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ANA İLKELER 

1. Konut, beslenme gibi ihtiyaçlar için de Örlfteİik azleder 
ve toplumurauzun en belli başlı sorunudur. 

2, Konutu^, sosyal politikanın en önemli bir bileşeni olma¬ 
sı sebebiyle, Devlet konut problemine gereken önemi ve önceliği ve¬ 
rerek ciddi bir şekilde faaliyete geçmelidir. Bu faaliyet bilhassa 
şunlar olmalıdır, 

a) En başta, teşvik edici tedbirlerle, özel teşebbü¬ 
sün konut arzını muhtelif gelir seviyelerindeki halkın ihtiyaçları¬ 
nı karşılayacak şekilde yönlendirmek, 

b) Memleketteki konut durumunun gelişmesi konusunda, 
genel yerleşme politikası bölgesel ve fiziksel planlama gereklerini 

de gözönünde tutarak, geniş süreli ve geniş perspektifli bir konut 
planı hazırlayarak, muhtelif gelir seviyelerindeki halk grupları¬ 

nın taleplerini ve tasarrufların, bu plâna göre yönlendirmek, kıt 

olan kasmakların, şehirleşmenin taşıdığı önemi de dikkate alarak 
tesbit edilecek öncelik ve oranlara uygun kullanılmasını sağlamak* 

c) T.G. Anayasasının 49, maddesinin açık hükmü uya- 
nnea Devlet gerek finansman gerekse yapım faaliyetleri yönünden 
konut kesiminde gerekli yeri alması gelir seviyesinin çok düşük ol¬ 
ması yüzünden alışılagelen finansman, yapım ve işletme şekilleri 

ile sağlanan konutlarda oturma imkânı bulamayan aileler için, bu 
durumlarının devam ettiği sürece oturabilecekleri ve finansmanı, 
inşaasını sağladığı işletme masraflarının bir kısmını yardım ela- 
rak karşıladığı ucuz kiralı konutlar temin etmelidir. 
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3. Türk Toplusunun gelecekte ulaştırılması istenen yaşama 
M&Vlyesihclöh hareket edilerek, riidfelik ve nicelik yönlerini kapsa- 
yâdâk uiün süreli konut yapım prcghamlahı hazırlanmalı; konut yapı¬ 
mının diğer sektörlerle dolaysız ve dolaylı bağıntıları gözöiıünde 
tutularak, programların aksamaması için her sektörde alınması gere¬ 

ken tedbirler kararlaştırılmalı ve bir tedbirler rvanzumesi şeklin¬ 

de bunların uygulanması sağlanmalıdır* 

4 Bütün yurtla konut talebi ve arzı, İmar ve İskan Bakan¬ 

lığı vasıtası ile gecikmesiz olarak izlenmeli ve bu konularda ka¬ 

bul edilen bir seviyeyi aşan dalgalanmalar olduğu takdirde, önceden 

kararlaştırılmış olası tedbirler derhal uygulanmalıdır* 

5, İkinci 5 yıllık plân dönemi, konuta ilişkin mevzuatın 
bir bütün teşkil ettiği, finansman ve inşaat kuruluşlarının yeter¬ 
li hale getirildiği vc mekanizmasının işlemeye başladığı bir dönem 
olmalıdır* Ancak, Devletin konut konusundaki faaliyeti, geniş ölçü¬ 

de mevzuat değişikliklerine ve yeni kanunlarla yeni müesseselerin 

kurulmasına bağlavmç n . 7i:'kİ tu yel memleketimizde, çok güç -* 
.işleybn,c çok zaman'kaybıma eobup elan ve sonradan c İişiklrkTer 

yanılması gerektiği zammıda büyük güçlükler doğuran bir yoldur. 
Bu-bakımdan s 

- Mevcut sistem içinde, gayelere ne derece ulaşılabildiği ve 
aksaklıkların neler olduğu tesbit edilmelidir* 

- Aksaklıkların, mevcut müesses elerde re-organizasyon ve mev- 

out mev: uav içimde yeri müesseseler kurularak giderilme im¬ 
kanları aramalı ve denenmelidir > % , 

- Ancak mevcut mevzuat içinde giderilmesine hiç bir imkan ol¬ 

madığı kesinleşen konularda mevzuat değişikliklerine gidil¬ 
melidir* 
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- Her türlü faaliyet ve yeni mevzuat Konut probleminin çözümü 
için düşünülmüş, planlanmış bir sistemin meydana getirilmesi¬ 
ne yönelmelidir. 

- Gerek mevcut sistemin sağladığı imkanlar, gerekse yeni metod 
ve usullerin geliştirilmesi için denemelere ve pilot proje 
uygulamalarına gerekli önem verilmelidir. 

- Alışılagelen şekilde konut sadece münferit bir bina olarak 
düşünülmemeli alt yanışı ve çevre bütünüyle birlikte ele 
alınmalı j-ger ek,'özel} gerekse kamu sektöründe toplu konut ya¬ 
pımına yönelen bir örgütleşme ve finansman mekanizması ku¬ 
rulmalıdır. 

Bugünkü Durum 

Bugünkü durum, mevcut konut stokunun durumu, yeni yapılan ko- 

nutlaöc, konut yatırımları, meseleler, konut ihtiyacı ve talebi bö¬ 
lüm başlıkları altında incelenmiştir, Ancak, 1965 yılı Nüfus Sayımı 

sonuçları (telgrafla alınan ilk neticeler hariç gerek nüfus ve hane 
balkı, gerekse konut yönünden) benüz sağlanamamıştır. 1964 yılı ba¬ 
şından beri yeniden düzenlenerek inşaat ruhsatlarındaki bilgilere 
paralel bir form haline getirilen iskân ruhsatları, D.İ.Enstitüsün¬ 
ce inşaat ruhsatları gibi yayınlanmaya başlanmamıştır. 

Ailelerin g lirlerine, tasarruf, ve ödeme güçlerine, talep et¬ 

tikleri konutların özelliklerine ilişkin yeterli ve güvenilir bil¬ 

giler mevcut değildır0 Konut piyasa analizi çalışmaları henüz baş¬ 

lamamıştır. Bütün bu nedenlerle ista+istiki veriler ve değerlendir¬ 

meler yönünden Birinci 5 Yıllık Planın hazırlığı sırasında yararla¬ 

nılmış olan kaynaklar dışında yeni ve yeterli bilgilerden yararlan¬ 
mak mümkün olmamıştır. İhtiyaç talep ve üretim tahminleri mevcut 



verilerden de yâfarl anıl arak ancak .1311* takım fekâtpeh tahmiii- 
lerine ve değerlendirmelere dayanmıştır. 

A. MEVCUT KONUT STOKU VE ÖZELLİKLERİ : 

tehirlerde ; 

1960 yılı nüfus sayımı neticelerine göre Şehirlerde 
1.748.600 konut ünitesi mevcuttur. Bunların $ 25,7'si iskân 

^artları yönünden fenadır. Ayrıca 240.000'ni gecekondudur. 
Bu durumda oturulabilir konut sayısı 1.121.000 ünitedir. Bu 

miktara 1961-1966 yılları arasında inQa edilen 309.908 ünite 

ruhsatlı konutu ilâve etmek gereklidir. Bu 'güre içerisinde 
225.000 ünite de gecekondu ve kaçak inşaat yapılmıştır. Mevcut 

konutların $ 41'nin barındırma şartları iyi, $ 33,22'si orta, 
$ 25,27'sinin ise fenadır. $ 57,73'ünde banyo, $ 44'ünde su, 
$ 14,67'sinde elektrıkyoktur. Oda babına dü^en ortalama nüfus 

sayısı 2,05, konut babına düşen hane halkı büyüklüğü 5,07'dır. 
1-3 odalı konutlar mevcut ailelerin $ 63,3 'ü nisbetindedir. 

Konutların $ 31'i kiralık olup, $.64 'dünde sahipleri.otur¬ 

maktadır, Ancak, bu ortalamalar büyük şehirlerimizde tüm Şe¬ 

hirler ortalamasından bir hayli farklar göstermektedir. Nite¬ 

kim Ankara'da ev sahibi oranı $ 37,60; İstanbul'da $ 38,59'dur, 
tehirler, küçüldükçe -ev sahibi oranı yükselmektedir, Ankara'daki 
nüfusun $ 60' Şı, İstanbul'dakilerin $ 45'qi, İzmir’dekilerin 
$ 33,42*sı ge cekondularda yaşamaktadır. 



Köylerde 

1960 nüfus sayımı neticelerine göte köylerdeki mevcut konut 
sayısı 3.136.700'dür. Bunların 3'l*5'ı kullanılmayacak, 50' sı 
sağlam, İ° 19,5' i de onarılabilir durumdadır. Bu durumda oturu¬ 
labilir konut sayısı 2.148.000 ünite olmaktadır. Ayrıca 1961-1966 
yılları arasında in^a edilen 304.850 ünite konutu da buna.ilâve 

eftnek gereklidir. Oda babına dü^en ortalama nüfus 2,52 kikidir. 

Konut ba°ma dü^en hane halkı büyüklüğü ise 6.02'dir. 

B. KONUT YATIRIMLARI : 

(Milyar TL.) 
G.S.M.H. Genel Yatırım İnşaat Yatırımı Konut Yatırımı 

71,3 12,88 8,30 2,62 

Konut yatırımı Konut yatırımı Konut Yatırımı 

G.S.M.H. Genel Yatırım İnşaat Yatırımı 

ı   t    _ JL 

3.67 20.35 31.56 
KAYNAK: D.P.T. 1966 yılı Programı D.Î.E. Bültenleri, imar ve 

Bakanlığı Mesken Plân ve Program Dairesi tahminleri 

2.616.88i TL,lık 1965 yılı konut yatırımının 
- 134,3 milyon TL. sı kamu sektörüne 

- 2.482,5 milyon TL.sı özel sektöre aittir. 

