ve tüm vatandaşlara 

açık olmuştur. Ancak Avrupa Komisyonu, bu uygulamaya karşı çıkmış ve 2010 yılında aldığı 

kararla, sosyal konut sunumunun sınırlı grupları hedeflemesi gereğini vurgulamıştır. Hedef gruplar; 
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öncelikle gelir durumu ile ilişkilendirilmek üzere dezavantajlı kişiler veya sosyal olarak daha az 

avantajlı gruplar ve belirli uzman işçiler olarak tanımlanmıştır.  

Almanya’da yapı tasarrufu sandıkları üzerine kurulu sistem, 19. yüzyılın başlarından bu yana 

uygulanmaktadır. Yapı tasarrufu sandıkları, konut edinimi amacıyla tasarruf yapmak isteyen 

katılımcıların tasarruflarını değerlendiren (tasarruf edilmek üzere müşterilerce yatırılan katkı 

payları) ve karşılığında konut yapımına veya satın alınmasına yönelik kredi veren kredi 

kuruluşlarıdır. Yapı tasarruf kredisi sadece konutun alımı, modernizasyonu, yapımı ve 

genişletilmesi ile kentsel yenileme kapsamındaki konutların güçlendirilmesi ve yeniden yapımında 

kullanılabilmektedir. 

Yapı Tasarruf Sistemi, müşteriyle yapı tasarrufu bankası arasında imzalanan sözleşme 

çerçevesinde belirli bir süre birikim yaptıran, ardından tasarruf süresi başında uzlaşılan oranlar 

üzerinden kredi kullandırmayı taahhüt eden, bu bakımdan piyasadaki dalgalanmalardan 

etkilenmeyen kapalı bir sistemdir. Bunun için başlangıçta, müşteri ile yapı tasarrufu bankası 

arasında imzalanan sözleşme ile mevduat ve kredi faizleri sabitlenmektedir. Söz konusu oranlar 

sözleşme tarihinde geçerli olan mevduat ve kredi faizlerinin oldukça altında belirlenmektedir. 

Düşük mevduat faizi içeren sözleşmelerin müşteriler açısından cazip olmasını sağlamak için 

enflasyon etkisinden arındırmak amacıyla mevduatlara devlet katkısı verilmektedir. Yapı Tasarruf 

Sistemine dahil olan katılımcılar, sözleşmede belirtilen tutarı biriktirmeleri, en az bekleme süresini 

doldurmaları ve en az değerleme katsayısına ulaşmaları kaydıyla sözleşme tarihinde uzlaşılan 

oranlar üzerinden konut amaçlı kredi kullanmaya hak kazanmaktadır. Belirtilen şartları sağlamayan 

katılımcılar devlet katkısını alamamaktadır. 

Avusturya’da farklı şekillerde sosyal konut sunumu söz konusudur.6 Kar Amacı Olmayan 

Konut Yasası çerçevesinde kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından kiralık veya mülk sosyal konut 

sağlanmaktadır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar kamu desteği alabilmektedir. Sosyal konutlar 

toplam konut stokunun yaklaşık %23’üdür. Toplam sosyal konut stokunun %60’ı yerel yönetimlere 

ve kamu kurumlarına aittir. Ancak son on yılda yerel yönetimler yeni konut yapımından çekilmiş, 

yerini kooperatifler ve şirketlerden oluşan az kar amaçlı kuruluşlar ile kar amaçlı şirketler almıştır.  

Sosyal konutun finansmanında Avusturya oldukça kapsamlı bir sisteme sahiptir. Finansmanda 

uzun dönemli kamu kredileri, farklı il seviyelerine göre belirlenen hibeler, “konut yapımı 

dönüştürülebilir tahvillerinden” (Housing Construction Convertible Bonds, HCCB) kaynaklanan 

ticari krediler kullanılmakta,  yapımcı ve mülk sahibi eşitliğinin sağlanmasına dikkat edilmektedir. 

Sosyal konut sunumu, yerel yönetimlerin arsa politikaları ile de desteklenmektedir. Kiralar, destek 

6  http://www.housingeurope.eu/resource-88/social-housing-in-Europe, 12.03.2018. 

http://www.housingeurope.eu/resource-
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planları ile tanımlanan kira limitleri ile maliyetler esas alınarak hesaplanmaktadır. Örnek bir konut 

projesinin finansman kaynakları şöyledir:  

- %20-60: koşullu destekler (hibe, düşük maliyetli kredi), finansman ve yapım maliyetlerini

aşağıda tutmak üzere sınırlandırılmaktadır.

- %5-15: geliştiricinin/yapımcının payı

- %0-15: gelecekteki mal sahibinin payı (bazı koşullarda satın alma hakkı)

- %50-70: konut bankaları tarafından finanse edilen ticari krediler (bunlar oldukça uygun

koşullarda “konut yapımı dönüştürülebilir tahvillerinden” (HCCB) yeniden finanse

edilmektedir.)

Sosyal konutlara, kamu tarafından belirlenen gelir sınırı içinde kalanlar başvurabilmektedir. 

Sınırlı kar amaçlı konut sunucuları, konutların tahsisinde ek bazı sosyal öncelikler de 

koyabilmektedir.  Ayrıca, hükümet ve kamu konut firmaları belirli sayıda konutun kendilerine tahsis 

edilmesini isteyebilmektedir. 

Sosyal konut uygulamalarında yerel yönetimler tarafından arsa sağlanması, bazı kentlerde 

özel amaçlı arsa kuruluşlarının piyasaya hâkim olmasıyla düşük maliyetli alanların sosyal konuta 

ayrılması, koşullu desteklerin arsa, finansman ve yapım maliyeti üzerine sınırlama getirmesi gibi 

araçlar kullanılmaktadır.7 Ekonomik krizin etkisi ile 2009’dan itibaren konut finansmanında zorluk 

yaşanmakla birlikte, sosyal konutlara olan yüksek talep karşısında ekonomik olarak karşılanabilir 

konut sunumu önemini korumaktadır. 

Bazı ülkelerde nüfus ve toplam konut stoku içinde sosyal konutların payı Tablo 1’de 

verilmektedir. Hollanda ve Avusturya nüfusa göre en yüksek oranda sosyal konuta sahip ülkelerdir. 

Tablo 1: Bazı Ülkelerde Nüfus Ve Toplam Konut Stoku İçinde Sosyal Konutların Payı* 

Ülkeler 
Avustury

a 

Danimark

a 

İngilter

e 

Frans

a 

Almany

a 

Holland

a 

İsve

ç 

İskoçy

a 
ABD 

Nüfus (milyon kişi) 
8,3 5,5 51,5 64,4 82,0 16,5 9,3 5,2 

311,

0 

Toplam konut stoku 

içinde sosyal konutun 

payı (%) 

23 19 17 17 5 32 17 24 5 ** 

Kaynak: https://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/research/centres/cf/publications/cfprojectreports/International_Social_Housing_Re

view.pdf, 12.03.2018. 
* Avrupa Birliğinin Konut İstatistikleri ile ilgili Ulusal İstatistik Enstitüsü 2010 verileri, Schwarts (2010), Pawson ve Wilcox  (2012)'de yer alan

veriler kullanılmıştır. ABD verisi 2011 yılına, İngiltere verisi 2010 yılına, İskoçya verisi 2010 yılına, diğer  veriler 2008 yılına aittir. 

** Kamu konutları (%1), proje bazlı destek alan konutlar (% 2) ve düşük gelirliler için konut vergi kredisinden finanse edilen 
  konutlar (%2) içerilmektedir. 

7 https://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/research/centres/cf/publications/ cfprojectreports/ International 

Social_Housing_Review.pdf, 12.03.2018. 

https://www.be.unsw.edu.au/sites/default/files/upload/research/centres/cf/publications/%20%20%20cfprojectreports/
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2.2. Türkiye’de Genel Durum 

Ülkemizde mevcut hukuk düzeni içerisinde konut hakkına ilişkin anayasal ve yasal 

düzenlemeler mevcuttur. T.C. Anayasasının 56. maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir 

çevrede yaşama hakkına sahiptir”. 57. maddede de; “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre 

şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca 

toplu konut teşebbüslerini destekler” ifadesi yer almaktadır. 

Türkiye’de konut politikalarını; kapsamı, sorunları, çözümleri bakımından belirli dönemlerde 

incelemek mümkündür: 

1923-1950 döneminde, kentleşme hızının düşüklüğü, bireysel konut üretim biçiminin ağırlıkta 

olmasında etkili olmuştur. 

1950-1963 döneminde kentleşme hızı artmış ve bununla birlikte gecekondu ve yap-satçılık iki 

yeni konut üretim biçimi olarak yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Bu iki konut üretim biçimi 

kurumsal bir nitelik kazanmıştır. 

1963-1967 dönemi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemidir. Bu dönemde, sağlıklı, 

ekonomik ve çok sayıda nüfusun barındırıldığı bir konut üretim anlayışı ortaya konmuştur. Lüks 

konutlar kısıtlanmaya çalışılmış, halk konutları özendirilmiştir. İlkesel olarak konut yatırımları, 

toplam yatırımın yüzde 20’si civarında öngörülmüştür. Arsa, gecekonduları önleme amacıyla bir 

konut politikası aracı olarak kullanılmış, bu kapsamda evini yapmak isteyenlere uygun koşullarda 

arsa tahsisi yapılmıştır.  

1968-1972 yıllarını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, toplumun 

gelecekteki yaşam koşulları ile buna uygun konut yapımının bir program kapsamında yürütülmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda konut için birikimleri toplamak ve bunu en verimli biçimde kullanmak 

üzere düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Arsa Ofisi (1969) kurulmuştur. Çeşitli gelir gruplarının 

gereksinimlerine uygun özendirici ve sınırlayıcı düzenlemeler öngörülmüş ve uygulanmıştır. 

1973-1977 Üçüncü Plan döneminde, konutta planlı yaklaşımlar sürdürülmüştür. Konut 

gereksinmesinin hem öngörülen ve hem de mevcut yerleşim dokularında karşılanması için belirli 

ilkeler koymak, politikalar belirlemek ve önderlik etmekle kamu kendini yükümlü saymıştır. 

Mevcut dokudaki gecekondulara belediye hizmetleri sağlanmasıyla halk ve çevre sağlığının 

korunması için somut adımlar atılmış, kentlerin gelecekteki gelişmeleri kolaylaştıracak bir disiplin 

içinde yapılaşması için standartların esas alınmasına çalışılmıştır.  

1979-1983 dönemindeki Dördüncü Planda farklılaşan konut ihtiyacının karşılanması için 

önlemler ve politikalar saptanmış; konut standartlarının geliştirilmesi, sosyal konut yapılması, kamu 
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lojman politikasının yeniden değerlendirilmesi, kira denetim mekanizmasının kurulması ve 

kooperatifleşme hedeflenmiştir. Çok sayıda konut üretimi için, uygun teknoloji ve örgütlenme 

modellerinin sağlanması öngörülmüştür. 

1985-1989 dönemindeki Beşinci Planda, artan konut ihtiyacının hızla karşılanabilmesi için 

çözüm arayışları öne geçmiştir. Kamu lojmanları konusu 10 yıllık bir plan kapsamına alınmıştır. 

Gecekondu bölgelerine altyapı götürülmesine öncelik verilmiştir. Toplu konut uygulamaları için 

gerekli adımlar atılmıştır. 1984’te yürürlüğe giren Toplu Konut Kanunu kapsamında toplu konut 

yapımına hız kazandırılmaya çalışılmıştır. Toplu konut konusunda altyapı hazırlanmasına katkıda 

bulunacak, arsa üretimini hızlandıracak, özellikle toplu konutlarda iklim koşullarına göre tip proje 

geliştirecek, hızlı inşaat teknolojilerini teşvik edecek uygulamalar başlatılmıştır. 

1990-1994 dönemindeki Altıncı Planda Konut, çevresiyle bir bütün olarak değerlendirilmiş; 

kamu sübvansiyonları ve hazır arsa üretimi bir araç olarak kullanılmış, alt gelir gruplarına öncelik 

tanımak kaydıyla sosyal konuta ağırlık verilmiştir. Konut sayımlarının periyodik hale getirilmesi 

öngörülmüştür. Alt gelir grupları için konut üretimi, gecekondulaşmayı önleme gibi konularda 

gerekli düzenlemeleri yapmak üzere belediyelere görev verilmiştir.  

1996-2000 dönemindeki Yedinci Plan’da kentle toplumsal bütünleşme ve bunu sağlayacak 

araçlar önemli konular olarak yer almıştır ve bu kapsamda uzmanlaşmış bir yatırım bankası olarak 

İller Bankasının güçlendirilmesi vurgulanmıştır.  

2001-2005 dönemindeki Sekizinci Planda afetler konusu öne çıkmaktadır. 1999’daki 

Marmara Depreminden çıkarılan dersler doğrultusunda, sorunlar, önlemler ele alınmıştır. Afetler 

kapsamında çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşma sorun alanları olarak ifade edilmiş, yapı güvenliği 

ve denetiminin sağlanması öngörülmüştür. Bu plan döneminde 2003’ten itibaren ayrıca, 

Hükümetlerin Acil Eylem Planları çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’ne yenileme ve 

dönüşüm programları kapsamında konut üretimi görevi verilmiştir.  

2007-2013 dönemindeki Dokuzuncu Plan’da, yerleşme yerleri arasındaki eşitsizliklerin 

azaltılması ve sürdürülebilir bir yerleşme sistemine ulaşma hedef alınmıştır. Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında mevcut riskli yapı stokunun yenilenmesi 

hedeflenmiştir.  

2014-2018 dönemindeki Onuncu Kalkınma Planında, kamunun konut piyasasında 

yönlendirici, düzenleyici denetleyici ve destekleyici rolünün güçlenmesi, dar gelirliler başta olmak 

üzere halkın temel konut ihtiyacının karşılanması, bunun için sağlıklı ve alternatif çözümler 

geliştirilmesi öne çıkmakta; konut piyasasında arz-talep dengesinin kurulmasına, konut finansmanı, 

yapımı ve örgütlenme yöntemleri ile altyapılı arsa sunumunun geliştirilmesine, konut üretiminin 
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gelir gruplarının ihtiyaçlarına, yerleşmelerin gelişme eğilimlerine ve özelliklerine göre 

yönlendirilmesine, yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konut ve çevrelerinin 

tasarlanması ve yapımına olan ihtiyaç belirtilmiştir.  

Onuncu Kalkınma Planı döneminde kentsel ve kırsal alanlarda beş yıllık toplam konut ihtiyacı 

4.077.575 olarak tahmin edilmiştir. Buna göre, yıllık ortalama konut ihtiyacı 815.515’tir. Onuncu 

Kalkınma Planının ilk dört yılında (2014-2017) toplam 3.260.470 olan ihtiyaca karşılık, yapı 

kullanma izni alan konut sayısı 3.072.362, yapı izni alan konut sayısı 4.233.214 olmuştur. Bu 

veriler, Onuncu Plan döneminde toplam konut açığının azalma eğilimine girdiğini göstermektedir. 

Ancak, yapı kullanma izinleri itibarıyla toplamda görülen ve %94’e varan ihtiyacın karşılanma 

oranına karşılık, farklı yerleşmeler, gelir grupları ve hanehalkı özellikleri itibarıyla konut ihtiyacının 

sürdüğü gözlenmektedir. 

2009 yılında düzenlenen Kentleşme Şurası’nda kentleşme, yerleşme, yapılaşma, imar ve 

mekânsal planlama ile ilgili 10 komisyonda çalışma yapılmıştır. 8Bu komisyonlardan birisi “Kentsel 

Dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları” Komisyonudur. Şura sonucunda yüksek nüfus artışının 

sürdüğü kentlerde konut sorununun güncelliğini koruduğu, düşük ve orta gelir gruplarının konut 

edinmede karşı karşıya bulunduğu ekonomik zorlukların aşılması için arsa sunumundan başlayarak 

konut ve kentsel yenileme/dönüşüm stratejilerinde bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Bu çerçevede, kiralık sosyal konut sunumunun teşvik edilmesi, yöresel özelliklere, sosyal ve 

kültürel yapıya duyarlı konutların ve konut alanlarının tasarımı ve üretimi desteklenerek, kaçak 

yapılaşmayı caydırıcı önlemlerin güçlendirilmesi, afet tehlike ve risklerini dikkate alan yöntem ve 

yaklaşımların planlama sistemi ve yapılaşma süreci ile bütünleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler 

yapılması, kentsel yenilemenin/dönüşümün ekonomik, sosyal ve fiziksel boyutlarıyla bir arada ele 

alındığı “sürdürülebilir kentsel yenileme/dönüşüm” politikalarının geliştirilmesi vurgulanmıştır. 

Ayrıca, yapı müteahhitleri için “mesleki-kurumsal yeterlilik ve belgelendirme” sistemi getirilmesi, 

yapıların iskân sonrası kullanımının belirli aralıklarla takibi ve kontrolünün sağlanması da 

önerilmiştir. 

Kentleşme Şurası sonucunda 2010 yılında yayınlanan “Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi 

ve Eylem Planı (2010-2023) - KENTGES”9, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 

2023 yılını hedef alan bir strateji olup, ülkemizin kentleşme ve imar vizyonunu ortaya koymuştur. 

8 Şehircilik Şurası Komisyon Raporları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017. 
9 KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010–2023), 4 Kasım 2010 Tarihli, 27749 sayılı Resmi Gazete. 
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KENTGES’de “3.Hedef, Sürdürülebilir ve Çeşitlendirilmiş Arsa ve Konut Üretimini ve Sunumunu 

Gerçekleştirmek” maddesi altında “Konut ve arsa sunumu çeşitlendirilecek ve desteklenecektir.” 

politikası yer almaktadır. 

KENTGES kapsamında; “Arsa ve arazi düzenlemesi uygulamalarında dengeli ve adil dağıtım 

sağlanmasına özen gösterilecek, dönüşüm uygulamaları dahil olmak üzere yeni uygulamaların 

geliştirilmesi sağlanacaktır.” ve “Yapıların, insan ve çevre sağlığını tehdit eden risklerden 

arındırılmış, güvenli, kaliteli ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde inşa edilmesi ve bakımı 

sağlanacaktır.” stratejileri altında konut, arsa ve kentsel yenilemeye/dönüşüme ilişkin çeşitli kurum 

ve kuruluşların sorumluluğunda eylemler yer almaktadır. Bu eylemlerde kaydedilen ilerleme, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığınca düzenli olarak raporlanarak, İzleme, Yönlendirme Kuruluna sunulmakta 

ve www.kentges.gov.tr  adresinde de yayınlanmaktadır. 

2017 yılı içerisinde “Şehircilikte Yeni Vizyon” teması ile Türkiye’nin yeni kentleşme 

vizyonunun, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde katılımcı bir şekilde belirlenmesi amacıyla 

“Şehircilik Şûrası” düzenlenmiştir.  

Şûra komisyonları “1. Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım; 2. Kentsel Dönüşüm; 3. 

Şehirleşme, Göç ve Uyum; 4. Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü” olarak 

belirlenmiştir. Şura sonucunda şehircilikte yeni vizyon; insan odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, 

tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm fırsatını değerlendirerek kentlerimizi afetlere hazır 

hale getiren, yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı ilkeler üzerine kurulmuştur. Kent 

kimliği, planlama ve kentsel tasarım ilişkisinde yapılar kadar, yapılar arası mekânların varlığı, 

kalitesi, düzenlenmesi ve bağlama saygılı yenilikçi bakış ile kolay algılanan bütünsel kentsel 

dokunun yaşam kalitesini artıracağından hareketle, planlama ve kentsel tasarımın yeni şehircilik 

anlayışı içinde birlikte etkin bir rol ile ele alınması ihtiyacı ortaya konulmuştur. Kentsel dönüşüm 

uygulamaları için, genel olarak kentlerde ve mahalle düzeyinde iletişimi ve birlikteliği arttırmaya 

yönelik faaliyetleri destekleyici, alternatif konut üretim modelleri, toplumun tüm kesimleri ve 

kentteki özellikle alt gelir grupları için ödenebilir, sağlıklı, kentle ve diğer toplumsal gruplarla 

bütünleşmiş barınma alanlarının oluşturulması önerileri yer almıştır. 

2.2.1. Yeterli ve Erişilebilir Konut 

Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) verilerine göre (Kutu 1) 2017 yılı sonu itibarıyla 

Türkiye’de toplam konut sayısı 32,7 milyondur. Ulusal Adres Veri Tabanının Aralık 2017 verilerine 

göre konut sayıları, Tablo 2’de verilmektedir. 

http://www.kentges.gov.tr/
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Tablo 2: İllerdeki Konut, Lojman, Yazlık/Mevsimlik ve Kapıcı Dairesi Sayıları 

    (Ulusal Adres Veri Tabanı, 31 Aralık 2017 itibarıyla) 

   2010    2012        2014  2015   2016       2017 

     TOPLAM 27.339.920 28.880.904 30.882.552 31.353.689 31.927.693 32.717.061 

1 ADANA 669.127 695.061 747.860 761.600 775.558 791.707 

2 ADIYAMAN 141.306 149.338 163.500 168.602 173.900 179.734 

3 AFYONKARAHİSAR 267.362 276.148 292.456 298.299 304.792 311.439 

4 AĞRI 113.563 121.590 133.116 135.436 138.605 142.215 

5 AMASYA 132.763 138.543 145.708 146.568 148.611 151.591 

6 ANKARA 1.855.803 1.981.505 2.126.196 2.144.710 2.178.284 2.230.616 

7 ANTALYA 925.507 976.961 1.056.624 1.087.936 1.114.750 1.143.551 

8 ARTVİN 100.379 105.466 109.770 110.827 111.746 112.769 

9 AYDIN 495.956 516.637 549.388 557.889 567.002 581.584 

10 BALIKESİR 629.656 654.632 685.099 696.239 709.570 726.637 

11 BİLECİK 84.208 88.712 94.085 96.395 97.969 100.431 

12 BİNGÖL 70.382 76.319 81.811 84.202 86.658 89.772 

13 BİTLİS 73.041 77.183 85.386 89.534 95.346 99.456 

14 BOLU 128.606 133.235 140.924 143.457 146.670 151.668 

15 BURDUR 113.884 116.316 121.278 123.088 125.038 127.832 

16 BURSA 1.023.776 1.079.659 1.148.442 1.175.479 1.193.374 1.225.435 

17 ÇANAKKALE 246.371 255.741 272.003 276.456 281.047 288.741 

18 ÇANKIRI 91.801 95.561 102.070 104.043 105.548 108.387 

19 ÇORUM 235.403 244.747 256.492 259.339 262.852 268.225 

20 DENİZLİ 431.424 443.459 461.084 468.886 476.958 488.901 

21 DİYARBAKIR 330.919 353.359 392.212 399.774 409.056 420.946 

22 EDİRNE 180.996 189.748 202.644 204.580 208.417 210.057 

23 ELAZIĞ 192.672 205.319 224.171 225.662 228.854 231.466 

24 ERZİNCAN 95.487 98.580 106.416 110.966 112.911 115.047 

25 ERZURUM 242.188 252.792 266.511 268.601 279.368 281.495 

26 ESKİŞEHİR 311.363 329.258 363.147 372.777 381.213 394.006 

27 GAZİANTEP 464.795 532.802 574.064 587.750 605.692 627.722 

28 GİRESUN 241.275 248.555 262.659 265.753 269.925 274.825 

29 GÜMÜŞHANE 76.455 78.798 83.570 85.651 87.605 88.820 

30 HAKKÂRİ 43.196 47.270 53.566 54.424 56.943 58.855 

31 HATAY 462.405 500.128 555.933 570.796 583.470 608.074 

32 ISPARTA 190.344 198.637 208.767 212.068 215.411 220.029 

33 MERSİN 663.587 693.001 745.367 760.291 772.837 792.444 

34 İSTANBUL 4.723.402 5.045.402 5.329.209 5.315.907 5.342.014 5.435.580 

35 İZMİR 1.676.081 1.741.274 1.831.728 1.860.035 1.893.443 1.931.898 

36 KARS 84.890 88.333 96.971 99.375 101.863 102.965 

37 KASTAMONU 184.694 193.271 204.916 209.237 214.066 221.022 

38 KAYSERİ 465.095 478.465 513.145 515.686 528.149 540.538 

39 KIRKLARELİ 142.372 147.689 155.028 158.806 161.968 166.665 

40 KIRŞEHİR 92.621 96.768 104.286 106.836 108.215 110.231 

41 KOCAELİ 581.828 609.336 661.360 672.901 684.632 704.216 
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42 KONYA 722.750 754.825 809.788 817.056 827.108 847.574 

43 KÜTAHYA 257.009 267.363 284.790 294.796 299.726 306.017 

44 MALATYA 254.352 280.292 299.982 295.411 298.317 298.223 

45 MANİSA 506.481 523.903 551.995 561.921 570.692 583.217 

46 KAHRAMANMARAŞ 299.317 316.259 345.241 350.693 362.315 379.212 

47 MARDİN 155.764 170.851 191.335 199.737 209.442 219.051 

48 MUĞLA 453.576 475.336 503.177 510.966 518.434 530.883 

49 MUŞ 85.310 90.054 101.206 104.882 110.374 116.417 

50 NEVŞEHİR 115.283 119.838 127.466 131.242 134.881 137.552 

51 NİĞDE 137.682 142.856 151.475 155.085 158.755 166.057 

52 ORDU 310.854 327.851 360.316 366.467 373.193 379.478 

53 RİZE 166.112 171.908 179.827 181.187 182.021 184.361 

54 SAKARYA 316.560 335.245 372.202 385.026 399.220 419.433 

55 SAMSUN 473.114 503.131 536.663 546.420 557.004 558.263 

56 SİİRT 59.269 63.561 72.039 77.479 80.377 82.692 

57 SİNOP 107.185 111.054 115.972 117.350 119.240 121.634 

58 SİVAS 254.069 263.049 275.067 279.271 282.369 291.479 

59 TEKİRDAĞ 363.933 397.505 411.917 415.402 426.334 452.204 

60 TOKAT 228.273 236.107 250.437 254.107 258.014 263.107 

61 TRABZON 375.824 394.546 428.330 433.936 441.709 451.051 

62 TUNCELİ 34.354 35.803 40.303 41.125 41.722 42.643 

63 ŞANLIURFA 351.690 386.080 427.506 445.974 470.538 488.364 

64 UŞAK 139.963 144.603 152.430 156.336 159.603 165.975 

65 VAN 194.226 220.714 265.064 274.762 290.202 297.489 

66 YOZGAT 181.937 190.014 196.976 199.239 202.081 205.782 

67 ZONGULDAK 271.569 277.642 289.804 293.920 297.388 303.063 

68 AKSARAY 137.916 146.187 149.828 154.525 158.144 162.630 

69 BAYBURT 30.584 31.924 34.377 35.117 35.692 36.388 

70 KARAMAN 94.776 97.850 102.458 104.307 105.754 107.731 

71 KIRIKKALE 113.859 117.189 124.332 126.869 128.956 132.311 

72 BATMAN 102.213 112.859 126.774 130.982 136.899 143.191 

73 ŞIRNAK 62.095 76.773 88.927 96.063 100.574 106.159 

74 BARTIN 89.365 91.920 96.337 98.635 101.066 103.156 

75 ARDAHAN 35.604 38.136 41.275 42.071 42.781 44.565 

76 IĞDIR 45.894 48.937 54.749 56.187 58.517 59.734 

77 YALOVA 117.448 124.023 139.870 144.680 147.321 150.559 

78 KARABÜK 101.913 105.266 111.546 116.306 119.285 122.388 

79 KİLİS 36.654 39.181 46.076 47.894 50.455 52.399 

80 OSMANİYE 145.594 155.617 171.775 176.633 180.390 188.582 

81 DÜZCE 132.566 139.054 143.958 146.769 150.470 158.455 

Kaynak: TÜİK, UAVT, 2017. 

Ancak bu verilerin konutların kullanım durumu, yıkık-harap olması gibi çeşitli unsurlar 

açısından ayrıştırılması ihtiyacı bulunmaktadır. Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), ile ilgili detaylı 

bilgiler Kutu 1’de yer almaktadır: 
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Kutu 1: Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) 

Ülkemizde konut ve benzeri nitelikteki adreslerin tamamının kayıtlarının tutulduğu merkezi 

sistemin adı Ulusal Adres Veri Tabanı’dır (UAVT). Bu sistem 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 

uyarınca yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak 

yapılan numaralama çalışması sonucunda belediyeler ve il özel idareleri tarafından 2006 yılında 

kurulmuştur.  

Ülkemizdeki tüm binalar bağımsız bölümleriyle (konut, kapıcı dairesi, işyeri gibi) birlikte bu 

sistemde kayıtlıdır. Sistemin güncelliği numaralamadan sorumlu belediyeler ve il özel idareleri 

tarafından sağlanmaktadır. 01.07.2007 tarihinden itibaren yapı belgeleri de bu sistem üzerinden 

düzenlenmektedir. Sistem, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından yönetilmektedir.  

Konut ihtiyacı belirlenirken, kullanılan nüfus ve nüfus özellikleri kapsamında kent ve kır 

tanımlarının yapılması önemlidir.  

TÜİK, iki farklı kent tanımı kullanmaktadır: Birinci tanımda, il ve ilçe merkezleri "şehir" 

olarak tanımlanmaktadır. İkincisi ise Devlet Planlama Teşkilatı’nın (Kalkınma Bakanlığı) 1982 

yılında ortaya koyduğu kent tanımına 10  dayandırılarak, nüfusu 20.001 ve üzeri olan yerleşim 

yerlerini (belediye ve köyler) "kent", bu nüfus sınırının altındaki yerleşim yerlerini ise "kır" olarak 

belirleyen tanımdır. Ancak zaman içinde yasal düzenlemeler sonucu idari bölünüş yapısında 

meydana gelen idari bağlılık, tüzel kişilik ve sınır değişiklikleri, yerleşim yerlerinin nüfuslarını 

yıllara göre önemli derecede etkilemiştir.  

Örneğin, 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (büyükşehir 

belediye sınırlarının genişletilmesi), 2007 yılında çıkarılan 5747 sayılı Kanun (43 yeni ilçe 

kurulması ve ilk kademe belediyelerinin ilçe belediyelerine katılması) ve 2012 yılında çıkarılan 

6360 sayılı Kanun (27 ilçe ve 14 büyükşehir belediyesi kurulması, büyükşehir belediye sınırlarının 

il sınırlarına genişletilmesi suretiyle, bu illerdeki tüm belde ve köylerin mahalleye dönüştürülmesi) 

ile yapılan idari bölünüş değişiklikleri sonucunda, ülkemizdeki kent-belde/köy ve kent-kır nüfus 

dağılımları önemli değişimler göstermiştir. Bu durum, belirtilen tanımlara göre "belde/köy" nüfusu 

olmayan (büyükşehirler) veya "kır" nüfusu bulunmayan iller ortaya çıkarmıştır.  

