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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu .ile Devlet Planlama Teşkilatı’na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması;, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 

Müsteşar 
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 
toplanan Konut Özel İhtisas Komisyonu Türkiye'de konutla ilgili 
gelişmeleri 12 başlık altında incelemeye karar vermiştir. 
Belirlenen 12 konuda birer çalışma gurubu oluşturulmuş, ve 
gurupların hazırladığı raporlar bu yazının eki olarak 
sunulmuştur. Her çalışma gurubu raporunda incelediği konuyla 
ilgili gelişmeleri ve ortaya çıkan sorun ve olanakları tartışmış, 
yeni plan dönemi için hedefleri ve politika önerilerini 
belirlemiştir. Bu yazıda konut sektörünün genel bir 
değerlendirmesi yapıldıktan sonra çalışma guruplarında ele alınan 
konular kısaca özetlenecektir. Son bölümde Komisyonun benimsediği 
hedef ve politika önerileri bir arada sunulacaktır. 

2 . KALKINMA PLANLARINDA KONUT 

Türkiye1 deki konut sorunu ve konut sorununa bulunan çözümler 
bakımından farklı dönemler sözkonusudur. 1923-1950 döneminde 
ülkedeki kentleşme hızının düşük olması nedeniyle, bireysel 
olarak üretilen konutlar genel olarak düşük hızda gelişen 
kentleşmenin konut gereksinimini karşılayabilmektedir. 1950-1965 
yılları arası, tüm Türkiye'de kentleşme hızının yüzde altı1lar 
düzeyine yükselmesi ile konut sorunu, iki yeni konut üretimi 
biçimi-gecekondu ve yapsatçılık - ile kendini göstermektedir. Bu 
iki yeni konut biçimi büyük ölçüde kurumsallaşmaya başlamıştır. 
Bu dönem sonlarında, konut sorunu Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından (1963-1967) ilk defa devlet planlarında ele alınmaya 
başlanmıştır. 1965-1980 yıllarında hızlı kentleşme ile konut 
sorunu ve çözümlerinin kurumsallaşma ve ekonomik açıdan sınırlara 
ulaştığı yıllardır. Bu yıllarda Toplu Konut bir çözüm olarak 
öngörülmekte ve kurumsallaşmaya başlamaktadır. Bu dönemde; 2.Beş 
Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), 3.Beş Yıllık Kalkınma Planı 
(1973-1977), 4.Beş Yıllık kalkınma Planı (1978-1983) döneminde de 
konut sorununa çözümler aranmıştır. 1980-1991 dönemlerinde, Toplu 
Konut diğer konut üretim biçimleri karşısında önemini belli bir 
ölçüde artmıştır. 5.Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) ve 
6.Beş Yıllık kalkınma Planı (1990-1994) dönemlerinde de konut 
sorununun çözümünde Toplu Konutun kurumsallaşması daha da 
güçlenmiştir ve konut sorununa alternatif çözümler aranmaya 
çalışılmıştır. 



2.1.Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1963-1967) 

Lüks konut yapımının kısıtlanması ve sağlık bakımından sakıncası 
olmayan en ucuz halk konutu tipinin seçilmesiyle, daha çok sayıda 
konut yapımını ve daha geniş bir kütlenin barındırılmasmı 
sağlamak amaçlanmıştır. İlke olarak konut yatırımlarına yapılan 
harcamaları toplam yatırımın % 20'sinden daha çok artırmadan, 
tedbirler alarak, aynı yatırımlarla daha çok konutun yapımını 
sağlamak, önlem olarak da sahiplerinin oturacakları evlerle 
birlikte, düşük kiralı halk konutları yaparak kiranın özellikle 
dar gelirli ailelerin imkanlarının zorlayıcı etkisini azaltmak, 
her türlü arsa-satım oyunlarını önleyici tedbirlerle, ev 
yaptırmak isteyenlerin uygun fiyatlarla arsa edinmesini sağlamak, 
gecekonduların içinde oturanlara konut bulmadan yıkmamak, 
herşeyden önce bu gecekonduların arsa mülkiyeti problemini 
çözmek, kamu hizmetlerini tamamlayarak durumlarını düzeltmek 
ancak çok kötü olanlarının içinde yaşayanların konut ihtiyacını 
karşılamak suretiyle ortadan kaldırmak ön görülmüştür. 

2.2. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1968-1972) 

Konut alanında, Türk Toplumu'nun gelecekte ulaşması istenen 
yaşama şartları gözönünde tutularak, bu şartların gereği olan 
nicelik ve nitelikte konut yapma faaliyetlerinin uzun süreli 
programlarla düzenlenmesi hedeflenmiştir. İlke olarak toplam 
yatırım içinde konut kesiminin nisbetini yükseltmeden çok sayıda 
konut yapımı sağlanacaktır. Bunun için yurt şartlarına uygun 
ekonomik standartta halk konutlarına yönelmek amaçlanmıştır. Bu 
plan döneminde gecekondu meselesi kendi evini yapma gücünden 
faydalanılarak halledilmeye çalışılacak, Devlet ev yapacakların 
ve evlerini iyileştireceklerin gayretlerini teknik yardım ve 
malzeme yardımı yapmak suretiyle destekleyecektir. Önlem olarak, 
üretken yatırımlara yönetilmeyen ve tüketime giden küçük 
tasarruflar değerlendirilerek konuta ayrılan mali kaynakların 
artırılması imkanından yararlanılacaktır. Bu maksatla, konuta 
ayrılabilecek tasarrufların toplanıp bu sektör içinde en iyi 
şekilde kullanılmasını sağlayacak teşkilatlar kurulacak, kamu ve 
özel sektör münasebetleri buna göre düzenlenecektir. Devlet konut 
pazarlarında gereken yerini, düzenleyici, kendi evini yapanı 
destekleyici olarak alacak ve konutların niteliği ve arzının 
özellikleri yönünden çeşitli gelir gruplarının ihtiyaç ve 
temayüllerine uygun konut yapımı teşvik edici ve sınırlayıcı 
tedbirlerle düzenlenecektir. 

2.3. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1973-1977) 

Konut ihtiyacının, öngörülen yerleşim dokusunda ve mevcut dokuda 
alınan hedef ve ilkelerle karşılanması ulaşması amaçlanmıştır. 
Öngörülen yerleşim dokusunda kamu etkili politika araçları ile 
gerekli yönlendirmeleri yapacak ve bu alanda önderlik görevini 
yüklenecektir. Mevcut dokuda yer alan gecekonduların çevre 
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sağlığında, belediye hizmetlerini sağlamada ve şehirlerin ileri 
dönemlerdeki gelişiminde sorun yaratmayacak biçimde asgari 
barınma, ruh ve beden sağlığı koşullarını yerine getirecek 
standartta yapımları disiplin altına alınacaktır. 

2.4. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1978-1983) 

Nüfus artışından, ailelerin küçülme eğiliminden ve yenileme 
faktörü nedeniyle oluşan miktardan dolayı üç farklı kent konut 
gereksinmesi mevcuttur. 

Hedef olarak konut standart tanımlarını geliştirme, sosyal konut 
yapımı, kamu lojman politikasının gözden geçirilmesi, kira 
denetiminin yapılması, yerel yönetimlerin _ kooperatifleşmeye 
öncülük etmesinin sağlanması hedeflenmiştir. İlke olarak sosyal 
ve teknik altyapı ile çok sayıda konut üretme için teknolojiler 
ve örgütlenmeler sağlanacaktır. Öncelikle konut üretimi dar 
gelirli grupların konut gereksinimlerini karşılamaya dönük olarak 
kamu desteği ve denetimi ile sağlanacaktır. 

2.5. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1985-1989) 

Gittikçe büyüyen konut açığının süratle kapatılabilmesi ve her 
ailenin .ihtiyaçlarına uygun sağlıklı bir konuta 
kavuşturulabilmesi için, konut inşaatında kullanışlı, ekonomik ve 
Türk Halkı'nın ihtiyacına ve yaşayış tarzına uygun projelerin 
teşvikine öncelik verilmesi amaçlanmıştır. Kamu lojman planı. 10 
yıl içinde tamamlanacaktır. Gecekondu bölgelerinde altyapı 
hizmetlerinin öncelikle götürülmesine önem verilecektir. ilke 
olarak, Toplu Konut uygulamalarında Devlet esas olarak 
altyapının hazırlanmasına katkıda bulunacak, arsa üretimini 
hızlandıracak, çeşitli büyüklükteki konut tiplerinin iklim 
özelliklerine ve mahalli malzeme imkanlarına göre-tip Toplu Konut 
Projeleri şeklinde ele alınmaları ve hızlı inşaat teknolojileri 
ile süratle tamamlanmaları şeklinde teşvik tedbirleri 
getirilecektir. 

2.S. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1990-1994) 

Konutun çevresi ile bir bütün teşkil ettiği dikkate alınarak 
konut tasarımı ve çevre niteliklerinin yükseltilmesine imkan 
sağlayacak mevzuatın geliştirilmesi ve konut sektörü 
yatırımlarının yerleşme hedefleri ile bir bütün halinde ele' 
alınarak yönlendirilmesi hedeflenmiştir. İlke olarak Kamu 
sübvansiyonları, altyapısı hazır arsa üretimi ile alt gelir 
gruplarına öncelik tanımak kaydıyla konutsuz kişiler için yapılan 
sosyal konutlara ağırlık verilecek ve konut büyüklüklerini 
düşürecek şekilde düzenlenecektir. 

Önlem olarak konutların inşaat ve kullanımında tasarruf sağlamak 
amacıyla mahalli malzemeleri değerlendiren, iklim şartlarının 
dikkate alan, israfı azaltan proje teknolojileri teşvik edilecek 

3 

U p f 
Dokümantasyon ve Kütüphane Şb 



ve Türkiye şartlarına uygun konut yapım teknolojilerinin 
belirlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Konut 
sayımlarının periyodik hale getirilmesi sağlanacaktır. Kamu 
lojman yatırımları kalkınmada öncelikli yöreler ile konut 
sıkıntısı çekilen küçük yerleşmelerde sürdürülecektir. Bu planlı 
dönemde konut ihtiyacının çözümünde belediyelerle, belli alanları 
konut arsası olarak belirleyip altyapı götürmeleri, 
gecekondulaşmayı önlemek amacıyla "Kendi Evini Yapana Yardım" 
programı içinde nüve konut projeleri hazırlama ve öncelikle alt 
gelir grupları için kiralık ve mülk konut üretimini sağlayacak 
gerekli düzenlemeleri yapma görevleri verilmiştir. 

3. KONUT SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 

Türkiye'de kentleşme 19801li yıllarda ekonomik, sosyal ve politik 
alanlarda ortaya çıkan değişikliklere paralel bazı özellikler 
göstererek önemini sürdürmektedir. 1970'lerin sonlarından 
itibaren gelişmiş batı ülkelerinin çoğunda Keynes1ci ekonomik 
görüşün yerine paracı görüşün hakim olması, mali sıkıntılarla 
karşılaşan refah devleti politikalarında da önemli değişiklikleri 
beraberinde getirmiştir. Konut sektörü bu değişmelerden etkilenen 
sektörlerin başında gelmektedir. Merkezi ve yerel yönetimler 
konut üretimi için kaynak ayırmak yerine ailelerin konut 
edinmelerine yardımda bulunmaya öncelik vermişlerdir. Bunun 
sonucu sosyal konut yapımı çok azalmış, mülk konutun payının 
artışıyla birlikte konut kredilerinin önemi ve toplam kredi 
stoğuna oranı çoğalmıştır. Bu alanda uzun süredir faaliyet 
gösteren, vergi bağışıklıkları ve devlet garantileriye korunan 
konut kredisi alanında uzmanlaşmış kurumlarm yanısıra ticari 
bankalar da konut kredisi vermeye başlamışlardır. Sermaye 
piyasalarının konut kredileriyle ilgili kesiminde rekabetin 
artması sonucu geleneksel kredi kurumlarmı koruyan ve 
ayrıcalıklı koşullarda çalışmalarını sağlayan pek çok tedbir 
kaldırılmıştır. 

Türkiye'de konut piyasası gelişmiş batı ülkelerinden oldukça 
farklı koşullarda çalışmaktadır. En başta kentleşmenin hala 
yüksek sayılabilecek oranlarda sürmesi nedeniyle kentlerde artan 
nüfus için çok sayıda yeni konut üretilmesi gerekmektedir. 
Dünya'da son yıllarda artan küreselleşme eğilimleri kentleri 
farklı şekillerde etkilemektedir. Dünya ulaşım ve iletişim ağları 
ve sermaye hareketleriyle bütünleşme yönünden İstanbul diğer 
kentlere göre oldukça önde gitmektedir. Kentler arasındaki bu 
farklılık yatırımların yoğunluk ve kompozisyon olarak ülke 
mekanında dağılımına yansımaktadır. 

Teknolojik gelişmeler de sanayi ve hizmetlerin örgütlenmesinde 
değişikliklere yol açmaktadır. Metropollerde Dünya ile 
bütünleşmenin gereği olarak sunum düzeyi metropolün küresel 
işlevine göre farklılaşan teknolojik bakımdan ileri altyapı ve 
yüksek teknoloji kullanan sanayi ve hizmetler yer almaktadır. 
Ancak ileri ulaşım ve iletişim ağlarının yardımıyla metropollerin 
ülke ve bölgedeki ekonomik faaliyetleri denetleme ve koordine 
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etmede etkinlikleri artarken, teknolojik gelişmeler sanayide 
esnek üretim modellerinin ortaya çıkmasına yol açarak fiziksel 
olarak metropollere bağımlı olmayan sanayi gelişmesini olanaklı 
duruma getirmektedir. Esnek üretimin Türkiye'de henüz sanayi 
üretiminin ülke mekanındaki dağılımında belirleyici konuma 
geldiği söylenemezken metropollerden özellikle İstanbul 
Metropoliten Alanında uluslararası sermaye ile bütünleşen sanayi 
ve hizmetlerde son yıllarda artan bir yoğunlaşma görülmektedir. 

Türkiye'de iç göçün genellikle ekonomik faaliyetlerdeki 
yoğunlaşmayı izlemesi nedeniyle İstanbul, nüfusu 10 milyona 
yaklaşan bir metropol durumuna gelmiştir. Hızlı nüfus 
artışıyla birlikte sanayide çalışanların oranının da arttığı 
İstanbul, bu özelliğiyle gelişmekte olan ülkelerde örneğine pek 
rastlanmayan bir metropol durumundadır. İç göçün, İstanbul'un 
yanısıra dış dünya ile ilişki düzeyine göre diğer metropollere 
de yönelmesi konut gereksiniminin en çok metropollerde artmasına 
neden olmaktadır. Konut gereksiniminin hızla arttığı diğer bir 
yöre de Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Güvenlik sorunları 
nedeniyle bu bölgede kırsal alanlardan kentlere yoğun bir göç 
hareketi ortaya çıkmıştır. 

İkibinli yıllardan önceki son tam dönem olan Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dönemine girilirken Özel İhtisas Komisyonunun 12 
başlıkta topladığı konut sektöründeki gelişmeler bu yazının 
ikinci bölümünde özetlenecektir. 

4. KONUT SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE ÖNERİLEN HEDEF POLİTİKALAR 

4.1. Konut Gereksinimi ve Talebi 

Türkiye'de belediye teşkilatı olan yerleşmelerde 1970-1990 
döneminde artan hane sayısının % 94'üne eşit sayıda konutun 
yapımına başlanmıştır. Aynı dönemde yapı kullanma izni alınan 
konutların artan hane sayısına oranı % 50'dir. 1970-1980 ve 1980- 
1990 dönemleri ayrı ayrı ele alındığında her iki oranın da hemen 
hemen sabit kaldığı görülmektedir. Gerçek gereksinimi bulmak için 
hane sayısındaki artışa yanan-yıkılan ve konut dışı kullanıma 
dönüşen konut birimi sayısının ve önceki dönemlerde 
karşılanamayan gereksinimin eklenmesi gerekir. Böyle hesaplanacak 
gereksinime göre ruhsatlı konut sunumunun payı yukarıdaki 
oranlardan daha az olacaktır. Yapımı tamamlanan konutların bir 
bölümünün iskan ruhsatı alınmadan kullanıldığı bilindiğinden 
ruhsatlı olarak gereksinimin yaklaşık üçte-ikisi kadar sayıda 
konut üretildiği tahmin edilebilir. 

Ruhsatlı olarak üretilen konut sayısının artan hane sayısına 
oranı iller arasında büyük farklar göstermektedir. 1985-1990 
döneminde 26 ilde artan hane sayısından fazla konut için inşaat 
ruhsatı alınmışken, iskan ruhsatı fazlalığı olan il sayısı 
25'tir. Bu illerin bir bölümü tatil konutlarının yoğunlaştığı 
kıyı illeridir. En çok nüfusu olan 5 metropolden İzmir'de hem 
inşaat ruhsatları hem yapı kullanma izinleri. Bursa'da ise 
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yalnızca inşaat ruhsatları hane sayısındaki artıştan fazladır. Bu 
iki metropolün yer aldığı illerde ikinci konut üretimi de 
yoğunlaşmıştır. Diğer taraftan, özellikle Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki illerde artan hane sayısının küçük bir bölümü için 
ruhsatlı konut üretilmektedir. Ruhsatlı sunumla karşılanmayan 
gereksinim gecekondu ve diğer ruhsatsız inşa edilmiş konutlarla 
karşılanmaktadır. Orta ve üst gelir gurupları arasında artan özel 
araba sahipliği kamu taşıma sistemlerine bağımlılığı azaltmakta 
ve arsanın ucuz olduğu kentlerin uç alanlarında kooperatifler ve 
özel girişimciler eliyle inşa edilen bahçeli 1-2 katlı konutlara 
talebi arttırmaktadır. Konut gereksiniminin talebe 
dönüşebilmesinde en etkili aracın kredi desteği olması nedeniyle 
yeni konut yaptıran veya satın alanlara yeterli miktarda kredi 
sağlanamaması konut arzının gereksinimi karşılayacak düzeylere 
ulaşmasını engellemektedir. Diğer taraftan arz-talep açığının 
sürdüğü koşullarda hazır konuta hesapsız kredi desteği sağlanması 
konut fiyatlarında spekülatif kazanca olanak veren bir artışa 
neden olmaktadır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ruhsatlı konut 
sunumunun arttırılması en başta gelen hedef olmalıdır. 1970-1980 
dönemindeki kentsel nüfus artış hızının sürmesi halinde belediye 
teşkilatı olan yerleşmelerde yalnızca yeni hanehalklarının 
barınması için beş yılda toplam 2,6 milyon yeni konut yapılması 
gerekecektir. Kullanım amaçlı konut talebinin yanısıra, 
kiracıları koruyan önlemlerin sürdürülmesi koşuluyla yatırım 
amaçlı konut talebini de özendirecek tedbirler alınmalıdır. Büyük 
konut açığı olan illere gerekli finansman desteği sağlanmalıdır. 
Konut talebindeki çeşitlenmeyi dikkate alacak konut kredi ve 
sunum politikaları geliştirilmelidir. Kamu bünyesinde, alt gelir 
guruplarmin barınma sorunlarının çözümüne yönelik politikalar 
üretecek ve uygulamayı denetleyecek bir örgütlenmeye 
gidilmelidir. 

4.2. Konut Üretimi 

1980'li yılların başında konut sektörünün girdiği derin krizin 
ardından 1984 yılında Toplu Konut Fonu'nun kurulup Fon'dan çok 
sayıda konut için kredi verilmeye başlanmasıyla birlikte yapımına 
başlanan konut sayısı hızla artmıştır. 1987 yılında 497 bin konut 
birimi için inşaat ruhsatı alınmasıyla ulaşılan doruğun ardından 
1990 yılına kadar yapımına başlanan konut sayısı 381 bine kadar 
gerilemiş, daha sonraki yıllarda 400 binin üzerinde kalmıştır. 
Iskan ruhsatı alman konut sayısı sürekli artarak 1989 yılında 
250 bini aşmıştır. Toplu Konut Fonu'ndan yarım kalan kooperatif 
konutları için kredi verilerek inşaat stokunun eritilmesiyle 
iskan ruhsatı verilen konut sayısı 1992 ve 1993 yıllarında 268 
bine ulaşmıştır. 

1980 yılı sonrasında kooperatifler eliyle üretilen konut 
sayısında önemli artışlar olmuştur. Ancak kooperatiflerin konut 
üretimindeki paylarının artışına paralel olarak konut 
kooperatifçiliğinin aksayan yönleri de ortaya çıkmıştır. 
Özellikle kooperatif projelerinde tasarım ve yapı kalitesi ile 
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ilgili sorunlar, inşaat süresinin uzunluğu, kar amacı gütmeyen 
bir sunum şekli olan konut kooperatifçiliğinin bu özelliği ile 
bağdaşmayan örneklerin çoğalması gibi konularla ilgili olarak 
önlem alınması gerekli duruma gelmiştir. 

Toplu Konut İdaresi tarafından yürürlüğe konulan "Belediye 
Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve 
Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik" uyarınca belediyeler 
tarafından yapımı örgütlenen en az 400 konutluk projeler, kar 
amacı gütmeyen konut sunumunda yeni bir atılım olmuştur. Toplu 
Konut İdaresi doğrudan yapımını gerçekleştirdiği projelerin 
yanısıra, yaklaşık yarısı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde 
olmak üzere altyapılı arsa üretimine başlamıştır. Bu yolla toplu 
konut yapımı için hazır duruma gelen önemli büyüklükte bir arsa 
stoku yaratılmaktadır. 

Satış amaçlı konut üretiminde küçük sermayeli girişimcilerin 
payı azalırken büyük arazileri imara açarak konut yapımına 
girişen orta ve büyük sermayeli üreticilerin payı artmaktadır. 
Türkiye'de bu tür konutların satış fiyatının aile gelirine 
oranı, gelişmiş Batı Ülkelerine göre yaklaşık % 50 yüksektir. 

Ucuz konut üretebilen konut sunum biçimlerinin teşvik edilmesi, 
konut yapımında ileri yapım tekniklerinin kullanımının 
arttırılması, inşaat malzemesi üretiminde standartlaşmaya 
gidilmesi, niteliksiz malzeme kullanımının, önlenmesi, yapı 
sigortası uygulamasının yaygınlaştırılması, konut maliyetleri 
içinde arsa maliyetinin payını azaltacak önlemlerin alınması, bu 
amaçla kamunun elindeki arsa stoğu arttırılarak bu arsalar 
üzerinde kar amacı gütmeyen konut sunumunun arttırılması, kentsel 
altyapıda ekonomiler sağlayacak standart ve alternatiflerin 
geliştirilmesi konut sunumuyla ilgili en önemli hedeflerdir. 
Kamunun elindeki arsaların, üzerlerinde gerçekleştirilecek konut 
sunumu dikkate alınmadan satışından kaçınılmalıdır. Kooperatifler 
eliyle daha kısa sürede daha nitelikli konut üretilmesini 
sağlayacak önlemler alınırken kooperatiflerin kiralık konut 
üretmelerine de olanak tanıyacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

4.3. Konut Finansmanı 

Bir konut finansman sisteminin sürekliliği kaynak akışının 
düzenli olması halinde olanaklıdır. Gelişmiş ülkelerde konut 
finansmanı için gerekli kaynaklar sermaye piyasalarından elde 
edilebilirken, gelişmekte olan ülkelerde bazı kamu kuruluşlarının 
birikimleri, genel bütçeden yapılan tahsislerle özel vergiler 
veya zorunlu tasarruf yöntemleriyle oluşturulan fonlar bu amaçla 
kullanılmaktadır. Kamu eliyle oluşturulan kaynaklar ekonomik kriz 
dönemlerinde başka sektörlere aktarılabildiğinden güvenli olmayan 
kaynaklar olarak bilinir. Bireysel birikimlerin konut finansmanı 
için kullanılması en başta gelen hedef olmakla birlikte yüksek 
emflasyon ortamında ve finansman kaynaklarının kullanımı için 
rekabetin çok olduğu koşullarda bu hedefe ulaşılması oldukça 
güçtür. 



Türkiye'de 1989 yılına kadar kamu kurulularınca verilen konut 
kredilerinin faiz oranları enflasyonun çok altında kalacak 
düzeyde düşük tutulmuş, sonuçta bu amaçla kullanılan fonlar hızla 
erimiş, kredi veren kamu kurumlarının finansman güçlüğü içine 
düşmelerinin yanısıra konut kredisi için yeni kaynakların 
yaratılması gerekmiştir. 1963-1980 döneminde konut kredilerinin 
toplam özel sabit sermaye yatırımları içindeki payı % 15 
düzeyinde kalmıştır. Toplu Konut Fonu1ndan kredi verilmesinin 
etkisiyle 1985 yılında bu oran % 24'e yükselmiş, ancak konut 
yatırımlarının artmış olmasına karşın Fon gelirlerinden Genel 
Bütçe'ye yapılan aktarmalar nedeniyle, 1988 yılından itibaren 
Toplu Konut Fonu kredilerinin toplam konut yatırımlarına oranı 
% 10'un altına inmiştir. 1989 yılında Emlakbank'm başlattığı 
Yuva Kredisi uygulamasına diğer bankalar tüketici kredisine 
benzer koşullarda konut kredisi vererek katılmışlardır. Emlakbank 
1992 yılının ikinci yarısında Konut Edindirme Yardımı 
mevduatlarını da kullanarak uzun vadeli dövize endeksli ve Türk 
Parası karşılığı olarak yaklaşık 60 bin konut için kredi 
kullandırmıştır. Kaynağın tükenmesi üzerine kredi uygulamasına 
önemli kısıtlamalar getirilmiştir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde konut kredisi olarak 
kullanılabilecek kaynaklar arttırılmalı ve çeşitlendirilmeli, 
küçük tasarrufların bu amaçla kullanılmasının yolları 
bulunmalıdır. Özellikle uzun vadeli ipoteğe dayalı Leasing, Yapı 
Tasarruf Sistemi ve Gayrimenkul Yatırım Sertifikaları gibi konut 
finansman araçları süratle hayata geçirilmelidir. Konut Edindirme 
Yardımının kullanımındaki sınırlamalar kaldırılarak Emlakbank'ta 
toplanan mevduatın haksahipleri tarafından Toplu Konut Fonu'ndan 
kredilendirilen konutlar için kullanılmasına olanak verecek 
düzenlemeler yapılmalıdır. Kamunun elindeki fon ve kaynakların 
konut finansmanı için kullanımı Toplu Konut İdaresi1nin yetkisine 
bırakılarak etkili bir sistemin yaratılması sağlanmalıdır. 

4.4. Konut Fiyatları 

Türkiye'de konut fiyatları konusunda en önemli eksiklik gerek 
Türkiye bütünü gerekse kentlere göre konut ve arsa fiyatları 
istatistiklerinin toplanmamasıdır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün yayınladığı Kırsal ve Kentsel Yerler Tüketici 
Fiyatları Endekslerinde verilen konut fiyatları endeksi konutla 
ilgili harcamalarla ev tamiri ve bakımıyla ilgili harcamaları 
kapsamaktadır. Bu nedenle konut fiyatlarının gerçek bir 
göstergesi sayılamaz. Konut fiyatlarının kentlere göre ve zaman 
içinde değişimiyle ilgili istatistiklerin bulunmaması nedeniyle 
konut arz ve talebinde değişikliklere yol açan politikaların 
konut fiyatları üzerindeki etkileriyle ilgili, güvenilir veriler 
elde edilememektedir. İstanbul Ticaret Odasının İstanbul şehri 
için derlediği Ücretliler Geçinme Endeks Sayılarında kira ve ev 
bakımı harcamaları endeksi de bulunmaktadır. Ancak bu endeks 
yalnızca İstanbul için derlendiğinden diğer kentlerle 
karşılaştırılması mümkün değildir. 



Konut fiyat düzeyleri ve kiralar bir kentin değişik semtlerine 
göre farklılaşabildiğinden bu konularda güvenilir istatistiklerin 
derlenmesi için "kesitlerarası" yeterli sayıda örnek seçilmesi 
gerekmektedir. Bir yıldan diğerine örneklerin mekansal 
dağılımının değişmesi halinde güvenilir "zaman serisi" verileri 
elde edilemeyecektir. 

Konut yapım maliyetleri ile ilgili tüm iller bazında belediyeleri 
kapsayan istatistikler DİE'nün inşaat İstatistiklerinden elde 
edilmektedir. DİE ayrıca bina inşaatında kullanılan girdileri 
işçilik, makina ve malzeme grupları altında toplayıp bu gruplara 
ve her grubu oluşturan alt gruplara göre maliyetlerdeki değişmeyi 
üçer aylık dönemler için, endeksler 1991=100 olmak üzere 
yayınlamaya başlamıştır. Böylece konut ve diğer kullanım amaçlı 
bina yapım maliyetlerindeki değişmelerin kısa zaman aralıklarıyla 
izlenmesi olanaklı duruma gelmiştir. Diğer taraftan İstanbul 
Ticaret Odası tarafından İstanbul kenti için Toptan İnşaat 
Malzemeleri Fiyat Endeksi derlenmektedir. 

Türkiye gibi ruhsatlı konut üretiminin gereksiniminden az olduğu 
bir ülkede konut fiyatlarındaki değişmenin enflasyon oranından 
daha az olması beklenemez. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde konut fiyatlarıyla ilgili en önemli gelişme 1992 
yılının ikinci yarısında Emlakbank'm döviz veya Türk Parası 
karşılığı 15 yıla kadar geri ödeme dönemli Yuva Kredisi 
uygulamasını başlatmasının ardından konut fiyatlarının hızla 
yükselmesidir. Reel olarak bazı kentlerde konut fiyatlarının 
% 35'ler düzeyinde arttığı emlak büroları tarafından 
belirlenmiştir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde konut, arsa ve diğer 
taşınmaz malların fiyatlarını kapsayan istatistiklerin 
derlenmesine başlanmalıdır. Konuta yatırım amaçlı talebin 
arttırılması ve etkili bir konut kredisi sisteminin kurulması 
için güvenilir fiyat istatistiklerine gereksinim duyulmaktadır. 
Konut fiyatlarındaki değişmeler üçer aylık dönemlere göre de 
izlenerek, fiyat hareketlerine karşı oluşturulacak politikaların 
zamanında belirlenip yürürlüğe konulması sağlanabilir. 

4.5. Alt-Gelir Gruplarına Konut Sunum Biçimleri ve 
Gecekonduda Dönüşüm 

Kente göç eden dar gelirlilerin konut edinme yolu olarak gelişen 
gecekondu, özellikle 1980'li yıllarda ilgili mevzuatın da 
yardımıyla nitelik değiştirmiş ve günümüzde yer yer kentsel 
rantlara el koymanın ve arsa spekülasyonunun aracı durumuna 
gelmiştir. Son dönemlerde çıkarılan İmar Affı Kanunları, altyapı 
maliyeti yüksek çok katlı yapılaşmaya olanak tanımıştır. 

Ancak 2981 sayılı Kanun uyarınca hazırlanan Islah İmar Planları, 
gecekonduların çok katlı apartmanlara dönüşmesine olanak 
tanıyacak bir parselasyon düzeni getirebilmek amacıyla çok 
hisseli parseller yaratmıştır. Böyle bir parsel düzeni gecekondu 
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alanlarının çoğunda dönüşümü olanaksız duruma getirirken, 
konutlarını iyileştirmek isteyen gecekondu sahiplerini de bu 
girişimlerinden caydırmaktadır. 

Yüksek rant olanağı bulunan yerlerde Islah İmar Planlarıyla 
verilen çok katlı yapılaşma izni kolayca gerçekleştirilmekte ve 
barınma amacıyla gecekondu inşa edenlere büyük miktarda gelir 
transferinin aracı olmaktadır. 

Kentlerde ruhsatlı konut sunumu gereksinimin en çok üçte ikisini 
karşılayabildiğinden gecekondu yapımı Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı döneminde de sürmüştür. Özellikle son yıllarda göç 
dalgasının odaklaştığı İstanbul'da gecekondular çevresel 
sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Gecekondu yapımının tapu dağıtımı ve çok katlı yapılaşma izni 
vermeyi amaçlayan yeni af yasalarıyla teşvik edilmesinden 
kaçınılmalıdır. Kamu arsalarının, üzerinde gecekondusu 
bulunanlara tapuları verilerek mülkiyetlerinin devredilmesi 
yerine belirli bir süre kullanım hakkı sağlayan çözümler 
bulunmalıdır. Özel mülkiyetteki arsalar üzerine işgal veya 
hisseli tapulu olarak ruhsatsız konut yapımı, emrivakileri tescil 
eden yasal düzenlemelerle özendirilmemelidir. Mevcut gecekondu 
yerleşmelerinde bir taraftan yaşam koşullarının iyileştirilmesi 
için kamu servislerindeki eksiklikler giderilmeli, diğer yandan 
bu yerleşmelerin toplu konutlar şekline dönüşümünü 
kolaylaştıracak önlemler alınmalıdır. Bu konuda belediyeler ve 
merkezi yönetime bağlı kuruluşlar düzenleyici roller üstlenmenin 
yanısıra girişimlerde öncülük de yapmalıdır. 

Dar gelirlilerin kendi emeklerini de kullanabilecekleri yollarla 
konut edinmelerine olanak tanıyacak girişimlerde bulunulmalıdır. 
Ucuz arsa, proje, inşaat malzemesi ve finansman sağlanmasının 
yanısıra yapımın örgütlenmesi konularında girişimlerde 
bulunulmalıdır. 

4.6. Konutla İlgili Planlama Pratiği ve Mevzuatı 

Türkiye'de 1980'li yıllarda yapılan yasal düzenlemeler sonucu 
plan yapma ve onama yetkisinin belediyelere verilmiş olmasına 
rağmen Toplu Konut, Turizm Teşvik ve Çevre Kanunlarında belediye 
sınırları içinde merkezi yönetime bağlı kuruluşlara ilgili 
kanunlarda tanımlanmış işlevler için plan yapma ve onama yetkisi 
verilmiştir. İmar Affı Yasası olarak^bilinen 2981 sayılı Yasa 
uyarınca ilçe belediyelerinin Islah İmar Planı yapma yetkisi, 
3030 sayılı Yasada tanımlanan büyükşehir belediyelerinin 
onayladığı nazım plana uygun olarak ilçe belediyelerinin uygulama 
imar planı yapabilme yetkisiyle çelişmektedir. 

Belediye ve mücavir alan dışında toplu konut yerleşmeleriyle 
ilgili plan onama yetkisinin İl İmar Müdürlüğü'ne bırakılmış 
olması nedeniyle belediyelerin kentsel gelişmeyi yönlendirme ve 
denetleme yetkisi kısıtlanmıştır. Böyle bir plan onama sürecinde 
çoğu kez birbirinden kopuk olarak konumlanan toplu konut 
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yerleşmelerine altyapı götürülmesi ile ilgili olarak belediyelere 
yüklenen maliyetler gözardı edilmektedir. Kısa dönemde altyapı 
için gerekli kaynağın bulunmasının güçlüğü nedeniyle altyapı 
sunumunun tamamlanması uzun zamana yayılabilmektedir. 

Toplu Konut İdaresinin toplu konut yapımcılarına altyapı kredisi 
de vermeye başlaması yerleşme içi altyapının konutlarla birlikte 
tamamlanmasına olanak vermektedir. 

Toplu Konut yerleşmelerinde arzulanan çevre kalitesinin 
sağlanamamasında önemli bir etken bu alanların planlama ve 
tasarımı için yasal düzenlemelerin eksikliğidir. Mevcut mevzuat 
parsel bazında yapılaşmayı esas almaktadır. Arazi kullanım 
kararları yoğunlukları belirleyip altyapının planlanmasına 
öncülük etmekte, üst yapının bu sınırlar içinde oluşmasını 
öngörmektedir. Toplu konut alanlarının, bütüncül bir yaklaşımla, 
üst ve altyapı olarak birlikte planlanması ve tasarlanmasına 
imkan veren bir mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

Yedinci Beş Y'ıllık Kalkınma Planı döneminde kent planlamasında 
karar verme sürecindeki çelişkiler giderilmelidir. Özellikle 
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerin bazı 
konularda alınmış olan plan onay yetkileri tekrar verilmelidir. 

4.7. Konutla Yaşam ve Çevre Kalitesi 

Ülkemizde önceki plan dönemlerinde sayısal artışa önem veren 
konut teşvik önlemleri olumlu sonuç vermiştir. Ancak stok hızla 
büyürken nitelik konusu gözardı edilmiştir. Bu nedenle pek çok 
toplu konut yerleşmesinin önemli niteliksel sorunları 
bulunmaktadır. 

Nitelikli bir konut çevresi güvenli, sağlıklı, konforlu, 
kullanışlı, bakımlı ve anlamlı olduğu kadar enerji ve çevreye 
duyarlı olmalıdır. 

Konut yaşam çevrelerinin bireysel, sosyal ve kültürel gelişmeyi 
arttırıcı biçimde tasarlanması esastır. Bu amaçla konut alanları 
kentsel tasarım ölçütleri geliştirilmelidir. Diğer taraftan 
konutta yaşam ve çevresinin niteliği normatif ve sayısal 
değerlerle ifade edilen ölçütlerle belirlenebilir. Bir konut 
çevresinin sağlanması için gerekli performans özellikleri gerek 
sözel gerekse sayısal olarak belirlenmeli, uygulanmaları 
için yönetmelikler, standartlar ve şartnameler 
oluşturulmalıdır. Getirilecek ölçütler konut ve 
çevresinin planlama, tasarım, yapım, bakım ve yönetim 
evrelerinde işlerlik kazanmalıdır. 

Küreselleşme sürecinin hızlandığı ortamda yapı sektörü için 
normlar, standartlar ve mevzuat getirilirken bu konulardaki 
uluslararası ölçütler dikkate alınmalıdır. 
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Oluşturulacak kriterler arasında binaların performans kriterleri 
de bulunmalı ve konut yapım sektörü performans 
standartlarına göre değerlendirilmelidir. Yapıların 
sigortalanmasında performans ölçütleri dikkate alınmalıdır. 

4.8. Mevcut Konut Alanlarında Koruma ve İyileştirme 

Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimlere tarihi değeri olan 
kentsel çevrelerin korunması ve iyileştirilmesi için yasalarla 
verilmiş görev ve yükümlülükler bulunmaktadır. Ancak bu görev ve 
yükümlülüklerin yeterince etkin kullanıldığını söylemek mümkün 
değildir. Diğer imarlı konut alanlarının bakım-onarımının 
sağlanması konusunda benzer yaptırım gücü olan görev ve yetkiler 
tanımlanmamıştır. 

Tarihsel çevrelerin korunup sağlıklı iyileştirilmesini 
güçleştiren yerleşme (alan), kullanım ve planlama temelli çeşitli 
sorunlar vardır. Tarihsel kent dokuları korunması gerekli 
niteliklerini yitirmekte, tescilsizlerle birlikte bazı tescilli 
yapılar da yıkılarak yerlerine çevreye uyumsuz yapılar 
yapılmaktadır. Konunun esas sahibi olması gereken yerel 
yönetimlerin tümünün yeterince, bilinçli girişimlerde bulunduğu 
söylenemez. Kültür Bakanlığı'nm emrinde 1985 yılında kurulan 
"Onanma Katkı Fonu'na Bütçeden aktarılan çok sınırlı para, az 
sayıda 1. derecede korunacak yapı için kullanılmaktadır. "Kesin 
İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Parsellerin Hazine Arazileriyle 
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik" ise kentsel sit alanlarını 
kapsam dışı bırakmıştır. 

Tarihi çevrelerin dışındaki imarlı konut stoku, yapılaşma 
haklarının sürekli arttırılması nedeniyle yıkılıp yeniden inşa 
edilme baskısı altındadır. Yapıların fiziksel eskime olmadan ve 
toplum açısından ekonomik ömürleri dolmadan yenilenmeleri büyük 
toplumsal kayıplara yol açmakta, kentsel altyapı.hızla yenilenen 
alanlarda kısa sürede yetersiz duruma gelmektedir. 

Tarihi çevrelerin ve tescilli yapıların korunması için Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, merkezi yönetim eliyle 
kullandırılan kaynaklar büyük oranlarda arttırılmalı, Toplu Konut 
ve Geliştirme Destekleme Fonlarının bu amaçla kullanımlarına 
olanak verecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kaynak kullanımını düzenleyen mevzuat oluşturulmalı, 
belediyelerin yönetiminde gerçekleştirilecek çevresel ve bina 
ölçeğindeki korumanın plan ve projelerinin hazırlanması ve 
yapımın örgütlenmesinde profesyonel hizmet veren kuruluşlar 
kullanılmalıdır. 

Tarihi çevrede yer alan konutla :m yanısıra diğer konut stokunda 
da fiziksel eskime olmadan eksilmeyi önlemek için imar planları 
değiştirilerek mevcut kent dokusunda yapılaşma yoğunluklarının 
arttırılmasından kaçınılmalıdır. 
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Mevcut stoktan eksilmeyi önlemek için yıkıp yeniden yapma süreci 
etkili bir vergi politikası ile, iyi durumdaki binalar için 
caydırıcı duruma getirilmelidir. Bina onarımları için de kredi 
verilmesi olanakları bulunmalıdır. Ayrıca planlama mevzuatı, 
yapılaşmış alanlarda yoğunlukların sık sık ve altyapı ile ilgili 
kararlardan bağımsız olarak arttırılmasına olanak vermeyecek 
şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

4.9. Toplu Konut Yerleşmelerinin Yönetimi ve İşletilmesi 

1980'li yıllardan itibaren bireysel konut üretiminin yerini 
giderek toplu konut üretiminin alması, konut blokları dışındaki 
kentsel yaşam çevrelerinde toplu ihtiyaçlar için ortak alan ve 
tesislerin bulunması ve ortak hizmet üretilmesi, konut dışı 
çevrenin ortak fayda ve değer yaratıcı nitelikler taşıması Toplu 
Konut Alanlarında yönetim ve işletme sorunlarını gündeme 
getirmiştir. 

1983 sonrası yapılan yasa değişiklikleri ile bir parselde birden 
çok yapı inşa edilebilmektedir. Dolayısı ile parsel, yapı adası 
özellikleri kazanmakta, konut blokları dışında ortak kullanıma 
açık alan ve tesisler ortaya çıkmaktadır. Kamuya terkedilen 
yerler dışında, ortak alanlarda yatay mülkiyet de 
oluşabilmektedir. Ancak bireysel mülkiyetlerin toplamı olarak 
belirlenen ortaklaşa (müşterek) mülkiyet esasına dayalı bir 
sistemde her kat maliki yalnız kendi maddi çevresine karşı 
sorumluluk duymakta, kendi bağımsız mülkü dışındaki çevreye 
ilgisiz kalmakta ve ortak bakım ve yönetime katılmamaktadır. 

Türkiye'deki "Toplu Konut" projelendirme-uygulama ve yapım 
sonrası yönetim ve işletme sorunlarının yaşandığı dört tür 
belirgin Toplu Konut sunum modeli bulunmaktadır. 

4.9.1. Kooperatif Birlikleri ve Kooperatiflerce 
Gerçekleştirilen Toplu Konut Alanları 

Kooperatiflerin gerçekleştirdiği toplu konut alanlarında Belediye 
Hizmetleri sunumu olumsuzluk göstermektedir. Belediyeler temel 
altyapı (kanal, su, yol, vb.) hizmetlerinde %50-60 düzeyinde 
başarılı olmuşlardır. Ancak çöp, aydınlatma, otobüs, vb. 
hizmetlerde ancak % 30 düzeyinde yeterli olabilmektedir. Yeşil 
alan, spor-oyun alanları ve toprak hizmetlerinde büyük ölçüde 
yetersiz kaldıkları vurgulanmaktadır. 

Kooperatif yasasına göre kooperatif örgütünün özel-tüzel kişiliği 
konut inşaatı bittikten sonra sona ermektedir. Kooperatifin 
sürekliliğini ve konut dışı ortak alan ve tesislerin yönetimi ve 
işletmesi için parsel-blok dışında örgütlenmeyi zorlayıcı yasal 
kurallar bulunmamaktadır. 
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4.9.2. Özel Toplu Konut Yapım Şirketlerinin Gerçekleştirdiği 
Toplu Konut Alanları 

Yapımcı şirketler konut dışı alan ve tesislerin getirdiği değer 
artışına bağlı olarak "özel servis şirketleri" kurmakta ve konut 
birimlerini düzenli ve bakımlı çevresiyle birlikte 
pazarlamaktadırlar. 

Ancak özel şirket bu hizmeti bir prestij ve pazarlama aracı 
olarak ve inşaatlar devam ettiği sürede kullanmaktadır. 
Dolayısıyla özel şirketlerce geliştirilen toplu konut alanlarında 
yerleşen aileleri ve yapımcı kuruluşların görev ve yetkilerini 
düzenleyecek, örgütlenme biçimlerini tanımlayacak yasal önlemlere 
gereksinim duyulmaktadır. 

4.9.3. Bankaların Geliştirdiği Toplu Konut ve Yeni Yerleşim 
Alanları 

Büyük ölçekli bir "uydukent" projesinin etaplar halinde kullanıma 
sunulması ve işletmeye alınıp yönetilmesini sağlamak üzere, 
yürürlükteki Kat Mülkiyeti Yasasının yetersizlik ve dar kapsamını 
aşmayı amaçlayan bir Hizmet ve İşletme Şirketi modeli 
geliştirilmiştir. 

4.9.4. Toplu Konut İdaresi1nin Geliştirdiği Toplu Yerleşim 
Alanları 

Kamu fonları ile gerçekleştirilen bu yeni yerleşim alanlarında 
geçiş dönemi sayılabilecek en az 10 yıllık bir süre uygulamada 
kalacak ve kamu fonları ile desteğin sürdürülebileceği bir yerel 
yönetim ve kentsel işletme modeli geliştirilmelidir. Bu önlemin 
alınması içinde gündemde bulunan yeni belediye yasası 
çerçevesinde yeni yerleşmeler için özel hükümlere ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Yukarıda dört toplu konut sunum biçimi içinde geçerli olan 
sorunlara çözüm getirecek önlem ve yasal düzenleme başlıkları 
şöyle sıralanabilir. 

a) Toplu konut projeleri, nüfus ve konut sayısı büyüklükleri 
dikkate alınarak ve bu nüfusun gereksinimi olan sosyal ve 
teknik altyapı ve diğer hizmet ve tesislerin sayı ve 
çeşitliliğine göre Ada, Site, Mahalle, Semt, Kentsel Birim 
(yeni yerleşme) ölçeklerinde guruplandırılmalıdır. Bu 
guruplandırma hem planlama ve projelendirme aşamasında hem de 
uygulama ve uygulama sonrası yönetim ve işletme 
aşamalarındaki teknik ve yönetsel örgütlenme biçimleri için 
zorunlu görünmektedir. Bu konuda İmar Yasası, Toplu Konut 
Yasası ve Kat Mülkiyeti Yasası1nda belirli yerleşim 
ölçeklerine kadar hükümler getirilmelidir. 

14 



b) Her tür ve ölçekte toplu konut yatırımının planlama- 
projelendirme, uygulama ve yönetim-işletme üçlüsü içinde 
birbirini bütünleyiciliği olan komple bir proje paketi 
biçiminde hazırlanması ön koşul olarak kabul edilmelidir. Bu 
"Proje Paketleri"nin toplu konut konusunda uzmanlaşmış teknik 
danışmanlık bürolarınca oluşturulması ve onay için hazır 
duruma getirilmesi esas olmalıdır. 

c) Toplu Konut Alanlarının tutarlılık içinde ve Valilik ile 
Belediye arasında dağılan planlama yetkilerinin yerel 
yönetimlerde toplanması için toplu konut ve imar yasalarında 
değişiklik yapılması ve Belediyelerin bu amaçla yeniden 
örgütlenmesi zorunlu görülmektedir. 

d) Belediyelerin planlama ve imar dairelerinin, yeni kentsel 
büyüme biçimleri ile tutarlı şekilde yeniden örgütlenmesi ve 
toplu konut yatırım projeleri onay işlemlerinin kurulacak 
nitelikli teknik servisler içinde yürütülmesi gerekmektedir. 

e) Toplu Konut sunumunda önemli bir yer tutan kooperatifler ve 
Birliklerinin görev ve yetkileri ve denetim organları ve 
işlevlerini belirleyen, kooperatiflerin sürekliliğini ve 
ortak mülkiyet biçimlerini, dolayısı ile yönetim ve işletme 
aşamasındaki konumlarını tanımlayan Toplu Konut-Yapı 
Kooperatifleri Yasası geliştirilmelidir. 

f) Kent dışında ve gelişme alanlarında büyük ölçekli toplu 
yerleşim (kent parçası-semt) ve yeni yerleşim alanlarının 
yer seçimi, planlama, projelendirme, uygulama ve yönetim- 
işletme sorunlarını kentlerin planlamasıyla bütünlük içinde 
ele alan, kamu ve özel yatırım projelerinin gerçekleşmesini 
düzenleyen Yeni Yerleşim ve Kentsel Büyüme Yasası ve 
yönetmelikleri çıkarılmalıdır. Bu yasa ile ilişkili olarak 
altyapı, kamu hizmetleri ve yönetim-işletme konularında 
finansman, teşvik vb. önlemler de getirilmelidir. 

4.10. Selektif Politikaların Uygulanabileceği Alanlar 

4.10.1. Tatil Konutları 

Türkiye'de tatil konutlarının yapımında 1970'li yıllarda başlayan 
hızlanma 1980'li yıllarda da sürmüştür. 1985 sonrası tatil 
konutlarının sayısal gelişmesinde esas büyük artışın olduğu 
dönemdir. 

Tatil konutlarında ferdi mülkiyetin tesis edilebilmesi bu tür 
konutları turizm tesislerinden ayırıcı özellik olmaktadır. 

Devre-mülk ve apart-otel, özellikle kıyılarda yaygınlaşmaya 
başlayan tatil konutu türleridir. 
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Tatil konutları kıyılarda doğal çevre üzerinde büyük baskı 
yaratmaktadır. Kısa sürelerle kullanılıyor olmaları nedeniyle, 
ruhsatlı konutların gereksinimine göre oldukça az sunulabildiği 
ülkemizde rasyonel olmayan bir tür kaynak kullanımı olarak da 
değerlendirilebilir. 

Yeni plan döneminde tatil konutlarının doğal çevreyi tahrip 
ederek gelişmesini önleyecek bir planlama süreci 
geliştirilmelidir. Özellikle belediye ve mücavir alan 
sınırlarının dışındaki alanların parçacı kararlarla tatil konutu 
yapımına açılması önlenmelidir. 

Mevcut tatil konutlarının turizm amaçlı olarak da daha uzun süre 
kullanımını teşvik ederken yeni tatil konutu yapımını teşvik 
etmeyecek politikalar benimsenmelidir. 

4.10.2. Kiracılık ve Kiralık Konut 

Türkiye'de kiralık konut stokunun gelişmesinde yap-satçı üretimin 
önemli rolü bulunmaktadır. Arsa sahibine % 25-50 oranında pay 
veren bir üretim ilişkisi, kiralanabilir konut stokunun hacminin 
de belirlenmesinde etkili olmaktadır. Ancak ağırlık yap-sat 
modelinden toplu konut üretimine kaydıkça kiralık konut arzın da 
daralması beklenebilir. 

Bu süreçte gözlemlenen bir gelişme kiralık küçük konut 
birimlerinin stok içindeki payının hızla azalmasıdır. Buna 
karşılık toplumda küçük hanehalklarınm oranı artmaktadır. 

Türkiye genelinde kiracılık oranı zaman içinde artarken DİE'nün 
kent olarak tanımladığı ve halen en az nüfus büyüklüğü 20 bin 
olarak belirlenmiş olan yerleşmelerde bu oran azalmaktadır. 
Kentler arasında da bu konuda önemli farklılıklar görülmekdedir. 
Kiracılık oranının % 25 ile % 62 arasında değişmesi yerleşme 
büyüklükleriyle açıklanamamakla birlikte ortalamanın üzerinde 
kiracı hanehalkı oranları genellikle küçük yerleşmelerde 
görülmektedir. 

Son yıllarda dar gelirliler arasında kiracılık oranı artmaktadır. 
Diğer taraftan kiracıların % 30'unun bir başka konutu vardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde toplu konutlarda 
kiracılık oranını arttıracak, ancak toplumsal ayrışmalara neden 
olmayacak önlemler geliştirilmelidir. 

Mülk konut edinmek için yeterli kredi desteğinin bulunmadığı 
ortamda kiralık konut sunumunu azaltacak önlemler alınmasından 
kaçınılması gerekli olmakla birlikte, toplumsal ayrışmayı 
frenlemek amacıyla çok konutlu hanehalklarınm artan oranlarda 
vergilendirilmesi düşünülmelidir. Kiracılar için de kira 
giderlerinin gelir vergisi dışında tutulması politikasının 
benimsenmesi gelir dağılımının bozulmasını önlemeye katkı 
sağlayacaktır. Bu kapsamda kiracılara doğrudan kira yardımı da 
yapılabilir. 
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Yerel yönetimler yaygın kiralık stok modeli uygulamasına 
başvurabilir ve kiralık konut stoku bilgi bankaları 
geliştirebilirler. 

Toplu Konut İdaresi, konut sahibi olmamayı kredi kullanma koşulu 
olarak sürdürmenin yanısıra kiracılıkta geçen süreyi önceliği 
belirlemede dikkate alabilir. 

4.11. Konut Envanteri ve Konut Araştırmaları 

Türkiye'de belirli zaman aralıklarıyla derlenen konut 
istatistikleri bulunmamaktadır. DİE'nin yayınladığı İnşaat 
İstatistikleri, Genel Nüfus Sayımı Sonuçları ve Bina 
İstatistikleri mevcut konut stokunun tüm yönlerini ortaya 
koymaktan uzaktır. 

Ülke bütününü kapsayacak konut envanteri konut stokunun 
niteliksel ve niceliksel özelliklerinin yanısıra yapıların 
ruhsatlı inşa edilip edilmediğini ve şimdiki yasal durumunu 
kapsayacaktır. Ayrıca konutlarda oturanların sosyal ve ekonomik 
özellikleriyle, konut sahibi olanların konutlarını elde etme 
yollarıyla ilgili bilgiler içerecektir. Konutun yakın çevresinin 
kentsel standartlar açısından durumu da envanterde kapsanacak 
konular arasındadır. 

Konut envanteri için nümerataj ve bina sayımı bilgilerine 
gereksinim bulunmaktadır. Nümerataj bilgileri ruhsatsız 
yapılaşmanın sürmesi ve bazı belediyelerin gerekli özeni 
göstermemesi nedeniyle bir çok yerleşmede oldukça yetersizdir. 
Bina sayımları ise uzun zaman aralıklarıyla yapılmaktadır. Konut 
envanteri için belirlenecek örnek planında mevcut verilerin bu 
özellikleri gözetilmelidir. 

Diğer taraftan Türkiye'de sosyal bilimler kapsamındaki konut 
araştırmaları, diğer sosyal araştırmalar gibi arkasında sürekli 
ve kalıcı bir devlet desteği olmadan yürütülmüştür. TÜBİTAK 
teknik içerikli projeleri desteklemektedir. Üniversitelerin 
Araştırma Fonu desteği, kapsamlı araştırma projelerini yürütmek 
için yeterli olmamaktadır. Toplu Konut İdaresinin 1992 yılından 
buyana konut araştırmalarına sağladığı finansman desteği bu 
alandaki araştırmalara büyük ivme kazandırmıştır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ülke çapında 
örneklemeye dayalı konut envanteri derlenmesine başlanmalıdır. Bu 
envanterde hızlı nüfus artışı görülen illerden başlanıp yöntem 
kesinleştirilerek en kısa sürede tüm kentler kapsanmalıdır. 

Konutla ilgili tün kamu kuruluşları bütçelerinde konut 
araştırmaları için ödenek ayırarak nitelikli projelere finansman 
desteği sağlamalıdır. 

Konut konusundaki yeni politikaların araştırma bulgularına dayalı 
olarak belirlenmesine özen gösterilmeli ve uygulamaların 
sonuçları araştırmalarla izlenmelidir. 
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4.12. Konut Yatırımlarının Ekonomik Etkileri 

Konut yatırımlarının ekonomik etkileri çalışması konut sektörünün 
ekonomik büyüme açısından önemini belirleyen bulgulardan 
aşağıdaki görüşleri ortaya koymuştur. 

a) Konut yatırımlarının toplam üretimde yarattığı etkiler önemli 
düzeyde olup, bu sektörde yapılan 1 milyar TL.'lık yatırım 
ekonomide 2,52 milyar TL.lık bir üretim artışına neden 
olmaktadır. Eldeki verilere göre 1991 yılındaki konut 
yatırımları ekonomide yaklaşık 110 trilyon düzeyinde üretim 
talebi yaratmıştır. 

b) Konut sektörünün istihdam açısından önemli bir sektör olduğu 
görülmektedir. Türkiye'deki toplam istihdamın % 15-20'ye yakın 
bölününün bu sektörde sağlandığı görülmektedir. 

c. Toplu Konut kredilerinin GSYİH içindeki payı yıllara göre 
% 0,20 ile % 0,89 arasında değişmektedir. Buna karşılık 
konut sektörünün ekonomiye katkısı % 10'lara ulaşmaktadır. 
Diğer sektörle karşılaştırıldığında daha az kredi ile daha 
fazla konut yatırımının gerçekleştirilebildiği görülmektedir. 

d. Toplu Konut Fonu'nun bir bölümünü bütçeye aktarmak yerine 
konutu destekleme amaçlı kullanılması durumunda konut 
yatırımlarında önemli artışlar gözlenebilecektir. Kısaca konut 
sektörü gerek diğer sektörler üzerinde yarattığı talep, 
gerekse istihdam açısından ekonomik gelişmedeki önemi ile bir 
sektör olup, dış kaynak gereksiniminin düşük olmasını 
sağlamaktadır. 