- 2.094,5 ruhsatlı konut yatırımı 

- 198,0 gecekondu ve kaçak ir^aat yatırımı 

- 190,0 köy konutları yatırımı 

özel sektöre ait olan yatırım yukarıdaki ^eklide 3 grup altında 

toplanmıştır. Bu yatırımını 378 milyon TL, sı kamu kaynaklı mües- 
oeselerin verdiği konut kredisidir- 



Bugüne kadar fiilî gerçekleşme olarak kabul edilen bele¬ 
diyelerce verilen ruksatlâra iiiakin sayı ve yatırını tıitar- 
ların&h 1^65 yılııidâ çbk hızlı bir geli°me olırki*, 1964 kılı¬ 
na naislraıi ünite sayıları da $ 32,4 yatırım tutarında ije 
1* 33,7 bir artıp olmu°tur. Bu arada yapılan arattırma ve tes¬ 
itler gecekondu inşaatında ve bu maksatla yapılan harcamalar¬ 
da herhangi bir azalma olmadığını göstermektedir. Aynı artı15 

seyri 1966 yılında devam etmektedir, Bu yüzden ruhsat rakamla¬ 
rının iskân ruhsatları rakamları ile tahkiki bir zaruret ha¬ 

lini almıştır. Aksı halde 1965 ve 1366 yıllarında alınan 

ruhsat sayısı kadar konut in^a edildiği varsayılacak olursa, 

bir süzülme olayının olacağını veya bir takım konutların boP 

kalacağını kabul etmek gerekecektir. 

C. MESELELER : 

1. Konut İhtiyacı ve Talebi : 

1. Bem.ografik Değinmeler ve Coğrafi Bağılım : 

„ 1-1-1. Nüfus artıcı çok hızlıdır. Buna para¬ 

lel olarak aile^me oranı da yüksektir» 

1-1-2. Kır nüfusu nisbet olarak azalmaya de¬ 

vam etmektedir. 

1-1-3. İÇ göçler olumlu yolda gelinmemektedir. 

1-1-4. Genlu ölçüde tahmine dayanmakla bir¬ 

likte barınma yoğunluğu yönünden eski geeekondu bölgelerinin 
gittikçe kesifleşmesi ve özellikle büyük tehirlerde gecekondu¬ 

ların hızlı bir Qekılde in^aası dolayısıyle menfi bir gidi® 
vardır. 
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1-1-5. Memleketimizde yeterli bir konut sayı¬ 

mı ve konut piyasa tahlilleri yapılmamı0 olması, geleceğe ait 

projeksiyonlara temel tenkil edecek memleket çapında bölge 
plânlaması ve memleketin fizikî plânlamasının mevcut bulun¬ 
maması ihtiyaç tahminlerinde bölgesel olarak büyük tutarsız¬ 
lıklar yaratacaktır. 

1-2 Kalite ve Kantite ; 

1-2-1. Ciddi ve bilimsel usullerle konut talebinin 

ortaya çıkarılması ve gelecek yılların taleplerinin kalite- 

kantite ve mülkiyet yönleri il® hesaplanması alanlarında 
çalınmalar yapılmamıştır. 

1-2-2. Bilhassa köylü halkın ve köyden nehirlere 

göçen halkın konut talebi, kalite bakımından» en ilke bir 

sosyal politikanın gerektireceğinden çok aşağıdadır, 

1-2-3. Bar gelirlilerin ihtiyaçlarının piyasa meka¬ 

nizması içinde dikkate alınmayışı kalite düşüklüğüne ve bilhas¬ 
sa gecekondu yapımına sebep olmaktadır. 

1-2-4. Hızlı millî gelir artıcının ilerde kalite 

bakımından doğuracağı problemler gözönüne alınmamıştır. 

1-3 Soayol-E^onomik Faktörler ; 

1-3-1. Muhtelif halk gruplarının özellikle bölgeler 

itibariyle ihtiyaçları ve harcama kompozisyonları, tasarruf 

oranları, konuta ayırabileçekleri gelir payları, bunların 

akı° ve birikiş kanalları ve yerleri konularında çalınmalar 
bazı gruplar için ve bazı bölgelerde kısmen olmakla beraber 

tümünü kapsayacak yeterlikte değildir. 



1-3-2. Gerek miktar, gerekse mevcut stokun 

kalitesini yükseltmek yönünden konut ihtiyacı yüksektir* Oy¬ 

sa ki mevcut konut piyasası belirli bir ödeme gücünün üstüne 

hitap etmektedir. Ö^eme gücü dü«ük olanların küçük tasarruf¬ 
ları organize edilmediğinden bu ihtiyaç talep haline gelme¬ 
mekte ve talep dü«ük olarak kalmaktadır. 

1-3-3* Ailelerin ve konutlarının nitelikleri 

ve yabama «ekillen, malzeme özellikleri, bölgelere göre çok 
farklı olduğundan tesbıt edilecek politikanın bu özellikle¬ 

ri dikkate alacak tekilde alternatifli olarak tayini gerek¬ 
mektedir. 

1-3-4. Halkın büyük bir kısmı Imülk konutunu 
tercih etmektedir. Bunun sebebi Yurdumuzda yüzlerce yıldan 

beri devam eden para değerindeki dürmedimKonut mülkiyeti 

halkımız tarafından bir sosyal emniyet vasıtası olarak görül¬ 

mektedir. Bu durum günümüzün ve geleceğin mobilite ve i«letme- 

deprodüktivite anlayışlarına aykırı ise de mülkiyet unsurunun 

aileleri tasarrufa teşviki gibi finansman yönünden fajrdalı 
neticeleri mevcuttur. 

2. Konut Planlanması ve Tasarlanması : 

2-1. İhtiyaç ve talep kavramları yardımı ile konut 
politikası tesbıti : 

2-1-1. Türkiye'de konut sorununun çözümüne 

yönelmiş isabetli ve etkili bir konut politikası çalınmaları 

henüz yeni bağlamıştır. Henüz bu politikanın mevzuat ve uy.* 

gulamalar yoluyla fiiliyata intikali yeterli ve etkili bir 

seviyeye ulaşmamıştır. Kauu oyu konut politikası etrafında 
®uurlandırılamamı«tir. 

2-1-2. Genel bir jrerleŞ’me politikası ve bölge 

plânlama çalı«maları ile paralel ve kooraineli bir «ekilde 
yürütülerek bölgesel ve fizikî plânların esasları ortaya 

konmaz ise konut plân ve programlarında olumlu sonuçlara varılamaz, 
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2-2. İmkân ve Kaynakların Plân ve Programlarının 
Hazırlanması : 

2-2-1. Finansman, yapı malzemesi, organizas¬ 

yon ve işgücü kapasiteleri bakımından konut yapımına tahsis 
edilecek kaynaklar hakkmdaki bilgiler sıhhatli plân ve prog¬ 
ramlar hasırlamaya yeterli değildir. Bu husus bilhassa endüst¬ 
ri ve işgücü potansiyeli alanlarında çok daha kritiktir. 

2-2-2. Muhtelif belgelerde konut malijretlerı, 
bunların çeşitli unsurlara bölünürü konularındaki bilgiler 

maliyetin düşürülmesi için gerekli usullerin konmasına, sıh¬ 

hatli plânlama ve programlamaya temel olacak yeterlikte de¬ 
ğildir. 

2-3. Proje ve Ekleri ile şartnamelerin hazırlanması: 

2-3-1. Proje hazırlanmasında yol göstermek 

üzere yalnız konut özellikleri ve konut yapımı izlemleri de¬ 

ğil çevre özellikleri ve kamusal hizmetler konularında da 
çevre standartları aranmalıdır. 

2-3-2. Projelendirme, malzeme, isçilik sis¬ 

temleri hususlarındaki genel ve bölgesel standartlarla arsa 

alımı ve proje hazırlanmasında yol gösterecek veri toplama esas¬ 
ları tesbıt olunmamıştır. 

a) Bu sebeplerle çeşitli bölgelerde 
ekonomi sağlayacak projelendirme esasları araştırılmamaktadır. 

b) Mal zeme israfı olmakta ana malzeme¬ 

lerdeki zayiat payları büyümektedir. 

c) Pazla işçilik gitmekte, inRaat sü¬ 
releri uzamaktadır. 
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e) Eksik bilgi ile yapılan projeler, 
inşaat süresini uzatmakta ve yapım masraflarını artırmaktadır. 

2-3-3.Özel sektör konut inşaatlarının biçimlenmesinde 
büyük rolleri bulunan imar talimatnameleri yetersizdir. 

Belediyelerin imar idleri uygulanması bozuktur.. 

i a) . İni&r ve Yapı tfâiiima-bhamei&ibihiîi bif bl^ittdeîi 
a^rilmi* büluîiüzu, uygulama güçlükleri yara'tfâak^a mahailike 
uygun proje yapımını önlemektedir. 

b) Belediyelerin, proje kontrol ve tasdik?.izlem¬ 

lerindeki formaliteler güçlükler, vatandsşları projesiz ve 
ruhsatsız inşaata teşvik etmektedir. 

c)7 Belediyelerin, proje kontrol ve tasdik iz¬ 
lemleri sonucunda bir sorumluluk almamaları bütün izlemi lü¬ 

zumsuz kılmaktadır. Her türlü tetkik sadece proje üzerinde 

yapılmakta inşaatlar kontrolsuz kalmaktadır. Bu şekilde 

inşaatların, projelerine göre yapıldığı incelenememektedir, 
Buna, imar elemanlarının inşaat kontroluna yöneltilmemesi ve 

yapı polisinin kurulmaması sebep olmaktadır. 

d) İmar talimatnameleri içinde yer alan yapıya 
ait hükümlerin yetersizliği, projeleri fonksiyonel olmamaya 
sürüklemekte, gereksiz hacimleri ve büyüklükleri ortaya çı¬ 
kartarak inşaatları pahalılaştırmaktadır. 

e) İmar Talimatnamelerinin mevcut hükümleri geni 

çapta toplu konut projelendirmesini önliyecek mahiyettedir. 
İmar plânlarının parselâsyon esasları da bu hususu destekle¬ 
mektedir. 
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2-3-4.Proje hizmetleri mevzuat çerçevesi içinde tanım- 
lanaamıstır. 

a) ^fcöjfe Hiametİerihjâeti Hangilerini kimlerin 
yapaeHğı belli değildir bü riedohie» bilgi tdplama safhasından» 
ây rint ili projeleriii tamami&ılmhriı s&fhaüma kadar jrer alan 
klhüli feiHsje hiimetlehl bilgidiZ ellerdedir» 

b) Hangi projelerin hângi yetkili elemanlar 
tarafından nasıl bir koordinasyonla gerçekleteceği bilinme-* 

mekte çeşitli projelerin yapımında çalınacak elemanlar ara¬ 

sında görev, yetki ve sorumluluk bağları kurulmamı* bulun¬ 

maktadır. 