10  ÇEZİK, Asuman, Kent Eşiği Araştırması: Türkiye için Kent Tanımı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal Planlama Başkanlığı, 
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Nitekim, 1927 yılında %24,2 olan kent (il ve ilçe merkezleri) nüfusu oranın 2000 yılında 

%64,9'a; 2017 yılında %92,5'e çıktığı görülmektedir. İkinci tanıma göre yapılan kent-kır nüfus 

dağılımlarına göre; 1965 yılında %25,6 olan "kent" nüfusu oranı, 2000 yılında %59,2'ye; 2017 

yılında ise %88,2'ye yükselmiştir.  

Tablo 3: Yıllara Göre İl/İlçe Merkezleri ve Belde/Köyler Nüfusu, 1927-2017 

 Yıl 

Nüfus Oran (%) 

Toplam İl ve İlçe Merkezleri Belde ve Köyler 
İl ve İlçe 

Merkezleri 

Belde ve 

Köyler 

1927 13.648.270 3.305.879 10.342.391 24,2 75,8 

1940 17.820.950 4.346.249 13.474.701 24,4 75,6 

1950 20.947.188 5.244.337 15.702.851 25,0 75,0 

1960 27.754.820 8.859.731 18.895.089 31,9 68,1 

1970 35.605.176 13.691.101 21.914.075 38,5 61,5 

1980 44.736.957 19.645.007 25.091.950 43,9 56,1 

1990 56.473.035 33.326.351 23.146.684 59,0 41,0 

2000 67.803.927 44.006.274 23.797.653 64,9 35,1 

2010 73.722.988 56.222.356 17.500.632 76,3 23,7 

2011 74.724.269 57.385.706 17.338.563 76,8 23,2 

2012 75.627.384 58.448.431 17.178.953 77,3 22,7 

2013 76.667.864 70.034.413 6.633.451 91,3 8,7 

2014 77.695.904 71.286.182 6.409.722 91,8 8,2 

2015 78.741.053 72.523.134 6.217.919 92,1 7,9 

2016 79.814.871 73.671.748 6.143.123 92,3 7,7 

2017 80.810.525 74.761.132 6.049.393 92,5 7,5 

Kaynak: Genel Nüfus Sayımları ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, TÜİK.
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Tablo 4: Yıllara Göre Kent ve Kır Nüfusu, 1965-2017* 

Yıl 

Nüfus Oran (%) 

Toplam Kent Kır Kent Kır 

1965 31.391.421 8.039.343 23.352.078 25,6 74,4 

1970 35.605.176 10.888.024 24.717.152 30,6 69,4 

1975 40.347.719 14.410.411 25.937.308 35,7 64,3 

1980 44.736.957 17.968.161 26.768.796 40,2 59,8 

1985 50.664.458 23.271.352 27.393.106 45,9 54,1 

1990 56.473.035 28.983.822 27.489.213 51,3 48,7 

2000 67.803.927 40.172.156 27.631.771 59,2 40,8 

2007 70.586.256 47.652.226 22.934.030 67,5 32,5 

2008 71.517.100 49.514.530 22.002.570 69,2 30,8 

2009 72.561.312 50.872.734 21.688.578 70,1 29,9 

2010 73.722.988 52.340.830 21.382.158 71,0 29,0 

2011 74.724.269 53.630.845 21.093.424 71,8 28,2 

2012 75.627.384 54.705.188 20.922.196 72,3 27,7 

2013 76.667.864 66.488.105 10.179.759 86,7 13,3 

2014 77.695.904 67.720.318 9.975.586 87,2 12,8 

2015 78.741.053 69.004.143 9.736.910 87,6 12,4 

2016 79.814.871 70.165.359 9.649.512 87,9 12,1 

2017 80.810.525 71.253.963 9.556.562 88,2 11,8 

Kaynak: Genel Nüfus Sayımları ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, TÜİK. 

* Nüfusu 20.001 ve üzeri olan belediye ve köyler "kent" olarak; nüfusu 20.000 ve daha az olan belediye ve köyler ise "kır" olarak

tanımlanmıştır. 

Bu değişimlerin önemli bir kısmının idari yapıda meydana gelen sınır, bağlılık ve tüzel kişilik 

değişikliklerinden kaynaklandığı (köyün mahalle yapılarak belediye sınırlarına katılması ve tanım 

gereği kent nüfusu içine girmesi gibi) değerlendirilmektedir (Tablo 3 ve Tablo 4).  Dolayısıyla, 

kentsel veya kırsal yerleşim yerlerinin mekânsal olarak yeniden tanımlanması gerekmektedir. Bu 

tanımlama yapılana kadar mevcut kent ve kır tanımları üzerinden değişimlerin izlenmesi önemlidir. 

Yeni tanımların yapılabilmesi ve yeni verilerin toplanabilmesi için TÜİK ve ilgili diğer kurumlarla 

işbirliği içinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmasının yürütülmesi önemli bulunmaktadır.  
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Konut ihtiyacı; bir yerleşmede, bölgede veya ülkede belirli bir sürenin sonunda hanehalkı 

toplamı için gerekli olacak konut sayısı ve niteliği olarak tanımlanabilir. Konut gereksinmesinde 

ekonomik ve sosyal duruma göre belirlenecek konut standardı kabul edilirken yapılacak iki aşamalı 

hesaplamalardan birincisi ele alınan yerleşim birimleri için belirli dönemde hanehalkı sayısındaki 

artışın ve toplam hanehalkı sayısının nüfus tahmin yöntemi yoluyla toplam hanehalkına yüzde 4-5 

boş konut oranı eklenerek tahmin edilmesi; ikincisi standardın altında kalan konutlar, iyileştirme 

gereği olan konutlar, dezavantajlı ve dargelirli hanehalkı grupları için bunların sayılarına yönelik 

ayrı bir çalışma yapılması esas alınmaktadır. 

Türkiye’de 2000 yılından bu yana bina sayımı yapılmamış olması, daha ayrıntılı politikaların 

belirlenmesi için gerekli olan verilerin üretilmesini zorlaştırmaktadır. On Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı döneminde bu konudaki veri eksikliğinin giderilmesi büyük önem taşımaktadır.  

ADNKS verilerine göre, 2012 yılında 19.842.850 olan hanehalkı sayısı, 2017 yılında 

22.676.186 olmuştur. 2016-2017 yılları arasındaki hanehalkı sayısındaki artış yaklaşık 470 bindir. 

2017 yılında toplam hanehalkı sayısının %18’i İstanbul’da yaşamaktadır. Bunu sırasıyla Ankara, 

İzmir, Bursa ve Antalya izlemektedir. Bu beş kentte toplam hanehalkı sayısının %39,23’ü 

yaşamaktadır. (Tablo 5) 
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Tablo 5: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2012-2017, İllere Göre Hanehalkı 

Sayısı 
İL

 K
O

D
U

 

İL ADI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 

Yılı 

için % 

Pay 

TOPLAM 19.842.850 20.489.721 21.091.075 21.662.260 22.206.776 22.676.186 100,00 

01 ADANA 519.534 535.719 548.384 560.928 570.479 578.410 2,55 

02 ADIYAMAN 118.346 123.891 128.465 132.570 136.885 140.569 0,62 

03 AFYONKARAHİSAR 184.917 188.614 191.416 194.208 196.983 199.028 0,88 

04 AĞRI 83.702 87.671 90.624 93.583 96.861 100.128 0,44 

05 AMASYA 91.891 93.689 95.863 97.519 99.471 100.879 0,44 

06 ANKARA 1.465.403 1.512.188 1.555.245 1.606.910 1.646.503 1.685.701 7,43 

07 ANTALYA 611.096 638.424 663.840 691.355 714.015 732.423 3,23 

08 ARTVİN 49.740 50.685 52.438 53.238 54.092 54.212 0,24 

09 AYDIN 313.124 320.792 332.705 339.215 347.829 354.391 1,56 

10 BALIKESİR 388.321 395.499 410.437 412.462 418.435 423.346 1,87 

11 BİLECİK 60.826 62.274 63.276 64.519 65.854 67.079 0,30 

12 BİNGÖL 52.621 56.033 58.211 60.447 63.164 66.210 0,29 

13 BİTLİS 53.442 55.926 58.880 62.496 65.506 68.312 0,30 

14 BOLU 80.504 82.861 84.977 87.698 91.562 93.281 0,41 

15 BURDUR 82.042 83.691 84.598 85.618 87.098 88.569 0,39 

16 BURSA 758.145 782.935 805.522 829.335 851.448 869.983 3,84 

17 ÇANAKKALE 168.865 173.096 178.131 180.863 184.030 187.585 0,83 

18 ÇANKIRI 56.333 58.396 59.155 59.391 60.738 61.563 0,27 

19 ÇORUM 156.200 159.963 162.355 164.469 166.692 168.702 0,74 

20 DENİZLİ 290.562 297.663 305.134 312.673 318.423 323.607 1,43 

21 DİYARBAKIR 261.224 275.921 294.140 308.742 321.901 334.611 1,48 

22 EDİRNE 124.296 126.712 128.719 131.135 133.086 135.004 0,60 

23 ELAZIĞ 137.138 142.293 148.255 152.948 156.406 159.624 0,70 

24 ERZİNCAN 60.306 61.465 64.067 64.829 67.102 68.152 0,30 

25 ERZURUM 162.273 168.074 174.007 177.224 180.369 182.360 0,80 

26 ESKİŞEHİR 262.068 270.511 278.215 286.388 294.919 302.669 1,33 

27 GAZİANTEP 381.112 400.637 418.051 437.455 452.400 462.390 2,04 

28 GİRESUN 127.180 131.929 136.859 139.637 146.909 147.639 0,65 

29 GÜMÜŞHANE 36.999 38.882 41.477 43.829 45.683 47.086 0,21 

30 HAKKÂRİ 33.750 37.243 38.835 40.278 42.490 44.365 0,20 

31 HATAY 347.234 357.956 368.476 378.848 388.144 397.238 1,75 

32 ISPARTA 126.326 129.093 131.450 133.571 136.296 137.830 0,61 

33 MERSİN 457.153 470.160 483.225 494.898 507.271 516.182 2,28 

34 İSTANBUL 3.757.210 3.886.890 3.973.852 4.070.121 4.150.576 4.232.904 18,67 

35 İZMİR 1.230.355 1.263.312 1.295.112 1.323.808 1.349.952 1.374.155 6,06 

36 KARS 59.843 62.971 64.462 65.891 66.722 67.440 0,30 

37 KASTAMONU 106.113 109.810 112.286 114.832 117.542 118.763 0,52 

38 KAYSERİ 329.635 341.910 354.520 365.378 374.534 382.851 1,69 

39 KIRKLARELİ 106.603 108.423 110.222 112.477 115.109 117.206 0,52 

40 KIRŞEHİR 63.737 65.405 66.733 68.133 69.576 71.193 0,31 

41 KOCAELİ 435.202 453.935 472.316 492.265 509.604 526.413 2,32 

42 KONYA 542.958 557.522 572.716 584.516 595.966 604.851 2,67 
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43 KÜTAHYA 170.807 172.850 174.982 177.471 179.924 181.660 0,80 

44 MALATYA 186.359 191.087 197.284 202.029 206.879 211.197 0,93 

45 MANİSA 401.919 410.812 417.105 425.166 431.945 438.721 1,93 

46 KAHRAMANMARAŞ 240.510 249.670 258.032 266.621 272.809 279.842 1,23 

47 MARDİN 119.410 124.868 130.445 138.345 144.069 151.161 0,67 

48 MUĞLA 275.346 283.213 295.965 301.655 310.104 316.112 1,39 

49 MUŞ 60.998 64.738 67.063 69.933 73.529 76.790 0,34 

50 NEVŞEHİR 79.760 81.543 82.984 84.231 85.756 87.120 0,38 

51 NİĞDE 90.512 92.929 95.207 97.595 99.953 101.389 0,45 

52 ORDU 211.711 214.556 218.840 224.411 236.196 236.350 1,04 

53 RİZE 88.702 91.076 94.444 96.286 98.095 99.370 0,44 

54 SAKARYA 230.737 239.128 246.518 253.824 262.660 270.804 1,19 

55 SAMSUN 328.279 337.220 346.830 356.901 365.637 374.966 1,65 

56 SİİRT 45.398 48.601 50.813 53.513 55.609 57.195 0,25 

57 SİNOP 63.390 65.295 66.743 67.698 68.582 69.654 0,31 

58 SİVAS 163.349 167.335 172.033 172.038 174.640 175.762 0,78 

59 TEKİRDAĞ 246.889 257.096 268.862 280.140 291.958 302.535 1,33 

60 TOKAT 165.080 163.197 168.557 170.700 174.906 176.494 0,78 

61 TRABZON 208.318 213.190 219.923 224.636 230.334 235.184 1,04 

62 TUNCELİ 22.472 24.165 25.187 25.716 25.705 26.075 0,11 

63 ŞANLIURFA 274.885 287.437 299.693 316.349 331.270 344.563 1,52 

64 UŞAK 102.933 105.758 107.621 109.802 112.184 114.386 0,50 

65 VAN 159.778 173.835 184.000 194.395 201.722 208.381 0,92 

66 YOZGAT 119.626 121.293 123.118 123.202 124.765 125.511 0,55 

67 ZONGULDAK 173.523 176.326 178.780 181.492 184.670 186.980 0,82 

68 AKSARAY 92.566 95.207 99.064 103.014 106.490 109.380 0,48 

69 BAYBURT 18.132 19.146 21.244 21.067 24.282 21.394 0,09 

70 KARAMAN 67.570 69.129 70.469 71.815 73.087 73.958 0,33 

71 KIRIKKALE 80.335 81.736 81.979 83.194 85.184 86.527 0,38 

72 BATMAN 81.684 86.586 90.351 94.624 98.569 102.845 0,45 

73 ŞIRNAK 55.826 59.348 63.214 66.130 69.294 74.376 0,33 

74 BARTIN 54.048 55.403 56.386 57.717 59.013 60.254 0,27 

75 ARDAHAN 24.035 25.158 25.809 26.382 26.884 27.219 0,12 

76 IĞDIR 36.205 38.577 40.060 41.226 42.067 43.551 0,19 

77 YALOVA 63.835 66.957 69.750 72.019 75.083 78.257 0,35 

78 KARABÜK 67.114 68.376 69.955 72.162 74.470 76.795 0,34 

79 KİLİS 28.621 30.273 31.474 32.599 33.232 34.707 0,15 

80 OSMANİYE 116.573 121.576 126.156 130.632 134.757 139.141 0,61 

81 DÜZCE 91.286 93.967 96.484 98.830 101.838 104.676 0,46 

 Kaynak: TÜİK 
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Ülkemizde hanehalkı büyüklüğü yıllar itibarıyla azalma eğilimini sürdürmüştür. Ortalama 

hanehalkı büyüklüğü 1960 yılında 5,6 iken, 2011 yılında 3,8’e, 2012 yılında 3,7’ye inmiş; azalma 

eğilimi 2017 yılında da devam ederek 3,4’e düşmüştür. (Tablo 6, 7). (Grafik 1) Ortalama hanehalkı 

büyüklüğünün en yüksek olduğu iller; Şırnak (6,43), Hakkâri (5,69), Şanlıurfa (5,67), Batman 

(5,56), Siirt (5,41), Mardin (5,20), Van (5,17), Ağrı (5,17), Muş (5,13) ve Diyarbakır (4,97) illeridir. 

Hanehalkı büyüklüğü İstanbul’da 3,44, Ankara’da 3,11, İzmir’de ise 3,02’dir.  

Tablo 6: İllere Göre Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü, 2008-2017 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Toplam 4,0 4,0 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 

Adana 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 

Adıyaman 5,3 5,3 5,2 5,1 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 

Afyonkarahisar 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 

Ağrı 6,7 6,8 6,7 6,6 6,4 6,1 5,9 5,7 5,4 5,2 

Amasya 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 

Ankara 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 

Antalya 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 

Artvin 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 

Aydın 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 

Balıkesir 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 

Bilecik 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 

Bingöl 5,4 5,3 5,1 5,0 4,8 4,5 4,4 4,2 4,1 3,9 

Bitlis 6,4 6,4 6,4 6,3 6,1 5,8 5,5 5,2 5,0 4,8 

Bolu 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 

Burdur 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 

Bursa 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 

Çanakkale 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Çankırı 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 

Çorum 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 

Denizli 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 

Diyarbakır 6,3 6,3 6,2 6,1 5,9 5,7 5,4 5,2 5,1 5,0 

Edirne 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,8 

Elazığ 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 

Erzincan 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 

Erzurum 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 

Eskişehir 3,2 3,2 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 

Gaziantep 4,9 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 

Giresun 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 

Gümüşhane 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,5 3,3 
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Hakkâri 7,8 7,9 7,8 7,6 7,4 6,8 6,6 6,4 5,9 5,7 

Hatay 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 3,9 3,9 

Isparta 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 

Mersin 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4 

İstanbul 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 

İzmir 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 

Kars 5,3 5,3 5,2 5,0 4,9 4,6 4,4 4,2 4,1 4,0 

Kastamonu 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 

Kayseri 4,2 4,1 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 

Kırklareli 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 

Kırşehir 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 

Kocaeli 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 

Konya 4,0 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 

Kütahya 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 

Malatya 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 

Manisa 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 

Kahramanmaraş 4,7 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 

Mardin 6,8 6,8 6,6 6,5 6,3 6,1 5,9 5,6 5,4 5,2 

Muğla 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 

Muş 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6 6,2 6,0 5,7 5,4 5,1 

Nevşehir 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 

Niğde 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 

Ordu 3,9 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 

Rize 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 

Sakarya 4,0 4,1 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 

Samsun 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 

Siirt 7,1 7,1 6,9 6,8 6,5 6,2 6,0 5,7 5,5 5,4 

Sinop 3,4 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 

Sivas 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 

Tekirdağ 3,5 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 

Tokat 4,2 4,0 3,8 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 

Trabzon 3,9 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 

Tunceli 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,1 2,9 2,9 2,8 2,7 

Şanlıurfa 6,4 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 5,8 5,7 

Uşak 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 

Van 6,9 7,1 7,0 6,7 6,4 6,0 5,8 5,5 5,3 5,2 

Yozgat 4,2 4,1 4,0 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 3,2 

Zonguldak 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 

Aksaray 4,3 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,6 3,5 

Bayburt 4,4 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,6 3,5 3,4 

Karaman 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 
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Kırıkkale 3,7 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,0 

Batman 6,9 7,0 6,9 6,7 6,4 6,2 6,1 5,9 5,7 5,6 

Şırnak 8,2 8,4 8,3 8,2 7,9 7,7 7,3 7,0 6,7 6,4 

Bartın 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 

Ardahan 4,8 4,6 4,5 4,3 4,2 3,9 3,8 3,6 3,5 3,4 

Iğdır 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 

Yalova 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 

Karabük 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 

Kilis 4,6 4,6 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 

Osmaniye 4,4 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 

Düzce 3,9 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları (ADNKS), 2008-2017 

Grafik 1: Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü, Türkiye (1960-2017) 

Kaynak: TÜİK
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Tablo 7:   31 Aralık 2017 Tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları İllere ve Hanehalkı Büyüklüğüne Göre Hanehalkı Sayısı 

İL ADI 

ORTALAMA 

HANEHALKI 

BÜYÜKLÜĞÜ 

TOPLAM 

HANEHALKI 

SAYISI 

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

3,45 22.676.186 3.491.148 4.734.931 4.541.246 4.667.819 2.518.575 1.233.415 622.636 336.344 193.595 336.477 

ADANA 3,74 578.410 72.104 101.542 111.621 129.567 77.041 37.653 19.865 10.891 6.304 11.822 

ADIYAMAN 4,27 140.569 13.507 18.596 21.016 27.564 25.237 16.119 8.521 4.437 2.370 3.202 

AFYONKARAHİSAR 3,47 199.028 33.254 46.715 33.444 35.886 22.156 11.726 6.625 3.129 1.791 4.302 

AĞRI 5,17 100.128 10.947 9.861 10.940 13.163 14.080 12.891 9.671 6.570 4.211 7.794 

AMASYA 3,13 100.879 16.776 27.349 19.350 18.896 9.744 4.578 2.134 910 401 741 

ANKARA 3,11 1.685.701 255.205 379.664 398.302 394.268 164.713 56.479 20.900 8.313 3.732 4.125 

ANTALYA 3,13 732.423 125.397 159.105 161.477 166.083 71.382 26.201 11.043 5.362 2.739 3.634 

ARTVİN 2,93 54.212 12.209 14.523 9.840 8.623 4.826 2.194 1.003 448 224 322 

AYDIN 2,96 354.391 69.974 94.158 73.685 65.978 27.036 11.996 5.414 2.608 1.363 2.179 

BALIKESİR 2,75 423.346 89.005 124.972 89.630 75.734 25.602 10.642 4.155 1.744 847 1.015 

BİLECİK 3,00 67.079 12.390 17.031 14.389 13.887 5.310 2.156 906 409 225 376 

BİNGÖL 3,94 66.210 8.900 9.633 10.855 12.644 10.640 6.466 3.524 1.736 852 960 

BİTLİS 4,79 68.312 7.765 7.966 8.726 10.442 9.957 7.925 5.558 3.537 2.367 4.069 

BOLU 3,06 93.281 17.522 24.331 18.171 17.134 8.199 4.129 1.964 857 428 546 

BURDUR 2,82 88.569 18.878 25.525 16.675 15.993 6.828 2.688 1.103 429 218 232 

BURSA 3,31 869.983 117.340 186.484 198.472 203.759 89.390 38.682 16.831 8.234 4.355 6.436 

ÇANAKKALE 2,65 187.585 41.687 56.390 41.704 32.187 9.466 3.777 1.271 509 261 333 

ÇANKIRI 2,84 61.563 14.289 18.398 10.019 9.498 5.040 2.202 1.033 477 254 353 

ÇORUM 3,04 168.702 31.117 47.096 30.875 30.055 16.003 7.213 3.186 1.493 663 1.001 

DENİZLİ 3,04 323.607 56.559 79.840 68.986 69.480 28.611 11.080 4.557 2.009 978 1.507 

DİYARBAKIR 4,97 334.611 28.606 33.318 44.131 55.192 52.421 41.536 28.478 18.661 11.641 20.627 

EDİRNE 2,82 135.004 27.453 38.789 31.218 21.500 8.404 4.186 1.655 748 410 641 

ELAZIĞ 3,52 159.624 22.736 29.829 29.715 35.374 22.598 10.191 4.632 2.177 1.063 1.309 

ERZİNCAN 3,06 68.152 14.344 15.692 12.406 12.930 7.384 3.072 1.262 555 224 283 
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ERZURUM 3,92 182.360 25.350 29.544 27.807 33.873 28.645 17.220 9.066 4.761 2.553 3.541 

ESKİŞEHİR 2,73 302.669 70.313 80.124 65.958 55.271 19.001 6.973 2.639 1.150 536 704 

GAZİANTEP 4,23 462.390 52.373 60.472 67.372 89.306 83.309 51.874 25.098 12.850 7.107 12.629 

GİRESUN 2,85 147.639 35.012 40.359 25.801 23.468 12.635 5.784 2.522 1.082 493 483 

GÜMÜŞHANE 3,29 47.086 10.289 10.738 7.817 7.868 5.240 2.377 967 530 353 907 

HAKKÂRİ 5,69 44.365 4.428 3.977 4.826 5.704 5.590 5.093 4.042 3.145 2.183 5.377 

HATAY 3,89 397.238 45.108 66.316 69.031 83.071 64.367 33.482 15.677 8.130 4.611 7.445 

ISPARTA 2,96 137.830 27.149 36.259 26.963 26.778 11.966 4.820 2.113 846 412 524 

MERSİN 3,40 516.182 76.816 108.639 106.452 111.004 57.520 25.733 12.926 7.003 3.898 6.191 

İSTANBUL 3,44 4.232.904 622.069 777.097 919.607 968.438 494.245 215.829 101.695 55.366 31.705 46.853 

İZMİR 3,02 1.374.155 247.729 335.987 324.539 270.769 104.695 46.543 20.970 10.204 5.438 7.281 

KARS 4,04 67.440 9.766 10.467 9.719 11.789 10.069 6.718 3.919 2.186 1.147 1.660 

KASTAMONU 2,96 118.763 26.083 33.960 20.760 17.971 9.213 5.208 2.701 1.277 705 885 

KAYSERİ 3,50 382.851 44.810 75.358 74.274 93.536 56.724 22.302 8.597 3.363 1.579 2.308 

KIRKLARELİ 2,87 117.206 22.038 31.735 28.875 21.480 7.228 3.130 1.319 585 278 538 

KIRŞEHİR 3,12 71.193 12.069 18.623 13.965 13.721 7.061 3.162 1.270 539 310 473 

KOCAELİ 3,48 526.413 62.385 99.525 117.018 129.850 64.496 27.330 12.156 5.922 3.166 4.565 

KONYA 3,49 604.851 79.078 129.365 110.926 130.068 85.115 37.372 16.818 7.273 3.537 5.299 

KÜTAHYA 3,00 181.660 32.948 50.406 36.046 34.389 14.722 7.104 3.062 1.277 695 1.011 

MALATYA 3,61 211.197 31.246 40.733 37.949 42.099 27.851 14.575 7.425 3.876 2.037 3.406 

MANİSA 3,13 438.721 69.008 111.668 96.140 90.939 37.149 17.315 7.630 3.614 2.008 3.250 

KAHRAMANMARAŞ 3,96 279.842 29.173 46.101 45.233 57.705 49.286 26.360 12.270 5.955 3.191 4.568 

MARDİN 5,20 151.161 16.793 15.413 17.281 20.397 20.636 17.893 13.760 9.449 6.308 13.231 

MUĞLA 2,89 316.112 66.789 81.802 66.409 61.008 22.158 9.277 4.091 2.142 1.002 1.434 

MUŞ 5,13 76.790 8.209 8.323 8.853 10.259 10.444 9.381 7.103 4.941 3.269 6.008 

NEVŞEHİR 3,24 87.120 14.827 21.247 16.104 16.843 9.216 4.504 2.221 910 459 789 

NİĞDE 3,32 101.389 17.406 22.085 17.914 20.332 13.038 5.668 2.401 1.079 573 893 

ORDU 3,05 236.350 46.431 62.929 42.377 41.130 23.056 10.667 5.183 2.227 1.033 1.317 

RİZE 3,21 99.370 19.121 21.707 18.242 19.020 11.495 5.257 2.401 1.035 498 594 
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SAKARYA 3,55 270.804 36.835 52.379 53.262 59.150 34.062 16.970 8.491 4.100 2.228 3.327 

SAMSUN 3,40 374.966 55.601 85.499 73.664 74.599 41.008 20.777 10.853 5.546 2.889 4.530 

SİİRT 5,41 57.195 6.003 5.759 6.382 7.487 7.308 6.419 5.227 3.936 2.764 5.910 

SİNOP 2,84 69.654 15.582 21.403 12.368 10.088 5.176 2.557 1.142 606 283 449 

SİVAS 3,37 175.762 29.824 40.150 29.775 32.574 21.828 11.130 5.139 2.324 1.116 1.902 

TEKİRDAĞ 3,22 302.535 44.537 66.640 73.153 66.992 27.546 12.097 5.298 2.620 1.420 2.232 

TOKAT 3,28 176.494 30.517 44.541 29.995 31.869 19.445 9.912 4.845 2.304 1.191 1.875 

TRABZON 3,22 235.184 44.336 52.239 43.058 45.207 27.092 12.426 5.517 2.587 1.207 1.515 

TUNCELİ 2,73 26.075 6.812 6.656 5.301 4.280 1.774 672 289 130 64 97 

ŞANLIURFA 5,67 344.563 32.735 31.369 37.284 45.346 46.255 40.563 31.008 22.617 16.014 41.372 

UŞAK 3,07 114.386 19.054 29.697 23.750 23.844 9.793 4.536 1.951 763 429 569 

VAN 5,17 208.381 19.182 19.345 24.355 32.351 32.054 25.550 18.523 12.704 8.301 16.016 

YOZGAT 3,22 125.511 22.793 31.210 21.248 22.719 14.394 6.881 3.238 1.443 640 945 

ZONGULDAK 3,07 186.980 31.035 48.403 39.523 37.310 16.931 7.554 3.397 1.405 668 754 

AKSARAY 3,54 109.380 15.233 22.388 19.899 22.166 14.978 7.401 3.627 1.664 812 1.212 

BAYBURT 3,40 21.394 3.923 4.398 3.541 3.740 2.945 1.528 732 303 128 156 

KARAMAN 3,20 73.958 11.725 17.306 14.705 15.641 8.793 3.224 1.295 623 319 327 

KIRIKKALE 3,04 86.527 14.957 22.342 17.675 17.342 8.786 3.202 1.245 487 217 274 

BATMAN 5,56 102.845 9.396 8.784 11.136 13.896 14.291 12.708 9.770 6.962 4.973 10.929 

ŞIRNAK 6,43 74.376 8.580 6.283 6.506 7.226 7.246 7.251 6.565 5.790 4.581 14.348 

BARTIN 3,09 60.254 11.339 16.156 11.387 10.261 5.187 3.057 1.514 666 310 377 

ARDAHAN 3,39 27.219 5.371 5.982 4.405 4.265 3.145 1.944 1.034 491 254 328 

IĞDIR 4,30 43.551 5.498 5.859 6.349 7.271 6.598 4.832 2.964 1.767 1.034 1.379 

YALOVA 3,10 78.257 15.421 18.476 15.622 14.896 7.224 3.284 1.541 771 430 592 

KARABÜK 2,90 76.795 15.564 20.683 15.630 14.267 6.198 2.503 1.017 464 219 250 

KİLİS 3,68 34.707 5.665 6.400 5.333 6.044 5.085 3.118 1.537 774 316 435 

OSMANİYE 3,71 139.141 15.282 25.209 25.713 30.774 22.466 10.422 4.591 2.128 1.099 1.457 

DÜZCE 3,42 104.676 15.568 21.609 20.322 22.291 12.729 6.164 2.953 1.409 684 947 

Kaynak: TÜİK 
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2023 yılında ülkemizin nüfusunun 86,9 milyon olacağı, konut talebinin artmaya devam 

edeceği beklenmektedir. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün 2017 itibarıyla 3,4 olduğu dikkate 

alındığında sadece nüfus artışına bağlı konut ihtiyacının 11. Plan döneminde yaklaşık 1 milyon 482 

bin olacağı tahmin edilmektedir. 

TÜİK verilerine göre 11. Plan dönemi kapsamında 2019 yılında yaklaşık 82 milyon 867 bin 

kişi olarak tahmin edilen ülke nüfusunun, 2023’te 86 milyon 907 bini geçeceği öngörülmektedir. 

2018 yılına göre 2023’teki nüfusumuzun yaklaşık %6,16 oranında artacağı beklenmektedir. 