Bu sektörde göreli olarak daha düşük oranlarda 
destekleme yatırımlarının sürdürülebilir olması da kamu 
mâliyesi açısından önemlidir. 

Bir yönüyle sosyal niteliği olan konutun ülke ekonomisine de 
olumlu katkıları olması nedeniyle bu sektördeki sorunların çözümü 
ve gerekli desteğin sağlanması durumunda ekonomiye katkısı daha 
da artacaktır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde konut finansmanına 
ayrılması öngörülmüş kaynakların bu amaçla kullanımına özen 
gösterilmelidir. Kamu kuruluşları konut yatırımlarını arttırmaya 
yönelik girişimlerini sürdürmelidir. Bu dönemde konut üretiminin 
arttırılması birinci hedef olmalıdır. Bu yolla daha çok sayıda 
aileye ruhsatlı konut sunulurken milli gelirin artışına da olumlu 
katkı yapılabilecektir.. 

18 



5. Hedef ve Politikalar: 

12 çalışma grubu tarafından ortaya konan hedef ve politikalardan 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında konut sektörü için üç temel 
hedef belirlenmiştir. 

1) Hızlı nüfu artışının sürdüğü kentsel yerleşmelerde gereksinimi 
karşılayacak sayıda ruhsatlı konut üretimi 
gerçekleştirilmelidir. 

2) Orta ve alt gelir gruplarının ödeyebilecekleri koşullarda 
konut edinmeleri sağlanmalıdır. 

3) Konut üretiminde yapı ve çevre kalitesinin arttırılması, 
sağlıklı, güvenli ve nitelikli konut ve çevrelerinin elde 
edilmesi sağlanmalıdır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında konut gereksiniminin 
%80'inin ruhsatlı üretimle karşılanması öngörülmüşken Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında 2.600.000 olarak hesaplanan konut 
gereksiniminin ruhsatlı üretimle karşılanacak olması nedeniyle 
bir dizi etkili politikanın yürürlüğe konulması gerekmektedir. 
Yukarıdaki üç temel hedefe ilişkin olarak belirlenen ilke ve 
politikalar aşağıda özetlenmiştir. 

a) Konut sunum maliyetini düşürmek için en başta maliyet içinde 
arsanın payını azaltacak politikalar uygulamaya 
konulmalıdır. Bu kapsamda şu politikalar benimsenebilir. 

a.a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki kamu arsaları 
kar amacı gütmeyen konut sunumu için kullanılmalı, altyapılı 
olarak tahsis edilecek arsalar için belirlenecek fiyat 
fırsat maliyetine eşit olmalıdır. 

a.b) Özellikle konut darlığı olan yerleşmelerde imar planlarında 
konut gelişme alanı olarak belirlenen, yerlerde toplu konut 
uygulamaları için belediyelerin arsa edinme olanakları 
arttırılmalıdır. Arsa Ofisi veya doğrudan Geliştirme 
Destekleme Fonu kredileriyle belediyeler tarafından 
kamulaştırılacak bu arsalar belediye tarafından altyapılı 
olarak kar amacı gütmeyen konut yapımcılarına ve 
üretecekleri konutlar için fiyat garantisi verecek konut 
üreticilerine, fırsat maliyetine eşit fiyatlarla satılmalı, 
dar gelir gruplarına çapraz süvbansiyonla ödeyebilecekleri 
fiyatlarla uygulanmalıdır. 

a.c) İmar planlarıyla farklı gelir gruplarının taleplerine uygun 
büyüklük ve boyutlarda parseller oluşturulmalı ve 
belediyelere imar planlarını 3194 sayılı kanunun 18. maddesi 
uyarınca hızla uygulamaya koymaları için İller Bankası 
aracılığı ile Teknik Hizmetler Kredisi verilmelidir. 
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a.d) İmar planında konuta ayrılmış ve onaylı parselasyon planı 
bulunan yerlerdeki arsaların spekülafit amaçla tutularak 
yapılaşmaya olanak verilmemesini caydırmak üzere sahip 
olunan arsa miktarı ile artan oranda vergi uygulamasına 
başlanmalı, imar mevzuatında belediyelere bu tür arsalarda 
yapılaşmayı hızlandırmak için kamulaştırma dahil 
girişimlerde bulunma yetkisi veren düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

b) Her gelir grubunun ödeme olanakları içinde konut 
edinebilecekleri sunum biçimleri desteklenmelidir. 

b.a) Yerel yönetimler, ucuz arsa sunumunu gerçekleştirmek, konut 
yapımını doğrudan örgütlemek veya kooperatifler eliyle 
gerçekleştirilmesini sağlamak gibi yollarla orta ve alt 
gelir gruplarının konut edinmelerine daha büyük katkılar 
sağlamalıdır. 

b.b) Dar gelirlilerin kendi emeklerini de kullanabilecekleri 
yollarla konut edinmelerine olanak tanımak için ucuz arsanın 
yanısıra proje, inşaat malzemesi ve finansman desteği 
sağlanmalıdır. 

b.c) İnşaat malzemesi sanayiinde rekabetçi üretim yapısının 
gelişmesine olanak tanıyacak düzenlemeler yapılmalı, farklı 
gelir gruplarının taleplerine uygun uluslararası standartta 
inşaat malzemelerinin üretimi teşvik edilirken, toplu konut 
inşaatlarında TSE tescilli inşaat malzemesi kullanımı, kredi 
kullanmanın bir koşulu olmalıdır. 

b.d) Kooperatiflerin ve kooperatif birliklerinin yapı ve çevre 
kalitesi yüksek konutları kısa sürede inşa etmelerine olanak 
tanıyacak kredi kullanım koşulları getirilmelidir. 
İnşaatların, kooperatif üyelerinin birikimlerine göre 
etaplanması teşvik edilmeli, kooperatiflerin kiralık konut 
üretmelerine olanak sağlayacak yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

b.e) Konut yapımında endüstrileşmiş inşaat tekniklerinin 
kullanılmasına olanak verecek ölçeklerde proje paketlerinin 
geliştirilmesi teşvik edilmeli ve inşaat hızına uygun para 
akımını sağlayacak konut finansman sistemleri 
geliştirilmelidir. 

b.f) Dar gelirliler için kiralık konut sunumunu gerçekleştirecek 
kar amacı gütmeyen Konut Birlikleri gibi gönüllü 
kuruluşlarının faaliyetlerine olanak tanıyacak yasal 
düzenlemeler yapılmalı, bu kuruluşlar ucuz arsa ve kredi 
temini gibi yollarla desteklenmelidir. 

b.g) Yatırım amaçlı konut talebi özendirilirken birden çok 
kiralık konut sahipliliği, artan oranlarda 
vergilendirilmelidir. 
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b.h) Mevcut konut stoğunun ekonomik ömrü dolmadan yıkılıp 
yenilenmesini en aza indirmek için nazım plan 
değişiklikleriyle yapılaşma haklarının yükseltilmesini daha 
etkili kurallara bağlayacak ve ekonomik ömrü dolmadan 
yıkılan bir bina yerine bina yapımının yüksek oranda 
vergilendirilmesine olanak verecek yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. Yaşlanan binaların konut stoku içinde varlığı 
sürdürülerek ruhsatlı stok içinde ucuz konut arzının giderek 
artmasına olanak sağlanmalıdır. 

b.ı) Kentsel sit alanlarındaki tescilli konut stokunun 
belediyelerin öncülüğünde çevresiyle birlikte korunup 
iyileştirilmesi için Toplu Konut ve Geliştirme Destekleme 
Fonlarından kredi verilerek bir taraftan kültür mirası 
korunurken aynı zamanda bu stokun konut gereksiniminin 
karşılanmasına daha büyük katkı sağlaması olanaklı duruma 
getirilmelidir. 

c) Ucuz arsa temin edilmesi ve orta ve dar gelirliler için kar 
amacı gütmeyen sunum biçimlerinin teşvik edilmesi 
politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak ülkedeki konut 
finansman sistemi güçlendirilmelidir. Bu kapsamda belirlenen 
politika önerileri şunlardır. 

c.a) Toplu Konut Fonu'nun tümünün bütçeleştirilmesi 
uygulamasından vazgeçilerek Fon gelirlerinin en az yarısı 
doğrudan konut finansmanı için kullanılmalıdır. 

c.b) Toplu Konut İdaresi devletin konut finansmanı için ayırdığı 
tüm kaynakların yönetimi ve bir arada etkili bir kredi 
sistemi oluşturmaları için gerekli düzenlemeleri yapmaktan 
sorumlu olmalıdır. 

c.c) Konut Edindirme Yardımı birden çok kamu bankasında 
nemalandırılarak taban alanı 100 m2'ye kadar olan konutlar 
için, yalnızca hak sahipleri tarafından, diğer kaynaklardan 
elde edecekleri kredilerle birlikte kullanılmalıdır. 

c.d) Küçük tasarrufların konut finansmanına yöneltilmesi için 
yapı tasarruf sistemi hayata geçirilmeli, ayrıca uzun vadeli 
ipoteğe dayalı leasing ve gayrimenkul yatırım sertifikası 
gibi finansman araçlarının bu amaçla kullanılabilme 
olanakları araştırılmalıdır. 

d) Konut yaşam çevreleri bireysel, sosyal ve kültürel gelişmeyi 
arttıracak şekilde tasarlanmalıdır. Konut alanlarına ilişkin 
olarak mekan işlevleri yeniden tanımlanarak kentsel tasarım 
ölçütleri geliştirilmelidir. 

d.a) Konutlar sağlıklı ve güvenli yapılar olarak, yöresel kültür, 
malzeme ve iklim özellikleri ile jeolojik koşullar dikkate 
alınarak projelendirilmen ve inşaatların kurallara uygun 
olarak denetlenmelidir. Yapı sigortası yaygınlaştırılarak 
güvenli yapıların inşa edilmesine katkı sağlanmalıdır. 
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d.b) Nitelikli toplu konut çevrelerinin üretimi için gerekli olan 
planlama, pojelendirme ve inşaat kontrol hizmetlerinin 
mesleki ve bilimsel standartlara uygun yürütülebilmesi için, 
bu hizmetlerin yeterli teknik eleman kadrosunu barındıran 
müşavirlik kuruluşları tarafından yerine getirilmesi 
sağlanmalıdır. 

d.c) Yapı ve çevre ölçeğinde performans kriterleri geliştirilerek 
inşa edilen konutlar ve toplu konut yerleşmeleri bu 
kriterlere göre değerlendirilmelidir. 

d.d) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ülke çapında 
örneklemeye dayalı konut envanteri derlemesine başlanarak 
konut stokunun özelliklerini tanımlayan niceliksel veriler 
elde edilmeli ve halkın konut edinme yolları 
belirlenmelidir. Bu dönemde ayrıca konut, arsa ve diğer 
taşınmaz fiyatlarıyla ilgili verilerin de derlenmesine 
başlanılmalıdır. 

e) Şehircilik ve Konut Bakanlığının kuruluşu 
gerçekleştirilerek konutla ilgili yeni politikaların 
belirlenmesi, uygulanması ve ilgili kuruluşlar arasında 
eşgüdümün sağlanması bakanlık düzeyinde ele alınmalıdır. 

e.a) Ekonominin diğer sektörleri üzerinde büyük talep yaratan, 
emek yoğun ve ithal gereksinimi düşük bir sektör olan 
konutun devletin de desteği ile gereksinimi karşılayacak bir 
üretim kapasitesine erişmesi sağlanarak ekonomik gelişmeye 
olan katkısı arttırılmalıdır. 

e.b) Her ilde gereksinimi karşılayacak sayıda konut üretiminin 
gerçekleşmesi için bu amaçla kullanılabilecek kaynakların 
ülke mekanına dağılımını düzenleyecek tedbirler alınmalıdır. 

e.c) 1994 yılının ilk yarısında ortaya çıkan ve konut sektörünü 
de hızla etkisi altına alan ekonomik kriz koşullarında 
düşmesi beklenecek yatırım amaçlı konut talebinin konut 
gereksiniminin karşılanmasında büyük açıklara neden 
olmaması, uluslararası piyasalarda rekabet edebilme olanağı 
sağlayan önemli kapasitelerin oluştuğu konut yapım 
sanayisinde krizin etkisiyle büyük kayıpların ortaya 
çıkmaması ve konut sektörünün ekonomiyi canlandırıcı 
etkisinden krizden çıkmada yararlanmak amacıyla, kar amacı 
gütmeyen toplu konut yatırımları teşvik edilmeli, Toplu 
Konut Fonu ve devletin kontrolünde diğer olanaklar 
kullanılarak bu alana daha büyük kaynak aktarılmalıdır. 

22 



BİRİNCİ BÖLÜM 

I. KONUT GEREKSİNİMİ VE TALEBİ 

Bu bölümde yöntem olarak; il bazında büyük eksikliği duyulan 
konuta ilişkin kantitatif bilgi yelpazesini oluşturarak, geleceğe 
ilişkin tahminler yapmak yerine, mevcut sorunlar bağlamında 
sorunları öncelikle değerlendirilmesi gereken il gruplarını 
ortaya çıkararak, yol gösterici nitelikte bir çalışma tercih 
edilmiştir. 

Ülkemizde konuta ilişkin yeterli envanter çalışmalarının 
olmayışı, bazı yıllara ilişkin verilerin (özellikle 1975 yılına) 
hesaplanarak tahmin edilmesini zorunlu kılmıştır. Bunun yanı 
sıra, inşaat ruhsatlarının her beş yılda bir yenilenmesi, mevzuat 
gereği yapılan bir uygulama olup mükerrer inşaat ruhsatlarının da 
kaçınılmaz olarak çalışmamızda yer almasını getiriyorsa da, bu 
hata bilinmesine karşı ortadan kaldırılamamıştır. Yapı kullanma 
izin ruhsatları ise hem bitmiş ve kullanıma açılmış konutları 
göstermesi, hem de mükerrer ruhsat olmaması yönünden daha 
sağlıklı bir gösterge olarak kabul edilebilirse de; basit ruhsat 
ve eklerine aykırılıklar nedeni ile ruhsata bağlanamayan, ancak 
iskan edilmiş olan konutları yok sayabilmektedir. Bu nedenle, 
gerçekleşmenin inşaat ruhsatlarından düşük, iskan ruhsatlarından 
ise daha yüksek bir noktada bulunduğunu kabul etmek daha gerçekçi 
olacaktır. Bu konudaki sağlıklı veri tabanının özellikle 1991 
yılında yapılan yasal düzenlemeden sonra oluşacağı da 
bilinmektedir. 

Ülkemizde bina sayımları konusundaki istatistiki bilgilerin 
çalışmaya baz alınmamasının gerekçesi, bu sayımların hassasiyeti 
konusunda DİE tarafından da belirtilen haklı gerekçelere 
dayanmaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda il nüfusunu aynı ilin 
ortalama hane halkı büyüklüğüne bölerek, ortalama konut 
gereksiniminin hesaplanması yöntemi tercih edilmiştir. Belirtilen 
yöntemle saptamış olduğumuz konut gereksiniminin ruhsatlı olup 
olmamasına ilişkin karşılaştırma, ülkemizde henüz evsizler 
sorununun yaşanmamakta olduğu gerçeğinin varsayımlarımız arasında 
yer almış olmasına dayanmaktadır. 

Kentsel gelir ile ruhsatlı yapılar ve kredi kullanma ilişkisinin 
de il bazında araştırılması gereğinden hareketle çalışma 
grubumuzun, gelir düzeyi ile talep arasında ve konut gereksinimi 
ile bu gereksinimin karşılanabilirliği arasında kurmak istediği 
ilişki, il bazında "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla" verilerinin 
yalnızca 1975-1986 yılları için hesaplanmış olması nedeniyle 
günümüze taşmamamış; buna karşılık seçilmiş iller için yapılan 
çalışmalara araştırmamızda yer verilmiştir. 

1.KONUT GEREKSİNİMİ VE GEREKSİNİMİN RUHSATLI VE RUHSATSIZ 
PİYASALARDAN KARŞILANMA DURUMU 

1980-1990 yılları için yapılan hesaplamalarımıza göre, Türkiye de 
toplam konut gereksinimi 3.074.235 konut olup, bu konutların 
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1.546.841'i yapı kullanma izni almıştır,- yani, gereksinimin 
O,50'si ruhsatlı piyasadan karşılanarak iskan edilmiş durumdadır. 
Aynı karşılaştırma inşaat ruhsatı alan bina sayıları açısından 
yapıldığında ise bu oran gereksinimin % 94'ünün inşaat ruhsatı 
almış binalarca karşılanabileceğini göstermektedir. 

İnşaat ruhsatlı daire sayısı daha önce de belirttiğimiz gibi, 
imar mevzuatı gereği, inşaat 5 yıl içinde bitirilemediği takdirde 
yenilenmesi gereken, bu nedenle de saptanamayan bir oranda 
mükerrer sayım yapılabilecek bir veri türüdür. Bu arada, hala 
inşaat ruhsatı evresinde görülmekle birlikte bitmiş, yapı 
kullanma izni için gerekli koşulları sağlayamadığından ruhsata 
bağlanamamış; ancak, iskan edilmiş konutların varlığı da bilinen 
bir gerçek olup, bu tür konutlar "imar mevzuatına aykırı konut" 
olarak değerlendirilmektedir. Bu tür konutların sayılarına 
ilişkin sağlıklı veriler bulunmamaktadır. Belirtmiş olduğumuz 
çekinceler saklı kalmak kaydıyla, 1980-1990 döneminde ülkemizde 
toplam 2.903.256 konut birimi için, yani gereksinimin % 94'ü 
oranında inşaat ruhsatı alındığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

1985-1990 dönemi için gereksinim ile inşaat ruhsatları arasındaki 
farklar il bazında incelendiğinde (Tablo l'de U sütunu), 
gereksinim fazlası inşaat ruhsatlarının Antalya, Artvin, Aydın, 
Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Erzincan, Erzurum, 
Giresun, Hatay, İsparta, İçel, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, 
Manisa, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve 
Zonguldak illerinde çarpıcı bir biçimde yoğunlaştığı 
görülmektedir. 

Genelde, söz konusu fazla konut birimi için inşaat ruhsatı 
talebinin ikinci konut talebinden kaynaklandığı, ikinci konut 
talebi bulunmayan ancak Yurtiçi hasılası yüksek olan illerde de 
konut fazlası bulunduğu görülmektedir. Gereksinim fazlası inşaat 
ruhsatlı konut birim sayısı ise 776.744 olarak gerçekleşmiş 
durumdadır ki; gereksinim fazlası inşaat ruhsat sayısının toplam 
inşaat ruhsatına oranı 1985-1990 yılları için % 38,14 olmaktadır. 
Bu verilere göre, alınan inşaat ruhsatlarının yaklaşık üçte 
birinin ikinci konuta yöneldiği sonucuna varılabilir. 

Aynı değerlendirme iskan edilmiş konutlar açısından yapıldığında 
ise; yapı kullanma izinleri ile gereksinim arasındaki farkları 
gösteren değerlendirme (Bkz.Tablo:1'de R sütunu) incelenmelidir. 
Bu değerlendirmeye göre Artvin, Aydın, Bilecik, Burdur, Çorum, 
Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, İzmir, Kastamonu, 
Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, 
Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerinde 
gereksinimden fazla iskan ruhsatı alındığı görülmektedir ki; bu 
illerimiz genelde ya turizm konusunda çekim merkezi, yada 
GSYİH'sı yüksek merkezler özelliğini taşımaktadır. Artvin, Sinop, 
Trabzon ve Zonguldak gibi son yıllarda göç veren illerimiz de bu 
grupta yer almaktadır. Söz konusu gereksinim fazlası iskan 
ruhsatı toplamı ise 107.706 olup, aynı dönemdeki toplam iskan 
ruhsatlarının % 11,52 si oranındadır. 
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TABLO: 1- Belediyeler Göre Hane Halkı Savılan.Bu Sayılardaki 
Değişimler.inşaat Ruhsatı ve YaDi Kullanma izni Verilen 
Konut Sayıları. 

Sıra A B C D E F 

No 1970 1975 1980 1985 1990 

1 Adana 98929 135418 171908 234136 293761 
2 Adıyaman 13959 19054 24149 28634 38548 

3 Afyon 47786 55424 63062 79323 91760 

4 Ağrı 9414 12246 15077 20616 23047 
5 Amasva 22777 26294 29812 36877 43072 

6 Ankara 299795 393043 486291 634890 780227 
7 Antalya 43522 60085 76648 110278 157075 

8 Artvin 7613 8987 10361 13772 14411 
9 Aydın 56714 76778 96843 106940 119367 

10 Balıkes ir 66287 81316 96346 118808 142120 

11 B1lecik 10219 12189 14159 19850 24109 
12 Bingöl 4604 6646 8689 10320 13344 
13 Bitlis 8187 10718 13250 18245 21001 
14 Bolu 18534 22806 27078 37554 48567 
15 Burdur 19258 22742 26226 33366 36650 
16 Bursa 98707 132232 165758 225428 285628 

17 Çanakkale 25441 30500 35558 47370 59300 
18 Çankırı 11176 13663 16150 19943 23670 
!9 Corum 24989 31854 38718 47491 55167 

20 Den 1z11 52025 66096 80168 101116 116233 
21 Diyarbakır 33911 46736 59561 75721 94587 
22 Edirne 24054 30024 35995 48734 52844 

23 Elazığ 27794 33742 39690 47729 52990 
24 Erzincan 12210 15647 19084 26684 30922 
25 Erzurum 33439 44254 55070 69578 72401 
26 Eskişehir 55922 72304 88687 109270 122746 
27 GazlanteD 60351 79037 97723 122650 154916 

28 Giresun 18630 23798 28965 36386 41785 
29 Gümüşhane 9223 10784 12346 17066 20371 
30 Hakkari 2745 4062 5380 8063 11817 
31 Hatay 48848 72411 95974 108052 123003 
32 IsDarta 33439 38173 42907 59037 68891 
33 îcel 57851 83466 109082 145077 194427 

34 İstanbul 440666 610935 781204 1337154 1660718 
35 İzmir 190848 281064 371281 484423 568744 
36 Kars 21758 24448 27139 34189 36397 

37 Kastamonu 17729 21032 24335 31380 33548 
38 Kayseri 55852 75320 94789 117048 133806 
39 Kırklareli 22477 26186 29894 41822 45894 
40 Kırşehir 14544 18298 22053 26891 29446 
41 Kocael1 48425 75838 103252 132665 174393 
42 Konya 133084 167859 202634 252576 282194 
43 Kütahya 28726 37802 46879 60681 67999 
44 Malatya 40295 48304 56312 71981 81315 
45 Manisa 88399 105889 123379 152641 172250 
46 K.Maras 32062 45082 58102 77313 87621 
47 Mardin 19538 24982 30427 40851 54024 
48 Muğla 24836 30558 36281 51948 64940 
49 Mus 7046 9290 11534 14315 16971 

50 Nevşehir 23824 26809 29794 34623 37381 
51 Niğde 33301 43948 54594 66005 72055 
52 Ordu 28082 38464 48845 61909 78003 
53 R1ze 16393 19214 22036 26199 26716 
54 Sakarya 38724 49793 60862 69045 80795 
55 Samsun 48335 63326 78318 95157 113319 
56 Siirt 15141 20666 26192 34431 45323 

57 SlnoD 7802 10009 12216 15799 19286 
58 Sivas 40412 46806 53201 65336 75270 
59 Tekirdağ 27136 33040 38945 57630 71856 
60 Tokat 34659 42238 49816 59843 70781 
61 Trabzon 33022 41439 49856 55929 63104 
62 Tünce11 4394 5014 5635 8128 9336 
63 S.Urfa 32662 39698 46733 63649 87317 
64 Usak 15562 20557 25552 31213 36005 
65 Van 11550 17381 23212 29132 37620 
66 Yozgat 23512 29082 34651 41552 48667 
67 Zonguldak 60161 72045 83929 105812 112981 

Toolam: 4950597 8024832 

H I J K L 
1980-1985 1985-1990 YKI 80-85 YKI 85-90 ÎR 70-80 

62228 59825 16006 11732 23343 
4485 9914 2745 1609 2490 

16261 12437 9502 8719 . 9507 

5539 2431 445 524 165 
7065 6195 3229 3016 4948 

148599 145337 104038 57893 98370 
33630 46797 17157 14463 35447 

3411 639 1024 1351 1369 
10097 12427 21946 19929 24213 
22462 23312 29781 22411 34242 

5691 4259 1760 1708 2680 
1631 3024 2106 234 660 
4995 2756 1036 455 85 

10476 11013 5542 6114 9761 
7140 3284 4772 3264 4277 

59670 60200 27742 22543 37082 
11812 11930 7471 5139 8684 

3793 3727 1907 1656 3184 
8773 7676 7597 10749 11803 

20948 15117 11102 11904 18091 

16160 18866 4868 2110 8257 
12739 4110 6670 5081 10065 

8039 5261 12409 5570 8610 
7600 4238 4035 3712 3321 

14508 2823 6614 7666 6384 

20583 13476 9891 2513 13954 
24927 32266 11196 5299 10967 

7421 5399 5428 4921 7222 
4720 3305 1989 1185 977 
2683 3754 44 36 261 

12078 14951 12054 7939 14122 
16130 9854 6271 5991 8304 
35995 49350 15954 14342 30161 

555950 323564 224378 69367 82302 
113142 84321 105011 61284 103233 

7050 2208 691 1044 471 
7045 2168 3807 3549 4230 

22259 16758 24497 12471 21647 

11928 4072 5313 5998 7500 
4838 2555 4278 3871 4404 

29413 41728 22934 18849 28454 
49942 29618 34441 26823 29504 
13802 7318 14118 8129 6667 
15669 9334 9268 7060 12052 
29262 19609 19748 15100 22019 
19211 10308 2712 2239 5970 
10424 13173 604 379 999 
15667 12992 9114 7340 14237 
2781 2656 636 1009 517 
4829 2758 3187 2642 4857 

11411 6050 5602 4617 6338 
13064 16094 8517 5706 7144 

4163 517 2078 1870 3164 
8183 11750 10499 9829 11481 

16839 18162 17361 13855 21434 
8239 10892 2326 1269 2423 

3583 3487 2358 2523 3833 
12135 9934 12067 8657 7496 
18685 14226 9621 8802 14890 
10027 10938 7120 6186 9322 

6073 7175 9721 5957 13195 
2493 1208 685 483 346 

16916 23668 2379 2282 3570 
5661 4792 4867 3390 5379 
5920 8488 682 628 736 

6901 7115 3617 4541 5902 
21883 7169 19777 13159 14833 

1717677 1356558 978345 612686 934155 

G 
1970-1980 

72979 
10190 

15276 
5663 

7035 
186496 
33126 

2748 
40129 
30059 

3940 
4085 
5063 
8544 
6968 

67051 
10117 

4974 
13729 

28143 
25650 
11941 

11896 
6874 

21631 
32765 
37372 

10335 
3123 
2635 

47126 
9468 

51231 

340538 
180433 

5381 

6606 
38937 

7417 
7509 

54827 
69550 
18153 
16017 

34980 
26040 
10889 
11445 

4488 

5970 

21293 

20763 
5643 

22138 
29983 
11051 

4414 
12789 
11809 

15157 
16834 

1241 
14071 
9990 

11662 
11139 
23768 

1911287 

25 



TABLO: 1- Belediyeler Göre Hane Halkı Savılan.Bu Sayılardaki 
Değişimler.însaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma Izn1 Verilen 
Konut Savılan. (DEVAMI) 

No İLLER IR 70-80 IR 80-85 IR 85-90 

1 Adana 32173 26504 54111 
2 Adıyaman 6841 2865 5060 
3 Afyon 23926 11439 15705 
4 Ağrı 1604 1283 898 

5 Amasya 7619 4340 8406 
6 Ankara 134536 84023 203974 
7 Antalya 32428 24101 85798 
8 Artvin 3797 1800 3176 
9 Aydın 44975 23237 56851 

10 Balıkeslr 45639 29649 61050 
*11 B1lecik 3757 2831 5378 

12 Bingöl 2993 536 2221 
13 Bitlis 2484 532 635 
14 Bolu 13136 7605 18512 
15 Burdur 10422 5446 8145 
16 Bursa 50992 30916 96037 
17 Çanakkale 13506 8133 21170 
18 Çankırı 4368 2401 5619 
19 Corum 13773 8043 16507 
20 Denizi 1 25263 18823 36306 

21 Diyarbakır 11103 4412 16571 

22 Edirne 12356 8556 13720 
23 Elazığ 19336 6384 13950 
24 Erzincan 6351 4360 4963 
25 Erzurum 18241 10619 12984 
26 Eskişehir 29672 12911 24297 
27 Gaziantep 22736 10331 20130 
28 G1resun 11935 6722 12220 
29 Gümüşhane 4628 1473 1346 
30 Hakkari 595 306 683 
31 Hatay 27673 11426 28591 
32 İsparta 20901 13037 16664 
33 Icel 30877 25645 83451 
34 İstanbul 402980 83098 312628 
35 İzmir 151546 79995 169092 
36 Kars 4419 1909 1458 
37 Kastamonu 7747 4828 9030 
38 Kayseri 36557 18399 38208 
39 Kırklareli 10442 7947 11954 
40 Kırşehir 7327 4282 10459 
41 Kocael1 44572 22127 64731 
42 Konya 62432 37893 68518 
43 Kütahya 22311 8208 12065 
44 Malatya 16756 11282 17653 
45 Manisa 36548 18914 36661 
46 K.Maras 6957 6044 14918 
47 Mardin 2849 1570 2225 
48 Muğla 19006 11142 45918 
49 Mus 1722 582 1013 
50 Nevşehir 9773 3335 10410 

51 Niğde 13496 8306 17834 

52 Ordu 14379 8130 12598 
53 R1ze 6168 2972 7934 
54 Sakarya 22474 14963 30371 
55 Samsun 27947 18183 32261 
56 Siirt 6154 2391 6542 
57 Sinop 4789 4436 7712 
58 Sivas 19342 9431 12177 
59 Tekirdağ 17941 14981 45447 
60 Tokat 15193 9030 14398 
61 T rabzon 19122 8028 18508 
62 Tünce1 i 1284 675 1175 
63 S.Urfa 8385 4673 9615 
64 Usak 8369 4262 7798 
65 Van 3169 1235 3053 
66 Yozgat 10962 7905 9813 
67 Zonguldak 40553 15139 16966 

Toplam: 1774307 866984 2036272 

Q R S T 
î-YKl 80-85 G-YKl 85-90 G-IR 70-80 G-IR 80-8! 

50496 36282 40806 35724 
2876 7424 3349 1620 
7542 2930 ■ -8650 4822 
5015 2266 4059 4256 
4049 1247 -584 2725 

90706 46367 51960. 64576 
19167 11350 698 9529 
2060 -730 -1049 1611 

-9832 -11786 -4846 -13140 
51 -10930 -15580 -7187 

3983 1579 183 2860 
1397 2364 1092 1095 
4540 2671 2579 4463 
4362 1252 -4592 2871 

3876 -993 -3454 1694 

37127 23118 16059 28754 
6673 3246 -3389 3679 
2137 543 606 1392 

-1976 -4127 -44 730 
9044 -2974 2880 2125 

14050 10609 14547 11748 
7658 -5955 -415 4183 

2469 -3349 -7440 1655 
3888 917 523 3240 
6842 -3561 3390 3889 

18070 -478 3093 7672 
19628 21299 14636 14596 
2500 -1823 -1600 699 
3535 2328 -1505 3247 
2647 3493 2040 2377 
4139 829 19453 652 

10139 1550 -11433 3093 
21653 19189 20354 10350 

486583 241262 -62442 472852 
51858 -18912 28887 33147 

6006 1737 962 5141 
3496 -2062 -1141 2217 
9788 -4889 2380 3860 
5930 -3428 -3025 3981 

967 -1849 182 556 
10564 13274 10255 7286 
23119 114 7118 12049 

5673 651 -4158 5594 
8609 -2718 -739 4387 

14162 -2410 -1568 10348 
16972 4338 19083 13167 
10045 12174 8040 8854 

8327. -1245 -7561 4525 

1772 2139 2766 2199 
2187 -2099 -3803 1494 
6794 -288 7797 3105 
7358 8950 6384 4934 
2293 -2647 -525 1191 

-1646 269 -336 -6780 
2984 -3272 2036 -1344 
6970 8469 4897 5848 
1060 -346 -375 -853 
3478 2438 -6553 2704 
9883 -664 -6132 3704 
3841 1616 -36 997 

116 -6020 -2288 -1955 
2010 862 -43 1818 

14634 20098 5686 12243 
2271 -587 1621 1399 
5292 7752 8493 4685 
2360 1213 177 -1004 
8724 -7664 -16785 6744 

1104991 422403 136980 850693 

P 
-YKÎ 70-80 

56973 
7445 
5774 
5218 
3806 

82458 
15969 
1724 

18183 
278 

2180 
1979 
4027 
3002 
2196 

39309 
2646 

3067 

6132 

17041 
20782 

5271 
-513 
2839 

15017 
22874 
26176 

4907 
1134 

2591 
35072 

3197 
35277 

116160 
75422 

4690 
2799 

14440 
2104 
3231 

31893 
35109 

4035 
6749 

15232 
23328 
10285 

2331 
3852 
2783 

15691 
12246 

3565 
11639 

12622 
8725 
2056 

722 
2188 
8037 
7113 

556 
11692 

5123 
10980 

7522 
3991 

932942 
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TABLO: 1- Belediyeler Göre Hane Halkı Sayıları.Bu Sayılardaki 
DeGisimler,İnşaat Ruhsatı ve Yanı Kullanma Îzn1 Verilen 
Konut Sayıları. (DEVAMI) 

Sıra 
No İLLER 

U 
G-1R 85-90 

V 
DEG 70-80 DEG 80-85 

X 
DEG 85-90 

Y 
DEG IR 70-80 

Z 
DEG İR 80-65 

AA 
DEG 85-20 

1 Adana 5514 0.22 0.19 0.39 0.44 0.43 0.91 

2 Adıyaman 4854 0.27 0.36 0.25 0.67 0.64 0.51 
3 Afyon -3268 0.62 0.54 0.76 1.57 0.70 1.26 
4 ASrı 1533 0.08 0.09 0.07 0.28 0.23 0.37 
5 Amasya -2211 0.46 0.43 0.80 1.08 0.61 1.36 
6 Ankara -58637 0.56 0.39 0.68 0.72 0.57 1.40 
7 Antalya -39001 0.52 0.43 0.76 0.98 0.72 1.83 
8 Artvin - 2537 0.37 0.40 2.14 1.38 0.53 4.97 
9 Avdın -44424 0.55 1.97 1.95 1.12 2.30 4.57 

10 Balıkesir -37738 0.99 1.00 1.47 1.52 1.32 2.62 
11 Bilecik -1119 0.45 0.30 0.63 0.95 0.50 1.26 
12 B1nqöl 803 0.52 0.14 0.22 0.73 0.33 0.73 

13 B1111S 2121 0.20 0.09 0.03 0.49 0.11 0.23 

14 Bolu -7499 0.65 0.58 0.89 1.54 0.73 1.68 
15 Burdur -4861 0.68 0.46 1.30 1.50 0.76 2.48 

16 Bursa -35837 0.41 0.38 0.62 0.76 0.52 1.60 
17 Çanakkale -9240 0.74 0.44 0.73 1.33 0.69 1.77 
18 Çankırı -1892 0.38 0.44 0.85 0.88 0.63 1.51 

19 Corum -8831 0.55 1.23 1.54 1.00 0.92 2.15 
20 Denizli -21189 0.39 0.57 1.20 0.90 0.90 2.40 
21 Diyarbakır 2295 0.19 0.13 0.44 0.43 0.27 0.88 
22 Edirne -9610 0.56 0.40 2.45 1.03 0.67 3.34 
23 ElazıS -8689 1.04 0.69 1.64 1.63 0.79 2.65 
24 Erzincan - 725 0.59 0.49 0.78 0.92 0.57 1.17 
25 Erzurum -10161 0.31 0.53 2.26 0.84 0.73 4.60 
26 Eskişehir -10821 0.30 0.12 1.04 0.91 0.63 1.80 
27 Gaziantep 12136 0.30 0.21 0.34 0.61 0.41 0.62 
28 G1resun - 6821 0.53 0.66 1.34 1.15 0.91 2.26 
29 Gümüşhane 1959 0.64 0.25 0.30 1.48 0.31 0.41 
30 Hakkari 3071 0.02 0.01 0.07 0.23 0.11 0.18 
31 Hatay -13640 0.26 0.66 0.94 0.59 0.95 1.91 
32 İsparta -6810 0.66 0.37 0.84 2.21 0.81 1.69 
33 İçel -34101 0.3t 0.40 0.61 0.60 0.71 1.69 
34 İstanbul 10936 0.66 0.12 0.25 1.18 0.15 0.97 
35 İzmir -84771 0.58 0.54 1.22 0.84 0.71 2.01 
36 Kars 750 0.13 0.15 0.21 0.82 0.27 0.66 
37 Kastamonu -6862 0.58 0.50 1.95 1.17 0.69 4.17 
38 Kayseri -21450 0.63 0.56 1.29 0.94 0.83 2.28 
39 Kırklarell -7882 0.72 0.50 1.84 1.41 0.67 2.94 
40 Kırşehir -7904 0.57 0.80 1.72 0.98 0.89 ♦.09 
41 Kocaeli -23003 0.42 0.64 0.68 0.81 0.75 1.55 
42 Konya -38900 0.50 0.54 1.00 0.90 0.76 2.31 
43 Kütahya -4747 0.78 0.59 0.91 1.23 0.59 1.65 
44 Malatya -8319 0.58 0.45 1.29 1.05 0.72 1.89 
45 Manisa -17052 0.56 0.52 1.12 1.04 0.65 1.87 
46 K.Maras -4610 0.10 0.12 0.58 0.27 0.31 1.45 
47 Mardin 10948 0.06 0.04 0.08 0.26 0.15 0.17 
48 Mu4la -32926 0.80 0.47 1.10 1.66 0.71 3.53 
49 Mus 1643 0.14 0.36 0.19 0.38 0.21 0.38 
50 Nevşehir -7652 0.53 0.55 1.76 1.64 0.69 3.77 
51 N1Qde -11784 0.26 0.40 1.05 0.63 0.73 2.95 
52 Ordu 3496 0.41 0.44 0.44 0.69 0.62 0.78 
53 Rize -7417 0.37 0.45 6.12 1.09 0.7t 15.35 
54 Sakarya -18621 0.47 1.20 0.98 1.02 1.83 2.58 
55 Samsun -14099 0.58 0.82 1.18 0.93 1.08 1.78 
56 S11 rt 4350 0.21 0.15 0.22 0.56 0.29 0.60 
57 Sinop -4225 0.53 0.70 1.10 1.08 1.24 2.21 
58 Sivas -2243 0.94 0.71 0.75 1.51 0.78 1.23 
59 Tekirdaö -31221 0.81 0.47 1.05 1.52 0.80 3.19 
60 Tokat -3460 0.47 0.62 0.85 1.00 0.90 1.32 
61 T rabzon -11333 0.58 0.98 1.84 1.14 1.32 2.58 
62 Tunceli 33 0.55 0.19 0.29 1.03 0.27 0.97 
63 S.Urfa 14035 0.17 0.13 0.15 0.60 0.28 0.41 
64 Usak -3006 0.49 0.60 1.12 0.84 0.75 1.63 
65 Van 5435 0.06 0.11 0.09 0.27 0.21 0.36 
66 Yozqat -2698 0.32 0.66 0.83 0.98 1.15 1.38 
67 Zonquldak -9797 0.83 0.60 2.07 1.71 0.69 2.37 

Toplam: -679714 0.51 0.36 0.69 0.93 0.50 1.50 
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TABLO: 1- Belediyeler Göre Hane Halkı Sayıları,Bu Sayılardaki 
Değişimler,inşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma Iznt Verilen 
Konut Sayılan. (DEVAMI) 

Sıra 
No 

AB AC 
YKI 80-90 

AD 
IR 80-90 

AE 
GER 80-90 

AF 
YKI/GEREK 

AG 
IR GER 

1 Adana 35075 80615 121853 0.29 0.66 
2 Adıyaman 4099 7925 14399 0.28 0.55 
3 Afyon 18226 27144 28698 0.64 0.95 
4 Ağrı 689 2181 7970 0.09 0.27 
5 Amasya 7964 12746 13260 0.60 0.96 
6 Ankara 156863 287997 293936 0.53 0.98 
7 Antalya 49910 109899 80427 0.62 1.37 
8 Artvin 2720 4976 4050 0.67 1.23 
9 Avdın 44142 80088 22524 1.96 3.56 

10 Balıkeslr 56653 90699 45774 1.24 1.98 
11 Bilecik 4388 8209 9950 0.44 0.83 
12 Bingöl 894 2757 4655 0.19 0.59 
13 B1111 s 540 1167 7751 0.07 0.15 
14 Bolu 15875 26117 21489 0.74 1.22 
15 Burdur 7541 13591 10424 0.72 1.30 
16 Bursa 59625 126953 119870 0.50 1.06 
17 Çanakkale 13823 29303 23742 0.58 1.23 
18 Çankırı 4840 8020 7520 0.64 1.07 
19 Çorum 22552 24550 16449 1.37 1.49 
20 Denizi 1 29995 55129 36065 0.83 1.53 
21 Diyarbakır 10367 20983 35026 0.30 0.60 
22 Edirne 15146 22276 16849 0.90 1.32 
23 Elazığ 14180 20334 13300 1.07 1.53 
24 Erzincan 7033 9323 11838 0.59 0.79 
25 Erzurum 14050 23603 17331 0.81 1.36 
26 Eskişehir 16467 37208 34059 0.48 1.09 
27 Gaziantep 16266 30461 57193 0.28 0.53 
28 Giresun 12143 18942 12820 0.95 1.48 
29 Gümüşhane 2162 2819 8025 0.27 0.35 
30 Hakkari 297 989 6437 0.05 0.15 
31 Hatay 22061 40017 27029 0.82 1.48 
32 İsparta 14295 29701 25984 0.55 1.14 
33 İçel 44503 109096 85345 0.52 1.28 
34 İstanbul 151669 395726 879514 0.17 0.45 
35 İzmir 164517 249087 197463 0.83 1.26 
36 Kars 1515 3367 9258 0.16 0.36 
37 Kastamonu 7779 13858 9213 0.84 1.50 
38 Kayseri 34118 56607 39017 0.87 1.45 
39 Kırklarell 13498 19901 16000 0.84 1.24 
40 Kırşehir 8275 14741 7393 1.12 1.99 
41 Kocael 1 47303 86858 71141 0.66 1.22 
42 Konya 56327 106411 79560 0.71 1.34 
43 Kütahya 14796 20273 21120 0.70 0.96 
44 Malatya 19112 28935 25003 0.76 1.16 
45 Manisa 37119 55575 48871 0.76 1.14 
46 K.Maras 8209 20962 29519 0.28 0.71 
47 Mardin 1378 3795 23597 0.06 0.16 
48 Muğla 21577 57060 28659 0.75 1.99 
49 Mus 1526 1595 5437 0.28 0.29 
50 Nevşehir 7499 13745 7587 0.99 1.81 
51 Niğde 10955 26140 17461 0.63 1.50 
52 Ordu 12850 20728 29158 0.44 0.71 
53 R1ze 5034 10906 4680 1.08 2.33 
54 Sakarya 21310 45334 19933 1.07 2.27 
55 Samsun 35289 50444 35001 1.01 1.44 
56 S11rt 3692 8933 19131 0.19 0.47 
57 Sinop 6356 12148 7070 0.90 1.72 
58 Sivas 16153 21608 22069 0.73 0.98 
59 Tekirdağ 23692 60428 32911 0.72 1.84 
60 Tokat 15508 23428 20965 0.74 1.12 
61 T rabzon 19152 26536 13248 1.45 2.00 
62 Tunceli 829 1850 3701 0.22 0.50 
63 S.Urfa 5852 14288 40584 0.14 0.35 
64 Usak 8769 12060 10453 0.84 1.15 
65 Van 1364 4288 14408 0.09 0.30 
66 Yozgat 10443 17718 14016 0.75 1.26 
67 Zonguldak 27992 32105 29052 0.96 1.11 

Toplam: 1546841 2903256 3074235 0.50 0.94 
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TABLOM- DİPNOTLARI YAZILACAK 

AÇIKLAMALAR 
Sütunlar 

1970 itibarı 11e belediye olarak tabir edilen yerlerdeki toplam hanehalkı sayısı 

1975 " " " ” 

1980 M 

1985 

1985 

1970-1980 arasında belediyeler toplamında artan hanehalkı (GEREKSİNİM) 

1980-1985 

1985-1990 

1970-1980 arasında belediyeler toplamında alınan Yapı Kullanma İzin Kaöıdı 

1980-1985 

1985-1990 '* " " " " "   

1970-1980 arasında " " " inşaat Ruhsatları 

1980-1985 “ ■ " 

1985-1990 " " " 

1970-1980 arasında Gereksinim ve YKl Kanıtlı daire sayısı arasındaki farkı 

1980-1985 " “   

1985-1990 " " .... .. 

1970-1980 " ” " IR almış daire sayısı arasındaki fark 

1980-1985 " " ” ” 

1985-1990 . " " 

1970-1980 YKI/Gereks1n1m 

1980-1985 

1985-1990 

1970-1980 IR/Gereks1n1m 

1980-1985 

AA M 985-1990 

AC-AG: 1980-1990 Değerlendirmeleri (Aynı sırayla gidiyor.) 
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1.1.TOPLU KONUT FONU KREDİLERİ KULLANIMININ GEREKSİNİMLERİN 
KARŞILANMASINDAKİ ROLÜ 

Gereksinimin ruhsatlı ya da ruhsatsız yapılardan karşılanma 
oranının çalışma grubumuzca araştırılmasının temel nedeni, konut 
ihtiyacının yoğun olduğu yörelerin saptanarak bu illerde talep 
yaratıcı önlemlerin ve teşviklerin kullanımı açısından 
önermelerde bulunabilmektir. 

Yapı kullanma izin belgeleri ile gereksinim arasında sayısal 
farkın en yüksek olduğu ilk üç ilimiz 1985-1990 yıllarında 
241.262 konut birimi açığı ile İstanbul, 446.367 konut birimi 
açığı ile Ankara ve 36.282 konut birimi açığı ile Adana olarak 
görülmektedir. Yalnızca bu üç ilin 1985-1990 döneminde ortaya 
çıkan konut açığı 323.911 olarak görülmektedir. (Bkz.Tablo:11 de R 
sütunu) 

İnşaat ruhsatları ile gereksinim arasındaki sayısal farklar 
açısından aynı dönemdeki konut birimi açığına baktığımızda ise, 
Urfa'nm 14.053, Gaziantep'in 12.136, Mardin'in ise 10.948 konut 
birimi açığına karşılık, bir önceki değerlendirmede ilk sırayı 
alan İstanbul'un 10.936, Adana' nm ise 5.514 konut birimlik 
konut açığına indiğini, Ankara' nm 58.837 konut birimi fazlası 
olduğunu görmekteyiz. GAP illerinde merkez niteliğini taşıyan bu 
illerimizi yapı kullanma izinleri açısından değerlendirdiğimizde 
Urfa'nm iskan edilmiş 20.098 konut birimine ihtiyaç duyduğu, 
6.045 konutluk inşaatın sürdüğü, Gaziantep'in 21.299 konuta 
ihtiyaç duyduğu, yaklaşık 9.163 konutun inşaatının aynı dönemde 
başlatıldığı, aynı şekilde Mardin'in 12.174 bitmiş konut birimine 
ihtiyaç duyulmasına karşın yalnızca 1.226 konut biriminin 
inşaasma başlandığı görülmektedir. Aynı karşılaştırma açısından 
Ankara'ya bakacak olursak; 1985-1990 yılları arasında 46.367 
bitmiş konut birimi ihtiyacına karşın, 58.837 gereksinim fazlası 
inşaat ruhsatı alınmıştır ki bu durumda, 105.204 konut biriminin 
inşaatına 1985-1990 döneminde başlandığı sonucuna ulaşmaktayız. 
Nitekim 1984-1989 döneminde Ankara'da Toplu Konut Fonu'ndan (TKF) 
kredilendirilen konut sayısı 88.539 olarak görülmektedir ki, 
oranlandığında, Ankara'daki toplam inşaatın % 84 ünün benzer 
dönemlerde kredi teşviklerinden yararlandığı sonucuna 
ulaşılmaktadır. (Bkz.Tablo:2) 
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TABLO: 2- 1984-1989 Döneminde Toplu Konut Fonu'ndan Açılan 
Kredilerin İllere Göre Dağılımı (1) 

İLLER PAY (% ) TKF1 dan KRED.KONUT 

ANKARA 15, 6 88,539 
İSTANBUL 12, 6 71,547 
İZMİR 8,6 49,189 
ADANA 5,1 29,257 
KONYA 4,4 25,037 
KAYSERİ 3,8 21,510 
İÇEL 3,5 19,782 
BURSA 2,9 16,332 
KOCAELİ 2,8 16,033 
ANTALYA 2,8 15,855 
BALIKESİR 2,4 13,572 
ZONGULDAK 2,2 12,614 
AYDIN 2,0 11,444 
ERZURUM 2,0 11,399 
NİĞDE 1, 8 10,116 
MALATYA 1,7 9, 595 
ESKİŞEHİR 1, 7 9, 580 
SAMSUN 1,3 7, 346 
SAKARYA 1,2 7, 098 
HATAY 1,2 6, 674 
İSPARTA 1,2 6, 589 
DENİZLİ 1,1 6,453 
SİVAS 1,1 6, 094 
MUĞLA 1,0 5, 907 
EDİRNE 1, o 5, 691 
MANİSA 1,0 5, 538 
TRABZON 0, 9 5, 228 
DİYARBAKIR 0,8 4, 562 
BOLU 0,8 4,436 
ÇORUM 0,7 4, 165 
ELAZIĞ 0,7 4, 055 
ERZİNCAN 0,7 3, 976 
TEKİRDAĞ 0,7 3, 961 
GAZİANTEP 0,7 3, 934 
TOKAT 0,7 3, 760 
ÇANAKKALE 0,6 3, 291 
YOZGAT 0,6 3, 151 
KAHRAMANMARAŞ 0,6 3, 141 
BURDUR 0,5 2, 647 
AFYON 0,5 2, 576 
KÜTAHYA 0,5 2, 567 
GİRESUN 0,4 2 , 431 
NEVŞEHİR 0,4 * 2,211 
ÇANKIRI 0,4 2, 096 

(1)Ferdi kredi ve şehit ailelerine açılan faizsiz konut kredi 
kapsamında yer alan konutlar dahil değildir. 
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TABLO: 2- 1984-1989 DÖNEMİNDE TOPLU KONUT FONU'NDAN AÇILAN 
KREDİLERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI(1) (DEVAMI) 

İLLER PAY (%) TKF'dan KRED.KONUT 

SİNOP 0,4 2, 063 
AMASYA 0,3 1, 690 
BİLECİK 0,3 1, 652 
ŞANLIURFA 0,3 1, 611 
KIRKLARELİ 0,3 1, 578 
ORDU 0,3 1,485 
KIRŞEHİR 0,3 1, 454 
SİİRT 0,2 1, 341 
KASTAMONU 0,2 1, 147 
ADIYAMAN 0,2 1, 061 
UŞAK 0,1 693 
BİNGÖL 0,1 664 
RİZE 0,1 497 
VAN 0, 1 464 
MARDİN 0,0 220 
GÜMÜŞHANE 0,0 111 
MUŞ 0,0 68 
KARS 0,0 50 
AĞRI 0,0 43 
BİTLİS 0,0 18 
HAKKARİ 0,0 -

(1)Ferdi kredi ve şehit ailelerine açılan faizsiz konut kredi 
kapsamında yer alan konutlar dahil değildir. 

Aynı ilişki İstanbul açısından değerlendirildiğinde, 1985-1990 
döneminde 230.326 birimlik konutun inşaatına başlandığı, 
İstanbul'da 1984-1989 döneminde 71.547 konut biriminin Toplu 
Konut Fonundan kredi kullandığı verisini yıllar aynı kabulü ile 
oranladığımızda toplam inşaatların % 31'inin TKF kredisi 
kullandığı yani TKF kullanımının Ankara'da görülen başarıya 
ulaşamadığı sonucuna varmaktayız. 

GAP illeri açısından bakıldığında ise; 1985-1990 döneminde Urfa' 
da inşaata başlayan 6.045 konuta karşılık 1.611 konutun 1984-1989 
döneminde TKF kredisinden yararlandığı, yararlanma oranının %26 
olduğu, Urfa ve Gaziantep'te inşaata başlayan 9.163 konutun 
3.934'ünün kredi kullanarak, krediden yararlanma oranının % 43'e 
ulaştığını, Mardin'de inşaata başlayan 1.226 konutun 220'sinin 
TKF kredisi kullandığı ve kredi kullanım oranının % 18'lerde 
kaldığı görülmektedir. 

Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli Yörelerde konuta ilişkin 
değerlendirme Tablo:3'de görülmektedir. 
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TABLO:3- Kalkınmada I.Derecede Öncelikli İllere Göre İnşaata 
Başlayan Konut Sayısı, Kredi Kullanımı ve İnşaat Ruhsat 
Sayıları 

İLLER 

1985-90 
DÖNEMİNDE 
GEREKSİNİME 
GÖRE İNŞAATA 
BAŞLAYAN 
KONUT SAYISI 

1984-1989 
DÖNEMİNDE 
TKF 
KREDİSİ 
KULLANAN 
KONUT SAYISI 

GEREK¬ 
SİNİMİN 
TATMİNİ 

1985-1990 
DÖNEMİNDE 
ALINAN 

İNŞAAT 
RUHSATI 
SAYISI 

İNŞAAT 
RUHSATLI 
KONUTLARIN 
KREDİLEN¬ 
DİRME ORANI 

Adıyaman 2570 1061 41, 28 5060 20, 97 
Ağrı 733 43 5, 87 898 4, 79 
Bingöl 1561 664 42, 54 2221 29, 90 
Bitlis 550 18 3,27 635 2, 83 
Diyarbakır 8314 4562 54, 87 16571 27, 53 
Erzincan 1642 (1) 3976 242,14(2) 4963 80, 11 
Gümüşhane 369 111 30, 08 1346 8 , 25 
Hakkari 422 - - 683 -

Kars 987 50 5, 07 1458 3,43 
Mardin 1226 220 17, 94 2225 9.89 

(Şırnak dahil) 
Muş 496 68 13, 71 1013 6, 71 
Siirt 4119 1341 32,56 6542 20, 50 
(Batman dahil) 
Tunceli 829 1175 . 

Şanlıurfa 6045 1611 26, 65 9615 16, 76 
Van 2317 464 20, 02 3053 15, 20 
Zonguldak 2133 (1) 12614 591,37(2) 16966 74, 35 
(Bartın 
dahil) 
Artvin 1807 - - 3176 -

(1)Gereksinimden fazla konut sayılarını göstermektedir. 
(2)Gereksinimi esas alan hesaplamada tatmin fazlası bulunan iller. 

Yukarıdaki Tablo:3'den de anlaşılacağı gibi, Kalkınmada Birinci 
Derecede Öncelikli İllerimizden olan Hakkari, Tunceli ve Artvin 
1984-1989 döneminde hiç krediden yararlanmamış illerimiz olarak 
görülürken Erzincan ve Zonguldak illerinin ise fazlasıyla tatmin 
gördüğü,ihtiyaç fazlası konuta yönelinmesine karşın, kredi 
kullanma talebinin de bir o kadar artış gösterdiği sonucuna 
varılmaktadır. Bu iki ilimizi değerlendirecek olursak; Erzincan 
deprem kuşağında olup, söz konusu dönemde bir deprem 
geçirdiğinden bir yandan göç veren öte yandan da konut 
yatırımları doğal olarak artan bir ilimizdir. Zonguldak ise, her 
ne kadar Kalkınmada birinci öncelikli il olarak görülmekte ise 
de, hane başına GSYİH sı 1986 yılında en yüksek olan ilimizdir. 
(Bkz. Tablo:4) 1986 yılında İstanbul'da kentsel hane başına gelir 
115.071 bin Tl. düzeyinde iken Zonguldak1m geliri 150.536 bin 
Tl. olarak ortaya çıkmakta ve bu ilimizin nüfus artış hızı da 
Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir. 
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TABLO: 4 - Kentsel Haneve Düsen Gelir 

(1993 Yılı Fiyatları île Bin Tl.) 