w - ^ 

c) Şartnameler ve proje ekleri kli5ele*mi* du¬ 
rumda bulunmakta projesine ve yerine göre ele alınmamaktadır. 
Hatta özel sektörde proje ekleri hemen hemen hiç kullanılma¬ 

maktadır, 

d) Yapı esasları, sistem seçimi arattırmaları 
ile mukayeseli - ön proje çalınmaları hiç yapılmamakta, bunla¬ 

rın yerine alışkanlıklar rol oynamaktadır. 

e) Zamanlama ve harcama programları projesi 
elemanlarca yapılmakta, *antiye organizasyonu problemi ele 

alınmamakta, bütün bu hususlar müteahhitlerin bilgilerine ve 

ellerine bırakılmaktadır, 

f) b-angı asgari proje hizmetlerinin, inşaatı 
gerçekleştirmek için gerekli olduğ u tesbit edilmemiş bulun¬ 

maktadır. Bu hususlarda İmar talimatnamelerinde yer alan 
hükümler-tamamen yetersizdir. İnşaatları bilgili bir tekilde 
gerçekleştirmeğe kifayet etmemektedir. 
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g) Projelerin çizici standartları ve anlatıca 
yolları hatalıdır» 

„ İı) 35iglobali alebaıilar, kd4ii Ve ekâik proje 
yapQa alıQkahlığiha kâpilmi^lâraii*» Ard^iirmâya yöhölmebek- 
tedirler. 

2-3-5.Pilot projeler yapılmamakta, ele alacak müessese 

bulunmadığından proje tip arattırmalarına da gidilmemektedir. 

2-4. Yapım ve Denetim Sistemlerinin Tesbiti ve bu gaye- 
1 1 lerle Örgütlenme : 

2-4-1.İnşaatlarda görev alan bütün teknik per¬ 
sonelin karşılıklı görev, yetki ve sorumlulukları tesbıt edil¬ 
memiştir. 

Bu nedenle, bu görev yetki ve sorumluluklar 
arasında girişimler olmaktadır. 

2-4-2.Belediyeler, yapımın denetimini."Mes'ul Pen 

Adamlarına" bırakmakta, ansak onları yeterlibir tekilde kontrol 

etmemektedirler. (Yapı Polisi yokluğu bu konuda da ortaya 
çıkmaktadır.) 

2-4-3.Belediye kontrolü kesin bir tekilde ancak 
"İskân Ruhsatı" işlemi sırasında yapılabilmekte, in*aat bittik¬ 
ten sonra belediyelerce yapılan müdahaleler itaati daha da 
pahalılattırmaktadır. 
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3. Konut Yapını î 

3.İ, Arsa : 

3-1-1. ArsalhY sistematik ve metodlu muka¬ 

yeseler Sonucu olarak değil, tesddÜf diye nitelendirebile¬ 
ceğimiz faktörlere bağlı olarak seçilmektedir. Gayeye t ah-? 

siS} Mittin ihtimallerin değerlendirilmesi Sonucu ve bir i*- 
zamâfc programına uygun olarak temin edilemediğinden aksaklık¬ 
lar olmakladır. 

3-1-2. Gerek mevcut mevzuatın yetersizliği* 

gerekse bir takım hükümlerin uygulanmaması dolayısiyle kamu 
kesiminin elinde geni° bir uygulama programını karşılayacak 

arsa stoku mevcut değildir, Mevcut arsa stokları da günden 

güne elden çıkmakta arsa tamamen bir spekülâsyon konusu ha¬ 
lini almıR bulunmaktadır. Bu yüzden özel sektör arsaya yatırım 

yapmayı tercih etmekte, tasarruf ve yatırım gücü daha verimli 
sahalara gitmemektedir Birinci Be« Yıllık Plânda yer almış 

bulunmasına rağmen, arsaların tek elden idaresini mümkün kı¬ 

lacak hazine arsaiarının bazı açıkgözlerce parsellenerek sa¬ 
tılmasını, .bir gasp''konusu olmasını önleyvcek arsa ofisleri 

kurulamamıştır. Bir fizik plânlaması çerçevesi içinde arsa 
imkânlarının çok akıllıca kullanılması, mücavir sahaların 

sür'atle imar plânlarının yapılarak ucuz-konut sahaları 
olarak açılması gerekmektedir. 

3-1-3. Konut yapımı masrafları içinde ar¬ 
sanın -payı diğer memleketlere nazaran çok yüksektir. ?ehır- 
leŞmiŞ arazinin boQ durmasını kolay imkân verilmesi ve dev¬ 

letin elinde imkân olduğu halde buna engel olmaması hu paha¬ 

lılığın ana faktörleri arasındadır, 

3-1-4. Kira ve irtifak hakkı arsa bedelini 

peşin olarak ödemce konut yapımı masrafları içinde arsanın 
payını yüks İtmektedir, 



3-1-5 o İnar plânlarında tehirlermiş ara¬ 
ziden faydalanma yoğunluğu çok düşüktür.Çok küçük parseller 
çok k^-tlı çok daireli a partin® nl° ra imk-n vermediğinden yo¬ 
ğunluğu düşürmektedir. 

3.2» Alt Yapı ; 

3.2.1* *ilt y°pı ihmal edilmekte Vey-" 
düzensiz ve kalitesiz yapılmakta, konut yapı tül yla ve yoğun¬ 
luk hesaplarıyla ber-ber Peteği mıbi Önemle Vd r-öyönel ol15 

rak ele ^lınma&iğından şehirleŞtirfele masruflarını 
yükseltmektedir» 

3»2.2. Toplu konut üniteleri yerine sis 
temsiz münferit inşaatlar yapımı °lt ynpı orm»nizasyonumı 

güçleştirmekte ve pahalı ştırmıktadır. 

3.2.3. Yeni yerleşme hölmelerindeki top 

lu uygulamalar'" °lt yapı masrafların'" konut' sahipleri işti¬ 

rak etmekte, oski yerleşme bölgelerininde hu durum olma^dı- 

ğınd"'n, tercih edilen "bölmeler olmakta, yeni yerleşme bölge¬ 

lerinin gelişmesine karşıt bir durum doğmaktadır. 

3-3. İnsan Gücü» 

3-3-1. Konut' yapımı ehil meslek adamla¬ 

rının elinde değildir.Teknik eleman ve kalifiye işgücü ye¬ 

terli değildir. Kalifiye olmayan işgücü ise denmeli bir 

şekilde dağılmamıştır. Tarımdan art'’ kalâ'n z^m^nlar dışınd^ 

mevsimlik olarak bulunduğundan, belirli zamanlar kıttır. 

3-3-2. Yapımın çeşitli dallarında işçi¬ 
lik, çıraklık,ustalık ünv^Ylara hiçbir anlam if^de etme¬ 
mektedir. Karşılıklı görev ve yetki k^'vr^ml^rı ve bağıntı¬ 

ları yoktur. 
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3-3-3. Bilgi ve disiplin azlığı,işgücü¬ 
nün organize olmayışı,isr fi* ra sebep olmaktadır. 

3-3-4. Mevsimlik ve gezici olaı^l^r yü- 

zün&fcrt yapi işçileri işçi haklarındın istifa edememekte dik¬ 
ler* 

3*3-5. Büyük şehirlerdeki köhut itikat¬ 
larının işgücüne dayanan bir teknolojiyle yürütülmesi, bu 
şehirlere göçün bir sebebi olmaktadır, 

3-4tI. Malzeme : 

3-4-1. Yapı malzemesi sanayii d**ha büyiik 

çapta bir konut uygulama programını karşılayacak yeterlikte 

değildir. Küçük ve güçsüz imalathaneler çoktur. Malzeme ve 
malzemenin rasyonel olarak kullanılmasını s°ğlıyac,,k böl¬ 

genin karakterlerine uygun standartlar konulmadığı için mal¬ 

zeme israfları olmaktadır. 

3-4-2. Yerli sanayii, teşvik adı °ltında 
ithal yasakları,çok yüksek gümrük vergileri konulmuş olması 

bazı hallerde kalite düşüklüğüne, fiat dalgalanmalarına ve 

karaborsacılığa sebep olmaktadır. 

3-4-3. Belirli konut politikası ve buna 

da.yanan pl^n ve programlar olmadığından imalat,ith*l*t,ya¬ 
tırım ve dağıtım. hususl°rı programlı bir şekilde ele ,lın*- 

mamaktadır. Dengeli bir malzeme dağılımı yapılamamaktadır. 

Bilhassa- spekülatif konut yapım ve satımın3- yönelen yatırını 
imkanlarını malzeme sanayiine yöneltmek imkanları düşünül¬ 
memektedir. 

3-4-4. Yapı malzemesi s^n^yiî kurulur¬ 
ken yer seçimi fizik planlama kesif yerleşme bölgeleri,toplu 

uygulama prograiblan göz önüne alınarak yapılmalıdır. 



3-5. -İlet ve Makine 

3-5-1. Kullanılan Qletler ilkeldir. Yapı 
metodları insangücü kullanımı esasına da yenmek ta dır, 

3^5-2. Yapı makinaları mevcudumuz çok sınır¬ 

lı oldiiğu halde ffena şantiye organizesyorîü mevcudun da çok 
düşük verimle kulİd nı ltûd si ri^ hebep olma kt* dır. Toplu inşaat 
yapılmadığından makinnlar prodüktj.f olarak kullanılanmmak- 

tadır. H^ngi bölgelerde ve hangi şartlarda ne oranda makin^ 

kullanılması gerektiği henüz belirlenmemiştir, 

3-6. Örgütleşme (Roller,hağıntılar,ilişkiler)î 

3-6-1. Özel sektör alanında büyük inşaat 
şirketleri şeklinde örgütleşmiş kuruluşlar yoktur. Yapıp 
satma sistemi büyük k^rla çalışmaktadır. Kredi müessesele- 

ri bu temayülden faydalanarak hazır mesken yermek ve toplu 
konut yapmak yolunu tutmamışlardır. 