(Tablo 8- 9) 

 Tablo 8: Yıllara Göre Nüfus Tahmini, 2018-2023 

Yıl Nüfus (kişi) 

2018 81.867.223 

2019 82.886.421 

2020 83.900.373 

2021 84.908.658 

2022 85.911.035 

2023 86.907.367 

  Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080 

Ülke nüfusu içinde 2017’de Bayburt, Tunceli ve Ardahan’ın payı en düşükken (%0,9-0,9-

0,11) 2023’te bu sıralama yapılan tahmin sonucunda; Tunceli, Bayburt, Ardahan (%0,09-0,10-0,10) 

olarak değişmiştir. En yüksek pay ise her iki yıl için de İstanbul, Ankara ve İzmir illerindedir. (2017: 

%17,3-6,3-4,9; 2018: %18,8-6,9-5,3) (Tablo 9) 

İl bazındaki tahminlerine göre; 11. Plan döneminde nüfusun 12 ilde azalacağı, 25 ilde ise 11. 

Plan dönemindeki ülke nüfusunun ortalama artış yüzdesinden daha yüksek bir oranda artacağı 

tahmin edilmektedir. Bu dönemde nüfusun en fazla Ardahan’da azalması ve en fazla Yalova’da 

artması beklenmektedir. (Tablo 9)  
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Tablo 9: Yıllara Göre İl Nüfusu Tahminleri, 2018-2023 

İller 2017(1) 2018(2) 2019(2) 2020(2) 2021(2) 2022(2) 2023(2) 2023-2018 

2018 

nüfusuna 

göre 2023 

nüfusunun 

artışı  (%) 

Toplam 80.810.525 81.867.223 82.886.421 83.900.373 84.908.658 85.911.035 86.907.367 5.040.144 6,16 

Adana 2.216.475 2.229.410 2.243.315 2.256.854 2.270.081 2.282.838 2.294.903 65.493 2,94 

Adıyaman 615.076 621.171 626.134 631.042 635.900 640.673 645.303 24.132 3,88 

Afyonkarahisar 715.693 719.081 721.757 724.177 726.364 728.455 730.502 11.421 1,59 

Ağrı 536.285 534.092 530.085 525.935 521.630 517.161 512.520 -21.572 -4,04

Amasya 329.888 329.770 331.229 332.622 333.951 335.230 336.450 6.680 2,03 

Ankara 5.445.026 5.546.531 5.649.093 5.751.780 5.854.563 5.957.446 6.060.328 513.797 9,26 

Antalya 2.364.396 2.415.462 2.465.828 2.516.758 2.568.071 2.619.620 2.671.301 255.839 10,59 

Artvin 166.143 165.342 164.498 163.643 162.776 161.876 160.947 -4.395 -2,66

Aydın 1.080.839 1.095.470 1.110.273 1.124.962 1.139.540 1.154.075 1.168.524 73.054 6,67 

Balıkesir 1.204.824 1.213.811 1.222.872 1.231.730 1.240.359 1.248.754 1.256.873 43.062 3,55 

Bilecik 221.693 224.182 227.290 230.371 233.435 236.521 239.631 15.449 6,89 

Bingöl 273.354 276.394 278.676 280.951 283.227 285.466 287.649 11.255 4,07 

Bitlis 341.474 343.717 345.124 346.496 347.832 349.113 350.324 6.607 1,92 

Bolu 303.184 308.310 313.364 318.320 323.259 328.281 333.425 25.115 8,15 

Burdur 264.779 263.682 264.275 264.657 264.909 265.177 265.494 1.812 0,69 

Bursa 2.936.803 2.988.233 3.037.269 3.086.244 3.135.032 3.183.391 3.231.286 243.053 8,13 

Çanakkale 530.417 535.284 541.903 548.367 554.761 561.192 567.672 32.388 6,05 

Çankırı 186.074 184.279 183.246 182.136 180.977 179.793 178.595 -5.684 -3,08

Çorum 528.422 528.245 527.728 527.096 526.354 525.483 524.446 -3.799 -0,72

Denizli 1.018.735 1.031.528 1.044.491 1.057.308 1.070.013 1.082.682 1.095.306 63.778 6,18 

Diyarbakır 1.699.901 1.726.464 1.750.007 1.773.356 1.796.538 1.819.511 1.842.162 115.698 6,7 

Edirne 406.855 407.517 408.548 409.349 409.999 410.653 411.323 3.806 0,93 

Elazığ 583.671 588.419 592.194 595.866 599.424 602.867 606.191 17.772 3,02 

Erzincan 231.511 232.401 234.844 237.187 239.452 241.664 243.857 11.456 4,93 

Erzurum 760.476 759.897 758.263 756.464 754.545 752.532 750.395 -9.502 -1,25

Eskişehir 860.620 877.767 895.023 912.205 929.316 946.463 963.731 85.964 9,79 

Gaziantep 2.005.515 2.047.275 2.086.844 2.126.859 2.167.268 2.207.990 2.248.943 201.668 9,85 

Giresun 437.393 440.123 442.886 445.583 448.214 450.773 453.259 13.136 2,98 

Gümüşhane 170.173 172.567 175.029 177.472 179.937 182.463 185.020 12.453 7,22 

Hakkâri 275.761 277.179 277.032 276.771 276.434 276.059 275.674 -1.505 -0,54

Hatay 1.575.226 1.594.832 1.611.273 1.627.619 1.643.846 1.659.866 1.675.616 80.784 5,07 

Isparta 433.830 432.342 434.838 437.187 439.442 441.672 443.952 11.610 2,69 

Mersin 1.793.931 1.815.801 1.835.926 1.856.009 1.875.961 1.895.565 1.914.679 98.878 5,45 

İstanbul 15.029.231 15.254.231 15.468.919 15.682.267 15.893.822 16.103.390 16.310.652 1.056.421 6,93 

İzmir 4.279.677 4.330.317 4.381.976 4.432.909 4.483.041 4.531.689 4.580.076 249.759 5,77 

Kars 287.654 284.855 281.816 278.773 275.702 272.621 269.503 -15.352 -5,39

Kastamonu 372.373 375.689 377.683 379.533 381.311 383.073 384.836 9.147 2,43 

Kayseri 1.376.722 1.396.387 1.415.934 1.435.483 1.455.055 1.474.619 1.494.132 97.745 7 

Kırklareli 356.050 358.275 361.620 364.908 368.171 371.440 374.715 16.440 4,59 
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Kırşehir 234.529 238.105 241.736 245.331 248.898 252.452 256.031 17.926 7,53 

Kocaeli 1.883.270 1.937.526 1.991.665 2.046.694 2.102.504 2.159.053 2.216.312 278.786 14,39 

Konya 2.180.149 2.205.717 2.229.745 2.253.462 2.276.950 2.300.470 2.324.038 118.321 5,36 

Kütahya 572.256 574.423 575.385 576.102 576.578 576.927 577.125 2.702 0,47 

Malatya 786.676 792.803 798.382 803.870 809.239 814.480 819.536 26.733 3,37 

Manisa 1.413.041 1.424.518 1.436.876 1.449.059 1.461.006 1.472.631 1.483.955 59.437 4,17 

Kahramanmaraş 1.127.623 1.141.969 1.154.755 1.167.505 1.180.215 1.192.876 1.205.444 63.475 5,56 

Mardin 809.719 819.422 826.709 833.944 841.113 848.191 855.103 35.681 4,35 

Muğla 938.751 955.080 971.652 988.252 1.004.872 1.021.521 1.038.137 83.057 8,7 

Muş 404.544 405.047 403.717 402.296 400.778 399.181 397.494 -7.553 -1,86 

Nevşehir 292.365 294.228 295.946 297.611 299.233 300.829 302.405 8.177 2,78 

Niğde 352.727 355.350 357.548 359.660 361.722 363.741 365.731 10.381 2,92 

Ordu 742.341 745.458 748.327 751.180 753.993 756.730 759.325 13.867 1,86 

Rize 331.041 331.479 331.874 332.194 332.454 332.686 332.876 1.397 0,42 

Sakarya 990.214 1.010.819 1.031.068 1.051.368 1.071.637 1.091.947 1.112.330 101.511 10,04 

Samsun 1.312.990 1.325.637 1.338.731 1.351.713 1.364.592 1.377.279 1.389.725 64.088 4,83 

Siirt 324.394 328.683 331.686 334.710 337.739 340.773 343.789 15.106 4,6 

Sinop 207.427 208.065 208.756 209.421 210.049 210.641 211.204 3.139 1,51 

Sivas 621.301 619.294 618.722 617.997 617.130 616.152 615.076 -4.218 -0,68 

Tekirdağ 1.005.463 1.039.088 1.073.592 1.108.905 1.144.978 1.181.805 1.219.386 180.298 17,35 

Tokat 602.086 602.228 603.044 603.737 604.311 604.734 605.010 2.782 0,46 

Trabzon 786.326 793.899 800.962 807.895 814.702 821.439 828.093 34.194 4,31 

Tunceli 82.498 81.709 80.903 80.086 79.259 78.411 77.560 -4.149 -5,08 

Şanlıurfa 1.985.753 2.036.837 2.082.952 2.128.948 2.174.825 2.220.570 2.266.075 229.238 11,25 

Uşak 364.971 370.188 375.314 380.349 385.340 390.325 395.351 25.163 6,8 

Van 1.106.891 1.117.484 1.124.945 1.132.341 1.139.645 1.146.773 1.153.688 36.204 3,24 

Yozgat 418.650 413.411 408.069 402.783 397.525 392.270 387.011 -26.400 -6,39 

Zonguldak 596.892 595.637 593.947 592.108 590.078 587.873 585.515 -10.122 -1,7 

Aksaray 402.404 408.536 414.553 420.599 426.661 432.730 438.818 30.282 7,41 

Bayburt 80.417 81.429 82.306 83.060 83.743 84.423 85.138 3.709 4,55 

Karaman 246.672 248.757 250.813 252.834 254.805 256.729 258.614 9.857 3,96 

Kırıkkale 278.749 279.940 280.969 281.766 282.395 282.939 283.457 3.517 1,26 

Batman 585.252 595.890 605.526 615.301 625.230 635.312 645.509 49.619 8,33 

Şırnak 503.236 510.066 516.062 521.905 527.672 533.419 539.085 29.019 5,69 

Bartın 193.577 194.504 195.361 196.164 196.885 197.553 198.177 3.673 1,89 

Ardahan 97.096 95.726 94.402 93.102 91.800 90.499 89.201 -6.525 -6,82 

Iğdır 194.775 195.791 196.769 197.725 198.668 199.582 200.459 4.668 2,38 

Yalova 251.203 259.871 269.072 278.499 288.172 298.084 308.249 48.378 18,62 

Karabük 244.453 249.179 252.919 256.548 260.104 263.716 267.519 18.340 7,36 

Kilis 136.319 137.612 138.738 139.835 140.889 141.925 142.967 5.355 3,89 

Osmaniye 527.724 535.126 541.746 548.378 555.038 561.646 568.124 32.998 6,17 

Düzce 377.610 384.358 391.076 397.887 404.719 411.578 418.527 34.169 8,89 

 Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080, Kalkınma Bakanlığı Hesaplamaları. 

(1) ADNKS verisidir. 

(2) Tahmin. 
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Ülkemizde gerek bazı kentler özelinde, gerekse farklı nüfus grupları, özellikle dar gelirliler 

ve dezavantajlı gruplar açısından yeterli ve erişilebilir konut ihtiyacının karşılanması ve konut 

piyasasında arz-talep dengesinin sürdürülebilir nitelikte kurulması önemini korumaktadır.  

31 Aralık 2017 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, çocuk nüfus 

olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %23,6; genç nüfus olarak tanımlanan 15-29 

yaş grubundaki nüfusun oranı %23,8 ve yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve üzeri yaştaki nüfusun 

oranı %8,5'dir. TÜİK’in 2017 bazlı Nüfus Projeksiyonlarına göre, demografik göstergelerdeki 

mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında %8,7; 

2023'te %10,2; 2040'da %16,3; 2060'ta %22,6 ve 2080'de %25,6 olacağı beklenmektedir. Bu 

doğrultuda, çocuk ve genç nüfus oranlarında düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Nitekim çocuk 

nüfus oranının 2018 yılında %23,5; 2023’te %22,6; 2040'da %19,3; 2060'ta %16,9 ve 2080'de 

%15,7 olacağı öngörülmektedir. Genç nüfus oranının ise 2018’de %23,4; 2023’te %22,3; 2040’ta 

%19,9; 2060’ta %17,8 ve 2080’de %16,8 olması beklenmektedir. (Grafik 2) Genç, yaşlı, çocuk ve 

dezavantajlı grupların ihtiyaçları dikkate alınarak konut ve çevreleri tasarlanmalıdır. 

Grafik 2: Yaş Gruplarına Göre Nüfus Tahmini (Bin kişi) 

Kaynak: TÜİK, Nüfus Tahminleri, 2018-2080 

Ülkemizde konut üretiminin en büyük bölümünü özel sektör karşılamaktadır. 2017 yılında 

konut inşaat ruhsatlarında özel sektörün payı %93,2, kamu sektörünün payı %5,5, kooperatiflerin 

payı %1,3 olmuştur. (Tablo 10) 

1990 2000 2010 2015 2018 T 2023 T 2040 T 2060 T 2080 T

19.745 18.946 18.879 18.890 19.203 19.601 19.333 18.126 16.813

11.312 12.575 12.545 12.748 12.926 12.823 13.404 12.603 11.925

25.371
33.208

42.299 45.963 49.736 54.482
67.593 76.366 78.361

0-14 15-24 25+
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Tablo 10: Yapı İzinlerine Göre Kullanma Amacı ve Yapı Sahipliği, 2017 

A . Bina Sayısı   B. Yüzölçümü (m²)  C . Değer (TL)  D . Daire sayısı  

İnşaat tipleri 

sınıflaması 

Toplam 

Yapı Sahipliği 

Devlet Sektörü Özel Sektör Yapı Kooperatifi 

2017 2017 2017 2017 

Binalar 
A   155 148   8 548   144 539   2 061 

B  270 740 538  37 217 998  227 979 383  5 543 157 

C 293 501 364 777 40 037 904 522 247 332 394 736 6 131 065 519 

D  1 323 118   83 762  1 221 846   17 510 

Bir daireli 

ikamet amaçlı 

binalar 

A   24 538    250   23 739    549 

B  5 531 445   47 819  5 355 056   128 570 

C 5 827 420 763  49 525 932 5 646 474 906  131 419 925 

D   24 538    250   23 739    549 

İki ve daha fazla 

daireli ikamet 

amaçlı binalar 

A   109 206   3 042   105 468    696 

B  208 012 108  14 107 582  189 895 453  4 009 073 

C 227 655 947 014 15 653 046 085 207 455 784 746 4 547 116 183 

D  1 291 485   83 328  1 191 261   16 896 

Halka açık 

ikamet yerleri 

A    288    144    143    1 

B  1 198 653   610 622   578 400   9 631 

C 1 209 415 161  615 004 582  584 983 178  9 427 401 

D    20    15    5 - 

Otel vb. binalar 
A   1 333    169   1 159    5 

B  3 661 754   635 477  3 024 885   1 392 

C 3 898 845 345  676 170 533 3 221 115 412  1 559 400 

D - - - - 

Ofis (işyeri) 

binaları 

A   3 750    651   2 991    108 

B  11 619 810  2 098 246  9 157 600   363 964 

C 12 306 168 169 2 188 921 584 9 745 193 698  372 052 887 

D   3 257    62   3 145    50 

 Toptan ve 

perakende 

ticaret binaları 

A   3 455    432   2 852    171 

B  6 339 514   929 170  4 920 326   490 018 

C 6 572 865 606  932 302 125 5 117 420 330  523 143 151 

D   3 262    51   3 198    13 

Trafik ve iletişim 

binaları 

A    497    113    375    9 

B  1 963 471   720 413  1 229 568   13 490 

C 2 031 102 759  760 462 700 1 257 524 495  13 115 564 

D    5 -    5 - 

Sanayi binaları 

ve depolar 

A   4 220    252   3 496    472 

B  8 043 213   355 159  7 233 892   454 162 

C 8 301 406 596  368 516 934 7 473 275 264  459 614 398 

D    165 -    163    2 

Kamu eğlence, 

eğitim, hastane 

veya bakım 

kuruluşları 

binaları 

A   2 709   2 137    561    11 

B  15 256 906  12 398 097  2 834 015   24 794 

C 16 228 114 225 13 164 059 043 3 038 662 127  25 393 055 

D    15    10    5 - 

İkamet amaçlı 

binalar dışındaki 

diğer binalar 

A   5 152   1 358   3 755    39 

B  9 113 664  5 315 413  3 750 188   48 063 

C 9 470 079 139 5 629 895 004 3 791 960 580  48 223 555 

D    371    46    325 - 

Kaynak: TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri, Ocak-Aralık 2017 
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Yapı izinlerine göre yapı kooperatiflerinin 2012-2017 dönemindeki gelişimi Tablo 12’de 

gösterilmektedir. Buna göre; yapı kooperatiflerinin yaklaşık %99,86’sı konut kooperatifidir. 

Kooperatifler kapsamında örgütlenen tüketici-talep sahibi 2012’de 11.325 iken 2017’de 17.445’e 

çıkmıştır. Ancak, 2014-2016 döneminde talep düşmüş, 2017’de tekrar artmıştır. 2012-2017 

döneminde kooperatiflerce yazı izni alınan konut sayısı yıllık ortalama 1.224’tür.  

Tablo 11: Yapı İzinlerine Göre Kullanma Amacı ve Yapı Sahipliği, (2012-2017 Yılları Toplamı) 

A . Bina Sayısı B. Yüzölçümü (m²) C . Değer (TL) D . Daire Sayısı A . Bina Sayısı B. Yüzölçümü (m²) C . Değer (TL) D . Daire Sayısı 

İnşaat tipleri 

sınıflaması 

Yapı kooperatifi 

2017 2016 (r) 2015 (r) 2014 (r) 2013 (r) 2012 (r) 

1 Binalar 
A 

  2 061   1 851   1 808   2 290   3 543   1 617 

B 
 5 543 157  3 513 518  3 519 063  4 044 478  3 931 923  2 674 200 

C 
6 131 065 519 3 135 859 156 2 922 386 034 3 184 548 492 2 785 473 807 1 825 779 599 

D 
  17 510   12 914   14 999   15 537   17 059   11 327 

111 Bir daireli 

ikamet amaçlı 

binalar 

A 
   549    627    629    709    798    560 

B 
  128 570   182 249   181 465   164 414   152 179   106 982 

C 
 131 419 925  155 731 573  146 697 427  131 653 260  104 082 356  64 827 932 

D 
   549    627    629    709    798    560 

112 

İki ve daha 

fazla daireli 

ikamet amaçlı 

binalar 

A 
   696    749    739    867   2 007    636 

B 
 4 009 073  2 388 548  2 801 316  2 717 647  2 775 376  1 893 241 

C 
4 547 116 183 2 166 130 302 2 377 154 223 2 146 629 271 1 978 690 516 1 316 562 867 

D 
  16 896   12 267   14 336   14 828   16 259   10 765 

113 Halka açık 

ikamet yerleri 

A 
   1 - - -    4 - 

B 
  9 631 - -    54   5 770 - 

C 
 9 427 401 - -   33 835  4 152 523 - 

D 
- - - - - - 

121 Otel vb. 

binalar 

A 
   5 - -    11    5    4 

B 
  1 392    62 -   45 722   29 822   3 635 

C 
 1 559 400   35 534 -  33 567 983  19 062 246  2 339 860 

D 
- - - - - - 

122 Ofis (işyeri) 

binaları 

A 
   108    43    142    38    69    30 

B 
  363 964   201 873   148 505   43 836   52 308   130 113 

C 
 372 052 887  179 403 666  113 389 940  32 444 662  33 196 835  88 294 373 

D 
   50    4    33 - -    2 

123 Toptan ve 

perakende 

ticaret binaları 

A 
   171    66    127    422    398    81 

B 
  490 018   176 065   78 721   612 138   484 181   309 771 

C 
 523 143 151  155 015 894  61 150 830  467 637 083  352 510 770  202 860 168 

D 
   13 

-    1 -    2 - 
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124 Trafik ve 

iletişim 

binaları 

A    9    8    5    4    2    3 

B   13 490   7 522   6 092   13 382   71 024   3 346 

C  13 115 564  5 970 692  4 799 864  11 693 023  54 896 998  2 186 070 

D - - - - - - 

125 Sanayi binaları 

ve depolar 

A    472    313    115    197    221    275 

B   454 162   516 622   268 679   417 982   336 492   165 794 

C  459 614 398  439 640 470  190 328 003  338 206 220  223 002 087  108 510 512 

D    2 - - - - - 

126 

Kamu eğlence, 

eğitim, hastane 

veya bakım 

kuruluşları 

binaları 

A    11    6    15    15    5    4 

B   24 794   5 124   20 957   22 052   5 857   9 603 

C  25 393 055  4 932 450  18 937 668  17 325 228  4 083 986  6 566 279 

D - - - - - - 

127 İkamet amaçlı 

binalar 

dışındaki diğer 

binalar 

A    39    39    36    34    24 

B   48 063   35 453   13 328    27   18 914   51 715 

C  48 223 555  28 998 575  9 928 079   7 251  11 795 490  33 631 538 

D -    16 -  5 357 927 - - 

Kaynak:  TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri, Ocak Aralık 2017 

2003-2017 döneminde TOKİ tarafından 820 bin konutun yapımı başlatılmış, bu konutların 

yaklaşık 814 bini tamamlanmıştır. Yapılan konutların %86,2’sine karşılık gelen 701.293 adedi 

sosyal konuttur. (Tablo 12) 81 ilde devam eden TOKİ projeleri kapsamında 2018 Temmuz ayı 

itibarıyla satılan konut sayısı 695.572, teslim edilen konut sayısı ise 655.194’tür. 

TOKİ uygulamalarının %13,8’lik bölümü, İdarenin sosyal nitelikli konut projelerini finanse 

etmek için gerçekleştirdiği kaynak geliştirme projeleridir. İdare, yapımını gerçekleştirdiği toplu 

konut projeleri dışında; okul, hastane, spor salonu, yurt, kütüphane, sağlık ocağı vb. sosyal donatı 

uygulamaları da yapmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı başı itibariyle toplam 10.583 adet donatının 

yapımı tamamlanmış bulunmaktadır. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar, Onuncu Plan 

dönemindeki dört yılda (2014-2017) toplam konut ihtiyacının %4’ü ila %9’u arasında bir paya 

sahiptir.  İdarenin 2004-2017 dönemindeki 13 yılda yıllık ihale ettiği konut sayısı ortalama 128 bin, 

tamamladığı konut sayısı yılda ortalama 61 bindir.  
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   Tablo 12: Toplu Konut İdaresi (TOKİ)  Konut Üretimi (2003-2017) 

Yıl Sosyal Konut Projeleri Kaynak Geliştirme 
Projeleri 

Genel Toplam 

2003 7.155 2.494 9.649 

2004 35.894 17.154 53.048 

2005 63.791 5.132 68.923 

2006 50.081 7.560 57.641 

2007 60.633 5.683 66.316 

2008 45.274 3.708 48.982 

2009 66.631 3.100 69.731 

2010 39.784 26.327 66.111 

2011 48.155 5.090 53.245 

2012 53.803 4.339 58.142 

2013 44.119 8.648 52.767 

2014 28.905 4.212 33.117 

2015 33.304 9.977 43.281 

2016 68.395 6.045 74.440 

2017 55.369 2.796 58.165 

Toplam 701.293 112.265 813.558* 

 Kaynak: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2017 Yıl Sonu Konut Üretim Raporu. 

* Değerlendirme aşamasındaki ihaleler ile ihale tarihi almış konut projelerindeki konut sayısı dâhil değildir.

TOKİ’nin yaptığı sosyal konut projelerine başvuru koşulları Kutu 2’de belirtilmektedir. Buna 

göre, alt gelir grupları için aylık hanehalkı gelirinin en fazla 4.500 TL olması (İstanbul’da 4.800 

TL) gerekmektedir. Orta gelir grupları için aylık hanehalkı geliri sınırı tanımlanmamıştır.  

Kutu 2: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Sosyal Konut Projeleri Başvuru Koşulları 

TOKİ tarafından satışa sunulan konutlar Alt Gelir Grubu ve Orta Gelir Grubu olmak üzere 2 farklı 

kategoride satışa sunulmaktadır.  Her iki grupta da başvuru için başvuru sahiplerinde belirli şartlar 

aranmaktadır. 

Alt Gelir Grubu Kapsamında Üretilen Konutlar İçin Başvuru Koşulları : 

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin; 

1-T.C. Vatandaşı olması,

2-Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut

İdaresinden konut satın almamış olması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve

Yetimleri kategorisi hariç)

3-Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor

olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife
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Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması 

veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir) 

4-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat 

mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve 

işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi 

hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç) 

5-Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması, (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul 

bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.) 

6-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti 

altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane 

halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 

TL olarak uygulanmaktadır.) 

7-Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet  

başvuru yapması  gerekmektedir. 

Orta Gelir Grubu Kapsamında Üretilen Konutlar İçin Kuralı Satış Aşamasında Aranan 

Başvuru Koşulları: 

1- T.C. Vatandaşı olması, 

2-Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut 

İdaresinden konut satın almamış olması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve 

Yetimleri kategorisi hariç ) 

3-Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun 

olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) 

4-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması,  

5-Bir hanehalkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet 

başvuru yapması gerekmektedir. 

Ayrıca, Alt ve Orta gelir grubu konut projeleri dışında TOKİ ile Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanmış olan 15.04.2009 tarihli 

Protokol ile Ek Protokoller kapsamında yapılan sosyal konutlar da bulunmaktadır. Söz konusu 

sosyal konutların yapımı İdare tarafından gerçekleştirilmekte, başvuru şartlarının belirlenmesi ve 

değerlendirilmesi gibi işlemler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yürütülmektedir.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Tarafından Belirlenmiş Olan Başvuru Şartları: 

1-T.C. Vatandaşı olmak,  

2-30 yaş ve üzerinde olmak, (ancak; eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz. 

Babası veya hem babası hem de annesi vefat etmiş yetim bekâr kadınlarda yaş şartı 25 yaş ve 

üzeri olarak belirlenir.)  

3-Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak,  

4-3294 sayılı Kanun’a uygunluğu ilgili SYDV tarafından tespit edilmek ve SYDV’lerden yardım 

alıyor veya alabilecek durumda olmak, 

5-Konutların bulunduğu yerde (il ya da ilçe ise o il ya da ilçe, büyükşehir mücavir sınırları 

içerisinde ise büyükşehir belediye sınırları içerinde yer alan ilçelerde) en az üç yıldır ikamet 

etmek, 
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6-Kendisi ile eşinin, velayeti altındaki çocuklarının ve hanede yaşayan diğer kişilerin

mülkiyetinde herhangi bir konutu bulunmamak,

7-Bir hanehalkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir

adet başvuru yapmak,

8-TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak.

Kaynak: TOKİ. 

Halen ülkemizde dar gelirliler ve dezavantajlı grupların konuta erişimi konusu önceliğini 

korumaktadır.  Bu gelir gruplarına yönelik konut sunumunda TOKİ’nin önemli bir rolü 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, alt gelir grupları için örgütlenme, finansman vb. açılardan farklı 

konut seçeneklerinin sunulması ihtiyacı devam etmektedir. 

TÜİK’in Hane Halkı Bütçe Araştırmasının 2016 yılı sonuçlarına göre; Türkiye genelinde 

hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %25,2 ile konut ve kira 

harcamaları oluşturmaktadır. 2016 yılında, konut ve kira harcamaları için en yüksek payı ayıran 

hanehalkı grubu %36,5 ile “diğer karşılıksız transfer geliri” olan hanehalkları olmuş, onu, %31,2 ile 

“emeklilik geliri” olan hanehalkı grubu izlemiştir. En düşük pay, %21,1 ile “müteşebbis gelirine” 

sahip hanehalklarının olmuştur. (Tablo 13) 

Tablo 13: Hanehalkının Temel Gelir Kaynağına Göre Tüketim Harcamalarının Dağılımı, 

Türkiye, 2015-2016 

Harcama 

türleri 

Hanehalkının Temel Gelir Kaynağı 

Toplam 

Maaş, ücret, 

yevmiye 

Müteşebbis 

geliri 

Gayrimenkul ve 

menkul kıymet 

geliri 

Emeklilik 

geliri 

Diğer 

karşılıksız 

transfer 

gelirleri 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Toplam 

hanehalkı 

tüketim 

harcaması 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Konut ve kira 

harcaması 

26,0 25,2 24,6 23,8 22,3 21,1 36,6 29,3 30,4 31,2 38,3 36,5 

 Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bütçe Araştırması, 2016, 28 Temmuz 2017. 

2017 yılında toplam 1.323.118 daire için yapı izni verilmiş olup, bu sayı 2016 için yaklaşık 1 

milyon dairedir. Bunun %99,5’ine karşılık gelen kısmı (1.316.023’ü) konuttur.  2017 yılında yapı 

kullanma izni alan 820.526 dairenin %99,6’ına karşılık gelen 817.348’i konuttur. 2016 yılında 

749.995 olan yapı kullanma izni alan konut sayısı 2017 yılında 67.353 adet artmıştır. Yapı kullanma 

izni alan tüm yapıların toplam yüzölçümü 2017 yılı için 161,1 milyon m2’dir. Bu büyüklüğün 94,2 

milyon m2’si konut, 35,7 m2’si konut dışı ve 31,2 milyon m2’si ise ortak kullanım alanı olarak 

gerçekleşmiştir. (Tablo 14-15) 
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Tablo 14: Yıllara Göre Yapı İzin Sayıları - Türkiye Geneli 

Yıl 
Toplam Daire Sayısının 

Yüzölçümü (m²)

(Yıllık Toplam) 

Daire Sayısı (Konut ve diğer 

kullanımlar için toplam) 
Konut Sayısı (Daire) 

2002 36.187.021 161.920 161.920 

2003 45.516.030 202.854 202.854 

2004 69.719.611 330.446 330.446 

2005 106.424.587 546.618 546.618 

2006 122.909.886 600.387 597.786 

2007 125.067.023 584.955 581.029 

2008 103.846.233 503.565 501.005 

2009 100.726.544 518.475 516.229 

2010 176.429.366 907.451 901.705 

2011 123.621.864 650.127 647.693 

2012 158.749.723 771.878 767.426 

2013 175.807.606 839.630 836.138 

2014 220.653.829 1.031.754 1.027.303 

2015 189.674.525 897.230 893.427 

2016 205.437.099 1.000.368 996.461 

2017 270.740.538 1.323.118 1.316.023 

Kaynak: TÜİK, 2017. Kalkınma Bakanlığı Hesaplamaları. 