C D F F G H I 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1 Adana 

2 Adıyaman 
3 Afyon 
4 Aqrı 

5 Amasva 

6 Ankara 

7 Antalya 
8 Artvin 
9 Avdın 

10 Balıkesir 
11 Bilecik 
12 Blnqol 
13 Bitlis 
14 Bolu 
15 Burdur 
16 Bursa 
17 Çanakkale 

18 Cankın 
19 Corum 
20 Denizli 
21 Diyarbakır 
22 Edirne 
23 ElazıO 
24 Erzincan 
25 Erzurum 
26 Eskişehir 

27 Gaziantep 
28 Giresun 

29 Gümüşhane 
30 Hakkari 

31 Hatav 
32 IsDarta 
33 îcel 
34 İstanbul 
35 İzmir 
36 Kars 
37 Kastamonu 
38 Kavseri 
39 Kırklareli 
40 Kırşehir 
41 Kocaeli 
42 Konya 

43 Kütahya 
44 Malatya 
45 Manisa 
46 K.Maras 
47 Mardin 
48 Muflla 
49 Mus 
50 Nevşehir 
51 N’Sde 
52 Ordu 
53 Rize 
54 Sakarya 
55 Samsun 
56 Siirt 
57 SinoD 
58 Sivas 

59 TeklrdaQ 
60 Tokat 
61 Trabzon 
62 Tunceli 

63 S.Urfa 
64 Usak 
65 Van 
66 Yozoat 
67 Zonquldak 

74. 405 83. 097 82. 503 84. 822 82. 541 70. 195 63. 863 62. 361 68. 808 71. 766 68. 878 73. 040 

32. 491 38. 661 36. 864 35. 944 36. 643 33. 657 31. 204 31. 912 31. 054 31. 546 31. 705 32. 859 
44. 410 47. 200 51. 442 50. 584 43. 950 44. 557 49. 818 43. 234 40. 762 39. 435 44. 688 47. 467 
47. 140 49. 481 53. 043 50. 383 39. 736 35. 295 35. 968 32. 062 35. 998 27. ,901 25. 043 24. 683 

62. 665 58. 854 61. 671 61. 832 51. 891 59. 922 56. 366 54. 375 52. 897 46. .917 42. 961 43. 820 

66. 605 68. ,096 71. .642 71. ,195 68. 484 63. ,085 60. .759 61. .908 59. 675 57. .657 60. ,824' 64. .149 
59. 208 59. 469 60. 469 61. 235 64. 866 63. 373 61. 014 57. 496 56. 387 58. .775 53. 493 56. 186 

145. 008 145. 646 154. 319 155. .107 118. 363 113. ,514 105. 824 115. .064 104. 666 106. ,139 105. ,362 99. .405 
51. 012 57. 218 58. 325 58. 128 50. 996 49. 407 50. 541 51. .277 52. 339 55. ,988 55. ,558 58. 923 
70. 851 73. 523 76. 013 75. 968 64. 553 66. ,027 64. 043 63. .218 61. 759 61. ,786 65. ,178 67. ,002 
65. 061 70. 298 75. 268 73. 705 90. 245 86. 560 88. 950 86. 180 87. 278 95. ,612 102. 092 105. 069 

59. 222 61. .594 65. 728 60. .687 46. .569 38. ,763 35. ,122 34. ,968 35. 453 32. ,304 34. ,110 35. .405 
53. 853 63. 604 66. 023 67. 011 38. 827 35. 172 32. 628 35. 613 33. 452 27. ,873 31. ,536 31. .600 

102. 062 108. 962 115. 29 7 115. .518 103. 677 93. ,753 86. .936 86. ,143 90. 173 84. ,830 76. ,766 79. ,511 
61. 902 60. ,771 63. 052 63. . 181 59. 326 59. ,514 61. .981 66. .876 56. 220 62, ,819 62. ,451 64. .985 

75. .959 76. .506 76. 765 78. .706 78. ,319 68. ,961 66. ,756 69. ,346 76. ,125 75, .760 81. ,490 85. ,007 
76. ,789 79. .359 83. ,927 83. ,504 93. ,905 94. , 124 83, ,682 86. .266 85. ,558 82, .948 81. .743 86, ,489 

66, ,571 69. ,855 74, ,632 76. .434 64. .534 53. ,857 46. ,496 45 .762 43. .511 41 .997 41, .510 42, ,870 
58. .732 62. ,101 65. .569 66. ,113 55. .620 49. ,902 51, .297 53, ,450 53. .213 51. .512 50. .809 52. .301 
42. .788 45, .857 47. ,981 47 .798 67. .473 63, ,294 63, .617 63, .665 63. ,941 67 .179 64, .775 68. .916 
52. ,666 54. ,840 57. .709 56. .042 41. ,644 38. .243 36. ,517 32. .755 36. .725 36. ,666 39. .756 40. .570 
63. .783 75. .726 78. .732 78. , 160 80. .506 75. ,536 79. .112 84. .346 91. ,342 86, .055 82. .571 85. .140 
70. .832 77. ,300 82. .128 80, .888 85, ,049 93. .391 88. .996 108. ,498 83. ,697 91, .829 108. .754 106. .024 

72, .982 76, .101 82. .627 80. .486 65, ,091 59. .814 55, .031 57. .618 56. ,561 47. .257 48. ,666 49, .637 
59, ,257 60, .549 63. .957 62, .309 51, ,872 47. .455 44. .764 50, ,154 45. .238 46. .601 46. ,127 47. .910 
61. .934 62. .737 64. .538 65 .810 70. .998 63, .647 63, .610 66 .008 60. .289 64, .434 68. .481 70. .949 

54, ,700 54, .008 55. ,909 57. ,736 45. .280 42. ,028 43. ,692 43. .496 42. ,645 43. .724 42. .855 45. .021 
80. ,736 101, .511 103. ,509 106. .628 64. .418 60. .152 56, .785 51, .959 55. .000 50, .412 61. .945 64. .295 

63. .330 66. .396 71. .843 70. , 186 54. .803 49. .144 47. ,610 48, ,838 44. 121 41, .954 40. .838 41. ,268 
54. .660 56, ,846 59. .953 61. .377 41, .221 35. .324 30. .672 36. .582 26. ,885 22. .436 23. .296 21. .196 

94. ,062 55. ,397 56. ,686 55, .846 62. ,808 58, .583 54, ,817 49. .433 55. .507 58. .067 51. .459 51. ,360 

48. .462 49, .696 53, .124 54. .084 57. ,333 52. .855 48 .400 50. .312 49. .182 46. .876 49. .533 50. .671 
84. ,691 82. ,034 82, .697 83, .715 71. ,325 104. ,183 123, .129 129. .315 102. 624 86. .399 74. ,431 87, .960 

138. .783 140. ,519 139. .654 137. .227 134. ,856 119. .706 114, .760 118. .926 112. .507 113. .506 112. ,058 115. ,071 
79. ,557 77. .768 75. ,883 78, ,507 90. ,506 93. .224 87, .630 97. ,400 96. ,833 92, .678 95. ,346 100. ,464 

59, .367 64 .091 69. .896 68. .740 58. .821 48. .101 47. ,494 40 .762 46, ,294 44, .271 44, .035 43. .762 
90, .306 95. .621 102. ,619 104, .676 87. ,876 81, .622 79. .147 73, .910 70. ,311 65. .986 68. .826 70. .985 
54, .821 56 .356 56, .915 57, . 195 61. .214 47. .675 46. .574 50. .143 49. .312 49, .653 51, .311 53. ,773 
73. .347 76. .154 80. .027 80. .430 74. ,568 66, .210 69. .375 70. .970 77. .523 78, .341 84. .490 103. .805 
50. .648 52, .132 54, .499 53. .441 47, ,350 46. .000 43. .929 46, .594 57. .973 60. .640 48. .655 59. .038 

150. ,630 158. .840 151. ,806 162, ,055 165. ,276 178, ,004 203. ,320 165. ,813 224. .538 194. .510 200. ,148 212. .423 
43, .184 44. .851 46. .634 47, .113 49. ,180 45. ,432 43. .569 43. .251 45. ,529 48, .009 44. .703 46. .677 
85. ,718 87. .691 88. ,859 75, ,529 104. ,804 99. .626 104. ,967 110. .700 103. .324 114, .033 133. ,899 134. ,448 

52. .650 53. .695 57. .441 57. ,801 41. ,548 47. .592 51. .530 39, .268 58. .212 60. ,131 70. ,320 74. .980 
54. ,074 58. .424 60. .731 62. ,156 51. ,678 52. ,397 50. .660 53, .330 56. 434 59. .969 65. ,674 73. .107 

43. .392 43 .853 45. ,184 44, ,813 56. .298 70. .382 63. ,336 58. ,112 53. ,292 54. ,031 63. ,221 74. .400 
65. .362 68. .594 70. ,921 59. ,507 40. ,608 35. .575 33, .794 36. .641 31. 988 30. .612 32. ,546 34. .044 
70. .790 75. .307 79. .136 77, .534 98. .102 99. .929 89, .826 87, .974 95. ,302 110. .445 117. .464 116. ,460 
53, ,899 56. .436 61. ,465 58, ,206 45. ,066 41. .803 38, .980 41. .831 35. .236 31. .936 35. ,129 35. ,581 
40, ,785 46. .385 49. ,641 50. .085 42. ,085 38. .033 36, .923 39. ,575 39. .322 41, .161 42. .522 45, .296 
32. ,476 33. .992 36. ,769 36, .021 33. ,130 32, .569 29. .834 31 . ,588 33. .095 33, ,086 33. ,974 36. .106 
40. .820 49, .264 51. ,827 51 .619 40. ,741 49. .868 46, ,215 39 .231 43. .081 41. .693 41. ,412 43. .016 
99. ,272 101. .511 105. ,787 107. ,677 136.950 92, , 161 101. ,751 93. .670 94. ,399 94. .041 97. ,487 106, ,596 
68. ,702 70. .081 72. .280 73. .381 61, .936 63. .952 69. .586 38, .136 58. .204 57, .175 54, .631 57. .009 
77. ,601 78. .496 80. ,150 73, ,877 87. ,357 83. .293 86. .387 82. .747 74. .822 78. .098 77. .468 82. .263 

55. 160 58. ,948 63. ,149 56. 287 57. .876 51. ,426 45. ,942 46. 740 48. 205 50. ,470 45. ,513 48. ,066 

62. 539 67. .722 70. 004 70. ,467 91. 793 91. .238 95. ,068 88. ,155 88. 493 88. ,568 90. ,128 93. 564 

50. ,385 53. . 163 56. ,662 51. .652 42. ,107 43, .888 52. ,444 46. ,385 41. ,499 42, .055 39. .761 41. ,775 

71. ,276 73. ,874 77. ,119 75. ,796 87. 786 70. .944 69. .631 70. ,515 72. ,203 72, .314 75. ,534 80. .364 

80. ,202 82, .402 92. .712 89. .881 80. .837 60, .422 53. .870 54, ,484 49. .557 44, .430 45. .410 43. .439 

47. .442 49. .155 51. .928 50. .518 34. .057 35, .271 35. ,100 35. .715 30. ,549 33. .447 35. .348 32. ,219 
56. .043 55. .210 56. ,858 56. .415 61. .164 59. .141 52, .452 53. .457 54. ,181 55, .924 56, .706 59. .537 
51. .194 52, .771 55. ,170 53. ,609 43. ,090 39. .268 39. ,388 37, ,972 35. ,335 35. .552 34. ,292 34. .573 
38. .827 40 .368 44. .060 42. .879 39. .884 42, .042 38. ,704 42, .573 47. ,151 37. .151 36. .510 37. .740 

142. ,360 139, .839 141. .865 144. .013 148. .777 132. .240 129, ,130 129. .986 141. , 188 153, ,990 150. ,143 150, .536 
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Yukarıdaki değerlendirmelere dayanarak, Erzincan' ın gereksinim 
fazlası kredilendirilmiş olması olağanüstü koşulları gözetilerek 
makul karşılanırken, Zonguldak ilinin mevcut olumsuz coğrafi 
koşulları içinde ve geliştirilmesi beklenen politikalara karşın 
nüfus artışını teşvik edecek biçimde kredilendiriliyor olması 
anlamlı bulunmamıştır. 

2 . FARKLI GELİR GRUPLARININ KONUT İÇİN ÖDEME YAPABİLME OLANAKLARI 
VE KONUT TERCİHLERİ 

Konut sahibi olabilme olanağı (affordability), konutun bir 
üreticiden veya ikinci elden satın alınması halinde en başta 
konut fiyatının gelirle olan ilişkisine bağlıdır. 

Türkiye'de konut fiyatlarının yıllık gelirinin katı olarak 
eriştiği düzey gerek Batı Avrupa ülkeleri gerekse gelişmekte olan 
ülkeler ortalaması ile kıyaslandığında, oldukça yüksektir 
(Tablo:5). 

TABLO:5-Ankara, Manisa ve Bolu'daki Kira ve Konut Fiyatlarının 
Gelire Oranlarının Batı Almanya ve Gelişmekte Olan 
Ülkeler Ortalamaları İle Karşılaştırılması. 

Kira/Gelir 
Oranı 

Konut Fiyatı/ 
Gelir Oran 

Batı Almanya 0, 18 4,6 
Gelişmekte Olan 
Ülkeler 

0, 20 3,1 

Ankara, Gaziantep 0,17-0,24 5,2-6,3 
Manisa, Bolu 

Kaynak: 

İzafi kiranın gelire oranı da, bazı kentlerde yüzde 50 1er 
düzeyindedir. 

Anketin yapıldığı 1992 yılı Ağustos ayındaki verilere göre 
hesaplanan bu oranlar ev sahiplerinin gerçek konut edinme 
fiyatlarını esas almamaktadır. Zira kooperatifler veya Toplu 
Konut İdaresi gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar eliyle konut 
edinenlerin ödedikleri bedeller, konutların piyasa fiyatından 
oldukça düşüktür. Piyasa fiyatlarının gelire göre, diğer ülkelere 
kıyasla yüksek oluşu piyasadan konut edinmenin güçlüğünü ortaya 
koymaktadır. Konut sahibi olanların ancak dörtte birinin kredi 
kullanabilmesi nedeniyle konut elde etmede ailelerin kendi 
birikimleri ve servetleri önemli olmaktadır. Bu koşullarda mülk 
konut oranının artması kar amacı gütmeyen konut sürümünün 
etkinliğinin artması ve konut kredilerinin daha çok kişiye uygun 
koşullarda verilmesi halinde mümkün olabilecektir. 
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Kredi kullananların büyük bölümünün geri ödeme taksitleri 
gelirlerinin yüzde 10'undan azdır. 1989 öncesinde kredilerin 
büyük faiz sübvansiyonu ile verilmiş olması bu oluşumunun 
nedenidir. Taksitlerin bu kadar düşük belirlenmiş olması yeni 
kredi verebilme olanağını azaltmaktadır. 

Konut sahibi olanların önemli bir kesiminin, konutların kar 
amacı gütmeyen yollarla elde etmeleri, alt gelir gruplarının bir 
bölümününde ruhsatlı stoktan konut sahibi olmalarına olanak 
vermektedir. DİE'nin 1987 anketi verileriyle karşılaştırıldığında 
nüfusu 3 milyon liradan (1992 fiyatlarıyla) az olanlar toplamın 
üçte ikisi kadarı iken, 1992 yılında yapılan ankete göre üç 
milyondan az geliri olanların oranı yüzde 39 kadardır.(Tablo 6) 
ev sahiplerinin yarısının 3-7,5 milyon lira geliri olan orta 
gelir düzeydeki aileler olduğunu ortaya koymaktadır. 

TABLO: 6- ODTÜ 1992 Anketi İle DİE 
Tüketim Harcamaları 

Karşılaştırılması 

1987 Hanehalkı Gelir ve 
Anketinin Sonuçlarının 

Gelir Grupları DİE anketi (1987) ODTÜ Anketi (1992) 

3 milyon TL den az 65,0 38, 7 
3-7,5 milyon 28,0 49, 4 
7,5 milyondan çok 7, 0 11, 9 

100, 0 100, 0 

TABLO:7 - Ankara, Manisa ve Bolu' 
Kira-Gelir Oranı. 

da izafi 

İzafi Kira/ 
Aylık Gelir 

Ankara 0, 47 
Manisa 0, 56 
Bolu 0, 24 

TABLO: 8 - Ankara, Gaziantep, Manisa ve Bolu'da Kredi 
Kullanılarak Elde Edilen Konutların Oranı ve Ödenen 
Kredilerin Gelire Oranı. 

Kredi Kullanılan Kredi Geri Ödemelerinin 
Konutların Oranı Gelire Oranı % 

% %10 %ll-20 %21 

Ankara 25 74 13 13 

Gaziantep 5 83 17 
Manisa 27 63 28 9 
Bolu 36 63 25 12 
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TABLO: 9-Ev Sahibi Ailelerin Gelir Gruplarına Göre 
Kentlere Dağılımı Oranı 

Aylık Gelir Grupları(1) Ankara Gaziantep Manisa Bolu 

Milyondan Az 2,0 6,2 6,5 8,7 
1000-1999 bin 11, 5 33, 1 32,2 19, 2 
2000-2999 bin 17, 0 17, 8 28, 1 27, 9 
3000-4999 bin 31, 0 24,4 21, 1 25, 0 
5000-7499 bin 23, 9 11, 6 9,0 14, 4 
7500-7999 bin 5,4 2,5 0,5 3,5 
10000 binden çok 9,3 4, 6 2,5 1,0 

(1) 1992 yılı Ağustos ayı gelir verileri. 

Kredi olanaklarını büyük ölçüde arttırmanın kısa dönemde olanaklı 
olmaması nedeniyle, mülk konutun yaygınlaştırılması kar amacı 
gütmeyen sunum biçimlerinin etkinliğinin arttırılmasıyla mümkün 
olabilecektir. 

3.KONUT GEREKSİNİMİ VE GEREKSİNİMİN TALEBE DÖNÜŞMESİNE İLİŞKİN 
TAHMİNLER VE ÖNERİLER 

AK sütununda sütundaki iller incelendiğinde, 1985-1990 döneminde 
yapı kullanma izni almış konut birimlerinin gereksinime 
oranlanması ile bulunmuş 13 ilimizin gereksinim fazlası bitmiş 
konut birimine sahip olduğu, 29 ilimizin ise Türkiye 
ortalamasının üstünde konuta sahip olduğu görülmektedir.(Tablo:1) 

Aynı tablonun 1985-90 yılları için inşaat ruhsatları ile 
gereksinimi oranlayan AA sütunundaki iller incelendiğinde ise; 67 
ili baz alan il dökümü, 50 ilimizin gereksinim fazlası konut 
birimi için inşaat girişiminde olduğu, Türkiye ortalamasının ise 
1,50 yani, gereksinimlerinin % 50 fazlası inşaat ruhsat sayısına 
ulaştığı görülmektedir. 

Bitmiş konutları ifade eden yapı kullanma izin sayıları ile 
gereksinimi oranlayan değerlendirme 1970-80 dönemi için 
incelendiğinde (Bkz.Tablo:1'de V sütunu) Türkiye ortalamasının 
0,51 olduğunu yani, toplam gereksinimin yarısının ruhsatlı 
yapılarda karşılanmakta olduğunu görmekteyiz. Aynı oran 
stagflasyon dönemi olan 1980 yıllarında % 36' ya düşerken 
(Bkz.Tablo:1'de W sütunu), 1985-90 döneminde kredilendirme ve 
ekonomideki genel canlanmaya bağlı olarak % 69'a çıkmıştır 
(Bkz.Tablo:11 de X sütunu), 1980-85 döneminde % 93 iken 
(Bkz.Tablo:1'de Z sütunu), 1985-90 döneminde ise iskan ruhsatları 
ile parelellik göstererek % 150' ye çıkmıştır (Bkz.Tablo:1'de AA 
sütunu). 

1980-1990 yılları arasındaki değerlendirme tablosu 
incelendiğinde, söz konusu yıllar arasında, Türkiyedeki toplam 
konut gereksiniminin % 50 sinin ruhsatlı, yapı kullanma izni 
almış konutlar aracılığıyla karşılandığı sonucuna ulaşmaktayız 
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(Bkz. Tablo:1'de AF sütunu). Aynı on yıllık dönemde alınan inşaat 
ruhsatlarının gereksinime oranı için Türkiye ortalamasına 
baktığımızda gereksinimin % 94'ünün ruhsatlı piyasadan 
karşılayabilecek oranda inşaata başlandığı sonucuna ulaşmaktayız 
(Bkz. Tablo:1'de AG sütunu) 

Bu genel değerlendirmeden hareketle 10 yıllık dönem içinde 
gerçekleşen ruhsatlı konutların ihtiyacın yarısına yettiği, 
özellikle 1985-90 döneminde başlayan ruhsatlı konut 
inşaatlarının, 1990-95 döneminde tamamlanması halinde ruhsatlı 
konut açığının % 5 düzeyinde kalacağı, bu durumda da konut 
sorununun varlığından teorik olarak söz etmenin mümkün olmadığı 
sonucuna Türkiye ortalamaları açısından varmak mümkündür. 

Kantitatif çalışmaların il bazına oturtmasının temel gerekçesi; 

(1) Bazı illerimizdeki nüfus kaybı nedeniyle ortaya çıkan konut 
fazlasının birkaç metropole yığılarak zaten ruhsatlı konut 
açığı olan bu kentlerimizde açığı daha da büyüttüğü, 

(2) İkinci konutlar nedeni ile özellikle sahil kentlerimizde 
önemli oranlarda konut fazlasının varlığı, 

(3) Yüksek enflasyon karşısında konut sektörüne talebin yalnızca 
barınma amacı ile değil, mevcut sermayenin korunması için 
spekülatif amaçlarla körüklendiği, 

(4) Konutun hala bir sosyal güvenlik aracı niteliğini koruduğunu, 

(5) Türkiye genelinde evsizler sorununun yaşanmadığı, buna 
karşılık ruhsatsız konutlarda yoğunluğun giderek artmakta 
olduğu, 

(6) Ruhsatlı piyasadaki konut maliyetlerinin ruhsatsız piyasadaki 
konut maliyetlerinden daha düşük olmasına karşın (1) kentsel 
arsa spekülasyonu açısından, ruhsatsız konutların getirisinin 
ülkemizde uygulanagelen imar afları nedeniyle ruhsatlı 
konutlardan daha yüksek olduğu, 

tesbitlerine dayanmaktadır. 

Bu tespitlerden hareketle çalışma grubumuz; gereksinimlerinin 
karşılanma oranı düşük olan illeri, öncelik sırasına göre 
saptayarak, bu illerde konut yapımının teşvik tedbirlerini, belli 
yığılmaların söz konusu olduğu illerde gecekondularda günümüzde 
kiracı konumunda bulunan alt gelir gruplarının barınma amaçlı 
sorunlarının çözümü için öneriler geliştirmeyi, konut fazlasının, 
ihtiyaç sahiplerinin kullanımına dönüştürücek önermelerde 
bulunmayı, kısacası konut talebini yönlendirmeye yönelik 
önerileri ve öncelikleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

(1)Prof.Dr. Tansı Şenyapılı, Örgütlenemeyen Nüfusa Örgütlü Çözüm: 
Çözümsüzlük, Konut Araştırmaları 1993 Sempozyumu S:14-15 
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a)Değerlendirme Tablosunda (Bkz. Tablo:l) 1985-1990 yılları 
arasında yapı kullanma izinleri ile gereksinimlerin karşılanma 
oranları, gereksinimleri en fazla karşılanan ilden en aza doğru 
olmak üzere AK sütununda incelendiğinde, 38 ilimizin 
gereksinimleri Türkiye ortalamasının altında karşılanmaktadır, 
inşaat ruhsatlı konut sayısı ile gereksinim arasındaki, aynı 
yıllar arasındaki ilişki ise AA sütununda görülmekte olup, 27 
ilimizin durumu, Türkiye ortalamasının altında olup 17 ilimizin 
ise gereksinimleri karşılanamamaktadır. 

1985-1990 inşaat döneminde, inşaat ruhsatı alan tüm binaların 
yapımının tamamlanarak iskan edileceği varsayımı altında konuyu 
değerlendirecek olursak, 1990-2000 yıllarında gereksinimi 
karşılanmamış illerimizin en fazla gereksinimi olan ilden 
başlayarak sıralaması Tablo:10'da gösterilmiştir. 

TABLO:10 - Konut Gereksiniminin Acil Olarak Giderilmesi Gereken 
illerin öncelik Sıralaması ve Gereksinim Duyulan 
Konut Sayısı (1985-19901 

öncelikli GEREKSİNİLEN Y.K.IZÎNI I.R İNŞAAT RUHSAT 
il KONUT ALMIŞ KONUT ALMIŞ GERÇEKLEŞME ORANI 
SIRALAMASI SAYISI SAYISI KONUT *33 *70 

1.HAKKARİ 3754 264 683 232 478-
2.MARDİN 13173 999 2225 756 1557 
3.BİTLİS 2756 85 685 233 479 

4. VAN 8488 736 3053 1038 2137 

5.MUS 2656 517 1013 345 709 

6.AĞRI 2431 165 898 305 628 

7.GÜMÜŞHANE 3305 977 1346 457 943 

8.ŞANLIURFA 23868 3570 9815 3340 6870 

9.ADIYAMAN 9914 2460 5060 1720 3542 
10.SİİRT 10892 2423 6542 2224 4579 
11.GAZİANTEP 32266 10967 20130 6844 14091 

12.KARS 2208 471 1458 496 1020 
13.BİNGÖL 3024 660 2221 755 1555 

14.ORDU 16094 7144 12598 4283 8819 
15.DİYARBAKIR 18866 8257 16571 5634 11599 

16.ADANA 59625 23343 54111 18398 37878 
17.TUNCELİ 1208 346 1175 400 823 
18.İSTANBUL 323564 82302 312628 106294 218840 

TOPLAM 656092 145683 747208 254051 523046 
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TABLO:11 - Konut Açığı 

İL SIRASI KONUT AÇIĞI 1 KONUT AÇIĞI 2 

1.HAKKARİ 3261 3015 
2.MARDİN 11418 10617 
3.BİTLİS 2438 2192 
4 .VAN 6714 5615 
5 .MUŞ 1794 1430 
6 . AĞRI 1961 1638 
7 . GÜMÜŞHANE 1871 1385 
8.ŞANLIURFA 16958 13428 
9 .ADIYAMAN 5734 3912 
10.SİİRT 6245 3890 
11.GAZİANTEP 14455 7208 
12.KARS 1241 717 
13.BİNGÖL 1609 809 
14.ORDU 4667 -

15 .DİYARBAKIR 4975 -

16.ADANA 17884 -

17.TUNCELİ 462 39 
18.İSTANBUL 134968 22422 

TOPLAM 238655 78317 

Not: Konut açığı. Yapı kullanma izni almış konut birimlerinin 
tamamı ile inşaat ruhsatı almış konutlardan bitmiş bir bölümün 5 
yıllık dönem içinde aynı zamanda yapı kullanma izni almış yapılar 
içinde görüneceği ve bir bölümünün ise çeşitli gerekçelerle 
önümüzdeki 5 yıllık dönemde iskana konu olamayacağı varsayımı ile 
ele alınmış ve Diyarbakır, İstanbul, Tunceli, Kars ve Adıyaman 
illerinin inşaat ruhsatı sayısının, ikinci beş yılda iskan 
ruhsatına dönüşme oranları ortalaması olarak (1. sütun) iki 5 
yıl ortalaması 33,46 gerçekleşme olarak alınmış, 2. sütun ise 
stagflasyonun gerçekleşmeyeceği ve konut sektörü yeterli kaynak 
aktarılacağı varsayımı ile inşaat ruhsatı almış yapıların 
% 70'inin ikinci beş yılda tamamlanacağı varsayımı ile 
hesaplamaya gidilmiştir. 

İstanbul ve Ordu ayrı tutulmak kaydıyla ağırlıkla Doğu ve 
Güneydoğu illerimizin yer aldığı bu bölgede 1985-90 konut sektörü 
yatırım hızının azalarak sürmesi halinde dahi inşaat ruhsatı 
almış yapıların % 70'inin 1990-95 döneminde tamamlanması halinde 
nüfus artış hızı sabit kalmak kaydıyla konut açığı azalacaktır. 
Ancak özellikle sözü edilen il merkezlerine güvenlik nedeniyle 
kırsal alanlardan yoğun bir göç olgusu yaşandığından, söz konusu 
bölgelerde % 70' in üzerinde gerçekleşmeyi sağlayacak kredi ve 
teşvik yöntemlerinin geliştirilmesi zorunlu, görülmekte olup, 
Olağanüstü Hal Bölgesi için geçerli olan Emlak Vergisi İndirimli 
dışında, kooperatifleşmeyi teşvik eden ve kredi kullanımını 
özendiren yeni yöntemler araştırılmalıdır. 
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TABLO:12- Konut Gereksiniminin acilen giderilmesi gereken 
İllerdeki Toplu Konut Fonu'ndan Kredilendirilmiş 
Konutlar İle Yapı Kullanma İzni Almış Konut Sayısı 
İlişkisi 

ÖNCELİKLİ İL 
SIRALAMASI 

1985-90 YKİ ALMIŞ 
KONUT SAYISI 

1984-89 TKF KREDİSİ 
KULLANAN KONUT SAY.(*) % 

HAKKARİ 261 - -

MARDİN 999 220 22, 02 
BİTLİS 85 18 21, 18 
VAN 736 464 63, 04 
MUŞ 517 68 13, 15 
AĞRI 165 43 26, 06 
GÜMÜŞHANE 977 111 11, 36 
ŞANLIURFA 3570 1611 45, 13 
ADIYAMAN 2460 1061 43, 13 
SİİRT 2423 1341 55, 34 
GAZİANTEP 967 3934 35, 87 
KARS 471 50 10, 61 
BİNGÖL 660 664 100,61 
ORDU 7144 1485 20, 79 
DİYARBAKIR 8257 4562 55, 25 
ADANA 23343 29257 125,34 
TUNCELİ 1208 - -

İSTANBUL 82302 71547 86, 93 

TOPLAM: 145683 116436 79, 92 

Tablo:12'den anlaşılacağı üzere, söz konusu yıllar 
arasında kredilendirilmiş ama bitmemiş konutların özellikle 
Adana ve Bingöl'de varlığı açıkça görülmektedir. İstanbul, Van, 
Siirt ve Diyarbakır'da ise bitmiş konutlar ile kredi kullanan 
konut sayısı arasında % 50'lerin üzerinde bir ilişki 
kurulabilmesine karşın, kredi kullanım oranları diğer illerimizde 
oldukça düşük olup, Hakkari ve Tunceli hiç kredi kullanmamış 
iller olarak görülmektedir. 

Söz konusu illerimizde, yerel yönetimlerin önderliğinde 
kooperatif türü örgütlenmelere ağırlık verilmeli ve kredilendirme 
olanakları 2000'li yıllarda konut açığının giderek büyümesi 
beklenen bu illere kaydırılmasına özen gösterilmelidir. 

b) İkinci konutlar nedeniyle özellikle sahil kentlerimizde konut 
fazlasının varlığı savının irdelendiğinde (Tablo 13); 

En fazla konut fazlası veren il sıralamasında l.Rize, 2.Artvin 
ve Kastamonu (5.) ve Trabzon (17.) olmak üzere belli başlı 
doğu ve orta Karadeniz illerini ön sıralarda görmekteyiz. Bu 
olgu bir yandan çok hızlı bir nüfus kaybı yaşanan bu 
illerimizde öte yandan da özellikle 1985-1990 döneminde 
başlayan yoğun sınır ticaretiyle ortaya çıkan birikimlerin 
konuta yönelmesi hali ile açıklanabilmektedir. 
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İkinci konutların yoğunlaştığı iller olarak ise Aydın (4.), 
Nevşehir (8.), Muğla (9.), Edirne (10.), Tekirdağ (11.), 
Balıkesir (15.), İzmir (26.), Antalya (30.) sırada 
yeralmaktadır. Önemli turizm merkezlerimizden olan Antalya'nın 
30.sırada yer alması, 1990 nüfus sayımına göre nüfus artış 
hızı en yüksek ilimiz olmasından kaynaklanmakta, göçer nüfus 
genelde gecekondularda oturmayı tercih ederken, kentsel 
konutlar olarak nitelenebilecek inşaat ruhsatlı konut 
sayısının gereksinime oranı %183 olarak gerçekleşmektedir. 
Aydın ilimizde ise inşaat ruhsatı alan konutlar gereksinimin 
3.5 katından fazla 3.56 olarak olarak ortaya çıkmaktadır. 
Oransal sıralamada, Karadeniz illerimizin gereksinim fazlası 
konut oranı büyük görünse de sayısal olarak ele alındığında, 
2.konuta yönelen illerimizde yoğun bir konut fazlası ile 
karşılaşmaktayız. 

TABLO:13 - Konut Fazlalarının Oransal ve Sayısal 
Karşılaştırması (1985-1990) 

İL 
SIRALAMASI İLİ 

İNŞ .RUHSATI/ 
GEREKSİNİM % 

KONUT FAZLASI 

İNŞAAT RUHSATI 
(-) GEREKSİNİM 

TKF KREDİSİ 
KULL.KON.SY 

1. RİZE 15, 35 7417 497 
2 . ARTVİN 4, 97 2537 -

5 . KASTAMONU 4, 17 6862 1147 
17 . TRABZON 2,58 11333 5228 

TOPLAM: 18195 6872 

4 . AYDIN 4, 57 44424 11444 
8 . NEVŞEHİR 3, 77 7652 2211 
9 . MUĞLA 3, 53 32926 5907 
10 . EDİRNE 3,34 9610 5691 
11. TEKİRDAĞ 3, 19 31221 3961 
15 . BAKIKESIR 2 , 62 37738 13572 
26 . IZMIR 2, 01 84771 49189 
27 . ANTALYA 1, 83 58837 15855 

TOPLAM: 307179 127880 

Yapmış olduğumuz hesaplamaya göre, 2.konuta yönelik olması 
beklenen yalnızca 8 ilimizin toplam konut fazlası, ülkemiz 
için öteden beri belirtilen konut açığına eşit düzeydedir. Bu 
saptamadan hareketle; 2.konut yapımında gerçek bir kaosa 
dönüşen kaynak tüketiminin azaltılması ve verimli alanlara 
kanalize edilmesini amaçlayan birden fazla konutu olanların 
vergilendirilmesi, vergi kayıtlarının ülke çapında bilgisayar 
ortamına geçirilmesi ve barınma amacı dışında kalan 
konutlarının el değiştirmeye veya işletirmeye yöneltecek 
oranlarda vergilendirilmesi, bir yandan vergi gelirlerini 
arttırıp, kentsel hizmet kalitesini yükseltirken, öte yandan 
da konut sektöründe inanılmaz boyutlara varan atıl kapasiteyi 
harekete geçirecektir. 
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c) Varsayımlarımız arasında yer alan konut sektörüne talebin, 
yüksek enflasyon karşısında barınma ihtiyacının tatmininden 
çok, mevcut sermayenin korunması için spekülatif amaca yönelik 
olduğu konusunu açacak olursak; 

Çalışmamızın başında mevcut konut stoku tesbitlerinin 
sağlıklı olmaması nedeniyle; nüfus artışı ve hanehalkı 
büyüklüğünün yöre koşulları nedeniyle ilden ile gösterdiği 
farklılaşmayı esas alan beşer yıllık dönemler için artan hane 
sayısı ile bulunan gereksinimin, ruhsatlı veya ruhsatsız 
piyasalardan karşılanması durumunu araştırmaya; mevcut 
hanelerin hiçbirinin evsiz olmadığına ilişkin saptamaya 
dayanarak başlamıştık. 

Konut edinmenin yüksek enflasyon karşısında mevcut 
birikimlerin korunması amacıyla yapıldığına ilişkin ampirik 
gözlemlerimizin test edilmesi için kentler ortalaması 
hanehalkı gelirlerinin saptanmasına öncelikle ihtiyaç 
duyulacağı açıktır. "Türkiye Gayrı Safi Yurt İçi Hasılasının 
İller İtibariyle Dağılımı 1979-1986" çalışmasının dışında, 
konuyu günümüze taşıyan bir çalışma henüz yoktur. 

d) Konutun hala bir sosyal güvenlik aracı olma niteliğini 
koruduğuna ilişkin saptama ülkemiz aktif nüfusunun yalnızca 
% 38' inin (Çalışma Bakanlığı verilerine göre) herhangi bir 
sosyal güvenİik kurumunun koruması altında olması ile 
açıklanabilmektedir. Hastalık ve emekliliğe ilişkin sigorta 
kapsamı tüm çalışanlara yaygmlaştırılamadığı gibi, işsizler 
ve ücretsiz emek olarak kullanılan kadın nüfusunu da 
kapsamamaktadır. Bu durumda, enflasyon karşısında değerini 
genelde koruyabilen, ailenin sürekliliğini sağlayabilen konut 
yatırımının etkin sosyal güvenlik aracı olma rolü 
sürdürülmekte, barınma ihtiyacı olsun yada olmasın kentsel 
tasarrufların üretici sektörlere kaymasını engellenmektedir. 
Kıt kaynakların irrasyonel kullanımı olarak nitelenebilecek bu 
durumun engellenmesi için, sosyal güvenlik şemsiyesinin 
kapsadığı konu ve kişilerin arttırılması, mevcut tasarrufların 
konut dışı yatırımlara kaymasının sağlanması amacıyla gerekli 
önlemlerin alınması için ulusal politikaların belirlenmesi, 
konut sektörü dahil olmak üzere tüm yatırım sektörlerinde 
olumlu etki yaratacaktır. 

e) Türkiye genelinde evsizler (homeless) sorununun yaşanmadığı, 
buna karşılık ruhsatsız konutlarda yoğunluğun giderek artmakta 
olduğuna ilişkin varsayımımız da, gelişmiş pek çok toplumda 
sosyal bir yara olarak varolan evsizler sorununun ülkemizde, 
önceleri alt gelir gruplarının gecekondu sahibi olması yolu 
ile aşılırken günümüzde ise alt gelir gruplarının aynı 
yerlerde kiracı korumuna geçerek çözülmekte olduğuna ilişkin 
araştırmalara dayanmaktadır. 

Alt gelir gruplarının kiracı olmayı talep edebildiği gecekondu 
alanları da nitelik değiştirerek; kentsel rantlara el koyma, 
barınma dışı amaçlarla (rantiye olacak gibi) spekülatif bir 
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faaliyete dönüşmüştür. Gecekondu alanlarında oturanların % 41 
gibi büyük bir bölümünün kiracılardan oluştuğuna ilişkin 
araştırmalar (DPT gecekondu araştırması), gerçek barınma 
ihtiyacında olan ve konut edinmek için yeterli tasarrufu 
bulunmayan alt gelir gruplarına konut sunumunun hemen hiçbir 
kurumumuzca üstlenilmediği gerçeğini gündeme getirmektedir. 
Ancak bu noktada dikkat çekilmesi gereken husus, alt gelir 
gruplarının giderek yoksullaşmasına karşın, gecekondu 
alanlarına mevzuat düzenlemeleri yolu ile açılan spekülatif 
olanaklar, bir süre sonra alt gelir gruplarının bu alanlarda 
kiracı olarak dahi barınma ihtiyaçlarını karşılayamayacakları 
tehlikesidir. Bu nedenle, alt gelir guruplarına farklı ödeme 
ve barınma alternatifleri sunan (kiracılık, intifa hakkı, 
lojman, mülkiyet vb.) çözümlerin ivedilikle kamu eli ile 
organize edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Toplu 
Konut İdaresi veya banka kredilerinin alt gelir gruplarının 
ödeme koşullarına uygun olmadığı, söz konusu kuruluşların alt 
gelir gruplarını da içeren uygulamalara yönelecek arayışları 
gündeme getirmeleri ve gelire endeksli kredi koşulları ile 
mülkiyet koşullarını yaratmaları gerekmektedir. 

f) Ruhsatsız piyasadaki konut maliyetlerinin ruhsatlı 
piyasadaki konut maliyetlerinden daha yüksek olduğu 
sonucu, yapılmış konut araştırmalarından çıkmaktadır. 
Çıplak konut maliyetleri daha yüksek üstelik ruhsatsız 
olan gecekondu alanlarına yönelen talep ve tasarrufların 
gerekçesi araştırıldığında, genelde çok katlı düşük maliyetli 
konutların arsa payları ile gecekondu alanlarının arsa payları 
arasındaki oranın büyük oluşu gecekondu alanları lehine 
değerlendirilebilecek tek unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 

1980'den bu yana yapılan mevzuat düzenlemeleriyle (2805, 
2981, 3290, 3366 sayılı yasalar) başkasının özellikle kamunun, 
arsa ve arazileri üzerine ruhsatsız olarak yapılmış 
gecekondulara tapu tahsis belgesi veya tapu vererek affı 
yoluna gidilmiş, yeni bir af furyasının yaşanacağına ilişkin 
söylemler de günümüzde giderek yoğunlaşmıştır. 

Ülkemizde genelde gereksinim fazlası konuttan söz 
edilebileceğine ilişkin verilere çalışmamızın çeşitli 
aşamalarında değinilmişti. Aynı şekilde, alt gelir gruplarının 
giderek artan biçimde gecekondu alanlarında kiracı statüsü ile 
barınmakta olduğu da vurgulanmıştır. Mevcut ve gelecekte 
yapılacak mevzuat düzenlemeleri, kentsel arsa niteliği 
taşımayan kamu arsa ve arazilerini, kentsel ranta el koyma 
temel saikine sahip spekülatörler aracılığıyla 
gecekondulaştırmaktadır. Bu spekülatörlerin, mevzuat 
değişikliği ile kentsel arsa ve stoğuna dönüştürülen bu 
alanlardan bireysel çıkar elde etmesi, kentsel hizmet 
kalitesinin düşmesinin yanısıra, kentsel rantların kente geri 
dönüşünü ve sağlıklı ve planlı yerleşmelerin 
düzenlenebilmesini de engellemektedir. Sonuç olarak, 
hükümetlerce politik yatırım amacı ile kullanılagelen 
gecekondu atlarının toplumsal maliyetleri, toplum tarafından 
yüklenilemeyecek ölçüde artmıştır. 
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4.KONUT TALEBİNİ YÖNLENDİRMEKTE KULLANILABİLECEK ARAÇLAR 

Konut edinme temelde kullanım veya yatırım amaçlı güdülere göre 
belirlenmektedir. Yatırım amacıyla konut edinme, enflasyonist 
ortamda mal varlığının getirisini yükseltme amacını 
gerçekleştirebilecek en önemli alanlardan birini oluşturmaktadır, 
ilgi alanımız kullanım amacıyla konut edinme olup, sağlıklı bir 
kentsel çevre ile bütünleşmiş konut alanlarının oluşturulması 
amacıyla talebin yönlendirilmesi en çok bu alanlar için söz 
konusu olmak durumundadır. 

Konut talebinin yönlendirilmesi için geliştirilebilecek araçlar 
arasında; mevzuat, kentsel arsa politikaları, konut finansman 
politikaları birinin diğerine önceliği, kentin özgün koşullarına 
göre değişir bir biçimde yer almaktadır. 

Mevzuatın kentsel talebi yönlendirici özelliğini açacak olursak; 
konuyu imar, vergi ve ceza mevzuatı açısından ayrı ayrı 
değerlendirmekte yarar görüyoruz. 

İmar mevzuatımız genelde imar parselleri düzeyinde hükümler 
taşıdığından yapı birimlerine ilişkin ayrıntılı hükümler 
getirmekte, buna karşılık sağlıklı bir kentsel çevre standardı 
taşımamaktadır. Konut alanları üzerinde doğrudan hükümler taşıyan 
imar mevzuatı elden geçirilerek, kentsel çevrenin oluşumunun 
yönlendirilmesi, yapıyı ilgilendiren koşulların ise çağdaş 
gereksinimlere uygun bir biçimde yeniden ve yapı mevzuatı adı 
altında standardizasyonu yapılarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

İmar mevzuatı içinde yer alan ve kamuoyunda imar ve gecekondu 
affı olarak bilinen 2805, 2981, 3290, 3366 sayılı düzenlemeler, 
ruhsatsız konut yapım yolu ile kentsel arsa spekülasyonuna ve 
kentsel rantların kente geri dönmemesine neden olarak 1981 
yılından bu yana adeta bir kentsel yağma konusu yaratmıştır. 
Gerçek ihtiyaçların güdümünde başlayan gecekondulaşma, günümüzde 
köklü bir değişime uğramıştır. Kentlerimizin ve konut stokunun 
sağlıksız oluşumunun altında yatan en önemli nedenlerden biri 
olan bu girişimlerin tekrarlanması, örgütlü çözümlerin bu 
alanlara getirilmesini engelleyen unsurların başında gelmektedir. 

Konutu bir barınma birimi olarak değil, insanın kendini yeniden 
ürettiği mekan olarak ele alıp, günün teknolojik olanaklarını 
ortak ve maliyeti düşük bir biçimde kullanarak teknolojiyi üreten 
çağdaş insanı yaratmayı temel alan mevzuat yaklaşımında ülkemiz 
geç bile kalmış durumdadır. 

Çağdaş insana ulaşmada aşılması gereken basamaklardan biri olarak 
gördüğümüz konuta ilişkin düzenlemelerde, vergilendirme yolu ile 
yatırım amaçlı konut edinme mevcut enflasyonist ortamda bir 
ölçüde engellenmeli ve kentsel rantların kente geri 
döndürülmesinde önemli bir araç olarak kullanılmalı ve konut 
fazlasının söz konusu olduğu lüks konut üretimi organize edilerek 
orta ve alt gelir gruplarının kullanımına geçmesi sağlanmalıdır. 
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Ceza mevzuatımızda yeri olmayan kente karşı işlenmiş suçlar 
tanımlanmalı, doğrudan zarar görmeyen kişi ve kuruluşların da 
dava açma hakkı tanınmalıdır. 

Kentsel arsa üretiminde, günümüzde bireysel spekülasyonlar yolu 
ile yönlendirici ve belirleyici olma niteliği mevzuatımızın 
yarattığı bir sonuçtur. Özellikle gecekondu alanlarının 
yasallaştırılması ile yaşanan bu olgu, söz konusu alanlara arsaya 
ilişkin değil, yapıya ilişkin hakları yasallaştıran Medeni 
Kanunumuzun 717 nci maddesinde yer alan intifa hakkının 
tanınması, arsa üzerindeki spekülatif beklentilere dayalı 
işgalleri ortadan kaldıracaktır. 

Konut sorununun çözümünde, alt gelir gruplarının konut talebi 
neredeyse tümüyle ihmal edilmiş ve bu gelir grupları gecekondu 
alanlarında kiracı olmak durumunda kalmıştır. Gecekondu alanları 
mevcut yasal düzenlemelerle (ıslah imar planları ve af 
düzenlemeleri) sağlıksız kentsel alanlara dönüştükçe t alanlar 
artık alt gelir gruplarının kiracı olarak oturabileceği alanlar 
olmaktan da çıkacak ve ülkemizde yakın gelecekte evsizler sorunu 
yaşanmaya başlanacaktır. Bu nedenle mevcut finans kaynakları 
özellikle metropollere yığılan alt gelir gruplarının barınma 
amacına yönelik önlemlere yönelmelidir. Çözüm tek bir reçete 
değil, alt gelir gruplarının niteliğine bağlı (işsiz, geçici 
işçi, küçük esnaf, dar ve şabit gelirli) farklı finansman ve 
kredilendirme türlerini birlikte harekete geçirilmesi ile 
çözülebilecektir. 

5. SONUÇ 

Önerilerimizi özetleyecek olursak; 

a)Konuta ilişkin finans kaynakları öncelikle konut açığı 
saptanmış olan 18 ilimize nüfus artış hızları gözetilerek 
yöneltilmeli ve bu illerin sorunları ivedilikle çözüme 
kavuşturulmalıdır. 

b)Gereksinim fazlası konut inşaatına yönelmiş olan illerimiz 
kredi ve teşviklerden yararlandırılmamalı kıt kaynaklar 
rasyonel kullanılmalıdır. 

c)Birden fazla konutun mülkiyetine sahip olanların ikinci konut 
ve rantiye olma istemlerini en aza indirecek vergi 
düzenlemelerine gidilmelidir. 

d)Yüksek enflasyon ortamının, spekülatif amaçlı konut talebi 
yaratmakta olduğu gerçeği gözardı edilmemelidir. 

e)Konutu sosyal güvenlik araç; olmaktan çıkaracak önlemler 
ivedilikle alınmalıdır. 
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f)Konuta yönelen bireysel tasarrufların yatırımcı sektörlere 
kaymasını sağlayacak enflasyona karşı korunmuş alternatif 
yatırım alanları desteklenmeli ve yaygmlaştırılmalıdır. 

g)Alt gelir gruplarının barınma sorununun giderilmesi kamusal bir 
görev olup, bu alanda ciddi bir çalışma mevcut kamu 
kuruluşlarımızın hemen hiçbiri tarafından ele alınmamaktadır. 
(Kısmen Bayındırlık ve İskan Bakanlığı). Bu sorun ivedilikle 
giderilmeli alt gelir gruplarına konut sunumunu kiracılık, 
lojman, gelire endeksli kredilendirme, veya intifa hakkı yolu 
ile konut edinme gibi farklı alternatifler birlikte 
değerlendirilmelidir. 

h)Mevcut kamu arsa ve arazilerinin satışı veya gecekondulara 
devri yerine, bu alanlarda intifa hakkı tesisi yolu ile 
organize konut yapımına gidilmeli, bu alanların işgali, işgal 
edenlerinde ancak intifa hakkına sahip olmalarını sağlayacak 
yeni düzenlemeler yolu ile engellenmelidir. 

i)Gecekondu alanları nitelik ve nicelik açısından büyük bir 
dönüşüme uğramıştır. Bu gerçekten hareketle, 1980'lerden bu 
yana yapılmış olan, gecekondu alanlarının tapulu mülke 
dönüşmesine yol açan mevzuat düzenlemeleri, kentsel alanların 
sağlıksız mekanlara dönüşmesinin ve bu kesimlerde oturanların 
radikal politik eğilimlerin potansiyelini oluşturduğu 
gerçeğinden hareketle, gecekondulaşmanın önlenmesi hükümetlerin 
ortak politikası haline getirilmelidir. Yeni mevzuat 
düzenlemeleriyle bu güne kadar sürdürülen gecekondulaşma yolu 
ile kentsel arsa spekülasyonunu teşvik politikaları terk 
edilmelidir. 

j)Ülkemizde, pek çok alanda olduğu gibi yaşanmakta olan veri 
tabanının eksik ve sağlıksız oluşu konut sektöründe de kendini 
göstermiştir. Konut envanterinin oluşturularak, sağlıklı bir 
biçimde izlenmesi yapılacak daha ayrıntılı çalışmalara da ışık 
tutacaktır. 

47 



İKİNCİ BÖLÜM 

II. KONUT ÜRETİMİ 

1. GENEL DEĞERLENDİRME 

1980 yılı sadece Türkiye'nin ekonomik ve politik geleceği 
açısından değil, konut sektörü açısından da dönüm noktası olma 
özelliğini taşır. Bu yılda yapımına başlanan konut sayısı, 
1970'li yılların başındaki düzeyine düşmüş ve sektör ancak 
1980'lerin ortalarında eski üretim düzeyine.erişebilmiştir. (Bkz. 
Çizim-1) O tarihe dek konut sektörünün yaşadığı en şiddetli kriz 
olan 1980 krizi, sektör içinde yeni yapılanmalara yol açmış, 
ortaya çıkan yeni konut sunum tarzları farklı toplumsal kesimlere 
hizmet etmeye başlamıştır. 

Bu açıdan bakıldığında, 1980'li yıllar özellikle kentleşme 
dinamikleri ve konut sanayinin gelişimi yönlerinden 1950'lere 
benzetilebilir. O dönemlerde olduğu gibi 1980'lerde de kentleşme 
sürecini belirleyen dinamikler yön değiştirmiş, yeni süreçler ve 
dinamikler ortaya çıkmıştır. Kentleşme sürecinin girdiği bu yeni 
evreye ve ortaya çıkan yeni kentsel dinamiklere paralel olarak 
konut üretiminde de önemli değişiklikler yaşanmıştır. 1950'li 
yıllarda ortaya çıkan ve o dönemin toplumsal gereksinimlerine 
göre biçimlenen konut sunum tarzları, bugün ya meşruiyetini 
tümüyle yitirmiş ya da toplumdaki meşruiyet temellerini 
koruyabilmek ve değişen koşullara uyum sağlayabilmek amacıyla bir 
dizi uyum sürecinden geçmek zorunda kalmıştır. Kentleşme süreci 
yeni bir evreye girdikçe, toplumun değişen dinamiklerine cevap 
verecek yeni kurumlara olan gereksinim, kendini daha güçlü bir 
biçimde hissettirmektedir. 

Çizim 1- Türkiye'de İnşaat ve İskan Ruhsatlarına göre Konut 
Üretimi (m2) 
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1980'li yıllar bu açıdan konut üretiminde bir dizi önemli 
gelişmenin yaşandığı yıllar olmuştur. Sayısal olarak 
bakıldığında konut üretim düzeyi, 1980 krizinin olumsuz 
etkilerinden 1980'li yılların ortalarına doğru kurtulabilmiş ve 
yapımına başlanan konut sayısı 1987 yılında en yüksek düzeyine 
erişmiştir. 1987 yılında yaklaşık yarım milyon konut biriminin 
yapımı için ruhsat alınmıştır (Tablo:14). 1980 öncesi dönemin en 
yüksek düzeyi olan 1979 yılında yaklaşık 250 bin konut biriminin 
üretimi için ruhsat alındığı düşünüldüğünde bu, konut sektörünün 
üretim hacmini on yılı bile bulmayan bir sürede neredeyse iki 
katına çıkarması demektir. Bu da konut sanayi açısından hiç de 
azımsanmayacak bir başarıdır. 

TABLO:-14 Yıllara Göre Konut Üretimi(1960-1991) 

İnşaat ruhsatlarına göre İskan ruhsatlarına göre 

İnşaat İnşaat 
Alanı (m2) Daire Alanı (m2) Daire 2/1 

Yıllar (1) Sayısı (2) Sayısı (%) 

1960 5037326 56227 - -

1961 5205683 52760 - -

1962 6180439 58748 - -

1963 5902673 57286 - -

1964 6080458 60822 1451950 14343 23, 88 

1960 -64 28406579 285843 -
-

-

1965 7997023 80461 3185386 32614 39, 83 
1966 9014953 91151 4089061 40973 45, 36 
1967 9633811 99373 4970813 50282 51, 60 
1968 10557361 110263 5934716 62910 56, 21 
1969 12931802 132066 6181940 65215 47, 80 

1965 -69 50134950 513314 24361916 251994 -

1970 15257346 154825 6504497 71589 42, 63 
1971 14094542 150357 6661513 72816 47, 26 
1972 15918627 165983 8133301 88231 51, 09 
1973 19302115 194981 8947373 96163 46, 35 
1974 15872482 161047 7951772 84199 50, 10 

1970--74 80445112 827193 38198456 412998 -

1975 18195973 181685 9387576 97431 51,59 
1976 22394707 224584 9792683 102110 43 , 73 
1977 22312145 216128 11466113 119409 51, 39 
1978 25155247 237097 11932671 120615 47, 44 
1979 27380484 252846 12455980 124297 45,49 

1975 -79 115438556 1112340 55035023 563862 -
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TABLO:-14 Yıllara Göre Konut Üretimi (1960-1991) (DEVAMI) 

İnşaat ruhsatlarına göre İskan ruhsatlarına göre 

inşaat inşaat 
Alanı (m2) Daire Alanı (m2) Daire 2/1 

Yıllar (1) Sayısı (2) Sayısı (%) 

1980 22380958 203989 13930836 139207 62,24 
1981 15457564 144394 12140580 118778 78,54 
1982 17334180 160078 12160251 115986 70, 15 
1983 18971107 169037 12254419 113453 64, 60 
1984 22146716 189496 12867861 122580 58, 10 

1980-84 96290525 866994 63353947 610004 -

1985 29794484 259187 12456690 118205 41, 81 
1986 46002538 392825 18061818 168597 39,26 
1987 57535273 497674 21027093 191109 36, 55 
1988 53514301 473582 22717833 205485 42,45 
1989 47234840 413004 27560955 250480 58, 35 
1990 43918561 381408 25692004 232018 58, 50 

1985-90 277999997 2417680 127516393 1165894 -

1980'li yıllar sadece konut üretiminde sayısal olarak önemli 
gelişmelerin yaşandığı yıllar olmakla kalmamış, aynı zamanda 
toplumun farklı kesimlerine hizmet eden yeni konut sunum 
tarzlarının ortaya çıkması ve mevcut konut sunum tarzlarının 
değişen koşullara uyum sağlamak amacıyla yeniden yapılanma 
sürecine girmeleri anlamında da, konut sanayinin önemli 
dönüşümler geçirdiği yıllar olmuştur. 1980'li yıllarda konut 
piyasasında gözlenen en önemli değişim, küçük üreticilerin 
üretimdeki paylarında gözlenen düşüştür. Konut piyasasında ve 
ülke genelinde değişen koşullarla birlikte, küçük üreticiliğin 
bir türü olan yap-şatçı tarzı konut sunumunun üretimdeki payında 
çarpıcı düşüşler gözlenmiş, ancak bu konut sunum türü, konut 
sektörü içinde büyük bir rol oynamaya ve Türkiye kentlerinin 
yapısını biçimleyen temel önemdeki etkenler arasında yer almaya 
devam etmiştir. Ancak bu süreç içerisinde yap-satçılık kendi 
içinde önemli sayılabilecek ölçekte değişimler geçirmiştir. 