3-6-2. Kendileri konut yaptırmak isteyenler 

ciddi müesseselerle karşılaşamıyorlar. Bu yüzden büyük güç¬ 
lükler ve ziyanlar doğm°-ktndır. 

3-6-3. Yapı kooperatifleri eS*s tarif ve ga¬ 

yelerinden çok uzaklaşmış, çıkar peşinde koşan bir "koopor*- 
tifçi" tipi ortaya çıkmıştır. îşçiler bu gibi karışık işle¬ 
re par0van^ olmaktadırlar. Bu kooperatifler kendi bünyele¬ 

rine uygun mevzuata bağlı değillerdir. S’dece yapı süresi 

içinde kurulup işletme faaliyetlerine geçmedikleri için bi¬ 

na idaresinde aksaklıklar doğmaktadır. 

3-6-4. Kamu kesimi pek ender özel durumlar 
dışında konut yapımı konusunda gereken faaliyette bulunamı¬ 

yor. 

3-6-5,, Kuruluşlar arasında konutla ilgili 

faaliyetlerin bir gayeye yönelmesini sağlayacak koordinasyon 
yoktur. 



3-7-1, Konut yatırı mİ Arının genel jrtına 
hacminin İ° 20 sini aşmaması prensipi ana ilke olarak kabul 
edilir ve 1963 yılı programında d~ ^çıkç^ ifade edildiği 

■ y 

üzere özel sektör yatırı^l0 rınm üretken sayılmayan bu S’- 
h^d^n d°hı üretken sahalara kaydırmak için ürkütücü ted- 

birler düşünülürken diğer yaddan küçük tasarruflun bu sa¬ 

haya Çekmek ve teşvik etmek için tedbirler alınmamış ve 
sosyal devlet anla, yışıyla Devlet konut kesimindeki hakiki 
yedini ^Im^mıştır. Özellikle düşük gelirli ailelere direkt 
yardımla^ s*ğla-hmamış* k^rnu yatıüıifilaH ile Sdbyal konutlar 
inş3* edilmesinden deV^öilı olarak kaçikilanş-felih #u m’ksa-t- 
1-' ğbrdkli mekdnidün kilimi^m01 tüiÇ, ilhdüölüdh tfe inşa-» t kuru- 

yeterli hale getirilememiştir. 

Konut kesimi bütünü ile özel sektöre 

bırakılmış, yetersiz bir takım vergi ve kredi tedbirleri 

de bu sektör yatırımlarının ^rzu edilmeyen konut tipinden, 
halk tipi konutl^r^ kaymasını s^ğlıyamamıştır. Ailelerin 

konuta ayıracakları imkanlar organize edilmemiştir. 

3-7-2. Özel sektörde konut yapımı fin*namı¬ 
nı bir iki bankadan gayri bankalara konan yas^k yüzünden 
örtülü olarak ve tefeçilik şeklinde işlemektedir, 

3-7-3* Devamlı enfl’a syonist tesirlerle p^r* 

kıymetindeki düşüş yapı kredi sistemindeki düşük faiz siyase¬ 

tini işlemez hale getirmiştir. Fonların reel kıymeti gittik¬ 

çe yükseleceğine aiçginuştır. 

3-7-4. Konut kredileri sadece yeni konut ya¬ 

pımı için verilmekte, t^dil ve tamir '•maçıyla hiç kredi 

verilmemektedir. Bunun gerek stok muhafaza sı,gerekse yeni¬ 

leme yönünden taşıdığı sakıncalar ^^ktır. 



Konut Dağılımı : 

4-1. Yeni yapılan konutlarda kiralamak için ^p^rt- 
man ya-ptırma bilhassa "büyük şehirlerde ort^d^n kalkmakt* 

dth'51 ziyade yapıp satmaya yönelmektedir. Bu k^r yüzdesinin 
yükselmesine ve k^r gayesi güdülme sine sebep olnr'kt^dır. 

Bunun maliyete etkisi dnl^yısiyle bu sistem gelir seviye¬ 
si yüksek gruplara hitap etmektedir. Konut kredilerinin 

sadece yeni konutlara verilmesi de bu sistemin kuvvetli 

bir müşevviki olmaktadır. 

4-2. Şehir merkezlerinin gelişmesi dolayı siyle bu böl¬ 
gelerde eskiden konut olarak kullanılan binal^r ticari bi¬ 

nalar haline gelmekte ve konut stokundan düşmektedir. 

4-3. Bilhassa şehirleşmenin hızlandığı son yıllarda 
gelir seviyelerinin düşüklüğü dolayı siyle terkedilmiş ko¬ 

nut görmek mümkün değildir, özellikle od"? oda kiralanmak- 
tadırl^’r. 

4-4. Esaslı t^mir ve t^dil anCak eski binaların sa¬ 

tılması halinde yeni sahiplerince yapılıyor. Bir çok ülke¬ 
lerde görülen büyük daireleri küçük daireler haline getire¬ 

rek daha düşük gelirli aiieıere kiralama şekli henüz baş¬ 

lamamıştır. 

4-5. -İz yoğunlukla arsa kullanılan yerlerde z^manl’ 

d^ha fazla kata ve yoğunluğa müsaade edildiğinden eski ko¬ 

nutlar yıkılarak yenileri yapılmakta, bu yüzden konut sto¬ 
kundaki net artış azalmaktadır. 

4-6. Düşük ve hatta orta gelirli ailelerin kendi 

ödeme güçlerine uygun ve sağlık şartları iyi kiralık konut 

bulmalarını sağlıyacak bir mekanizma yoktur. 
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4-7. Şehirler kurulur ve imar plAnl^n yapılırken 
geleceğe ’it uzun bir sürenin ihtiyacı dikkate alınmadığın

dan, yakın hir gelecekte yolların genişletilmesi, şehrin 
diğer sosyal, sıhhi ve eğitim hizmetlerinin k=vrşı 1*»nması 
için istimlak problemi ortaya çıkmakta ve bir çok konutun 

bu yüzden stoktan eksilmesine sebep olunmaktadır. 

5. Konut İşletmesi Safhası t 

Memleketimizde işletme, b'1 kim,tamir,tadil işleri 
mülk veya kiralık konutl'”rd° sistemsiz ve mevcut konut sto

ku değerinin kısa zamanda düşmesine sebep olacak biçimde

dir .(Özellikle kiralık konutlar için) Bu işler işletme an
layışı içinde ele alınıp Vkım ve tamiri için fon teşkili 

usulü gelişmemiştir. Konut kredisi veren müesseseler bu 

amaçla-r için kredi vermemektedir. Piyasaya .yapıp satıcıla

rın hakim oluşu, toplu konut uy^ul'ırlr,rının yapılmayışı, 
kooperatiflerin inşaatı-»rı bitince dağılması bir işletme 
anlayışının doğmama sının belli başlı nedenleridir. 

6. Kamus'11 Yönetim ve Denetim : 

6-1. Yasama 

Bütün mevzuatın gayeleri tesbit edilmiş 

bir sistemi ve politikayı gerçekleştirmeye hizmet etmesi 

gereklidir. Bu sistemin gerçekleşmesi için mevcut mevzuat 

ve kuruluşların sağladığı imkanlardan azami ölçüde yarar
lanmalı , ancak mevcut mevzu bla sağlanmasın^ imk^n görüle-
miyen hallerde aynı sistem içinde k^laca-k mevzuat değişik

liklerine gidilmelidir. 

Tedbirler düşünülürken yasama işleminin 

ağır işlediği göz önünde tutulmamaktadır. îcra planlarında 
yer ^lan tedbirlerin çoğu mevcut düzende ve mevzuatta bir 

takım değişiklikleri gerektirmektedir.Uygulama üniteleri 
bu ağır işleyiş yüzünden gayelerini gerçekleştirememektedir-
ler. 
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6-2. Yürütme 

Yürütme işlemlerinde gerekli k^p^site koordinas¬ 
yon Vb hızlılık s^ğldîi^tn^tn^kt^dır* Bütün s^fh’l^r için de¬ 
netim ve koordinasyon yetersizdir. Bu durum "büyük ölçüde 
İnçik inşnrtın yapılmasın''* ööböp öİm»ktndıi\ İnşaatın baş¬ 
lıma sındın, isk^n ruhsatının verilişine k^d^rki s^fh^ bir 

kontrolsüzlük içindedir. Aynı durum iskîn ruhsatı alındık¬ 
tan sonr^ da mevcuttur. Bir çok duruml^rd^ yetkili ve gö~ 
revli merci belli değildir. 

6-3. Y^rgıl'Tm 

Konutla ilgili bütün anl^ şm^zlıklTda ihtisas¬ 

laşmış yargı organlarının bulunra°yışı gerek süre, gerekse 

^nl*şer’zlıkl^rın h^lli yönünden olumsuz neticeler dcğurm'k- 

t^dır,. 

7. Konutl^ ilgili a rn ş tı rm?-, eğitim, propog^nd*’ : 

7.1. **r2'Ştırm”? 

%- Elde mevcut konut stoku, ihtiyaç sa¬ 
hipleri ve özellikleri, ^rsn, y'pı malzemesi ve benzeri ko- 

nul^r3- ilişkin yeterli ist^tistiki bilgiler ya kısmen vey^ 

tamamen mevcut değildir. 

b- Uygulamalar ve uygulamalarda t* kip 
edilecek metod ve usullere ışık tut^c^k tesbit ve ’r’ştır- 

01^1’r^ yapılmamıştır. 

c- Özellikle mahalli ve bölgesel özellik¬ 

leri ihtiyaçları ortayı koy’c^k, konut programlarının y^pıl- 
aisını s^ğlıy^c^k araştırmalar yoktur. 

d- Konut kesiminde h°ngi *r^ştırmaların 
gerektiği ve yapılması gerekli °raştırmnl-vrın hangi neden¬ 

leri k^ps5^ cağı ve metodolojisi gibi hususi^ rd"* bile he¬ 
nüz bir spnucn varılamamıştır. 



- 21 -

e- Amştırm* knynnklnn dağınık bir şekilde 
kullnnılms-kt® , koordinasyon ve işbirliği s^ğlnn^ar*dığmd^n, 
girişim ve tekrarl^r olur» k t», mevcut «üç isrnf edilmektedir. 