2017 yılında yapı kullanma izni alan konut sayısı 817 bine ulaşmıştır. Yapı kullanma 

izinlerindeki artış bir önceki yıla göre 2005, 2009,  2011 ve 2013 yıllarında önemli sıçramalar 

göstermekle birlikte 2002-2017 döneminde ortalama %12,48’lik bir artışa konu olmuştur. Onuncu 

Plan döneminde yaşanan artışlar ile Onuncu Planda tahmin edilen ortalama 815.515 yıllık konut 

ihtiyacının karşılanmasında önemli bir ilerleme kaydedilmiştir. (Tablo 15)  2006 yılından itibaren 

konut sunumunun konut ihtiyacını karşılama oranı %50’nin üzerine çıkmıştır. 2000-2015 

döneminde bu oran ortalama yüzde 70 civarında olmuştur. 2011, 2012, 2013 yıllarında ise ülke 

yıllık ihtiyacından fazla konut yapılmış, 2014 ve 2015 yıllarında da ihtiyacın %91’ini karşılayacak 

şekilde konut sunumu devam etmiştir. 



40 

Tablo 15:  Yıllara göre Yapı Kullanma İzin Belgeleri-Türkiye Geneli 

Yıl 

Toplam Daire Sayısının   

Yüzölçümü (m²)  (Yıllık 

Toplam) 
Toplam Daire Sayısı (Konut 

ve diğer kullanımlar için) Konut Sayısı (Daire) 

2002 31.676.425 161.491 161.491 

2003 30.936.681 162.908 162.908 

2004 31.028.172 164.994 164.994 

2005 50.324.600 249.816 249.816 

2006 57.207.320 295.389 294.269 

2007 63.403.212 326.484 325.255 

2008 70.957.036 357.286 356.358 

2009 94.567.729 469.981 468.133 

2010 85.281.468 429.755 429.561 

2011 105.650.512 556.769 554.459 

2012 106.950.602 556.331 554.251 

2013 138.495.060 726.339 723.540 

2014 152.869.154 777.596 775.007 

2015 143.105.650 732.948 730.012 

2016 151.127.619 753.426 749.995 

2017 161.119.235 820.526 817.348 

Kaynak: TÜİK, 2017, Kalkınma Bakanlığı Hesaplamaları. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve TOKİ’nin işbirliği ile 3294 sayılı Kanunun 2 

inci maddesi kapsamında yer alan mağdur ve muhtaç hanelere (Kutu 3) 2009 yılından itibaren 

sosyal konut projesi uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren 33.337 

konutun yapımına başlanmış ve 32.627 konutun yapımı tamamlanmıştır. Yapılan konutların geri 

ödeme koşulları uygun olup, önemli bir kısmı kamu sübvansiyonu ile karşılanmaktadır.  

Kutu 3: 3294 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Hane Tanımı 

Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi 

olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım 

veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma 

geçirilebilecek kişiler” ve “Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya 

bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere 

göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari 

ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılında 

yaklaşık 3,2 milyon haneye sosyal yardım sağlanmıştır. (Tablo 16) 

Tablo 16: 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 

Kaynakları, Genel Bütçe ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 

Aracılığıyla Yardım Yapılan Hane Sayısı 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sosyal Yardımlardan 

Faydalanan Hane Sayısı * 
2.891.165 3.069.526 3.005.898 3.017.969 3.154.069 3.201.253 

Düzenli Yardımlardan 

Faydalanan Hane Sayısı 
2.171.614 2.266.500 2.274.182 2.318.042 2.342.946 2.374.924 

Süreli Yardımlardan 

Faydalanan Hane Sayısı 
1.719.226 1.999.333 1.892.656 1.924.649 2.046.888 2.128.657 

Hem Düzenli Hem Süreli 

Yardımlardan Faydalanan 

Hane Sayısı 
999.675 1.196.307 1.160.940 1.224.722 1.235.765 1.302.320 

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ocak 2018. 

*İlgili yılda en az bir defa yardım almış hane sayısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ayrıca aynı Kanun kapsamındaki kişilere 

barınma yardımları kapsamında ev yapımı ve/veya onarımı için yardım (yapımda 25 bin TL, 

onarımda 15 bin TL) yapılmaktadır. 2010-2017 döneminde 28.669 konut için yaklaşık 478 milyon 

TL kaynak tahsis edilmiştir. Bu konutlar mülk konut kapsamındadır. (Tablo 17)  

Tablo 17: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yardımları (Cari Fiyatlar ile, TL) 

YIL 

YARDIM TÜRÜ 

TOPLAM 

KİŞİ 

EV YAPIMI EV ONARIMI 

AFET 

(Ev yapımı, ev 

onarımı, ev eşyası) 

TAHSİS 

EDİLEN 

KAYNAK 

Kişi 

Sayısı 

Tahsis Edilen 

Tutar (TL) 

Kişi 

Sayısı 
Tutar (TL) ( TL ) Tutar (TL) ( TL ) 

2010 906 16.518.095 905 4.911.537 273 6.692.040 2.084 28.121.672 

2011 2.319 46.277.305 1.912 14.498.406 546 6.223.544 4.777 66.999.255 

2012 2.085 38.582.844 1.044 9.150.478 145 2.050.602 3.274 49.783.924 

2013 3.633 81.987.747 1.843 18.582.389 129 2.319.294 5.605 102.889.430 

2014 2.519 58.666.639 1.013 11.221.055 118 2.179.636 3.650 72.067.330 

2015 1.954 46.898.288 1.429 13.393.701 141 2.151.243 3.524 62.443.232 

2016 1.284 30.418.616 1.184 13.534.742 123 1.908.348 2.591 45.861.706 

2017 1.302 31.950.305 1.739 15.276.104 123 2.254.583 3.164 49.480.992 

TOPLAM 16.002 351.299.839 11.069 100.568.412 1.598 25.779.290 28.669 477.647.541 

 Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ocak 2018. 
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TOKİ, kuruluşundan bu yana konut üretiminde kooperatiflere, belediyelere, şahıslara ve şehit 

ailelerine kredi olanağı da sağlamıştır. 1984-2003 döneminde kooperatiflere, belediyelere ve 

şahıslara sağlanan krediler kapsamında 940 bin konut tamamlanmıştır. İlgili yönetmelik ve tebliğler 

çerçevesinde İdare tarafından şehit ailelerine sağlanan faizsiz kredilerin yıllar itibarıyla dağılımı 

Tablo 18’de verilmektedir. Bu kredilerde geri ödeme süreleri 5-10 yıl arasında değişmektedir. 

Tablo 18: TOKİ Tarafından Sağlanan Faizsiz Konut Kredileri 11(Cari Fiyatlar ile, TL) 

YILLAR 

KİŞİ 

SAYISI 

YILLIK 

KİŞİBAŞI KREDİ 

TUTARI 

KULLANDIRILAN 

TOPLAM KREDİ TUTARI 

1986-2011 14255 207.085.136,42 

2012 304 66.400,00 18.387.700,00 

2013 419 73.000,00 28.477.231,54 

2014 1.714 79.000,00 131.032.492,51 

2015 1.347 86.000,00 110.241.616,67 

2016 1.317 94.000,00 118.489.360,00 

2017 2.092 102.000,00 205.863.983,48 

OCAK 2018 196 114.000,00 21.717.000,00 

TOPLAM 21644 841.294.520,62 

Kaynak: TOKİ, 2018. 

Günümüzde bankaların mevcut kredi sistemi kapsamında dar gelirlilere erişimi, konut kredisi 

faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle çok zordur. 2017 yılının ilk yarısında 133.000 TL olarak 

gerçekleşen ortalama ipotekli konut kredisi tutarının aylık geri ödemesi asgari ücretin yaklaşık %50 

üzerindedir. Bu nedenle, Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ tarafından yürütülen 

uygulamalar önemini korumaktadır. 

2007 yılında yürürlüğe giren 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile konut finansman sisteminde ipoteğe dayalı 

konut kredilendirilmesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Piyasada aynı konut için çeşitli fiyatların 

söz konusu olması, mevcut konut stokunun yapı sağlamlığı açısından ipotekli konut kredilerine 

uygunluğuna ilişkin standartlar konusundaki belirsizlik, büyük kentlerde yaygın bulunan kaçak 

yapıların bu sistem içerisine alınmasının mümkün olmaması, etkin bir finans sisteminin 

kurulmasında başlıca risk unsurlarını oluşturmaktadır.  

11 13/02/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan  Toplu Konut İdaresi tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile 

Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca TOKİ tarafından kredi verilmektedir. 
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Toplam ve ipotekli konut satışları yıllar itibarıyla artış göstermektedir. (Tablo 19) 2017 yılı 

itibarıyla  ipotekli konut satış adedi 473.099 olmuştur. Ülkemizde konut talebinin artmasında 

barınma ihtiyacının yanı sıra, konutun önemli bir yatırım aracı olarak kabul edilmesi de rol 

oynamaktadır. Konut satışlarında gözlenen artış bu yöndeki değerlendirmenin bir göstergesi olarak 

görülebilir.  

Tablo 19: Toplam ve İpotekli Konut Satışları (2013-2017) 

 Yıllar 2013 2014 2015 2016 2017 

İpotekli Konut Satışları 

(adet) 
460.112 389.684 434.388 449.508 473.099 

Toplam Konut Satışları 

(Birinci ve İkinci El) (adet) 
1.157.190 1.165.381 1.289.320 1.341.453 1.409.314 

 Kaynak: TÜİK 

Konut edindirmeyi kolaylaştırmak amacıyla, 2015 yılında yapılan bir düzenleme ile 

vatandaşların yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için bankalarda konut hesabı açarak üç yıl 

yapacakları birikimin  %20’si ve en fazla 15.000 TL. tutarında devlet katkısının yapılması 

sağlanmıştır. Bu uygulama ile, konut sahipliğini teşvik etmek, bankalarda konuta ilişkin portföy ve 

likit oranlarını arttırmak hedeflenmiştir. Yurt dışında çeşitli ülkelerde örnekleri bulunan ve yapı 

tasarruf sistemi olarak tanımlanan bu sistemin etkili olabilmesi için en başta birikimlere en az konut 

inşaat maliyetleri artış oranı düzeyinde faiz uygulanması gerekmektedir. 

TÜİK verilerine göre konut inşaat maliyetleri bir önceki yıl aynı çeyreğe göre yüzde %23 

artarken; bankaların mevduata net %9-11 düzeyinde faiz vermeleri nedeniyle bu fonlardaki 

birikimler hızla değer kaybetmektedir. Emlak fiyatlarının 2017 yılında birçok kentte enflasyonun 

altında artmasının, inşaat maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle sürmesi beklenemeyeceğinden, 

yapı tasarruf sistemi uygulaması, konut fiyat enflasyonunun birikimlere bankaların uyguladığı 

faizlerin üzerinde seyrettiği ortamda cazibesini kaybedecektir. 

Grafik 3'te Türk Bankacılık Sektöründe konut kredilerinin 2010 yılından itibaren gelişimi 

gösterilmekte ve sektörde tüketiciye sağlanan toplam kredinin türlerine göre dağılımı 

özetlenmektedir. 



44 

   Grafik 3: Konut Kredilerinin Gelişimi 

   Kaynak: BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Aralık 2017 

Grafik 4: 2017 Yılında Kredilerinin Türlerine Göre Dağılımı 

Kaynak: BDDK, Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri, Aralık 2017

Dar gelirlilerin mülk konut edinmesindeki mali zorluklar ise Kutu 4 ve 5’te açıklanan örnekler 

ile ortaya konulmaktadır. Örneklerdeki koşullarda dar gelirli bir hanehalkının mülk konut edinmesi 

mümkün görülmemektedir. 
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Kutu 4: Konut Edinme Finansman Maliyetleri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı* yapı yaklaşık 

birim fiyatlarıyla) 

Kaynak: Garanti Mortgage, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Grubu, 2018. 

Kutu 5: Konut Edinme Finansman Maliyetleri (REIDIN* m2 fiyatlarıyla) 

Kaynak: Garanti Mortgage, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Grubu, 2018. 
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Arsa değeri, konut maliyeti içinde önemli paya sahiptir. İmar planlarından kaynaklanan değer 

artışları sosyal nitelikli konut uygulamalarına katkı sağlayamamaktadır. Devletin mülk konut veya 

kiralık konut ile ilgili politika ve uygulamalarının imar planlarına yansıtılması gerekmektedir. 

Konut fiyatlarındaki değişimler kurumsal olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 

izlenmekte ve Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) oluşturulmaktadır. 2017 yılı Kasım ayı 

verilerine göre, HKFE bir önceki aya göre %0,48 oranında artmış, bir önceki yılın aynı ayına göre 

nominal olarak %10,07 artarken, reel olarak %2,58 oranında azalmıştır. HKFE’ye göre en yüksek 

yıllık değişim gösteren iller %19,51 ile İzmir, %17,44 ile Aydın, Denizli, Muğla, %16,30 ile Bursa, 

Eskişehir, Bilecik; en düşük yıllık değişim gösteren iller %0,31 ile Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, 

%5,86 ile Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, %5,87 ile İstanbul olmuştur.(Kutu 6)   

Bu değerlendirmeler yapılırken Konut Fiyat Endeksinin, bireysel konut kredisi talebiyle kredi 

veren kuruluşlara yapılan başvurular sırasında düzenlenen değerleme raporlarındaki konutları 

kapsadığı, bu konutların satışı yapılan konutların yaklaşık yüzde %37'sini oluşturduğu, TOKİ'nin 

konut satışlarının kapsanmadığı; endeksin, konut piyasasını yeterince temsil etmediği dikkate 

alınmalıdır.  

Kutu 6: Hedonik Konut Fiyat Endeksi (Kasım, 2017) 

Kaynak: TCMB. 
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Türkiye’de konut sorunu içinde dar gelirliler ile birlikte evsizler de (sokakta yaşayanlar da) 

yer almaktadır. Düzenli geliri ve tasarruf imkânı olmayan bu grubun barınma ihtiyaçlarının devlet 

desteği ile karşılanması için gerekli tedbirlerin artırılması gereklidir. 

Diğer yandan, dar gelir grubu ve yoksul tanımı kurumların uygulamalarına göre 

farklılaşmaktadır. Bu tanımların TÜİK’in resmi verileri ve uluslararası kabuller referans 

gösterilerek yeniden yapılması, uygulamaları daha verimli hale getirecektir. Konut ve kentleşmeye 

ilişkin bazı kavramlara ilişkin tanımlar, Kutu 7’de verilmektedir.  

Kutu 7: Konut ve Kentleşmeye İlişkin Kullanılan Temel Tanımlar 

Yoksul/Dar Gelirli: 

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Uygulamalarında Kullanılan Yoksul Tanımı: 3294 sayılı

Kanunun 2inci Maddesi uyarınca; fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal 

güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak 

küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken 

duruma geçirilebilecek kişiler. Aynı Kanunun Ek fıkra 4/7/2012-6353/17inci maddesine göre; kanunla 

kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla 

birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre hane içindeki kişi başına düşen geliri, on altı yaşından 

büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda 

bulunan kişiler. 

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çalışmalarında kullanılan “Yoksulluk Sınırı” tanımı; eşdeğer fert

başına hesaplanan medyan gelirin (bireysel eşdeğer medyan gelirin) belirli bir oranı (%40, %50, %60 veya 

%70) kullanılarak oluşturulan sınırdır. 

- T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Uygulamalarında Kullanılan “Alt Gelir Grubu” Gelir tanımı:

Aylık hane halkı geliri en fazla net 4.500 TL olanlar (kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının 

gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 

4.500 TL olması gerekliliği bulunmaktadır. İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır. Bu 

sınır, 2014-2015 yıllarında 2.600 TL, Haziran 2015’ten 31 Ocak 2018 tarihine kadar 3.200 TL olarak 

uygulanmıştır.) 

Gecekondu: 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 2inci Maddesine göre; imar ve yapı işlerini düzenleyen 

mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, 

sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılardır. 
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Kaçak Yapı: 

- Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4üncü Maddesine göre imar mevzuatına aykırı yapı: Ruhsatsız

yapılar  ruhsat  ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar 

yoluna ön cephe hattına bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan komşu parsele veya 

imar planlarında yol, yeşil alan, otopark, gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden 

başkanının mülküne veya kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır. 

- 3290 sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 sayılı Kanunun

Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesindeki tanıma göre ise “İmar mevzuatına aykırı yapı”, 

ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu 

mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı 

olan, komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için 

ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar olarak 

tanımlanmıştır. 

Sürdürülebilir Kalkınma: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre; 

"İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük 

ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir." Sürdürülebilir kalkınma; 

ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların 

yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir. 

Asgari Ücret:  01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre; işçilere normal 

bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu 

ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak 

tanımlanmaktadır. 

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 16 yaşını dolduran ve doldurmayanlar için tek asgari ücret 

uygulanmaktadır. 

Yıllar itibariyle Brüt Asgari Ücret Tutarları: 2018 yılı 2.029 TL, 2017 yılı 1.777 TL, 2016 yılı 

1.647 TL, 2015 yılı ilk 6 ay 1.201 TL, 2015 yılı ikinci 6 ay 1.273 TL, 2014 yılı ilk 6 ay 1.071 TL, 

2014 yılı ikinci 6 ay 1.134 TL, 2013 yılı ilk 6 ay 978 TL, 2013 yılı ikinci 6 ay 1.021 TL, 2012 yılı 

ilk 6 ay 886 TL, 2012 yılı ikinci 6 ay 940TL, 2011 yılı ilk 6 ay 796 TL, 2011 yılı ikinci 6 ay 837 

TL, 2010 yılı ilk 6 ay  729 TL, 2010 yılı ikinci 6 ay 760 TL. (2010 - 2013 yılı arasındaki tutarlar 

16 yaşını dolduranlar için belirlenen asgari ücrettir) 

Kaynak: http://www.isvesosyalguvenlik.com/yillar-itibariyle-brut-asgari-ucret-tutarlari 
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2.2.2. Konut Kalitesi ve Standartları 

Sağlıklı yerleşim yeri ve konutun bir insan hakkı olduğu kabul edildiğinde, herkes için çağdaş, 

sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve yaşanabilir konutun niteliklerini daha ayrıntılı olarak tanımlamak 

giderek önem kazanmaktadır.  

Pek çok bileşeni bulunmakla beraber en temel anlamda konut kalitesi, konutun içi ve dışının 

kalitesi olarak tanımlanabilir. Ancak daha geniş anlamda, konutun bulunduğu mahalledeki yaşam 

ve mekân kalitesi, çevresel sürdürülebilirlik gibi konuları da içermektedir. Ülkemizde konut 

kalitesine ilişkin mevcut durum değerlendirmesi konut çevresi/mahalle kalitesi, konut/yapı kalitesi, 

çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılık, kentsel dönüşüm başlıkları altında ele alınabilir. 

Konut çevresi/mahalle kalitesi ile ilgili olarak; mekânsal planlama kararlarının üretilmesinde 

karşılaşılan sorunlar, teknik altyapı yetersizliği, üst yapı-sosyal donatı alanlarının (eğitim, sağlık, 

kültürel tesis, rekreasyon, spor vb. tesisler) yetersizliği, fiziksel erişilebilirlik sorunları, ulaşım ve 

toplu taşıma imkânlarının yetersizliği, konut alanlarında otopark yetersizliği ve afet toplanma 

alanlarının yetersizliği öne çıkmaktadır. 

Konut/yapı kalitesi başlığı altında ise; mevcut konut stokunun iyileştirilmesi gerekliliği birinci 

önceliktir.  Yerleşmelerdeki yapı stokunun büyük kısmının imar mevzuatına, yapı ruhsatı ve 

eklerine aykırı yapılmış olması, arazi yapısına bağlı olarak taşıdığı doğal tehlikelerle birleştiğinde, 

başta deprem ve heyelan olmak üzere doğal afetler açısından oldukça riskli bir durum ortaya 

çıkarmaktadır.  

Depremsellik açısından dünyanın en aktif bölgelerinden birinde yer alan ülkemizde 

toprakların %66’sı aktif fay kuşağında bulunmaktadır. Toprakların %25’i toprak kayması ve 

heyelana maruz kalmakta, genellikle kıyı bölgelerinde meydana gelen sel baskınları da orman 

alanlarının azalmasına ve erozyona, ayrıca da kontrolsüz gelişmeye bağlı olarak, küresel ısınma ve 

iklim değişikliği ile birlikte giderek şiddetini artırmaktadır.  

Malzeme kalitesi, yapının kalitesini etkileyen temel sebeplerdendir. Yapıda kullanılan 

malzemelerin kalitesizliği kısa vadede yapımcıya düşük maliyet getirse de, aslında ileriye dönük 

büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Kalitesiz malzeme, dayanıksız, hatalara açık yapılara neden 

olmakta, yapının dayanıklılığını ve ömrünü kısaltmaktadır.  

İşçilik hataları, yapı kalitesini etkileyen başka bir temel sebeptir. İşçilik hataları, hem yapının 

kalitesiz olmasına sebep olmakta hem de geriye dönük imalatlarla yapım maliyetlerini artırmaktadır. 

Güvenli ve nitelikli yapı inşasını temin etmek için verimli ve etkin denetim önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda; ülkemizdeki imar ve yapılaşma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili, geçmişten bugüne 
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süre gelen uygulamalar içerisinde 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun, dönüm noktası 

olarak kabul edilebilecek bir düzenlemedir. Bu düzenleme, yapıda can ve mal güvenliğini sağlamak, 

yapıların meri imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kalitede yapılması için yapı 

denetimine ilişkin yöntem ve esasları düzenlemek amacı ile yürürlüğe konulmuştur.  

Mevcut yapı denetim sisteminde (YDS) denetimli denetimsizlik yaşanmaktadır. YDS’de bilgi 

alt yapısının yetersizliği; bürokrasinin ve ticari düşüncenin denetim hizmetlerinin önüne geçmesi; 

mimar ve mühendis özlük haklarının yetersizliği; ciddi idari ve cezai yaptırımlar ve uygulamaya 

yönelik sorumluluklar göz önüne alındığında yapı denetim hizmet bedelleri ve buna bağlı olarak 

çalışan ücretlerinin oldukça düşük olması; proje müellifleri, müteahhit, şantiye şefi ve yapı denetim 

arasındaki sorumluluğun eşit şekilde dağılmamış olması; kötü uygulamaya karşı mesleki 

sorumluluk sigorta sisteminin olmaması, yapı tamamlandıktan sonra yapı performans 

denetimlerinin yapılmaması ve mevzuatın (Yapı Denetim Kanunu Uygulama Yönetmeliği) 

öngördüğü yapı sertifikası uygulamasının pratikte yerine getirilmemesi gibi sorunlar yaşanmaktadır. 

Bunların dışında, yapı kullanım izin belgesi alındıktan sonra kullanım 

değişikliklerinden/tadilatlardan kaynaklanan sorunlar; mesleki eğitimde yaşanılan sorunlar; proje 

kalitesinde yaşanılan sorunlar; yerleşme özelliklerine göre konut tipolojisine önem verilmemesi; 

demografik yapı içindeki çeşitli hanehalkı büyüklüklerine uygun konut üretilmemesi; periyodik 

bakım-onarım konusunda yaşanılan sorunlar; konut ve yapı kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Öte yandan, konut politikalarının geliştirilmesinde kırsal konutlar önemli ve geniş bir alanı 

kapsamaktadır. Gayrimenkul piyasası dışında bireysel konut üretim süreçleriyle gelişmiş ve 

geleneksel yapı sistemleri, yerel kaynaklara dayalı malzemeler ve yerel işgücü kullanılarak üretilmiş 

olan kırsal konutlar, kentsel konutlardan farklı bir şekilde ele alınmalıdır. Zira kırsal konutlar, 

tarımsal üretimle ilişkili olmaları nedeniyle, yerle ve toprakla güçlü bağları bulunan, parseli içinde 

ekili alanlarla, tarımsal yapılarıyla birlikte yaşayan konutlardır.  

Kırsal nüfus, köy topluluğu içinde var olduğundan, yerle ilişkileri toplumsal bakımdan da 

güçlüdür. Bu nedenle, kırsal konuta dair sorunların çözümünde kentsel piyasa aktörlerine dayalı, 

mekânsal hareketliliğe odaklı politikalar yerine; kamunun destekleyici ve yönlendirici olduğu, yerel 

bağları güçlendirecek politikalar öne çıkarılmalıdır.  

Günümüzde kırsal konutlarla ilgili temel sorun eskime ve yıpranmadır. Bunun yanı sıra, bu 

konutların günümüzün konfor şartlarını sağlamaması, göç sonucu terk edilen konut stokunun nasıl 

kullanılacağı konusundaki belirsizlik, temel altyapı hizmetlerinin eksikliği de önemli sorunlardır. 

Geleneksel yapım teknikleri ve malzemeleri dikkate alınmadan üretilen yeni konutlar ise kısa 
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vadede düşük maliyetli olmakla birlikte, uzun vadede enerji kullanımı ve yapı kullanım ömrü 

bakımından verimsiz olmaktadır. Geleneksel yapım tekniklerini sürdürecek vasıflı işgücünün 

olmaması ve yerel malzemelerin kullanımı konusunda desteklerin yetersiz olması da önemli 

sorunlar arasındadır.  

Ülkemizde kırsal konutların sayısı ve bu konutlarda yaşayan nüfus hakkında veriler 

yetersizdir. Bu belirsizliği gidermek üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kır ve kent tanımlarını 

yeniden yapmak üzere çalışmalar yapmaktadır. 12 Gerekli düzenlemeler sonucunda kır ve kent 

tanımlarının yapılmasıyla kırsal alandaki konut sayıları hakkında tam bilgi edinmek mümkün 

olacaktır.  

Konut kalitesini etkileyen unsurlardan çevresel faktörlerin ele alındığı Çevresel 

Sürdürülebilirlik başlığı altında; uluslararası gündemden kaynaklanan bazı düzenlemeler öne 

çıkmaktadır. Buna göre, küresel boyutta çevre sorunlarının azaltılması için karbondioksit 

salınımlarını sınırlayan BM Paris İklim Sözleşmesi düzenlenmiş; Avrupa Birliği kapsamında 

alınacak tüm kararlarda da artık çevre boyutunun da yer alması zorunlu hale getirilmiştir. Alınan 

önlemlere rağmen küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliğinin özellikle yağış rejimleri 

üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda kentsel altyapı sistemlerinin 

iyileştirilmesinin kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Gelişen günümüz teknolojilerinin ve alternatif 

enerji (güneş, rüzgâr, su, termal, yeraltı ısısı, biyogaz vb.)  kaynaklarının, enerji verimliliği 

gözetilerek yapı-konut inşası sektöründe kullanılması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasına 

ve desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Ölçeği ve büyüklüğü ne olursa olsun kentler, yerleşmeler fiziki mekânın düzenlenmesine 

yönelik yapılı çevreler olmanın yanı sıra içinde yaşayan insan faktörü ile anlam kazanmaktadır. 

Dolayısıyla yerleşmenin yapılı çevresinin insanların sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte 

olması önem kazanmaktadır. Bu durumda toplumsal ayrışmayı engelleyici, toplumsal bağları 

kuvvetlendirici tasarımlara ağırlık verilmesi ve bu ilke çerçevesinde mahalle kültürünün 

devamlılığının sağlanması önemli görülmektedir.  

12 6360 sayılı “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile köyler mahalle statüsüne geçmiş ve resmi istatistiklere göre köy nüfusu oranı azalmıştır. 

6360 sayılı yasadan önceki son şehir-belde/köy oranları dikkate alındığında, 2012 yılında nüfusun %22,7’sinin yani yaklaşık 17 

milyon kişinin belde ve köylerde yaşadığı söylenebilir. TÜİK’in yaptığı bir ön çalışmada ADNKS nüfus sonuçları ve CORINE Arazi 

Örtüsü/Kullanımı sınıflamasından faydalanılarak Türkiye 2016 Nüfus Yoğunluğu Izgaraları/Gridleri oluşturulmuş, Eurostat 

sınıflamasına göre yapılan bu kır-kent tanımına göre kırsal nüfus %37 olarak belirlenmiştir. Ancak bu resmi bir sonuç değildir.  Uzun 

vadede MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesi tamamlandığında elde edilen nüfus yoğunluğu ızgaraları/gridleri, AB 

standartlarında belirtilen üçlü sınıf ayrıntısında il/ilçe bazında kır-kent sınıflandırması yapmak için kullanılacaktır.  
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Bu doğrultuda toplumsal kalkınma ve halk katılımının desteklenmesi, kolaylaştırıcı ve 

sağlayıcı yasal mekanizmalarının üretilmesi, imza koyulan uluslararası anlaşmalarla/sözleşmelerle 

benimsenen ilkelerin gerçek anlamda uygulanabilmesi sağlanmalıdır.   

Kentlerin ve kentteki yerleşim birimlerinin yerel halk tarafından benimsenmesini ve 

sahiplenilmesini destekleyen, kentlilik bilincini geliştiren ve kentsel kararların alınmasında ve 

uygulanmasında katkı sağlayan katılım mekanizmalarının geliştirilmesi gerekir. Mekân ve toplum 

arasındaki bağların güçlendirilmesi, kentlerimizin geleceği açısından bir öncelik olarak 

değerlendirilmektedir. 

Küçük kentlerin geleneksel yapılarının korunması, araçların kent merkezlerinden çıkarılması,  

yerel ürünlerin tüketilmesi gibi eğilimler, alternatif turizm türlerine daha fazla yönelmeyi ve yeni 

eğilimlerin oluşmasını, örneğin günümüzde yeni bir hayat tarzı olan sakin kent  uygulamalarının 

özendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır.  

Öte yandan; kentsel mekânının iyileştirilmesinde ve dolayısıyla yaşam kalitesini artırmada 

kentsel dönüşüm önemli uygulama araçlarından biridir. Uygulamada, dönüşüm/yenileme 

seçeneğinde, birkaç farklı yöntem izlenmektedir. (Binaların mevcut parselinde, parsel bazında 

yenileme, konut adası bazında yenileme, konut adaları bazında yenileme, mahalle bazında 

yenileme) 

Bu seçeneklerin her birinde kentsel dönüşüme konu olan parsel ya da alanın özelliklerine bağlı 

olarak taraflar (belediyeler, bakanlıklar, yapımcı, mülk sahibi, kiracı vb.), anlaşma, örgütlenme, 

finansman modeli ve süreçleri ile bina ve yaşam çevresine (konut sayısı, yoğunluk, sosyal ve teknik 

altyapı vb.) ilişkin plan/proje/tasarım süreçleri farklılaşmaktadır. Sağlıklı ve yaşanabilir bir kentsel 

çevre oluşturulabilmesi için, kent planlama disiplini içinde geliştirilmiş olan tüm planlama ilkeleri 

ve kuralları ile mühendislik ve mimarlığın bilimsel ve teknik gereklilikleri planlama disiplininin bir 

parçası olan kentsel dönüşüm uygulamaları açısından da vazgeçilmezdir. 