1980'li yıllarla birlikte konut sektöründe gözlenen bir diğer 
önemli değişiklik de 1981 ve 1984 yıllarında çıkarılan iki Toplu 
Konut Yasası ile oluşturulan Toplu Konut Fonu'nda toplanan 
kaynaklar aracılığıyla kamunun konut üretimine girişen 
kooperatiflere sağladığı önemli destektir. kooperatiflere 
sağlanan bu destek sonucunda kooperatiflerin, 1975-79 döneminde 
inşaat ruhsatları içindeki payı % 10,92 iken, 1980-84 döneminde % 
21,11'e, 1985-90 döneminde de % 31,18'e yükselmiştir, 
kooperatiflerin iskan ruhsatlarındaki payı ise aynı dönemler 
itibarıyla sırasıyla % 10,16, % 13,40 ve % 
22,82'dir.(TablO:15 ve 16) 
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TABLO: 15- KooDeratifierin Konut üretimindeki Payı (inşaat ruhsatlarına göre) 

ToDİam Kooperatif 
Konut Konutları Toplam Kooperatif 
inşaat inşaat Da1 re Daire 
Alanı (m2) Alanı (m2) 2/1 Sayısı Sayısı 4/3 

Yıllar (1) (2) (%) (3) (4) (%) 

1960 5037326 393502 7,81 56227 3718 6,61 
1961 5205683 386840 7.43 52760 3524 6,68 
1962 6180439 448025 7,25 58748 3756 6,39 

1963 5902673 331413 5,61 57286 2148 3,75 
1964 6080458 156301 2.57 60822 1478 2,43 
1960-64 28406579 1716081 - 285843 - 14624 5,12 

1965 7997023 272179 3.40 80461 2795 3,47 

1966 9014953 380810 4,22 91151 3570 3,92 
1967 9633811 430575 4,47 99373 4172 4.20 
1968 10557361 477550 4.52 110263 4564 4,14 

1969 12931802 908146 7,02 132066 8277 6.27 

1965-69 50134950 2469260 4.93 513314 23378 4,55 

1970 15257346 1306967 8,57 154825 11654 7,53 
1971 14094542 1541656 10,94 150357 14561 9,68 
1972 15918627 1553663 9,76 165983 14277 8,60 

1973 19302115 2763070 14,31 194981 25507 13,08 
1974 15872482 1523908 9,60 161047 13966 8,67 

1970-74 80445112 8689264 10.80 827193 79965 9,67 

1975 18195973 1547145 8,50 181685 14005 15.46 

1976 22394707 1763405 7,87 224584 1664 7.41 
1977 22312145 2797131 12.54 216128 2514 11.63 
1978 25155247 2939924 11.69 237097 2604 10,99 
1979 27380484 3554824 12.98 252846 31437 12.43 
1975-79 115438556 12602429 10,92 1112340 113276 10.18 

1980 22380958 3529879 15.77 203989 203989 15.46 
1981 15457564 2937468 19.00 144394 144394 18,63 
1982 17334180 5268990 30.40 160078 160078 30,31 
1983 18971107 4013319 21,15 169037 169037 21,79 

1984 22146716 4580148 20,68 189496 189496 20,28 
1980-84 96290525 20329804 21.11 866994 - 21,02 

1985 29794484 8658030 29.06 259187 76563 29,54 
1986 46002538 17262104 37.52 392825 142779 36,35 
1987 57535273 18851948 32,77 497674 160863 32,32 
1988 53514301 18720186 34,98 473582 167514 35.37 
1989 47234840 15073440 31,91 413004 131504 31,84 
1990 43918561 8119174 18,49 381408 70730 18,54 
1985-90 277999997 86684882 31.18 2417680 749953 31,02 
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TABLO: 16- Kooperatiflerin Konut Üretimindeki Payı 
(Yapı kullanma izin kalıtlarına göre) 

Toplam Koop. Tep.Daire Koop.Dai re 
însaat Alanı inşaat Alanı 2/1 Sayısı Sayısı 4/3 

YILLAR (1) (2) (X) (3) (4) (X) 

1965 3185386 179000 32614 1579 
1966 4089061 0 40973 0 
1967 4970813 225919 50282 2231 
1968 5934716 362087 62910 3508 
1969 6181940 345560 65215 3310 

1970 6504497 406774 6.25 71589 3734 5.22 
1971 6661513 433692 6,51 102110 4019 5,52 
1972 8133301 610524 7,51 119409 5636 6,39 
1973 8947373 890956 9.96 120615 8153 8,48 
1974 7951772 644239 8,10 124297 5830 6.92 

1970-74 38198456 2986185 7,82 412998 27372 6,63 

1975 9387576 876230 9,33 97431 7892 8,10 
1976 9792683 939831 9,60 102110 9166 8,98 
1977 11466113 1048917 9,15 119409 10917 9,14 
1978 11932671 1278642 10,72 120615 12148 10.07 
1979 12455980 1449750 11,64 124297 13978 11,25 

1975-79 55035023 5593370 10.16 563862 54101 9,59 

1980 13930836 1268455 9.11 139207 12056 8,66 
1981 12140580 1403313 11.56 118778 12874 10,84 
1982 12166113 1748835 14,38 115986 15571 13,42 
1983 12254419 1919542 15,66 113453 17201 15,16 
1984 12867861 2149367 16,70 122580 19456 15,87 

1980-84 63353947 8489512 13,40 610004 77158 12,65 

1985 12456690 2281539 18.32 118205 21273 18,00 
1986 18061818 3704308 20,51 168597 34311 20,35 
1987 21027093 4469672 21,26 191109 41931 21,94 
1988 22717833 4727188 20,81 205485 43389 21,12 
1989 27560955 7507316 27,24 250480 67140 26,80 
1990 25692004 6411275 24,95 232018 58566 25,24 

1985-90 127516393 29101298 22,82 1165894 266610 22,87 
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Öte yandan, 1980 sonrası dönemde konut talebinin yapısında da 
önemli değişiklikler gözlenmiştir. Toplumun geniş kesimlerinde 
farklı konut türlerine olan talep artmış, diğer bir deyimle konut 
talebi çeşitlenmiştir. Konut üretimi, talepteki bu çeşitlenmeye 
kısıtlı ölçüde de olsa cevap vermiş ve toplumun farklı 
kesimlerine hizmet eden konut sunum türleri gelişmiştir. 

2. RUHSATLI KONUT SUNUM TÜRLERİ 

Konut Üretimi Çalışma Grubu, ilgi konusu olan ruhsatlı konut 
sunumunu kar amaçlı sunum türleri ve kar amacı gütmeyen sunum 
türleri olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu ikisi arasındaki ayırım 
öncelikle, konut üretiminin temel elemanları olan yapımcılar, 
arsa sahipleri ve alıcılar arasındaki ilişkilerin farklılaşmasını 
göstermesi açısından anlam taşımaktadır. "Bu sınıflama, konut 
sunumunu gerçekleştirenlerin arsa rantının bir bölümü ile 
spekülatif kar elde edebilmelerini veya mülk konut edinenlerin 
maliyet içinde büyük payı olan bu iki kalemden tasarruf etme 
olanağını yansıtmaktadır". Kar amaçlı konut üretimi kapsamında 
yap-satçı olarak tanımlanan küçük üreticiler ile birlikte, 
kısıtlı da olsa sektörde üretim faaliyetinde bulunan büyük 
sermayeli şirketlerin üretimi yer almaktadır. Öte yandan, kar 
amacı gütmeyen konut sunumu ise bireysel konut üretimi, 
kooperatifler ve belediye şirketleri eliyle konut üretimi, kamu 
kurumlarınm personeli için inşa ettirdikleri lojmanlar ile Toplu 
Konut İdaresi'nce üretilen konutları içermektedir. 

2.1. Kar Amaçlı Konut Sunum Türleri 

Daha önce de belirtildiği gibi kar amaçlı sunum türleri arasında 
küçük üreticiliğin Türkiye koşullarına uyarlanmış biçimi olarak 
kabul edebileceğimiz yap-satçılık ile büyük sermayeli şirketler 
eliyle konut üretimi yer almaktadır. Bu kapsamda ele alman konut 
sunum türlerinin en temel özelliği, spekülatif üretim olmaları, 
diğer bir deyişle genel bir piyasada, önceden belirlenmemiş bir 
alıcı kitleye satış amacıyla üretim yapılmasıdır. Kar amaçlı 
konut sunumunda üretim süreci, üretilecek konut birimlerinin 
piyasada büyük bir güçlük çekilmeden satılacağı ve kendilerine 
kar bırakacağı beklentisi içinde olan yapımcılar tarafından 
başlatılmakta ve örgütlenmektedir. 

Kar amaçlı konut sunum türleri kapsamında ele alınan yap-satçılık 
ve büyük sermayeli şirketler eliyle üretimin ortak yönlerinden 
biri, konut yapımcılarının, dar anlamda üretim sürecinin 
örgütlenmesi ile kısıtlı kalmayan roller üstlenmeleridir. Bu 
sunum türlerinde konut yapımcıları, üretim örgütlenmesinin yanı 
sıra talebin örgütlenmesi ve üretilen konut birimlerinin satışı 
gibi roller de üstlenmektedirler. Konut yapımcıları ile alıcılar 
arasında aracılık görevini üstlenen sermaye grupları (developer) 
Türkiye'de gelişmemiş olduğu için, konut birimlerinin yapımı ve 
satılması aynı sermaye grupları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 
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Yapımcılık ve satış rollerinin birbirinden ayrışmamış olması, 
kesim içindeki karlılık koşullarını da kökten değişikliğe 
uğratmıştır. Üretim sürecini örgütlediği konutların satışını 
üstlenen konut yapımcıları, konut birimlerinin satışını 
fiyatların en uygun olduğu zamanda yaparak normal karın üzerinde 
kar elde etmeye, böylelikle de birikim sağlamaya çalışacaklardır. 

Konjüktürel fiyat artışı ile elde edilen bu fazla kar, spekülatif 
kar olarak nitelendirilebilir. Konut yapımcıları fiyat 
dalgalanmalarının yol açtığı bu spekülatif karlara el koyma 
hedefini güderlerken, arsa sahipleri de önceden kestirilebilir 
olduğu ölçüde bu tür karlara kendi arsa rantının bir bölümü 
olarak el koymak amacmdadırlar. Yapımcıların, konut 
piyasasındaki üretici kimlikleriyle değil de, satıcı 
kimlikleriyle elde ettikleri bir kar olan spekülatif karlar, 
ancak üretilen konutların inşaatın bitiminde satışa sunulması 
halinde mümkündür. Bundan ötürü de, üzerinde konut üretimini 
gerçekleştirdiği arsanın mülkiyetini elde edemeyen yap-satçılar, 
arsa sahibi ile kat karşılığı yapım anlaşması yaptıkları ve 
üretim için gerekli olan sermayenin önemli bir bölümünü yapımı 
devam eden konutları satarak elde ettikleri için, spekülatif kar 
elde edebilme olanakları azalmaktadır. Yap-satçılarm spekülatif 
karlara el koyabilmeleri ancak bu sunum türünün temel 
özelliklerinde kökten sayılabilecek uyarlamalar yapmaları ile 
mümkün olabilecektir. İlerideki bölümlerde de değinileceği gibi, 
1980 sonrası dönemde yap-satçılarm bir bölümü sektör içinde bu 
yönde bir dizi düzenlemeye girişmişlerdir. 

Sektör içinde faaliyet gösteren yap-satçılar oldukça özgün 
sayılabilecek koşullar altında karlılıkları sürdürme uğraşı 
içindedirler. Bilindiği gibi yap-şatçı olarak adlandırılan küçük 
üreticiler, sektör içindeki varlık koşullarını güvence altına 
almaya yönelik bir dizi düzenleme içine girmişlerdir. Yap-satçı 
konut kesiminde faaliyet gösteren küçük sermayenin konut üretim 
sürecini kendi gereksinimlerine uyarlamak için yaptığı 
düzenlemelerin ilki, arsa elde edinme sürecinde arsa sahibi ile 
giriştiği ilişkiden kaynaklanır. Konut sunumunun bu temel iki 
grubu -arsa sahipleri ve yapımcılar- arasındaki ilişki, sektörün 
nitelikleri açısından belirleyici bir rol oynayabildiği gibi, 
sermayenin sektöre akışını etkileyen en önemli etmenlerden biri 
de olabilmektedir. Farklı tarihsel koşullarda çok farklı biçimler 
alabilen arsa sahibi ile yapımcı arasındaki bu ilişki, Türkiye 
koşullarında oldukça özgün sayılabilecek bir yolla çözülmüştür. 
Bu yöntemde konut yapımcısı (yap-satçı) üzerinde inşaat yapacağı 
arsanın bedelini arsa sahibine nakit olarak değil de, "ayın" 
olarak, yani inşaatını üstlendiği konut birimleri cinsinden 
ödemektedir. Yap-satçı ile arsa sahibi arasındaki bu ilişki 
gerçek anlamda bir alım-satım ilişkisi değil de, "takas" 
kapsamında değerlendirilebilecek bir ilişkidir. 

Arsa sahibi ile yap-satçınm kurdukları bu ilişki türü, kısa 
dönemde her iki tarafın da çıkarlarına hizmet eden bir çözüm 
olarak ortaya çıkmış ve bu iki grup arasındaki çelişkilerin uzun 
bir süre gizli kalmasına katkıda bulunmuştur. Konut ve özellikle 
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de arsa piyasasının işleyişi ile ortaya çıkan koşullar, zaten bu 
ilişkide avantajlı durumda olan arsa sahiplerini daha avantajlı 
hale getirmiştir. 

Konut üretim sürecini kendi gereksinimlerine uyarlamak için 
yaptıkları bir diğer düzenlemeyle de küçük üreticiler, müstakbel 
konut alıcılarıyla olan ilişkilerinde, üretilen konut 
birimlerinin bir bölümünün bittikten sonra değil de üretim 
sürerken satılmaları yoluna gitmişlerdir. Böylelikle de üretim 
sürecinin yap-satçınm en az sermaye katkısıyla yürütülebilmesi 
mümkün hale gelmiş olmaktadır. Öte yandan bu sayede, konut 
alıcılarının en azından bir bölümünün konutları için ödemelere 
önceden başlamaları ve ödemeleri zaman içinde yaymaları mümkün 
hale gelmiştir. 

Yapılan bu düzenlemeler konut üretimini küçük sermaye için görece 
karlı bir alan haline getirmiş, diğer bir deyişle küçük 
üreticiler, başka bir alanda mevcut sermayeleri ile elde 
edemeyecekleri ölçekte bir karı konut üretiminden elde 
edebilmişlerdir. Ancak küçük üreticilerin yapmış oldukları bu 
düzenlemeler uzun dönemde, arsa sahiplerinin güçlenmesine yol 
açmış ve yap-satçılarm sektör içindeki karlılıklarını tehdit 
eder hale gelmiştir. Yap-satçılar kentlerin imar hakları önceden 
belirlenmiş planlı kesimlerinde üretim yaptıkları için, arsa 
sahiplerinin arsalarının getireceği rantı önceden belirleyebilme 
ve yap-satçıdan buna göre fiyat talep etme fırsatı doğmaktadır. 
Bu durumda yap-satçılarm arsa rantlarının küçük bir bölümüne de 
olsa el koyarak, bunu karlarının bir parçası haline getirmeleri 
son derece güçtür. Dolayısıyla yap-satçılar üretim sürecinden 
elde edecekleri normal karla ve ürünün satışından elde edecekleri 
spekülatif karla yetinmek zorundadırlar. Bu da yap-satçılarm 
kesim içerisindeki birikim olanaklarını son derece 
güçleştirmektedir. 

Arsa sahipleri karşısındaki güçsüz konumlarından dolayı arsa 
rantlarına el koyma olanağından yoksun olan yap-satçılar, sektör 
içi birikim olanaklarının önemli bir bölümünden yoksun 
kalmışlardır. Yap-şatçılık içi dengelerin bozulmasında temel 
etken, arsa sahibi ile yap-satçı arasındaki dengenin birincisi 
lehine değişmiş olmasıdır. Arsa bedelinin, üretilen konut 
birimleri cinsinden ödenmesi, daha önce de belirtildiği gibi, 
arsa sahibi ile yap-satçı arasındaki çelişkilere kısa dönemli bir 
çözüm getirmişse de uzun dönemde, özellikle enflasyonist koşullar 
altında arsa sahibi lehine işlemiştir. Enflasyonun konut sunumu 
açısından en önemli etkisi, üretimin riskli, satış işleminin ise 
oldukça karlı bir iş haline gelmesi olmuştur. Bu durumda konut 
üretimini üstlenen yap-satçınm arsa sahibi karşısındaki konumu 
giderek kötüleşmiştir. Yap-satçınm üstlendiği üretim sürecinin 
maliyetleri büyük bir hızla artarken yap-satçı, bu masrafları 
karşılamak için üretimini sürdürdüğü konutları satmak durumunda 
kaldıkça da önemli bir spekülatif kar olanağı fırsatını da 
yitirmiştir. Böylelikle bir anlamda ikili bir çıkmaz içinde kalan 
yap-satçı, işgücünü giderek daha kötü şartlarda çalışmaya 
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zorlamıştır. Yap-satçınm işçilik maliyetlerini düşürmek 
amacıyla, işgücünü yasal çalışma sürelerini ve çalışma 
koşullarını dikkate almadan çalıştırması giderek daha yaygın hale 
gelmiştir. 

Dolayısıyla 1970'li yılların sonlarında piyasada gündeme gelen 
bir dizi koşul, özellikle de enflasyonist baskılar, yap-satçı 
üretiminin karlılığını belirleyen etmenleri kökten 
değiştirmiştir. Üretim maliyetleri hızla artarken, enflasyon 
sayesinde büyük spekülatif kazanç elde etme fırsatı doğmuştur. 
Ancak artan maliyetleri finanse edebilmek için üretimine devam 
ettiği konut birimlerini satmak durumunda kalan yap-satçı, 
böylelikle de spekülatif kar elde etme olanağından yoksun 
kalmıştır. Arsa sahipleri ise üretimle ilgili olarak hiçbir risk 
üstlenmedikleri için bir yandan, enflasyon sayesinde artan konut 
fiyatlarının tümüne el koyabilmişler, öte yandan da, spekülatif 
karlar, raslantısal ve/veya belli yerlere özgü olmaktan çıkıp 
piyasanın genel bir özelliği haline geldikçe, bunları arsa 
bedeline eklemek fırsatına sahip olmuşlardır. Sonuçta da sadece 
arsa sahiplerinin yap-satçıdan talep ettikleri konutların oranı 
artmakla kalmamış, konut fiyatları da büyük bir hızla 
yükselmiştir. 

2.2. Kar Amacı Gütmeyen Sunum Türleri 

Daha önce de belirtildiği gibi kar amacı gütmeyen sunum türleri 
arasında bireysel konut üretimi, kooperatifler ve kooperatif 
birlikleri eliyle konut üretimi, belediye şirketleri tarafından 
konut üretimi, kamu kurumlan tarafından üretilen lojmanlar ile 
Toplu Konut İdaresi'nce üretilen konutlar yer almaktadır. 

2.2.1. Kooperatifler ve Kooperatif Birlikleri 

Ülkemizde konut kooperatifçiliği yarım yüzyılı aşan bir geçmişe 
dayanmaktadır. Türkiye'de ilk konut kooperatifi 1934 yılında 
kurulmuşsa da 1969 yılında Kooperatifler Yasasının yürürlüğe 
girmesinden sonra yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak yakın geçmişe 
kadar konut kooperatifçiliği konusundaki bilgilerimizin sınırlı 
sayıdaki araştırmanın yanısıra, gelişmenin yalnızca sayısal 
boyutta incelenebilmesine olanak veren ülkenin basılı 
istatistiklerine dayanmış olduğu bilinmektedir. 

Toplu Konut Fonu'ndan aktarılan kaynaklardaki artıştan ötürü 1980 
sonrası dönemde konut kooperatifleri hızlı bir gelişme 
göstermiştir. Özellikle 1984 sonrasında kurulan kooperatif 
sayısındaki artış bir patlama olarak nitelendirilebilir. 
Kooperatiflerin konut üretiminde artan payı Tablo-15 ve Tablo 
16'da izlenebilmektedir. Buna göre kooperatiflerin 1980 öncesi 
dönemde yaklaşık % 11 olan inşaat ruhsatlarındaki payı, 1980-84 
döneminde ortalama % 21'e, 1985-90 dönemi ortalaması olarak da % 
32'ye ulaşmıştır. Diğer bir deyişle, yapımına başlanan her üç 
konuttan biri kooperatifler eliyle gerçekleştirilmektedir. 
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Sanayi Bakanlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinin 
birleştirilmesi ile hazırlanan, Tablo:17, Türkiye'de konut 
kooperatiflerinin gelişimini ve çok genel düzeyde performansını 
özetlemektedir . Bu tabloya göre 1984 öncesi dönemde kurulan 
kooperatif sayısı, toplam kooperatiflerin % 21'ini 
oluşturmaktadır. Oysa, 1984-1989 arasındaki 6 yıl gibi kısa bir 
dönemde kurulan kooperatif sayısı toplam kooperatiflerin % 
62'sine ulaşmıştır. Bu artış, 1981 ve 1984 yıllarında çıkartılan 
Toplu Konut yasaları ve bu yasaların işletilmesi ile doğrudan 
ilişkilidir. 1984 öncesi dönemde yılda ortalama 140 kooperatif 
kurulurken, 1984 sonrasında yılda ortalama 2787 kooperatif 
kurulmuştur. 

TABLO:17 - Konut Kooperatiflerinin Yıllara Göre Dağılımı 

KURULAN İNŞAAT RUHSATI İSKAN RUHSATI 
KOPERATİF ALAN KOOPERATİF ALAN KOOPERATİF 

YILLAR SAYISI SAYISI SAYISI 

Belirsiz 9028 -

_ 

1941-1968 224 624 (1963 -68) 179(1967- 68) 
1969-1979 4339 3275 2161 

1980 540 578 287 
1981 333 418 314 
1982 295 910 348 
1983 279 523 435 
1984 1219 787 490 
1985 2397 1302 365 
1986 3822 2304 627 
1987 5201 2810 648 
1988 3148 2616 736 

1989 1688 2223 859 

1990 1933 1474 709 
1991 2889 -

-

TOPLAM 37335 19844 8160 

1984 öncesi(1)6010 (%21) 6328 (%32) 3724 (% 4 6) 
1984-1989 17475 (% 6 2) 12042 (%61) 3727 (%46) 
1990-1991 4822 (%17) 1474 (%7) 709 (%9) 

TOPLAMI (1) 28307 (%100) 19844 8160 

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; Devlet İstatistik 
Enstitüsü 

(1)Kooperatiflerin %24,2'sinin kuruluş yılı bilinmediğinden bu 
kooperatifler 1984 öncesi dönemin toplamına ve genel toplama 
alınmamıştır. 
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Yapı izni alan kooperatiflerin, diğer bir deyişle inşaata 
başlayan kooperatiflerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde, 
kooperatiflerin kuruluş dağılımına benzer bir eğilim ortaya 
çıkmaktadır. 1984 öncesi dönemde kooperatiflerin % 32'si inşaat 
ruhsatı alırken, 1984-1989 döneminde bu oran % 61'e çıkmıştır. 
1963-1984 yılları arasındaki dönemde yılda ortalama 301 
kooperatif yapı izni alırken bu sayı son yedi yıllık dönemde ise 
1931'e yükselmiştir. 

1984-1990 arası kurulan kooperatif sayısı 19.408 olmasına karşın, 
inşaat ruhsatı alan kooperatif sayısı 13.516'da kalmıştır. Diğer 
bir anlatımla, bu dönemde kurulan kooperatiflerin ancak % 69,6'sı 
inşaat ruhsatı almayı başarmıştır. Öte yandan, Tablo:17'nin son 
sütünunda yer alan, yıllara göre iskan ruhsatı alan kooperatif 
sayısı incelendiğinde ise tümüyle farklı bir görüntü ortaya 
çıkar. 1967-1984 arasındaki 14 yıllık dönemde 3724 kooperatif 
iskan ruhsatı alırken, 1984-1989 arası dönemde bu 3727'ye 
ulaşmıştır. 1984 öncesinde yılda ortalama 219 kooperatif iskan 
ruhsatı alırken, 1984 sonrası dönemde yılda ortalama 532 
kooperatif iskan ruhsatı almayı başarmıştır. Her iki dönemin 
kurulma ve inşaata başlama yıllık ortalamaları arasındaki çok 
büyük fark, inşaatı bitiren kooperatif sayısı yıllık ortalamaları 
arasındaki farka gelince büyük ölçüde azalmıştır. 

İnşaat ruhsatı alan kooperatif sayısı ile iskan ruhsatı alan 
kooperatiflerin sayısı arasındaki bu dengesizlik, kooperatifçilik 
ilkeleri ile çelişen uygulamaların ortaya çıkmakta oluşunun bir 
göstergesi olarak kabul edilmelidir. Bu çelişen uygulamaların 
başında da spekülatif amaçların ortaya çıkması ve hatta diğer 
amaçların önüne geçmesi gelmektedir. kooperatiflerin ortak 
sayısındaki değişmeler, konut kooperatiflerinin önemli bir 
bölümünün gerçek amacından saptığını ve spekülasyon amacı 
taşıdığını ortaya koymaktadır. Yapılan bir araştırmada 
arsalarını önceden sağlayarak önemli ölçülerde ortak arttırımına 
giden kooperatiflerin, daha sonraki dönemlerde de önemli ortak 
kayıpları vererek üretimlerini tamamladıkları ortaya konmuştur. 
Profesyonel kooperatiflerin arsa satın alındıktan sonra 
kooperatife katılan ortaklarının, bu tür kooperatiflerin tüm 
ortaklarının ortalama olarak % 26,45'i olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Kooperatifin arsa satın alınmasından, kredi 
başvurusuna kadar geçen süre içindeki ortak değişiklikleri 
özellikle arsaya dayanan bir spekülasyonu işaret etmektedir. 
Konutların yapımı sırasında ve/veya yapımın tamamlanmasından 
sonra ortaya çıkan devir veya satışlar ise, arsanın yanı sıra 
üretimin getirdiği değer artışlarına dayanan bir spekülasyonu 
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kooperatife katılan her yeni 
ortak, ortaya çıkan değer artışlarını karşılamak zorunda 
kalmaktadır. 

Arsalarını önceden sağlayarak önemli ölçülerde ortak arttırımına 
giden profesyonel kooperatifler, arsadaki değer artışını 
kooperatife katılan ortaklara yansıtmaktadırlar. Benzer şekilde, 
arsa için tasarruf eden ancak özellikle maliyet artışları 
nedeniyle aidatları ödeyemeyerek ayrılan ortaklar yerine 
kooperatife katılanlar, yine arsadaki değer artışını karşılamak 
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zorunda kalmaktadırlar. Kredi başvurusu ile konutların 
tamamlanması arasındaki süre içinde ayrılan ortaklar, yerlerini 
arsanın yanısıra üretimin de sağladığı değer artışlarını ödemek 
zorunda kalan ortaklara bırakmaktadırlar. Bu bağlamda, hayali 
ortaklar ile kredi başvurusunda bulunabildikleri saptanan 
profesyonel kooperatiflere ortaklar aracılığı ile ulaşıldığı 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, göreli olarak büyük örgütlenmeleri 
ortaya koyan profesyonel kooperatifler aracılığı ile üretimde, 
arsa üzerindeki değer artışları her girişimde daha çok sayıda 
konut birimine yansıtılmaktadır. Bunun da ötesinde, profesyonel 
kooperatiflerin bütün kooperatifler içinde aldıkları payın 
büyüklüğü göz önüne alındığında kooperatifler aracılığı ile konut 
üretiminde, üretilen konutlara sahip olmayı başaranların büyük 
bir bölümüne yansıyan değer artışlarının önemli boyuta 
ulaşabildiği ortaya çıkmaktadır. 

Kooperatiflerin ortakları, devir işlemleri aracılığı ile 
spekülatif amaçlara ulaşılması konusunda denetim olanağından 
yoksun bulunmaktadırlar. İlgili mevzuata göre kooperatif yönetim 
kurulu devir işlemleri konusunda genel kurula bilgi vermek 
zorunda değildir. Genel kurulun yetki ve sorumluluğu yalnızca 
ortak sayısının belirlenmesi ile sınırlıdır. Bu koşullarda, 
örneğin hayali ortaklar yerlerini gerçek ortaklara terk 
ettiklerinde, bu konu yalnızca yönetim kurulu düzeyinde ele 
alınmaktadır. Yine ilgili mevzuata göre, ortaklar, ortaklıklarını 
ana sözleşmedeki ortaklık şartlarını taşımaları koşuluyla 
istedikleri kişilere devredebilirler ve ne genel kurulun, ne de 
yönetim kurulunun bu kişileri kabul etmeme hakkı yoktur. 
Dolayısıyla, yeni ortak ile eski ortak arasındaki alışverişin 
koşulları, diğerlerinin bilgi ve denetimleri dışında 
belirlenmektedir. 

Mevzuatın da kolaylaştırıcı rol oynadığı bu ortamda, 
kooperatiflerin büyük bir bölümünün; kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar olmaları gerekirken, kar amacı ile konut sektöründeki 
yerini alan kuruluşlar biçimine dönüştükleri görülmektedir. 
Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da kooperatifler 
aracılığıyla kamu kaynaklarının spekülasyon amacıyla kulanılmakta 
oluşudur. 

Özellikle 1984 sonrası dönemde Türkiye'de konut 
kooperatifçiliğinin kooperatifçilik ilkeleri ile çelişen bir 
noktaya gelmesinde rol oynamış etmenler arasında şunlar 
sayılabilir: 

* Zaten konutu olanlara kooperatifler aracılığıyla Toplu Konut 
Fonu'ndan kredi kullandırılmış olması,- 

* Geçmiş dönemdeki uygulamalarda konulan konut büyüklüğü 
sınırının 150 m2'ye çekilmiş olması,- 

* Özellikle 1989 yılı öncesinde yazlık, hafta sonu, tatil 
konutu üreten kooperatiflere kredi verilmiş olması,- 
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Kooperatif birliklerinin kurulması özendirilmesine karşın, 
bu birliklerinin etkinliklerini arttıracak önlemlerin 
alınmamış olması. 

Yapılan araştırmalar Türkiye'de kooperatifler eliyle konut 
üretiminin özellikle süre yönünden bir avantaj sağlamadığını, tam 
tersine kooperatif üretim sürecinin çok yavaş olduğunu 
göstermektedir. Yüksek enflasyon ortamında üretim süresi, 
maliyeti belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu konuda 
koperatifler üzerinde herhangi bir denetim ya da kısıtlama 
olmaması kamu kaynaklarının israfına yol açmaktadır. 

Araştırmaların gösterdiği bir diğer bulgu da kooperatiflerin 
ortak sayısı artıkça başarılı olma olasılığının azaldığıdır. 
Küçük kooperatiflerin başarılı olma oranının yüksekliği ve 
başarılı küçük kooperatiflerin inşaat sürelerinin kısa olması (2 
yıldan az) ortak sayısının artması ile koperatiflerin de 
sorunlarının arttığının bir göstergesidir. Diğer bir önemli bulgu 
da, kooperatiflerin büyüklüğü ile m2 konut maliyeti arasında 
doğrusal bir ilişki olması, kooperatif büyüdükçe birim maliyetin 
artmasıdır. Büyük kooperatiflerde ölçek ekonomilerinin 
yaratılamaması, hızlı ve etkin inşaat teknolojilerinden 
yararlanılamaması gibi faktörler de etkilidir. 

Sözü edilen araştırma bulguları, Türkiye'de konut 
kooperatifçiliğinin son derece olumsuz gelişmelere sahne 
olduğunu, kooperatiflerin konut ve arsa piyasasında spekülasyon 
aracı olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçta sadece kamu kaynakları 
israf edilmiş olmamakta, devletin kredi mekanizmaları toplumun 
desteklenmeye gereksinimi olmayan kesimleri için çalıştırılmış 
olmaktadır. 

Günümüz koşullarında kooperatifçilik büyük ölçüde gerçek amacı 
olan ucuz ve kaliteli konut sağlamak hedefinden uzaklaşmış 
görünmektedir. Dolayısıyla kooperatifçiliğin yeniden yapılanması 
için bir dizi önlem alınması, yeni düzenlemelere gidilmesi 
zorunluluğu vardır. Çalışma grubumuzun konut kooperatifçiliğinin 
yeniden örgütlenmesine ilişkin olarak saptadığı hedef ve öneriler 
sonuç bölümünde özetlenmiştir. 

2.2.2. Kamu Kurumlan 

Konut piyasasında 1980 sonrası dönemde yaşanan değişikliklerden 
birisi de finansmanına kamu kurumlarının katkıda bulunduğu 
konutların toplam içindeki payının artmasıdır. Konut finansmanına 
katkıda bulunan kamu kurumlarmca üretilen konutlara ilişkin 
bilgiler, Tablo-18'de verilmektedir. 
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TABLO:18- Konut Finansmanına Katkıda Bulunan Kurumlarca 
Üretilen Konutlar: 

Finansman Kurumlan 
Uygulama 
Dönemi 

Üretilen Konut 
Sayısı 

T. Emlak Bankası 1947-1992 57.071 

Sosyal Sigortalar Kurumu 1962-1987 233.289 
OYAK 1963-192 55.248 

Bayındırlık ve Iskan Bak. 1966-1988 893.050 

Bağ-Kur 1975-1980 7 . 412 

Toplu Konut İdaresi 1984-1992 885.638 

Kaynak: T.Emlak Bankası, SSK.,OYAK, Bayındırlık ve İskan 
Bak.,Bağ-Kur, Toplu Konut İdaresi Bşk. 

3. KONUT SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE SORUNLARI 

Çalışma grubumuz tarafından hazırlanan raporun önceki 
bölümlerinde Türkiye kentlerinin ruhsatlı kesimlerindeki konut 
sunum türleri üzerinde durulmuşken, şimdi daha dar anlamda konut 
üreticileri üzerinde durulacaktır. Burada konut sunumu terimi, 
üretim de dahil olmak üzere konutun piyasaya sunulma ve 
alıcıların eline geçme süreç ve biçimlerini de kapsayacak biçimde 
kullanılırken, bu bölümde konut üretimi konusu daha dar anlamda 
ele alınacak ve konut üreticileri ile konut sanayisinin gelişimi 
ve sorunları üzerinde durulacaktır. 

3.1. Yap-satçılar 

1970'li yıllar, yap-satçılığm başarısının ardında yatan bir dizi 
koşulun geri dönülmez bir şekilde ortadan kalktığı yıllar 
olmuştur. Yap-satçılarm, çok küçük bir miktarda para sermaye ile 
üretim sürecini gerçekleştirmelerini mümkün kılan koşullar 
giderek ortadan kalkmış ve hızla artan arsa fiyatları ile inşaat 
maliyetleri, yap-satçıiarın karlılıkları üzerinde daha büyük bir 
tehdit oluşturmaya başlamıştır. Yap-satçılarm özellikle 1980 
öncesi dönemdeki başarıları, farklı toplumsal grupları piyasaya 
çekebilmelerinden kaynaklanmıştı. Ancak 1970'li yılların 
sonlarına doğru konut fiyatlarının hızla artması, geniş kitlelere 
hizmet eden bir konut sunum türü olarak yap-satçılığm varlık 
koşullarını tehdit etmeye, yap-satçılığm alıcı kitlesi olan orta 
sınıfları konut piyasasından uzaklaştırmaya başlamıştır. 

Yapımcıların bu yeni koşullar karşısında alacakları önlemler, 
elbette ki ekonomik güçlerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. 
Gösterecekleri tepki her ne olursa olsun, yap-satçılık 
içerisindeki güçler dengesi bozulmuş ve yeni dengeler kurulması 
gerekmiştir. Yap-satçılarm, içinde bulundukları durumdan 
kurtulmaları, üretim koşullarını ve daha genel anlamda bu sunum 
türü içindeki konumlarını değiştirmelerine bağlı kalmıştır. Diğer 
bir deyişle, yap-satçılar karlılıklarını düzenleyen koşullar 
üzerindeki denetimlerini arttırmak gereği ile karşı karşıya 
kalmışlardır. 
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Bu da, yap-satçıların 

(a) Toprak mülkiyetini ele geçirmeleri, ve/veya 

(b) Üretim sürecinde köklü değişimler yaparak, üretim 
maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeleri ile mümkün olabilecek 
bir dönüşümü gerekli kılmıştır. Oysa yap-satçılar her iki 
alternatifi de gerçekleştirecek ekonomik güçten yoksundurlar. 
Kendileri açısından hızla bozulan koşullar karşısında yap- 
satçıların seçmek zorunda kaldıkları eylem biçimi, bir yandan 
spekülatif karı arttıracak yollar aramak, diğer yandan da 
işgücünü daha kötü koşullarda çalışmaya zorlamak olmuş, bu da 
krizi başlatan koşulları daha da derinleştirmiştir. 

Yap-satçıların karlılık düzeyini olumsuz etkileyen koşullara 
gösterdikleri tepkiler, bu konut sunumu içinde oynadıkları 
ikili rol göz önüne alındığı takdirde daha kolaylıkla 
anlaşılabilir. Yap-satçı bir yandan üretimi örgütlüyor 
olmasından ötürü üretici, öte yandan da ürettiği konut 
birimlerinin satışı gerçekleştiriyor olmasından ötürü de 
tüccar rollerini oynar.Yap-satçıların seçtikleri strateji ise 
esas olarak, üretici rollerinden ise, spekülatif karları 
arttırma çabasına girerek tüccar rolleri üzerinde yoğunlaşmak 
olmuştur. 

Yap-satçıların 1970'li yılların sonlarında değişen koşullara 
gösterdikleri tepkilerin ardında sermaye birikim 
olanaklarının son derece düşük olduğu, bir üst örgütlenme 
aşamasına geçebilmenin koşullarını kendi içinde taşımayan bir 
sektör yapısı yatmaktadır. Yap-satçıların spekülatif kar 
sağlama çabasına girişmeleri, büyük ölçüde sektör içindeki 
konumlarını belirleyen koşullar üzerinde kontrol sahibi 
olamamalarının bir sonucudur. Bu durumda yap-satçıların 
seçtiği sprateji ise, sadece krizi başlatan koşulları daha da 
şiddetlendirmekle kalmamış, aynı zamanda yap-satçılığm 
başarısının ardında yatan temel etmenleri de ortadan 
kaldırmıştır. 

1980 öncesi koşullarda yap-satçıların sermaye birikimi 
sağlayabilmelerine yardımcı olacak koşullar üzerindeki 
denetimleri büyük ölçüde kısıtlı olmuştur. Sonuçta da yap- 
satçı, arsa sahibinin tahakkümü altına girmiş, kendi varlık 
koşullarını denetleyebilme olanağından yoksun kalmıştır. 1980 
krizi, sektörü derinden etkilemiş ve üretim düzeyi 1970'li 
yılların başındaki düzeyine düşmüştür. Kriz, sektör içinde 
büyük çaplı bir yeniden yapılanma gerektirmiş, sektör 
içindeki roller yeniden tanımlanmak zorunda kalmıştır. 

Günümüzde Türkiye'de konut yapım sanayisinde yap-satçı olarak 
tanımlanan küçük sermayeli üreticilerin sayıca ve toplam 
konut sunumu içindeki payı olarak hakimiyeti sürmektedir. 
Ancak 1980 öncesine göre kar amacı gütmeyen konut sunum 
şekilleriyle konut arzının çoğalması ve büyük sermayeli 
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şirketlerin sınırlı da olsa satış amaçlı konut üretimine 
girmeleri nedeniyle yap-satçılar eliyle üretilen konutların 
toplam üretilen konutlar içindeki payı azalmıştır. 

1992 yılı Ağustos ayında Ankara, İstanbul, Gaziantep, Manisa 
ve Bolu kentlerinde yapılan anketin sonuçlarına göre satış 
amaçlı konut üretenler, gerekli arsanın kentlere göre % 55-90 
arasında değişen bölümünü arsa sahipleriyle kat karşılığı 
anlaşmalar yaparak elde etmektedir. Üreticilerin finansman 
sorununu çözmelerine olanak veren bu uygulama inşaat 
maliyetleri içinde arsanın payının ortalama % 35-40 gibi 
başka ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek sayılabilecek bir 
düzeyde olmasının önemli bir nedenidir. Arsa maliyetlerinin 
yüksek düzeylerde oluşmasına karşılık işçiliğin toplam 
içindeki payı % 15-20 arasında kalmaktadır. inşaat işlerinin 
%80'ini aşkın bir bölümü için taşeron kullanan yapımcılar, 
taşeronların işçi istihdam etmede yasal koşullara uymaya özen 
göstermemeleri nedeniyle işçilik maliyetlerini önemli ölçüde 
ucuzlatabilmektedirler. Çok az sayıda konut üreticisi 
bankalardan kredi aldığı için finansman maliyeti kredi 
kullanmayan üreticiler için maliyet hesabına katılmamaktadır. 

Anket yapılan konut üreticilerinin % 38'i şahıs işletmesi 
olarak, şirket satüsüne geçmeden faaliyet göstermektedir. Bu 
oran Gaziantep'te % 59'a çıkmaktadır. Konut yapım sanayisinde 
örgütlenme düzeyinin düşük olması, konut yapımının ve 
satışının organizasyonu ile de ilişkilidir. Şirket statüsüne 
geçmeden faaliyette bulunmak arsa sahibi, taşeron ve konut 
satın alanlarla enformel ilişkilerde bulunmaya olanak 
vermektedir. Ayrıca kriz dönemlerinde konut yapımını bırakıp 
krizin bitiminde tekrar dönmenin maliyeti, şirket statüsünde 
faaliyet göstermeyen yapımcılar için daha düşük 
olabilmektedir. 

Konut yapımcılarının yıllık konut üretim kapasiteleri Bolu, 
Manisa ve Gaziantep'te 16-39 daire arasında değişirken 
Ankara'da 100'ü, İstanbul'da 300'ü aşmaktadır. Ancak 
üreticilerin yapımını gerçekleştirdikleri konut sayıları 
kapasitelerinin oldukça altındadır. 1992 fiyatlarına göre 
sermayesi 500 milyon TL'nin üzerinde olan konut 
yapımcılarının bir bölümü yurtdışmda taahhüt işleri alarak 
kapasitelerini kullanmaktadır. 

Anket yapılan konut üreticileri işletme sermayesi 
gereksinimlerinin yaklaşık yarısını kendi kaynaklarından 
karşılamakta, inşaat sırasında satmaya başladıkları konutlar 
için yapılan ödemeler gereksinimleri kentlere göre 
değişmektedir. Ankara'da satış amaçlı üretilen konutların 
yaklaşık % 60'ı,İstanbul'da % 50'si inşaatın bitiminde satışa 
sunulmaktadır. Diğer kentlerde bu oranlar % 10-20 
düzeylerindedir. Ankara'da satış bedelinin İstanbul'da 
Gaziantep'te üçte biri peşin alınırken, uygulanan vade bu 
kentlerde sırasıyla 14, 17 ve 25 ay olmaktadır. Konut 
yapımcılarının öz sermayeleri arttıkça, ürettikleri konutları 
satın alanlar için uyguladıkları koşullar ağırlaşmaktadır. 
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Tüm bu bulgular yap-satçılığm, büyük kentlerden başlayarak 
bir değişim süreci içine girdiğini göstermektedir. Bu 
kentlerde faaliyetini sürdüren yap-satçılar, konut üretim ve 
satışını kendileri için daha karlı kılacak türde 
düzenlemelerle, özellikle arsa sahipleri karşısındaki 
konumlarını güçlendirmek çabasına girişmişlerdir. Bu amaçla 
yap-satçılarm bir bölümü kentin belli bölgelerinde arsa 
stoku yapmaya çabalarken, diğer bölümü de spekülatif 
karlarını arttırmak amacıyla alıcılar karşısındaki 
konumlarını güçlendirmek yolunu seçmişler ve üretimini 
üstlendikleri konut birimlerinin alıcılara sunum koşullarında 
değişiklik yapmışlardır. Bütün bu bulgular,özellikle büyük 
kentlerde faaliyet gösteren yap-satçılarm, üretim sürecini 
yeniden örgütlemek yerine, arsa rantlarına el koymak ve 
spekülatif karı arttırmak yolunda bir dizi düzenleme içine 
girdiklerini göstermektedir. Öte yandan, daha küçük kentlerde 
faaliyet gösteren yap-satçılar ise, klasik yap-satçılık 
olarak adlandırılabilecek türde ilişkiler içinde üretimlerini 
sürdürmektedirler. Diğer bir deyişle bu kentlerde yap- 
satçılar, ürettikleri konutların büyük bir bölümünü üretimi 
tamamlamadan satmakta, üretim sürecini küçük bir sermaye ile 
tamamlamaktadırlar. Dolayısıyla bu kentlerde yap-satçılar, 
birikim olanaklarının görece daha kısıtlı olduğu bir çerçeve 
içerisinde üretimlerini sürdürmektedirler. 

3.2. Büyük Yapımcı Şirketler 

Sayıları çok da fazla olmamakla birlikte büyük sermayeli 
şirketler, 1980 sonrası dönemde özellikle spekülatif konut 
üretimindeki faaliyetlerini arttırmışlardır. Bu şirketler genel 
bir strateji olarak kentin yakın çevresinde imar planı kapsamına 
girmemiş arsaları elde etmekte ve bu kesimler için 
hazırlattıkları mevzi imar planlarının kabul edilmesinden sonra 
inşaat sürecini başlatmaktadırlar. Bu yolla yapımcı şirketler son 
derece ucuz bir fiyattan aldıkları tarımsal nitelikli arazileri, 
imarlı arsalar haline getirerek, arsayı imara açma karına 
(development profit) el koymaktadırlar. Öte yandan bu konut 
birimleri, kentin prestijli bölümlerinde satılan konut 
birimlerine yakın fiyatlardan satılmakta ve böylelikle de yapımcı 
şirketler, son derece büyük karlar elde edebilmektedirler. Kent 
yakın çevresinde arsa stoku yapabilecek ölçekte büyük sermayeli 
şirketlerin arsayı imara açmak suretiyle elde ettikleri karlar, 
toplam karın en büyük bölümünü oluşturmakla kalmayıp, az sonra da 
üzerinde durulacağı gibi, sektör içinde endüstriyel yapım 
tekniklerinin yaygınlaşmasını engelleyici bir rol oynamaktadır. 

Oto sahipliğinin de yaygınlaşması ile birlikte büyük sermayeli 
şirketler eliyle banliyöleşme eğilimi, 1980 sonrasında kentlerin 
biraz da yapay bir şekilde dışarıya doğru yayılması sürecini 
hızlandırmıştır. Kent içinde üretim yapma olanağı bulamayan büyük 
şirketler, kent dışında ucuza elde ettikleri tarımsal nitelikli 
ucuz arazileri imarlı arsalar haline dönüştürerek elde ettikleri 
imara açma rantları sayesinde büyük karlar elde etmiş ve 
kentlerin dışa yayılımını büyük ölçüde hızlandırmışlardır. 
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4. KONUT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 

Çalışma grubumuz konut üretim teknolojilerinin, konut sunum 
tarzını belirleyen daha genel düzeydeki ilişkiler yumağı içinde 
ele alınması görüşündedir. Diğer bir deyişle, örneğin konut 
üretiminde belli bir tür teknolojinin kullanımından kaynaklanan 
ya da başka bir teknolojinin yaygınlaşamaması ile ilişkili 
sorunlar sadece ait oldukları konut sunum biçimi içinde anlam 
kazanırlar ve dolayısıyla da o konut sunum biçimi içinde 
değerlendirilmeleri gerekir. 

Konut teknolojileri ile konut sunum biçimini belirleyen ilişkiler 
bütünü arasındaki bu karşılıklı ilişkiye örnek olarak da 
spekülatif konut üretimi ile spekülatif olmayan konut üretimi 
arasındaki fark verilebilir. Konut üretiminde arsa sahipliği ve 
yapımcılık rollerinin ayrışmamış olduğu durumlarda, diğer bir 
deyişle konut üreticilerinin üzerinde üretim yaptıkları arsanın 
sahibi oldukları durumlarda, konut üretiminde endüstrileşmiş 
tekniklerin yaygın bir şekilde kullanılması ve verimlilik 
artışının yüksek olması beklenemez. Daha önce de üzerinde 
durulduğu gibi bu durumlarda üreticilerin konut üretiminden elde 
edecekleri kar büyük oranlarda arsa piyasası içindeki konumları 
tarafından belirlenecek, arsa rantları karlılığın temel 
belirleyicisi haline gelecektir. Dolayısıyla da asıl olarak arsa 
rantlarından kar elde etmeyi uman konut yapımcıları, 
endüstrileşmiş teknikler kullanımı yoluyla konut üretiminde 
verimliliğin arttırılması ile çok da fazla ilgilenmeyeceklerdir. 
Türkiye'de özellikle 1980 sonrasında, kent yakın çevresinde konut 
üretim faaliyetinde bulunan büyük sermayeli şirketlerin durumu bu 
konuda oldukça anlamlı bir örnektir. Bu şirketler, kent yakın 
çevresindeki imarsız arsaları imara açarak, imara açma rantına el 
koymakta ve şirket karlarının en büyük bölümünü oluşturan bu 
karlar dolayısıyla şirketleri endüstriyel tekniklerin kullanımına 
teşvik edecek herhangi bir dürtü kalmamaktadır. 

Öte yandan arsa sahipliği ile konut yapımcılığının birbirinden 
ayrışmış olması ve dolayısıyla da konut yapımcılarının arsa 
rantların önemli bir bölümüne el koyma olanaklarının olmaması 
anlamında yap-satçı türü konut sunumunda ileri teknoloji 
kullanımının ön koşulları var gibi gözükse de, üretimin özgül 
niteliğinden kaynaklanan bir dizi etmen, yap-satçı türü konut 
sunumunda ileri tekniklerin kullanımını engellemektedir. Bu 
noktada en temel etmen, kentin merkezi semtlerinde, tek parsel 
üzerinde üretimde bulunan yap-satçınm inşaat alanına vinç 
yerleştirmesinin zor ve pahalı olmasıdır. İkinci etmen de yap- 
satçıların sermaye yetersizliğidir. Öte yandan, yap-satçıların 
spekülatif kar elde etmek ve ucuz işgücünün sunduğu olanakları 
sonuna kadar kullanmak istemeleri de bu noktada etkili olmuştur. 
Endüstrileşmiş konut üretim tekniklerinin Türkiye'de 
yaygmlaşamamış olmasının bir diğer nedeni de, bu tekniklerin 
özellikle kooperatiflerin ödeme planlarına uymamasıdır. 
Geleneksel yapım teknikleri, ödemelerin zamana yayılabilmesini ve 
özellikle de ek bir maliyet yüklemeden üretim süresinin 
uzatılabilmesini mümkün kıldığı için bugünkü işleyişi içinde 
kooperatiflere daha uygun düşmektedir. 
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Türkiye'de prefabrikasyon uygulamalarının uzun sayılabilecek bir 
geçmişi olmasına karşın bu konudaki uygulamalar yetersiz 
kalmıştır. Endüstrileşmiş tekniklerin büyük çaplı ön yatırımlar 
gerektirmesi yüzünden, bu konudaki yatırımlar çoğunlukla daha 
küçük yatırım gerektiren ve şantiyede endüstrileşme öngören, 
tünel kalıp türü tekniklerle kısıtlı kalmıştır. Yapılan bir 
araştırmaya göre satış amaçlı konut inşaatında tünel kalıp 
kullanımı, Ankara'da üretilen konutların % 5'i, İstanbul'da 
üretilen konutların ise % 10'u için söz konusu olabilmektedir. 

Türkiye Prefabrik Birliği'nden alınan bilgilere göre 1992 yılı 
itibariyle prefabrike betonarme konut ve yapı üretimi alanında 
faaliyette bulunan firmalar, kullandıkları sistemler ve yıllık 
üretim kapasiteleri Tablo:19'da gösterilmektedir. Tablo:20'de ise 
kalıp sistemleri ile konut üreten firmalar listesi verilmektedir. 
Komisyonumuzun konut üretiminde endüstriyel tekniklerin 
kullanımına ilişkin hedef ve önerileri, izleyen bölümlerde 
özetlenmektedir. 

TABLO:19 - Prefabrike Betonarme Konut ve Yapı Üreten Firmalar 

FİRMA sistemi 
YILLIK ÜRETİM 
kapasitesi 

AFAPREFABRIK Kolon-ki ri s-döseme: 
ceohe ve bölmeler: pano ve panel 

31.0003 
prefabrik eleman 

CÎMENTAS- 
GAZBETON 

Panel sistemi: cephe ve bölmeler: 
taşıyıcı veya siydirme cephe panelleri 
duvar panoları. 

95.000 m3 
Prefabrik eleman 

DOĞAN DVLCEL Kolon, kiriş, döşeme; cephe ve bölmeler, 15.000 m3 
cephe panelleri, duvar panoları prefabrik eleman 

EST0N iskelet, panel, cephe ve bölmeler, 
cephe panoları ve tasıvıcı paneller 

35.000 m3 
prefabrik eleman 

GVK İNŞAAT Büyük panel, cephe ve bölmeler, 
taşıyıcı paneller, 

37.500 m3 
prefabrik eleman 

NIGBAS Kolon, kiriş, döşeme, cephe ve 
bölmeler, cephe ve duvar panelleri 

32.500 m3 
prefabrik eleman 

Kaynak: Türkiye Prefabrik Birlifli. 

Not: 465.000 m3 dolayında kapasite yaklaşık 1.328.000 m2 inşaat alanı, bu da 
her konutun 110 m2 olacadı varsayımıyla 12.000 konut birimi anlamına 
selmektedir. 
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TABLO:19 - Prefabrike Betonarme Konut ve Yaoı Üreten Firmalar (DEVAMI) 

FİRMA sistemi 
YILLIK ÜRETİM 
kapasitesi 

ÖZBETONTAS Kolon, kiriş, döşeme, ceohe ve 
bölmeler, cephe ve duvar panelleri 

19.000 m3 
prefabrik eleman 

SET BETOYA Kolon, kiriş, döşeme, cephe ve 
bölmeler, cephe ve duvar panelleri 

40.000 m3 

prefabrik eleman 

YAPI MERKEZİ Kolon, kiriş, döşeme, cephe ve 
bölmeler, cephe ve duvar panelleri 

60.000 m3 
prefabrik eleman 

YT0NG Büyük, küçük panel sistemi, cephe ve 
bölmeler, taşıyıcı veya siydirme cephe 
panelleri, duvar panoları 

100.000 m3 
prefabrik eleman 

TOPLAM 465.000 m3 

Kaynak: Türkive Prefabrik Birliği, 

Not: 465.000 m3 dolayında kapasite yaklaşık 1.328.000 m2 inşaat alanı, bu da 
her konutun 110 m2 olacağı varsayımıyla 12.000 konut birimi anlamına 
qelmektedi r. 

TABLO:20 - Kalıp Sistemleri İle Konut Üreten Firmalar 

FİRMA SİSTEMİ 

Acarlar İnşaat, İstanbul Bilgi yok 
Age İnşaat, Ankara Tünel kalıp 
Alsim-Alarko, İstanbul Bilgi yok 
Aydın İnşaat, İstanbul Bilgi yok 
Baytur İnşaat, İstanbul Tünel ve kayar kalıp 
Bayındır inşaat, Ankara Tünel kalıp 
Cevahirler inşaat, İstanbul Bilgi yok 
Ceytur, İstanbul Bilgi yok 
Ekinciler İnşaat, İstanbul Bilgi yok 
Garanti-Kaya, İstanbul Bilgi yok 
Güriş, İstanbul Bilgi yok 
İbrahim Polat, İstanbul Bilgi yok 
İntes, Ankara Tünel kalıp 
Maya İnşaat, İstanbul Bilgi yok 
Mesa Mesken Sanayi, Ankara Tünel kalıp 
Metiş, Ankara Tünel kalıp 
Metok, Ankara Tünel kalıp 
Mimsan, İstanbul Bilgi yok 
Molin, Ankara Bilgi yok 
Murat İnşaat, Ankara Tünel kalıp 
Nurol İnşaat, Ankara Tünel kalıp 

Kaynak: Türkiye Prefabrik Birliği. 
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TABLO:20 - Kalıp Sistemleri İle Konut Üreten Firmalar(DEVAMI) 
FİRMA SİSTEMİ 

Oyak İnşaat, Ankara Tünel kalıp 
Soyak İnşaat, İstanbul Bilgi yok 
STFA, İstanbul Bilgi yok 
Sutek, Ankara Tünel kalıp 
Tekser İnşaat, İstanbul Tünel ve kayar kalıp 
Tepe İnşaat, Ankara Tünel kalıp 
Tekfen inşaat, İstanbul Bilgi yok 
Uransan A.Ş., İstanbul Tünel kalıp 
Yardımcı İnşaat, Ankara Tünel kalıp 
Zer İnşaat, İstanbul Bilgi yok 

Kaynak: Türkiye Prefabrik Birliği. 

5. İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİİ 

İnşaat malzemeleri sanayisi, konut üretiminin belki de üzerinde 
en az durulmuş elemanıdır. Sadece bu sektördeki üretimin niteliği 
ve niceliği hakkında değil, aynı zamanda sektörün yapısı ve 
işleyişi hakkmdaki bilgilerimiz de son derece kısıtlıdır. Konut 
Üretimi çalışma grubumuz toplantılarına ilgili taraflardan sadece 
İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD) temsilcisi 
katılmış ve üyeleri hakkında kısıtlı da olsa bazı bilgiler 
sunmuştur. Ancak bu bilgiler sektörün yapısı ve işleyişini ortaya 
çıkarmaktan, buradan giderek de sektör hakkında sağlıklı 
çıkarsamalara temel oluşturabilmekten uzaktır. İMSAD 
temsilcisinin değerlendirmelerine raporumuzun Hedefler, Öneriler 
bölümünde yer verilmiştir. 

6. ARSA VE ALTYAPI ÜRETİMİ 

Çalışma grubumuzun toplantılarına arsa ve altyapı ile ilgili 
kurum ve kuruluşlardan Arsa Ofisi ile İller Bankası temsilcileri 
katılmıştır. Raporumuzun bu bölümünde yer verilen görüşler 
çoğunlukla bu kuruluş temsilcilerinin önerileri doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 

1969 yılında çıkartılan bir yasaya dayanarak kurulan Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü1 nün şimdiye dek sürdürdüğü faaliyetleri büyük 
çoğunlukla sanayi için arsa temini üzerinde yoğunlaşmış, konut ve 
diğer kullanımlara yönelik çabalar kısıtlı kalmıştır. Tablo-21'de 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan ve satışı 
yapılan arsa ve arazilerin sektörler itibariyle dağılımı 
gösterilmektedir. 



TABLO :21 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Tarafından Kuruluş 
Tarihi ile 1992 Sonu Arasındaki Dönemde 

Kamulaştırılan ve Satışı Yapılan Arsaların Dağılımı 

Kamulaştırılan 
Alan (ha.) 

Yüzde 

Satılan Alan 
(ha.) 

Yüzde 

Konut 5558,5 32,0 2280,0 24, 6 
Sanayi 9737,4 56, 0 6406,7 69,1 
Turizm 125,5 0,8 97, 0 1, ı 
Kamu hiz. 1942,7 11,2 491, 8 5,2 
Toplam 17364,1 100, 0 9275,5 100, 0 

Kaynak:Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün şimdiye dek arsa üretiminde ve 
kentleşme sürecinin denetlenebilmesi bağlamında fazla rol 
oynamamış olmasının nedenleri şöyle sıralanabilir: 

* Hazine arsa ve arazileri ile ilgili sağlıklı envanterlerin 
bulunmayışı; 

* Yerel yönetimleri ile ilgili olarak gerekli eşgüdüm ve ortak 
çalışma ortamının yaratılamamış olması; 

* Plan ve onama sürecindeki sürenin yavaş işlemesi ve 
bürokratik işlemlerin uzunluğu; 

* Hazine arazilerinin mülkiyetine ilişkin sorunların varlığı ve 
özellikle üzerinde gecekondu niteliğinde yapıların bulunması. 

Çalışma grubumuzun arsa ve altyapı konusunda geliştirmiş olduğu 
öneriler raporumuzun Hedefler, Öneriler başlıklı bir sonraki 
bölümünde özetlenmiştir. 

7. HEDEFLER, ÖNERİLER 

a- 1980 sonrasında konut talebindeki çeşitlenmeye paralel olarak 
üretim süreçlerinin de çeşitlenmesi, farklılaşması 
gerekmektedir. Toplumun farklı kesimlerine hizmet verecek yeni 
konut sunum türlerinin tasarlanması ve bunların gelişmesini 
destekleyici çok yönlü politikaların formüle edilerek, 
uygulamaya konulması gereklidir. 

b- 1980 sonrası dönemin en temel özelliklerinden birisi, kar 
amacı gütmeyen konut sunum türlerinin toplam üretimden giderek 
artan oranda pay almalarıdır. Konut üretimindeki bu eğilim 
desteklenmeli ve kar amacı gütmeyen sunum türlerinin gelişimi 
somut önlemlerle teşvik edilmelidir. Kar amacı gütmeyen sunum 
türlerinin gelişebilmesinin bir ön koşulu olarak da yapımcılar 
ile alıcılar arasında aracılık yapan sermaye gruplarının 
gelişimi desteklenmelidir. Bu amaçla yeni finansman modelleri 
geliştirilmeli ve vakıf, yardım sandığı türü aracı kurumlara 
destek sağlanmalıdır. 
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c- Türkiye'de konut üretiminin en belirgin özelliklerinden biri, 
konut sunum süreci içinde yer alan grupların çoğunlukla birden 
fazla rol oynamalarıdır. Özellikle konut sunumu içinde yapımcı 
rolü oynayan gruplar, aynı zamanda talebin örgütlenmesi 
ve/veya ürünün satışı ile ilgili roller de üstlenmektedirler. 
Konut üretiminde uzmanlaşma olmaması, kesim içindeki 
sermayenin karlılık koşullarını da derinden etkilemektedir. 
Konut üretiminde uzmanlaşmayı ve rollerin ayrışmasını teşvik 
edici önlemlerin alınması gereklidir. 

d- Konut kooperatifleri, kredilendirme olanaklarının da artmış 
olmasıyla konut üretiminde giderek artan bir rol 
oynamaktadırlar. Ancak kooperatiflerin, ortaklarına ucuz konut 
üretme amacından hızla uzaklaşarak, birer spekülasyon aracı 
haline geldikleri gözlenmektedir. Kooperatiflerin, arsa ve 
konut spekülasyonuna girmiş olmalarında, mülkiyet biçiminin 
temel bir rol oynadığı görülmektedir. Kooperatifler 
aracılığıyla konut üretiminde sadece alternatif örgütlenme 
modellerine değil, alternatif mülkiyet biçimlerine de ihtiyaç 
vardır. Kooperatifler, kentsel alanlarda yeni mülkiyet 
biçimlerinin geliştirilmesi yolunda bir araç olarak 
kullanılmalıdır. Konutların tamamlanması ile üretilen 
konutların mülkiyetini üyelere bırakan ve hukukun varlığı sona 
eren bir konut kooperatifçiliği yerine, yurtdışmdaki 
uygulamalara benzer bir şekilde konutların mülkiyetlerinin 
kooperatifte bırakılmasına dayanan yeni bir mülkiyet modelinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Burada önemli olan, kamu 
kaynaklarının spekülatif amaçlar için kullanımının 
engellenmesidir. 

e- Kooperatiflerin ölçekleri ile başarıları arasında ters yönlü 
bir ilişki olduğu göz önüne alındığında, kooperatiflerin 
örgütlenme ölçeği üzerinde kısıtlama konulması gereklidir. 

f- Araştırma bulgularına göre kooperatif ortak sayısının 60-70 
arasında sınırlandırılmasınm olumlu sonuçları beraberinde 
getireceği belirlenmiştir. Dolayısıyla ortak sayısı 60-70'i 
geçmeyen kooperatifler desteklenmeli ve bu yolla da özdenetime 
dayalı bir kooperatifçilik modelinin ilk adımları atılmalıdır. 

g- Kooperatifler esas olarak arsa bedelinden ve spekülatif 
kazançtan indirim sağlayarak ucuz konut üretimine yönelen 
örgütlenmeler olmalı, dolayısıyla da inşaat kalitesinden ve 
ince inşaattan taviz verilmemelidir. 

h- Farklı amaçları taşıyan bireyleri bir araya getiren 
kooperatifler başarılı olamamaktadır. Dolayısıyla, işyeri ve 
işkolu bazında kooperatif örgütlenmeleri desteklenmelidir. 

ı- Gerek ortak mülkiyete dayalı konut kooperatiflerinde, gerekse 
de mülk konut kooperatiflerinde yapımı denetleyecek, 
uygulamanın sorumluluğunu üstlenecek eleman istihdam edilmesi 
zorunludur. 
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j- Kamu kaynaklarının akılcı ve mümkün olan en verimli şekilde 
kullanımını sağlamak açısından kredi veren kurumların, 
kooperatifleri denetleyebilmesi yolları açılmalıdır. 
Kooperatiflerin faaliyetlerini belirli bir iş programı 
çerçevesinde yürütmeleri sağlanmalı, bu programa uymayanlar 
için de yaptırımlar getirilmelidir. 

k- Kooperatif örgütlenmesinin yeniden yapılanması gereği çok açık 
bir şekilde ortadadır. Bu amaçla şimdiye dek faaliyetlerini 
denetimsiz olarak sürdürmüş olan kooperatifler üzerinde 
denetime gidilmelidir. Öncelikle özdenetime uygun bir 
kooperatifçilik anlayışının yaygınlaşması sağlanmaldır. Bundan 
başka, kooperatiflerin dış denetimi konusunda da önlemler 
alınmalı, yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Bu bağlamda 
kooperatiflerin üye alımı, üyelikten ayrılma ve devretme 
konusunda kısıtlamalar getirilmesi zorunludur. Ayrıca 
kooperatifler üzerinde bağımsız denetçiler eliyle denetim 
yapılabilmesi ve kooperatiflerin bilançolarını düzenli olarak 
yayınlamaları sağlanmalıdır. 

1- Kooperatif birliklerinin kurulması özendirilmelidir. Ancak 
kooperatif birliklerinin rolleri, sorumlulukları ve 
yükümlülükleri de çok net bir şekilde tanımlanmalıdır. 
Birliklerin özellikle tek tek kooperatiflerin sağlaması mümkün 
olmayan türde kamu hizmetlerini (özellikle danışmanlık 
hizmetleri) sunması gereklidir. 

m- Kaliteli, hızlı ve ekonomik üretim gibi özellikleriyle 
kaynakların akılcı kullanımı konusunda büyük yararlar sağlayan 
endüstrileşmiş yapım tekniklerinin konut üretiminde yaygın bir 
şekilde kullanımını sağlayıcı önlemlerin alınması gereklidir. 
Prefabrikasyonun veya daha geniş tanımıyla endüstrileşmiş 
yapım tekniklerinin kullanımına yönelik projelere destek 
sağlanmalıdır. 

n- Konut üretiminde endüstrileşmiş tekniklerin kullanımı yönünde 
en büyük engel, mevcut finansman modellerinin prefabrikasyonun 
hızına uygun nakit akışını sağlamaktan uzak olmasıdır. Hızlı 
finansman modellerine ilişkin olarak, az önce de vurgulandığı 
gibi, konut alıcısı ile yapımcı arasındaki doğrudan ilişkinin 
koparılması, bu ikisi arasında aracılık yapacak kurumların 
geliştirilmesi gereklidir. Diğer bir deyişle, üretim sürecinin 
finansmanını konut alıcılarının ödemelerine bağlı olmaktan 
çıkaran yeni finansman modelleri arayışına gidilmelidir. 

o- Konut üretiminde endüstrileşmiş yapım tekniklerinin kullanımı, 
yeni bir kent planlama anlayışını da gerektirmektedir. Tek tek 
parsellerin temel birim olarak alındığı planlama anlayışı, tek 
tek parsellerin küçük üreticiler eliyle geliştirilmesine 
dayalı konut sanayisini desteklemektedir. Endüstrileşmiş yapım 
sistemlerinin yaygınlaşabilmesi için, tek tek parsellerin 
geliştirilmesine dayanan planlama sisteminin terk edilerek 
geniş ölçekli kent parçalarının geliştirilmesine dayanan bir 
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planlama sistemine geçilmelidir. Yeni planlama anlayışının bir 
parçası olarak da, mevcut kent dokusunda tekil parsel 
ölçeğinde gelişmeyi hızlandırıcı türde yoğunluk artışlarının 
önüne geçilmelidir. 

ö- Yapılarda niteliksiz ve bilinçsiz malzeme kullanımının önüne 
geçebilmek için, inşaatlar her aşamasında etkin bir denetimden 
geçirilmeli, yetersiz ve uygun olmayan malzemelerle üretilen 
konutlara ruhsat verilmemelidir. 

p- Yapılarda nitelik sorununa çözüm olarak bina sigortası 
uygulaması zorunlu ve yaygın hale getirilmeli, risk oranını 
yükselten, düşük nitelikli malzemelerle üretilmiş yapılarda 
sigorta prim oranı yüksek tutularak nitelikli yapı üretimi 
teşvik edilmelidir. Bina sigortasına ilişkin olarak sigorta 
mevzuatında yapılması gerekli değişiklikler gözden 
geçirilmelidir. 

r- Kaynakların etkin dağılımını ve akılcı kullanımını sağlamak 
amacıyla inşaat malzemelerinde standartlaşmaya gidilmelidir. 
TSE tarafından yapım ve malzeme standartları uygulaması 
zorunlu hale getirilerek, standartlaşmanın yaygınlaşması 
sağlanmalıdır. 

s- İnşaat malzemelerinin etkin kullanımına ilişkin araştırma 
kuruluşları faaliyete geçirilmeli, bu yolla kullanıcıların ve 
üreticilerin bilinçlendirilmesi imkanları oluşturulmalıdır. 

ş- Yapı malzemelerinin tarifi ve tespiti çoğunlukla proje 
aşamasında yapılmaktadır. Yerli inşaat malzemelerinin yurt 
dışında daha fazla kullanımını temin için proje bürolarının 
yurt dışı çalışmaları desteklenmelidir. 

t- Sınır ticareti yoluyla standartlara aykırı, niteliksiz inşaat 
malzemelerinin Türkiye'ye sokulması engellenmelidir. 

ü- Başta ısı olmak üzere, ses ve nem yalıtımı sağlayacak 
malzemelerin üretimi ve kullanımı teşvik edilmelidir. 

v- Kar amacı gütmeyen konut sunum türlerinin gelişebilmesi ve 
toplumun geniş kesimlerine yönelik konut üretiminde 
bulunabilmesi ancak bu konut sunum türlerinin ucuz konut 
üretebilmesi ile mümkündür. Bunun için de arsa maliyetinin 
düşürülmesi temel önem taşımaktadır. Kar amacı gütmeyen sunum 
türlerinin gelişebilmesi için kamu elindeki arsa stoku 
arttırılmalı ve kar amacı gütmeyen sunum türleri tarafından 
kısa süre içinde konut gelişimine açılabilmesi için gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

y- Kentsel gelişim projelerine arsa temini konusunda merkez 
yönetim ve yerel yönetimler işbirliği yapmalıdır. 

z- Kamu elindeki arsaların ayrıntılı bir şekilde envanteri 
çıkartılmalı ve bu alanlardan uygun olanların konut gelişimine 
açılması sağlanmalıdır. 
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Buradan hareketle, etkin bir konut finansman sisteminin de kaynak 
fazlası olan ekonomik birimlerden gerekli fonları toplayarak, 
bunları konut almak için borçlanma ihtiyacında olan kişilere 
aktarma yeterliliğine sahip olması beklenir. Sistem bunu 
gerçekleştirirken, elindeki kaynağı borç alarak verenlere kar 
elde edecekleri şekilde getiri sağlayabilmeli, diğer yanda 
borçlananlara ise ödeyebilecekleri kredi koşulları 
sunabilmelidir. Uygun kredi koşulları sağlandığında kişiler, 
konut fiyatını karşılayacak parayı toplayacak şekilde uzun yıllar 
boyu birikim yapmalarına, ya da informal ilişkiler çerçevesinde 
yakınlarından alacakları borç desteğine gerek kalmadan, bir başka 
deyişle birikimi kredi taksidi ödeme şekline çevirerek birikim 
sürecinin başlangıcında konut sahibi olma imkanına 
kavuşabilirler. 

Konut satın alınması için verilecek kredinin hem ihtiyacı 
karşılayacak düzeyde, hem de ödenebilir koşullarda olması için 
geri ödeme süresinin uzun bir döneme yayılmış olması gerekir. 
Uzun vadeli kredilerin varlığı, bir konut finans sisteminin 
gelişmişliğini, yetkinliğini gösterir. 

Diğer tarafta, konut almak isteyenlerin ne miktarda birikim 
yapmaları gerekeceği, böylece borçlanma yoluyla başkalarının 
birikimlerine ne düzeyde ihtiyaç duyacakları sözkonusu ülkedeki 
konut sunum biçimiyle de ilgilidir. Kiralık konut sunumunun 
önemli boyutlarda olduğu ülkelerde bu stok genç nüfusun barınma 
ihtiyacını belli bir süre için karşılayacak, yeni oluşan 
hanehalkları hemen konut satın almak zorunda kalmayacaklardırm 
(Boleat,1985:3,463) Bu bağlamda konut finans sistemi ile konut 
sunum biçiminin karşılıklı etkileşim içinde oldukları 
söylenebilir. Uygun ödeme koşullarıyla uzun dönemli konut 
kredilerinin geniş ölçüde sağlandığı ülkelerde, konut üreticileri 
konutları kolayca satarak karlarını kısa zamanda 
gerçekleştirebilecekler, bu da spekülatif, yani alıcısı önceden 
belli olmayan, piyasadaki genel talep için, önceden bilinmeyen 
kar beklentisiyle yapılan konut üretiminin gelişmesine, 
dolayısıyla konut arzının ve konut sahipliğinin artmasına yol 
açacaktır. Öte yanda, kredi koşullarının sınırlı olduğu 
durumlarda üreticiler ve konut alıcıları arasında, gerek 
üretimin, gerek konut satın alınmasının finansmanına yönelik 
bireysel ödeme anlaşmaları yapılacaktır (Bu konuda Türkiye 
örneği, Türel tarafından ayrıntılı olarak İncelenmektedir: 
(Türel,1993a,1993b,1993c) Düzenli bir finans sisteminin dışında, 
bireysel girişimlerle sağlanan bu tür finansmanla, geniş üretim 
kapasitesine sahip, kaliteli ürünü düşük maliyetlerle sunabilecek 
durumdaki büyük üreticilerin konut sektörüne girmelerini teşvik 
edecek koşullar oluşturulamamakta, bu da kaynakların akılcı 
kullanımını sınırlamaktadır. 

Konut finansmanında kullanılabilecek fon kaynaklarına 
bakıldığında, temel kaynağı, kişisel birikimlerden oluşan kesimin 
sağladığı görülmektedir. Bu fonların farklı sektörlere nasıl 
dağılacağı ise sözkonusu birikimlerin yatırıma dönüşmesindeki 
aracılık süreçleri tarafından belirlenmektedir. Kişisel 
birikimler mevduatlar yoluyla doğrudan konut finansmanı sağlayan 
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kuruluşlara aktarılabileceği gibi, önce çeşitli emeklilik ya da 
sigorta fon ve kuruluşlarında toplandıktan sonra konut piyasasına 
yöneltilebilirler. 

Konut finansmanı için aracılık sürecinde Boleat dört ayrı yol 
tanımlamaktadır (Boleat, 1985 :7-11 ,-Boleat, 1987) . Aracılıktaki 
etkinlik düzeyinin sırasıyla arttığı bu yollar, doğrudan 
finansman, sözleşme karşılığında birikim/kredi sistemi, mevduat 
yöntemi ve son olarak konut kredi bankası yoluyla finansmandır. 

Kurumsal düzenlemelerle işleyen konut finansman sisteminin 
yeterince gelişmediği ülkelerde, konut almak isteyenler gerekli 
kaynakları sağlamak için kişisel ilişkilerde ya da iş 
ilişkilerinde bulundukları diğer kişilere doğrudan 
borçlanmaktadırlar. Akraba ya da arkadaşlardan alman borçlarla 
sağlanan konut finansmanı bu tür içinde yer almakla birlikte, 
konut üreticisinin krediyle satış yapması, yani alıcıya doğrudan 
para sağlamasa da satış fiyatının tamamını almayarak bir kısmının 
taksitler halinde ödenmesini kabul etmesi de doğrudan finansman 
türü kapsamındadır. Alıcıyla borç verenin, kredi miktarı ve 
paranın geri ödenmesi konusunda vade ve kullanım bedeline yönelik 
karşılıklı istekleri tam olarak birbiriyle uyuşmayacağından bu 
yol, kaynak kullanım etkinliği açısından oldukça verimsizdir. 
Buna rağmen kurumsal finansman yapısının talebi karşılayacak 
düzeyde gelişmediği veya finansal kuruluşların verimli 
işleyişinin engellendiği durumlarda ya da kişilerin mevcut 
kurumsal yapıyı kullanamamaları durumunda başvurulan bir finans 
yöntemidir. 

Sözleşme karşılığı birikim/kredi sisteminde, konut almak için 
gerekli kaynağın bir bölümü, aynı amaçla birikim yapan diğer 
kişilerce sağlanır. Bu sistemde kredi almak isteyenler, önce 
belirli bir süre piyasa faiz oranlarının altında faiz getirisiyle 
birikim yapar; bu sürenin sonunda biriktirdikleri miktarla 
orantılı bir krediye, yine piyasa faizlerinin altında geri ödeme 
koşullarıyla hak kazanırlar. Ancak bu yolla sağlanan kredi, 
konut satış bedellerinin yaklaşık % 40'ı gibi bir oranını 
karşılayabileceğinden, bu sistem diğer finans sistemleriyle bir 
arada kullanılması koşulunda verimli olabilmektedir. 

Mevduat toplayan kuruluşlar yoluyla konut finansmanı için kaynak 
sağlanması en yaygın uygulanan yöntemlerdendir. Ticari bankalar, 
tasarruf sandıkları, "building society" ve "saving and loan 
associations" gibi özelleşmiş konut finans kuruluşları, piyasa 
faiz oranlarıyla topladıkları mevduatların bir bölümünü yine 
piyasa faiz oranlarıyla, ancak bazen devletçe sağlanan özel vergi 
avantajları gibi ayrıcalıkları kullanarak konut kredisi olarak 
dağıtırlar. Ancak, burada kısa vadeyle toplanan kaynağın uzun 
vadeli kredi olarak kullandırılması, yani kaynak-kullanım 
dengesizliği sözkonusu olmaktadır. 

Konut kredi bankası yönteminde, konut için kredi veren kuruluşlar 
fon kaynaklarını menkul kıymet ihracıyla sağlarlar. Çeşitli faiz 
ve vade özelliklerine sahip bu menkul kıymetler genellikle 
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kurumsal yatırımcılar tarafından satın alınır. Bu sistem, 
genellikle kısa vadeli olma eğilimindeki tasarruflara bağımlı 
olmadığından, kredi veren kuruluş, vade ve faiz açısından kaynak- 
kullanım dengesini daha iyi oluşturabilir. 

Sistem geliştikçe çok çeşitli nitelikteki yatırımcıların faiz ve 
vade beklentilerini karşılayacak şekilde farklı karakteristikteki 
menkul kıymetlerin oluşturulması, ölçek ekonomilerinden 
yararlanmak üzere uzmanlaşmış ikinci piyasa kuruluşlarının ortaya 
çıkması, verilen konut kredilerinin bir havuzda toplanarak menkul 
kıymetlerin doğrudan bu havuzun getirisine dayandırılması, 
dolayısıyla konut finansmanında kullanılmak üzere en etkin 
yöntemlerle kaynak toplanması ve kaynağın olabildiğince likit 
hale getirilmesi mümkün olur. Ancak bu sistemin verimli işleyişi, 
özel sektörün kolaylıkla yer alabildiği aktif bir sermaye 
piyasasını gerektirir. Menkul kıymet ihracında, sağlanan 
avantajlı vergi koşulları nedeniyle devlet kuruluşları piyasada 
baskın durumdaysa, konut kredilerine kaynak sağlayacak menkul 
kıymetlerin rekabet gücü ortadan kalkar. 

3. SANAYİLEŞMİŞ ÜLKELERDE KONUT FİNANSMAN SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİ 
VE İŞLEYİŞ MEKANİZMALARI 

Bireysel konut alıcılarına, konut satın alınması için uzun 
dönemli kredi (mortgage) sağlayan finans sistemleri, sanayileşmiş 
ülkelerde, hızlı şehirleşmenin başlamasıyla gelişmiş ve bu 
ülkelerde standartlaşmış konut üretimi ve satışına yönelik geniş 
ölçekli piyasaların ortaya çıkması bu sayede mümkün olmuştur 
(Martens,1988,130-131). 

Başlangıçta karşılıklı yardım sandığı niteliğinde kurulan konut 
finansman kuruluşları, giderek iş hacimlerini geliştirmiş, 
devletin sağladığı vergi avantajı ve diğer finans kuruluşlarının 
konut alanındaki faaliyetlerine getirilen sınırlamalar gibi 
desteklerle de temel kaynaklarını kişisel birikimlerden alarak 
kısa dönemli borçlanmalarla, ortalama vadesi 30 yıla varan uzun 
dönemli konut kredilerini finanse etmişlerdir. 

19701lere kadar düşük enflasyon ve düşük faiz oranlarının hüküm 
sürdüğü ekonomik ortamlarda, kısa vadeli kaynaklarla, uzun vadeli 
kredilerin fonlanması konusunda sorun ortaya çıkmamıştır. Ancak 
1970'lerin sonlarında enflasyon ve faiz oranlarının artışıyla, 
konut finansmanı kuruluşları önemli darboğazlarla 
karşılaşmışlardır. Bu tarihe kadar konut finansmanı için temel 
kaynak özellikle kısa dönemli mevduatlar yoluyla sağlanmakta 
iken, kaynak yetersizliği karşısında, yeni kredi talepleri 
karşılanamaz hale gelince uzun vadeli bir kaynak olarak sermaye 
piyasalarına başvurulması düşünülmüştür. Bu amaçla piyasadaki, 
sigorta ve emeklilik kuruluşları, fon yönetimleri, firmalar ve 
bireyler gibi çeşitli yatırımcı türlerine çekici gelebilecek 
farklı menkul kıymet türleri oluşturulmuştur. 1980 sonrasında 
özellikle Amerika'da, banka ya da özelleşmiş konut finans 
kuruluşlarının ipotek karşılığında açtıkları konut kredilerini bu 
kuruluşlardan devralarak, farklı niteliklerdeki havuzlarda 
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toplayan ve bu havuzların gelirlerine dayanan tahviller ihraç 
ederek ya da bunların oluşturduğu fonların katılım payını satarak 
konut finans sistemine likidite sağlayan ikinci piyasa 
kuruluşları, konut kredilerine güvence olarak alınan ipotek 
sahipliği açısından piyasadaki en büyük payı ellerinde tutmaya 
başlamışlardır (Fabozzi,1988). 

Gelişmiş ülkelerde devlet tarafından konut finans kuruluşlarına 
sağlanan destek, konut sektörünün fonları kullanmada diğer 
sektörlerle rekabetini kolaylaştırmış ve konut finans 
sistemlerinin tarihi gelişmelerine bakıldığında, konut 
piyasalarında ortaya çıkan darboğazların aşılması için gerekli 
görülmüşse de 19801lere gelindiğinde, konut stokları ihtiyaçlara 
cevap verecek ölçüde geliştirilmiş olan bu ülkelerde, konut 
finansmanına devletin korumacılığı altında piyasa avantajları 
sağlanmasının haksız kaynak transferine neden olduğu tartışmaları 
başlamıştır. 1980'lerde dünya genelinde uygulanan korumacılığın 
kaldırılması ve serbest rekabetin teşviki politikalarından en çok 
etkilenen sektörlerin biri de konut sektörü olmuş, konut 
finansmanı özel kuruluşların tekelinden çıkarılarak tüm finansal 
kuruluşlara açık bir hale gelmiştir (Martens,1988,Roistacher, 
1988,Lomax,1991). 

Bugün birçok gelişmiş ülkede, finansal kaynakların çeşitli 
sektörler arasında paylaştırılmasmda en etkin kaynak kullanımına 
ulaşılması için konut kredileri piyasasının diğer finansal 
piyasalarla bütünleşmesi yoluna gidilmiştir. Konut finansmanı, 
kaynaklar için diğer sektörlerle rekabet halindedir ve konut 
finans kuruluşları, kaynak sağlanmasında etkinliği arttıracak 
finansal araçlar geliştirmek, ölçek ekonomilerinden yararlanmak 
ve gerek kredi riski, gerek faiz oranı ve ön ödemelerden 
doğabilecek riskler yönetiminde uzmanlaşacak kaynak 
yaratılmasındaki ve kredi dağıtımındaki maliyetleri düşürmek, 
bilgisayar teknolojisindeki ilerlemelerden yararlanarak kredi 
standardizasyonu ile kredi dağıtım ve geri ödeme takibindeki 
işlemleri basitleştirmek ve bu yolla iletişim, işletme ve idari 
alandaki maliyetleri düşürmek yolunda çabalarını 
sürdürmektedirler. Finansal piyasalardaki bütünleşme ve rekabetin 
sonuçta konut kredilerinde artışa yol açtığı, kredi/konut fiyatı 
oranlarını yükselttiği, daha uzun vadelere izin verdiği ve 
finansal kuruluşların borç alma ve kredi verme oranları 
arasındaki marjları düşürdüğü gözlenmektedir (Diamond ve 
Lea,1991,1992). 

Yüksek ve değişken faiz oranlarının finans sistemi üzerinde 
yaratacağı etkileri en aza indirmek için de sabit faiz, eşit 
düzeyde taksit ödemesinden oluşan geleneksel kredilerin yerine 
gittikçe artan oranda değişken faiz oranları ve taksit 
düzeylerine sahip krediler kullanılmaktadır. Bunlardan, hanehalkı 
gelirlerinin zaman içinde gerçek değerlerle artacağı düşünülerek 
formüle edilmiş olan, düşük düzeyde başlayan taksitlerin zamanla 
arttırıldığı krediler, ödeme gücünü arttırmakta ve daha fazla 
sayıda kişinin konut kredisi kullanabilmesine imkan tanımaktadır. 
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Alternatif kredi tasarımlarıyla gerek üreticinin konut satışını 
gerçekleştirmesine kolaylık sağlanmasına, gerek konut alıcısının 
ödeme gücünün arttırılmasına ilginç bir örnek olarak, "buydown 
loans" olarak adlandırılan, "satıcının yaptığı ödemeyle faiz 
oranının düşürüldüğü krediler" şeklinde tanımlanabilecek 
alternatif kredi türüne burada kısaca değinilecektir. Bu kredi 
türünde satıcı, konut fiyatında bir indirimi kabul etmektedir. 
Ancak bu indirimin alıcıya doğrudan yansıtılmasındansa, daha 
avantaj sağlayacak şekilde, indirim yapılan miktar kadar para, 
ayrı bir banka hesabına yatırılmakta, ilk yıllardaki kredi 
taksitleri bu hesaptaki para ve biriken faiziyle ödenmekte, 
dolayısıyla fiyatta sağlanan avantaj kredi faizlerini belli bir 
süre için düşük düzeyde tutmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Böylece, örneğin 60.000 dolar fiyatındaki bir konutun 10.000 
dolar peşinat verilerek, yıllık % 16 faiz oranı ve 30 yıl vade 
koşuluyla satın alındığı düşünülürse, 

a)- Satıcının hiçbir indirim yapmadığı durumda 50.000 dolar 
değerindeki bir kredinin aylık taksitleri 672 dolar 
olacaktır. 

b) Satıcının, sadece fiyatta 3.000 dolarlık bir indirimi kabul 
etmesi durumunda gerekecek kredi miktarı 47.000 dolara 
düşecek, ancak aylık taksitler sadece 632 dolara indirilmiş 
olacağından konut alıcısına önemli bir avantaj sağlanmış 
olacaktır. 

c) Eğer satıcının vazgeçmeyi göze aldığı 3.000 dolar ayrı bir 
hesaba yatırılarak kredi faiz oranında ilk yıl için 3 puan, 
ikinci yıl için 2 puan ve üçüncü yıl için 1 puanlık düşüş 
sağlanırsa, 50.000 dolarlık bir kredi için ilk yıl taksit 
miktarı 672 dolardan 547 dolara indirilmiş olacak, ikinci 
yılın taksitleri 589 dolar, üçüncü yılın taksitleri 630 dolar 
olarak gerçekleşecek ve böylece her yıl belli düzeyde 
arttırılan taksitler dördüncü yıldan başlayarak 672 dolar 
düzeyinde devam edecektir. Bu, gelirinin zamanla artacağı 
düşünülen konut alıcısına önemli bir avantaj sağlayarak uzun 
süre beklemeden pazara girmesi imkanını vermektedir. Satıcıyı 
bu indirimle karın bir bölümünden vazgeçmesi için teşvik eden 
etken ise ancak bu yolla yeni talep yaratılması olmaktadır 
(Pabozzi,1988:28-29). 

4 . GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KONUT FİNANSMANI 

Raporun ilk bölümünde değinilen finansal aracılık tanımları 
çerçevesinde, gelişmiş ülkelerdeki konut finansman 
mekanizmalarının incelenebilmesi, farklı finans sistemlerinin 
etkinlik düzeylerinin birbirleriyle karşılaştırılması ile mümkün 
olmaktadır. Bu analiz ve karşılaştırmalarda baştan yapılan bir 
kabul, konut stoğunun nicelik ve nitelik olarak yeterli düzeyde 
bulunduğu ve kişilerin konut satı.ı alabilecek, piyasa faiz oranı 
taşıyan kredi geri ödemelerini yapabilecek güçte olduklarıdır. 
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Tartışılan konu ise, bunun hangi aracılık süreçleri ve 
kurumlarıyla en etkin kaynak kullanımını sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilebileceğidir. 

Gelişmekte olan ülkeler içinse, konut finansmanına aracılık 
edecek kurumlar tartışmasından önce, konuta ayrılabilecek 
kaynakların sınırlılığı ve geniş ölçüdeki konut açığı problemleri 
gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde finansal kuruluşların sahip 
olduğu finansal varlıkların toplamı, bu ülkelerin gayri-safi 
milli hasılalarının (GSMH) üzerine çıkabilmekte, iki katı kadar 
değerlere ulaşabilmekte iken, gelişmekte olan ülkelerde finansal 
varlıklar, GSMH'lara oranla çok düşük düzeylerde kalmaktadır 
(Boleat,1985:23-24).Konut finansmanı ise çoğunlukla informal 
finans sistemleriyle, yukarıda doğrudan finans yolu olarak 
adlandırılan şekilde, yakın çevreye borçlanılarak ve genellikle 
konut üretiminin, kaynakların yavaş birikim hızına orantılı bir 
hızda gerçekleştirmesi yoluyla sağlanmaktadır. 

Ancak bu, konut için kaynak sağlanamayacağı, konut sektörünün 
gelişmesinin sınırlı olacağı anlamına gelmemektedir. Deneyimler, 
özellikle konut sahibi olma amacının düşük gelirli kişiler için 
tasarruf yapma yolunda en önemli teşvik aracı olduğunu, gelir 
düzeyi en düşük ülkelerde bile kişilerin konut edinebilmek için 
harcama ve birikim yapılarında önemli değişikliklere, yeniden 
düzenlemelere gidebileceklerini göstermektedir (Renaud, 1987, 
Struyk, 1990). 

Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanı için kaynaklar, 
zorunlu tasarruflar, vergi türü kesintilerle oluşturulan özel 
fonlar, genel bütçeden yapılan tahsisler ve kişisel birikimler 
gibi çeşitli yollardan sağlanabilse de bunlar arasında kamu 
fonları ve bütçeden ayrılan paylar, sürekliliğin sağlanması 
açısından güven verici gözükmemekte; herhangi bir ekonomik krizde 
kamu konut fonları kesintiye ilk uğrayan fonlar arasında yer 
almaktadır (Boleat, 1985: 27; Christian, 1991: 6). Kişisel 
birikimler kesimi ise, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 
yeterince kullanılmamakta olup, özellikle konut finansmanı 
amacıyla kaynakların harekete geçirilebileceği, devlet tarafından 
yeterli ve güvenilir destek sağlandığında, finansal sektöre 
ekstra kaynakların aktarılabileceği sektör olarak gözükmektedir 
(Boleat, 1985: 25). 

Bu ülkelerde konut finans sistemi oluşturulurken, finansmanın 
konut alanında uzmanlaşmış özel nitelikli kuruluşlarca sağlanması 
teşvik edilmeli, bu kuruluşların finans piyasasında diğer 
sektörlerle rekabet edebilmeleri için de kendilerine devletçe, 
vergi ayrıcalığı gibi piyasa faiz dengelerini bozmadan avantaj 
sağlayacak desteklerde bulunulmalıdır. 

Konut kredisi sağlanırken piyasadaki üç ayrı gelir düzeyinin de 
gözardı edilmemesi gerekmektedir(Boleat, 1985: 27) . Yüksek gelir 
grupları, piyasada varolan koşullarla konut sahibi olabilecek 
durumdadırlar. Orta gelir grupları, gelişmekte olan ülkelerde, 
devletçe konut sektörüne sağlanan sübvansiyonlardan en geniş 
ölçüde yararlanan gruplar olmasına rağmen, finans sisteminde 
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getirilecek düzenlemelerle (endeksli krediler gibi), sübvansiyon 
gerekmeden, piyasa faiz oranlarındaki kredileri ödeyebilecek güce 
ulaştırılabilirler. Düşük gelirliler ise ancak informal sektörün 
sağladığı konut imkanlarına ulaşabilecek kesimi oluşturmakta olup 
özellikle kendilerine hitap etmesi amacıyla hazırlanan konut 
programlarından bile yararlanamamaktadırlar. Konut politikası 
oluşturulurken bu üç grup arasındaki ayrım çok iyi yapılabilmeli, 
doğrudan finansal desteğe gereksinimi olmayan, ancak kredi ödeme 
koşullarındaki düzenlemelerle ödeme gücü arttırılabilecek 
kesimler dikkate alınarak finans sistemi oluşturulmalıdır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki en önemli sorunlardan biri olan 
enflasyonun finans sistemi üzerindeki etkisi, endeksli kredilerle 
belli ölçülerde giderilebilmektedir. % 50 düzeyinde seyreden 
enflasyona sahip ülkelerde bile endeksli kredi sistemlerinin 
başarıyla uygulanabileceğini gösteren örnekler vardır (Boleat, 
1985). Ancak sözkonusu ülkeler için daha önemli bir problem 
hükümet politikalarının istikrarlı bir yapıda olmamasıdır. Konut 
sektörü gibi, politika oluşturulmasında, uygulanmasında ve 
değişiklik gerektiren alanların belirlenerek, müdahelelerde 
bulunulmasında uzun dönemler gerektiren bir alanı, kısa sürede 
değiştirilen politikalar özellikle olumsuz etkilemektedir. 

5. TÜRKİYE'DE KONUT FİNANSMANI 

Türkiye'de de, gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, 
ihtisaslaşmış finans kuruluşlarının önemli roller üstlendikleri, 
gelişmiş bir konut finans sistemi bulunmamakta; konut finansmanı 
çoğunlukla hanehalklarınm kendi birikimleri ve doğrudan 
finansman olarak adlandırılan şekilde, yakınlarına ve konut 
yapımcısı/satıcısına borçlanmaları yoluyla sağlanmaktadır. 

1980' li yılların ortalarına kadar ticari bankaların konut 
alanında kredi vermelerine, sınırlı kaynakların öncelikle sanayi 
sektörlerinde kullanılması amacıyla, yasal olarak izin 
verilmemiştir. 1963-80 döneminde sadece, konut alanında 
uzmanlaşmış bir banka olan Emlak Kredi Bankası ve Sosyal Sigorta 
Kurumlan konut alanında kurumsal finans sağlamışlar, bunun da 
payı toplam konut yatırımlarının % 15'ini geçmemiştir. 

1980'de üç haneli düzeylere erişen enflasyonun kontrol altına 
alınması ve ekonominin içinde bulunduğu krizden çıkarılması için 
makro ekonomi politikalarında köklü değişiklere gidilmiş, 
ekonomik yapıda piyasa mekanizmasını vurgulayan yeni düzenlemeler 
getirilmiş ve bu çerçevede bankaların faiz oranlarını serbestçe 
belirlemelerine de izin verilmiştir. 

1980 ekonomik stabilizasyon önlemlerinin en çok etkilediği 
sektörlerden biri de konut sektör! olmuş, talepteki hızlı düşüşle 
üretimde önemli bir krize girilmiştir (Türkiye'de 1980'de 
uygulamaya konan ekonomik stabilizasyon önlemlerinin konut 
sektörü üzerindeki etkileri yüksek lisans tezi kapsamında 
Bıçkıcıoğlu tarafından incelenmiştir: (Bıçkıcıoğlu, 1987). 
Talepteki düşüş, temelde, bir önceki yüksek enflasyon döneminde 
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banka mevduat faizleri enflasyonun altında iken birikimleri 
korumak için konut yatırımlarının tek seçenek olmasına karşın, 
1970'lerin sonlarında hem arsa ve konut inşaatı maliyetlerinin 
yükselmesiyle konut sahipliğinin orta gelirliler için 
ulaşılabilir olmaktan çıkması, bununla birlikte 1980'de 
uygulanmaya başlanan ekonomik politikalarla gerçek gelirlerde 
önemli bir düşüş olması, hem de faiz oranları enflasyonun üzerine 
çıkan banka ve yine yüksek düzeyde faiz öneren bankerlerin çekici 
yatırımlar olarak ortaya çıkmasından kaynaklanmıştır. 

Konut üretimindeki önemli düşüş karşısında devlet önlem almak 
durumunda kalmış, konut sektöründeki üretim artışının, bu 
sektörün geniş ölçekteki girdi ihtiyacıyla, ekonominin diğer 
birçok sektöründeki üretimi de teşvik edeceği düşüncesiyle, konut 
yatırımlarının desteklenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla, 
özellikle kar amacı gütmeyen kooperatifler eliyle üretimin 
arttırılması için yeni bir finansman kurumu, Toplu Konut İdaresi 
(TKİ) kurulmuş ve TKİ'nin yönetiminde, kaynağını esas olarak 
ithalat, akaryakıt, tekel ürünleri ve yurtdışı seyahatlerinden 
alınan vergi türü kesintilerle sağlayan Toplu Konut Fonu 
oluşturulmuştur. 

Toplu Konut Fonu sayesinde konut sektörüne çok önemli ölçüde 
kaynak transfer edilebilmiş ve kısa dönemde üretimdeki kriz 
giderilerek konut üretim düzeyi, 1987'de, daha önce 1979'da 
sağlanan en yüksek üretim düzeyinin iki katma ulaşabilmiştir. 
Sağlanan bu üretimde kooperatiflerin payı önemlidir. 1980 
öncesinde kooperatifler eliyle üretim, toplam üretimin % 10'u 
düzeylerindeyken, bu pay 1984-89 arasında % 30'lara ulaşmıştır. 

Toplu Konut İdaresi, kredilerini çoğunlukla kooperatiflere ve 
inşaatların finansmanı için sağlarken, kredi faizlerini düşük 
düzeylerde ve sabit olarak belirlemiştir. Ancak zamanla kredi 
taleplerindeki artış enflasyondaki artışla da birleşince Fonun 
kaynakları yetersiz kalmış, yeni talepler karşılanamaz duruma 
gelmiştir. Fonun kaynağını enflasyon karşısında korumak, ancak 
bunu sağlarken kredi kullanan orta ve düşük gelir düzeyindeki 
ailelerin ödeme güçlüğüne düşmesini engellemek amacıyla, İdare, 
1989 yılında iki endeksli kredi uygulamasını başlatmıştır. 
Başlangıçta kredi borcunun enflasyona, geri ödemelerin memur maaş 
artışlarına ayarlanması hedeflenen bu sistem, daha sonra borcun 
ödenmesinde destek sağlanması amacıyla tek endeksli hale 
dönüştürülmüş; memur maaş artışlarının uzun dönemde enflasyonla 
aynı düzeyde seyredeceği gerekçesiyle memur maaş artış oranı 
endeks olarak kabul edilmiştir. Bugün enflasyonun memur 
maaşlarının üzerinde artması durumunda idarenin sağladığı finans 
sistemi belli ölçülerde sübvansiyon içermektedir. Ancak fon 
kaynakları da enflasyon karşısında önemli ölçüde korunmaktadır. 
Endeksli kredilerin, gerek kaynakların korunması, gerekse 
hanehalkı ödeme gücünün arttırılması konusunda sağladığı 
avantajlarla birlikte, bu tür krediler kullanılırken uyulması 
gereken koşullar da bir sonraki bölümde ele alınmaktadır. 
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Toplu Konut İdaresi'nce konut finansmanı alanında halen 
uygulanmakta olan kredilendirme modelleri; kooperatif kredileri, 
İdare arsaları üzerinde toplu konut üretimi ve kredilendirilerek 
satışı, belediyelerle işbirliği içinde toplu konut üretimi ve 
kredilendirilerek satışı ile ferdi konut kredisi olmak üzere dört 
ana bölümde değerlendirilebilir. İdare bu modeller aracılığıyla 
10 yılda toplam 908.345 konutu kredilendirmiş; Kasım 1993 
itibarıyla bu konutlardan 711.981'i bitirilmiştir. İdare 1nin yeni 
inşa edilecek toplu konutlar için finansman desteği sağladığı tüm 
modellerin hareket noktası ise imara elverişli ve ucuz arsa 
varlığıdır. Bu amaçla çeşitli kentlerde arsa arama, satın alma ve 
kamulaştırma çalışmaları sürdürülmektedir. 

Endeksli kredi yöntemiyle ödenebilir koşullarda kredi verilirken, 
kaynakların da korunmaya başlanmasıyla, konut finans sistemine 
kaynak sağlamak için menkul kıymet ihracı yoluyla sermaye 
piyasalarına başvurulması yönünde düşünceler de ortaya çıkmış; 
Türkiye'de piyasa koşullarında işleyecek bir konut finans sistemi 
oluşturulması üzerine bir fizibilite araştırması, Toplu Konut 
İdaresince 1991-92 yıllarında gerçekleştirilmiş ve olumlu 
sonuçlar da elde edilmiştir (Fannie Mae, 1992). 

İdare, kamu kaynaklarını sadece alt gelir gruplarına yönelik 
programların finansmanına ayırmayı; alt gelir grubu dışındaki 
ailelerin konut gereksinimi için de piyasa koşullarıyla kaynak 
yaratacak finansal yapıların oluşturulmasını hedeflemektedir. 
Buna göre, iyi düzenlenmiş bir finansla, yapı içerisinde kendi 
kaynaklarıyla konut sahibi olabileceklere sağlanacak kredilerde 
sübvansiyonlar, en alt düzeye indirilecek ve kredi geri 
ödemeleriyle kaynağın değeri korunacak şekilde, geri ödemeleri 
memur maaş artışlarına endeksli uygulama sürdürülecektir. Böylece 
İdare'nin doğrudan finansal desteği de alt gelir gruplarına 
yönlendirilebilecektir. Endeksli kredi araçlarıyla sağlanabilecek 
avantajlar bundan sonraki bölümde tartışılacak, daha sonra da 
konut finansmanı için yeni araçlar sağlanmasına yönelik olarak 
geliştirilmekte ve önerilmekte olan çeşitli finansman yöntemleri 
ele alınacaktır. 

Ticari bankaların konuta kaynak ayırması için mevzuat değişikliği 
de 1979 yılından itibaren başlatılmıştır. Ancak, 1980 ekonomik 
stabilizasyon tedbirleriyle faiz oranlarını serbestçe belirlemeye 
başlayan bankalar, 1980'li yılların sonlarına kadar konut 
kredileri için kaynak ayırmamışlar, bu dönemde ise ellerinde 
toplanan kaynağı yatıracak alan bulamayınca, ipoteğin verdiği 
garantiyle riski düşük olan konut kredileri alanına girmişlerdir. 
Fakat aylık % 6 düzeyindeki faiz oranlarıyla, bankaların beş 
yıldan uzun vadeli konut kredisi vermesi mümkün görünmemektedir. 
Bir sonraki bölümde açıklandığı gibi, bu denli yüksek faiz 
oranlarında sabit eşit taksitle verilen kredilerde, vadenin 
uzaması taksit yükünü hafifletici etki yapmadığından, daha uzun 
vadeler önerilse de talep bulamamaktadır. Son dönemde dövize 
endeksli olarak verilen konut kredilerinin daha uygun ödeme 
koşulları getirmesi açısından yüksek düzeyde talep almasına ve 
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bankaların varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yoluyla fon 
maliyetlerini düşürmelerine karşılık, önerebildikleri kredi 
koşulları şimdilik sadece yüksek gelir düzeyine hitap edecek 
şekildedir. 

6. ENDEKSLİ KREDİ SİSTEMLERİNİN FİNANSMAN KAYNAKLARINI KORUMA VE 
ÖDEME GÜCÜNÜ ARTTIRMA POTANSİYELLERİ 

Geleneksel ya da standart kredi aracı olarak adlandırılan sabit 
faiz, sabit eşit taksitlerle ödeme yönteminde taksitler, kalan 
borç miktarı üzerindeki faizi öderken anaparanın da bir bölümünü 
ödeyecek şekilde hesaplanır ve sabit taksit miktarı içinde 
anapara için ödeme yapıldıkça, ödenmesi gereken faiz miktarı 
düşerken anapara ödemesine ayrılan pay artarak, vade boyunca 
borcun tamamı faiziyle birlikte ödenmiş olur. 

Örnek olarak, tablo 22'de gösterildiği gibi, 100.000 para 
biriminin % 10 faiz (yıllık) ve 20 yıl vade ile kredi olarak 
verilmesi durumunda yıllık geri ödenecek miktar, 100.000 birimin 
% 10 oranındaki faizi olan 10.000 birimin biraz üzerinde olacak 
şekilde, aşağıdaki formüle göre 11.746 birim olarak hesaplanır. 

Borç miktarı 
Taksit miktarı =   

1 

(1 -  
vade 

( 1 + faiz ) 

faiz 

Aradaki 1.746 birimlik fark, 100.000 birimlik bir borcu % 10 faiz 
ödeyerek 20 yılda amortize edecek biçimde anapara için ödenen 
paydır. Örnekte görüleceği gibi, vade boyunca faiz olarak ödenen 
miktar düşerken anapara için ödenen miktar da artar. 

Bu standart kredi aracı, enflasyon oranı arttıkça kullanışsız 
hale gelir. Öncelikle, sabit miktardaki taksitlerin gerçek değeri 
zamanla düştüğünden, ilk yıllarda taksitlerin hanehalkı gelirine 
oranı oldukça yüksekken zamanla bu oran çok düşük düzeylere 
indiğinden borçlananın bütçesinde dengesizliğe yol açar. 
Enflasyon oranı arttıkça ödeme yükünün ilk yıllara doğru kayması 
problemi de ("front-loading" ya da "tilt problem" olarak 
bilinmektedir) ortaya çıkmaktadır. Örneğin, enflasyon oranı % 50 
olduğunda, gerçek faiz oranının sıfır olması durumunda bile, % 50 
nominal faizle borçlu, aldığı kredinin % 50'sinden fazla bir 
miktarını ilk yılda ödemek zorunda kalır. Tablo 23, % 50 faiz 
oranı (% 45 enflasyon ve % 5 gerçek faiz) ve 10 yıllık vadeyle 
alınan bir borcun geri ödeme şemasını göstermektedir. Böyle bir 
durumda ödenebilecek düzeydeki borç miktarı önemli ölçüde 
sınırlanmakta ve borcun % 50'si oranında bir para sadece faiz 
olarak ödeneceğinden, tablo 24'te de görüleceği gibi, vadeyi 
uzatmak da taksit miktarında önemli bir düşüşe yol açmamaktadır. 
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Bu nedenle, enflasyon oranının çok yüksek olması halinde taksit 
miktarını bir ölçüde düşürecek ve daha hızlı amortizasyonu 
sağlayacak şekilde aylık amortizasyon planları uygulanmaktadır. 
(Yukarıda örnek verilen miktar ve koşullardaki kredinin yıllık 
amortizasyonu durumunda aylık taksitleri 4.240 birimken, aylık 
amortizasyon planıyla 3.500 birime düşmektedir.) 

Yüksek enflasyonlu ekonomilerde sabit faiz ve sabit eşit taksit 
koşullu kredilerle karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 
alternatif kredi araçları geliştirilmiştir (Telgarsky ve Mark, 
1991; Buckley, Lipman ve Persaud, 1989; Ball G. 1992). Bunlardan 
bir grubu da endeksli kredilerdir. Endeksli kredi sisteminde, 
borcun ödenmemiş bölümüne nominal faiz (enflasyon + gerçek faiz) 
yerine sadece gerçek faiz uygulanmakta, bununla birlikte kalan 
borç belirli dönemler itibarıyla, kredi verenin kaynağının 
değerini koruyacak bir endekse bağlı olarak arttırılmaktadır. 
Böylece borcu veren, gerçek faiz uygulaması sayesinde parasını 
kullandırmanın karşılığını alırken, nominal faizlerle 
karşılaştırdığında, düşük düzeydeki gerçek faiz oranlarıyla kredi 
kullanan orta gelirli hanehalklarının ödeme koşullarına uygun 
taksit miktarları da ortaya çıkmakta ve başlangıçta düşük olan 
taksitler zamanla nominal değerlerle artsa da gerçek değerlerle 
sabit kaldığından dengeli bir ödeme/gelir oranı, 
sağlanabilmektedir. Tablo 25'de endeksli bir kredinin ödeme 
şeması verilmektedir. Enflasyon oranının % 45 olması durumunda % 
5 gerçek faiz oranı ve 15 yıllık vade ile verilen 100.000 
birimlik bir kredinin yıllık taksitleri geleneksel sistemle 
50.114 birimken (Tablo 24), aynı miktar ve faiz koşullarındaki 
krediye endeksli sistemde sadece gerçek faiz uygulandığından ilk 
yıl için taksit miktarı 13.970 birime düşmekte, vadenin 20 yıla 
uzatılması durumunda ise bu miktar 11.600 olmaktadır. 

Endeksli krediler yoluyla ödeme gücünün arttırılması için tek 
endeks yerine iki endeksin kullanıldığı kredi türleri de 
geliştirilmiştir. Bu durumda, kalan borç enflasyona 
endekslenirken, taksit ödemeleri gelir artışlarına göre 
ayarlanmakta, dolayısıyla taksitlerin gelir içindeki payının vade 
boyunca sabit kalacağı garanti edilmektedir. Vade boyunca gelir 
artışlarının enflasyonun altında gerçekleşmesi durumunda ise, 
önceden belirlenmiş vadenin sonunda kalan borcun ödenebilmesi 
için vadenin uzatılması yoluna gidilmekte, ya da başlangıçta 
kredi koşulları belirlenirken borcun, örneğin 20 yılda 
bitirileceği belirtilmekte, ancak taksit ve borç miktarını 
belirlerken yapılan hesaplamalar 15 yıla göre yapılarak arada 
güvence dönemi bırakılmaktadır. 

İki endeksli kredilerin Türkiye'de uygulanabilirliği 1970-1984 
arasındaki dönemin verileri kullanılarak sınanmış ve sözkonusu 15 
yılın enflasyon ve gelir hareketleri temel alındığında, yıllık % 
4 gerçek faiz oranı, 1 yıl vade ve sanayi sektöründe çalışanların 
ortalama gelirlerine göre, gelirin % 30'unun taksit ödemelerine 
ayrılması koşullarında alınabilecek kredilerden, sistemin 
uygulandığı 15 yılın 10'unda açılanlarının, konut bedellerinin % 
70 ile 85'ini karşılayabileceği, diğer 5 yılda ise kredi/konut 
bedeli oranlarının % 52 ile 64 arasında değişeceği görülmüştür. 
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Sözkonusu dönemin bir bölümünde gelirlerde ortaya çıkan gerçek 
artışlar dolayısıyla, başlangıçta 15 yıllık ödeme planına göre 
alınan kredilerden, dönem içindeki yıllardan 9'unda açılanlar 
ortalama 11 yıl içinde ödenerek kapatılmışlardır. Yukarıda 
belirtilen koşullarla 1975 yılında açılan bir kredinin geri ödeme 
şeması tablo 26'da verilmektedir. Ancak, aynı dönem içinde yer 
alan 1980 yılında Türkiye, tarihindeki en yüksek enflasyon 
oranıyla karşılaştığından ve gerçek gelirlerde çok önemli 
düşüşler kaydedildiğinden, 15 yıllık vadesi olan kredilerden 
diğer yedi yılda açılanların borçları 15. yılın sonunda devam 
ettiğinden borcun tamamen kapatılabilmesi için vadelerin ortalama 
11 yıla kadar uzatılması gerekmiştir. En kötü durum ise 1980 
yılında açılan kredilerde ortaya çıkmıştır. Tablo:27 1979 yılında 
% 58 olan enflasyon ertesi yıl % 111'e yükselirken, dolayısıyla o 
yıl verilen kredilerin kalan borcu ertesi yıl iki katma 
çıkarken, ücret artış oranlarının % 66 gibi düşük düzeyde 
gerçekleşmesi, yani borcun amortizasyonuna düşük bir artışla 
devam edilmesi, alınan kredi miktarının gerçek değerlerle tamamen 
ödenebilmesi için vadenin 35 yıla çıkarılmasını gerektirmiştir. 