7-2. Eğitim 

Yurdumuzun genel sorunu ol"»n kalifiye ve yetiş¬ 
miş eleman yetersizliği konut kesiminde de kendini şiddetle 

hissettirmektedir. Konut kesiminin bütün yönleri ile teşki- 

l*tl3<nmnsı, sevk ve idaresi, "»r'^ştırm’5, pl^nl^m^ ve prog- 
r^ml^tn3', etüd ve proje ile y^pım faaliyetleri gibi bütün 
so-fh^l^rınd*- yeteri k^d^r yetişmiş eleman yoktur. Gerek eği¬ 
tim müesseselerinde, gerekse hizmetlerin görüşülüşü sırsın- 
d"4 konut"» ilişkin özel bir eğitim sisteminin lüzumu henüz 
gereği gibi ^nl^Şil^momıştır. 

7-3. Propog^nd^ 

T"1 kip edilmesi düşünülen politikanın ve dııı'n 
tedbirlerin tümünün mevzun ti3» desteklenmesi mümkün olnrdığı- 

nn ve bunun çok ^ğır işleyen veyn b^zen işlemeyen bir yol 

olduğu nşiktp bulunduğun^- göre, tedbirlerin yaygın bir uygu- 
İner» alnm bulması ve efkarı umumiyeye mnl edilmesi etkili 

bir propognndn ve t^nıtar* k^aıp=my^ sını gerektirmektedir.Po¬ 
litik^ ve tedbir v^z'etme durumund"» olnn k^mu kesiminde t^- 

nıtcr» ve propog’nd^ knnunu hiç ele ’lmm^mıştır. Konu bütün 

y^nlnrı ile ve doğru şekilde problemi bilen yetkili srg^n- 
1^'rcn tanıtılıp ^çıkl^nm'»dığınd-'1n, problemin o gün için ak¬ 

tüel ol^n y^nı (Örneğin gecekondular gibi) b^sind"* yer ^lark- 
t*1, konunun genel ol"»mk h^lli yerine yalnız o mesele üze¬ 
rine bütün güçler ve ç^lışarlar teksif edilmekte, bunun ko¬ 
nut sorunumuzun tümüyle hnlli yönünden znrnrlı sonuçl°rı ol- 
mnkt^dır. 
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C- İhtiyaç, T-’lep, Üretim ve Yatırım î-hminleri : 

Bütün tahminler bir biriyle ilişkili ol^r^k ve 

nüfus nrtış or^nl^rı, h"*ne h^lkı büyüklükleri, t*pl'y1n nü¬ 
fusun kır, şehir dağılımı, milli sedir ^rtışl^rı, gelir 
d.ilimleri yönünden Bir t^kırn l£%uller ve eksper tahminleri 
Al laf^k suretiyle bulunmuştur. Bu k'rbuller de değişik nis- 
betler uygulan3cnk çeşitli r’lterniHifler bulmak mümkündür. 

1- Nüfus ve yeni h^’ne h^lkı teşekkülüne ilişkin 
tahminler : 

^-Şehirlerde (1.00* OLİÎUK) 
■ 1 r <-■ ' ■' m ı ■ • - —l -1 J L 11 I' " ■ " I- 

Şehir Nüfusu ve, ^ile sayısı 
YlU^r Genel Nüfus İo nisbet Nüfus Yile seyisi 

1960 27., 745 .31,90 8.851 1.77® 

1965 31.391 34,43 10.808 2.162 

1970 35.516 37,18 13.205 2.695 

1975 40.180 39,93 16.044 3.342 

1980 45.463 42,68 19.404 4.128 

1935 50.813 45,43 23.084 5.018 

1990 56.792 48,18 27.362 6 .$80 
1995 63.475 50,68 32.169 7.311 

2000 70.944 53,18 37.728 8.774 

2005 78.328 55,68 43.613 10.384 
2010 86.480 58,00 50.154 12.233 

2015 95.481 6Ö,«0 57.289 14.322 

NOT: 1-Nüfus ^rtış nispeti 1960-1980 - % 2,5 
1980-2000 - f 2,25 
2000-2015 - % 2 

2-*-ile ort^l'"'m"’sı 1965 de 5- 2015 de 4 
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b) Köylerde (1.000 OIARaK) 

Köy nüfusu ve "ile s~yısı 

Yıllar Genel Nüfus 1 nisbet Nüfus Kile sayı 
1960 27.745 68,10 18.894 3,149 

1965 31.391 65,57 20.583 3,430 

1970 35.516 62,82 22.311 3,719 

1975 40.180 60,07 24.136 4,023 

1980 45-463 57,32 26.059 4,343 

1985 50.813 54,57 27.729 4,660 
1990 56.792 51,82 29.430 4,988 

1995 63.475 49,32 31.306 5,351 
2000 70.944 46,82 33.216 5,727 

2005 78.328 44,32 34.715 6,090 
2010 86.480 42,00 36.326 6,429 
2015 95.481 40,00 38.192 6,820 

NOT: Nüfus “rtış niebeti 1960--1980 1 2,5 

1980- 't*. 0 0 0 CM 2,25 

2000--2015 1 2 

lile ortalam*sı 1965 de 6 

2015 de 5,2 

2. Gelir dilimleri, ort^l^m' hane halkı gelirleri 
tahminleri 1967, 1972 ve 1975 yılları için şehir kesimine 
düşen milli gelir miktarı 1 7 artış nisbeti esas alınarak 

tahmin edilmiştir. Yeterli olmayan «ile gelirleri istatistik¬ 
lerine de dayanarak bir eksper tahmini yapılmış aileler 10 
eşit gruba ayrılmış ve her gruba milli gelirden düşen pay 

tahmin edilmiştir. Bundan ortalama aile gelirlerine seçile¬ 

rek, yıllık gelirleri O*-5 bin; 5-10 bin; 10-20 bin; 20-30; 

30-40 ve fazla olan aileler olmak üzere 5 gelir grubu tes- 

bit edilmiş; bu suretle 1967-1977 yıllarında yeniden meyda¬ 
na gelecek olan 1.28Q.OQ0 ailenin ortalama yıllık gelirle¬ 

rinin ne olacağına ulaşılmıştır. 



Aile Her guruba Hane halkı Her guruba 
İ° 1er i milli gelir- sayıları milli gelir¬ 

den duşen den düşen 
nisbet gelir miktarı 

(1.000 TL.) 

1 2 234*000 912.000 

2 2 234.000 912.000 

3 3 234.000 1.370.000 

4 4 234.000 1.824.000 

5 5 234.000 2.280.000 

6 234.000 2.736.000 

7 9 234.000 4-104.000 

8 12 234-000 5.472.000 

9 17 234.000 7.752.000 

10 40 234.000 18.240.000 

- 24 -

1957 YILI ^LEİRLSR 

   _    Milli Gelir milyar 

Ortalama hane halkı gelirleri 

3.394 234.000x3.094 
407.000 1.587.000= i.ao* 

3.894 173.000x3.894 407““ 
5.850 61.000x3.894 

7*831 678.000 234.000x5.850 .4.881.000 _ ^ » 7 ♦ 200 

234.000x7.831 678 
9.736 149.000x9.7 36 

11.683 85*000x9.736 

612.000 234.000x11.683 

17.524 234.000x17.524 9.045.000, 14.000 
59.000x23.365 612 

23.365 219.000 175.000x23.365 5.535.QOO_ 25.200 
44-000x33.101 219 

33.101 424.000 190.000x33.101 24.540.000 

77.885 
234.000x77.885 ^58.000 



Aile 

6/o 1er i 

Her guruba 
milli gelir¬ 
den düşen 
nisbet 

Hane halkı 

sayıları 
Her guruba 
milli gelir¬ 
den düşen 
gelir miktarı 
(1.000 TL.) 

1 2 290.000 1.2Ö0.000 

2 2 290.000 1.280.000 

3 3 290.000 1.920,000 

4 4 290.000 2.560.000 

5 5 290.000 3.200.000 

6 6 290.000 3.840.000 

8 12 290.000 7.680.000 

9 17 290.000 10.880.000 

10 40 290.000 25.600,000 
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1972 TILI Ş3HİRLER 
Milli gelir 64,0 milyar 
 LşıtesJi lL_   

Ortalama hane halkı gelirleri 

4.400 290.000x4.400 
511.000 2.250.000 

11.000 

= 4.400 
4.400 221.000x4.400 511 

6.700 69.000x4.400 
662.000 290.000x6.700 4.927.000 . 

8.800 290.000x8.600 662 = 
13.000x11.000 

71s.000 277.000x11.000 
290.000x13.250 9.850.000 1, 7Û0 13.250 1 49.000X19.900 7T6~~~ 3,7 

26.500 378.000 141.000x19.900 Q ,An AnA - y « XUU ♦UUU o a 1 r\r\ 237.000x26.500 =24.100 

37.500 53.000x26.500 

633.000 290.000x37.500 37.88O.OOO -6o#Q00 
68.000 290.000x88.000 533 
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1977 YILI ŞLHİRLLR 

Aile 

cjo 1er i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Milli gelir 89»8 milyar 
 Çar-tış $ 7 )    

Her gruba 
milli gelirden 
düşen nisbet 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

12 

17 

40 

Hane halkı 

sayıları 

362.000 

362.000 

362.000 

362.000 

362.000 

362.000 

362.000 

362.000 

362.000 

362.000 

Her gruba 
milli gelirden 
düşen gelir 
miktarı(l.OOO TL.) 