Geliştirilen projelerde toplumsal, fiziksel, doğal, çevresel ve ekonomik koşulların birlikte ele 

alınması, proje alanlarına yönelik planlama kararlarının kent bütününe yönelik kararlardan 

koparılmaması, ayrıştırılmaması; üst ölçekli plan kararlarına aykırı uygulamalardan kaçınılması, 

başta ulaşım kararları olmak üzere, projelerin olası çevresel etkileri analiz edilerek, kent planı ile 

bütünleşik olarak ele alınması gereklidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarında mevcut kullanıcıların, 

gerçekleşecek dönüşüm sonucunda aynı alanda yaşamlarını sürdürebilmesini olanaklı kılacak, ortak 

giderleri karşılamaya yönelik, sürdürülebilir, gelir yaratıcı olanaklar geliştirilmesi önemli 

görülmektedir. 
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Şubat 2018 itibariyle 6306 sayılı Kanun uyarınca zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma 

sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan riskli alanlar ile yıkılma veya ağır hasar görme 

tehlikesi bulunan riskli yapıların belirlenerek, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve 

güvenli yaşama çevrelerinin oluşturulmasına yönelik iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde ilgili idareler ve vatandaşların katılımı ile 

sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2012 yılından itibaren 52 farklı ilde çeşitli tarihlerde alınan 

Bakanlar Kurulu kararlarına dayanarak 547.019 adet bağımsız birimin yer aldığı 223 adet riskli alan 

ilan edilmiş ve bu alanların dışında 81 ilde vatandaşların talebine dayanılarak 546.734 adet riskli 

yapı belirlenmiştir. Bu bağlamda riskli alan ve riskli yapılarda bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin 

adet birimde oturan 3 milyonu aşkın vatandaşın afet odaklı iyileştirme ve yenileme 

uygulamalarından etkilenmektedir.  

TOKİ tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında,  2012 – Şubat 2018 

döneminde; 60 ilde, 143 ilçede, 228 proje kapsamında,  56.267.445 m2 alanda, 193.365 konut 

planlanmıştır. Bu kapsamdaki 40 projede 76.334 konut tamamlanmıştır. (Tablo 20) 

Tablo 20: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

(Şubat 2012-Şubat 2018) 

Bölge 

Proje 

Yürütülen 

İl/İlçe 

Sayısı 
Tamamlanan 

Proje Sayısı 

Toplam 

Proje 

Sayısı 

Toplam 

Yüzölçüm 

(m2) 

Planlanan 

Konut 

Sayısı 

Yapımı 

Tamamlanan 

Konut Sayısı 

Doğu Anadolu Bölgesi 12 il, 20 ilçe 5 37 6.719.037 36.503 11.525 

Akdeniz Bölgesi 5 il, 10 ilçe 5 20 1.987.699 15.099 4.856 

Marmara Bölgesi 7 il, 37 ilçe 10 54 20.863.894 42.788 5.692 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi

7 il, 13 ilçe 3 21 1.773.078 15.562 9.972 

Ege Bölgesi 5 il, 8 ilçe 1 10 115.765 4.690 3.244 

İç Anadolu Bölgesi 14 il, 29 ilçe 11 49 20.261.418 62.139 32.964 

Karadeniz Bölgesi 10 il, 26 ilçe 5 37 4.546.553 16.584 8.081 

TOPLAM 60 il, 143 ilçe 40 228     56.267.445   193.365   76.334 

Kaynak: TOKİ 

Nüfusumuzun %71’i, topraklarımızın %66’sı 1. ve 2. deprem kuşağında bulunmaktadır. Son 

yaşanılan büyük ve orta ölçekli depremler sonucu gerekli mühendislik hizmetleri almaksızın deprem 

yönetmeliklerine uygun olmayan şekilde inşa edilen yapılarımızın yıkılması ile oluşan can 

kayıplarımız ve ekonomik kayıplarımız, İstanbul depremi başta olmak üzere olası deprem 

riskleri dikkate alınarak devam etmekte olan afet odaklı uygulamaların ivedilikle tamamlanması 

gerekmektedir. Ayrıca, önümüzdeki Plan döneminde mevcut yapı stokumuzda imar ve yapı 

mevzuatına aykırı şekilde inşa edilen yapı sayısının belirlenmesi ve bu yapılar ve/veya bulundukları 

alanlarda afet risklerine karşı tedbir, iyileştirme ve yenileme uygulamaları yapılarak sağlıklı ve 

yaşanabilir yerleşmelerin oluşturulmasına dair çalışmaların yaygınlaştırılarak sonuçlandırılması 
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önemlidir. Bu çerçevede konut kalitesi kavramı kapsamında yer alan mevcut sorunlar aşağıdaki ana 

başlıklar altında toplanmaktadır:  

Yapılı çevre kalitesinin sağlanmasında yaşanılan sorunlar: Mekânsal planlama 

kararlarının üretilmesinde karşılaşılan sorunlar, teknik altyapı yetersizliği, üst yapı-sosyal donatı 

alanlarının (eğitim, sağlık, kültürel tesis, rekreasyon, spor vb. tesisler)  yetersizliği, fiziksel 

erişilebilirlik sorunları, ulaşım ve toplu taşıma imkânlarının yetersizliği, konut alanlarında otopark 

yetersizliği, afet toplanma alanlarının yetersizliği gibi sorunlardan oluşmaktadır. 

Konut ya da yapı kalitesine ilişkin sorunlar: Mevcut konut stokunun sağlıklı bir şekilde 

iyileştirilememesi, yapısal güvenlik konusuna önem verilmemesi, malzeme kalitesine (CE, TSE, 

TS, G Yönetmeliği) özen gösterilmemesi, karbon salımı ve yaşam döngüsü analizi yapılarak gömülü 

enerji hesaplamasının yapılmamış olması, işçilik kalitesinin eksikliği, yapı denetim mevzuatının 

eksiklikleri, yapı kullanım izin belgesi (iskân) alındıktan sonra kullanım 

değişikliklerinden/onarımlardan kaynaklanan sorunlar, mesleki eğitimde yaşanılan sorunlar, proje 

kalitesinde yaşanılan sorunlar, yerleşme özelliklerine göre konut tipolojisine önem verilmemesi, 

demografik yapı içindeki çeşitli aile/hane halkı büyüklüklerine uygun konut üretilmemesi, periyodik 

bakım-onarım konusunda yaşanılan sorunlar, yapı kullanım rehberlerinin hazırlanmamış olması, 

yapı elemanlarının optimum kullanımı ve geri dönüşümüne dikkat edilmemesi, denetimde yerel 

yönetimlerin rolü ve politik yaklaşımların olumsuz etkileri gibi sorunlardan oluşmaktadır 

Çevresel sürdürülebilirlik konusunda yaşanılan sorunlar: Fosil yakıtların binalarda ve 

yerleşmelerde yaygın olarak kullanılmasının yarattığı çevresel sorunlar ve bunun yanında dışa 

bağımlı olarak büyük ithal bedeli ödenen doğalgaz ve petrol ürünlerinin ekonomiye getirdiği yük 

sorunları; konutlarda suyun verimli kullanılmaması; yüzeysel akış sularının, doğal su kaynaklarının 

kullanılmaması; gri su sistemleri gibi sistemlerin kullanılmaması; evsel atıkların yönetimi sorunu, 

doğal çevrenin bozulması sorunları, kentsel tarım uygulamalarının teşvik edilmemesi; doğal enerji 

kaynaklarının kullanılmaması; kullanılması gereken enerjinin verimli kullanılmaması gibi 

sorunlardan oluşmaktadır. Konutlarda kaynak ve enerji verimliliğinin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Sosyal kapsayıcılıkla ilgili sorunlar: Bireysel ve toplumsal refahın sağlanamamış olması, 

son dönemde kent içinde kapalı yerleşme alanlarının ve kapalı sitelerin yaygınlaşmış olması, ikinci 

konutların boş kaldığı dönemler itibariyle atıl olması, ekonomik erişilebilirlik sorunları, kent 

belleğinin-tarihi ve kültürel mirasın korunamaması, öngörülemeyen (göç, afet vb.) durumlar için 

rezerv yerleşme alanları tahsisinde yaşanan sorunlar.  

Kentsel dönüşümün sağlıklı biçimde işlemesi: Yerleşmelerdeki yapı stokunun 

iyileştirilmesi, dönüştürülmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Mevcut konut stokunun 

iyileştirilmesinde dünyadan bazı örnekler Kutu 8’de verilmektedir. 
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Kutu 8: Mevcut Konut Stokunun İyileştirilmesinde Dünya Örnekleri 

Mevcut konut stokunun iyileştirilmesinde hane-halkının iyileştirme ve bakım-onarım davranışının 

(yeniden yatırım) öneminin anlaşıldığı ülkelerde hane-halkı yatırımlarını yönlendirmek ve teşvik 

etmek amacıyla bir takım politikalar ve programlar uygulamadadır. Bu amaçla geliştirilen önemler 

ve araçlar genellikle planlama mevzuatının, yapı yönetmeliklerinin, vergi mevzuatının ve kira 

kanununun bir parçası olarak gündeme gelir. Bu kapsamdaki politikalar genellikle konutun bakımı-

onarımı için yatırım yapamayan ya da yapmaktan kaçınan hane-halkları ile acil iyileştirme ihtiyacı 

içinde olan konut stokunu hedef alır (Özdemir Sarı, 2011). 

İngiltere’de ve İsveç’te planlama mevzuatı yerel yönetimlere ev sahiplerini konutlarını 

iyileştirmeye, iyileştirmezlerse satmaya zorlayacak yetkiler vermektedir. Bu türden doğrudan 

uygulanan önlemlere nadiren başvurulduğu bilinmektedir (Skifter Andersen, 1999). Bazı 

durumlarda, mülkiyete ilişkin bir takım düzenlemeler konut stokunun iyileştirilmesi için faydalı 

araçlar sağlayabilir. Örneğin, Danimarka’da özel kiralık kesimin düzenlemeye tabi bölümünde 

kiralar belirlenirken daire başına iyileştirme giderlerini karşılamak üzere sabit bir ödeme de göz 

önünde tutulmaktadır (Skifter Andersen, 2008). Bakım-onarım için ayrılan bu paranın bir kısmı 

ilgili taşınmaza ait bir hesaba aktarılırken, bir kısmı özel kiralık kesimdeki konutların 

iyileştirilmesinde kullanılmak üzere merkezi bir fona aktarılır (Hansen ve Skifter Andersen, 1999). 

Diğer yandan taşınmaz vergilerinin düzenlenmesi yoluyla da hane-halklarının yeniden 

yatırım/iyileştirme kararlarını yönlendirmek ve teşvik etmek mümkündür. Fransa’da belirli bir yaşı 

aşmış konut stokunda oturan ev sahipleri için sağlanan vergi indirimleri, iyileştirmeler ve onarımlar 

için bir fırsat ve teşvik sağlamaktadır. Uygulanan vergi indirimi belirli bir harcama tavanı üzerinden 

iyileştirme için yapılan masrafların %20’si civarında bir indirim öngörmekte; bu oran, ailedeki 

çocuk sayısı ile orantılı olarak artmaktadır (Oxley vd., 1999).  

Bu örnekler dışında, genel konut finansman sistemi içerisinden özel bir takım programlar için 

hibeler sağlanması da sıklıkla başvurulan araçlardır. Örneğin, İngiltere’de farklı mülkiyet türleri için 

gelir koşuluna bakılmak suretiyle konutun sunduğu hizmetlerin ve yaşam çevrelerinin iyileştirilmesi 

amacıyla çeşitli hibeler sunulmaktadır. Bunlar bireysel başvurulara açık olduğu gibi yerel 

yönetimlerin ilan ettiği kentsel yenileme alanları özelinde de kullanılabilmektedir (Leather, 1999, 

2000). 

Kaynaklar: 

Hansen, E.K., Skifter Andersen, H. (1999) “Strategies for Public Regulation of Urban Renewal and Housing 

Rehabilitation in Denmark”, Housing Renewal in Europe içinde, H. Skifter Andersen, P. Leather (der.), The Policy 

Press, Bristol, 95-113. 

Leather, P. (1999) “Housing Conditions and Housing Renewal Policy in the UK”, Housing Renewal in Europe içinde, 

H. Skifter Andersen, P. Leather (der.), The Policy Press, Bristol, 65-93. 

Leather, P. (2000) Crumbling Castles? Helping Owners to Repair and Maintenance Their Homes, Joseph Rowntree 

Foundation, www.jrf.org.uk. 

Oxley, M., Golland, A., Hodgkinson, S. and Maye-Banbury, A. (1999) Findings: European Approaches to Financing 

Owner-Occupied Housing Repair and Maintenance, www.jrf.org.uk. 

Özdemir Sarı, Ö.B. (2011) Macro Implications of Households’ Reinvestment Behaviour in Existing Housing Stock, 

METU JFA, (28:2), 127-143. 

Skifter Andersen, H. (2008) Is the Private Rented Sector an Efficient Producer of Housing Service,  Private Landlords 

in Denmark and their Economic Strategies, European Journal of Housing Policy (8) 263- 86. 

Skifter Andersen, H. (1999) “Housing rehabilitation and urban renewal in Europe: a cross-national analysis of 

problems and policies”, Housing Renewal in Europe içinde, H. Skifter Andersen, P. Leather (der.), The Policy Press, 

Bristol, 241-77. 
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2.2.3. Konut Verileri ve Göstergeleri 

Ülke genelini kapsayan, güncel ve kaliteli konut verileri; 

 Konut politikalarının geliştirilmesi,

 Konut stokunun ülke genelinde istenilen ölçekte ve düzeyde tespiti ve konut ihtiyacına

ilişkin istatistiklerin sunulması,

 Konut tiplerinin, niteliklerinin ve dağılımlarının ortaya konulması,

 Konutların bulunduğu konum, parsel, bina ve iç mekân özelliklerine ilişkin bilgilere

erişilmesi,

 Demografik yapı ve ikamet edilen konut özellikleri arası ilişkilerin tespiti,

 Ekonomik yapı ve konut özellikleri arası ilişkilerin ortaya konulması,

 Suç oranları, eğitim alanları, rekreasyon alanları, hava koşulları gibi bölgesel özellikler ile

bölgede yer alan konutlar ve ikamet edenlerin nitelikleri arası ilişkilerin ortaya konulması,

 Nüfus sayımlarının konut bazlı ortaya konulabilmesi,

 Ulusal istatistiklerin çıkarılmasında altlık oluşturması,

 Konut fiyat endeksi başta olmak üzere, çeşitli endekslerin ortaya konulması,

 Konut fiyat değişimlerinin izlenmesi,

 Konut fiyatını/değerini etkileyen faktörlerin ve ağırlıklarının yerel düzeyde ortaya

konulması,

 Konutlardan alınan vergilere esas olacak konut değerlerinin hesaplanmasında, konut ve

çevre özelliklerinin dikkate alındığı bilimsel yöntemlerin kullanılması ve toplu değerleme

(mass-valuation) gibi objektif bir değerleme sistemi kurulması,

 Konut alanlarının, diğer alanlarla ve çevresel faktörlerle etkileşiminin belirlenmesi,

 Olumlu ve olumsuz faktörlere bağlı olarak değişen cazibe veya kaçış alanlarının belirlenmesi

ve izlenmesi,

 Hanehalkı geliri, eğitim düzeyi vb. faktörlerin konut verileri ile entegre bir şekilde

sunulması,

 Sosyal yardımların adaletli dağıtımına ilişkin karar süreçlerinin desteklenmesi,

 Kentsel dönüşüm çalışmalarına altlık oluşturması,

 Konutla ilgili konuların dinamik bir şekilde izlenmesi ve takibi,

 Ulusal ve uluslararası istatistiklerin kalite ve kapsamının artırılması,

 Akademik çalışmaların desteklenmesi gibi konular açısından gerekli ve önemlidir.
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Türkiye’de konut bilgilerine ilişkin temel veri kaynakları aşağıdaki gibidir: 

 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulan tapu ve kadastro verileri (Tapu ve

Kadastro Bilgi Sistemi-TAKBİS ile Mekânsal Gayrimenkul Bilgi Sistemi-MEGSİS),

 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş

çalışmaları yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Bilgi Sistemi (MAKS) ve Ulusal Adres Veri

tabanı (UAVT),

 Yerel yönetimler (belediyeler) tarafından geliştirilen Kent Bilgi Sistemleri, emlak bilgisi

kayıtları,

 Yapıya ilişkin belgeler (Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Ruhsatı, yanan ve yıkılan binalar

formu),

 Diğer kamu kurumları tarafından tutulan kayıtlar (Doğal Afet Sigortaları Kurumu Zorunlu

Deprem Sigortası Kayıtları, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kira Geliri Beyanları,

Belediye Şirketleri Abonelik Bilgileri vb.)

Bu veri kaynakları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır:

A- Tapu ve Kadastro Bilgileri 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesine göre Türkiye’de araziler, tapu 

kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı 

bağımsız bölümler, gayrimenkul (taşınmaz) mülkiyetinin konusudur.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), ülkenin kadastrosunun yapılması ve 

değişikliklerin takip edilmesi,  tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulması ve taşınmazlarla ilgili 

her türlü tapu işlemleri ve tescillerinin yapılması, sicillerin arşivlenmesi ve korunması, harita 

üretilmesi gibi çeşitli görev ve sorumluluklara sahiptir.  

Bu kapsamda yazılı olarak tutulan kütükler, paftalar vb. diğer ilgili resmi belgeler, tapu ve 

kadastro müdürlüklerinde tutulmaktadır. Tapu bilgilerinin tutulduğu kütüklerdeki bilgiler, Tapu ve 

Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)’nde, kadastral bilgiler ise Mekansal Gayrimenkul Sistemi 

(MEGSİS)’nde sayısal olarak da yer almaktadır. TKGM, yapılan protokoller ile halen TAKBİS ve 

MEGSİS aracılığıyla tapu ve kadastro verilerini çevrimiçi olarak pek çok belediye ve kamu kurum 

kuruluşu ile paylaşmaktadır. Ayrıca e-devlet aracılığıyla da, malikler gayrimenkullerine ilişkin 

bilgilere erişebilmektedir.Ayrıca, “Parsel Sorgu” uygulaması sayesinde gayrimenkullerin parsel 

bilgileri kamuya açık durumdadır.  

TAKBİS’te yer alan bilgiler, tapu müdürlüklerindeki kütüklerde mevcut bulunan verilerdir. 

TAKBİS verileri incelendiğinde aşağıda yer alan eksiklikler görülmektedir: 
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1. Kütüklerde yer alan bilgilerin değişikliğe uğramadan aynı haliyle sisteme kayıt edilmesi

gerekmektedir. Bu nedenle, TAKBİS’te yer alan bazı veriler standart bir yapıda değildir.

Gayrimenkulün tipine ilişkin veriler “konut”, “mesken”, “daire” vb. farklı ifadeler kullanılarak

ve manuel bir biçimde TAKBİS’e girilmektedir. Kategorik bir “gayrimenkul tipi”

sınıflandırması olmaması, veri tanımlarının standart olmaması ve yazım (imla) hataları

nedeniyle, yasal olarak kayıtlı gayrimenkullerden hangilerinin konut niteliğinde olduğu

bilgisine net olarak ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla, hazırlanan sorgu cümleleri ile veri tabanı

yazılımları aracılığıyla yapılan derlemeler ile konut adedi ancak yaklaşık olarak tespit

edilebilmektedir.

2. Binalar inşa edilip yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra, gayrimenkul maliklerinin ilgili

tapu müdürlüğüne cins değişikliği başvurusunda bulunması gerekmektedir. Ancak bu

başvuruların yapılmaması ya da geç yapılması gibi sebeplerle, bina inşa edilen ve hatta konut

ya da başka amaçlarla kullanılan gayrimenkullerin mevcut durumları resmi kayıtlara

yansıtılamamaktadır.

3. Konutların oda sayısı, metrekare büyüklüğü, mutfak ve balkon durumu gibi özelliklerinin yanı

sıra, bina içindeki konumunun anlaşılmasına imkân tanıyan mimari projeler, tapu müdürlükleri

ve belediyelerin arşivlerinde yer almaktadır. Bu projelerin istatistiksel çıkarımlar yapılmasına

olanak tanıyacak biçimde sayısal hale getirilmesi, bu bilgilere erişimi kolaylaştırabilecektir.

4. Konut veya herhangi bir gayrimenkulün alım-satım işlemleri sırasında, alıcı ve satıcının

gerçekleşen fiyat bilgisini beyan etmesi 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre zorunludur. Beyan

edilebilecek alt sınır olarak Emlak Vergisine esas değerin gösterilmesi kuralı nedeniyle,

genellikle emlak rayiç değeri alım-satım fiyatı olarak beyan edilmektedir. Emlak vergisine esas

değerlerin çok önemli bir kısmı konutların piyasa değerlerini yansıtmamaktadır. TKGM’nin ise

beyan edilen alım-satım fiyatlarının en az Emlak Vergi değerine eşit olduğuna bakmak

haricinde beyan edilen fiyatın doğruluğunu araştırmak, teyit etmek vb. herhangi bir

sorumluluğu yoktur.

Dolayısıyla, konutların resmi kayıtlardaki alım-satım bedelleri doğruyu yansıtmamakta, emlak 

vergisi değeri baz alınarak hesaplanan tüm vergiler ve harçlar (emlak vergisi, tapu harcı, 

harcamalara katılım payı, veraset ve intikal vergisi vb.) bakımından devlet kayba uğramaktadır. 

Ayrıca, özellikle değeri yüksek konutlarda daha büyük kayba uğranıldığı için, dar gelirlilerden 

görece daha fazla vergi alınmakta ve vergide adalet sağlanamamaktadır. 



59 

B- Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Bina ve Bağımsız Bölümlere İlişkin Nitelik (Konut, 

Yazlık Ev, İşyeri, Kamu Binası, Öğrenci Yurdu vb.) Bilgileri 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), UAVT'de metin tabanlı olarak tutulan adres 

verilerinin koordinat verileri tanımlanarak coğrafi (mekânsal) bir nitelik kazandırılmış şeklidir. 

MAKS çalışmaları 2012 yılından bu yana Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. MAKS, masa başı faaliyetler yanında, saha çalışmalarını da içermekte ve aynı 

zamanda UAVT’deki eksiklik ve bozuklukları giderme amacını da taşımaktadır. 

MAKS’ın devreye girdiği belediyelerde UAVT ile yapılan işlemlere (yapı belgesi 

düzenlenmesi dahil) ilaveten adreslerin mekânsal bilgileri de tutulmaya başlanmış olup, belediyeler 

derledikleri adresle ilgili diğer bilgileri de bu sisteme entegre edebilmektedir.  

MAKS veri modeli incelendiğinde, bina ve konutlarla ilgili istatistik üretim sürecinde 

kullanılabilecek temel bilgiler şöyledir: 

- Bina tipi, (kamu, mesken, işyeri) 

- Bina kat sayısı, (zemin altı ve üstü) 

- Bağımsız bölüm kullanım türü (mesken, otel, huzurevi, öğrenci yurdu, işyeri, okul vb.) ve 

bağımsız bölüm tipi, (özel-kamu). 

- Bağımsız bölüm yüzölçümü, (yapı belgelerinden) 

- Mekânsal (adreslerin koordinatı/konumu) veri. 

C- Yapı Belgeleri 

- Yapı İzin Belgesi, 

- Yapı Kullanım İzin Belgesi ve  

- Yanan ve Yıkılan Yapılar;  formlarından oluşmaktadır. 

Yapı İzin Belgesinde: Adres, yapı izin bilgileri, tapu bilgileri, yapı sahibine ilişkin kimlik 

bilgileri, yapının genel özellikleri (yüzölçümü, bağımsız bölüm sayısı, kat ve konut sayısı, türü), 

yapının teknik özellikleri (ısıtma sistemi, yakıt cinsi, su/atık bağlantı durumu, tesisat, sıcak su temin 

şekli, binaya ilişkin otopark, kömürlük, asansör, sığınak, havuz mevcudiyeti ve binanın taşıyıcı 

sistemi, duvar dolgu malzemesi, döşeme elemanları gibi özellikleri ile yapı denetimine ilişkin 

bilgiler bulunmaktadır.  
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D-Belediye Emlak Vergisi Kayıtları

Bu kayıtlar, emlak vergisi bildirim formu aracılığıyla mükellefler tarafından yapılan beyanlar

ve bu beyan sırasında belediyeye ibraz edilen tapu belgelerindeki bilgilerden meydana gelmektedir. 

Bu bağlamda, belediye emlak kayıtları aşağıdaki bilgileri içermektedir: 

- Mükellef kimlik ve iletişim bilgileri

- Mahalle, cadde/sokak, dış/iç kapı no. ve tapu pafta, ada/parsel, cilt/sahife no. bilgileri

- Bina arsa alanı

- İnşaat türü (çelik, betonarme, karkas, yığma, ahşap, taş duvar, gecekondu vb.)

- İnşaat sınıfı (lüks, birinci, ikinci vb.)

- Kullanış şekli (mesken, işyeri, depo, fabrika, hastane vb.)

- İnşaat bitim tarihi ve edinme/iktisap tarihi

- Kalorifer ve asansör olup olmadığı

Emlak Vergisi Kanunu’nda, “arsa ve arazi vergisi” ile “bina vergisi” olmak üzere iki vergi

türü tanımlanmakta olup, ülke sınırları içinde bulunan tüm binalar Bina Vergisine ve ülke sınırları 

içinde yer alan tüm arsa ve araziler Arazi Vergisine tabidir. Arsa ve araziler için vergi değeri, kıymet 

takdir komisyonlarınca belirlenmektedir. Binalar için vergi değeri ise, Maliye ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlıklarınca müştereken belirlenen ve ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyetleri ve 

kıymet takdir komisyonlarınca belirlenmiş arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 

hesaplanmaktadır. Kıymet takdir işlemleri dört yılda bir yapılmaktadır.  

Ancak kıymet takdir komisyonlarında taşınmaz değerleme konusunda uzman kişilerin yer 

almaması nedeniyle, yapılan değer tespitleri bilimsellikten ve uluslararası standartlardan uzaktır ve 

belirlenen değerler taşınmazların piyasa değerinin çok altında kalmaktadır. Bu durum, yalnızca 

emlak vergisi değil, emlak vergisi değeri esas alınarak belirlenen diğer vergilerde de (tapu harcı, 

veraset ve intikal vergisi gibi) vergi geliri kayıplarına neden olmaktadır. 

E- Diğer Kaynaklar

Bina ve Konut Kayıt sistemi (BKKS) değişkenlerinin elde edilebileceği diğer kaynaklar:

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası Kayıtları, Maliye Bakanlığı 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Kira Geliri Beyanları, Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Abonelik 

Kayıtları ve Belediyelerin Su ve Kanalizasyon İşletmelerinin Abonelik Kayıtlarıdır.  

DASK kayıtlarında UAVT Adres Kodu kullanılmaya başlanmıştır. Poliçeler her yıl 

yenilenmektedir. Poliçeler aracılığıyla: Mülkiyet sahibi (TCKN), bina yapı tarzı 
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(çelik/betonarme/karkas, yığma kâgir ve diğer), bina inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976-1996, 1997-

1999, 2000-2006, 2007 ve sonrası) ve konut yüzölçümü bilgileri derlenmektedir.  

Bu kayıtlar belli değişkenler açısından yardımcı/tamamlayıcı niteliktedir. 

Örnekleme Dayalı Araştırmalar ve Anketler: 

Türkiye’de konut politikalarına yol gösterecek araştırmaların önündeki en temel zorluk amaca 

özel veri setlerinin tasarlanmamış olması, var olanların ise (örnek: TÜİK konut araştırmaları) 

süreklilik arz etmemesidir. Bu sebeple Türkiye’de konut araştırmalarında kullanılan veri setleri 

çoğunlukla TÜİK tarafından farklı amaçlar için tasarlanmış mikro veri setleridir. Araştırmacıların 

en çok başvurduğu veri kaynaklarından Nüfus ve Konut Araştırması’na ve mevcut mikro veri 

setlerinden Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) ve Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na (GYKA) 

ilişkin değerlendirmeler aşağıda sunulmaktadır. 

Nüfus ve Konut Araştırması: 

Birleşmiş Milletler, nüfus konusunda ülkelerarası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi 

amacıyla sonu 0 ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını 

önermektedir. Bu doğrultuda ülkeler, 2010 sayım döneminde 2005-2014 yılları arasında nüfus ve 

konutla ilgili istatistikler üretmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile eş zamanlı olarak idari kayıtlara dayalı geniş kapsamlı 

bir örnekleme araştırması olarak planlanan Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) gerçekleştirilmiştir. 

2011 NKA, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca hazırlanan 2007-2011 dönemi 

Resmi İstatistik Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2011 NKA, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 

Sisteminden elde edilemeyen; işgücü, istihdam ve işsizlik, göç nedeni, engellilik ile bina ve konut 

nitelikleri gibi bilgileri il düzeyinde sağlamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın referans tarihi 2 

Ekim 2011'dir. 

2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA) sonuçlarına göre, araştırma tarihi itibarıyla 

Türkiye'de toplam 19 milyon 482 bin hanehalkı vardır. Bu hanehalklarından 19 milyon 454 bini 

(%99,9) konut niteliğindeki adreslerde ikamet ederken; 16 bini işyeri (büro, şantiye, depo gibi) 

niteliğindeki adreslerde; 4 bini otel, pansiyon ve benzeri yerlerde; 7 bini ise baraka, çadır, mağara, 

karavan gibi yerlerde yaşamaktadır. 

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların %20'si tek katlı, %19,5'i 2 katlı, %11,9'u 3 katlı 

binalarda bulunmaktadır. 6 ve üzeri kata sahip binalardaki konutlarda ikamet eden hanehalklarının 

oranı ise %23,1'dir. Konuya iller açısından bakıldığında; 6 ve üzeri kata sahip binalardaki konutlarda 



62 

ikamet eden hanehalklarının oranı en yüksek olan illerin %41,7 ile İstanbul, %39,5 ile Ankara, 

%38,8 ile Kayseri olduğu görülmektedir. 

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların %23,4'ü 1980 ve öncesinde, 

%43,5'i 1981-2000 yılları arasında, %21,8'i ise 2001 ve sonraki yıllarda inşa edilmiştir. 2001 ve 

sonraki yıllarda inşa edilen binalardaki konutlarda ikamet eden hanehalkı oranı en yüksek olan iller 

sırasıyla; %40,1 ile Hakkari, %38,2 ile Bingöl ve %37,5 ile Van'dır. 