Bu durum, endeksli kredi uygulaması sırasında enflasyon oranında 
ortaya çıkabilecek derin dalgalanmalar döneminde kredi geri 
ödemeleri için devletin finansal desteğine gerek duyulabileceği 
konusunda bir uyarı getirmektedir. 

Diğer tarafta, Toplu Konut İdaresi'nce halen uygulanmakta olan 
endeksli kredi sistemiyle, yani tek endeks olarak memur maaş 
artışlarının uygulanmasıyla erişilen sonuçlar tablo 28'de 
gösterilmektedir. İdare'ce Ankara'da yaptırılan ve inşaatı 
tamamlandıktan sonra 1992 yılında, % 40 peşinat oranı, 75 ay vade 
ile satılan konutlardan biri, emsal fiyatlarla 1986 yılında 
satılmış olsaydı, ödenmemiş kredi borcunun, enflasyonun altında 
gerçekleşen memur maaş artışlarına endekslenmesi durumunda bile 
vade sonu (1992 yılı) değerleriyle toplam 187 milyon lira ödenmiş 
olacaktı. Aynı yıl İdare'ce satılan konutların yaklaşık 200 
milyon lira bedelinde oldukları düşünüldüğünde, endeksli sistemin 
kaynak korunması alanında başarısı da değerlendirilebilecektir. 

Çeşitli ülkelerde endeksli kredi sistemlerinin performanslarını 
araştıran çalşmalar, bu uygulamalarda başarı ve sistemin 
sürekliliğinin sadece kullanılan finansman aracına değil, 
devletin destekleyici yöndeki diğer politika uygulamalarına, 
doğru endeks seçimine, ayarlamaların uygun zamanlarda ve 
ekonominin koşullarına uygun sıklıklarla yapılmasına da bağlı 
olduğunu göstermiştir (Telgarsky ve Mar, 1991). 
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7. TÜRKİYE'DE KONUT FİNANSMANI İÇİN ÖNERİLMEKTE OLAN YENİ 
YÖNTEMLER 

Bu bölümde, son yıllarda ülkemizde konut finansmanına yönelik 
olarak önerilen uzun vadeli konut kredisi (mortgage) sistemi, 
yapı tasarruf sistemi, leasing ve gayrimenkul yatırım sertifikası 
(bonosu) sistemleri kısaca tanıtılacaktır. 

7.1. Uzun Vadeli Konut Kredisi Sistemi 

Toplu Konut İdaresi tarafından, Türkiye'de piyasa koşullarında 
işleyecek bir konut finans sistemi oluşturulması için 
hazırlatılan fizibilite araştırması sonucunda, ülkemizde uzun 
vadeli konut kredisi verilmesine yönelik olarak önerilen 
sistemdir. Özetle, halen ticari bankalarca inşaatı tamamlanmış 
konut satın alınması için açılmakta olan ve konut bedelinin % 
80'ine kadar ulaşan miktardaki, ancak ağır ödeme koşulları 
yüzünden sadece yüksek gelir grupları tarafından ulaşılabilen 
kredilerin, iki endeksli sistem kullanılarak orta gelir 
düzeyindeki aileler için de erişilebilir hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Sistem konut kredisi alanında işlemekte olan ticari bankalara 
rakip olarak ortaya çıkmayı, banka mevduatlarında biriken parayı 
çekmeyi değil, konut kredileri için sermaye piyasası yoluyla, 
yani kredi ipoteklerine dayanarak ihraç edilecek tahvillerle, bir 
başka deyişle, konut kredilerine ikinci bir piyasa 
oluşturulmasıyla daha fazla kaynak sağlanmasını amaçlamakta, 
kaynak-kullanım dengesinin oluşturulması için portföy yönetiminde 
ve risk dağıtımında uzmanlaşan, sağlayacağı ölçek ekonomileri ile 
kredilerdeki gerçek faiz oranlarını düşürecek olan ihtisaslaşmış 
bir finans kurumunun oluşturulmasını ve konut finansmanında 
kullanılmak üzere toplanacak kaynakların kullandırılması ve geri 
dönüşlerinin izlenmesi için de bankaların işleyişe dahil 
edilmesini önermektedir. 

Türkiye'de sermaye piyasalarının henüz uzun vadeli yatırım 
araçlarına hazır olmaması nedeniyle, tahviller bir yıl vadeyle 
ihraç edilecek, kredi vadeleriyle aradaki uyuşmazlık kredi-tahvil 
hacminin dengelenmesiyle giderilmeye çalışılacak ve sermaye 
piyasalarındaki gelişmeye paralel olarak konut kredisi hacmi de 
arttırılacaktır. Sermaye piyasasının durgun olduğu dönemlerde ise 
piyasa faiz oranları ve konut kredilerine paralel vade 
koşullarıyla borçlanılmak üzere devletin desteğine 
başvurulacaktır. 

Sağlanacak konut kredilerinin konut bedelinin % 60-70'ini 
karşılar düzeyde olması, 20 yıl vade ve yıllık % 7 gerçek faiz 
koşullarını taşıması, borcun enflasyona, taksitlerin memur 
maaşlarına ayarlanacağı sistemde, iki endeks arasındaki farkı 
kapatmak için beş yıllık bir güvence dönemi bırakılarak başlangıç 
taksidi-kredi miktarı ayarlamalarının 15 yıllık bir vadeyi ve 
hanehalkı gelirinin üçte birini aşmayacak taksit sınırlamasına 



göre yapılması öngörülmektedir. Buna göre, örneğin 570 milyon TL. 
değerinde bir konutu satın almak için 400 milyon liralık kredi 
alınabilecek, taksit ödemeleri de 3,6 milyon lira ile 
başlayacaktır. Aynı miktarda bir kredi için bugün bankaların 
uyguladığı sabit faiz, sabit eşit taksit sisteminde, aylık % 5,5 
faiz ve 5 yıl vade ile ödenmesi gereken taksit miktarı 23 milyon 
liradır. 

7.2. Yapı Tasarruf Sistemi 

Toplu Konut İdaresi tarafından uygulanması planlanan bu sistem, 
konut maliyetinin kredi dışında kalan bölümünün kredi 
kullanıcıları tarafından öz kaynak olarak sağlanmasını, konut 
yatırımlarının kısa sürede sonuçlandırılmasını ve mevcut 
uygulamalara likidite yaratılmasını hedeflemektedir. 

İdare adına açılacak yapı tasarruf hesaplarına, konut edinmek 
isteyen ve haksahibi niteliği taşıyan kişiler belirli sürelerle 
(örneğin en az 2, en çok 7 yıl) ödemelerde bulunacak; böylece 
sağlanan birikim faizlendirilerek güvence altına alınacak ve 
İdare uygulamalarına kaynak sağlayacaktır. Biriken bu miktarlar 
İdare tarafından haksahiplerine verilecek krediler için güvence 
oluşturacağı gibi İdare'nin uygulamakta olduğu herhangi bir 
kredilendirme modeli kapsamında kredilendirmeye de olanak 
tanımaktadır. 

7.3 Leasing Yoluyla Konut Finansmanı 

Leasing, yatırımcının seçtiği ve satıcı ile- fiyat, nitelik, 
teslimat, garanti süresi gibi konularda anlaşmaya vardığı 
herhangi bir yatırım malının bir finansman kuruluşu olan leasing 
şirketi tarafından satın alınması ve yatırımcı ile imzalanan bir 
finansal kira sözleşmesinde belirlenen koşullar çerçevesinde, 
mülkiyeti leasing şirketinde kalmak üzere, ancak kira dönemi 
sonuna kadar yapılacak ödemelerle faizli bedeli ödenen malın 
sembolik bir bedelle kiralayana devrini mümkün kılacak şekilde, 
yatırımcının kullanımına bırakılmasıdır. 

Sabit sermaye yatırımlarının orta vadeli finansmanı için uygun 
bir finansman modeli oluşturan bu yöntem konut finansmanı için de 
uygun gözükmektedir. Türkiye için halen tasarlandığı ve sabit 
düzeyde kira ödemelerine dayanan şekliyle uzun vadelere izin 
vermemekteyse de, endeksli bir ödeme yöntemi kapsamında yeniden 
düzenlemelere gidilerek ve amortisman süresi ile leasing 
sözleşmesi sürelerinde, uygulanmakta olan yasal düzenlemeler 
çerçevesinde halen varolan uyuşmazlıklar giderilerek, özellikle 
vergi konusunda sağlayacağı avantajlarla sabit sermaye mallarının 
finansmanını ucuzlatan bu yöntemden konut finansmanı alanında da 
yararlanılabilir. 
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7.4. Gayrimenkul Yatırım Sertifikası (Bonosu) Sistemi 

Gelişmiş ülkelerde "Real Estate Investment Trust" olarak bilinen 
bu model, küçük tasarrufların harekete geçirilerek konut ya da 
daha geniş bir çerçevede gayrimenkul yatırımlarının finanse 
edilmesi esasına dayanmaktadır. Böylece gayrimenkul kıymetlere 
dayanarak finansal piyasada kullanılabilecek kaynakları 
arttıracak şekilde finansal değerler yaratılmaktadır. 

Modelde, bir banka ya da sigorta kuruluşu gibi özelleşmiş bir 
finans kuruluşu aracılığıyla konut siteleri, uydu kentler, 
işhanları, apart oteller gibi gayrimenkullerin inşa edilmesi, 
diğer bir anlamda gayrimenkul geliştirilmesinin (real estate 
development) finansmanı için, geliştirilecek bu gayrimenkullerin 
işletme geliri ya da mülkiyetine ortaklık karşılığında 
sertifikalar, katılma payları ihraç edilmekte, dolayısıyla küçük 
birikimlerin bir araya getirilmesi sayesinde bu tür yatırımlara 
daha fazla kaynak ayrılmış olmaktadır. 

8 . SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gelişmekte olan ülkelerde konut finansmanı sağlanması için 
kurumsal yapıların yeterince gelişmemiş olmasına ve bu alanda 
aktif olarak çalışan özelleşmiş kuruluşların sınırlılığına 
rağmen, çeşitli ülke deneyimleri, özellikle konut edinme amacının 
kaynak yaratmak için önemli bir teşvik unsuru olduğunu 
göstermekte, alternatif kredi araçları da bu ülke ekonomilerinin 
genel özelliği olan yüksek enflasyon koşullarında işleyebilecek 
kredilendirme yöntemleri sunmaktadırlar. Dolayısıyla, iyi 
tasarlanmış finansman modelleriyle, konut finansmanı için kaynak 
yaratılabilmesi, finansal piyasaya aktif olarak girmemiş olan, 
atıl durumdaki kaynakların harekete geçirilebilmesi ve orta ve 
düşük gelirlilerin ödeme koşulları çerçevesinde, doğrudan 
sübvansiyon gerektirmeyecek şekilde konut kredilerinin 
sağlanabilmesi mümkün gözükmektedir. Böylece, kamu kaynaklarıyla 
sağlanan ve düşük gelirlilerin konut edinmelerini hedeflerken, 
mevcut uygulamalar çerçevesinde ancak daha üst gelir 
düzeyindekilere hitap eden, alt gelir gruplarına ulaşamayan konut 
kredisi programlarının hedeflenen kesime erişmesi mümkün 
olacaktır. 

Finansal açıdan bakıldığında, önerilmekte oan modellere işlerlik 
kazandırılabilmesi konut finansmanında kullanılmak üzere yeni 
kaynak yaratılması için sermaye piyasalarının geliştirilmesi, 
devletçe enflasyonu kontrol altına alacak yönde girişimlerde 
bulunulması, gelir artışı-enflasyon dengesinin sağlanabilmesi 
konut finansmanı için özelleşmiş kuruluşların oluşturularak; 
doğrudan fon sağlanması yoluyla olmasa da vergi ayrıcalıkları 
türünde devlet desteğini alabilmeleri gibi koşulların 
hazırlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, konut için ayrılan kamu kaynaklarının da düşük maliyetli 
kentsel arsa üretimi, dolayısıyla düşük maliyetli konut üretimi, 
orta ölçekli kentsel gelişmelerin desteklenerek büyük kentlere 
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aşırı göçün engellenmesi, kalkınmada öncelikli yörelerde konut 
yatırımlarının gerçekleştirilmesi, kentlerin imar planları ve 
gelişme stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi, 
gecekondulaşmanın önlenmesi gibi, özel sektörce doğrudan yatırım 
yapılmayacak alanlarda kullanılmak üzere konut sektörüne ve 
ilgili kamu kuruluşlarına aktarılmaları gerekmektedir. 

Burada özellikle vurgulanmak istenen bir konu, konut üretimine, 
konut yatırımlarına ayrılacak kaynaklarla, kabul edilebilir 
standartlarda olmak üzere en fazla sayıda konut sağlanabilmesine 
ilişkindir. Gelişmekte olan ve enflasyon oranlarının yüksek 
düzeylerde olduğu ülkelerde, konut finansman sistemi 
geliştirilirken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta, bu 
Ülkelerde şehirleşmenin hızlı, buna karşılık kentsel arsa 
üretiminin sınırlı olması nedeniyle konutun, enflasyon karşısında 
değerini en iyi koruyan ve en yüksek gelir getiren yatırım olması 
özelliğidir (Tekeli,1993). Bundan dolayı, genellikle de üst gelir 
düzeyindekilerin ödeme koşullarına uygun olarak piyasada varolan 
konut finansman sistemleri daha çok yatırım amaçlı konut talebini 
desteklemektedir. 

Gerek kar amacı gütmeyen kooperatif konutu üretimiyle, gerekse 
maliyeti düzenli konutu geçen gecekondu türündeki üretimle 
gerçekleştirilen konut edinme girişimlerinde, sağlanacak değer 
artışlarına el koyma isteği, salt barınak sağlama ihtiyacının çok 
önüne geçmektedir. 

Bu ülkelerde konuta ayrılacak kaynaklar da sınırlı olduğundan, 
özellikle düşük ve orta gelirli ailelerin ödeme güçlerini 
arttıracak koşulları sağlayan konut finansman sistemleri, 
piyasadaki talebi kısa sürede arttırmakta, arzın buna karşılık 
vermesi daha uzun dönemde mümkün olduğundan, ödeme gücünü 
arttırmak amacıyla getirilen finansal düzenlemelerin ilk etkisi, 
bulunduğumuz yıl içinde ticari bankalarca dövizle sağlanan ve 
göreli olarak düşük başlangıç taksitleri sayesinde uygun ödeme 
koşulları sunan kredilerin konut piyasalarında gerçek değerlerle 
fiyatları iki katına varan oranlarla arttırması örneğinde de 
görüleceği gibi (fiyat verisi TÜRYAP tarafından sağlanmıştır), 
konut fiyatlarının artması yönünde olmaktadır. Bu da, üretim 
yapısında arsa sahibine olan yüksek düzeydeki bağımlılık 
nedeniyle fiyat artışının önemli bir bölümünün arsa sahibine 
aktarılmasına neden olmakta, böylece uzun dönemde konut sunum 
miktarı arttırılsa da arsa payının önemli bir yer tuttuğu konut 
fiyatları yüksek bir düzeyde gerçekleşmiş olmaktadır. 

Sonuçta, etkili bir konut sunum biçimiyle bir arada ele 
alınmadığı takdirde, iyi düzenlenmiş bir finans sistemi 
çerçevesinde kaynak mobilizasyonu ile konut sektörüne aktarılan 
kaynaklarla üretimin arttırılmasından çok, bu kaynakların geniş 
ölçüde arsa sahibi ve konut yapımcısına transfer edilmesi 
tehlikesi doğmaktadır. 

Dolayısıyla, konut finansman politikası oluşturulurken, konutun 
arsaya bağımlı olma özelliği gözönünde bulundurulmalı ve 
dayanıklı tüketim malı ve araba gibi, arzın konuta göre talep 
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artışına daha çabuk karşılık verebileceği durumlarda tüketici 
kredisi imkanlarını arttırmakla gerçekleşecek mal sahipliği 
artışının, konut finansmanındaki düzenlemelerle benzer şekilde 
konut sahipliği için de gerçekleşeceğini beklememek 
gerekmektedir. 

Etkin bir konut finansman sisteminin oluşturulması için öncelikle 
etkin konut sunum biçimleri ortaya konulabilmelidir. Ancak, 
kentsel arsa üretiminin ucuzlatılması yoluyla konut üretiminde 
sağlanacak artış finansman sisteminin, konut sorununun çözümüne 
yönelik şekilde etkin çalışmasına ve konut sektörü için ayrılacak 
kaynakların daha çok sayıda konut üretimine ayrılmasına yol 
açacaktır. 

TABLO: 22- Sabit Faiz ve Sabit Eşit Taksit Koşullarında 
Bir Kredinin Geri Ödeme Tablosu 

Kredi Miktarı : 100.000 
Faiz Oranı (Ylıllık) : 10% 
Vade (yıl : 20 

Taksit Miktarı: Kalan borç üzerindeki faiz + kalan borcu vade 
boyunca ödeyecek şekilde anapara için ödenecek miktar. Anapara 
için ödeme yapıldıkça ödenmesi gerekecek faiz miktarı da düşecek 
sabit taksit tutarı içnide faizin payı azalırken anaparaya 
ayrılan pay artacaktır. 

Yıllar 
Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 
İçin 

Kalan 
Borç 

1 11.746 10 . 000 1.746 
100 . 000 
98 .254 

2 11.746 9 .825 1.921 96.333 
3 11.746 9.633 2 .113 94 .221 
4 11.746 9 .422 2 .324 91.897 
5 11.746 9 .190 2 .556 89.341 
6 11.746 8 . 934 2 . 812 86.529 
7 11.746 8 . 653 3 . 093 83.436 
8 11.746 8 .344 3 .402 80.033 
9 11.746 8 . 003 3 .743 76.291 

10 11.746 7 . 629 4 .117 72.174 
11 11.746 7 .217 4.529 67.645 
12 11.746 6 . 765 4 . 981 62.664 
13 11.746 6 .266 5 .480 57.184 
14 11.746 5 .728 6'. 028 51.157 
15 11.746 5 .116 6 . 630 44.526 
16 11.746 4.453 7 . 293 37 . 233 
17 11.746 3 .723 8 .023 29.210 
18 11.746 2.921 8 . 825 20.386 
19 11.746 2 .039 9 .707 10.678 
20 11.746 1. 068 10.678 0 

Toplam 234.919 100.000 
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TABLO:23-Yıllık Faiz Oranının % 50 Olması Durumunda Sabit Faiz, 
Sabit Eşit Taksitler ve 10 Yıllık Vade Koşullarında Bir 
Kredinin Geri Ödeme Tablosu 

Kredi Miktarı : 100.000 
Faiz Oranı (yıllık) . 50% 
Vade (Yıl) : 10 
Enflasyon Oranı : 45% 

NOMİNAL 
Gerçek 
Değerlerle 
Ödenen 
Miktar Yıllar 

Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 
İçin 

Kalan 
Borç 

1 50.882 50.000 882 

100.000 

99.118 35.091 

2 50.882 49.559 1.324 97.794 24.201 

3 50.882 48.897 1.985 95.809 16.690 

4 50.882 47.904 2 . 978 92 . 831 11.511 

5 50.882 46.415 4 .467 88.364 7.938 

6 50.882 44.182 6 . 701 81.663 7.938 

7 50.882 40.832 10.051 71.612 3 .776 

8 50.882 35.806 15.076 56.536 2 . 604 

9 50.882 28.268 22.614 33.922 1.796 

10 50.882 16.961 33.922 0 1.238 

Toplam 508.824 
* 

100.000 110.320 
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TABLO:24- Yıllık Faiz Oranının % 50 Olması Durumunda Sabit Faiz, 
Sabit Eşit Taksitler ve 15 Yıllık Vade Koşullarında Bir 
Kredinin Geri Ödeme Tablosu 

Kredi Miktarı : 100.000 
Faiz Oranı (yıllık) : 50% 
Vade (Yıl) : 15 
Enflasyon Oranı : 45% 

NOMİNAL 
Gerçek 
Değerlerle 
Ödenen 
Miktar Yıllar 

Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 
İçin 

Kalan 
Borç 

1 50.114 50.000 114 

100 .000 

99.886 34.562 

2 50.114 49 .943 172 99.714 23.836 

3 50.114 49.857 257 99.456 16.438 

4 50.114 49.728 386 99.070 11.337 

5 50.114 49.535 579 99.491 7 . 818 

6 50.114 49.245 869 97.622 5 . 392 

7 50.114 48.811 1. 304 96.318 3 .719 

8 50.114 48.159 1. 955 94.363 2 .565 

9 50.114 47.181 2 . 933 91.430 1.769 

10 50.114 45.715 4 .400 87.030 1 . 220 

11 50.114 43.515 6.599 80.431 841 

12 50.114 40.215 9.899 70.531 580 

13 50.114 35.266 14.849 55.683 400 

14 50.114 27.841 22.273 33.410 276 

15 50.114 16.705 33.410 0 190 

Toplam 751.715 100.000 110.943 
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TABLO:25- Endeksli B1r Kredi Idn Geri ödeme Tablosu 

Kredi Miktarı : 100.000 
Gerçek Faiz Oranı (yıllık) 5* 
Enflasyona Karsı Ayarlama Oranı : 45* 
Vade (Yıl) : 15 

Taksit Miktarı : Kalan bore üzerindeki faiz (qercek faiz) + kalan 
borcu vade boyunca ödeyecek seklide anapara 1c1n 
ödenen miktar 

Kalan Bore : B1r önceki ayarlama dönemi sonunda kalan borca 
enflasyon ayarlama oranının uygulanmasıyla 
bulunacak mlktar-anaoara 1c1n yapılan ödeme 
miktarı 

NOMİNAL 
GERÇEK 

(kredinin alındıftı tarihteki defterlerle) 

Yıllar 
Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 
Îc1n 

Kalan 
Borç 

Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 
Îc1n 

Kalan 
Borç 

1 13.970 7.250 6.720 
100.000 

139.280 9.634 5.000 4.634 95.366 

2 20.256 10.025 10.231 190.276 9.634 4.768 4.866 90.500 

3 29.371 13.795 15.576 250.324 9.634 4.525 5.109 85.391 

4 42.588 18.873 23.715 353.755 9.634 4.270 5.365 80.026 

5 61.753 25.647 36.106 475.839 9.634 4.001 5.633 74.393 

6 89.542 34.571 54.971 635.446 9.634 3.720 5.915 68.478 

7 129.835 46.142 83.693 839.154 9.634 3.424 6.210 62.268 

8 188.261 60.839 127.423 1.089.350 9.634 3.113 6.521 55.747 

9 272.979 78.978 194.001 1.385.557 9.634 2.787 6.847 48.900 

10 395.819 100.453 295.366 1.713.690 9.634 2.445 7.189 41.711 

11 573.938 124.243 449.695 2.035.280 9.634 2.086 7.549 34.162 

12 832.210 147.549 684.661 2.266.315 9.634 1.708 7.926 26.236 

13 1. 206.705 164.308 1. 042.397 2.243.759 9.634 1.312 8.322 17.914 

14 ?. 749.722 162.673 1. 587.049 2.666.402 9.634 896 8.739 9.175 

15 2. 537.097 1209.814 2. 416.282 0 9.634 459 9.175 0 

Toplam8. 144.045 1, .116.159 7. 027.886 144.513 44.513 100.000 
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TABLO:26- îki Endeksli Bir Kredi îçin Geri ödeme Tablosu 

Kredinin Açıldığı Yıl : 1975 
Yıllık Hanehalkı Geliri : 41.318 
Gelirden Kredi ödemesine Ayrılan Pay : 30% 
Gerçek Faiz Oram : 4% 
Vade (yıl) : 15 
Kredi Miktarı : 137.817 
Kredi/Konut Bedeli Oram : 86% 

Yıllar 
Taksit 
Miktarı 

Faiz 

Olarak 
Anapara 
Icin 

Kalan 
Bore 

Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 

lc1n 
Kalan 
Bore 

Nominal 
Yıllık 
Gelir 

Gel 1rde 
Yıllık 
Değişim 

(%) 

Fiyatlarda 
Yıllık 
Değişim 

(%) 

Taksit 
Gelir 
Oram 

(%) 

1975 137.817 41.318 19.7 

1976 18.328 6.599 11.729 153.238 15.311 5.513 9.799 128.018 61.092 47.9 17.0 30 

1977 24.639 7.172 17.468 161.821 17.593 5.121 12.473 115.546 82.131 34.4 27.7 30 

1978 36.686 8.266 28.420 178.224 20.513 4.622 15.891 99.654 122.287 48.9 46.1 30 

1979 58.245. 10.415 47.830 212.556 22.292 3.986 18.305 81.349 194.151 58.8 58.3 30 

1980 96.476. 13.459 83.017 253.459 23.325 3.254 20.071 61.278 321.587 65.6 111.2 30 

1981 138.526. 21.412 117.114 418.192 15.858 2.451 13.406 47.872 461.754 43.6 36.9 30 

1982 172.326. 22.900 149.426 423.079 14.410 1.915 12.495 35.377 574.421 24.4 29.4 30 

1983 214.161. 21.899 192.262 355.202 13.839 1.415 12.424 22.953 713.869 24.3 28.8 30 

1984 281.404. 18.300 263.104 194.396 14.118 918 13.200 9.753 938.013 31.4 53.4 30 

1985 310.132. 11.928 298.204 0 10.143 390 9.753 0 1.294.770 38.0 41.4 24 

Toplam 1.350.923 142.350 1.208.574 167.402 29.585 137.817 



TABLO:27 - Îk1 Endeksli B1r Kredi Idn Geri ödeme Tablosu 

Kredinin acıldıSı yıl 1980 
Yıllık hanehalkı geliri 321.587 
Gelirden kredi ödemesine ayrılan pay 30X 
Gerçek faiz oram 4% 
Vade (yıl) 15 
Kredi miktarı 1.072.659 
Kredi/konut bedeli oram 64X 

NOMİNAL GERÇEK Gelirde 
Yıllık 
Deflislm 

(X) 

Yıllık 
Fiyat 
Deöis1m1 

(X) 

Taksi 
Gel 1r 
Oram 

(X) Yıllar 
Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 
için 

Kalan 
Bore 

Taksit 
Miktarı 

Faiz 
Olarak 

Anapara 
Idn 

Kalan 
Bore 

1980 
1981 138.526 90.618 47.908 

1.072.659 
2.217.547 65.590 42.905 22.684 1.049.975 43.6 

111.2 
36.6 30 

1982 172.326 121.433 50.893 2.984.929 59.601 41.999 17.502 1.032.373 24.4 29.4 30 

1983 214.161 154.500 59.661 3.802.837 57.241 41.295 15.946 1.016.427 24.3 28.8 30 

1984 281.404 195.922 65.482 4.812.572 58.396 40.657 17.739 998.688 31.4 53.4 30 

1985 388.431 295.299 93.132 7.289.254 52.546 39.948 12.599 986.089 38.0 41.4 30 

1986 506.747 412.286 94.462 10.212.685 48.481 39.444 9.037 977.052 30.5 37.6 30 
1987 753.939 562.106 191.833 13.860.821 52.420 39.082 13.338 953.714 48.8 41.7 30 

1988 1.235.844 785.631 460.213 19.190.671 60.639 38.549 22.091 941.624 63.9 77.4 30 
1989 2.530.535 1.361.763 1.168.772 32.875.300 69.992 37.665 32.327 909.297 104.8 72.1 30 
1990 4.291.500 2.263.136 2.028.364 54.550.027 68.971 36.372 32.599 676.698 69.6 67.6 30 
1991 6.705.000 3.657.034 3.047.966 88.377.879 64.295 35.068 29.227 847.470 56.2 71.1 30 

1992 10.479.000 6.048.582 4.430.418 146.784.133 58.729 33.899 24.830 822.640 56.3 66.0 30 
1993 16.371.000 9.746.466 6.624.534 237.037.128 55.271 32.906 22.365 800.275 56.2 58.0 30 
1994 26.193.000 14.980.746 11.212.854 363.305.809 55.971 32.011 23.960 776.315 60.0 60.0 30 

1995 41.900.760 23.251.572 18.658.188 562.631.105 55.971 31.053 24.000 751.397 60.0 60.0 30 
1996 67.055.616 36.008.391 31.047.225 869.162.544 55.971 30.056 25.915 725.915 60.0 60.0 30 

1997 107.288.986 55.626.403 51.662.583 1.338.997.487 55.971 29.019 26.951 698.531 60.0 60.0 30 
1998 171.662.377 85.695.839 85.966.538 2.056.429.442 55.971 27.941 28.029 670.501 60.0 60.0 30 
1999 274.669.803 131.611.484 143.048.319 3.147.238.788 55.971 26.820 29.151 641.351 60.0 60.0 30 

2000 439.455.685 201.423.282 238.032.403 4.797.549.668 55.971 25.654 30.317 611.034 60.0 60.0 30 
2001 703.129.096 307.043.178 396.085.918 7.279.993.535 55.971 24.441 31.529 579.505 60.0 60.0 30 

2002 1.125.006.554 465.919.586 669.066.967 10.988.902.688 55.971 23.100 32.??? 546.714 60.0 60.0 30 
2003 1.800.010.486 703.289.772 1.096.720.714 16.485.523.588 55.971 21.869 34.102 512.612 60.0 60.0 30 

2004 2.880.016.777 1.055.073.510 1.824.943.268 24.551.894.472 55.971 20.504 35.466 477.146 60.0 60.0 30 
2005 4.608.026.844 1.571.321.246 3.036.705.598 36.246.325.558 55.971 19.086 36.885 440.261 60.0 60.0 30 

2006 7.372.842.950 2.319.764.836 5.054.078.114 52.941.042.779 55.971 17.610 38.360 401.900 60.0 60.0 30 
2007 11.796.548.720 3.388.226.738 8.408.321.982 76.297.346.464 55.971 16.076 39.895 362.006 60.0 60.0 30 

2008 18.874.477.952 4.883.030.174 13.991.447.778 108.084.306.564 55.971 14.480 41.490 320.515 60.0 60.0 30 
2009 30.199.164.723 6.917.395.620 23.281.769.103 149.653.121.400 55.971 12.821 43.150 277.365 60.0 60.0 30 

2010 48.318.663.557 9.577.799.770 38.740.863.787 200.704.130.452 55.971 11.095 44.876 232.489 60.0 60.0 30 
2011 77.309.861.691 12.845.064.349 54.464.797.342 256.661.811.382 55.971 9.300 46.671 185.818 60.0 60.0 30 

2012 123.695.778.706 16.426.355.928 107.269.422.777 303.389.475.433 55.971 7.433 48.538 137.280 60.0 60.0 30 
2013 197.913.245.929 19.416.926.428 178.496.319.501 306.926.841.192 55.971 5.491 50.480 86.800 60.0 60.0 30 

2014 316.661.193.487 19.643.317.836 297.017.875.650 194.066.070.256 55.971 3.472 52.499 34.302 60.0 60.0 30 
2015 322.924.276.907 12.420.164.496 310.504.112.410 0 35.674 1.372 34.302 0 60.0 60.0 30 

Toplaml.167.354.538.618 112.514.985.961 1.054.839.552.657 1.983.231 910.572 1.072.659 



TABLO:28 ~Toplu Konut idaresi Tarafından üretilerek Satılan B1r 
Konutun Îk1 Endeksli Kredi Kullanılarak Alınması 
Durumunda Kredi Geri ödeme Tablosu 

Konut Büyüklüğü (m2) 100 
Konut fiyatı (TL) 9.400.000 
Satın alındığı yıl 1986 

KREDİ KOŞULLARI 

Peşinat oram 40% 
Peşinat miktarı (TL) 3.760.000 (1992 değerleriyle - 64.185.162.-TL.) 
Kredi miktarı (TL) 5.640.000 
Vade (ay) 75 

NOMİNAL GERÇEK (Kredinin alın- 
  dığı yılın değerleriyle) 1992 yılı 

Yıllar 

Altı aylık 
Ayarlama 
Dönemleri 

TAKSİT MİKTARI 

DÖNEM 
Aylık TOPLAMI 

Dönem 
Sonlarında 

Kalan 
Bore 

Dönemi1k 
Toplam 
ödeme 

Dönem 

Sonunda 
Kalan 
Bore 

Değerleriyle Taksit/ Aylık 
Toplam Gelir Hanehalkı 
ödenen Oram Geliri 
Miktar (%) (TL) 

Enflasyon 
Oram 
(%) 

1986 1. altı av 75.200 451.200 5.874.608 451.200 5.874.608 7.702.219 35.6 211.145 
2. altı av 85.139 510.835 6.671.999 510.835 6.671.999 8.720.227 32.4 262.643 37.6 

1987 3. altı ay 105.905 635.428 7.220.204 461.794 5.247.241 7.883.064 33.7 314.141 
4. altı av 126.670 760.021 8.524.800 522.341 6.195.349 9.428.752 30.6 414.538 41.7 

1988 5. altı ay 167.153 1.002.918 9.343.604 514.372 4.792.103 8.780.592 32.5 514.935 
6. altı ay 207.636 1.215.814 12.339.482 638.947 6.328.614 10.907.159 26.5 784.662 77.4 

1989 7. altı av 316.397 1.878.382 14.030.224 548.835 4.056.231 9.368.897 30.0 1.054.390 
8. altı ay 425.158 2.560.950 15.474.061 737.497 4.473.654 12.589.451 29.9 1.421.317 72.1 

1990 9. altı ay 573.113 3.438.680 15.142.438 577.656 2.543.742 9.860.883 32.0 1.788.245 
10. altı av 721.068 4.326.411 13.520.034 726.783 2.271.198 12.406.571 32.3 2.235.306 67.6 

1991 11. altı av 901.336 5.408.013 10.138.636 542.052 1.016.208 9.253.111 32.3 2.793.750 
12. altı ay 1.126.515 6.759.091 4.224.432 677.472 423.420 11.564.804 32.3 3.492.188 71.1 

1992 Son üc ay 1.408.144 4.224.432 0 247.469 0 4.224.432 31.0 4.539.844 

Toplam 33.212.175 7.187.253 122.690.164 

Vade sonu değerleriyle toplam ödeme miktarı: 186.875.325 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

IV. KONUT PİYASASI VE KONUT FİYATLARI 

Bu çalışmada konut yapım bedelleri ve satış fiyatlarının kentlere 
göre nasıl farklılaştığı, farklı fiyatlar oluşmasına neden olan 
etkenler ve konut fiyatları-genel fiyat düzeyi ilişkisi ele 
alınmaktadır. 

Konut üretim maliyetleri için mevcut veriler Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) tarafından toplanmış olup,- m2 birim maliyet 
değerleri, maliyeti oluşturan bileşenlerden sadece malzeme ve 
işçilik oranları ele alınarak hesaplanmaktadır. Bu çerçevede, 
yapı kullanma izinlerine göre m2 inşaat değerleri ve özelde konut 
inşaatı değerleri incelendiğinde (Tablo 29 ve 30) , 1984-1993 
arasındaki on yıllık dönemde konut maliyetlerindeki artışın, bazı 
yıllar genel fiyat düzeylerinin altında kalsa da, genel eğilim 
olarak, tüketici fiyatlarındaki artışın üzerinde seyrettiği 
görülmektedir. 

TABLO 29-Yıllık İnşaat Miktarları ve M2 Mallvetleri (1) 

YAPI KULLANMA İZİN KAĞITLARINA GORE İNŞAAT RUHSATLARINA GÖRE 

Tüketici 
Fiyatları 
Artısı (X) Yıllar 

ToDİam 
inşaat 
Alam (m2) 

M2 
inşaat 
De$er1 * 

Yıllık 
Mal1vet 
Artısı * 

ToDİam 
inşaat 
Alam (m2) 

M2 
inşaat 
Deleri * 

Yıllık 
Mal 1 yet 
Artısı (X) 

1993 24197720 2332527 72.0 55712671 2374213 71.6 45.3 
(1lk 9 ay) 
1992 24123490 1356155 51560830 1383855 43.2 

(1lk 9 av) 
1992 37751000 1194988 65.6 72836000 1193833 64.4 66.0 
1991 32595057 721527 65.9 61459617 .726079 67.3 71.3 
1990 33169629 434772 59.4 60083035 434024 58.5 60.0 
1989 35588105 272891 53.0 62923939 273864 52.7 63.9 
1988 28777442 178331 94.3 67861304 179403 90.8 61.5 
1987 26385592 91759 34.2 70912137 94045 34.8 54.8 
1986 22297407 68360 59.9 55624440 69779 60.9 30.7 
1985 15489192 43582 55.3 37251360 43359 56.7 44.0 
1984 15882190 28070 28887793 27662 

Kavnak: Devlet istatistik Enstitüsü 

(1) Hallyetler (m2 inşaat defleri), sadece mateme ve 1sc1l1k 
paylarına flöre hesaölanmıstır. 

100 



TABLO:30-Konut İnşaatları İçin, Yapı Kullanma İzinlerine Göre 
Yıllık Üretim ve Maliyet Değerleri (1) 

Toplam M2 Yıllık Tüketici 
İnşaat İnşaat Maliyet Fiyatları 

Yıllar Alanı (m2) Değeri(1) Artışı(1) Artışı (%) 

1993 18797290 2358555 71, 0 45,3 
(ilk 9 ay) 
1992 18795626 1379458 43,2 
(ilk 9 ay) 
1992 29287000 1226824 70, 3 66, 0 
1991 25394000 720288 65, 5 71, 3 
1990 25692000 435311 59,3 60, 0 
1989 27561000 273222 53, 7 63, 9 
1988 22718000 177760 94, 7 61, 5 
1987 91290 33, 5 54, 8 
1986 68370 56,5 30,7 
1985 43680 55, 2 44, 0 
1984 28140 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 

(1) Maliyetler (m2 inşaat değeri), sadece malzeme ve işçilik 
paylarına < göre hesaplanmıştır. 

Ancak, konut maliyetleri ve buradan hareketle konut fiyatlarına 
dair yapılacak bir karşılaştırmada sadece malzeme ve işçilik 
maliyetlerinin ele alınması yeterli olmayacaktır. Konut 
fiyatlarını oluşturan bileşenlerin en önemlilerinden biri olan 
arsa fiyatları ve kentsel arsa üretimi maliyetlerine ilişkin 
düzenli olarak toplanmış veri bulunmamaktadır. Bu da konut 
fiyatları hakkında sağlıklı değerlendirmeler yapılmasını 
engellemektedir. 

Sadece malzeme ve işçilik maliyetlerine dayanan bir değerlendirme 
yapılarak 1992 ve 1993 yıllarının verileri karşılaştırıldığında, 
kent büyüklüğüne göre, nüfusu 100.000'in üzerinde olan yerlerle 
25.000'in altında olan yerler arasında önemli düzeyde bir 
farklılık görülmemekte; değerlendirmenin yapıldığı yıla ve aylık 
dönemlere göre malzeme fiyatlarında ortaya çıkabilecek 
farklılıkların etkisiyle, küçük yerleşmelerdeki (nüfusu 25.000'in 
altında) konut inşaatı maliyetlerinin, çok az farkla da olsa 
büyük yerleşmelerdekilerin (nüfusu 100.000'in üzerinde) üzerinde 
olduğu sonucu gözlemlenebilmektedir. (Tablo 31) 
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TABLO:31-Konut İnşaatları İçin, Binanın Bulunduğu Yerin Nüfusu 
Esas Alınarak, Yapı Kullanma İzinlerine Göre İnşaat 
Miktarları ve M2 Maliyetleri (*) (1992-93 Yılları İçin) 

1993 
(ilk 9 ay 

1992 
(ilk 9 ay) 

1992-93 

Maliyet 
Artış 
Oranı (%) 

Toplam İnşaat Alanı (m2) 

-Nüfusu 100.000'in üzerinde 
olan yerler 10022772 10511748 

-Nüfusu 25.000'in -100.000 
arasında olan yerler 5192155 4755492 

-Nüfusu 25.000'in altında 
olan yerler 3582363 3708386 

m2 İnşaat Değeri * 

-Nüfusu 100.000'in üzerinde 
olan yerler 2322989 1383906 67, 9 

-Nüfusu 25.000'in -100.000 
arasında olan yerler 2372010 1382043 71, 6 

-Nüfusu 25.000'in altında 
olan yerler 2438563 1363536 78, 8 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 

(*) Maliyetler (m2 inşaat değeri), sadece malzeme ve işçilik 
paylarına göre hesaplanmıştır. 
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Benzer şekilde, yapı sahipliğine göre yapılan ayrımda da özel 
sektör, kamu sektörü ve yapı kooperatiflerinin mülkiyetinde 
bulunan konutlarda m2 üretim maliyeti açısından önemli farklar 
görülmemektedir. (Tablo 32) 

TABLO:32-Konut İnşaatları İçin, Kullanma Amaçlarına Göre 
Yapı Sahipliği Esas Alınarak Yapı Kullanma 
İzinlerine Göre İnşaat Miktarları ve m2 Maliyetleri 
(1992-93) 

1993 
(İlk 9 Ay) 

Toplam İnşaat Alanı (m2) 

Özel sektör 12990162 

Kamu sektörü 360335 

Yapı kooperatifleri 5446793 

1993 1992-93 Maliyet 
(İlk 9 Ay) Artış Oranı (%) 

12493032 

874408 

5608186 

m2 İnşaat Değeri (1) 

Özel sektör 2345837 1361586 72,3 

Kamu sektörü 2379186 1617205 47,1 

Yapı kooperatifleri 2387523 1382242 72,7 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 

(1) Maliyetler (m2 inşaat değeri), sadece malzeme ve işçilik 
paylarına göre hesaplanmıştır. 

Ancak, tek tek iller ayrımında maliyet farklılaşmalarına 
bakıldığında, sadece malzeme ve işçilik fiyatlarıyla da olsa 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Tablo 32'deki verilere göre 
1991 ve 92 yıllarının verileri birlikte değerlendirildiğinde, 
Adana, Afyon, Diyarbakır, Kars, Nevşehir ve Van illerindeki 
maliyetlerin her iki yılda da düşük; Bursa, İstanbul, Giresun, 
Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş ve Mardin illerindeki 
maliyetlerin her iki yılda da yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Buna 
karşılık, örneğin Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Ordu, Samsun ve 
Gaziantep'de maliyetler göreli olarak düşüktür. (Tablo 33) Bu 
illerden Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'da konut üretimi de 
göreli olarak yüksek olduğundan inşaat maliyetlerinin düşük 
düzeyde olmasında ölçek ekonomilerinin de etkili olduğu 
düşünülmektedir. 
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TABLO:33 -İllere Göre, YaDi Kullanma İzinleri Esas Alınarak 1991 
ve 1992 Yılları İçin Konut Üretim ve Malivet Delerleri (1) 

SECİLEN 
İLLER 

1992 1991 1991-92 
MALİYET 
ARTIŞ 
ORANI 
(%)(2) 

TOPLAM 
İNŞAAT 
ALANI (M2) 

M2 İNŞAAT 
DEĞERİ(1) 

TOPLAM 
İNŞAAT 
ALANI (M2) 

M2 İNŞAAT 
DEGERK1) 

ADANA 782872 1226455 509661 744108 64,8 
AFYON 300920 1257696 267571 753781 66,9 
ANKARA 3072354 1423280 2465155 779499 82,6 
ANTALYA 1167398 1374185 1000018 720279 78,4 
BALIKESİR 844549 1563007 810477 909884 71.8 
BOLU 385786 1465266 317295 811450 80,6 

BURSA 1176540 1741246 929078 955802 82,2 
ÇANAKKALE 228493 1573934 182489 903517 74,2 
DENİZLİ 547206 1366175 456095 827152 65,2 
DİYARBAKIR 34660 1161685 118722 771407 50,6 
EDİRNE 298904 1485199 217312 875313 69,7 
ERZURUM 140521 1650209 201614 951630 73,4 
ESKİŞEHİR 530230 1309013 325273 807343 62.1 
GAZİANTEP 232828 1338464 293916 755114 77.3 
GİRESUN 159657 1633207 192151 928332 75.9 
HAKKARİ 1172 1488908 3160 763291 95,1 
İSTANBUL 2340883 1764607 2012819 1026525 71.9 
İZMİR 2766187 1380491 2631116 803203 71,9 
K.MARAS 240946 1655118 146125 963552 71,8 
KARS 16893 1246966 16507 750530 66,1 
KAYSERİ 599975 1293782 591623 805579 60,6 
KOCAELİ 1502660 1713053 722699 880779 94,5 
KONYA 1474807 1512978 1391492 850860 77,8 
MALATYA 346092 1476110 238143 912372 61.8 
MANİSA 752243 1580024 626894 905405 74.5 
MARDİN 17671 1783713 16685 922325 93,4 
NEVŞEHİR 249660 1299015 114931 683984 89,9 
ORDU 258686 1341754 227880 761892 76,1 
RİZE 155813 1661915 119333 910854 82.5 
SAMSUN 469579 1311247 404822 682137 92,2 
ŞANLIURFA 141317 1639095 146374 837328 95,8 
TEKİRDAĞ 710053 1655881 442109 974613 69,9 
VAN 27860 1086468 33911 660523 64,5 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 
(1) Maliyetler (m2 inşaat defleri), sadece malzeme ve isçilik 

Davlarına göre hesaplanmıştır. 
(2) 1992 yılında tüketici fiyatlarındaki artış % 66’dır. 

Ayrıca, 1991-92 yılları arasında, iller ölçeğinde m2 konut 
maliyetlerindeki artış tüketici fiyatlarındaki artışla 
karşılaştırıldığında Adana, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, 
Kayseri, Van gibi inşaat maliyetlerinin düşük düzeyde 
gerçekleştiği illerde inşaat maliyeti artışlarının da genel 
enflasyon düzeyinin altında seyrettiği görülmektedir. 
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Diğer taraftan, konut fiyatları için elde edilebilen veri çok 
sınırlı olduğundan ancak yedi il için bir değerlendirme 
yapılabilmiştir. (Tablo 34) Sınırlı veriyle de olsa erişilen 
sonuçlar, konut fiyatlarının, konut maliyeti bileşenlerinden 
malzeme ve işçilik fiyatlarına doğrudan bağlı olmadan oluştuğunu 
göstermektedir. 

Burada, fiyat farklılaşmalarını anlamak için konut fiyatlarını 
oluşturan bileşenlerin incelenmesi gerekmektedir. Bunlar, 
- Arsa fiyatları 
- Arsa geliştirme (iraara açma) maliyetleri (altyapı ve konut 

yerleşmesi için gerekli diğer kentsel servisler) 
- Malzeme fiyatları 
- İşçi ücretleri 
- Makina-teçhizat harcamaları 
- Proje-mühendislik harcamaları 
- Finansman maliyeti ve 
- Kardır. 

TABLO:34-Yapı Kullanma izinleri Esas Alınarak. 1991 ve 1992 Yılları 
Îc1n M2 Konut Maliyetlerine Göre illerin Yer AldıGı 
Gruplar (1) 

1991 

m2 Konut Maliyetinin m2 Konut Maliyetinin m2 Konut Maliyetinin 
Oüsük Düzeyde Orta Düzeyde Yüksek Düzeyde 
Olduflu iller Olduflu iller Olduflu iller 

(660.000-800.000 TL) (800.000-920.000 TL) 920.000-1.027.090 TL) 

Adana Balıkesir Bursa 
Afyon Bolu Erzurum 
Ankara Çanakkale Giresun 
Antalya Denizli İstanbul 
Dlyarbakır Edirne Kahramanmaraş 
Gaziantep Eskişehir Mardin 
Hakkari İzmir Tekirdağ 
Kars Kayseri 
Nevşehir Kocaeli 
Ordu Konya 
Samsun Malatya 
Van Manisa 

Rize 

Şanlıurfa 

Kaynak: Devlet istatistik Enstitüsü 
(1) Maliyetler (m2 Insaaft defleri). sadece malzeme ve isçilik paylarına 

göre hesaplanmıştır. 
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TABLO:34-Yapı Kullanma 
Icin M2 Konut 
(DEVAMI) 

izinleri Esas Alınarak, 1991 ve 1992 Yılları 
Maliyetlerine Göre illerin Yer Aldıflı Gruplar(l) 

1992 

m2 Konut Mal1yet1n1n m2 Konut Maliyetinin m2 Konut Maliyetinin 
Düşük Düzeyde Orta Düzeyde Yüksek Düzeyde 
Olduflu iller Olduflu iller Olduflu iller 

(1 .086.000-1.300.000 TL) (1.300.000-1.500. 000 TL) (1.500.000- 1.784.000 TL) 

Adana Ankara Balıkesi r 
Afyon Antalya Bursa 
Diyarbakır Bolu Çanakkale 
Kars Denizli Erzurum 
Kayseri Edirne Gi resun 
Nevşehir Eskişehir İstanbul 
Van Gaziantep Kahramanmaraş 

Hakkari Kocaeli 
İzmir Konya 
Malatya Manisa 
Ordu Mardin 
Samsun Rize 

Sanlıurfa 
Teki rdafl 

Kaynak: Devlet istatistik Enstitüsü. 
(1) Maliyetler (m2 inşaat defleri), sadece malzeme ve isçilik Davlarına 

flöre hesaplanmıştır. 

TABLO:35- illere Göre Konut Fiyatları (1993) 

En 
İLLER 

Düşük Ortalama 
Konut Fiyatı 

En Yüksek Ortalama 
Konut Fiyatı 

En Düşük 
m2 Fiyatı 

En Yüksek 
m2 Fiyatı 

Yıllık 
Artış 
Oranı (%) 

ADANA 150000000 2000000000 1300000 6000000 50-85 

AFYON 175000000 1000000000 2000000 4000000 50-60 
ANKARA 200000000 3850000000 2500000 1400000 70 
ANTALYA 250000000 1500000000 1500000 1250000 80 
G.ANTEP 200000000 1300000000 1500000 4500000 50-80 
İSTANBUL 150000000 8000000000 2000000 1600000 70 
KONYA 75000000 1200000000 8000000 6000000 60 

Kaynak: TURYAP-Konut Gayrimenkul Bülteni, Temmuz 1993 

Sanayileşmenin yanında kentleşmeye, kentsel arsa üretimine de 
yeterli kaynağın ayrılabildiği gelişmiş ülkelerde, konut 
maliyetleri içinde arsanın payı % 20'ler düzeyindeyken ülkemizde 
bu pay % 35-40'lara çıkmaktadır (Ali Türel, Toplu Konut Fonu 
Uygulamalarının Konut Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Yeni 
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Politika Seçenekleri: Konut Üreticileri Araştırması, ODTÜ, Konut 
Araştırmaları Merkezi, 1993). Kentsel arsa üretimine ve kentsel 
yerleşme alanı içindeki yapılaşmamış arsa stoğuna göre arsanın 
konut fiyatı içindeki payı da değişmektedir. Kentsel yerleşmeler 
arasında konut fiyatlarının farklılaşmasındaki en önemli etkenin 
arsa fiyatları olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, konut sunumunun 
talepteki değişmeye karşılık verme hızı ve arsa payının konut 
fiyatlarını ne derecede, hangi düzeyde etkileyebileceğine ilişkin 
daha iyi tahminlerde bulunulması, kredi olanakları sağlanmasıyla 
talepte ortaya çıkacak artışa en ucuz yollarla karşılık verilmesi 
için üretimine ihtiyaç duyulacak kentsel arsa miktarının 
kolaylıkla belirlenmesi, kentsel arsa stoğu ve fiyatlarına 
ilişkin bilginin zenginleştirilmesiyle mümkün olacaktır. 

Konut maliyetlerini oluşturan unsurlardan finansmanın payına 
gelince, konut üreticileriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre 
(Ali Türel, Toplu Konut Fonu Uygulamalarının Konut Sektörü 
Üzerindeki Etkileri ve Yeni Politika Seçenekleri: Konut 
Üreticileri Araştırması, ODTÜ, Konut Araştırmaları Merkezi, 
1993), yapımcılar inşaatların finansmanında en çok kendi 
sermayelerini kullanmakta, banka kredilerine çok az sayıda 
yapımcı tarafından başvurulmaktadır. Sermaye eksiğinin 
tamamlanması içinse arsa sahibiyle daire karşılığında anlaşma 
önemini korumaktadır. Konut yapımcılarının sermaye yapılarına ve 
kendi sermayeleri dışındaki finansman gereksinimlerine göre de 
kentler arasında farklılıklar ortaya çıkmakta; örneğin 
Gaziantep'te konut üreticilerinin kat karşılığı anlaşma yaparak 
ve inşaat sırasında daire satmak yoluyla alıcının kaynağına 
dayanarak konut inşa etmeye duydukları gereksinimin, araştırmanın 
yapıldığı diğer kentlere göre (Ankara, İstanbul, Bolu ve Manisa) 
daha fazla olduğu, bu gereksinime en az ihtiyacın ise Ankara'daki 
konut yapımcıları tarafından duyulduğu anlaşılmaktadır. 

Konut fiyatlarının bileşenlerinden sonuncusu olan kar faktörünün 
belirlenmesinde ise, üretilen konutlar için pazar olanakları en 
önemli belirleyici olmaktadır. Talebin kısıtlı olması durumunda 
yapımcı, konut alıcılarının ödeme gücüne bağlı olarak, 
tamamlanmış konutları kolaylıkla satma imkanı bulamayacaksa, 
(örneğin banka kredisi kullanamamakta) ; yukarıda değinildiği gibi 
inşaatların finansmanının önemli bir bölümünü de başlangıçta 
yaptığı satışlarla gerçekleştirmektedir. Bu durumda, konutlar 
tamamlanmış konuta göre daha düşük fiyatlara satılacağından 
üreticinin karı da inşaat aşamasında sattığı konut sayısıyla 
orantılı olarak düşmektedir. 

Yukarıda anılan, Türel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 
göre, inşaat başlamadan satılan konutlar Ankara'da toplam 
üretimin % 10'nu, İstanbul'da % 16'sını, Bolu'da % 5'ni 
oluşturmakta; buna karşın, Gaziantep'te bu oran % 50'ye 
çıkmaktadır. İnşaatların bitiminde üreticinin elinde kalan daire 
oranı İstanbul'da % 40, Ankara'da % 50'nin üzerinde iken, 
Gaziantep'te üretilen konutlardan sadece % 10'nun satışı inşaat 
bitimine kalmaktadır. Taksitle satışta, peşinatın satış bedeline 
oranı Ankara'da 14, İstanbul'da 17 ay iken Gaziantep'te 25 aya 
kadar uzatılmaktadır. 
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Talepteki kısıtlılık üreticileri inşaat sırasında konut satışına, 
satışı kredilendirmeye, peşinat oranlarını düşürme ve vadeyi 
uzatma gibi satışı kolaylaştırıcı seçeneklere götürür; bir 
anlamda, daha düşük karlarla çalışmak, ya da karın bir bölümünden 
vazgeçmek durumunda bırakırken; diğer tarafta, örneğin 
bankalarca, uygun ödeme koşullarıyla bir kredi uygulamasının 
başlatılması gibi talebi kısa bir süre içinde arttırıcı bir durum 
da konut fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. TURYAP 
yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 1993 yılında bir banka 
tarafından dövize endeksli ve uzun vadeli olarak sunulan, yani 
taksit ödemeleri düşük düzeyde başlayan ve zamanla artacak olsa 
da alıcının gelirindeki artışla dengeleneceği düşünülen konut 
kredilerinin Ankara'da konut piyasasındaki ilk etkisi, yaklaşık 
beş yıldır 50-56 bin dolar civarında seyreden konut fiyatlarının 
bir ay içerisinde 90 bin dolara fırlaması, olmuştur. Dolayısıyla, 
kredi imkanıyla konut piyasasına sunulan ekstra kaynağın önemli 
bir bölümü kar olarak konut üreticisi/satıcısına aktarılmıştır. 

Yukarıdaki tartışmaların ışığında, konut yapım bedelleri ve satış 
fiyatlarının kentler arasında farklılaşmasının nedenleri 
araştırılırken, öncelikle konut maliyetleri ve satış fiyatlarını 
oluşturan bileşenlerin maliyetleri ve fiyatlarıyla ilgili bilgiye 
gereksinim duyduğu ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında en 
önemlisi de arsa fiyatlarıdır. Özellikle vergi ile ilgili 
nedenlerin etkisiyle arsa fiyatları hakkında yeterli veri 
bulunmamaktadır. Arsa stoğunun ve fiyatlarının bilinmesi konut 
sunumunun arttırılması imkanları hakkında bilgiyi arttıracak; 
konut üretimi ve fiyatlarıyla ilgili daha iyi tahminler 
yapılmasına, doğrudan ya da dolaylı olarak kamu kaynaklarıyla 
sağlanan rantların topluma geri döndürülmesi imkanlarının açığa 
çıkarılmasına yardımcı olacaktır. 