1.796.000 

1.796.000 

2.694.000 

3.592.000 

4.490.000 

5.388.000 

8.082.000 

10.776.000 

15.266.000 

35.920.000 

Ortalama Hane Halkı öelirleri 

4.500 

4.500 

7.450 

9.925 

12.400 

14.900 

22.400 

29.800 

42.100 

99.000 

604.000 

174.000 

959.000 

484.000 

899.000 

4500 

~ 7000 
674 

604.000x4.500 2.720.000 
' 604 * 

120.000x4 «500 

362.000x7,450 
192.000x9.925 

170.000x9.925 

362.000x12.400 13.518.000 =ı4.i00 
362.000x14.900 959 

65.000x29.400 

297.000x22.400 12.210.000_25.200 
187.000x29.800 484 
175.000x29.800 

56.396.000 
^=62.700 362.000x42.100 

362.000x99.000 899 



1967-1972 VTT.T.AP TM T) A HAiTli HALKI SAYI SIR BAKİ ARTIŞLARILi 
_   GLLİR GURUPLARI İTİBARİYLE DAĞILIŞI       __ 

YILLAR _     GLLİR GURUPLAR İLLAKİ MB HALKI SAYILARI    '   
s O - 5    5-10   10-20   20 - 30 30 - »   TOPLAM 

1972 511.000 662.000 716.000 378.000 633.000 2.900.000 
1967 407.000 678.000 612.000 219.000 424.000 2.340.000 
PARK 88.000 104.000 159.000 209.000 560.000 

1967-1977 YILLARIYLA HARP HALKI SAYISINDAKİ ARTIŞLAR IH 
GELİR GURUPLARI İTİB/RİYLL DAĞILIŞI 

—_ „ HARj^ALK^^Y-ILARî—     ——-——  —   

YILLAR 0-5  5-10  10 - 20 20 - 30  30 - *■   TOPLAM 

1977 604.000 674.000 959.000 484.000 899.000 3.620.000 

1967 407.000 678.OOO 512.000 219-000 424.000 2.340.000 

PARK 193.000 347.000 265.000 475.000 1.280.000 
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Yuka.rda. yapılan hesaplamalar sonucu 1967-1977 yılları aro_ 

smda yeniden "teşekkül edecek 10 280 000 hane he İki ünitesi¬ 
nin gelir dilimleri itibariyle dağılışı aşağıdaki gibi bu¬ 
lunmuştur. 

Gelir Dilimleri 

Aile Sayısı 0-10 oin 10-20 bin 20-30 bin 30-*bin 

1.2Ö0.000 193.000 347.000 265.000 475.000 

3. Talep, Üretim ve Yatırım Tahminleri : 

Üretim, tahminlerinde esas itibariyle demografik 
değişiklikler dolayı siyle her yıl teşekkül eden hane halkı 
ünitelerinin sebep olduğu konut ihtiyacının derhal karşılan¬ 

ması güdülecek, sosyal politika, ile ilgili olarak mevcut ko¬ 
nut stokunun da 50 yılda yenileneceği esasındQn hareket edil¬ 

miştir. 

Yeni hane halkı ünitelerinin ödeme güçlerine uy¬ 

gun konut talep edebilecekleri görüşünden hareketle her ge¬ 

lir dilimindeki ailelerin ortalama gelirleri yönünden konu¬ 

ta yapacakları ödeme miktarları ta.hmin edilmiştir. 

Gelir Her gelir Yıllık gelirle- 10 Yıllık Top- 
Dilimleri dilimindeki rinden konuta lam 

ailelerin or- yapabilecekleri — - 
talama gelir- ödeme nisbeti Alt Üst 
leri (Yıllık) .     Sınır sınır 

0-10 bin 6.000 $> 10-15 6.000 9.000 

10-20 bin 14.100 # 12-18 17.000 25.000 
20-30 bin 25.200 1° 15-20 38.000 50.000 
30-4 ■ 62.700 1o 12-18 75.000 113.000 

ÎTOTî filelerin yıllık gelirlerinden ayıracakları miktarların 
10 yıllık tutarı taleo edecekleri konutun maliyeti olQrak 

kabul edilmiştir. 
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G3LİR DİLİML IIİKT! GÖRE YILLAR İTİBARİYİM 
AİLHISŞJ^EüH r.2 YSNİL^1;E3K DOĞâjSf KOFJT 
İHTİYACI 71. t&BTİK TAHMİNLERİ  ' 

Yıllar Yeniden teşekkül eden ailelerin sebep olduğu iktiyaç . Yenilemeden Toplam 
0-10 10 - 20 20 - 30 30 - 4- 0 - 10 10 - 20 

1963 16.750 19.770 30.270 39.800 Sl(Cb. 53® 8.500 11.000 126.090 

1969 17.169 20.250 31.030 40.750 "(rg,. (- i C1 9.500 13.000 131.699 

1970 17.500 20.300 31.800 41.750 u\. n n? 10.500 15.000 137.450 

1971 13.020 21.300 32.550 42.800 11.500 17.000 143.170 

1972 13.461 21.880 33.350 43.900 V-\'{ 12.500 19.000 149.091 

1973 20.000 46.200 20.100 50.600 13.500 21.000 171.400 

1974 20.500 47.400 20.700 51.900 14.500 23.000 178.000 

1975 21.000 48.600 21.200 53.200 15.500 25.000 184.500 

1976 21.500 49.800 21.730 54.500 16.500 27.000 191.030 

1977 22.000 51.000 22.270 55.800 17.500 29.000 197.570 

TOPLAM 193.000 347.000 265.000 475.000 130.000 200.000 1.610.000 
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YILLAR İTiüiAItİYLö YATIRIM TAHMİnLSRİ 

(1.000 TL.) 

Yıllar Üst sınır İJO'AL Alt sınır İ» 70*si 

1968 7.007.400 4.905.löo 4.809.850 3.366.895 

19S9 7.227.521 5.059.265 4.960.654 3.472.458 

1970 7.455.650 5.218.955 5.116.850 3.581.795 

1971 7.667.000 5.380.956 5.275.120 3.692.584 

1972 7.928.849 5.550.194 5.440.526 3.8O8.368 

1973 8.704.300 6.093.010 5.902.200 4.131.540 

1974 8.974.700 6.282.290 6.085.900 4.250.130 

1975 9.240.100 6.468.070 6.265.0OO 4.386.060 

1976 9.507.000 6.654.900 6.446.840 4.512.788 

1977 9.774.400 6.842.060 6.628.260 4.639^182 
TOPLAM 83.507.000 58.454.900 56.932.000 39.852.400 

Nota 1-Her gelir dilimine düşen konut ihtiyacı miktarı, o gelir dilimindeki ailelerin konuta 
Ödeyebilecekleri para miktarı ile çarpılmıştır. 

2-Bulunan miktarların °jo 70 nin konut sektörü ile ilgili yatırım sayılabileceği, cjo 30 nun ise 
transferler vs.suretiyle diğer sektör yatırımları içinde yer alacağı kabul edilmiştir. 
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50 yılda 1967 yılı başındaki konut stokunun yenilen¬ 

mesi amacıyla, yaratılan kapasitenin tem ölerek kullanıl¬ 

ma sı nı, üretim hacminin mevcut ımk^.n ve kay nakle rln para¬ 

lel ölerek artmasını sağlı ye program anleyışı için¬ 
de 1967-1977 yılları arasında 330 hin yehi konut yapılacak¬ 

tır. Yenilen le ilk yıllarda gecekondu tasfiyesini ve çok 

düşük nitelikteki konutların tasfiyesini sağlıyacak şekil¬ 
de ilk iki gruptaki ailelerin oturduğu konutların yenilen¬ 

mesine öncelik verilmiştir. Bu suretle 10 yıllık sürede 

1.610.000 yeni konut ünitesinin inşa edilmesi gerekmektedir. 

Şehirler için yapılmış olan hu hesaplara, daha uzun hir 
yenileme süresi (Örneğin 100 yıl gibi) kahul etmek ve aj.ie- 
leşme hızının iç göçler dolayı siyle gittikçe düşeceğini 

göz önüne almak sureliyle köyler için de 1967-1977 yıll°n 
arasmda her yıl için 1,5 milyar TLf,bir yatırım tut°n il$- 
ve etmek gerekecektir. 

D. Tedbirler s 

1. Konut İhtiyacı ve Talebi: 

1-1. Demografik değişiklikler 

a- Konut ihtiyacının en önemli miktarı 

demografik nedenlere bağlı bulunmakta, yüksek orandaki nü¬ 
fus artışı bütün mal ve hizmetler için olduğu vibi konut 

durumunu tazyik etmektedir. Yurdumuzda nüfus planlaması 
konut durornu^rv' 4 y’ 7 1 ma si yönünden de kısa ve uzun 

süreli sonuçları olarak bir gereklilik haline velmiştir. 

b- İç göçlerin meydana geliş sebebi olan 
özellikle büyük şehirlerin çok şiddetli çekiciliğini ve 
kırsal bölgelerin itici etkilerini hafifletmek, tamamiyle 

engellemek bahis konusu olmamakla birlikte bir dereceye 
kadar iç göçleri kontrol altına almak üzere: muhtelif böl¬ 
gelerde, bilhassa bayındırlık işlerinde yüksek oranda, iş 
gücü yaratacak V. . •f - re girişmek ve bunların süreklili- 



- 32 -

ğine sağlıyacak programları yapmak, "buna karşılık bilhassa 
şehirleşmiş bölgelerde yer alan sanayi ve yapım, faaliyet¬ 

lerinde işgücü ihtiyacı düşük modern teknolojiyi uygulama¬ 
da 5 

Kırsal bölgelerde kabulleşme, eğitim,sağlık,ulaştırma, 
emniyet hizmetleri vs.gibi hizmetleri geliştirmek gerekli¬ 

dir. 

c- Konut politikasının tesbiti ve progr'5mlanmQsı ça¬ 
lışmalarında: yerleşme probleminin uzun sürede esaslı çözü¬ 

münü sağlıyacak bölge planlaması ve fiziksel planlama çalış¬ 
malarının tam ve dataylı olarak ortaya konmasını beklemek 

yerine,bir yandan bu çalışmalar kapsam ve detay bakımından 
kademe kademe geliştirilirken bu arada umumi prensiplere 

aykırı düşmeyecek tedbirler: sür'atle uygulamak yoluna gi¬ 
dilmelidir. 

d- Konut pldn ve programlarının gereği gibi hazır¬ 
lanmasını sağlamak üzere ciddi ve bilimsel usullerle konut 

sayımı ve konut piyasa tahlillerine ilişkin çalışmalar ya¬ 
pılmalıdır. â-ncak, bu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar da 
ihtiyaç ve talebin bölgesel dağılışı; ka'lite ,kanti re ve 
mülkiyet meseleleri, çeşitli ekonomik ve sosyal faktörle¬ 

rin etkileri konularında güvenilme derecesi ve hata p®|rları 
da gözönünde tutulmak şartıyla, örnekleme çalışmaları ve 

eksper tahminleri gibi pratik usullere dayanarak planlama 

ve uygulama faaliyetlerine geçilmelidir. 