Hanehalklarının %67,3'ü ikamet ettikleri konutun sahibidir. Oturdukları konutun sahibi 

olmayan ancak kira ödemeyen (anne/baba/akraba evi, afet evi vb.) hanehalklarının oranı ise 

%7,3'tür. Diğer yandan, ikamet ettikleri konutta kiracı olan hanehalklarının oranı %23,8, lojmanda 

oturan hanehalklarının oranı %1,5'tir. Oturulan konutun sahibi olan hanehalklarının en yüksek orana 

sahip olduğu iller %84,3 ile Ardahan, %82,2 ile Ağrı ve %82,1 ile Muş'tur. Kiracı oranı en yüksek 

iller ise sırasıyla; %31,5 ile İstanbul, %30,2 ile Ankara ve %29,9 ile Antalya'dır. 

2011 NKA sonuçlarına göre, hanehalklarının %1'i 1 odalı (salon dahil; mutfak, banyo ve 

tuvalet hariç) konutlarda, %7,3'ü 2 odalı konutlarda; %39,9'u 3 odalı konutlarda; %45,1'i 4 odalı 

konutlarda; %4,9'u 5 odalı konutlarda; %1,7'si ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet 

etmektedir. Bu çerçevede, oda başına düşen kişi sayısı 1,1'dir. Konutlardaki ortalama oda sayısı ise 

3,5'dir. 

Oda başına düşen kişi sayısı en az olan iller 0,8 ile Çanakkale ve Eskişehir, 0,9 ile Burdur 

iken; en çok olan iller 2,2 ile Şırnak, 1,9 ile Hakkari ve Mardin'dir. Konutlardaki ortalama oda sayısı 

en yüksek olan iller 4 ile Rize, 3,9 ile Yozgat ve Düzce'dir. Konutlardaki ortalama oda sayısı en az 

olan iller ise 3 ile Kilis ve Ardahan, 3,2 ile Gaziantep'tir. 

İkamet edilen konutların %99'unda mutfak bulunmaktadır. 4m2'den büyük tek  mutfağı olan  

hanehalkı oranı %61,1;   4m2'den büyük birden fazla   mutfağı olan hanehalkı oranı  %0,4;    4m2'den 

küçük mutfağı olan hanehalkı oranı %32,9; odanın bir kısmını mutfak amacıyla kullanan hanehalkı 

oranı %4,7; mutfağa sahip olmayan hanehalkı oranı ise %1'dir. 

Diğer yandan, konutunda (içinde veya dışında) borulu su bulunmayan hanehalkı oranı %0,9; 

tuvalet bulunmayan hanehalkı oranı %0,3; banyo bulunmayan hanehalkı oranı ise %1,1'dir. 

Konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, hanehalklarının 

%57,1'inin soba (doğalgaz sobası dahil) kullanmakta olduğu görülmektedir. Sobayı, %25,6 ile kat 

kaloriferi (kombi vb.), %11,4 ile merkezi kalorifer, %5,9 ile klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer 

sistemler izlemektedir. 
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Soba kullanımında en yüksek orana sahip iller %91,8 ile Osmaniye, %89 ile Şırnak ve %88,9 

ile Muş iken; en düşük orana sahip iller %20,3 ile Ankara, %27,3 ile İstanbul ve %32,9 ile 

Eskişehir'dir. 

Hanehalkı Bütçe Anketi: 

Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA), konut araştırmalarında kullanılabilecek pek çok değişkene 

sahiptir. Bunlar; binanın yapılış tarihi, oda sayısı, konut alanı, konutun kira değeri, izafi kira, ev 

sahipleri tarafından beyan edilen konut değeri, konuta mülkiyet şekli, hane halkı büyüklüğü, hane 

halkı tipi, hane halkı geliri, oturma süresi, hane halkı konut harcaması ve alt kırılımları (tamir-

bakım, su, elektrik faturaları, vb.) gibi değişkenlerdir. Bu değişkenler yardımıyla incelenebilecek 

konulardan bazıları ve bu konularda oluşan temel sorunlar/kısıtlar şunlardır: 

 Konutun ekonomik olarak karşılanabilirliği: Konut değerinin hane gelirine oranı, konut

harcamasının hane gelirine oranı, konut ve ulaşım harcamasının hane gelirine oranı göstergeleri

ile mülkiyet, gelir grupları, hane halkı tipleri, konut tipleri gibi kırılımlarda incelenebilir. Coğrafi

referansı tüm Türkiye’dir. Verinin bölge, il, yerleşim alanları gibi alt ölçeklerde inceleme

yapmaya olanak sağlamaması temel bir kısıttır.

 Konut stokunda hareketlilik ve konut kullanım yoğunluğu: Son bir yıl içinde taşınan

hanehalklarının oranı, hanehalkı büyüklüğünün oda sayısına oranı göstergeleri ile farklı

mülkiyet, gelir grupları, hanehalkı tipleri, konut tipleri gibi kırılımlarda incelenebilir. Coğrafi

referansı tüm Türkiye’dir. Verinin bölge, il, yerleşim alanları gibi alt ölçeklerde inceleme yapma

olanağı sunmaması temel bir kısıttır. Hareketlilik eyleminin iş gücü piyasasının ve konut

piyasasının dinamiklerine ışık tutabilecek hangi nedenlerden kaynaklandığına ilişkin soru

içermemesi temel bir kısıttır.

 Konut stokunda yeniden yatırım: Son bir yıl içinde hanehalklarının konuta yaptığı tamir-bakım

harcamalarının harcama değerini malzeme ve hizmet kırılımlarında ve mülkiyet, gelir grupları,

bina yaş grupları, konut tipleri gibi değişkenlerle ilişkili olarak inceleme olanağı sunar.

Onarımsızlığın (yaşam kalitesinin ve konut standartlarının kötüleşmesi ile ilişkili olarak) hangi

alanlarda (örnek: dar gelirli hanehalkı ve yaşlı stok eşleşmesinin yaşandığı yerlerde) sorun alanı

olarak tanımlanabileceğine ilişkin bilgi sunar. En önemli kısıtı, yapılan tamir-tadilat işlerinin

kategorize edilmemiş olmasıdır (örnek: küçük ölçekli onarım, majör müdahaleler, yapısal

tadilatlar). Verinin coğrafi referansı tüm Türkiye’dir; bölge, il, yerleşim alanları gibi alt

ölçeklerde inceleme yapma olanağı sağlamaz. Veride hanehalklarının konut ve yaşam çevrelerine

ilişkin değerlendirmeleri ile ilişki kurulamaz. Son yıllarda bina yaşının sürekli değişken olarak

değil kategorik değişken olarak sunulması araştırmacılar açısından sıkıntı yaratmaktadır.
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Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması: 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (GYKA) konut araştırmalarında kullanılabilecek pek 

çok değişkene sahiptir; ancak bu veri setinde amacı gereği temel bir takım hanehalkı ve konut 

değişkenleri bulunmamaktadır. Var olan değişkenlerin bir kısmı konuta mülkiyet şekli, konutun kira 

değeri, izafi kira, TR 1. Düzey bölge kodları, hanehalkı geliri, hanehalkının konut sorunlarına ilişkin 

sübjektif değerlendirmeleri, hanehalklarının konut harcama yüklerine ilişkin sübjektif 

değerlendirmeleridir. Bu değişkenler yoluyla incelenebilecek konulardan en temel ikisi ve kısıtları 

aşağıda sunulmaktadır: 

Konutun ekonomik olarak karşılanabilirliği: Veri bu konuda sübjektif gösterge kullanmaya 

olanak sağlar. Son yıllarda bu alandaki çalışmalarda sübjektif göstergeler objektif ve bir eşik 

değeri içeren (örnek: harcama gelir oranının %30 barajı ile kıyaslanması) göstergelere kıyasla 

daha çok tercih edilmekte, daha güvenilir bulunmaktadır. Bununla birlikte, konutun hanehalkı 

tarafından beyan edilen değerinin bu veride olmaması, hanehalkı konut harcamasının Hane 

Halkı Bütçe Anketindeki kadar kapsamlı olmaması, sübjektif ve objektif göstergeler üreterek 

bu konuda kıyaslama yapmayı olanaksız kılmaktadır. Verinin en büyük avantajı içerdiği bölge 

kodlarıdır.  

Konut memnuniyeti: Veri, bu konuda da sübjektif göstergeler sunmaktadır (örn: konutun 

büyüklüğünden memnuniyet, izolasyon ve ısınma sorunları, komşulardan ya da sokaktan 

gelen gürültü). Mahalle düzeyinde memnuniyeti ölçmeye yarayacak bir takım değişkenlerin 

yokluğu analizleri sadece konut memnuniyeti ve kalitesini ölçmeye mecbur bırakmaktadır. 

2.2.4. Konut Verilerine İlişkin Karşılaşılan Sorunlar 

Türkiye’nin konut ve diğer tüm gayrimenkullerinin bilgisini tutmakla resmi olarak görevli ve 

sorumlu kuruluş Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)’dir. Dolayısıyla, ülkede konuta 

ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapılırken, resmi olarak temel alınacak veriler TKGM bünyesinde 

kayıtlı bulunan verilerdir.  

TKGM, yasalar gereğince bahse konu verileri kağıt ortamında (paftalar, kütükler, resmi 

senetler vb.) tuttuğu gibi, hizmet kalitesinin artırılması, iş ve işlemlerin daha hızlı ve etkin 

yürütülebilmesi ve analiz ve değerlendirmelerin karar süreçleri dahil olmak üzere ilgili her alanda 

verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla iki büyük bilgi sistemi geliştirmiştir. Tapu 

bilgilerinin tutulduğu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile kadastral bilgilerin tutulduğu 

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) aracılığıyla bu veriler on-line olarak pek çok kamu 

kurum ve kuruluşu ile de paylaşılmaktadır. 



65 

Konut politikalarına konut verileri ve bilgilerine erişim açısından bakıldığında, ülke 

genelindeki konut bilgilerine erişimin sağlanabildiği sistematik bir yapıya ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir. Konuta ilişkin verilerin farklı kurum ve kuruluşlarca tutulması, verilerin standart 

yapıya sahip olmaması, veri tanımları arasındaki farklılıklar, verilerin birbiriyle entegrasyonunun 

sağlanamaması, kurumlar arası veri paylaşımını engelleyen yasal ve teknik sıkıntılar ile veri hataları 

ve tutarsızlıkları genel olarak bilinen sorunlar arasındadır. 

Bina ve konutlara ilişkin mevcut olan veri kaynakları konut piyasasındaki aktörlerin veri 

ihtiyacını tam olarak karşılayabilecek durumda değildir. Veri kaynaklarının bir araya getirilmesi ve 

ilişkilendirilmesi en önemli sorun alanı olarak görülmektedir.  

Mevcut konutlara ilişkin aşağıda verilen hususlarda veri eksikliği yaşanmaktadır: 

 Konutun niteliğine ilişkin temel parametrelerin belirlenmesi (bina yaşı, yapım türü, m2 bilgisi,

bedeli, oda sayısı, cephesi, asansör var mı, otopark yeri var mı gibi) ve bu bilgilere

erişilebilirlik,

 Mevcut konut stokunun yenileştirilmesi, ruhsata tabii esaslı tadilat, bakım ve onarım

bilgilerinin ayrıntılı bir biçimde edinilmesi,

 Konutların piyasa değerinin belirlenmesi, erişilebilir bir merkezi veri tabanında güncel olarak

tutulması ve değerinin ölçülebilmesi,

 2008 yılından önce yapılan konutlara ilişkin yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgelerinin

elektronik ortamda bulunmaması ve bazı konutlara ait belgelerin bulunabilmesi

 Yanan ve yıkılan yapılara ilişkin verilerin sağlıklı bir şekilde üretilmesi hususlarına ihtiyaç

duyulmaktadır.

Kurumlar arası veri paylaşımı, üretimi konusunda koordinasyon sorunları yaşanmaktadır. 

Emlak Vergisi Kanunu’nda, “arsa ve arazi vergisi” ile “bina vergisi” olmak üzere iki vergi türü 

tanımlanmakta olup, ülke genelinde bulunan tüm binalar Bina Vergisine ve ülke genelinde yer alan 

tüm arsa ve araziler Arazi Vergisine tabidir. Arsa ve araziler için vergi değeri, kıymet takdir 

komisyonlarınca belirlenmektedir. Binalar için vergi değeri ise, Maliye ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlıklarınca müştereken belirlenen ve ilan edilen bina metrekare normal inşaat maliyetleri ve 

kıymet takdir komisyonlarınca belirlenmiş arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 

hesaplanmaktadır. Kıymet takdir işlemleri dört yılda bir yapılmaktadır. Vergi değerlerinin 

hesaplanmasında görevli kıymet takdir komisyonlarında taşınmaz değerleme konusunda uzman 

kişilerin yer almaması nedeniyle,  yapılan değer tespitleri bilimsellikten ve uluslararası 
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standartlardan uzaktır ve belirlenen değerler taşınmazların piyasa değerinin çok altında kalmaktadır. 

TKGM tarafından yürütülen Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi’nin Gayrimenkul Değerleme 

Bileşeni kapsamında, İstanbul-Fatih ve Ankara-Mamak ilçelerinde konutların emlak vergisine esas 

değerinin toplu değerleme yöntemi ile belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen pilot uygulamalarda 

bu durum görülmüştür. Mevcut resmi kayıtlara göre, konutların emlak vergisine esas değerleri 

Mamak’ta ve Fatih’te sırasıyla yaklaşık 2 ve 3 kat daha düşüktür.  

Belediyeler emlak vergi kayıtlarını genellikle UAVT’den bağımsız bir program (farklı özel 

firmalarca hazırlanan) aracılığıyla tutmaktadır. Bu programlarda numaralama sonucunda değişen 

adres bilgileri UAVT'ye uygun şekilde güncellenmemektedir.  

Diğer yandan, emlak vergi kayıtları vatandaşların beyanları doğrultusunda 

oluşturulduğundan; beyan edilmemiş konutlar olabilmektedir. Bu kayıtlar çoğunlukla 

UAVT/MAKS ile ilişkilendirilememektedir. 

Yapı belgeleri, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren UAVT üzerinden düzenlenmeye 

başlanmıştır. Bu nedenle, belirtilen tarihten önce inşa edilmiş yapılara ilişkin olarak elektronik 

ortamda ve merkezi olarak UAVT ile ilişkilendirilebilir şekilde veri bulunmamaktadır. 1954 - 2007 

dönemine ait yapı belgeleri ise, belediyelerin arşivlerinde bulunmaktadır. Ancak bu belgelerin ne 

kadarının ulaşılabilir ve kullanılabilir olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Keza on yıllar boyunca 

yapılan numaralama değişiklikleri neticesinde bu formlarla mevcut yapıları eşleştirme olanağının 

olmayabileceği değerlendirilmektedir. 

Yapı belgeleri, bina bilgilerini içerecek şekilde tanzim edilmekte; konutların kullanım alanı, 

oda sayısı, tuvalet/banyo/mutfak durumu ve mevcudiyeti ile konutun binadaki pozisyonu (hangi 

katta) gibi çok önemli bilgileri içermemektedir. Oysa konutlara ilişkin bu ve benzeri bilgiler yapı 

belgelerinin eklerinde yer alan dokümanlarda (mimari proje gibi) mevcuttur. Ancak bu 

dokümanlardaki veriler merkezi anlamda elektronik ortama aktarılmamaktadır.  

Yapı belgeleri köy yerleşik alanındaki konutlar ve binalar için düzenlenmemektedir. Büyük 

tadilatlar için (örneğin doğalgaz bağlatılması) yapı belgesi düzenlenmesi gerektiği halde, ilgili 

kuruluşlar tarafından abonelik işlemleri "yapı belgesi aranmaksızın" yürütüldüğü için, bu gibi 

durumlarda genellikle yapı belgesi düzenlenmemektedir. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

3.1. Uzun Vadeli Amaç ve Hedefler 

Vizyon: 

Ülkemizin konutla ilgili vizyonu “Herkesin yeterli, gereksinmelere uygun, yaşanabilir, 

sağlıklı, dayanıklı, güvenli, ekonomik olarak karşılanabilir ve sürdürülebilir bir konuta sahip olması 

ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması” şeklinde ifade edilmiştir.  

3.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Amaç ve Hedefleri 

* Dar gelirliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, halkın konut gereksinimi daha yeterli

düzeyde ve sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek karşılanacaktır.

* Konut piyasasında gelir gruplarına göre arz ve talep dengesi dikkate alınarak konut sorununa

sağlıklı ve alternatif çözümler geliştirilecektir.

* Kamunun konut piyasasında yönlendirici, düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rolü

güçlendirilecektir.

* Güvenli yaşam ve gereksinimleri karşılama özelliğini kaybetmiş konut stokunun

sağlıklaştırılması/iyileştirilmesi sağlanacaktır.

* Yerleşme içinde farklı kullanım kararlarının birbiriyle uyumu, ulaşılabilirliği, bu kullanım

kararlarının veya alan kullanım kararlarının birbirlerine olumlu ya da olumsuz etkileri

gözetilecektir.

3.3. Hedeflere Ulaşmaya Yönelik İzlenecek Strateji ve Politikalar 

* Dar gelirliler ile engelliler, yaşlılar, kadınlar, gençler, evsizler gibi dezavantajlı grupların

konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecektir.

* Sağlıklı, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu konut ve konut alanlarının geliştirilmesi için

mevzuat ve mevcut standartlar gözden geçirilerek yaşam kalitesini yükseltme amacı ile

yenilenecek; yasal, idari ve finansal mekanizmalar bu yönde güçlendirilecektir.

* Ülkemizde konut ve kentleşmeye ilişkin gelişmelerin takip edilmesi, sorunların izlenebilmesi

ve karar verme süreçleri ile entegrasyon içinde ileriye dönük projeksiyonların uluslararası

standartlarla da uyumlu şekilde yapılabilmesi amacıyla doğru, güncel, güvenilir ve standart

veri kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
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* Konut konusundaki verilerin merkezi bir veri tabanında toplanabilmesi için, bina ve konutlar

için ihtiyaç duyulan nitelik bilgileri Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) veya Ulusal

Adres Veri Tabanına eklenecektir.

3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Alınabilecek Tedbirler 

3.4.1. Yeterli ve Erişilebilir Konut 

Konut hakkı kavramı, barınma ihtiyacının ötesinde herkes için yeterli, güvenli ve erişilebilir 

konut hakkı olarak değişime uğramıştır. Birleşmiş Milletlerin konut hakkı kavramına getirdiği 

anlam; “konut kullanım hakkının yasal güvence altına alınması, hizmetlerin kullanılabilirliği, 

oturmaya elverişlilik, ödenebilirlik, erişilebilirlik, konum ve kültürel elverişlilik” olarak 

tanımlanmaktadır.  

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” başlığı altında 

verilen 11. amacı “şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale 

getirmek” şeklinde ifade edilmiştir. Bu amacın hedeflerinden birincisi ise “2030'a kadar, herkesin 

yeterli, güvenli ve ekonomik olarak karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması 

ve gecekondu alanlarının iyileştirilmesi” olarak belirlenmiştir. 

TOKİ'nin ülkemizde konut ve inşaat sektöründeki etkinliği ile alt gelir gruplarına yönelik 

düşük maliyetli konut üretimine ilişkin görevlerinin 11. Kalkınma Planı döneminde de sürdürülmesi 

öngörülmektedir. 2002 yılından itibaren 2023 yılına kadar TOKİ tarafından toplamda 1.2 milyon 

konut üretilmesi hedeflenmiştir.  

Her il için konut ihtiyaç tahmininin yapılması, mevcut stok ve konut üretimi dikkate alınarak 

üretim planlaması yapılması gereği vardır. Farklı gruplar için konut yer seçimi, planlama ve 

uygulama süreçlerinde ilgili paydaşların katılımının sağlanması gerekmektedir.   

Dar ve orta gelir grupları için hem gelir hem sosyal özelliklere göre üretimi teşvik edilecek 

konut tipolojileri belirlenmelidir. Konut alanlarını ayrıştırma yerine; bütünlüğü sağlayacak şekilde 

çeşitlilik artırılmalıdır. Farklı konut türlerinin yanında ortak kullanılan çamaşırhane vb. kullanım 

alanlarını da içeren yeni ortak servis ve mekân tasarımları da gündeme gelmelidir. 

Üst gelir gruplarına yönelik geliştirilen “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” ve benzeri 

projelerde, belli oranlarda sosyal nitelikli konut üretme zorunlulukları geliştirilebilir. Ancak kentsel 

alanlarda kamu mülkiyetindeki arsaların, yeşil alan yetersizlikleri dikkate alınmadan bu tür 

projelerde konut üretmek amacıyla kullanılmasından kaçınılmalıdır.  

Sosyal hedefi iyi tanımlanmış, finansman modeli çözülmüş konut politikaları ve stratejiler 

izlenmelidir. Maliyetleri önemli ölçüde etkileyen arsa fiyatının düşük olduğu kent çeperleri üretim 
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boyutunda iyi değerlendirilmeli; konut projelerinin geliştirilmesinde mevcut yerleşim alanları ile 

bütünleşik, her türlü kentsel servise ulaşılabilir olma kriterleri gözetilmelidir. 

Kentteki farklı sosyal ve gelir grupları dikkate alınarak, mevcut konut alanlarında ve/veya 

gelişim alanlarında, yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini önemseyen, sosyal 

bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir.  

Planlama ve tasarım konusunda Hükümet Programları ile desteklenen ve özellikle bölgesel 

farklılıklar ve mahalli özelliklerin dikkate alındığı yeni yaklaşımlar öne çıkmaktadır.  TOKİ’nin de 

son yıllarda uygulamaya başladığı “yatay mimari” ve “mahalle kültürü” kavramları gündemde 

olmalıdır. Bu yaklaşımın bölgesel farklılıklar (coğrafi, iklimsel, topografik, sosyal vb.) gözetilerek, 

planlama kararlarına yansıtılması gerekmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinde engebeli yapı dikkate 

alındığında yatay mimarının geliştirilme olasılığı (Trabzon’da %75, Rize’de %90 varan yerleşime 

uygun olmayan alanlar olduğu dikkate alındığında) bulunmamaktadır. Bafra ovasında yatay mimari 

daha çok tarım alanının imara açılması anlamı taşımaktadır. Bu yaklaşımın sürdürebilirlik ilkesi 

dikkate alınarak yatay mimarinin yerleşmeler özelinde değerlendirilmesi gerekmektedir.   

Yatay mimari, kentlerin tarihi dokusunun korunmasına katkı sağlayacak, afet risklerini 

azaltacak ve kentleri sağlıklı ve düzenli hale getirecektir. Özellikle tarihi değerlerin belirginleştiği 

yerlerde, bölgenin mevcut dokusunun bozulmamasına özen gösterilmeli, yatay mimariyi özendirici 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Çağın getirdiği imkânlardan yararlanarak mahalle kültürü kavramı içinde yeni bir nesnel 

ortam bulunarak; mümkün olan en iyi, en ideal yerleşim imkânlarını sağlamaya yönelik yeni 

yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

Mevcut değerler korunarak ve sağlıklı hale getirip iyileştirilerek insanların kentle gönül bağı 

kurabileceği yeni yerleşim alanlarını oluşturabilecek projeler geliştirmelidir. Doğal yapı ve iklimsel 

özellikler gibi çevresel verileri de gözeten, yöresel mimari ve geleneksel değerleri gözeten, sosyal 

bütünleşmeyi sağlayan, estetik açıdan kaliteli ve insanı odağa alan yaşam alanları oluşturulmalıdır. 

Kentleşme sürecinde plan kararları üzerinde özellikle orta üstü gelir düzeyinin taleplerine 

yönelik arazi kullanım kararlarının, yoğunluklarının ve niteliğinin değişmesine yol açan süreçte 

kentlerde doku hızlı bir şekilde yenilenmektedir. Bu durum, insan refahı, erişim ve kullanım 

kolaylığı, sosyal uyum, kent bütünlüğü ve estetiği ile kentlilik kültürü açısından çok boyutlu bir 

politika yaklaşımını gerekli kılmaktadır. 

Yaşanabilir kentler için yeşil alanlar, sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Sağlıklı kentleşme 

ve kent değerlerini korumaya yönelik uluslararası dokümanlardaki “kompakt/derişik kentler” 
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kavramı üzerinden de planlama yapılmalı/yapılabilmeli ve/veya kentsel tasarım ölçeğinde projeler 

geliştirilmelidir.  

Planlama ile konut alanlarının yer seçimi ve ulaşım altyapısının ilişkilendirilmesi dolayısıyla 

kentlerin makroformlarının toplumsal, ekonomik ve kültürel bağlam odaklı el alınmalarını 

gerektirmektedir. Kentsel yayılma baskısı, kent makroformuna zarar verirken; çevresel 

sürdürülebilirliği olumsuz etkileyen, kırsal üzerinde baskı yaratan, kritik çevresel ve toplumsal 

tehditlere yol açmaktadır. 

Konut üretiminde nicelik kavramı ile birlikte nitelikli üretimin de önemi büyüktür. Özellikle 

ülkemizin afet riski de göz önüne alınarak afetlere dayanıklılık konusu uluslararası kabuller ile ele 

alınmalıdır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan afet riskli alanlar içindeki uygulamalarda hak 

sahipliği dışında dezavantajlı gruplara tahsis edilmek üzere sosyal konut stokunun artırılması 

yönünde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.    

İhtiyaç sahibi kesimlerin konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, birikime dayalı, devlet 

katkısı ile desteklenen ve birikimleri enflasyona karşı koruyan önlemleri de içeren, ülkemizdeki 

uygulanmasında birikimlere enflasyon ve konut maliyet artış oranlarının altında faiz verilmesinin 

yarattığı sorunlara neden olmayacak “yapı tasarruf sistemi” benzeri modeller hayata geçirilmelidir. 

 Yapı Tasarruf Sistemine ilişkin yasal altyapı 1995’te TOKİ tarafından hazırlanarak 11.7.1995 

tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış, ancak sistem hayata geçirilememiştir.  

Özellikle dar gelir gruplarının konut sorununu çözmek amacıyla birçok ülkede bir seçenek 

olarak kiralık sosyal konut ve/veya kira yardımı politikaları uygulanmaktadır. Kiralık sosyal konut 

uygulaması ülkemizde ihtiyaç sahibi gelir gruplarının konut sorunu konusunda değerlendirilebilir. 

Kiralık sosyal konut uygulamasının başlatılması doğrultusunda yeni bir mevzuat ihtiyacı vardır.  

Dar gelirlilerin konut edinmesine mülk konut dışında yapılan desteklerden bir diğeri de kira 

yardımı olup gelişmiş batı ülkelerinde genellikle belediyeler eliyle uygulanmaktadır. Belediye 

sınırları içinde farklı konut tipleri için emsal kiralar belirlenmekte ve hane halklarının gelirlerine 

göre ayırabilecekleri payın üzerinde kalan meblağ, hane halkı büyüklüğüne göre uygun olan konut 

tipinin emsal kirası ilgili hane halkına ödenmektedir.  

Kira yardımı politikası, dar gelirli ve dezavantajlı gruplardan başlanarak uygulanabilir. Bu 

konuda, kullanılacak kaynakları, uygulayacak kurumları ve kira yardımı verilecek hane halklarını 

tanımlayacak yasal düzenleme yapılması gereklidir. 6306 sayılı Kanunun kapsamı genişletilmek 
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suretiyle veya yeni bir yasal düzenleme marifetiyle konut kredisine faiz desteği uygulaması hedef 

kitlenin içinde dar gelirli ve dezavantajlı gruplara öncelik verilecek şekilde kullandırılabilir.  

Ülkemizde yeni konut yapımının yanı sıra mevcut konut stokunun iyileştirmesi için yeni 

finansman, örgütlenme politikaları ve yasal altyapı geliştirilmelidir. Mevcut konut stokunun ne 

kadarının yenileneceği, ne kadarının iyileştirileceği ve ne kadar yeni konutun yapılacağına yönelik 

çalışmalar yapılarak, elde edilen verilere göre stratejiler tespit edilmelidir.  

Toplu/mahalle düzeyinde iyileştirmeler gündeme alınabilir. İyileştirilebilecek konutlara 

yönelik mali, teknik, vb. destekler dar gelirli ve dezavantajlı gruplara öncelikli olarak 

kullandırılabilir. 

Kırsal nitelikli konutların öncelikle iyileştirilmesi hedeflenmeli; iyileştirilmesi veya 

gerektiğinde yenilenmesi durumunda geleneksel yapım sistemleri ve malzemelerine öncelik 

verilmeli, finansal destek biçimleri, yerel kaynaklar ve nüfusun özellikleri dikkate alınarak 

geliştirilmelidir.  

Alan esaslı imar uygulaması yerine yapılaşma hakları, planda tanımlanan işlevleri ve konumu 

dikkate alan değer esaslı imar uygulamasına geçilmelidir. Bu amaçla, öncelikle kadastral arsa/arazi 

değerleri belirlenmelidir. İmar planları ve plan değişiklikleri ile tanınan haklar dikkate alınarak, 

emlak ile ilgili vergi mevzuatı yeniden değerlendirilmelidir. Toplu değerleme yönteminin 

uygulamasına ilişkin yeni bir yasal ve teknik altyapının oluşturulması planlanmalıdır.  

İmar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının nesnel değerleme esaslarına 

göre belirlenerek ve kamunun bu artıştan öncelikle temel sosyal altyapı ve ortak kullanım alanları 

oluşturmasının yanı sıra dar gelirlilerin ve dezavantajlı kesimlerin konuta erişimi amacıyla daha çok 

yararlanması amaçlanmalıdır. Bu yönde afet alanlarında kamu eliyle yapılan uygulamalarda da bu 

yaklaşım desteklenmelidir.  

Ülkemizde mevcut koşullar çerçevesinde mali piyasaların aracı rolünün finansmana erişimi 

kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesinde, kaynakları daha az maliyetle harekete geçirebilecek, ürün 

çeşitliliğinin sağlandığı bir yapının oluşturulması önem taşımaktadır.  

Bu anlamda ikincil piyasaların geliştirilmesi olanakları araştırılmalıdır. Menkul 

kıymetleştirme ve teminatlı menkul kıymetler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 

hazırladığı yasal altyapı üzerinden uygulamaların geliştirilmesi, yurt dışından düşük maliyetli 

fonların getirilmesi ve sosyal amaçlı konut projelerinde kullanılması olanakları araştırılmalıdır. 
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Konutun herkes için hak olması, bu hakkın sağlanmasında devlete düşen önemli rolü de ortaya 

çıkarması bakımından önemli bir kabuldür. Devletin bu noktada rolü; düzenleyici, örgütleyici ve en 

önemlisi denetleyici olmasıdır.  

İnşaat yapım maliyetlerinin, son yıllardaki üretici fiyat endekslerinin (ÜFE) yaklaşık iki 

misline yakın artışları, konuta olan erişimi olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple konut ihtiyaç 

sahiplerinin portföyüne (sosyal yapısı, mali yapısı, vb.) göre alternatif yapım tekniklerinin 

geliştirilmesi için araştırma faaliyetlerinin artırılması, yerli-milli üretim araçları/elemanlarının 

geliştirilmesi için ilgili kurumların çalışma yapması gerekmektedir.  