Dolayısıyla, bir arsa ve konut borsası, ya da daha geniş kapsamlı 
olarak emlak borsası ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Konutun bir 
tüketim malı olarak özel durumu da, alıcıları piyasa hakkında 
bilgilendirecek, bilgiye kolayca erişebilecek bir kurumsal 
yapının oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması gerekliliğini 
gösterir niteliktedir. Örneğin, yiyecek maddeleri gibi sık sık 
satın alınan tüketim malları durumunda kişilerin fiyat 
hareketlerini yakından izleme, değerlendirme, zamanla belli 
alışveriş alışkanlıkları geliştirme, servis ya da ürün kalitesini 
beğenmedikleri satıcıyı değiştirme şansları vardır. Bu durum, 
rekabet halindeki satıcıların ürün ve servis kalitesini benzer 

nitelikte tutmaları için zorlayıcı etkide de bulunarak, piyasa 
sistemi içinde kendiliğniden bir düzenlemeyi beraberinde 
getirmektedir. 

Konut sözkonusu olduğunda ise, kişiler alıcı olarak piyasaya sık 
sık giremediklerinden fiyat bilgilerini sürekli tazelemeleri, 
piyasayı izlemeleri zorlaşmakta ve ekstra maliyetler 
getirmektedir. Piyasada fiyatlarıyla ilgili bilgi yetersizliği 
ise, satıcıların yüksek fiyatlarla ortaya çıkarak aşırı karlar 
elde etmeleri tehlikesine yol açabilmektedir. Günümüzde emlak 
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bürolarının sayılarındaki artış ve bu alandaki faaliyetlerin 
yaygınlaşması konut fiyatları hakkında bilgi edinilmesini bir 
ölçüde kolaylaştırmış ve bilgiye erişme maliyetini de 
düşürmüştür. Ancak bilgi akışının hızlandırılması, 
yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için daha 
organize sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Emlak alanında 
oluşturulacak bir borsa sayesinde arz ve talep serbest piyasa 
koşullarına göre düzenlenmiş bir piyasada buluşabilecekler; emlak 
piyasasında arz-talep dengeleri oluşturulabilecek, böylece 
fiyatlardaki yapay dalgalanmaların da önüne geçilebilecektir. 
Ayrıca borsa sayesinde konut kredisi sistemleri için de daha 
etkin çalışan, daha güvenilir bir ekspertiz kurumu oluşturulmuş 
olacaktır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

V. ALT GELİR GRUPLARINA KONUT SUNUM BİÇİMLERİ 
VE GECEKONDUDA DÖNÜŞÜM 

1. GİRİŞ 

Konu aşağıdaki sistematik içinde tartışılmıştır. 

1) Gecekondulara ilişkin mevzuatın yarattığı sonuçlar, 
2) Alt gelir grupları, 
3) Alt gelir gruplarına konut sunumu yapan kurumlar ve ilgili 

mevzuat, 
4) Alt gelir gruplarına konut sunum biçimlerine ilişkin öneriler, 
5) Yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 
6) Kentsel arsa spekülasyonunu engellemeye ilişkin öneriler. 

Gecekonduda dönüşüm 775 Sayılı Yasa'dan sonra çıkarılan af 
yasalarıyla olmuştur. 

Dönüşüm; a. Gecekondu tanımında, 
b. Gecekondunun mekandaki görünümde, 
c. Gecekondulunun sosyal ve ekonomik yaşamında, 

görülmektedir. 

Pek çok tanımı olmakla birlikte gecekondu; sosyolojik açıdan 
kırdan kente göçenlerin kendileri için yarattıkları, esnek, aile 
değiştikçe değişip gelişebilen, geçici ve kentte marjinal bir 
barınma çözümü olarak tanımlanırken bu olgu, 1975'lerden bu yana 
ilgili mevzuat düzenlemelerinin de yardımıyla nitelik 
değiştirerek, kentsel rantlara el koyarak hızla gelişen kentsel 
arsa spekülasyonu aracına dönüşmüş, bu alanlar ve yapılar 
esnekliğini yitirerek sağlıksız mahaller oluşturarak 
kalıcılaşmıştır. Bu alanlardaki mülkiyet ilişkileri ve sağlıksız 
dokunun düzenlenmesi adına yapılan mevzuat değişikliklerinin 
neredeyse doğal sonucu olarak gecekondulaşma 2805, 2981, 3290, 
3366 ve 3414 sayılı kanunlar ve gecekondu alanları için öngörülen 
"Islah İmar Planı" uygulamaları ile önceleri 775 Sayılı Yasa ile 
yalnızca konutları içeren düzenleme ve afların kapsamı 
geniştilerek sanayi ve ticari yapıları da içerir hale getirilmiş, 
böylesi yapılaşmaların hazine, belediye, vakıf ve benzeri kamu 
arsa ve arazilerine yönelmesi adeta teşvik edilmiş, gecekondu 
alanları kentsel arsa stoğu olarak düşünülmüş, bu yaklaşım kamu 
arsalarının spekülatörlerce yağmasına dönüşmüştür. 

Önceleri masum bir barınma çözümü olarak ortaya çıkan 
gecekondulara ilişkin mevzuat düzenlemelerinde, affa konu 
olabilmek için başka bir arsa veya konutu olmama koşulu 775 
sayılı Kanun ile aranırken; 2981 sayılı imar affından başlayarak 
bu koşul işletilememiş, gecekondu alanlarında arsa ve konut 
spekülatörlüğü kurumlaştırılmıştı::. 
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Islah imar planı uygulamaları amacı dışında kullanılarak kent 
tarafından yaratılan rant, kente döneceğine, alt yapı maliyetleri 
çok yüksek, çok katlı yapılaşma alanlarına dönüşmüş ve bu 
alanlarda oluşan rantlar kamuya dönmesi gerekirken, kamu 
arsalarını yağmalayanlara hibe edilmiştir. 

Kentsel doku giderek artan gecekondulaşma baskısıyla 
marjinalleşmiş, kentsel hizmetlerin yetersizliği nedeniyle, 
biriken kentsel yaşam deneyimi, bilinci ve bilgisi çerçevesinde 
gecekonduluların duyarlılık kazanarak kentlileşmesi beklenirken, 
kentsel alanlar mekansal ve sosyolojik anlamda gecekondulaşmış 
olup, bu dengelerdeki bozulmanın sürmesi, özellikle genç nüfusu 
potansiyel bir aykırı güç olmaya sürüklemektedir. 

Mekandaki değişim ise kentsel siluet, estetik, mimari değer gibi 
unsurların yer almadığı, yüksek katlı, kişiliksiz, sağlıksız 
yapılar ve bu yapıların oluşturduğu sağlıksız mekanların ortaya 
çıkmasıdır. 

2 . GECEKONDULARA İLİŞKİN MEVZUATIN YARATTIĞI SONUÇLAR 

Bütün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de gerek 
siyasi kaygılarla gerekse devletin konuta ayırabildiği 
kaynakların sınırlı olması nedeniyle gecekondularla ilgili 
politikalarda kararlı ve net bir tavır alınamamış, 1948 yılından 
buyana İmar Afları ve yasaklama süreçleri devam edegelmiştir. 

Ülkemizde ilk defa sorunun adı 1966 yılında 775 Sayılı Yasa ile 
konulmuştur. Bu Yasa ile ıslah planları ile o güne kadar 
yapılanları iyileştirme ve en önemlisi yeni gecekondu yapımını 
önleyici tedbirlerin getirilmesi amaçlanmıştır. Ancak ıslah etme 
ve önleme çabaları sonuçsuz (yetersiz) kalmış, çıkarılan İmar 
Affı Yasaları ile gecekondularda mevcut durum kabullenilerek 
çarpık şehirleşmeye çanak tutulmuştur. 

İmar Affı Yasaları ile, gecekondular; 

- Muhafaza edilecekler, 
- Islah edilerek nuhafaza edilecekler, 
- Kanunun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar diye tasnif 

edilirken, kendi mülkü üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı 
yapanlar ile başkasının arsası üzerinde kaçak yapı yapanlar bir 
pota içinde düşünülmüştür. 

Hazine arazileri üzerinde gecekondu yapanlara, "arsa bedelini 
peşin veya engeç 4 yıl içinde oniki eşit taksitle" ödeme imkanı 
tanınarak. Hazine arazilerini gasp edenlere haksız kazanç yolu 
açılmış; başkasının arsa veya arazisi üzerinde gecekondu 
yapanlara, "anlaşırlarsa devir, anlaşamazlarsa Mahkemenin tespit 
edeceği rayiç bedelin ödenmesi veya lüzumlu görülürse 
kamulaştırma" yolları önerilerek, arsa ve arazi sahibine mahkeme 
kapıları gösterilmiştir. 



Yine İmar Affı Yasaları ile, mevcut durumu korunanlar 
gecekondular ile bulundukları yerde korunamayanlara müstakil, 
hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre yer verilmek suretiyle 
nakledilen gecekondular arasında farklı ve adil olmayan çözümler 
önerilmiştir. 

İmar planları olmayan yerlerde mevcut durumu tescil yoluyla imar 
planı yapma,- imar planı olan yerlerde ise ıslah imar planları ile 
kolay yol seçilmiş, siyasi otoriteler mevcut durumu kabullenmek 
suretiyle kentsel ve sosyal dokunun çarpık gelişmesine neden 
olmuştur. 

Özetlersek Türkiye'de bugüne kadar gecekondu alanlarında 
uygulanan beğışlama-yasaklama politikaları, zaten kıt olan arsa 
kaynaklarının ve hazine arazilerinin gasp edilmesine, mülkiyeti 
yaygınlaştırarak, parçalıyarak ve farklı uygulamalarla adil 
olmayan sonuçların doğmasına, konutsuz alt gelir grubuna mensup 
halkın arsa mafyasına yenik düşmesine neden olmuştur. 

Bugün, Türkiye'de gecekondu (izinsiz yapı ve yerleşmelerde) 
gelişiminin üç aşamadan geçtiğini gözlemleyebiliriz. Birincisi, 
arsanın bulunup işgal edilmesinden sonra barınağın aile 
fertlerince kendi emekleri ile gerçekleşmesidir. İkinci aşama, 
arsanın işgalinden sonra taşaron aracılığı ile yapımı, üçüncü 
aşamada ise aile dışarıda kalmış, tamamen ticari firmalar olaya 
el koymuştur. Bunun sonucu olarak bu tür yerleşim yerlerinde 
konutlardan birçoğu ev sahiplerince değil, kiracılarca işgal 
edilmekte, olayın alt gelir gruplarının barınma ihtiyacı 
olgusundan çok spekülatif amaçlarla toprak işgali ve gecekondu 
yapım yönü ağırlık kazanmıştır. 

1948'den buyana yaşanan bağışlama-yasaklama politikalarının 
bırakılarak Devletin özellikle arsa üzerindeki spekülasyona son 
verecek önlemler almasının zamanı çoktan gelmiştir. 

Alt gelir gruplarının konut ihtiyacını karşılayacak çözümler 
gecekondu bölgelerinin oluşumunu , arsa sepkülasyonunu 
önleyecektir. Bir adım olarak Toplu Konut İdaresi'nin "Belediye 
Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve 
Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik" çerçevesinde Belediyelerle 
yapılan çalışma gösterilebilir. Bununla, belediyeler öncelikle 
kentin konut ihtiyacını tespit etmekte, kentle ilgili nüfus, 
ekonomik yapı, teknik ve sosyal altyapı durumu, mülkiyet, 
planlama, projelendirme, maliyet analizi gibi konularda 
ön fizibilite raporu hazırlayarak kredi talebinde bulunmaktadır. 
Diğer bir örnek altyapısı tamamlanmış arsa üretimi projesidir. 

Bu konuda, Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve yerel 
yönetimlere büyük görevler düşmektedir. 

Kentlerimiz artık planlı yaklaşımlar, ya da kentsel 
gereksinimlerin değil, gecekondu spekülatörlerinin dürtüsünde 
büyümektedir ve günümüzde gecekondulaşma kırdan kente göçün 
sonucu olmaktan çıkmış, gecekondu yolu ile kentte mülk sahibi 
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olma istemi, kırdan kente göçün nedenlerinden biri haline 
gelmiştir. 1948'lerden bu yana süregelen gecekonduları bağışlama 
ya da yasaklamaya ilişkin değişken yaklaşımlar, gerek siyasi 
kaygılar ve devletin konuta ayırabildiği kaynakların sınırlılığı, 
gerekse ülkede sağlıklı ve yaygın sosyal sigortaların 
oluşturulamayışının yarattığı sosyal güvence arayışlarının 
zorlaması nedeniyle, gecekondularla ilgili kararlı ve net 
tavırların alınamayışı, sonuçta; 2981 sayılı kanundan başlayarak 
gecekonduların nitelik ve fonksiyon değişikliklerini kabul ve 
hatta teşvik eden yasal düzenlemeler, konuyu günümüzdeki çözümsüz 
boyuta ulaştırmıştır. Böylece gecekondu alanları alt gelir 
gruplarının barınma ihtiyacına değil, spekülatif amaçlı toprak 
işgali ve gecekondu yapımı biçimine dönüşmüş olup, gerçek ihtiyaç 
sahibi alt gelir grupları ise bu döngü içinde bu alanlarda ancak 
kiracı niteliğiyle barınma olanağı bulabilmektedir. 

Bu nedenle, devletin bu alanlarda bundan böyle, özellikle arsa 
üzerindeki spekülasyonu engelleyecek ve yasal olmayan yoldan mülk 
edinmeyi teşvik eden imar afları ve benzeri yasal düzenlemelerin 
kesinlikle tekrarlanmayacağı kararlı bir tutum sergilemesi ve 
gerekli önlemleri almasının zamanı çoktan gelmiştir. 

3. ALT GELİR GRUPLARI 

Bugüne kadar yapılan tanımlamalar gecekonduluyu orijinine dayalı 
olarak tarif etmiş ve sosyo-ekonomik yapısını da genelde alt 
gelir grubu olarak tanımlamıştır. Oysa, yukarıda yapmaya 
çalıştığımız durum tespitinden de anlaşılacağı üzere, gecekondu 
sahipleri artık alt gelir grubu statüsünü büyük ölçüde yitirerek 
orta ve bazı yerlerde üst gelir dilimlerine atlamış durumdadır. 
Alt gelir grupları ise barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için 
özel olarak değerlendirilmesi gereken konumu hala sürdürmektedir. 

Bu durumda alt gelir gruplarını tanımlamak ve bu gelir gruplarına 
konut sunumunu organize etmek gerekmektedir. Alt gelir grubu 
tanımı,küçük memur vb. sürekli ve düzenli geliri olanlar girdiği 
gibi, küçük esnaf ve yanında çalışanlar ile düzenli bir iş veya 
geliri olmayanları da kapsamaktadır. Bu nedenle alt gelir grubuna 
tek bir çözüm önermek olanaksızdır. Alt gelir grupları, 
konutlandırma açısından sınıflandırıldığmda herhangi bir eşele 
bağlanmış gelirden farklı durum için ise farklı çözümlerin 
önerilmesi gerekmektedir. Konutlandırma açısından kullanılması 
gereken kriterlerin başında aynı il sınırları içinde başka konutu 
olmamak veya konut yapılabilir arsası bulunmamak, hane halkı 
büyüklüğü, kredi geri ödeme kabiliyeti vb. kriterlerin 
geliştirilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. 
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A. ALT GELİR GRUPLARINA KONUT SUNUMU YAPAN KURUMLAR VE İLGİLİ 
MEVZUAT 

Alt gelir gruplarına konut sunumu yapan kurumlar, mevcut mevzuat 
çerçevesinde, 

1. Belediyeler, 
2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
3. Bir ölçüde Toplu Konut İdaresi olarak gösterilebilir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının dışında bizzat alt gelir gruplarının 
kuruluşu olarak KOOPERATİFLER'ide bu çatı altında saymakta yarar 
vardır. 

Konuya finansman yönüyle yaklaşıldığında Emlak Bankası1nm da 
devreye girdiği görülmektedir. Arsa temininde çözüm ise, Arsa 
Ofisi ile bağlantılı kılınmıştır. 

Alt gelir gruplarına konut sunumu yapan kurumlarla ilgili 
mevzuat. Belediye Kanunu (15/68 maddesi), 775 sayılı Gecekondu 
Kanunu, 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut 
Kanunu, 3320 sayılı Memur ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine 
Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun, Kooperatifler 
Kanunu, Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Belediye 
Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve 
Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik, konu ile ilgili olarak 
çıkan çeşitli tebliğler şeklinde sıralanabilir. 

Görüldüğü üzere alt gelir gruplarına konut sunumu yapan, çözüm 
üreten, planlayan kurumların çeşitliliği yanında mevzuatta da 
çeşitlilik bulunmaktadır. 

Bugüne kadar Türkiye'de alt gelir grubunun konut sorununa üç 
çözüm önerisi getirilmiştir. Bunlar: 

- Kendi evini yapana yardım, 
- Kredilendirilmiş konut, 
- Gecekondu önleme bölgeleri. 

Alt gelir gruplarının konut sorununun çözümü bu üç yöntemin 
birleşiminde ve üç yöntemin birleştirilerek üretilecek projeler 
etrafında yukarıda adı geçen kurumların toplanmasında ve konuya 
ilişkin olarak finans kaynaklarının yaratılmasında yatmaktadır. 

5. ALT GELİR GRUPLARINA KONUT SUNUM BİÇİMLERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Alt gelir grubuna giren toplumsal katmanların farklılık ve 
çeşitliliğinden söz edilerek, çözümlerin de birbirinden farklı 
olması gerektiğine daha önce değinilmişti. Bu nedenle konuyu 
arsa, bina, kredilendirme ve geri ödeme açılarından farklı 
öneriler ile birlikte oluşturma gereği ortaya çıkmaktadır. 
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a) Arsa 

Arsa maliyetlerinin toplam bina maliyetleri içindeki payı 
gecekondu alanlarında % 20-40 arasında değişmektedir 
(Prof.Dr.Tansı Şenyapılı, Örgütlenemeyen nüfusa örgütlü çözüm: 
Çözümsüzlük, Konut Araştırmaları 1993 sempozyumu, S=14-15). ve bu 
maliyetler gecekondu alanlarında imarlı alanlara göre daha 
yüksektir. Bu da başlı başına gecekondulaşma yolu ile hazine ve 
belediye arsalarının, ne denli spekülatif bir amaçla 
yağmalandığının açık bir göstergesidir. Mevcut gecekondulara, 
2805'ten başlayarak getirilen aflar ve 2981 sayılı yasayla 
verilen tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüşmüş bölümü özellikle 
büyük metropollerde % 10-30 dolayında olup, mevcut tapu tahsis 
belgeleri kişilerin arsa üzerindeki değil, o mahalde barınma 
hakkının kabulüne ilişkin haklarının belgesi niteliğindedir. Bu 
tespitten hareketle, 775 Sayılı Yasayı yürütmekten sorumlu 
Bakanlığa ve belediyelere gerekli kaynak aktarıldığı takdirde, 
büyük çapta tapu tahsis belgelerinin geçerli olduğu bölgelerde 
çok katlı, altyapısı tamamlanmış ve sağlıklı yaşama alanları 
oluşturarak, tapu tahsis belgesi sahiplerine birer daire tapusu 
verilerek hem sağlıklı yaşama alanlarının oluşturulması hem de 
genelde tek katlı konutlarca işgal edilmiş kamu arsa ve 
arazilerinin kamuya geri dönüşü sağlanabilir. 

Bu yolla elde edilen kamusal alanların bir bölümü, alt gelir 
gruplarının ödeme koşullarına bağlı olarak,Türk Medeni Kanunu'nun 
703'ncü maddesinde belirlenen irtifak hakkı, 717'nci maddesinde 
düzenlenen intifa hakkı veya tapu senedi gibi farklı mülkiyet 
biçimlerine bağlanarak konut veya diğer kentsel fonksiyonların 
oluşumu amacına tahsis edilebilir. 

b) Bina 

Özellikle tek katlı yapıların bulunduğu gecekondu alanlarında 
proje ve teknik yardım ön koşulu ile ödeme koşulllarına uygun 
olarak binaların hak sahiplerine teslimi tamam olarak, ya da 
farklı düzeylerde natamam olarak yapılabilir, oturanın binayı 
zaman içinde tamamlaması için kredili veya kredisiz koşullar 
oluşturulabilir. 

Kendi evini yapana yardım, kooperatif koşulları ve kollektif 
üretim açısından da özendirilmelidir. Kooperatif türü 
örgütlenmiş, çok katlı, bağımsız birimleri olan binalar için de 
tamamlanması için kredili veya kredisiz koşullar oluşturulabilir. 

c) Finansman 

Alt gelir gruplarının işlerlik kazandırılarak konutlandırılması 
için gerekli finansman kaynağı, 775 Sayılı Kanunun 14'ncü 
maddesininde işlerliği sağlanarak konut için farklı kuruluşlarda 
birikmekte olan fonların % 20'sinden az olmamak koşuluyla 775 
Sayılı Kanunun uygulayıcısı kuruluşlara tahsis edilmelidir. 
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Ayrıca, geri ödemesi oldukça düşük olması beklenen bu alandaki 
yatırımlar, Arsa bölümünde belirtilen yolla edinilmiş kamu 
alanları üzerinde yeni yapılacak yapıların satışı ile de elde 
edilecek gelirlerle desteklenmelidir. Arsa satışı ile gelir elde 
etme yöntemi tamamen terk edilmelidir. 

775 Sayılı Yasayı uygulamaktan sorumlu Bakanlık ve ilgili 
belediyenin işbirliğiyle, belirlenmiş bir pilot bölgede, bölgenin 
iyileştirilmesi, tasfiye ve ıslahı, vatandaşın kamu tarafından 
alt yapısı sağlanmış alanlarda yaşamasına olanak veren bir 
uygulama sağlanarak söz konusu bina yapımı dahil uygulamadan 
yeterli verim sağlanması halinde, uygulamalar 
yaygmlıştırılmalıdır. 

Geri ödeme ve kredilendirme koşullarında kullanıcılara değişik 
alternatifler sunulmalıdır. Geri ödeme ve kredilendirmede genelde 
kullanılan yapıya ilişkin koşulların yanı sıra, kamu arsa ve 
arazileri üzerinde Türk Medeni Kanununun 717'nci maddesi uyarınca 
intifa hakkı tesis edilerek barınma sorununun çözümünü 
özendirecek, bu tür yapılara talebi teşvik edecek farklı 
kredilendirme ve geri ödeme koşulları yaratılarak, öte yandan da 
kamu arsa ve arazilerinin spekülasyon aracı olmaktan çıkarılması 
temel dürtü olmalıdır. 

Geri ödeme ve kredilendirme koşulları yalnızca yapı koşullarına 
değil, mülkiyet için önerilen farklı seçeneklere bağlanmalı 
(kat irtifakı, intifa hakkı, kat mülkiyeti vs. gibi); arsaya 
değil, barınma ünitesine gerçek ihtiyaç sahiplerinin yönelmesi ve 
kamu arsa ve arazilerinin spekülasyon aracı olmaktan çıkarılması 
esas olmalıdır. 

6. YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ 

Tapuları alınmış, gecekondu statüsü terk edilerek, kentsel konut 
haline dönüşmüş eski gecekondu alanları için kamunun imar planı 
yapma ve kamulaştırma hakları söz konusudur. Eski gecekondu 
alanlarının planlama yolu ile sosyal ve teknik donatılarının 
gerçekleşmesi, söz konusu alanlara kentsel hizmetlerin 
götürülebilmesi amacıyla, her alanın kendine özgü koşullarını, 
genel kentsel kararlar doğrultusunda değerlendiren, finans boyutu 
ile birlikte mekansal sorunları ele alan projeler aracılığıyla 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için gerekli girişimler 
başlatılmalıdır. 

Bu alanlarda yaşam kalitesini arttırıcı çalışmalar örneklenecek 
olursa; ilk uygulamalardan olarak; binaların sıva ve boya 
zorunluluğu, 4 kata varmış binaların dondurulması, binaların kat 
sayısı ne olursa olsun çatı ile bitirilmesi türünden 
zorunluluklar mal sahiplerine get .rilmelidir. Bunların yanı sıra, 
zaten kentsel rantlara el koyma yolu ile edinilmiş gecekonduların 
kente daha fazla yük olmasını engelleyecek biçimde, teknik ve 
sosyal donatım alanlarının mali yükünün yöredeki mal sahiplerince 
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karşılanması, proje üretimine aktif katılımını sağlamak, özgün 
tasarım projelerini oluşturmak için gerekli yapılanma yukarıda 
sözü edilen yörelerin özgün koşulları içinde 
değerlendirilmelidir. 

Yukarıda açıklanan tüm bu oluşumun gerçekleştirilmesi, 
planlamayı; tarafların etkin katılımını yörenin özel koşulları 
ile birlikte, temel kararları üst düzeyde üretilen planların 
gerçekleşmesi, bu temel kararlar doğrultusunda süreci oluşturacak 
özgün projelerin hayata geçirilmesi ile olanaklıdır. Böylesi bir 
oluşum ise, bir yandan planlama anlayışında köklü bir değişimi 
gerektirirken, öte yandan da, belediyelerimizin yatay 
örgütlenmesi için gerekli yeniden yapılanma zorunluluğunu da 
gündeme getirmektedir. 

7. KENTSEL ARSA SPEKÜLASYONUNU ENGELLEMEYE İLİŞKİN ÖNERİLER 

Kentsel arsa spekülasyonunun en yığınsal olan biçiminin 
gecekondulaşma yolu ile kamu arsa ve arazilerinin yağması 
şeklinde gerçekleştirilmekte olduğu tesbiti çalışmamızın başında 
yapmış olduğumuz bir saptamadır. 

Bu nedenle, kentsel arsa spekülasyonunu engellemenin en sağlıklı 
yolu, piyasanın dürtüsü olmaksızın, arsa spekülatörlerince 
organize edilmekte olan gecekondulaşma adı altındaki yağmayı, 
arsa üzerinde tapu edinme yolu ile bireysel ranta konu eden 
mevzuat düzenlemelerini bir daha asla yapmamak konusunda genel 
bir politika benimsenmesidir. 

Mevcut tapu tahsis belgelerini arsa üzerinde tapu hakkına 
(mülkiyete) dönüştürmek yerine, yalnızca gerçekten barınma 
ihtiyacında olanlarca kabul edilebilecek Türk Medeni Kanunu'nda 
yeri olan irtifa hakkının (Md. 717) tesisi ile gecekondu 
alanlarının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması mümkündür. 

Güçlü ve kararlı bir politik yaklaşımın ürünü olabilecek bu 
düzenleme, partiler üstü bir politika haline getirildiği takdirde 
uygulanabilir ve ancak kamu arsa ve arazi stokları bu yolla 
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılabilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

VI.KONUTLA İLGİLİ PLANLAMA PRATİĞİ VE MEVZUATI 

1. KONUTLA İLGİLİ PLANLAMA MEVZUATI 

Konutla ilgili Planlama yetki, görev ve yöntemleri, esas olarak 
İmar Kanunu ve ilgili mevzuatla (tüzük, yönetmelik vs.) 
düzenlenmiş olmakla beraber, doğrudan veya dolaylı olarak 
belirlemiş bulunan mevzuatlarla da kurallara bağlanmaktadır. 

Bu nedenle konunun, ilgili yasalardan bazıları ile 
karşılaştırmalı şekilde ele alınmasında yarar görülmektedir. 

a) 3194 Sayılı İmar Kanunu 

Bu Yasanın 8'nci maddesine göre; İmar planları (Nazım ve uygulama 
imar planları) ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır, 
belediye meclislerince onaylanarak yürürlüğe girer. 

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planlar, valilik veya 
ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü 
takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. 

Aynı Yasanın 9 ' ncu maddesinde belirlenmiş bulunan   hallerde 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır ve 
re'sen onaylanabilir. 

İmar planlarına göre hazırlanan parselasyon planları, Yasanın 
19'ncu maddesi uyarınca Belediye sınırları ve mücavir alan 
içinde belediye encümeni dışında ise il idare kurulu onayından 
sonra yürürlüğe girer. 

b) 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkmdaki 
Kanun 

Bu Yasanın 6'ncı maddesine göre; Büyükşehir nazım imar planlarını 
yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisi Büyükşehir Belediyelerine 
aittir. Uygulama İmar planları, nazım imar planlarına göre ilgili 
ilçe belediyelerince hazırlanır ve Büyükşehir Belediyesince 
onaylanır. 

c) 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu 

Yasanın 7'nci maddesinde turizm bölgelerinde ve turizm 
merkezlerinde Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan planların 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanacağı, turizm 
alanlarında ve turizm merkezlerinde Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca onaylı nazım imar planlarına uygun olarak turizm 
amaçlı imar uygulama planlarının değiştirme ve onama yetkisinin 
Turizm Bakanlığına ait olduğu hükme bağlanmaktadır. 
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d) 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu 

Bu Yasanın 10'ncu maddesine göre,- "Boğaziçi Alanı" için yapılan 
planların revize edilmesi; "geri görünüm" ve "etkilenme" 
bölgelerinde 3030 sayılı Yasaya göre, "sahil şeridi" ve 
"öngörünüm" bölgelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesince 
hazırlanarak Belediye Meclisinin kararı ve Belediye Başkanmın 
onayından sonra "Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurul" onayı 
ile yürürlüğe girer. 

e) 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 

Kıyı Kanunu ile deniz, doğal ve yapay göl ve akarsu kıyıları ile 
bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil 
şeritlerinin, kamu yararına kullanımı esaslarının tesbit edilmesi 
amaçlanırken, imar uygulama planlarının hazırlanmasında İmar 
Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmakta ancak 2634 
sayılı Yasa kapsamındaki alanlar ayrık tutulmakta, kıyı ve sahil 
şeridinde yapılacak imar uygulama planlarının bu yasa hükümlerine 
göre hazırlanacağı kuralı getirilmektedir. 

f) 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara 
Uygulanacak İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Bu Yasanın 13'ncü maddesine göre ıslah imar planlarını yapma veya 
yaptırmak görevi ve onama yetkisi belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediyeler, dışında valiliklere aittir. 

Yine aynı Yasanın 10'ncu maddesiyle arsa ve arazi düzenleme 
yetkisi Belediye ve valiliklere verilmiştir. 

g) 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu 

Yasanın 41ncü maddesi ile Toplu Konut iskan sahalarını belirleme 
yetkisi valiliklere, toplu konut iskan sahalarını, kadastro 
çalışmaları ve imar planlarının hazırlanması ile ilgili esasları 
tesbit yetkisi Yüksek Planlama Kurulu'na verilmektedir. 

h) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 

Bu Yasaya 2.3.1988 tarih ve 3414 sayılı Yasa ile getirilen hüküm 
ile Yasanın belediye sınırları ile mücavir alanlarında 
uygulanması konusundaki hak, yetki ve görevler dolayısıyla plan 
yapımı ve onayı yetkisi belediyelere verilmiştir. 

Yukarıda görev ve yetki yönünden karşılaştırması yapılan 
yasalarla bazı bölgeleri belirleme, imar ve parselasyon planı 
yapma veya yaptırma yetkisi çeşitli kurum ve kuruluşlara 
verilirken, 2634 sayılı yasa dışında planların onaylanması 
yetkisi belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediyelere. 
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dışında ise valiliklere tanınmaktadır. Ancak bu konuda genel ve 
ana kuralları getirmiş bulunan İmar Kanuna göre Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı1nm yerel yönetimler üstünde idari vesayet 
yetkisi mevcuttur.(Md.9) 

Ayrıca 4759 sayılı İller Bankası Kanunu ile; şehir, kasaba ve 
köylerin kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, bu idare ve kurumların istemleri 
üzerine harita, plan, proje, keşif ve etüdleri yapmak veya 
yaptırmak görevi iller Bankası1na verilmiş bulunmaktadır. 4759 
sayılı Yasanın 7'nci maddesine göre şehir, kasaba ve köylerin 

kuruluş ve imarı yolundaki plan ve programları desteklemek 
amacıyla İller Bankasından kredi sağlamak, İller Bankasının 
görevleri arasında sayılırken, 2380 sayılı "Belediyelere ve İl 
Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinde Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun" a göre belediyelere ve il özel idarelerine vergi 
gelirlerinden ayrılan payın, İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı 
hesaplara kaydolunmak üzere İller Bankasında her ay sonuna kadar 
toplanan belediyeler payının genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamının %6 sına tekabül eden bölümünün banka tarafından nüfus 
sayımı sonuçlarına göre belediyelere dağıtılacağı, bankada 
toplanan belediyeler payının genel bütçe vergi gelirleri tahsilat 
toplamının %3 üne tekabül eden bölümünün Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı emrinde "Belediyeler Fonu" olarak toplanacağı, bu 
Fondan nufusuna bakılmaksızın bütün belediyelerin İller 
Bankasının yıllık yatırım programına giren haritaları, imar 
planları, bilcümle tesisleri ve bunlara ait projeler için 
tahsiste bulunulacağı, bu tahsisin ilgili Bakanlığın 
yayımlayacağı yönetmelikte belirlenen esaslara göre yapılacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Bir anlamda sözkonusu yasal hükümler ve ilgili mevzuat ile yerel 
yönetimlere harita ve planlama amacıyla mali kaynak 
yaratılmaktadır. 

İmar planlarının yapılmasına ilişkin esas ve yöntemler; yukarıda 
görev ve yetki yönünden karşılaştırılması yapılan yasalar yanında 
Çevre Kanunu, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına 
Dair Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
gibi yasalar Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu yasalara 
dayanılarak çıkarılmış tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmektedir. 

İmar planlarının tasarımından, yapılması ve onaylanmasına kadar 
geçen süreçte tüm bu yasalar ve ilgili mevzuatı uygulanırken, 
idari iş ve işlemler çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile 
yürütülmektedir. 

Öte yandan, konutla ilgili planlama mevzuatı incelendiğinde; 
görev ve yetkiler, idari esas ve usuller yanında teknik esasların 
da özellikle yönetmeliklerle ayrıntıya inilerek düzenlendiği 
teknik esasları içeren birden fazla yasa ve yönetmeliğin mevcut 
olduğu görülmektedir. 
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Mevzuattaki sayısal çokluk, planlama konusunda getirilen farklı 
esas ve yöntemler, birbiri ile çelişen veya uygulanma olanağı 
bulunmayan bir takım hükümler imar planlarının hazırlanması, 
onaylanması ve uygulanmasında teknik değerlendirmeler, idari iş 
ve işlemler ile hizmetin yürütülmesini aksatıcı nitelik 
taşımaktadır. 

Konutla ilgili planlama mevzuatının imar mevzuatından ayrı 
düşünülmesi mümkün değildir. 

Bu nedenle, imar mevzuatının kendisi ile doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgili mevzuatla birlikte yeniden değerlendirilerek; 

- İmar planlarının hazırlanması ve onayı ile uygulamaların 
denetlenmesi görev ve yetkilerinin, diğer bakanlık ve kamu 
kurumlarının amaç, görev ve yetkileri ile çelişmeyecek şekilde 
gerekli koordinasyonu kurmak suretiyle, bir bakanlık veya bir 
kamu kurumunda toplanmasını, 

- Merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki bağlantının dengeli ve 
yapıcı nitelikte kurulmasını, 

- Yetki ve görevlerin çok açık olarak saptanması, sınırlarının 
belirgin olmasını, 

- Teknolojik gelişmelere açık bulunmasını, 

sağlamak üzere, mevzuat tekniği yönünden de; 

- Birbiri ile bağlantılı konularda bütünlüğü temin edecek, 

- Hükümler arasında sağlam, açık ve doğru ilişki kurabilecek, 

- Hükümlerde çelişki ve yasal boşluklara neden olmayacak şekilde 
tek bir metin halinde yeniden düzenlenmesinde yarar 
görülmektedir. 

Ancak sağlıklı ve uygarca yaşanabilir konut planlanması için 
mevzuatta yapılacak bu tür bir iyileştirmenin yeterli olmayıp, 
konutla ilgili planların sağlıksız yapılaşmalar başlamadan önce 
yapılması, getirilen düzenleyici kuralların sözü ve amacı ile 
birlikte değerlendirilerek uygulanması gerekmektedir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

VII. KONUTTA YAŞAM VE ÇEVRE KALİTESİ 

1. KONUT VE ÇEVRESİNİN NİTELİĞİNİN TANIMI VE NİTELİKLE 
İLGİLİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ 

Konut, dünyanın her yerinde, insan yaşamında en önemli yere 
sahip yapı türüdür. insanın biyolojik, psiko-sosyal ve kültürel 
gereksinmelerini karşılamak durumunda olan konutta nitelik 
sorununu iki düzeyde; a) konut biriminin ve b) konut 
birimlerinin oluşturduğu konut çevresinin niteliği olarak 
irdelemek gerekir. 

Ancak her iki düzeyde de nitelikli olma, GÜVENLİ, 
SAĞLIKLI, KULLANICISININ YAŞAM BİÇİMİNE UYGUN VE ANLAMLI olma ile 
açıklanabilir. 

Ülkemizde önceki plan dönemlerinde sayısal artışa önem veren 
konut teşvik önlemleri olumlu sonuç vermiştir. Ust orta ve üst 
gelir gruplarına yönelik konut stoğumuz hızla büyümektedir. 
Ancak bu stok gerekli niteliklerden yoksundur. Çeşitli türde 
organizasyonlar yolu ile elde edilen toplu konut ve çevreleri 
pek çok niteliksel sorun barındırmaktadır: 

a) Arsa maliyeti nedeniyle toplu konutlar kent merkezinden 
uzak alanlarda gerçekleştirilmiş merkeze ulaşım problemleri 
çözülmemiştir. 

b) yerleşim alanları salt konut işlevi ile donatılmış,sonuçta 
kent strüktürü ile bütünleşmemiş,kentsel olanaklardan yoksun 
konut bölgeleri doğmuştur. 

c) Yapıların dış mekanları ele alınmamış; yol, su, 
elektrik,otopark, yeşil alan ve kentsel donatılar ya çok uzun 
zaman dilimleri içinde sonradan gerçekleştirilmiş ya da hiç 
yapılmamıştır. 

d) Tasarım ve inşaat maliyetini düşürmek amacıyla tek tip 
konut ve yapı tipleri seçilmiş, olağanüstü tekdüze ve anonim 
çevreler oluşmuştur. 

e) İlk yatırım maliyetini düşürmek amacıyla yapım niteliğinden 
taviz verilmiş dolayısıyla güvensiz,sağlıksız ve insanın konfor 
koşullarını sağlamayan, uluslararası standartların 
altında,kullanıcısıyla bütünleşmeyen niteliksiz yerleşmeler 
ortaya çıkmıştır. 

f) Yapılan sitelerde işletme sorunları çözülememiş, sonuçta 
ortak mekanların bakım ve onarımları sağlanamamıştır. 

g) Toplu konutlar genellikle orta, üst orta ve üst gelir 
gruplarının satmalma gücüne koşut olarak gerçekleşmiş,düşük 
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gelir gruplarının barınma sorunu çözülememiş, gecekondulaşma 
önlenememiş, sonuçta sağlıksız, bakımsız ve estetikten yoksun 
çevreler üremeye devam etmiştir. 

h) Toplu konut konusunda, nitelikle ilgili araştırmalara 
yeterince öncelik verilememiş, çağdaş gelişmeler izlenememiş, 
geleneksel kültüre, sosyal değişmelere, doğal kaynak ve enerji 
sakınııına ve çevre kirliliği kavramlarına duyarlı yaklaşımlar 
sergilenememiştir. 

Oysa nitelikli bir konut çevresi güvenli, sağlıklı, 
konforlu,kullanışlı, bakımlı ve anlamlı olduğu kadar enerji ve 
çevreye duyarlı olmak zorundadır. 

Güvenlilik, doğal afetlere ve insanın neden olduğu kazalaxat 
karşı güvenli olmak kadar, zararlı insan ve hayvanlara karşı dâ 
gerek bina gerekse kullanıcının korunmuş olması anlamına gelir. ... 

Sağlıklı konut ve çevresini ise insanın beden ve ruh sağlığı 
açısından uygun özelliklere sahip fiziksel çevre olarak anlamak 
gerekir. Isı, ses, gürültü, aydınlanma,havalanma,nem, güneşlenme 
gibi konut içi çevre özelliklerinin, bazı sınır değerleri . 
aştığında insan sağlığını tehdit eder hale geldiğini belirtmeK 
gerekir. Bir başka deyişle, sağlıklı konut, fiziksel konfora 
sağlayan konuttur.Kısacası fiziksel konfor bir ortamın fiziksel 
özellikleri ile o ortamda yaşayan insanın biyolojik 
özellikleri arasındaki uyum sonucu sağlanan rahatlıktır. 
Bir mekanın kullanışlı olması ise o mekanın, insan, donatı ve 
etkinliklere uygun olarak ölçûlendirilmiş ve örgütlenmiş olduğu 
anlamına gelir. 

Anlamlı bir konut çevresi, diğer yandan, kullanıcısının dünya 
görüşü, değer ve normlarını yansıtan,- kullanıcısının "O^nunla 
özdeşleşmek isteyebileceği bir çevredir. 

Sosyal değişmelere duyarlı bir konut çevresi ise yaşam süreci 
içinde kullanıcısıyla bütünleşen adaptif ve dinamik bir 
çevredir. 

Çağdaş ve rasyonel bir konut çevresini de doğal çevreyi daha az 
kirleten bir çevre birimi olarak anlamak gerekir. 

Konutta yaşam ve çevresinin niteliğini betimlemekte kullanılan 
bu paradigmaları tanımlanabilir hale getirecek ölçütler 
bilimsel çalışmalardan ortaya çıkar. Niteliği değerlendirmekte 
kullanılması gereken bu ölçütler bazan normatif bazan sayısal 
değerlerle ifade edilebilirler. Bu bağlamda nitelikli bir konut 
çevresinin sağlaması gerekli performans özellikleri gerek sözel 
gerekse sayısal olarak belirlenmeli, bunlarla ilgili 
yönetmelikler standartlar, şartnameler oluşturulmalı ve bu 
özellikler konut ve çevresinin PLANLAMA, TASARIM,YAPIM, BAKIM ve 
YÖNETİM evrelerinde DENETLENMELİDİR. 
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2. KONUT VE ÇEVRESİNİN NİTELİĞİNİ ARTTIRICI ÖNCÜL ÖNERİ 
VE ÖLÇÜTLER 

2.1. PLANLAMA 

Nitelikli konut çevrelerinin gerçekleşmesi için gerekli PLANLAMA 
öncülleri şöyle sıralanabilir: 

a. Planlama fiziksel ve toplumsal mekanın örgütlenmesi olup 
yapım, bakım, yönetim, denetim ve finans planlaması olarak 
görülebilir. Nitelikli konut çevreleri nitelikli planlamaların 
sonunda ortaya çıkar. İyi bir planlama kapsamlı olmak zorundadır. 

b. Devlet konut açığının kapanması ve yeterli koşullarda konut 
üretiminin sağlanmasından, doğrudan görevli ve sorumlu olmalıdır. 
Alt ve alt orta gelir gruplarına yönelik konut stratejilerinin 
geliştirilmesi bir zorunluluktur. 

c. Toplu konutlar doğal ve yapay çevreleriyle bir bütün olarak 
ele alınmalıdır. 

d. Planlamalarda bölgesel özellikler, kültürel yapı ve 
kullanıcı karakteristikleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ancak, Niteliği en çok etkileyen planlama kararlarının başında 
doğru yerin seçilmesi gelir. 

Yer seçimi: 

Yeni toplu konut bölgeleri, kendi içlerinde iyi ve doğru 
örgütlenmiş olma ölçütünü karşılamaktan önce kent ile işlevsel 
olarak iyi bütünleşmek zorundadırlar. Araştırmalar 
göstermektedir ki bu koşulu iyi sağlamayan çevreler ancak yapay 
olarak yaşamakta ve uzun dönemde kullanıcısını sağlıksız bir 
biçimde etkilemektedir. Kentsel yaşamla bütünleşemeyen insan 
grupları kentsel yaşam biçimine kolay uyum sağlayamamakta ve 
potansiyel ayrıştırıcı güç durumuna dönüşebilmektedirler. 

Diğer yandan, alt yapı getirilmesi güç olan kent etekleri ve alt 
yapısal sistemlerden uzak olan yerler, ekonomik olmayan 
yerleşmelerdir. Eğim de yine, yerleşmelerde dikkatle 
değerlendirilmesi gereken ve ekonomiyi etkileyen bir etmendir. 

Yer seçiminde bölge iklimi, bilinmesi ve uyulması gerekli 
önemli bir özelliktir. Derin vadilerde, güneş almayan yamaçlarda 
zorunlu olarak önerilen yerleşmelerde, yapıların nem ve 
rutubetten korunması, güneşlenme saatlerinin 
arttırılması, binaların temel, çatı ve dış duvarlarında özel 
önlemlerin alınması gerekir.Yerleşme içi yollar ve yeşil alanlar 
tasarlanırken rüzgar ve güneş yönüne özel özen gösterilmelidir. 
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2.2. TASARIM 

Nitelikli konut birimleri ve çevre düzenlemelerinin 
oluşturulması için gerekli TASARIM öncülleri ise şöyle 
özetlenebilir: 

A.1)Konutta yaşam ve çevresi niteliği konusunda yapılmış ulusal 
ve uluslararası araştırmaların bulgularına dayalı olarak 
sürekli yenilenen adaptif bir performans özellikleri 
yaklaşımı, konut ve çevresi tasarımında izlenmelidir: 

a) Bu konuda bir bilgi bankası oluşturmalı, 
b) Bu bilgiler konut konusunda eğitim veren ve konut tasarım ve 

üretimiyle uğraşan kurum ve kuruluşlarla paylaşılmalıdır. 

A.2)İlgili yönetmelikler, standartlar ve şartnameler gözden 
geçirilerek, konut üretiminin bu özelliklere sahip olacak 
şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır. 

Uluslararası ve ulusal araştırmalar nitelik bağlamında, konut 
iç ve dış mekanlarının örgütlenmesinin önemini 
vurgulamaktadır: 

Konut Dış Mekanının Örgütlenmesi: 

Mekan örgütlenmesi toplum fiziksel bir kavram olup insanın, 
insan ve diğer insan gruplarıyla, nesneler ve çevre ile 
etkileşimlerini ilgilendirir. Toplu konut bölgeleri 
düzenlenirken niteliği arttırıcı etmenler arasında öncelikle 
binalar ve açık alanlar arasındaki ilişkilendirmelerin doğru 
boyutlandırılmasına, böylece binaların birbirinin güneşini, 
faydalı rüzgarını kesmemesine dikkat etmek gerekir. 

Komşulaşmayı arttırmak gerektiği durumlarda,(çünkü komşulaşma her 
toplumsal kesimin arzu ettiği bir durum değildir), benzer işlev 
alanlarını karşılıklı getirmek, örneğin; konutlarda giriş 
kapıları ve yaşama alanlarını aynı avludan işletmek, 
kullanıcıları bir araya getirebilen çevresel öğeler ve tesisler 
tasarlamak yararlı olabilir. Ancak bunlar tasarlanırken 
kullanıcıların mahremiyet anlayışlarını zedeleyici görsel, 
kokusal ve işitsel ortamlar oluşturmamaya da dikkat etmek 
gerekir. Merdiven evlerinden atılamayan yemek kokuları, 
havalandırma pencerelerinden,yalıtlanmamış duvarlardan geçen 
sesler, birbirinin içine bakan odalar ve balkonlar, mahremiyeti 
engelleyerek, kullanıcılar arası gerilimleri arttırırlar. Bu 
bağlamda bloklar arasındaki mesafe, balkonlar arasındaki 
bölme elemanları, konut girişlerini saklayan çitler önem 
kazanırlar. 

Düzenlemelerde, kullanıcının yaşam biçimi ve yaşam eğrisindeki, 
yerine bağlı olarak tercihler belirlenmelidir.Yalnız 
yaşam sürdürmek zorunda kalan yaşlıların asansörlü, resepsiyonlu 
ve dolayısıyla dışardan gelecek tehditlere karşı savunmalı 
konutları yeğledikleri yine yalnız yaşayan ve konutunu çok az 
değerlendiren kişilerin güvenlik açısından ve hizmetlerin 
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toplu çözülmesinin getirdiği kolaylıklar açısından yüksek 
yapıları yeğledikleri bilinmektedir. Buna karşın çok çocuklu ve 
çocukları küçük yaşta olan ailelerin az katlı, bahçeli düzenleri 
yeğledikleri doğrudur. Aynı şekilde kırdan yeni göçmüş aileler 
kırsal alışkanlıklarını henüz terk etmediği ilk kentlileşme 
evrelerinde, toprakla ilişkilerini sürdürebilmek 
istemektedirler. Olanaklı durumlarda bu kesim için yeterli 
bahçe alanı düşünülmeli ve çeşitli amaçlar için 
kullanılabileceği öngörülmelidir. Buna olanak bulunmadığı 
durumlarda, ortak alanlarda oluşturulması gerekli çocuk oyun 
alanlarının farklı yaş grupları göz önünde bulundurularak 
tasarlanması gerekmektedir. Farklı yaşlardaki çocuğa ebeveynin 
tanıdığı evden uzaklaşma şansı farklıdır. Her koşulda bu tip 
yerlerin, trafikten uzak ve ebeveynin görüş ve seslenme mesafesi 
içinde olması yeğlenmelidir. 
Düzenleme yapılırken serbest nizamda kimin olduğu belirsiz, bir 
başka deyişle sahipsiz yeşil alan bırakmamaya da özen 
göstermek, kötü kullanımı önleyeceğinden dikkat edilmesi 
gerekli bir noktadır. 

Ayrıca konut bölgesi, yapılan düzenleme ve kullanılan tasarım 
önlemleriyle dışardan gelecek tehditlere karşı korunaklı ve 
kolay denetlenebilir olmalıdır. Yüksek bloklarda, megastrük 
türlerde, bodrum katlar, çatılar, otopark ve ana girişlere 
ulaşım, yabancılar için çok kolay olmamalıdır. Kullanım 
sırasında alınacak önlemler ancak ikincil önlemlerdir. 

Konut İç Mekanının Örgütlenmesi: 

Çağdaş ve genellenebilir gelişmeler araştırmalardan izlenmeli ve 
konut iç mekanlarının örgütlenmesinde göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak, toplumsal değişimin hızının düşüklüğü 
de göz önünde bulundurularak, gelenek ve törelerine bağlı 
kullanıcı gruplarına hizmet götürülürken, konutun onlar için 
anlamı irdelenerek, kültürel öz öğeler ortaya konmalı bunların 
mekandaki özdeşi saptanmalı ve "0" gruba özgü mekan geleneği 
sürdürülmelidir. 

Ancak, araştırmalar kente kayan nüfusun kentlileşme ile 
apartman yaşantısını özdeşleştirdiğini ortaya koymaktadır. 
İnsan-çevre konusundaki bazı araştırmacılar ise kullanıcıya, 
öykündüğünün değil de gereksindiğinin verilmesinden yanadırlar. 
Bunalım ve ezinç duymadan kentlileşmenin bir yolu olarak olaya 
böyle yaklaşılması, konuttan bekleneni daha doğru olarak verecek 
ve son analizde doyumu arttırarak niteliği yükseltecektir. 

Mekan geleneğinde rahatlık, ferahlık, oda sayısı fazlalığı 
olan bir kültür olduğumuzdan, bu günün kompakt konutlarına 
çeşitli etkinleri sığdırmaya çalışmak ezinçli 
olmaktadır.Etkinliklerle birlikte yaşama girmek zorunda olan 
nesneler artmaktadır. Buna karşın mevcut toplu 
konutlarda,lojmanlarda,apartmanlarda kilerler, depolar, dolap 
nişleri düşünülmemekte,böyle olunca da konutlarda ilgisiz 
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yerlerde dağınık bir biçimde çeşitli nesneler istiflenmekte, 
yığılmaktadır. Yeni yapılacak konutlarda eğer bodrum ve çatı 
kullanımları öngörülemiyorsa bu tip yerlere ve ütü odalarına 
gereksinme ve talep fazladır. 

Çöp bacaları olmayan konutlarda eve eklenecek balkonlardan 
birinin doğrudan mutfaktan kullanılabilmesi evden sağlanan 
doyumu arttıracaktır. 

Özellikle acele yemek yenen öğünlerde, Türk insanı mutfağını 
yeğler olmuştur. Ayrıca mutfak geleneksel olarak da bir çok 
başka etkinliğe hizmet eder durumdadır. Bu nedenlerle mutfakların 
yeme etkinliğini içinde barındıracak büyüklükte olması yine 
evden sağlanan doyumu arttıracak diğer bir özelliktir. 

Dinlenme ve eğlenmeye ayrılan yaşam alanlarının gerektiği 
zaman tek, gerektiği zaman da ikiye ayrılabilir olması çok 
bireyli olup da düşük m2 li konutlarda yaşayan aileler için arzu 
edilen bir durumdur. Konutlarda mekanların birleşme/ayrılma 
özelliklerine sahip olması yerinde bir özellik olacaktır. 

Esneklik,çeşitlilik ve değişkenlik ölçütlerini sağlayan özelliğin 
standartlaşma ve modüler eşgüdüm ile gerçekleşebileceği açıktır. 
Bu özellikler sağlandığı takdirde toplu konutlar ve diğer konut 
bölgeleri tasarımında tekdüzelik ortadan kalkacak daire, blok ve 
nihayet topyekün yerleşme bazında yaşam düzeneğinden kaynaklı ve 
zorlama olmayan cephe ve siluet zenginliği oluşacak ve yerleşme 
tanımlanmış olacaktır.Böylece araştırmacılar tarafından sıkça 
gündeme getirilen kentlerin ve yeni yerleşmelerin,toplu 
konutların kimliksizlik sorunu ortadan kalkabilecektir. 

Ancak, bütün bu ve benzeri önlemler alınsa da bir konutun ve 
çevresinin niteliği yapım standardı, bakım düzeni, yönetim 
anlayışı ve kullanıcısının bilinç düzeyiyle bağıldır. 

2.3. YAPIM 

Yukarıda belirtilen temel ilkeler dışında konutların niteliği 
yapı malzemesinin, ayrıntılarının ve işçiliğinin kalitesine 
doğrudan bağlıdır. Bunların seçim, ayrıntılandırma aşamalarında 
bölge iklimi,mikroklimatik özellikler göz önünde bulundurulmalı, 
vasıflı işçilerle uygulamanın gerçekleştirilmesi sağlanmalı ve 
denetlenmelidir. 

YAPIM aşamasında ise önemli olan; 

1. Yürürlükte olan standart ve şartnamelerin geliştirilerek 
uygulanmasını sağlamak, 

2. "Kalite Kontrolü" nü özendirmek ve vurgulamak, 

3. Yapımda uzmanlaşmış ve vasıflı işçi yetiştirmek, 

4. Yapımda planlanan süreç ve süreye uyulmasının sağlamaktır. 
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2.4. İŞLETME VE BAKIM 

Ülkemizde toplu konut girişimcileri, yapı kooperatifleri yönetim 
kurulları, genellikle, daireler sahiplerine devredildikten sonra 
kendilerini feshetme alışkanlığına sahiptir. Bloklarda da 
kapıcılık sistemi uygulanmaktadır. Yerleşmenin topyekün bakım ve 
onarımı konusunda karar alma ve uygulama yetkisine sahip bir 
yönetici kadrosu yoktur. Bu nedenle mal sahiplerinin arzusuna 
kalan ve yaptırımı olmayan bu konu, uzlaşması zor, kalabalık yeni 
yerleşmelerde sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kaderine 
terkedilmişliğin önüne geçilebilmesi için yapı yapan ve yaptıran 
özel ve tüzel kişilerin bakım onarım işlemlerini de 
üstlenmeye teşvik edilmesi konut ve çevresinin niteliğini 
arttıracaktır. 

Bina ve bina çevrelerinin iyi kullanılması, genel bir eğitim 
sorunu olmakla birlikte konutlarda kullanılan malzemelerin 
özelliklerinin bilinmemesinden kaynaklı hasarlar oluşmaktadır. 
Su ile yıkanan ahşap korkuluklar, kezzap ve diğer yakıcı 
maddelerle silinen çinko küvetler, delici cisimlerle tıkanıklığı 
giderilmeye çalışılan PVC kökenli tesisat boruları erken ve 
gereksiz eskime göstermektedirler. Bu konularda halkın 
eğitilmesi için kamu iletişim araçlarına görev düşmektedir. 

Toplu konutların İŞLETME ve BAKIM sorunlarından kaynaklı çevresel 
problemlerin önlenmesi için, ülkenin yapısına uygun işletme 
modelleri araştırılmalı, finansman ve kredi uygulamalarıyla 
teşvik edilmelidir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

VIII. MEVCUT KONUT ALANLARINDA KORUMA VE İYİLEŞTİRME 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde, kalkınmış ülkeler düzeyinde kent planlaması ve 
uygulaması olmadığı gibi, tarihi çevreler ve imarlı konut 
alanlarında koruma, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirmeye 
yönelik politikalar da yeterince bulunmamaktadır. Tarihi 
çevrelerin korunmasındaki başarısızlıkların ve imarlı konut 
alanlarının ekonomik/statik ömürlerinin dolmadan yıkılmasının 
kökeninde, sosyal ve ekonomik nedenlerin yanısıra, ülkemiz 
gerçeklerine uygun belirgin bir koruma, iyileştirme ve arsa 
politikasının bulunmaması yatmaktadır. Mevcut konut alanlarının 
(tarihsel/imarlı) koruması ve iyileştirilmesi, "Sürdürülebilir 
Kalkınma" (sustainable development) fikri çerçevesinde kalkınma 
için ekonomik bir girdi olarak görülmeli ve kalkınmayı 
destekleyici bir etmen olarak ele alınmalıdır. 