1-2. Kalite ve Kantite 

a- Bilt assa kır^al alanlarda yaşayan veya köy¬ 

lerden şehirlere göçen halkın konut talebinin kalitesini, 
* 

hızlı gelir artışının ve sosyal politikanın gerekleri ile 

bağdaştırabilmek için, konut yapım faaliyetleri ile eğitim 

ve alıştırma faaliyetleri arasında koordinasyon ve işbirliği 

sağlanmalıdır. 



- 33 -

b- Düşük gelirli şehirli ailelerin bugünkü piyese 
mekanizması içinde karşı 1*namayan konut talebinin aynı za¬ 

manda hızlı milli gelir artışını ve kalite meselesini dik¬ 

kate almak suretiyle karşılayacak bir sistem düşünülmelidir. 

1-3. Sosyo-Ekonomik Faktörler 

a- Bölgelere göre ailelerin sosyal özellikleri 
ve yaşama alışkanlıkları, konutların nitelikleri, malzeme 
özellikleri çok farklı olduğundan, konut politikası bu özel¬ 

likleri dikkate alacak şekilde alternatifli olarak tayin 
edilmelidir. 

b- Konut yapım ve kullanma safhaları için; ki¬ 
ralık konutların mobilite ve işletmede prodüktivite yönle¬ 
rinden sa.ğladığı avantajları ve mülkiyet unsurunun'bi İha s sa 

aileleri tasarrufa teşvik yönünden sağladığı faydalı sonuç¬ 

ları meczeden bir sistem getirilmelidir. 

2. Konut planlanması ve tasarlanması 

2-1. İhtiyaç ve talep kavramları yardımı ile 
konut politikası tesbiti 

a- Devlet,konut sektörünün tümünü ve buna 

etkisi olan bütün faktörleri dikkate alarak şuurlu bir konut 

politikası tesbit etmelidir. 

b- Bu politikanın tesbitinde bölgelerin 

ve halk gruplarının özellikleri, imk^n ve yaşayış durumla¬ 
rındaki farklar ve toplumun tüm olarak ulaştırılmak isten¬ 
diği gayeler gözönünde tutulmalıdır. 

c- Konut politikası kamu oyunun temayül¬ 
leri ve kamu oyunu etkileyen faktörler gözönünde tutularak 
tesbit edilmeli, bu temayüllerle, gayeler arasında münasebet 
kurulmalı, politika kamu oyuna yayılmalı ve benimsetilmeli- 

dir. Tesiri büyük olacak yerlerde pilot proje uygulamaların¬ 
dan yararlanılmalıdır. 
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d- Devlet, tesbit ettiği konut politikasını is¬ 

tikrarlı ve kararlı bir şekilde uygulamalı, sık sık yapma¬ 

lar ve değişiklikler yapmamalıdır. 

2-2. îmkân ve kaynakların pl^'n ve programlarının 
hazırlanma sı 

a- Tesbit edilmiş olan politikayı gerçekleştir¬ 

mek üzere ihtiyaçlarla, imkân ve kaynakları formüle eden 
finansman, arsa, yapı malzemesi, işgücü ve yapım program¬ 

ları ha zı rlanma lı dı r. 

b- Bu programların sıhhatli bir şekilde hazır¬ 

lanabilmesi için gerekli bilgiler, istatistikler ve araştır¬ 

malar bu plân devresi içinde mutlaka sağlanmalıdır. 

c- Bu programlar, bölgesel olmalı ve toplu ko- 
$ 

nut uygulamalarına imkân verecek şekilde hazırlanmalıdır. 

2-3» Proje ve ekleri ile şartnamelerin hazırlanması 

a- Proje hazırlanmasında yol göstermek üzere 

yalnız konut özellikleri ve konut yapımı işlemleri değil, 

çevre özellikleri ve kamusal hizmetler konularında da çevre 
standartları aranmalıdır. 

b- Projelerin pahalılığa sebep olmaması, in¬ 

şaat süresini uzatmaması, içinde yaşayacakların ihtiyacına 

cevap vermesini sağlamak üzere bu projelerin hazırlanmasın¬ 

da yol gösterecek veri toplama esasları tesbit olunmalıdır. 

c- Projelerin bilgili ellerde yapılması sağ¬ 
lanmalı, projelerin yapımında çalışacak elemanlar arasında 
görev, yetki ve sorumluluklar tesbit edilmelidir., 

d- Belediyelerin imar yönetmelikleri yeterli 
hale getirilmeli, bölgesel özelliklere uygun olarak hazır¬ 
lanmalı, toplu konut uygulamalarına imkân verecek hükümler 
taşımalıdır. 
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e- înr’r planlarının parselasyon esnaları, 
toplu konut ve halk konutu uygulamalarına imk^n verecek ha- 
le getirilmelidir. 

f- Belediyeler proje kontrol ve tasdik işlem¬ 
lerini basitleştirmeli, lüzumsuz formaliteler nyıkİ0*namlı¬ 
dır. 

g- Şartnameler -ve proje ekleri klişeleşmiş du¬ 
rumdan çıkarılmalı, günün gerçeklerine uygun hale getiril¬ 
melidir. 

2-4. Yapım ve denetim sistemlerinin tesbiti ve bu ga¬ 

yelerle örgütleşme 

a- İnşaatlar!'5 görev alan bütün teknik perso¬ 
nelin karşılıklı görev, yetki ve sorumlulukları tesbit edil¬ 
melidir. 

b- Yapım faaliyetleri ve inşaatların bitimin¬ 
den sonraki safha tam bir kontrol altına alınmalı, bu ara¬ 

da mes'ul fen adamları da yeterli şekilde kontrol edilmeli, 

bu amaçla"Yapı Polisi" sistemi getirilerek bir Devlet kont¬ 
rolü kurulmalıdır. 

3- Konut Yapım : 

3-1. Arsa 

a- Devlet, çok yönlü bir arsa kullanma po¬ 
litikası tesbit etmeli, bu arada kamulaştırma ve kiraya ver¬ 

me usullerinden geniş ölçüde faydalanmalıdır. Bh. amaçla ar¬ 
sa, konusunun tek elden idaresini mümkün kılan bir ka.mu ör¬ 

gütü kurulmalıdır. 

b- Arsalar uygulamalardan önce, gayeye 

uygun ve pahalılığa sebep olmayacak şekilde seçilmelidir. 
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e- Şehirleşmiş ^r^zinin "boş durması ve arsa¬ 
ların spekülasyon konusu olaıc,sı önlenmelidir. 

d- îmar planlarının h°zırlanma sı nd° şehirleş- 
miş araziden azami ölçüde yararlanmaya ve toplu ve çok kat- 

lı uygulamalara imk^n verecek esaslar tesbit edilmelidir. 

3-2. -Alt yapı 

e.- Alt yapının düzensiz ve kalitesiz yapılma¬ 
sı önlenmeli, çevre düzeni, konut yapımı ve yoğunluk hesap¬ 

larıyla beraber rasyonel olarak ele almmala, standartlar 
konmalıdır. 

b- Alt y^pı organizasyonunun güçleşmesini ve 

alt yapının pahalı ya mal olmasını önlemek için toplu konut 
uygulamalarına gidilmelidir. 

c- Eski yerleşme bölgelerinde de alt yapı mas¬ 

raflarına konut sahipleri iştirak ettirilmeli, yeni yerleş¬ 

me bölgelerinin aleyhine olan durum giderilmelidir. 

3-3. İnsan güoü 

a- Konut yapımının ehil meslek adamlarınca 

yürütülmesini sağlıyacak her seviyede yeterli teknik ve 

kalifiye iş gücü yetişmesini mümkün kılacak bir eğitim sis¬ 

temi ve düzen getirilmelidir. 

b- Konut sektöründe çalışan işgücü organize 
hale getirilmelidir. Bu sayede coğrafi ve mevsimlik denge¬ 

sizliklerin giderilmesi ve işçinin bir tnkım sosyal haklar¬ 
dan istifade etmesi mümkün olabilecektir. 

c- Muhtelif bölgelerde ve özellikle kırsal 

alanlarda çeşitli konularda iş gücüne dayanan bir yatırım 

programı uygulanmalı, buna karşılık şehirleşmiş bölgelerde 

yer alan sanayi ve yapım faaliyetlerinin de iş gücü ihtiyacı 

düşük modern teknolojilere gidilmelidir. 
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3-4. Malzeme 

a- Yapı malzemesinde sanayileşmeye doğru gi» 
dilmesi ve yapı malzemesi sanayinin geliştirilmesi yurdu¬ 

muzun ekonomik bünyesi yönünden de önemiidifj Bu «erçekte 
göz önünde tutularak konut yapım pvdgr*ml°rı hazırlanmalı 
yapı malzemesi imalatı, ithalatı, yatıîum vef dağıtımı pi*ö£» 
ramlı bir şekilde ele alınarak yeterli bir yapı malzemesi 
sanayii kurulmalıdır, 

b- Malzeme ve malzemenin rasyonel ol*rak kul¬ 

labı İmasını. sağlıyacak bölgelerin standartlarına uyaaı» »tanw 
&aj?±33T t-aolai ± oiiîmâH , ma3 soma üml 1-41X'- 

3-5. Alet ve makina. 

a- Bir yandan maliyette ucuzluk ve yapım faa¬ 

liyetlerinde hızlılık, diğer yandan işgüeü ve istihdam me¬ 
selelerini dikkate alan bölgelerin özelliklerine göre al¬ 

ternatifli yapı teknolojisi araştırma ve geliştirilmesi 
reği açıkça ortadadır. Bu amaçla birinci beş yıllık pl^n 
devresinin son yıllarında başlamış olan çalışmal°r sonuç¬ 
landırılmalıdır. Bölgelere ?öre çeşitli yapı teknolojileri 

ortaya, konmalı, hangi bölgelerde ve hangi şartlarda ne oran-* 
da makina kullanılması gerektiği belirlenmelidir. 

b- Çok sınırlı olan yapı makin0ları mevcu¬ 

dunun. azar k°.pasitede çalıştırılmasını sağlamak üzere toplu 
konut uygulamalarına gereken önem verilmeli, şantiye orr°- 
nizasyenlarının mükemmelleşmesini sağlayacak es°slar orta¬ 

ya, konmalıdır* 

3-6. Örgütleşme 

a— Özel ve kamu sektöründeki konut0 ilişkin 

bütün örgütler arasında sıkı bir işbirliği ve koordinasyon 

sağlanmalıdır. 
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b- Konut kredisi -ka-mu. kuruluşl'*^ı*h’,aiT 

binaya kr«di vermek yerine, bu temayülden istifade ederek, 

toplu halk konutları inşa etcıeli ve kredi karşılığı hazır 
mesken vermelidir. 

c- Y*pı kooperatifleri iyelerine yöneltilme¬ 
li ,bünyelerine uygun bir mevzuata b^ğl^nmolı, sıkı bir 

kontrol altına ^lmm^lı, büyük kooperatifler şeklinde ku¬ 
rulmaları, konutların işletme safhasında da devam etmeleri 

sağlanmalıdır. 

d- Kamu sektörü, toplu halk konutları yapımı 

kAûusuouda ^.areJcti ği. şoiri h*. örTTÜt-iö^^ı-ek faal t- *?jr- 

■awqpil.Tj3.ir. 