3.4.2. Konut Kalitesi ve Standartları 

3.4.2.1 Konut Çevresi ve Mahalle Kalitesi 

Yerleşme alanlarına ilişkin mekânsal planlar hazırlanırken, fiziki, doğal, sosyal, ekonomik, 

demografik yapı vb. gibi yöreye özgü güncel verilerin elde edilmesi, bunların sentezlenerek 

sonuçlarının plan kararlarına yansıtılması, mevcut plan kararlarının değiştirilmesi sürecinde de bu 

verilerin güncellenerek karar üretilmesi gerekmektedir. Bu süreçte yerleşme bütününden kopuk, 

parçacı planlama/ proje yaklaşımları yerine planlama bütünlüğü ön plana çıkarılmalıdır. 

Planlama çalışmalarında, yerleşim alanlarında komşuluk-mahalle-semt birimleri ile bu 

birimlerin ihtiyacı olan kullanımlar ve standartlar belirginleştirilmelidir. 

Konut alanları ile sosyal donatı alanları ve iş alanları bütüncül bir planlama anlayışı içerisinde 

ve karma kullanımı sağlayacak şekilde planlanmalıdır.  

Konut alanlarının kamusal hizmetlere, sosyal donatı alanlarına ve altyapı hizmetlerine 

erişimini kolaylaştıracak yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

Yerel yönetimlerce kentsel ulaşım planlarının hazırlanması teşvik edilmelidir. 

Tüm mekânsal plan kademelerinde mekânsal planlar ile ulaşım-altyapı planlaması, plan 

ölçeğinin gerektirdiği ayrıntıda birbiriyle uyumlaştırılmalı, yeni yerleşim yerleri iskâna açılırken 

sosyal ve teknik donatıları sağlanmış olmalı, plan değişikliklerinde altyapı etki analizi yapılmalıdır. 

Konut-işyeri alanları arasında hızlı, konforlu ve bağlantılı ulaşım sağlayacak toplu ulaşım 

türlerine ağırlık verilmelidir. Toplu taşım araçları arazi yapısı, mülkiyet dokusu, nüfus yoğunluğu, 

mekânsal kullanım türleri gibi unsurlar göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmelidir. 

Planlama ve uygulama aşamasında yaya, bisiklet ve toplu taşıma ulaşımı yerleşme 

bütününde sürekliliği sağlanmış bir biçimde kurgulanmalıdır. Özellikle kent merkezlerinde otopark 
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imkânları geliştirilmeli, meydanlar, parklar ve toplu taşıma duraklarında bisiklet park yerleri 

düşünülmelidir.  

Giderek artan özel araba sahipliği göz önünde bulundurularak, parsel bünyesinde konut başına 

bir otopark yeri ayrılmasının yanı sıra her iki konut için de bir misafir otoparkı ayrılması yönünde 

düzenleme yapılmalıdır. 

Yerleşmelerde ortak kullanılan alanların, kamusal alanların, açık ve yeşil alan sisteminin, yaya 

ve bisiklet yollarının ve engelli güzergâhlarının devamlılığını sağlayacak yaklaşımlar 

geliştirilmelidir. 

Bütüncül uygulamalar yeni planlama araçları ile desteklenerek sosyal çeşitliliğin sağlandığı, 

nitelikli, güvenli konut çevrelerinin yanı sıra yerel dinamikleri ve kabulleri dikkate alan 

konut/yaşam çevreleri oluşturmaya yönelik yaklaşımlar geliştirilmelidir.  

Gerek mevcut konut alanlarında özellikle nüfus artışı getiren plan değişikliklerinde, gerekse 

yeni oluşturulacak yerleşme alanlarında mevzuatın öngördüğü standartların yanı sıra yerleşmeye ve 

nüfus yapısına özgü güncel ihtiyaçlar belirlenerek sosyal donatı alanları oluşturulmalıdır.  

Muhtemel bir afet esnasında halkın toplanması, yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve geçici 

olarak konaklamasının sağlanacağı açık toplanma alanlarının tahsis edilmesi ve kullanıma hazır 

tutulması önem arz etmektedir. İmar planlarında bu amaçla ayrılan yerlerin plan değişikliğine konu 

edilmemesi sağlanmalıdır.  

Yerleşmelerde sosyal donatı alanlarının, özellikle engelli grupların erişim ve ulaşım 

kolaylıkları düşünülerek ve yerleşme sakinlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yeterli ve 

gerekli standartlarda ayrılması sağlanmalıdır.  

Engelliler ve yaşlıların konuta erişimini sağlayacak fiziki tedbirler ve standartlar 

geliştirilmelidir. Engelli bireyler için, erişilebilir tesisler (idari, sağlık, kültürel, eğlence merkezleri 

vb.), uygun otobüsler ve güzergâhları belirlenerek, farklı engelli grupları tarafından kullanılabilecek 

“Kent Rehberleri” hazırlanmalıdır. İlgili kurumlarca doğal afet ve yangınlar karşısında engelli 

bireylerin ve yaşlıların güvenli bir biçimde tahliye edilebilmesi için gerekli düzenleme ve 

bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yerleşmelerdeki konut alanlarında güvenli çevreler için 

tasarım rehberleri oluşturulması sağlanmalıdır.   

İmar uygulaması görmüş alanlarda veya plansız gelişmiş meskûn alanlarda, imar planlarında 

belirlenen donatı alanlarının kamu eline geçmesini sağlamak veya yoğunluğun azaltıldığı kentsel 

dönüşüm uygulamalarında kullanmak üzere, imar hakkı transferi konusu, çerçevesi çizilerek 

mevzuata eklenmelidir.  
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Özellikle çok katlı binalardan oluşan konut alanlarının komşuluk ilişkileri, mahalle kültürü, 

sokak güvenliği, insan ölçeği, çocuklu aileler vb. konularda zayıf yönleri bilinmektedir. Bu 

nedenlerle konut alanlarında yerleşme özellikleri de göz önünde bulundurularak dikey yapılaşma 

yönünden sınırlamalar getirilmesi önem taşımaktadır. Çocuk oyun alanları çocuk doğasına uygun, 

hayal dünyasını geliştirici ve sağlıklı nesillerin oluşmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.  

Orta ve küçük ölçekli kentlerin geleneksel yapılarının korunması, geleneksel merkezlerin 

trafik yoğunluğunun yarattığı olumsuz etkilerden korunması, kent merkezlerinin köhneleşmesinin 

önüne geçecek düzenlemelerin yapılması, yerel ürünlerin, üretim, tanıtım ve pazarlama 

imkânlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir enerji kullanımının desteklenmesi gibi eğilimler, kentlerin 

yaşanabilirliğini ve turizm potansiyelini artırmaktadır. Bu doğrultuda, örneğin günümüzde yeni bir 

yaklaşım olan sakin kent uygulamalarının özendirilebileceği ve yaygınlaştırılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

Konut alanlarının yer seçimi ve yaşam çevrelerinin tasarlanmasında toplumsal ayrışmayı 

engelleyici yaklaşımlara ağırlık verilmesi ve bu ilke çerçevesinde mahalle kültürünün 

devamlılığının sağlanması önemli görülmektedir. 

Halen inşaat halinde bulunan ve finansman sıkıntısı olan konutlara, bu yapıların yasal süresi 

içinde konut stokuna kazandırılmasına yönelik olarak tamamlama kredisi olanağı sağlanmalıdır.  

Yaşam kalitesini artırma, sağlıklı bir yaşam ve estetik değerler yönünden yeşil alanların varlığı 

önemli bir göstergedir. Yeşil alan kazanımı açısından zemindeki mevcut yeşil alan miktarının 

artırılmasının yanı sıra, çatı bahçeleri ve dikey bahçeler için örnek proje yardımı yapılması faydalı 

görülmektedir. 

Kentsel tarımla ilgili olarak, topluluk bahçeleri, tahsisli bahçeler ya da hobi bahçeleri, çatı 

bahçeleri, kent çiftlikleri, çocuk kent çiftlikleri vb. kullanım biçimleri konusunda öncelikle 

terminolojinin netleştirilmesi ve imar planlarında gösterimlerinin belirlenmesi gereklidir.   

Kırsal nüfus, köy topluluğu içinde var olduğundan yerle ilişkileri toplumsal bakımdan da 

güçlüdür. Bu nedenle kırsal konuta dair sorunların çözümünde kentsel piyasa aktörlerine dayalı, 

mekânsal hareketliliğe odaklı politikalar yerine, kamunun destekleyici ve yönlendirici olduğu, yerel 

bağları güçlendirecek politikalar öne çıkarılmalıdır. 

Kentsel dönüşümde daha sağlıklı ve yaşanabilir kentsel çevreler oluşturulurken; 

 Mevcut hak sahiplerinin ve (büyük ölçekli projelerde kiracı vb.) diğer kullanıcıların karar

süreçlerine etkin katılımını sağlayan katılım modellerinin,

 Hak sahiplerine dönüşüm sonrası yerinde yaşama olanağı veren sosyal yaklaşımların,
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 Mali açıdan hak sahipleri için mağduriyetlere yol açmayacak,  devlet güvencesinin

sağlandığı finansman modellerinin,

 Bina ve yaşam çevresi (sosyal donatı/teknik altyapı, yeşil-açık alan, otopark düzenlemeleri

vb.) tasarım yaklaşımlarının,

temel çerçeveleri yasal düzenlemelerde yer almalıdır. 

3.4.2.2 Konut / Yapı Kalitesi 

Yapılaşmayı içeren temel kanun 3194 sayılı İmar Kanunu, yapıların denetlenmesine ilişkin 

temel kanun 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, mevcut yapı stokunun yenilenmesi, 

iyileştirilmesine ilişkin temel kanun 6306 sayılı Kanun olmasının yanında daha birçok kanun, 

yönetmelik, usul ve esaslar, yönergeler bu alanda çeşitli kural ve kriterleri ortaya koymaktadır. 

Ayrıca sektörel birçok mevzuat düzenlemesinde yapılaşma sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak 

ilgilendiren hususlar yer almaktadır. Ancak bu mevzuat düzenlemelerinde birbiriyle örtüşmeyen ve 

hatta çelişen hususlar bulunabilmektedir. Bu nedenle, yapılaşmaya ilişkin mevzuatın birbiriyle 

uyumu sağlanmalıdır. 

Yapı denetim sisteminin; yapı denetimine ilişkin envanter ile yazılım modellerinden de 

faydalanılmak suretiyle yapı denetim şirketlerinin görev aldığı yapı sayısı ve liyakati ilgili kurum 

tarafından dikkate alınarak görev dağılımının yapıldığı ve denetim şirketlerinin kamu adına görev 

yapacağı bir sistem ağı kurulmalıdır.  

Yerel yönetimlerin yapılaşma sürecinde denetim görevlerini daha etkin yerine getirebilmeleri 

bağlamında, yerel yönetimlerin zayıf noktalarının güçlendirilerek rutin denetimlerin sürekliliğinin 

sağlanması gerekmektedir. 

Yapı kullanım izni bulunan yapılarda yapılmak istenen değişiklikler için idarenin periyodik 

denetimi konusunda mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

Mesleki yeterlilik sağlanabilmesi için yetkin mühendislik konusu yasal temele 

dayandırılmalıdır.  

Yerleşmelerde iklim yapısı, coğrafi ve fiziki doku ya da geleneksel mimari kültürü gibi olgular 

dikkate alınarak yerleşmeye ve yöreye özgü konutların ve konut tipolojisinin geliştirilmesi teşvik 

edilmelidir. Bu yönde yerel mimari dokusunun devamlılığını veya çeşitliliğini engelleyebilen 

mevzuat veya standartlarda karşılaşılan sorunları uyumlaştıracak mevzuat düzenlemeleri 

yapılmalıdır.  
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Kırsal konuta dair politika geliştirirken, bu konutların iyileştirilmesi, bakım, onarım ve 

güçlendirmelerinin yapılmasına öncelik verilmelidir. Yeni konutların yapımında ise yerel koşullara 

uygun, yerel malzeme kullanan yapılar desteklenmelidir. Konutların değişen tarımsal üretim 

biçimleri ve aile yapısı nedeniyle kullanım dışı kalmaması için esnek kullanımlara imkân tanıyacak 

şekilde ele alınması gereklidir. Böylelikle temel konfor şartlarını yerine getiren, enerji verimliliğini 

sağlayan, ekonomik konutlar elde edilebilir ve yerel kırsal kimliğin devam etmesi de sağlanabilir.  

Yeni konutların yapımında ise yerel koşullara uygun, yerel malzeme kullanan yapıların 

desteklenmesi önemlidir. Ayrıca konut çevresinde temel altyapının sağlanması, ortak mekânların 

düzenlenmesi, konut yaşam kalitesini artıran etkenlerdir.  3194 sayılı İmar Kanununun 8/ğ 

maddesinde yer alan köy tasarım rehberleri bu bakımdan önemli araçlardandır. Rehberler 

çerçevesinde iyi örnek uygulamaları artırılmalıdır.  

Geleneksel kırsal konutların bakım ve onarımları konusunda mevzuattan kaynaklanan bazı 

sorunlar bulunmaktadır. Orman Kanunu’na getirilen düzenlemelerle hak sahipliliğinin 

sınırlandırılması ve alınan bedeller nedeniyle orman emvalinden yararlanma imkânları yapı 

onarımları için yeterli olmamaktadır. Orman Kanununun 35. maddesindeki Yapı Sistemlerinin 

Tespiti ve Uygulanmasına Dair Yönetmelikte orman emvalinden yararlanacak yapı sistemleri içinde 

ahşap karkas yapıların, mecbur kalınırsa tercih edilecek bir yapı sistemi olarak tanımlanması, 

geleneksel yapı sistemlerinin sürdürülmesi açısından bir sorundur. Ayrıca orman ürünlerinin 

işlenmemiş olarak satılması ve işlenmiş ürünlerin başka yerlerden daha pahalı olarak getirilmesi de 

geleneksel yapı sistemlerinin kullanılmasını imkânsız hale getirmektedir. Ormanların sürdürülebilir 

şekilde işletilmesi ve yerel halkın ihtiyaçlarının dikkate alınmasıyla geleneksel kırsal konutlar çok 

uzun süre işlevlerini yerine getirebilir.   

Kırsal konutların niteliksel özellikleri yerel yönetimlerin; belediye, büyükşehir belediyesi ve 

il özel idarelerin yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin yeterli ve 

yetkin uzmanlar bakımından güçlendirilmesi gerekmektedir.    

Mevcut konut çevrelerinin iyileştirilmesine yönelik olarak, site bazında örgütlenme ve toplu 

konut bakım ve yönetim organizasyonları düzenlemeleri teşvik edilmeli, toplu konut alanlarının 

toplu yaşam açısından ele alınması bağlamında kooperatif girişimleri desteklenmelidir. Özellikle 

dar ve orta gelirlilerin yaşadığı toplu konut alanlarında yapım sonrası bakım işlemleri çoğu kez 

ihmal edildiğinden, konut alanındaki siteler veya yapı grupları kalite yönünden birbirinden 

ayrışmakta olup, bu konuda yasal düzenlemelerle kurallar ortaya konulmalıdır. Bunun yanı sıra bu 

amaçla yapılacak uygulamalara maddi/finansal destek kaynakları geliştirilmelidir.  
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Yapılarda, yaşam döngüsü analizi yapılmış karbon salımı ve gömülü enerji ölçümlerinde 

çevreye duyarlı yerli malzemeler kullanılmalı, böylece yapının çevreye karşı duyarlılığı 

artırılmalıdır.  

Yapı kalitesi, sadece malzeme ve işçilik kalitesini kapsamamaktadır. Konutların 

projelendirilmesinde uluslararası standartların yanı sıra insanların psikolojik ve sosyal 

gereksinimlerine uygun açık-kapalı alan tasarımları ve engellilerin ihtiyaçlarına yönelik ölçüt ve 

tasarımlar göz önüne alınmalıdır. 

Konut projelendirilmesi ve üretiminde engelli ve yaşlı bireyler için yaşam kalitesi açısından, 

“uyarlanabilir konut”, “evrensel konut” üretiminin temel yaklaşım haline getirilmesi ve teknik, mali 

ve teknolojik desteklerin konut politikalarında yer alması gereklidir. 

Yapının ekonomik ömrü boyunca, kullanım performansını, kalitesini koruyacak ve fiziki 

şartlara karşı daha dayanıklı olmasını sağlayacak onarımlara yönelik periyodik bakım yöntemi 

ortaya konulmalıdır. 

Ruhsatlı yapılarda iç ve dış mekânlarda yapılacak değişikliklere ilişkin kurallar ile ilgili “yapı 

kullanım rehberleri” hazırlanmalıdır. Bu rehberlerin kullanımı yaygınlaştırılmalı, bina yöneticileri 

ve bina kullanıcıları, yapı kullanımı konusunda kurs vb. yöntemlerle bilinçlendirilmelidir.  

Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığı düşünülerek aktif (mekanik) ısıtma, soğutma ve 

havalandırma sistemlerinin yanında pasif iklimlendirme stratejilerinin de etkin şekilde kullanılmaya 

başlaması gerekmektedir. Kentsel yerleşim senaryoları belirlenirken, yerleşim yerlerinin ısıtılması 

konusunda ısıtma ve soğutma yüklerinin hesaplandığı enerji simülasyonları da dikkate alınmalıdır. 

Parselasyon planları hazırlanırken yapıların güneşten azami oranda faydalanacağı şekilde 

parselasyon yapılmalıdır. Yapıların parsellerde dizilimlerine (bitişik nizam, ayrık nizam, vs.) ve çatı 

eğimlerine ısıtma ve soğutma yönünden avantajlı olacak şekilde karar verilmelidir.  

Tek yapı ölçeğinde de güneşe göre doğru kurgulama yapılmalı, ısıl kütle etkisi yüksek olan 

malzeme seçiminde yerel malzemeler öncelikli dikkate alınıp, yerel yapım teknikleri 

araştırılmalıdır.  

Konut ısıtma-soğutma maliyetlerinin düşürülmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bu bağlamda yapıların çevreye duyarlı yeşil bina kimlikli, alternatif 

enerji kaynaklarını kullanan, atıklarını geri kazanım yoluyla tekrar kullanabilen akıllı yapılar olarak 

inşa edilmesi yönünde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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3.4.2.3 Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği 

Yerleşim alanlarında gelişen günümüz teknolojilerinin ve alternatif enerji kaynaklarının, 

özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, su, termal, yeraltı ısısı, biyogaz vb.) 

enerji verimliliği gözetilerek yapı konut inşası sektöründe kullanılması yönünde gerekli 

düzenlemelerin yapılması ve desteklenmesi önerilmektedir. 

02/01/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-

2023) doğrultusunda ülkemizin enerji ve doğal kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde 

değerlendirilmesi yönünde yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirildiği projeler üretilmelidir. 

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planının (2017-2023) “Bina ve Hizmetler” başlıklı 12 numaralı 

eylemi dikkate alınmalıdır. 

Yeşil Bina Sertifikalı konutların yapımı teşvik edilmeli, gerekli yasal ve yönetsel 

düzenlemeler yapılmalıdır. Ulusal Yeşil Bina Sistemi gibi ölçülebilir bir sistem gündeme alınmalı; 

çevresel sürdürülebilirlik açısından yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte belli standartların geliştirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Özellikle konut yapılarının doğal çevre, ekonomi, sağlık ve verimlilik üzerinde 

sürdürülebilirlik açısından performansı, tasarım ve yapım adımları aşamasında dinamik bir 

değerlendirme sistemi ile ölçülmelidir. Buna göre Yeşil Bina Sertifikalı konut üretiminde;  

 Su ve enerji tüketiminde verimlilik sağlayabilmesi için ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir

enerji kaynaklarına yönelmiş,

 Kullanım sularını uygun biçimde tekrar kullanma imkânı veren gri su sistemleri gibi

sistemleri bulunan,

 İstenilen ısı miktarını istenilen zaman aralığında istenilen noktada kullanma imkânı

sağlayan sistemlerin kullanıldığı,

 Sosyal ve çevre sorumluluğunu dikkate alan bütünleşik tasarımın uygulandığı,

 Karbon ayak izi düşük yaşam döngü analizi yapılmış yani yeşil malzeme kullanıldığı,

 İklim verilerine ve o yere özgü koşullara uygun,

 Projenin amacına uygun yapılan binalarda kullanırken ekonomik kazanç sağlayan, atık

yönetimi sistemi oluşturulmuş,

 Binanın içinde yaşayan insanın sağlıklı iç ortam kalitesini sağlayan sistemler yapılmış

 Tüm bu belirtilen bina detaylarını oluşturan sistemlerin bakım ve işletme planları yapılarak

istenilen zaman aralıklarında raporlama yapabilecek,

 Yaşayanları teşvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak projelendirilmesi sağlayacak

projeler geliştirilmelidir.
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Yalnızca kentsel alanlarda değil kent çeperi ve etkileşimli kırsal alanlarda da ikincil konutun 

yarattığı baskıyı azaltmaya yönelik tedbirler alınmalı ve özellikle doğal kaynakların korunması ve 

gelecek nesillere aktarılması yönünde politikalar geliştirilmelidir.  

Kentlinin yaşam kalitesini yükseltecek kentsel tarım uygulamalarını teşvik edici tedbir ve 

öneriler geliştirilmeli, belli alanların kent sakinlerinin kullanımına açık hobi bahçeleri ve peyzaj 

alanları olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.  

3.4.2.4 Sosyal Kapsayıcılık 

Yöresel ve doğal geleneksel yapı malzemeleri ile geri dönüşümlü malzemelerin yeni yapılarda 

tercih edilmesini sağlayacak yaklaşımlar geliştirilmelidir.  

Bölgenin iklim ve insan yapısına en uygun tasarım ilkelerini ihtiva eden geleneksel mimari 

özendirilmeli ve yeni tasarımlarda bölgenin geleneksel mimarisinin de göz önünde bulundurulması 

teşvik edilmelidir.  

Göç dikkate alınarak kent planları hazırlanırken, rezerv konut alanlarının belirlenmesi, göçle 

gelenlerin yerleşmeye uyumunu kolaylaştırmak üzere bu alanlara ilişkin alt yapı ve üst yapı 

planlamasının yapılması sağlanmalıdır.  

Mekânsal planlar hazırlanırken herhangi bir afet halinde geçici barınma yerlerinin yanı sıra 

rezerv yapı alanları da saptanmalıdır. 

Dönem mimarisini yansıtan yapılar, binalar, meydan ya da anıt ağaç, şadırvan, çeşme veya 

meydan, cadde sokak isimleri gibi kent belleğinin ve hemşerilik bilincinin önemli unsurlarını 

koruyacak tedbir ve yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

3.4.2.5 Kentsel Dönüşüm 

Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve sağlıklaştırma çalışmaları için, mühendislik, mimarlık 

ve kent planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini esas alan 

genel ilkeler belirlenmelidir.  

Kentsel toprakta oluşan değer artışları topluma geri döndürülmelidir. Bu kapsamda tüm 

yapılaşmalara yönelik güçlü, kamusal yapı denetim sistemi yaşama geçirilmeli; uygulama sonucu 

oluşan değer artışları doğrudan kamuya kazandırılmalıdır. 

Dönüşüm, sağlıklaştırma ve/veya yenileme öngörülen alanlar, kentin üst ölçek planlarıyla 

uyumlu, plan ana kararlarını gözeten bütüncül bir bakış açısına sahip olmalı ve planlama, 

programlama, projelendirme ve parasal konulara dair süreç, çözüm ve uygulama araçları ile bir 

bütün olarak ele alınmalıdır. 



80 

Afet tehlikesi karşısında alınabilecek tek önlemin "yapı düzeyinde" güçlendirme ve yenileme 

olduğu düşüncesinden vazgeçilmelidir. Yapılar, kentsel ve/veya bölgesel düzeyde ele alınarak, afete 

dirençli planlanma yaklaşımı esas alınmalıdır. İmar planları risk azaltma önlemlerini kapsayacak 

şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Kentsel dönüşüm projelerinde kent bütününe ilişkin risk 

faktörleri belirlenmeli ve bu verilere göre risk azaltma planları hazırlanmalıdır. 

"Kentsel dönüşüm alanı" ilan edilmeden önce, "kentsel yenileme", "kentsel sağlıklaştırma" 

gibi hangi müdahale biçiminin uygulanacağının belirlenebilmesi için; öncelikle, deprem, yapı 

niteliği, taşkın, heyelan vb risk altındaki alanlar; yapı güvensizliği olan ve eskimiş (kentsel mekânın 

niteliksizliği) kent bölgeleri; doğal, tarihi, arkeolojik, kültürel niteliğe sahip alanlar; kent kimliği 

açısından önemli alanlar belirlenmelidir.  

Dönüşüm projelerinde; yaşamın gerçek sigortası olan ormanlar, meralar, sulak alanlar, kıyılar, 

gibi doğal varlıklar ile ulusal veya uluslararası özgün nitelikleri nedeniyle doğal sit, ÖÇK (Özel 

Çevre Koruma Bölgesi), milli park, tabiat parkı, sulak alan gibi doğa koruma statüsü verilmiş 

alanlar, toplumun gıda kaynakları olan verimli tarım alanları, zeytinlikler gibi özel ürün alanları 

hiçbir koşulda yapılaşmaya açılmamalı ve mutlak biçimde korunmalıdır. 

Kentsel dönüşüm uygulamaları, sadece fiziksel değil, sosyal, kültürel ve ekonomik bir anlam 

da taşımakta olup, bu anlamda projeden dolayı hayatı değişecek kişilere proje doğru biçimde 

anlatılmalı, tarafların mağdur olmalarının önüne geçecek tedbirler ile yaşamlarının daha konforlu 

olacağı projelerle dönüşüm fikrine ikna edilmeli, sürecin sorunsuz yürümesi için uzlaşma temelinde 

hareket edilmelidir. 

Dönüşüm projesine konu olan alanların yeniden yapılanmasında; sürdürülebilir ve yaşanabilir 

mekânlar oluşturulmak üzere kent içi yapı ve nüfus yoğunluğunun artırılmaması, konut alanlarının 

sağlıklı bir yaşam alanı niteliğine kavuşması için, sosyal ve teknik altyapı tesisleri ile çalışma 

alanlarına yönelik kararlar birlikte ele alınmalı, kentsel sosyal donatılar insanca yaşama şartlarını 

sağlayacak standartlara uygun olarak geliştirilmeli, teknik altyapının ve sosyal donatı tesislerinin 

konutlarla eş zamanlı biçimde kullanıma geçmesi sağlanmalıdır. 

3.4.3. Konut Verileri ve Göstergeleri 

Konut konusundaki verilerin merkezi bir veri tabanında toplanabilmesi için, bina ve konutlar 

için ihtiyaç duyulan nitelik bilgilerinin Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) veya Ulusal 

Adres Veri Tabanına eklenmesi öncelikli görülmektedir. UAVT’nin ilgili (adrese dayalı hizmet 

veren) kamu kuruluşlarında yapılan hizmetlerin bu sistem üzerinden kullanılarak yaygınlaştırılması 

da önemlidir. 
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Konuta ait meta veri standart hale getirilmeli, verileri tutma ve paylaşma standardı 

sağlanmalıdır. Verilerin güncel ve elektronik ortamda tutulması, veri tabanlarının birbiriyle entegre 

edilebilir, ilişkilendirilebilir, tam kapsamlı olması gerekmektedir. 

İllere ve yerleşim yerlerine göre Konut piyasasında kiralanmak veya satılmak üzere dolaşımda 

olan konut sayısı, kullanım durumu (boş konut, ikinci konut), niteliği gibi verilerin tespit edilmesi 

ihtiyacı devam etmektedir. İdari kayıtların düzenli tutulması, idari kayıtların işleyişi ile ilgili süreçte 

en başından itibaren TÜİK ile birlikte çalışılması, kurumlar arası etkili koordinasyon sağlanması 

ihtiyacı devam etmektedir. 

31 Aralık 2017 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre (TÜİK) Türkiye’de toplam 

konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 32,7 

milyondur. Konut yapımında tahmin için kullanılan hanehalkı sayısı ve yapısındaki değişimler 

dikkate alındığında, bazı illerde ihtiyaçtan çok, bazı illerde ise ihtiyaçtan az konut üretimi 

görülmektedir. Yerleşim yerleri bazında stok bilgisi ve konut ihtiyacının tespit edilmesi 

gerekmektedir. 

Konut devri sırasında konut alım satım bedelinin alıcı ve satıcıların beyan ettikleri fiyatın 

(emlak vergisi değerini geçmemek üzere beyan edilen bedel) konutun fiyatı olarak kabul edilmesi 

nedeniyle konut fiyatlarında gerçek rakamlar yansıtılamamaktadır. Konutun kayıtlı değeri ile gerçek 

değeri arasındaki farklılıkların önüne geçilebilecek bir standardizasyonun oluşturulması 

gerekmektedir. 

Merkez Bankası tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi, bireysel konut kredisi talebiyle 

kredi veren kuruluşlara yapılan başvurular sırasında düzenlenen değerleme raporlarındaki konutları 

kapsamakta olup, bu konutlar satışı yapılan konutların yaklaşık yüzde %37'sini oluşturmaktadır. Bu 

endeks, konut piyasasını yeterince temsil etmemektedir. Örneğin, TOKİ'nin konut satışları bu 

endekste kapsanmamaktadır. 

Türkiye’nin gayrimenkul değer haritası oluşturulması ihtiyacı vardır. Nesnel ölçütlere göre 

değerlendirme yapılarak emsal oluşturulması yoluyla benzer konutların değerinin tahmin edilmesi 

mümkün olabilecektir. 

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak; 

 Ülkemizdeki tüm bina ve konutlara ilişkin temel nitelik bilgilerinin içerildiği, sürekli

olarak güncellenen, kayıtların ilgili kurum ve kuruluşlarla eş zamanlı olarak paylaşıldığı,

merkezi bir "Bina ve Konut Kayıtları Sistemi’nin (BKKS) kurulmasına ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu çerçevede, bina ve konut envanterinin oluşturulma ve
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güncellenmesine ilişkin yöntemin belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların yer 

alacağı bir çalışma grubunun oluşturulmasına, 

 Konut verilerinin mümkün olduğunca geçmiş yıllara dönük olarak elektronik ortama

aktarılması ve sayısallaştırılmasına,

 İdari kayıtların oluşturulması ve tutulması sürecinde 5429 sayılı Türkiye İstatistik

Kanunu uyarınca TÜİK tarafından hazırlanan ulusal kayıt sistemleri standartlarına

uyumun gözetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kent ve kır tanımlarının yapılması ve bu tanımlara uygun olarak üretilecek istatistiklerin 

gerçek durumu yansıtır şekilde belirlenmesi gerekli görülmektedir. 

Bina ve konutla ilgili üretilecek istatistiklerin yıllara göre karşılaştırılabilir şekilde, harita 

tabanlı (coğrafi koordinatlı/konumsal) üretilmesi gerekli görülmektedir. 