3-7. Finansman 

a- Çok düşük gelirlerle yapılan konutlar ve 

deneme mahiyetindeki projeler kamu kaynaklarından kredi 

veya direkt yardım (faiz farkları yardımı vs.gribi) sağla¬ 
narak finanse edilmelidir. 

b- Kamu yardımları düşük gelirli ailelerin ki¬ 

ra ödeme imkanlarını takviye etmelidir. 

c- Serbest piyasa mekanizması içinde konut poli¬ 

tikasına uygun projelerin ipotekle finansmanını kolaylaş¬ 

tıracak ipotek garantisi sistemi ile ipotek karşılığı borç 

senetlerinin ikinci ve üçüncü el piyasalarının geliştiril¬ 
mesi gereklidir. 

d- Konut yapan ve işleten firmaların kurulma¬ 

sını ve gelişmesini sağlıyacak hisse senetleri piyasası 

ya ra tı İmalı dı r. 

e- Konut çevresi ile ilgili sosyal tesislerin 

finansmanı için sosyal yardımlar ve özel yardımlar,Arsa 
alınması ve geliştirilmesi için yardımlar, Yapı ve yapı 
nnlz-emesi endüstri si yardı mları , y° pılmalı dır. 
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d- Küçük: aile tasarruflirini konut sahaçun-* 
çekmek Üz«-re oab*qj.i-ta»n:nrvLf sandıkları kurdlfftalıdır. 

4. Konut Dağılımı : 

a- Büyük şirketlerin ve kamuya ait kuruluş

ların toplu olarak konut inşa ettikleri ve Bunları kiraya \ 
vercıek suretiyle işletmeye devam ettikleri bir sistem ko
nut piyasasında hakim unsur haline getirilmelidir. 

b- Özellikle gelişmiş şehir merkezlerindeki 
konutların ticari ve idari binalar haline getirilerek ko

nut. stokunun azalmaya sebep olmaması için, imar planların
da şehrin ticari, bölgesel ve resmi binaların yapıiae^g* 
BahaJk*^- ’b«iiartilmeli . ticaret -&«Ktö3r«Htwt ve 

idarenin bin° ihtiyaçları bir programa bağlanarak, faali

yetlerin niteliğine uygun binaların yeteri kadar yapılması 
sağlanmalıdır, 

c- Şehirler kurulur ve imar planları yapılır

ken greleeeğe ait uzun bir sürenin ihtiyacı dikkate ^lınr-
lı,arsa kullanılması, alt yapı ve yoğunluk meseleleri bir

likte düşünülmeli,yapılacak konutların azami kat s°yıları 

başlangıçta iyi tesbit edilmelidir. 

V Konut işletme safhası : 

a- Konut dağılımı için tedbir olarak düşünülen 

kiralık konut piyasasının yaratılması hususu,konut işlet
me sarfhasınm rasyonel olarak işlemesini sağlamak bakımın

dan da en önemli tedbirlerden biridir. 
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b- Keza diğer bölümlerde yeri geldikçe işaret 
edildiği üzere toplu konut uygulamaliranın yapılması, koo¬ 

peratiflerin işletme safhasında da devam etmesi, bu bölüm¬ 
de de önemle belirtilmesi tereken hususlardır. 

c- Kredi müesseseleri bakım, tamir işleri için¬ 
de kredi vermeli,bu amaçlar için fonlar teşkil edilmelidir, 

6- Kamusal Yönetim ve Denetim : 

6-1. Yasama 

a. Tesbit edilmiş olan politik13 mevzuatla 
hükümlere bağlandığı takdirde başarı kazoıûal:iilm.ektedir. ;gu 

sebeple mevcut mevzuatın tesbit edilmiş politikayı gerçek— 

lû6.tireoek hükümleri ihtiva etmesi gerekmektedir. 

b. A-ncak, mevcut ve düzen bu yargının 
ışığı altında eleştirilirken, yasama işleminin ağır işlediği 

dikkate alınarak, politikanın gerçekleşmesi yönünden halen 
sağladığı imkanlardan azami ölçüde yararlanılmalıdır. Yeni¬ 
den kanunlar çıkarmak yerine mevout kanunlarda ek ve tadil¬ 

ler yapılması cihetine gidilmelidir. 

c. Konut sorununun çeşitli yanl°n için 

çeşitli kanunlar, kararnameler ve yönetmelikler çıkarmak 

yerine problemi bütün yanları ile k°psayan bir tek ana mev¬ 

zuata bağlamak yolu tercih edilmelidir. 

d. Tedbirler, gerçekleşmeleri için gerek¬ 
li ortam yaratılmadan ve bir intikal süresi tanınmadan der¬ 

hal yürürlüğe konulursa,yerine getirilememekte ve neticede 

tedbirin kendisinin lüzumsuz olduğu kanaati hakim olmakta¬ 

dır. Bu nedenle politikanın gerçekleşmesi yönünden aiınGıosl 
gerekli bu tedbir eğer mevcut sistemde ve mevzuatta bir 

değişikliği gerektiriyorsa öncelikle bu değişiklikler sağlan¬ 
malıdır. 
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6-2» Yürütme 

a. Konut* ilişkin bütün s*fh*-lar için görevli 

ve .yetkili merciler kesinlikle belli olmalıdır. Bu kuruluş¬ 
lar arasında sıkı bir işbirliği ve koordinasyon kurulmalı¬ 

dır. 

b. Bütün safhalar kontrol ve denetim altın* 

alınmalıdır. Lüzumsuz formaliteler kaldırılmalı ve mevcut 

hukuk düzeni bütün y*nl*rı ile işletilmelidir. 

c. Bu ’maçl* görevli ve yetkili kuruluşlar 

gÖrSAtlerltti. rua ^re-tİTöüek güoe ne kapasitajrp tfahip bal© 

3atixilme.li.di r. 

7. Konutl* İlgili Araştırm* ,Eğitim ve Propoganda; 

7-1. Araştırma 

a. Araştırma kaynaklarının dağınık bir 
şekilde kullanılmasının önlenmesi ve mevcut gücün israf 
edilmemesi için, araştırma çalışmalarının bünyesine uygun 

olarak *raştırm* merkezleri ve enstitüleri kurulmalıdır. 

(İcra, kuruluşları içinde araştırmaların gereği gibi yapıl¬ 
ması mümkün olmamaktadır.) Bu kuruluşlar* gerekli araştır¬ 
malar yapabilmeleri için mali imk^nl*r ve tesisler sağlan¬ 

malıdır. 

b. T*hminlerin,planlama ve progr*m ça¬ 

lışmalarının yapılabilmesi için gerekli genel ve bölgesel 
bilgiler öncelikle sağlanmalıdır. Anc*k bu bilgiler sağla¬ 

nıncaya kad*r kıs* vadeli anketler ve eksper tahminleri ile 
çalışmalar devam etmelidir, 

e. Konut* ilişkin araştırmaların neler 

olacağı ,h*ngi nedenleri kapsayacağı ve metodolojisinin na¬ 
sıl olmağı gerektiği kesinlikle ort*y* konulmalı ,bir prog¬ 
ram dahilinde çalışılmalıdır. 
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d. Araştırm’lnr öncelikle tesMt edilmiş ol**!! 
politikanın iyelerini gerçekleştirici yönde olmalıdır. 

e, Arnştırmnlnr büyük ölçüde pilot proje dene¬ 
melerine d’y* nemli dır. 

7-2. Eğitim 

n- Konut kesiminin kendine mahsus özellikle¬ 

ri olduğu dikkate ■’lm'^mk eğitim müesseselerinde bu me¬ 

sele bir eğitim konusu ol’r’-k k’bul edilmeli ve tedrisat 

pr o grn mİ’ n n’ girmelidir. 

b- Yurdun genel eğitim problemi düşünülürken 
ve pro.a?*raalenırken konut kesiminin bütün s’fh’l’rı için kr- 

liiliyn -y-e-tLş-tirilmaei hususu önemle ele ^lınamlıdır. 

c- Hizmet içi eğitime gerekli önem verilmeli¬ 
dir. 

7-3. Propognndn 

n- Konut1’ ilişkin meselelerin h’lli ve gaye¬ 
lerin t’h’kkuku için şuurlu bir efkarı umumiye ynr°-tılnmlı- 
dır. 

b- Politikayı tesbit etmek ve uygul’nmkl’ gö¬ 

revli org’nl’r t* nitem ve propog’nd’y’ gerekli önemi verme¬ 
li dir. 

c- Y’pıl’n ç’lışcmlnr ve gerçekleştirilmek 
istenen nnmçl’r h’lk oyun’- ’nl’tılemlı, tanıtılmalı ,h’lk oyu 
iknn edilmeli,teşvik edilmeli ve oezbedilmelidir. 

Bu ’emçl’ kütle haberleşmesi tekniklerinden ve 

pilot proje uygulcm 1 ’ r ı n d’n ynr’rlo.nılmnlıdır. 
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