Ülkemizdeki yapı ve konutlara ilişkin farklı kurumların ihtiyaçları kapsamında elde ettikleri 

verilerin koordineli olarak üretilmesi, güncellenmesi ve yayınlanması gerekmektedir. Risk 

barındıran yapıların belirlenmesine yönelik (zemin yapısı, mevzuata aykırı yapılaşma ve ekonomik 

ömrünü tamamlayan yapılar) verilerin üretilmesi ve dönüşüm alanlarının tespitinde bu verilerin 

kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Alan esaslı imar uygulamalarındaki parsel sahiplerine ilişkin haksızlıkların ortadan 

kaldırılabilmesi amacıyla düzenleme öncesi ve sonrası oluşturulacak imar parsellerinin seçilecek 

uygun değer faktörlerine göre değerlendirilmesi ve dağıtım ile ilgili hesaplamalarda "alan" yerine; 

birim değeri esas alan yeni bir hesaplama şekline ihtiyaç vardır. Buna göre bir parsel değerini 

etkileyebilecek faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerin nasıl işleme katılması gerektiği irdelenerek 

belirlenebilecektir. 

Köy yerleşik alanlarında yapılan yapıların kayıt altına alınması amacıyla yapı belgesi veya 

benzeri bir belgenin düzenlenmesi gerekli görülmektedir. 

Yapı belgeleri bina bazında düzenlenmektedir. Bu sebeple, söz konusu belgelere konut 

(bağımsız bölüm) bilgilerinin derlenebileceği ek bir modülün eklenmesinde yarar görülmektedir. 

Ülke genelinde konut alım-satım ve kiralamalarda aracılık yapan işletmelerin merkezi bir 

işlem takip sistemine bağlanmasında yarar görülmektedir. 

Tüm Türkiye’nin konut verilerinin toplandığı Değer Bilgi Bankası oluşturularak kamu 

kuruluşları arasında veri paylaşımı ve entegrasyonunun sağlanmasına ihtiyaç vardır. Verilerin 

gizliliği ile ilgili mevzuat kapsamında genel bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Konut fiyat değerlemesine ilişkin yapılması önerilen çalışmaların ilgili kurumlara ait mevzuat 

açısından tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Tapu müdürlüklerinde yer alan kütüklerdeki bilgiler, yasal olarak aynen korunmak 

durumundadır. Ancak istatistiksel analizlerin yapılabilmesi için, TAKBİS’in verileri sayısal halde 

tutmaya elverecek şekilde iyileştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Kat numarası, bağımsız 

bölüm numarası gibi bilgilerin metin olarak değil, sayısal olarak girilmesi için sistemde ilgili 

alanların formatı değiştirilmelidir. TKGM tarafından halen bu konuda bir iyileştirme çalışması 

hazırlıkları sürdürüldüğü bilinmektedir. 

Gayrimenkullerin cinsine (konut, ofis, arsa vb.) ilişkin alanın standart yapıya kavuşturulması, 

yasal düzenleme ve geniş bir teknik çalışmayı gerektirmektedir. Bu konudaki gerekliliklerin tespiti 

ve çözümüne ilişkin çalışmalar yürütmek üzere geniş bir komisyon çalışması yine TKGM tarafından 

yürütülmektedir. Ancak, bu konu nihai bir çözüme kavuşuncaya değin, resmi olarak kullanılması 

mümkün olmasa da, en azından tiplerine göre gayrimenkullerin dağılımının tespiti, bir diğer ifadeyle 

konut adedinin belirlenmesi amacıyla, bir veri bankası çalışması gerçekleştirilmesinin faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma sayesinde, gayrimenkul tiplerinin sınıflandırılması ve 

TAKBİS’in güncellenmesiyle birlikte de gayrimenkul tipine ilişkin bilginin el ile yazılarak değil 

açılır kapanır listeler aracılığıyla var olan kategorilere dâhil edilmesi sağlanabilir. Böylelikle bundan 

sonraki verilerin daha düzenli, sistematik ve standart bir yapıda olmasına yardımcı olunabilir. 

Gayrimenkul Cins değişikliği konusunda, TKGM’nin bir çalışma yapması mümkün değildir. 

Ancak bu konuda bir yasal düzenleme ile vatandaşların teşvik edilmesi sağlanabilir. 

Mimari projelerin taranmasına ve sayısallaştırılmasına ilişkin çalışmalar TKGM tarafından 

başlatılmıştır. Ancak bu çalışmaların, uzun süre ve maliyet gerektiren çalışmalar olduğu 

unutulmamalıdır. Bu anlamda, belediyelerin de benzer çalışmalar yapmalarına yönelik özendirici 

adımlar atılması faydalı olacaktır. 

Türkiye’de konutların değerinin bilimsel yöntemlere ve uluslararası standartlara ve 

uygulamalara göre ulaşılmasına imkân veren, objektif ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme 

sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, TKGM tarafından yürütülen Modernizasyon Projesi 

çıktılarının paylaşıldığı çalıştay sonuç raporunda ve 2017 yılında gerçekleştirilen Şehircilik Şurası 

sonuç raporunda, konunun paydaşları tarafından ortak bir kanaat olarak önerilen “toplu değerleme” 

sistemi kurulmalıdır.  

Toplu değerleme sisteminin kurulması amacıyla, bir değer bilgi bankasının kurulması 

konunun ilk adımı olarak değerlendirilmektedir. Değer Bilgi Bankası’nın kurulması ve işler duruma 

gelmesi halinde, taşınmazlar üzerinden alınan vergilerden kaynaklanan kaybın ortaya konulması ve 
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elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması olanağına kavuşulabilecektir. 

Değer bilgi bankası için kullanılabilecek temel veri kaynakları, kamulaştırma yapan kurumların 

değer tespitleri, mahkeme kararları ile tespit edilen değerler, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 

(TDUB) üyesi şirket ve uzmanlarca yapılan değerlemelerdir. Dağınık olarak çeşitli kurumların lokal 

veri tabanlarında veya bilgi merkezlerinde tutulan bu verilerin birbiriyle entegrasyonu ve veri 

paylaşımının sağlanması konusunda kurumlara olanak tanıyan yasal ve teknik düzenlemeye ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

Ayrıca, UAVT, MAKS, TAKBİS, MEGSİS vb. farklı sistemlerde tutulan konut ve diğer 

gayrimenkul bilgilerinin böylesine dağınık olması ile uluslararası standart ve uygulamaların 

özellikle kamu sektöründe etkin bir şekilde olmaması önemli ve aşılması gereken bir konu olarak 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla, Türkiye’de konut ve gayrimenkul piyasasının düzenlenmesi ve 

denetlenmesinden sorumlu bağımsız bir üst kurula ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla idari, teknik 

ve hukuki düzenlemeler yapılması ülkemiz için önemli faydalar sağlayacaktır.  

Sözü edilen konularda çalışmaların hız kazanması ve hazırlıkların başlanması amacıyla, 

konuyla ilgili deneyim ve kaynakları değerlendirildiğinde TKGM bünyesinde bir değer bilgi 

bankasının kurulmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ancak, mevcut durumda, TKGM'nin 

taşınmaz değerleme alanında herhangi bir görevi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun içerisine, 

değer bilgi bankası kurulması, yönetimi ve veri paylaşımına ilişkin hükümler tanımlanmalıdır.  

Değer Bilgi Bankası'nın en temel amacı "tapu sicilinde yapılan işlemlerde gerçekleşen bedellerin 

kayıt altına alınabilmesi" olarak belirlenmelidir.  

Ayrıca TKGM’nin, tapuda gerçekleşen işlemlerde beyan edilen tutarın kontrolünü 

gerçekleştirebilecek yetkiye ve sistemlere sahip olması durumunda, beyan edilen değer ile 

gerçekleşen bedel arasındaki farkın azalacağı düşünülmektedir. Değer Bilgi Bankası, bahse konu 

kontroller için işlevsel ve hayati önemdedir. Değer bilgi bankasının oluşturulması için ise, 

bünyesinde konut değerine ilişkin veri barındıran kurum ve kuruluşların veri paylaşımına izin veren 

yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.  

Değer Bilgi Bankasının; 

 Dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, konut alım-satım fiyatlarına ilişkin resmi

verilere dayalı olarak konut fiyat endekslerinin üretilebilmesi (çünkü mevcut durumda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TDUB üyesi şirketlerce hazırlanan değerleme

raporlarına göre bu endeksi oluşturmakta, özellikle değerleme raporlarının az olduğu

yerlerde endeksin yanıltıcı olması ihtimalini ve riskini doğurmaktadır.)
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 Ülke genelini kapsayan değer haritaları oluşturulabilmesi,

 Yolsuzluk ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmalarında kullanılabilmesi gibi faydaları

unutulmamalıdır.

Uluslararası standartlara uygun, objektif bir değerleme sistemi sayesinde belediyelerin öz 

gelirleri artırılabilecek, vergi adaleti sağlanabilecek ve özellikle dar gelirli ailelerin daha iyi 

koşullara kavuşması sağlanabilecektir. Bir diğer ifadeyle, konutların değerinin doğruyu yansıtması 

halinde, vergi oranları daha makul seviyelere çekilebilecek, konutun piyasa değerine göre vergi 

toplanabilecek, vergi ve harç kayıpları önlenebilecek ve elde edilen bu gelir dar gelirli ailelerin 

konut edinmesi ve sosyal konutların finansmanında kullanılabilecektir. Bu sistemin ülkemiz için 

önemli bir katkı olacağı değerlendirilmektedir. 

Başta belediyeler olmak üzere adrese dayalı hizmet üreten tüm yetkili idarelerin iş ve 

işlemlerinde (doğalgaz, elektrik, su, emlak vergisi beyan ve ödemeleri vb.) UAVT/MAKS’ı 

kullanmaları önemlidir. 

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ile ilgili olarak; bağımsız bölüm yüzölçümü (yapı 

belgelerinden) sadece MAKS’ın tamamlanma tarihi itibariyle biten illerde verilebilecektir. 

Bina ve bağımsız bölümlerin (konutlar, işyeri vs.) inşa yılı, ısıtma cinsi, oda sayısı vb. nitelik 

bilgilerini içermemektedir. Bu bilgileri içerecek şekilde MAKS’ın genişletilmesi ve 

sürdürülebilirliğin sağlanması önerilmektedir. 

 Köy ve yerleşik alanındaki konutlar Yapı belgesi benzeri harca tabi olmayan bir formun

UAVT/MAKS ile ilişkilendirilerek düzenlenmesi,

 Ruhsatların yanan ve yıkılan yapılara ilişkin modülünün geliştirilmesi, yayınlanması,

 Yapı Denetim Sistemi verilerinin inşaat yapım sürecinin ilerlemesini izleyerek konut üretim

hareketliliğinin takip edilmesi,

 Yapının taşıyıcı sistemini etkileyen, enerji verimliliğine katkı sağlayan kapsamlı tadilatlar

için izin alınması ve bu bilgilerin ruhsata işlenmesi için yasal düzenlenmenin yapılması. Bu

türden esaslı tadilatlar için hanehalklarına kolaylık sağlayacak teşvik ve destek

mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu desteklere hak kazanabilmek için esaslı tadilat izin başvurusunun varlığı bir koşul olarak 

öne sürülebilir. 

UAVT üzerinden düzenlememiş (1 Temmuz 2007 öncesi) yapı belgelerinin UAVT adres 

kodlarını içerecek şekilde elektronik ortama aktarılması ve bu bilgilerin MAKS’a entegre edilmesi 
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gerekmektedir. Belediye emlak vergisi kayıtlarının UAVT/MAKS adres bileşenleriyle uyumlu 

olarak tutulması ve bu kayıtların UAVT adres kodunu içermesi önerilmektedir. 

3.5. Plan Hedef, Amaç ve Politikaların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile İlişkisi ve 

Uyumu 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” başlığı altında 

verilen 11. amacı; “şehirleri ve yerleşim yerlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale 

getirmek” şeklinde ifade edilmiştir. Bu amacın hedeflerinden birincisi ise “2030'a kadar, herkesin 

yeterli, güvenli ve ekonomik olarak karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin sağlanması 

ve gecekondu alanlarının iyileştirilmesi” olarak belirlenmiştir.13 

Konut Politikaları için belirlenen 11. Kalkınma Plan Dönemi Perspektifi kapsamında ifade 

edilen vizyon, herkesin yeterli, gereksinmelere uygun, yaşanabilir, sağlıklı, dayanıklı, güvenli, 

kapsayıcı, ekonomik olarak karşılanabilir ve sürdürülebilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin 

sağlanmasıdır. Söz konusu uzun vadeli hedef; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yukarıda 

belirtilen 11 numaralı başlığı ile örtüşmektedir. 

11. Kalkınma Plan dönemi için önerilen konut politikalarında öncelik dar gelirli ve

dezavantajlı kesimlerin konut gereksiniminin daha yeterli düzeyde sürdürülebilir çözümlerle 

karşılanmasıdır.  Ülkemizdeki konut sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler üretmek, ihtiyaç sahibi 

kesimler başta olmak üzere herkesin yeterli, nitelikli, güvenli yaşam alanlarında yaşayabilmesi, 

çağdaş yaşamın gerektirdiği temel hizmetlere erişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu politikalar 

herkesin “ödenebilir” koşullarda güvenli yaşam ve konut ihtiyacının karşılanmasına yöneliktir.     

Plan Dönemi için oluşturulan konut politikaları hedef ve amaçları; sürdürülebilir kalkınma 

hedefleri ile vurgulanan kentlerimizi sürdürülebilir ve daha güvenli kılmak başlığının beraberinde 

getirdiği yaklaşım ve stratejileri içermektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik evrensel amacın önemli bir parçası olan sürdürülebilir 

kentsel gelişime, ülkemizin 11. Plan dönemi için belirlenen konut politikaları ile katkı verileceğine 

inanılmaktadır. 

13 11 numaralı başlık için tanımlanan gösterge: Gecekondu, gayrı resmi yerleşim yerleri veya yetersiz konutlarda yaşayan kent 

nüfusunun oranı. 
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3.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek için Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Başarılı konut politikalarının geliştirilmesi ve uygulamada başarıya ulaşılmasının ilk adımı 

konuta ilişkin konu ve sorunların mevcut durum analizinin doğru bir şekilde yapılmasına bağlıdır. 

Bu da konut süreçlerine ilişkin kapsamlı ve tutarlı veri tabanları oluşturulmasıyla mümkündür.  

İngiltere ve Amerika benzeri örneklerde konut araştırmalarının dayandığı veri setleri büyük 

ölçüde bu araştırmalar için özel tasarlanmış konut araştırmaları anketleridir (Örnek: English House 

Condition Survey, American Housing Survey). Bu anketler düzenli aralıklarla (çoğunlukla yıllık), 

kesit ve panel veriler olarak toplanan mikro verilerdir. Mikro veri setlerinin temel özelliği fert, hane 

halkı ya da bazen kuruluşlar düzeyinde kayıtları içermesidir. 

Bu anketlerden elde edilen verilerin kullanım alanları şunlardır: 

1. Geçmiş dönemlerde uygulanmış politikaların etkilerini anlamak

2. Uygulanması muhtemel politikaların olası etkilerini tartışmak

3. Toplulaştırılmış istatistiklere girdi sağlamak

Türkiye’de konut politikalarına yol gösterecek araştırmaların önündeki en temel zorluk konut 

araştırmalarına özel veri setlerinin tasarlanmamış olması ve var olan Nüfus ve Konut 

Araştırmalarının süreklilik arz etmemesidir.  

Konut araştırmalarında sıklıkla kullanılan veri setleri çoğunlukla TÜİK tarafından farklı 

amaçlar için tasarlanmış mikro veri setleridir. Hanehalkı Bütçe Anketi ve Gelir ve Yaşam Koşulları 

Araştırması bu anlamda Türkiye’de konut sorunlarının incelenmesine, hanehalkı ve konut türleri 

açısından sorunların ayrıştırılabilmesine, politika geliştirilmesinde bir takım konular için bilgi 

sağlanmaktadır.  

Tüm ülkedeki yapıları ve hanehalklarını kapsayacak veri tabanlarının kurulması ve 

sürdürülmesi konut politikaları için gereklidir.  Ayrıca, bu sistemin daha ayrıntılı verilerle 

desteklenmesi, sorunoların ve ilgili politikaların daha gerçekçi belirlenmesine katkı sağlayacaktır. 

Bunun için, TÜİK tarafından sürekliliği olan bir konut araştırması geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Bu doğrultuda, ülkemizdeki konut stoku için kapsamlı veri tabanları oluşturuluncaya kadar, 

HBA ve GYKA çalışmaları birinde olup diğerinde olmayan değişkenleri içerecek şekilde yeniden 

düzenlenmelidir. Örneğin HBA’ya bölge kodlarının, hanehalkı konut harcama yüküne ilişkin 

sübjektif değerlendirmelerin eklenmesi ya da GYKA’ya konutun değerine ilişkin hanehalkı 

değerlendirmesinin eklenmesi ile bu veri tabanları konut araştırmaları açısından daha işlevsel hale 

getirilebilir. 
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Türkiye’de kiralık sektörün çoğunun özel sektörde olması, finansal kısıtlar dışında kiracılığa 

erişimde belirleyici başka bir faktörün olmaması gibi sebepler, kiracılığın incelenmesi ihtiyacını 

ortaya çıkarmaktadır. 

Konut talebinin karşılanmasında ve konut stokunun değerlendirilmesinde oturanların 

memnuniyetini etkileyen unsurlar arasında sosyo-demografik yapı, konum/fiziksel ve altyapı 

önemlidir. Komşuluk birimine ait özelliklerin sosyo-demografik özelliklere göre daha önemli 

olması (Parkes vd.,2002) nedeniyle,  bu unsurların çeşitliliği/farklılıkları dikkate alınarak 

memnuniyet beklentileri tanımlanmalıdır. 

Doğal nüfus artışı ve göç eğilimlerinin belirlenmesi, hanehalkı büyüklüklerindeki değişme 

eğilimlerinin kestirilmesi ve bu verilerin mevcut konut stokunun nicelik ve nitelik verileri ile birlikte 

değerlendirilerek, yerleşmeler için konut gereksinmelerinin tahmin edilmesi ve yerleşmeler bazında 

konut üretimindeki sorunların ve olanakların belirlenmesi ve sürekli izlenmesi önemli bir araştırma 

projesi olabilecektir. 

Ayrıca, TÜİK Bina Sayımlarının düzenli olarak ve daha sık aralıklarla yapılması mevcut 

durum tespiti ve gelişmelerin izlenmesi bakımından önemli görülmekte; bu konudaki eksikliğin 

sürekli olarak güncellenen bir idari kayıt sistemi kurulması yoluyla giderilmesinin ise daha kalıcı 

bir çözüm olacağı değerlendirilmektedir. 

 Konut alanları için önerilen, net, brüt yoğunluklar ve Kat Alanı Katsayısı (KAKS) değerleri ile 

donatı alanları arasında dolu/boş (yapılı alan/açık yeşil alan) dengesinin gözetildiği, sürdürülebilir 

ve yaşanabilir bir konut çevresi oluşturmak üzere en ekonomik arazi kullanım dengesinin kurulması 

için alternatif çözümlerin irdelenmesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda Yerel 

Yönetimler ve Üniversitelerin yardımları ile yapılacak bir araştırma projesi olabilecektir.  

Dikey yapılaşmaya sınırlamalar getirilerek, orta yükseklikte, (4-6 katlı) binalar ile yüksek 

yoğunlukta ancak ferah ve planlı konut adaları oluşturmada alternatif çözümler konusunda araştırma 

önerileri ortaya konulabilir. 

TÜİK’in yaptığı kır-kent tanımlanması çalışması sonrasında ülke çapında kırsal konut sayısı 

ve dağılımı ile ilgili bir çalışma yapılmalıdır.  

Kırsal alanda kullanılan konut, terk edilmiş konut, inşaat ve yazlık konut sayıları hakkında 

çalışma yapılmalı, bu konutların mevcut veri tabanlarına doğru ve güncel bir biçimde kayıtlarının 

yapılmasını sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirilmelidir. 

Kırsal konutların niteliksel özellikleri ile ilgili olarak, yerel yönetimler tarafından yetki 

alanlarındaki kırsal konutlarda yapı sistemleri, malzemeler, bakım onarım sorunları, konfor şartları, 



89 

konutta yaşayanların özellikleri ve konuta dair ihtiyaç ve beklentilerin belirlenmesi gibi konularda 

çalışmalar yapılmalıdır.  

Kırsal konutlara dair yerel politikalar ve stratejiler geliştirilmesi yönünde, plan dönemi 

vizyonu, planın temel amaç ve politikalarına uygun olarak, kırsal konutlarda daha iyi yaşam 

koşullarının sağlanması için yerel yönetimler tarafından yetki alanlarındaki kırsal konutlara yönelik 

politika ve strateji çalışmaları yapılmalıdır.  

Kırsal konutların iyileştirilmesi veya yeniden yapılması için hangi finansman araçlarının 

geliştirilebileceğine dair araştırmalar yapılmalıdır.   

Yeni teknolojilerin ve alternatif enerji kaynaklarının, özellikle yenilenebilir enerji 

kaynaklarının (güneş, rüzgâr, su, termal, yeraltı ısısı, biyogaz vb.) enerji verimliliği gözetilerek yapı 

konut inşası sektöründe kullanılması yönünde ar-ge çalışmaları desteklenmelidir. 

Ülkemizde ve dünyada yüzyıllardır kullanılan, enerji verimliliği yüksek, çevresel maliyeti 

düşük olan kerpiç malzemenin doğru inşaat teknikleri ile kullanılması ve dayanıklılığının artırılması 

için araştırmalar yapılmalı ve uygulama örnekleri geliştirilmelidir. 

Ülkemiz konut piyasasında ekonomik yeşil binaların geliştirilmesi için araştırma çalışmaları 

çoğaltılmalı, bu konuda Dünya Bankası, vb. uluslararası kuruluşların çalışmaları ve geliştirdikleri 

standartlar incelenmelidir. 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e doğru ülkemizin kalkınma hedeflerini 

belirleyen 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında oluşturulan Konut Politikaları Özel İhtisas 

Komisyonunca, ülkemizin konut sektöründeki mevcut durumu kapsamlı olarak değerlendirmiş, 

sorunlar belirlenmiş, konuyla ilgili olarak BM-HABITAT’ın kabul ettiği "Yeni Kentsel Gündem" 

ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 11’inci başlığı başta olmak üzere uluslararası gündem 

ve yeni stratejiler dikkate alınarak plan dönemi için öncelikle konut politikalarının vizyonu 

tanımlanmıştır.  

“Herkesin yeterli, gereksinmelere uygun, yaşanabilir, sağlıklı, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı 

ekonomik olarak karşılanabilir ve sürdürülebilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin 

sağlanması” vizyonu,  ülkemizde konut sorununun çözümüne dair oluşturulan bu plan/politika 

belgesinin çerçevesini oluşturmaktadır. 

Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çalışması, üç ayrı ana başlık altında 

gerçekleştirilmiştir. Yeterli ve erişilebilir konut, konut kalitesi ve standartları ve konut verileri ve 

göstergeleri, konut politikaları plan dokümanının ana başlıklarıdır. Bu başlıklarda oluşturulan alt 

çalışma raporları Komisyon tarafından ayrı ayrı ele alınmış ve tek bir dokümanda birleştirilmiştir. 

Bu yöntem ile oluşturulan Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporunda belirlenen 

11. Plan Dönemi Konut Politikaları yaklaşımı aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1- Ulusal düzeyde planlı kentleşmeye önem verilmelidir. 2016’da düzenlenen  III.HABITAT

Konferansının resmi dokümanı olan “Yeni Kentsel Gündem” ile de öne çıkartıldığı şekilde

konut, planlı kentleşme sürecinde merkezi bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir bir kentsel

çevre için konutu merkeze alan yaklaşımlar benimsenmelidir.

2- Herkes için yeterli, erişilebilir, sağlıklı, güvenli, ulaşılabilir, dayanıklı, kapsayıcı, ekonomik

olarak karşılanabilir, temel hizmetlere sahip ve sürdürülebilir konuta erişimin sağlanması

konut politikalarımızın temel hedefi olmalıdır.

3- Ülkemizde sürdürülebilir bir konut ve kentleşme politikasının oluşturulması sürecinde

birinci öncelik dar gelirli grupların konut ve barınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Sosyal

konut sunumunda dar gelirlilerle birlikte dezavantajlı gruplar da önceliklendirilmelidir.

4- Gelir dağılımının en alt dilimindeki yoksul aileler için mülk konut edinmedeki zorluklar

devam etmektedir. Bu grubu hedef kitle olarak belirleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’nin

2002 yılından itibaren ülke genelinde gerçekleştirmekte olduğu konut projeleri, talebin

karşılanması yönünde kamu tarafındaki en etkin uygulama sürecidir. Hükümet Programları
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doğrultusunda TOKİ’nin üretiminin 2023’e kadar toplam 1,2 milyon konuta ulaşması 

hedeflenmiştir.  

5- Dar gelir gruplarının konut sorununu çözmek amacıyla birçok ülkede başarılı örnekleri olan 

kiralık sosyal konut veya kira yardımı uygulamaları ülkemizde de seçenek olarak 

değerlendirilmelidir. Bu amaçla yurtdışındaki başarılı sosyal konut politikaları örnek 

alınarak, konut kooperatifleri/konut birlikleri eliyle üretimin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi 

konusu ele alınmalı, buna ilişkin yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır.  

6- Ülkemizde özel sektörün ekonomik olarak karşılanabilir (ödenebilir) konut sunumuna daha 

etkili şekilde dâhil olması, bu kapsamda yeni yapım, finansman, örgütlenme yaklaşımları 

geliştirilmelidir. 

7- Erişilebilir finansman şartları sunan sosyal konut uygulamalarının artırılması ve 

çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır. Birikime dayalı, devlet katkısı ile desteklenen ve birikimleri 

enflasyona karşı koruyan önlemleri de içeren ve hali hazırda yasal altyapısı da hazır olan 

yapı tasarruf sistemi ve benzeri modellerin hayata geçirilmesi desteklenmelidir. 

8- Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların konut sorununun çözümüne destek veren ekonomik 

olarak karşılanabilir ve sürdürülebilir konut sunum ve finansman politikaları geliştirilmeli, 

konut sahipliği ile kiralık konut seçenekleri bir arada değerlendirilmelidir.  

9- Kamunun konut piyasasında düzenleyici, denetleyici, yönlendirici ve destekleyici rolü 

güçlendirilmelidir. 

10- Sağlıklı, engelsiz, güvenli, çevre ve çocuk dostu konut ve konut alanlarının geliştirilmesi 

yönünde mevcut standartlar değerlendirilerek idari, yasal ve finansal mekanizmaların 

güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 

11- Konut çevrelerinin farklı afet türlerine göre dayanıklılığının artırılması, afet risklerinin 

azaltılması gündemimizde kalmaya devam edecektir. 

12- Yeni konut yapımının yanı sıra mevcut konut stokunun sağlıklaştırılması/iyileştirmesi için 

yeni finansman, örgütlenme politikaları ile yasal altyapı geliştirilmelidir. 

13- Ülkemizde konut ve kentleşmeye ilişkin gelişmelerin takip edilmesi, sorunların 

izlenebilmesi ve karar verme süreçleri ile ilişkisinin kurulması için ileriye dönük tahminlerin 

uluslararası standartlarla da uyumlu şekilde yapılabilmesi amacıyla doğru, güncel, güvenilir 

ve standart veri kaynaklarının geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
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14- Konut konusundaki verilerin merkezi bir veri tabanında toplanabilmesi için, bina ve konutlar

için ihtiyaç duyulan nitelik bilgilerinin Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) veya

Ulusal Adres Veri Tabanına eklenmesi, uygulamaya dönük olarak öncelik olmalıdır.

15- Günümüz teknolojilerinin ve alternatif enerji kaynaklarının, özellikle yenilenebilir enerji

kaynaklarının (güneş, rüzgâr, su, termal, yeraltı ısısı, biyogaz vb.) enerji verimliliği

gözetilerek konut yapımında daha yaygın şekilde kullanılması desteklenerek ve gerekli olan

düzenlemeler yapılarak,  yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin ar-ge

çalışmaları desteklenmelidir.

16- Konutların ve konut çevrelerinin planlaması ve tasarımında coğrafi farklılıklar ve yerel

özelliklerin dikkate alındığı yaklaşımlar öne çıkarılmalıdır. Yatay mimari, mahalle kültürü

kavramları ile coğrafi, iklimsel, topografik, sosyal vb. farklılıklar gözetilerek, planlama

kararlarına yansıtılmalıdır.

17- Konut ve konut çevresine yönelik standartlar; yapı kalitesi, kaynak/enerji verimliliği,

afetlere karşı dayanıklılık, kapsayıcılık ve çevresel sürdürülebilirlik açısından

iyileştirilmelidir. Temel hizmetlere ulaşım kolaylaştırılmalıdır.

18- Kırsal konutların iyileştirilmesi veya yeniden yapılması için hangi finansman araçlarının

geliştirilebileceğine dair araştırmalar desteklenmeli ve çoğaltılmalıdır.
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EK: KONUT SEKTÖRÜNDE İHTİYAÇ DUYULAN BAZI TEMEL DEĞİŞKENLER  

Değişken 
Bina/ 

Konut 
Üretim 

Yöntemi 
Sorumlu 

Kuruluş 
İlgili 

Kuruluşlar Süre Açıklama 

Bina inşa yılı Bina Yapı 

Belgeleri 

Belediyeler 

ve ilgili 

kuruluşlar 

Çevre ve 

Şehircilik, 

İçişleri 

Bakanlığı 

Kaçak 

Otopark mevcudiyeti Bina 

Otopark büyüklüğü (araç 

kapasitesi) 
Bina 

Asansör mevcudiyeti Bina 

Yangın merdiveni Bina 

Yapı ruhsatı mevcudiyeti Bina 

Yapı kullanım izin belgesi 

mevcudiyeti 
Bina 

Enerji kimlik belgesi 

mevcudiyeti 
Bina 

Konut Sayısı Bina 

Konut oda sayısı Konut 

Konut kullanım alanı (m2) Konut 

Isıtma sistemi türü Konut 

Banyo Konut 

Tuvalet Konut 

Borulu su sistemi Konut 
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Mutfak Konut 

Konutun binadaki pozisyonu 

(hangi kat) 
Konut 

Mülkiyet durumu Konut 

Konutta oturma süresi Konut 

Konut tipi 

Konutun satış fiyatı/kirası Konut 

Kullanılan yakıt cinsi Konut 

Binanın taşıyıcı sistemi Bina 

Binaya ait arsanın alanı Bina 

Binanın taban alanı – TAKS 

(Arsa üzerinde kapladığı alan) 
Bina 
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