Bu konuya ilişkin olarak; tarihsel çevrelere yönelik yasal ve 
yönetsel düzenlemelerle her ne kadar merkezi ve yerel yönetimlere 
belirli görev ve yetkiler verilmişse de, imarlı konut alanlarının 
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin herhangi 
bir düzenleme günümüze kadar yapılmamıştır. Tarihsel çevrelere 
ilişkin görev ve yetkilerin ise yeterince etkin 
kullanılabildiğini söylemek mümkün değildir. 

Tarihsel kent dokularının korunmasına ve geliştirilmesine 
ilişkin politikalar zaman içinde sürekli değişmektedir. Bu 
değişme de, konut stoğu olarak değerlendirilebilecek tarihsel 
kent dokularının aleyhine karar ve uygulamalara neden olmaktadır. 

Bu konudaki yasal çerçevenin karmaşıklığı ve sık sık 
değiştirilmesi, politika istikrarsızlığının en belirgin 
göstergesidir. Bu karmaşıklık içinde yeterli koruma ve 
iyileştirme, planlama ve projelendirilmesi ve uygulaması 
yapılamamakta ve tarihi çevrelerde spekülatif kazançlar uğruna 
değerler yokedilmektedir. 

Sürdürülebilir bir gelişme anlayışı içinde koruma ve 
iyileştirmeyi hedefleyen tarihi çevre politikasının bulunmayışı, 
hızlı kentsel gelişme ile birleştiğinde tarihsel konut dokuları 
ve imarlı konut dokuları hızla yokolmaktadır. Bu yokoluşun 
nedenleri arasında; konut stoğunu ekonomik ömrü dolmadan yıkma, 
korumanın amaçları ve niteliği konusunda politik düzeyde henüz 
tam bir karar verilememiş olması, yeterli mali kaynak 
bulunamaması, çeşitli merkezi yönetim kuruluşlarının kendi 
aralarında ve yerel yönetimlerle merkez arasındaki yetki 
kargaşası, yasalardaki yetersizlik ve dağınıklık, halkın tarihsel 
ve imarlı konut alanlarındaki planlama ve uygulamalara 
katılımının olmayışı vb. sorunlar yatmaktadır. 
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2 . TARİHSEL VE İMARLI KONUT ALANLARINDA KORUMA VE 
İYİLEŞTİRME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

2.1. TARİHSEL KONUT ALANLARINDA KORUMA VE 
İYİLEŞTİRME SORUNLARI 

Günümüzde tarihsel kent dokularında arsa/arazi spekülasyonu, 
nüfus artışı, kentleşme, metropolitenleşme, kıyı yağması vb. 
nedenlerle bozulma, yıkım ve yokolma süreci yaşanmaktadır. 
1950'lerden buyana hızlanan kentleşme, kat mülkiyeti olgusu 
sonucu, yık-yap-satıcı konut/yapı üretim süreci, bu olguyu 
hızlandırmıştır. 1970 sonrası 1710 sayılı "Eski Eserler Yasası", 
1980 sonrası 2863 Sayılı Yasa (Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yasası) ve 3386 No.lu Yasalar ile korunmaya çalışılan 
tarihi kent dokuları giderek yıpranmakta ve yer yer 
yokolmaktadır. 

Ülkemiz kentlerinde, hızlı kentleşme ve değişme süreci öncesinde 
oluşan yapı ve çevreler (tarihsel kimlik taşısın ya da taşımasın) 
daha sonra yıkılıp-yenilenme yoluyla ortaya çıkan yeni 
oluşumlardan daha sağlıklı ve yeterli kentsel çevrelerdir. 

Bu çevrelerin barındırdıkları değerler, geçmiş, günümüz ve 
geleceğe yönelik üç ayrı zaman kesitinde değerlendirildiğinde: 

- Geçmişte varolmak için neler yaptığımızı kanıtlayan, 
geçmişimizin bellekleri-kimliğimizin belgeleridir. 

- Geçmişin sürekliliği içinde bugünler yerleşim kültürümüze girdi 
oluşturmakta, bu bağlamda güncel bir işlevsellik boyutu 
içermektedir. 

- Özellikle tekrar üretilemeyen - üretilemeyecek çevreleri 
oluşturmaktadır. 

- Tarihsel kent dokuları aynı zamanda korunması gerekli kültür 
varlıklarıdır. 

- Bu çevreler kültürel olduğu kadar, bir yapı stoğu olarak 
ekonomik potansiyel taşımakta ve sürdürülebilir kalkınma fikri 
çerçevesinde ele alınarak değerlendirilmelidir. 

- Bu nedenle korumamız, onarıp sağlıklaştırarak, kent yaşamına 
katmamız gerektiği artık yadsınamaz bir sorumluluktur. Bugün 
gelinen aşamada ağırlıklı olarak tartışılan konu "Nasıl 
Koruyacağımız" olmaktadır. 

Tarihsel konut alanlarının ve konutların avantajları: 

* Mimari mirasın, yaşam kültürünün zenginliği ve geçmişte varılan 
teknik düzeyin bir belgesi olması nedeniyle korunma ve 
değerlendirme gerekliliği, 
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* Geleneksel konut alanlarında, ulaşım, altyapı vb. sorunların 
daha az olması, 

* Geleneksel çevrenin, kişilerin alıştıkları ve benimsedikleri 
bir çevre olması, böylece sosyal ilişkilerin üst düzeyde 
sürdürülebilmesi,. 

* Mevcut yapı stoğunun değerlendirilmesinin çoğu hallerde 
ekonomik değerinin olması, 

* Onarım maliyetlerinin birçok durumda yeni yapı maliyetlerinin 
altında olması. 

Tarihsel çevre konut dokusuna ilişkin temel sorunlar aşağıda 
sıralanmıştır: 

a) Alan Bazında Sorunlar: 

* Geleneksel kent dokularının potansiyelleri üzerinde işlev 
yüklenmeleri ve işyerine dönüşmeleri sonucu görülen bozulmalar 
ve konut açığının artması, 

* Tüm boş alanların yapılaşmaya açılarak, merkezde 
yeni/geleneksel doku dengesinin bozulması. 

* Parsellerin ayrıştırılması ve birleştirilmesi sonucunda boyut 
ve form değiştirmesi, böylece otantik mekansal niteliklerin 
giderek bozulması, 

* Mevcut konutlara kat ilavesi ya da tümüyle yenilenme yoluyla 
yoğunluğun artması, 

* Nüfusun oransız artması sonucu ortaya çıkan yeni konut 
gereksiniminin, ölçek dışı boyutu ve bu gereksinimin mevcut 
dokuda çözülme isteği karşısında ortaya çıkan bozulmalar. 

b) Kullanıcılar Bazında Sorunlar: 
^ . 

* Geniş halk kitlelerinin koruma konusunda duyarsız olmaları, 

* Belcenin eski sakinlerinin çeşitli nedenlerle geleneksel kent 
dokusunu terketmeleri, yeni kullanıcıların gelmesi ve sosyal 
yapıdaki olumsuz değişmeler, 

* Hanehalkı gelirinin, özellikle kültür varlığı niteliğindeki 
yapıların bakım ve onarım giderlerini karşılamaya yetmemesi, 

* Yeni yapılaşmanın ve onun oluşturduğu yeni çevrelerin 
yabancılaşmaya yol açması, 

* Kır kültüründen kent kültürüne geçişte, kişi/kişi, 
kişi/toplum, kişi/mekan arasında çatışmalar çıkması. 
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c) Planlama Bazında Sorunlar: 

Kentsel sit alanlarında koruma/geliştirme/ıslah amaçlı planlama 
çalışmaları ya yapılamamakta, ya da yetersiz kalmaktadır. 

* Kentleşmenin yetersiz ve duyarsız planlarla çözümlenmeye 
çalışılması sonucu geleneksel dokunun bozulması, 

* İmar planlarının sağladığı aşırı imar haklarının, geleneksel 
konut sahiplerini korumaya değil, yenilemeye yönlendirmesi, 

* Gerek imar, gerek koruma planlarının yeterli ayrıntıda 
olmaması ve operasyonel hükümler içermemesi, 

* Kaçak yapılaşmanın, planlama ve onama süreçlerinin uzunluğu, 
kentsel rantın oransız bir biçimde artması, yerel yönetimlerin 
duyarsızlığı vb. nedenlerle giderek artması, 

* Tarihsel çevreyi oluşturan geleneksel yapı stoğunun 
sağlıklaştırılması ve yeniden kullanımına olanak sağlanması 
için yeterli parasal kaynak ve yönetsel mekanizma bulunmaması. 

d) Yapı Bazında Sorunlar: 

Kentsel sit alanlarında, yapılarda terkedilme, çökme, bozulma, 
bölünme, değişmişlik, kaçak ek ve yapılaşmalar, yoğun kullanım 
yaygın olarak gözlenmektedir. 

* Konutların bölünerek veya birleştirilerek niteliklerini 
yitirmesi, sağlıksız yaşam ve servis mekanları oluşturması, 

* Geleneksel konutların farklı bir yaşam biçimine göre 
tasarlanmış olmaları ve günümüz gereksinimlerini karşılamakta 
yetersiz kalmaları, 

* Bazım ve onarım maliyetlerinin yüksekliği, 

* Konfor koşullarının yetersizliği, 

* Günümüzde, geleneksel yapı, malzeme ve teknikleri 
kullanılmadığı için, onarımda karşılaşılan teknik zorluklar, 

* Sürekli bakım mekanizması olmadığı için büyük ölçekli onarım 
sorunları çıkması. 

2.2. TARİHSEL KENT DOKULARININ KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK GÜNÜMÜZDEKİ YASAL ÇERÇEVE 

Tarihsel kent dokuları ve eski eser niteliğindeki tek yapıların 
korunmalarına yönelik yasaların 120 yıllık bir geçmişi 
bulunmaktadır. Eski eserler ile ilgili çıkarların ilk yasa 1869 
tarihli Osman Hamdi Bey'in çabalarıyla çıkarılan "Asar-ı Atika 
Nizamnamesi"dir. Bu Nizamnameyi izleyen 1879, 1884 ve 1906 
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tarihli diğer nizamnamelerden sonra, Cumhuriyet Döneminde 1951 
tarihli 5805 Sayılı Yasayla "Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu" kurularak, Kurula taşınmaz kültür varlıklarına 
ilişkin saptama ve belgeleme (tesbit/tescil) yetkisi verilmiştir. 

Tek yapı ölçeğinde karar yetkisine sahip olan bu kurul, 1973 
yılında çıkarılan 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile imar 
mevzuatına ilişkin yetkilere de sahip olup, tek yapıların 
korunmasının yanısıra, kentsel ve doğal sit alanların korunması 
konularında karar vermektedir. 1710 sayılı Yasayla, koruma ile 
ilgili konular, Milli Eğitim Bakanlığı1nm görev alanı içinde 
kabul edilmiştir. 

Günümüzde, kültür ve Tabiat Varlıklarının korunmasıyla ilgili 
yürürlükteki yasal çerçeve; 23.07.1983 tarihinde yürürlüğe giren 
2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası" ile, 
24.06.1987 tarihinde yürürlüğe giren ve 2863 sayılı Yasa'nın bazı 
maddelerini değiştirerek bazı maddeler ekleyen 3386 sayılı Yasa 
ve bu yasalarla bağlantılı olarak çıkarılan yönetmeliklerden 
oluşmaktadır. 

2863 sayılı Yasa ile G.E.E.A.Y.Kurulu kaldırılarak yerine "Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu" oluşturulmuştur. Bu Yasayla, 
Yüksek Kurulun belirlediği ilkeler çerçevesinde uygulamaya 
yardımcı olacak "Bölge Kurulları" oluşturulmuş ve "Koruma Amaçlı 
imar Planı" yapımı zorunlu hale getirilmiştir. 3386 sayılı Yasa 
ile getirilen en önemli husus, sayıları 151 e çıkarılan Bölge 
Kurulları1nm tüm yurda dağılan koruma kurulları ağı içerisinde, 
yörelerinde konuyla ilgili tescil ve tescilden düşme 
işlemleriyle, koruma amaçlı planlarının değerlendirilmesine kadar 
her türlü karardan sorumlu hale getirilmesidir. 

Koruma Yüksek Kurulu ise, korumayla ilgili ilkeleri belirlemek, 
kurullar arası koordinasyonu sağlamak ve uygulamadan doğan genel 
sorunları değerlendirerek Kültür Bakanlığına yardımcı olmak 
görevini yüklenmektedir. 

2863 sayılı Yasa'nın planlama açısından en önemli getirisi, 
"Koruma Amaçlı İmar Planı" yapılmasını zorunlu kılmasıdır. Buna 
göre, bir alanın Koruma Kurulu1nca sit alanı olarak ilanı, bu 
alandaki imar planı uygulamasını durdurur. Yasa, bu alanlar için 
bir koruma amaçlı imar planı yapımını şart koşmaktadır. Koruma 
amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, yapılanma isteklerinin 
karşılanması, yeni yapılanmanın denetim altına alınması amacıyla 
ilgili Koruma Kurulu tarafından bir ay içinde "Geçiş Dönemi Yapı 
Koşulları" belirlenir. Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları 
belirlenen yörelerde, yeni yapı veya onarım ruhsatı almak için 
yapılan başvurularda, geçiş dönemi koşullarına göre hazırlanan 
projeler, ilgili koruma kurulunca değerlendirilip, uygun 
görülenler belediye ve valilikçe onanarak uygulamaya konur, 
ilgili Valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar 
planını en geç bir yıl içinde ilgili koruma kuruluna teslim etmek 
zorundadır. 
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Günümüzde, ülkemizde kurumsal olarak "plansız koruma"nın 
olmayacağı fikri kabul edilmiştir. Bu nedenle, plana konu her 
tarihi yöre için tespit ve tescil çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından, bir koruma amaçlı imar planı raporu hazırlanması yasa 
hükmü haline getirilmiştir. Bu olumlu olmakla birlikte, 
uygulamaya yansıması, genelde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, 
ciddi bir uygulama ve denetimle söz konusu tarihi yöreyi tüm 
değerleri ile koruyup yaşatacak olan onca çabaya ve hazırlığa 
karşın uygulamaya geçilememektedir. 

Tarihsel kent dokuları, korunması gerekli niteliklerini 
yitirmekte, tescilli yada tescilsiz birçok yapı yıkılıp yerine 
yenisi yapılarak, kimliksiz ve niteliksiz ortamlara 
dönüşmektedir. Sorun, tarihsel merkezlerin esas sahibi ve 
denetçisi olması gerekli yerel yönetimlerin konuya 
yaklaşımlarındaki bilgisizlik, isteksizlik hatta karşıtlık, 
halkın bu konudaki bilinçsizliği, eğitimsizliği ve ekonomik 
yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. 

Uygulamaya yönelik araç niteliğinde geliştirilen "Onanma Katkı 
Fonu" ve "Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Parsellerin 
Hazine Arazileriyle Değiştirilmesine Dair Yönetmelik"in 
uygulanmasında da yetersizlikler ve aksaklıklar bulunmaktadır. 
Onanma Katkı Fonu ile ilgili yasa maddesinde, korunması gerekli 
kültür ve tabiat varlıklarının korunması, bakımı ve onarımı için 
Kültür Bakanlığı'nca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılması, 
kredi verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Bu amaçla, her yıl bütçeye ödenek ayrılacak, korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı sahiplerine, onarım ve bakım amacıyla, 
verilecektir. Verilen kredinin faizleri de bu Fon'a 
aktarılacaktır. Yardımın sadece kredi olarak değil, ayni yani 
malzeme veya teknik yardım biçiminde de verilmesi olumludur. 
Pekçok taşınmaz sahibi maddi yardımın yanısıra onarım için 
malzeme sağlanması beklentisi içerisindedir. Merkezden denetlenen 
yardım fonundan gerçekte çok sınırlı taşınmaz sahibi, özellikle 
taşınmazı Birinci Derece korunacak yapı olarak gruplananlar 
yararlanabilmektedir. 

Onanma katkı fonundan yararlanabilme sayısının arttırılması ve 
fonun belediyelerin denetiminde de kullanılabilmesi 
gerekmektedir. 

Yasa'nın "Takas"a ilişkin hükmüne göre (Mad.5/f), sit alanlarında 
kesin inşaat yasağı getirilmiş ve korunması gerekli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, sahibinin 
başvurusu üzerine bir başka yerdeki hazine arazileriyle 
değiştirilebilecektir. 08.02.1990 tarihinde çıkarılmış bulunan 
"Takas Yönetmeliği"ne göre de, her yıl Maliye ve Kültür 
Bakanlıklarınca belirlenecek trampa programlarına alınmış 
yerlerdeki hâzineye ait taşınmaz mallarla değiştirilecek, özel 
mülkiyetteki taşınmazların "Birinci ve İkinci Derece Arkeolojik 
Sit Alanı" ile "Birinci Derece Doğal Sit Alanı" olarak tescil ve 
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kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür 
ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde olması koşulu 
getirilerek, kentsel sit alanlarındaki taşınmazlar kapsam dışı 
bırakılmıştır. Bu, Yasanın bir eksikliği olarak göze 
çarpmaktadır. Çünkü kentsel sit alanlarında taşınmazı bulunan ve 
yaşamlarını bu alanlarda sürdürmek istemeyen mal sahiplerinin 
taşınmazlarını bakımsızlığa terk ettikleri görülmektedir. Takas 
programı bu alanlarda da uygulanmalıdır. Takas programına 
günümüze kadar yapılan 600'ü aşkın başvurudan sadece bir tanesi 
karşılanabilmiştir. Bu da uygulamada, programın başarısız 
olduğunu, kurumlar arası eşgüdümün bulunmadığını ve bu durumun 
da Maliye'nin elindeki arazileri değiştirmek istememesinden 
kaynaklandığını göstermektedir. 

2.3. TARİHSEL KENT DOKULARINDA KORUMA VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÖNERİLER 

* Koruma, imar, çevre vb. mevzuatların birbirleriyle 
karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmesi, 

* Konut konusunda uygulayıcı kurum ve kuruluşlar arasında 
eşgüdümün sağlanması, 

* Türkiye genelinde, geleneksel dokularda ve yapılarda yapılan 
tesbit ve tescil işlemlerinin yeni boyutlar kazanması, sadece 
değerlendirmeyi gözeten (tesbitin) belgeleme yönteminin 
değişmesi, ya da buna eklerin gelmesi, yeni bir envanter 
yapılarak yoğunluk, risk faktörleri, müdahale biçimleri vb. nin 
gösterilmesi, 

* Yerleşmelerde uygulayıcı ve denetleyici olan yerel birimlerin 
teknik ve ekonomik açılardan güçlendirilmesi, 

* Yeni konut üretimi için oluşturulan parasal kaynakların bir 
bölümünün mevcut konutların iyileştirilmesine yönelik 
kullanımının sağlanması, 

* İmar planlarında yeni yerleşme alanları tasarlanmadan önce, 
mevcut konut stoğunun kullanılabilme potansiyelinin 
araştırılması, daha sonra yeni yerleşme alanlarının 
tanımlanması ve oluşturulması, bu konuda imar planlarında karar 
ve hükümlerin getirilmesi, konuya yönelik terminolojinin 
oluşturulması, 

* Mevcut konut dokusunda dönüşüm potansiyeline sahip konutların 
korunması ve değerlendirilmesinde, konut dışı kullanımların da 
gözönünde tutulmasının gerekli olduğu (turizm, kültür, ticaret 
vb) ancak, mevcut dokunun sosyal-kültürel yapısının bozulmadan 
ve yozlaşmadan koruma-kullanma dengesinin kurulması, 

* Geleneksel yapım tekniklerinin canlandırılması, geliştirilmesi 
ve çağdaşlaştırılması. 
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* Yapıların sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için 
sürekli bakımını sağlayan mekanizmaların oluşturulması, bu 
konuda halk kitlelerinin bilinçlendirilmesi ve buna yönelik 
açıklayıcı, aydınlatıcı yayınların oluşturulması, 

* Mevcut geleneksel konutların üreyebilir nitelik ve boyutlarının 
yinelenmesi (onarımmda), çağdaş teknolojinin "endüstrileşmiş 
bina üretimi" özelliklerine uymaktadır. Böylece tüm alan için 
geçerli müdahale biçimleri ve iç düzenleme standartlaşabilir. 
Sonuç olarak; maliyetler düşer, toplu uygulamalar yapılabilir, 
yerel kişiler tarafından uygulanabilir modeller gelişir. 

2.4. İMARLI KONUT ALANLARINDA KORUMA VE İYİLEŞTİRME SORUNLARI 

İmarlı konut alanlarında, özellikle 1960 sonrası "Kat Mülkiyet 
Yasası"nm çıkarılmasından sonra büyük ölçekte bir Yık-Yap-Sat 
süreci başlamıştır. Arsa spekülasyonunun bir sonucu olan bu 
süreç sonunda, kentlerin öncelikle merkez çevrelerinde yer alan 
yapı stokları, imar planlarının değiştirilmesi ve yüksek katlı 
yapılaşma kararları getirilmesi ile yıkılarak yok olmuşlardır. 

Yapıların ekonomik/statik ömürleri dolmadan yıkılıp 
yapılanması, ekonomik kayıplar yanısıra, malzeme, işgücü, zaman 
ve doğal kaynak israflarına da yol açmaktadır. Yıkılıp yenilenme 
yoluyla yapı ve nüfus yoğunluklarının artması, altyapı 
yetersizliklerine ve çevre yaşam kalitesinde düşmelere neden 
olmaktadır. Teknik altyapı (su, atıksu, elektrik, doğalgaz, yol, 
otopark vb.) ile sosyal altyapı (yeşil/açık alanlar, kültürel, 
sosyal, eğitimsel tesisler vb.) yetersiz kalmış, sürekli 
yenilenme çalışmalarıyla hem toplumsal büyük ekonomik kayıplara, 
hem de ülke doğal kaynaklarının israfına sebep olunmuştur. 

Bu kayıpların yanısıra, sürekli inşa halinde, yapılaşan 
çevrelerde yaşamak kentliler için büyük sorunlar yaratmaktadır. 

İmarlı konut alanlarında, doğal koşullar ve değişen yapı 
teknolojisi nedeniyle giderek yıpranan yapıların bakım ve 
onarımına ilişkin yasal, yönetsel ve parasal mekanizmaların 
(işleyişlerin) bulunmaması nedeniyle tek yapı ve giderek çevre 
ölçeğinde nitelik kayıpları oluşmaktadır. 

Kat mülkiyeti nedeniyle "apartman yönetim" sisteminin etkin 
olarak işletilmemesi, yapıların hayati önem taşıyan çatı 
aktarımı, temel/subasman bakımı, kanalizasyon, su, elektrik vb. 
sorunların çözümü vb. gecikmekte ve yapılarda karşılanması güç 
sorunlar oluşmaktadır. 

Bireysel olarak dairelerde kat maliklerinin bakım ve onarım' 
yapmakta zorlanmaları sonucu, yapılar güncel konfor koşullarına 
uyum sağlayamamaktadır. 

136 



Isı yalıtımı (çift cam, izolasyon sistemleri vb.) ve güneş 
enerjisinden yararlanma sistemleri yetersiz kullanıldığından, 
büyük ölçüde enerji, dolayısıyla maddi ve doğal kaynak kayıpları 
ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Çevre kalitesinin kontrolü açısından, yerel yönetimlerin mahalle, 
sokak ölçeğine kadar inebilen örgütleri bulunmadığından, kentsel 
yaşam çevrelerinde yeterli bakım, onarım ve iyileştirme 
yapılamamaktadır. 

Bunun sonucu olarak konut alanlarında yaşam/çevre kalitesi 
giderek azalmakta ve bakımsız, niteliksiz, yetersiz ve çağdaş 
görünümden uzak çevreler oluşmaktadır. 

2.5. İMARLI KONUT STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

İmar planlarında yeni gelişme alanları ayrılmadan önce mevcut 
konut stoğunun kullanılabilme potansiyeli araştırılmalı, yeni 
gelişme alanları araştırma bulgularına göre belirlenmelidir. Bu 
konuya ilişkin hükümler yasada yer almalıdır. İmar planları ile 
yıkıp daha yoğun, yüksek katlı yapılaşmayı önleyici hükümler 
mevzuata girmeli, yıkıp yoğunlaşmayı önleyici, caydırıcı vergi 
yükümlülüğü, yıkım-yakım cezaları gibi ekonomik yaptırımlar, yasa 
hükmü haline getirilmelidir. Yık-yap-sat sisteminin engellenerek, 
düşeyde kazanılan rantların belli oranlarda kamuya dönüşünü 
sağlayacak düzenlemelerin getirilmesi, kentsel toprak 
sorunlarının çözümünde önemli bir aşama olacaktır. 

Mevcut yapı stoğunun korunması, bakım ve onarımına yönelik teknik 
ve ekonomik katkı mekanizmaları ile örgütlerinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Bu amaçla, Toplu Konut Fonu benzeri bir "Onarım/Bakım Fonu" 
oluşturularak, yerel yönetimlerin öncülük ve denetiminde koruma, 
ıslah, onarım nitelikli projeler desteklenmelidir. Isı yalıtımı 
sistemlerinin kullanılması, güneş enerjisi kullanımı, daha sağlam 
ve yenilenebilir yapı malzemelerinin kullanımını destekleyen 
yasal önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. 

Planlarda yerleşik alan ve gelişme dengesi, mevcut konut stoğunun 
korunması ve geliştirilmesine yönelik kurulmalıdır. Bu stoğun 
saptanması, belirli bir envanter çalışması yapılarak 
sağlanmalıdır. 

Belirli ölçeklerde (1/500, 1/200 vb) koruma, ıslah ve 
geliştirmeye yönelik analiz, sentez, değerlendirme ve planlama 
çalışmalarının yapılması gereklidir. 

Bu çalışma sonucunda, yapıların ekonomik ömürlerinin saptanarak, 
her bir yapıya müdahale biçimlerinin belirlenmesi, bakım, onarım 
ve yeni yapılaşmaya ilişkin yöntemlerin ve koşulların 
belirlenmesi ve yerel yönetimlerce yapı onarım, bakım ve 
yenilenmeye ilişkin kriterlerin geliştirilerek uygulanması 
gerekmektedir. 
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Bu çalışma, aynı zamanda çevreye ilişkin sosyal ve teknik 
altyapıyı iyileştirici (upgrading) ve kentsel yaşam çevresi 
kalitesini arttırmaya yönelik verilerin saptanması ve uygulamaya 
ilişkin yöntem ve modellerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Koruma, bakım, ıslah vb. operasyonlar için gerekli uzman, 
teknisyen, usta, çırak vb. elemanların yetiştirilmesi ve 
örgütlenerek hizmete sunulması amacıyla, teknik ve uygulamalı 
eğitim kuruluşlarında gerekli düzenlemelerin yapılması 
gereklidir. Tamir, bakım, onarım, tadilat, konfor koşulları vb. 
konularında uzmanlaşmanın sağlanması ve yetki belgeli ustaların 
yaygınlaştırılması, zaman, malzeme ve para tasarrufu 
sağlayacaktır. Bu konuda, ıslahı ve bakımı öngörülen konut 
alanlarında yaşayanların çevre ve yapılarının bakımı, ıslahı, 
korunması, çağdaşlaştırılması vb. konularda bilinçlendirilmesi, 
eğitilmesi ve projelerin uygulama süreçlerine aktif parasal ve 
emek katılımlarının sağlanması önem taşımaktadır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

IX.TOPLU KONUT YERLEŞMELERİ, YÖNETİM VE İŞLETMESİ 

1. GİRİŞ 

1980'li yıllardan itibaren "Toplu Konut" olgusu ülkemizdeki 
kentleşme ve konut politikaları içinde önemli bir yer tutmuş ve 
kamu fonları ile büyük ölçüde desteklenmiştir. Toplu Konut 
Fonu1ndan kredilendirilen konut birimi sayısı 1992 yılında 900 
binin üstüne çıkmış ve 1993 yılı sonuna kadar bu konutların 
tamamının bitirilmesi programlanmıştır. Bu demektir ki 1993 yılı 
sonuna kadar kamu idaresinin sunduğu "toplu konut" kaynaklarından 
bir milyon'a yakın aile ve dörtbuçuk ile beş milyona yaklaşan bir 
kentli nüfus yararlanmış olacaktır. Toplu Konut idaresi'nin 
doğrudan ürettiği ve sunduğu toplu konutları ve özel şirketler 
tarafından gerçekleştirilen toplu konut alanlarını da dikkate 
alırsak, ülke kentlerinde oluşan ve iskana açılan toplu yaşama 
alanlarının ne denli önem kazandığı ortaya çıkmaktadır. 

Bireysel konut üretiminin yerini giderek toplu konut üretiminin 
alması, konut blokları dışındaki çevrelerde toplu ihtiyaçlar için 
ortak alan ve tesislerin bulunması ve ortak hizmet üretilmesi, 
konut dışı çevrenin ortak fayda ve değer yaratıcı nitelikler 
taşıması Toplu Konut Alanlarında yönetim ve işletme sorunlarını 
gündeme getirmiştir. 

Çeşitli üretim ve sunum biçimleri ile oluşturulan toplu konut 
çevrelerinde yaşayan ve yaşayacak kullanıcıların fiziksel ve 
sosyal ihtiyaçlarının kaliteli, hızlı ve en az kaynak kullanımı 
ile sağlanması için konut yapılarının ve ortak alan ve tesislerin 
bakılması, onarılması, işletilmesi ve aynı zamanda toplu yaşam 
gereği sosyal aktivitelerin yaratılması, yaşanabilir ve sağlıklı 
çevreler için zorunluluk taşımaktadır. 

Ne var ki ülkemizde son 10-15 yıldır üretilen toplu konut 
alanlarının yalnız üretim boyutu üzerinde durulmuş, 
projelendirme-uygulama ve uygulama sonrası yönetim-işletme 
aşamalarının taşıdığı tamamlayıcılık ve bütünlük ihmal 
edilmiştir. Dolayısıyla geleneksel ya da endüstriyel konut üretim 
teknikleri ile ortaya çıkan toplu konut alanlarında teknik 
altyapı ve sosyal donatıların yetersizliği, teminindeki güçlükler 
ve yapım sonrası çeşitli yönetim, hizmet ve işletme sorunları 
yoğun olarak ortaya çıkmıştır. 

Her ne kadar kat mülkiyetine dayalı parsel ve blok ölçeğindeki 
yönetim biçimi 1965'den bu yana yapılan yasal düzenleme ve 
değişikliklerle günümüze kadar geçerliliğini sürdürmüşse de, bu 
tür bireysel mülkiyet kaynaklı yönetim düzeninin toplu yapı 
alanlarında işletilemediği, ortak alan ve tesislerin yönetimi 
için örgütlenmeyi zorlayıcı ve düzenleyici hukuki kuralların 
olmadığı bilinmektedir. 
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1983 sonrası yapılan yasa değişiklikleri ile bir parselde birden 
çok yapı inşa edilebilmektedir. Dolayısıyla parsel, yapı adası 
özellikleri kazanmakta, konut blokları dışında ortak kullanıma 
açık alan ve tesisler ortaya çıkmaktadır. Kamuya terkedilen 
yerler dışında, ortak alanlarda yatay mülkiyet de 
oluşabilmektedir. Ancak, bireysel mülkiyetlerin toplamı olarak 
belirlenen ortaklaşa (müşterek) mülkiyet esasına dayalı bir 
sistemde her kat maliki yalnız kendi maddi çevresine karşı 
sorumluluk duymakta, kendi bağımsız mülkü dışındaki çevreye 
ilgisiz kalmakta ve ortak bakım ve yönetime katılmamaktadır. 

Sonuç olarak toplumsal, teknolojik ve ekonomik koşulların 
değişimine paralel biçimde ortaya çıkan ve "Toplu Konut" ismini 
verdiğimiz yaşama çevrelerinde konut ve nüfus sayısı artmış, 
ortak kullanım mekan ve araçlarına sosyal ve teknik hizmetlere 
ihtiyaç oluşmuştur. Dolayısıyla konut işletme sorunları tek yapı 
ölçeğinden yerleşme birimleri ölçeğinde, hatta bazı hallerde yeni 
yerleşme, kent parçası ölçeğine kaymıştır. Konutların 
bakım/onarım/işletmesiyle ilgili teknik hizmetler yanında, ortak 
alan ve tesislerin işletilmesi, sosyal, sağlık eğitim ve kültürel 
hizmetlerin sağlanması, kamu yönetimleri ile ilişkiler kurulması 
ve işbirliği yapılması vb. uzmanlık gerektiren hizmetler 
gelişmiştir. Bu çok boyutlu gelişmeler de bugünkünden farklı 
mülkiyet, örgütlenme ve yönetim biçimlerine gereksinimi ortaya 
çıkarmaktadır. 

Toplu konut çevrelerinde ölçek ve boyutların büyümesi mülkiyet 
sisteminde değişmelere neden olmaktadır. Tek kişi veya bir yapı 
bloğu içindeki maliklerin oluşturduğu küçük konut yönetim ve 
işletme ölçeği yerini, kooperatiflerde olduğu gibi ortak 
mülkiyet ya da karma bir mülkiyet olarak tanımlanabilecek büyük 
konut işletmelerine bırakmaktadır. 

2.TOPLU KONUT ALANLARINDA FARKLI SUNUM BİÇİMLERİNE GÖRE SORUNLAR 
VE ÖNERİLER 

Türkiye'deki "Toplu konut" projelendirme-uygulama ve yapım 
sonrası yönetim ve işletme sorunlarının yaşandığı dört tür 
belirgin Toplu Konut sunum modeli bulunmaktadır. 

a) Kooperatif birlikleri ve bağlı kooperatiflerce 
gerçekleştirilen toplu konut alanları, 

b) Özel toplu konut yapım şirketlerinin gerçekleştirdiği toplu 
konut alanları, 

c) Kamu Bankası niteliğindeki Emlak Bankası'nın geliştirdiği 
toplu konut ve yeni yerleşim alanları, 

d) Toplu Konut İdaresi'nin geliştirdiği toplu konut ve yeni 
yerleşim alanları, 
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Bu toplu konut örneklerinin, büyük kent ve kentlere ait yönetim 
ve imar sınırları (il sınırları, belediye sınırı, mücavir alan 
sınırı) içi ve dışındaki yer seçimlerine bağlı olarak Valilik ve 
Belediye hizmetleri konusunda yakın ilişkileri ve süreklilik 
gösteren sorunları vardır. Bu sorunların en önemli nedeni de 
toplu konut planlama ve imar izinlerine ait yetki dağılımının 
dağınıklığı yanında, Valilik ve Belediyelerin hem örgütlenme hem 
de hizmet sunumu bakımından yetersiz ve hazırlıksız olmalarıdır. 
Özetle, kent yönetimleri kentlerin toplu yapı ve yeni yerleşim 
alanları ölçeğinde büyümesi ve gelişmesine ilişkin yasal, 
yönetsel ve finansal araçlardan yoksundur, mevcut araçların bu 
amaçla kullanımında da büyük ölçüde yetersizlik ve uyumsuzluklar 
bulunmaktadır. 

Yukarıda adı geçen "Toplu Konut" sunum modellerinde karşılaşılan 
sorunlar ve geliştirilen öneriler konusunda Toplu Konut 
İdaresi'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konut Araştırmaları 
Merkezi'nde yaptırdığı bir araştırma projesinin bulgularından da 
yararlanarak oluşturulan kısa açıklamalar aşağıda verilmektedir. 

2.1. Kooperaitf Birlikleri ve Kooperatiflerce Gerçekleştirilen 
Toplu Konut Alanları 

Kamu kaynakları (kredi ve fonlar) ile desteklenen en büyük kesim 
konut-yapı kooperatifleridir. Kooperatifler konut 
talebi/ihtiyacının örgütlenmesi için bir araçtır. Oysa, Türkiye 
örneğinde, özellikle kooperatif birliklerinin etkin olması ile, 
toplu konut ve yeni yerleşim alanlarının planlaması, 
projelendirilmesi, inşaat ve ihale süreçleri içinde ağırlıklı 
olarak rol almışlardır. Dolayısıyla kredi ve finansman 
mekanizmaları ile yoğun ve sürekli bir_ilişki içinde çok boyutlu 
sorunlarla da karşılaşmışlardır. Özellikle 1984 sonrası 
kooperatifçilik hareketi çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve çok 
kapsamlı kooperatif sayıları, ortak, alan ve konut rakamları 
ortaya çıkmıştır. Türkiye'de geçerli kooperatifçiliğin kamu 
kaynaklarından azami ölçüde yararlanarak "mülk konut" edinme 
amaçları ile sınırlı kaldığı gerçeği de bilinmektedir. 
Kooperatif örgütlenmesi yalnız mülk konut edinme, bireysel 
kullanım ve daha sonra piyasada el değiştirme amaçları ile 
koşullandığında, konut dışı alanların ve ortak tesislerin 
yönetimi, bakımı ve işletmesi, bireysel malikler açısından 
önemini kaybetmektedir. 

Kooperatif yasasına göre kooperatif örgütünün özel-tüzel kişiliği 
konut inşaatı bittikten sonra sona ermektedir. Kooperatifin 
sürekliliğini ve konut dışı ortak alan ve tesislerin yönetimi ve 
işletmesi için parsel/blok dışında örgütlenmeyi zorlayıcı yasal 
kurallar bulunmamaktadır. Dolayısıyla toplu konut alanlarında, 
konut blokları dışında düzenli ve bakımlı bir çevre 
oluşturulamamaktadır. Özetle bireysel mülkiyet ve bireysel 
mülkiyetlerin toplam olarak belirlenen bir sistemde "bağımsız 
bölüm" sahibi malikler kendi dışındaki çevreye yeterli düzeyde 
ilgi ve sorumluluk duymamaktadır. 
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Yukarıda belirtilen araştırma projesi bulgularına göre kooperatif 
birlikleri toplu konut alanlarında yapım sonrası yönetim ve 
işletmenin örgütlenmesinde, konut dışı alan ve tesislerin 
yönetimini üstlenmede henüz yaygın ve önemli bir etkinliğe 
kavuşamamışlardır. Birliklere ilişkin Başarı Düzeyi büyük 
kentlerdeki kooperatif yöneticilerine göre; Ankara'da % 82 
ağırlıkta Başarılı, İstanbul'da % 55, İzmir'de % 60 oranında 
"Başarısız" olarak değerlendirilmiştir. Türkiye genelindeki 
soruşturmaya göre, birliklerin başarı düzeyi % 39 mertebesinde 
kalmıştır. 

Kooperatif birlikleri kent kooperatifçiliği anlamında henüz 
yeterli hizmet sunamamalarına karşın; hem kooperatif yöneticileri, 
hem de kooperatif ortağı kullanıcılar sürekli kent 
kooperatifçiliği hizmeti istemekte ve Birlikler'in bu amaçla 
örgütlenmesini desteklemektedir. Bu öneriler önemli bir gelişmeyi 
vurgulamakta ve kooperatif birliklerine ve bağlı kooperatiflere 
yeni hedefler göstermektedir. 

Belediye Hizmetlerine İlişkin Sorunlar: 

Kooperatiflerin gerçekleştirdiği toplu konut alanlarında belediye 
hizmetleri sunumu olumsuzluk göstermektedir. Belediyeler temel 
alt yapı (kanal, su, yol, vb.) hizmetlerinde % 50-60 düzeyinde 
başarılı olmuşlardır. Ancak çöp, aydınlatma, otobüs, vb. 
hizmetlerde ancak % 30 düzeyinde yeterli olabilmektedir. Yeşil 
alan, spor-oyun alanları ve otopark hizmetlerinde büyük ölçüde 
yetersiz kaldıkları vurgulanmaktadır. 

Konut dışı alan ve tesislerin yönetim ve işletmesine ilişkin 
sorunların sıralanmasında, 

* Belediye ve Kuramların ilgisizliği, 
* Kooperatif ortaklarından aidat toplanamaması, 
* Kat mülkiyeti sisteminin yetersizliği, 
* Kooperatif birliklerinin ilgisizliği 

öne sürülmektedir. 

Kooperatif Konut Alanları İçin Kooperatiflerce Önerilen Yönetim 
Biçimleri; 

Konut kooperatiflerinin yapım sonrası yönetim konusunda yeterli 
düzeyde örgütlenmeye kavuşamadıkları anlaşılmaktadır. Özellikle, 
konut dışı alan yönetimi, işletmesi ve hizmet sunumunun 
örgütlenmesinde kooperatiflerin yasal, idari, mali ve eğitsel 
sorunlarının çözümüne destek verilmesi gerekmektedir. Kooperatif 
birliklerinin ve belediyelerin, kooperatiflere yeterli hizmet 
sunulması amacıyla, işbirliği yapmalarının sorunları önemli 
ölçüde azaltacağı ortaya çıkmaktadır. 
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Kooperatiflerin önerdiği yönetim-hizmet sunumu biçimleri önem 
sırasına göre şöyle sıralanmaktadır: 

1. Kooperatif birliklerinin kent kooperatifi hizmeti sunması, 
2. Site Yönetiminin örgütlenmesi, 
3. Blok Yönetiminin devam etmesi, 
4. Hizmet-İşletme Kooperatifleri örgütlenmesi, 

Bu öneriler kooperatif konut alanlarının yapım sonrası 
yaşatılması için çok önemli yönlendirmeleri içermektedir. 

* Sürekliliği olan kooperatifçiliğin ve konut dışı alanlarda orta 
mülkiyete dayalı kooperatifçiliğin kabul göreceği ortaya 
çıkmaktadır. 

* Site yönetimine ihtiyaç olduğu fakat bu tür üst örgütlenmenin 
blok yönetimi ile birlikte ele alınması gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

* Kooperatifler, bugünkü belediye yapısının yetersizliğine karşı 
küçük ölçekli ve yaygın yerel yönetim örgütleri 
istemektedirler. Mahalle ve semt ölçeğinde belediye hizmet 
örgütlerinin geliştirilmesi önerilmektedir. Kooperatifler 
Birlik ve Site ölçeğindeki yönetimlerin gerekliliğine inanmakta 
fakat belediyelerin yeni bir model içinde örgütlenerek hizmet 
sunmasının kaçınılmaz olduğunu işaret etmektedirler. 
Dolayısıyla kooperatif ve site ölçeğinde örgütlenmenin belirli 
alan ve nüfus düzeyinde geçerli ve sürdürülebilir olduğu, 
bunun üzerinde hizmetlerin gerçekleştirilmesinin seçimle gelen, 
katılıma açık yerel yönetimlerce yapılmasının gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. 

Yapılan araştırmalardan konut dışı çevrenin yönetimi ve işletmesi 
bakımından optimum büyüklük ve ölçek konusunda anlamlı bir sonuç 
bulunamamıştır. Ancak, gerek toplu konut üretimi gerekse yapım 
sonrası yaratılan fiziki ve sosyal çevrede olumlu bir 
örgütlenmenin birkaç adadan oluşan ençok 150-200 konutluk küçük 
komşuluk ölçeğinin yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Dar gelirli 
kooperatiflere göre daha üst gelirli gruplarının çoğunlukta 
olduğu kooperatiflerde komşuluk birimi büyüklüğünde (300-400 
konut ve 1500-2000 nüfus) Toplu Yapı Yönetimi niteliğinde üst 
örgütlenmelerin (Site Yönetimi) veya kooperatif birliğinin 
örgütlediği kar amaçsız hizmet-işletme kooperatiflerinin etkin 
olabileceği ve ortak işletme-hizmet kooperatiflerinin etkin 
olabileceği ve ortak işletme-hizmet masraflarının bir ölçüde 
karşılanabileceği de ifade edilebilir. Ancak büyüklük 500-1000 
konutluk bir ölçeğe ulaştığında böyle bir toplu konut komşuluk 
biriminin yönetim ve işletmesi kapsamına özel belediyecilik 
hizmetleri de girmekte, ortak hizmetlerin maliyeti hızla 
yükselmektedir. Kooperatiflerce geliştirilen toplu konut 
alanlarında çoğunlukla orta gelirli ailelerin oturduğu ve ortak 
harcamalar için sınırlı bütçe ayrılabileceği gözönünde 
tutulduğunda optimum büyüklüğün 150-200 konutluk site ölçeği 
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olduğu vurgulanmaktadır. Sürekli kooperatifçilik modeli 
geliştirildiğinde ve birliklerin yönetim ve işletme amaçlı 
örgütlenmeleri halinde ise 300-400 konutluk komşuluk biriminin 
yeterli bir yerleşim ölçeği olacağını söyleyebiliriz. 

2.2. Özel Toplu Konut Yapım Şirketlerinin Gerçekleştirdiği 
Toplu Konut Alanları. 

Özel yapım şirketlerinin kent dışında geliştirdiği toplu konut 
alanları çoğunlukla üst gelirli sosyal gruplara hitabetmektedir. 
Özel şirketlerin toplu konut üretimi için asgari 400 konutluk 
alanlardan başlayarak 1000-1500 konutluk ölçeklerde çalıştıkları 
izlenmektedir. Toplu konut yerleşim büyüklüklerinin sermaye 
gruplarının birlikte girişimleri sonucu kent dışı yeni yerleşim 
(yaygın deyimi ile uydukent) ölçeklerin doğru geliştiği de 
bilinmektedir. Bu tür toplu konut alanlarında gerçekleşme en az 
5-10 yıllık bir dönemde, aşamalar halinde olmakta, dolayısıyla 
bir yandan bitirilen konutlar iskana açılırken, diğer aşamaların 
inşaatları sürdürülmektedir. 

Yapımcı şirketler konut dışı alan ve tesislerin getirdiği değer 
artışına bağlı olarak "özel servis şirketleri" kurmakta ve konut 
birimlerini düzenli ve bakımlı çevresiyle birlikte 
pazarlamaktadırlar. 

Kat malikleri kendi blokları içinde kat mülkiyeti yasasına göre 
blok yönetimi için örgütlenmektedir. Konut dışı tüm açık alan ve 
yapılı tesislerin yönetimi ve işletilmesini, konutların satışı 
aşamasında alıcı ile yapılan özel sözleşme ile yapımcı şirket 
yüklenmektedir. Kat maliklerinden bu hizmete karşılık özel servis 
şirketinin belirlediği aylık ödentiler tahsil edilmektedir. Özel 
yapımcı şirket işletme maliyetini karşılamak ve de aylık 
ödentileri belirli düzeylerde tutabilmek amacıyla kendi 
mülkiyetindeki rant tesislerinin gelirlerini de, toplu konut 
alanındaki diğer inşaatlar sürdüğü aşamalarda, konut dışı işletme 
harcamalarına destek olarak kullanmaktadır. Ancak özel şirket bu 
hizmeti bir prestij ve pazarlama aracı olarak ve inşaatlar devam 
ettiği sürede kullanmaktadır. 

Özel servis hizmetinin sürekliliğini sağlayacak, yapımcı şirketi 
bu konuda zorlayacak ya da denetleyecek veya kat maliklerine 
ortak hizmet ve işletme yönetimine zorunlu katılımını sağlayacak 
yasal bir düzenleme veya zorunluluk yoktur. Dolayısıyla özel 
şirketlerce geliştirilen toplu konut alanlarında yerleşen 
aileleri ve yapımcı kuruluşların görev ve yetkilerini 
düzenleyecek, örgütlenme biçimlerini tanımlayacak yasal 
önlemlere ihtiyaç bulunmaktadır. 

(Toplu konut alanlarından beklenen düzenli ve sağlıklı yaşam 
çevrelerinin sürekliliğini sağlamak için bireysel konut 
sahipliliği yanında konut dışı ortak alan ve tesislerde 
bölünmemiş ortak/birlikte sahipliliği proje ölçeğinde sağlayacak 
yani mülkiyet ve örgütlenme modellerine ilişkin öneriler rapor 
sonunda verilmektedir.) 
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2.3.Bankaların Geliştirdiği Toplu Konut ve Yeni Yerleşim Alanları 

Toplu Konut ve yeni yerleşim alanları üretimi ve pazarlamasında 
en etkin banka Emlak Bankası'dır. Emlak Bankası son 10 yıl içinde 
konut üretim ölçeğini ve standartlarını üst düzeylere çıkarmış ve 
genellikle üst gelir gruplarına yönelik lüks konut çevreleri 
üretimine ağırlık vermiştir. 1950'lerde başlatılıp 1980'li yıllar 
içinde de etaplar halinde sürdürülen Ataköy uygulamaları ve daha 
sonra İzmir ve Ankara'da başlatılan yeni yerleşim denemelerinin 
getirdiği birikimle adı geçen kamu bankası büyük ölçekli 
bahçeşehir ve uydukent projelerine yönelmiştir. 

Emlak Bankası'nm çeşitli kentlerde başlattığı toplu 
yerleşim projeleri içinde en önemlisi olan İstanbul-Bahçeşehir 
girişiminde, 17000 konutluk ve en az 9 yıl süreli bir 
yatırım programlanmıştır. Büyük ölçekli bu "uydukent" 
projesinin etaplar halinde kullanıma sunulması ve işletmeye 
alınıp yönetilmesini sağlamak üzere, yürürlükteki Kat Mülkiyeti 
Yasası'nm yetersizlik ve dar kapsamını aşmayı amaçlayan bir 
Hizmet ve işletme Şirketi modeli geliştirilmiştir. Bu modelde 
önerilen şirket, kat mülkiyeti yasasındaki dışarıdan yönetici 
statüsündeki bir şirket olarak kurulmakta ve uydukent ölçeğinde 
Yönetim Hizmeti, idari Servis Hizmetleri (güvenlik, çöp toplama, 
kapıcılık, iç ve dış mekanların bakım ve onarımı, vb.), Teknik 
Servis Hizmetleri (su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, yol, 
ısıtma, asansör ve tesisat santralları, vb.), işletme Hizmetleri 
(fidanlık-bahçe ve yeşil alanların bakımı, uluşım ve toplu taşıma 
hizmetleri, eğlence, rekreasyon, kültürel ve sportif hizmetler, 
haberleşme ve basm-yayın hizmetleri) ve Sosyal Hizmetler (eğitim 
ve sağlık tesisleri kurulması ve işletilmesi, vb.) gibi çok geniş 
kapsamlı bir Hizmet ve İşletme zincirini üstlenmek istemektedir. 

Bu modelde Bahçeşehir'de kat maliki olanların blok ve toplu yapı 
ölçeğinde tüm yönetim ve hizmet yetkilerinin özel şirket elinde 
toplanması öngörülmektedir. Özel şirket, niteliği gereği olarak, 
tüm yönetim ve işletme hizmetlerini kar amaçlı bir özel kuruluş 
olarak örgütlenmeyi ve pazarlamayı hedeflemektedir. Dolayısı ile, 
bugünkü belediye ve kamu hizmet sunum mekanizmaları ile aşılması 
mümkün olamayan teknik ve sosyal alt yapı ve hizmet sunumu 
yapısının ve ortaya çıkan sorunların ancak özel şirket modeli 
ile çözüme kavuşturulacağı varsayılmaktadır. 

Doğal olarak yönetim ve hizmet sunumunun tamamen özelleştirilmiş 
bir düzenleme içindeki böyle bir yerleşmede, ancak 
bunun bedelini ödeyebilecek güçteki sosyal grupların 
oturması gerektiği de ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda açıklanan uydukent özel hizmet ve işletme modeli 
ülkede anayasa çerçevesinde yürürlükte olan kent yönetimi ve 
kamu hizmetleri sunum biçimlerini yetersiz bularak 
geliştirilmesi önerilen bir modeldir. Dolayısıyla yalnızca kat 
mülkiyeti yasasında değişiklik ve ilaveler yaparak yürürlüğe 
konulması söz konusu olamayacak düzeyde önemli bir öneridir. Bu 
önemli konu ancak merkezi yönetim ve yasama organında ortaya 
çıkacak siyasal seçimlere bağlı olarak ve mevcut yerel yönetim 
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kademeleri dışında, yeni yerleşimlerin özel yönetimine olanak 
tanıyacak özel bir yasal düzenleme içinde tartışılabilir. 

2.4.Toplu Konut İdaresi'nin Geliştirdiği Toplu Yerleşim 
Alanları 

Toplu Konut İdaresi orta ve orta-üst gelirli aileleri mülk konut 
sahibi yapma politikası içinde büyükşehirlerde örnek nitelikte 
yeni yerleşim alanları gerçekleştirmektedir. Büyük ölçekli (4000- 
5000 konutluk aşamalar halinde kullanıma açılan) bu yeni yerleşim 
projelerinde, projelendirme-uygulama ve uygulama sonrası yönetim 
ve işletme birlikteliği ve tamamlayıcılığı sağlanamadığı için, 
mevcut kat mülkiyeti yasasının yetersizliklerinin bir ölçüde 
aşmayı amaçlayan Toplu Yapı Yönetim Modeli deneyimi 
yapılmaktadır. Ancak son birkaç yıldır uygulanmaya çalışılan bu 
yönetim ve hizmet sunumu modelinin, büyük ölçekli altyapı ve 
ortak tesislerin yeraldığı bir yeni yerleşim alanında sürekli ve 
başarılı olması şüphelidir. Çünkü yeni bir kent parçası ve hatta 
yeni yerleşim alanlarında yönetimin ve işletmenin ölçeği, burada 
yaşayan çoğunlukla orta gelirli mal sahibi ve kiracı ailelerin 
ödeme güçleri içinde katılımının ve sürekliliğini sağlayacak 
boyutların çok üstündedir. Mülk sahibi yapılması amaçlanan 
ailelerin ve kiracıların her yıl giderek artan işletme ve hizmet 
maliyetlerini çok yakın gelecekte karşılamaları olanaksız 
görünmektedir. Dolayısıyla devlet eli ile geliştirilen örnek 
yeni yerleşim alanlarında hızla yeni belediye birimlerinin 
oluşturulması ve merkezi bütçeden, bu alanlar için öngörülen 
sosyal ve teknik altyapının nitelikli düzeyde uygulama ve 
yaşatılmasını sağlayacak kaynakların sağlanması gerekecektir. 
Ancak, geçerli belediye sistemi ve finans kaynakları kapsamında, 
büyük ölçekli kamu yatırımları ile oluşturulan teknik ve sosyal 
altyapı alan ve tesislerinin nitelikli olarak yaşatılması, 
kullanıcıların katkıları da sağlansa, olanaklı görülmemektedir. 
Bu nedenle, kamu fonları ile gerçekleştirilen bu yeni yerleşim 
alanlarında geçiş dönemi sayılabilecek en az 10 yıllık bir süre 
uygulamada kalacak ve kamu fonları ile desteğin sürdürülebileceği 
bir yerel yönetim modeli geliştirilmelidir. Bu önlemin alınması 
içinde gündemde bulunan yeni belediye yasası çerçevesinde yeni 
yerleşmeler için özel hükümlere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yukarıda dört tür toplu konut sunum biçimi içinde geçerli olan 
sorunlara çözüm getirecek önlem ve yasal düzenleme başlıkları 
şöyle sıralanabilir: 

a) Toplu konut projeleri, nüfus ve konut sayısı büyüklükleri 
dikkate alınarak ve bu nüfusun gereksinimi olan sosyal ve 
teknik altyapı ve diğer hizmet ve tesislerin sayı ve 
çeşitliliğine göre Ada, Site, Mahalle, Semt, Kentsel Birim 
(yeni yerleşme) ölçeklerinde gruplandırılmalıdır. Bu 
gruplandırma hem planlama ve projelendirme aşamasında hem de 
uygulama ve uygulama sonrası yönetim ve işletme aşamalarındaki 
teknik ve yönetsel örgütlenme biçimleri için zorunlu 
görünmektedir. Bu konuda İmar Yasası,Toplu Konut Yasası ve Kat 
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Mülkiyeti Yasası'nda belirli yerleşim ölçeklerine kadar 
hükümler getirilmelidir. 

b) Her tür ve ölçekte toplu konut yatırımının planlama-
projelendirme, uygulama ve yönetim-işletme üçlüsü içinde 
birbirini bütünleyiciliği olan komple bir proje paketi 
biçiminde hazırlanması ön koşul olarak kabul edilmelidir. Bu 
"Proje Paketleri"nin toplu konut konusunda uzmanlaşmış teknik 
danışmanlık bürolarınca oluşturulması ve onay için hazır 
duruma getirilmesi esas olmalıdır. 

c) Toplu konut alanlarının yerseçimi kentlerin nazım planları 
ile tutarlılık içinde olması için günümüzdeki mevzuata göre 
belediye ve valilik arasında dağılan yetkilerin yerel 
yönetimlerde toplanması için toplu konut ve imar yasalarında 
değişiklik yapılması zorunlu görülmektedir. 

d) Toplu konut projelerinin onay sürecinin belediyelerin mevcut 
imar dairesi pratiği içinde ve parsel ölçeğinde uygulama 
düzeni çerçevesinde sürdürülmesi çok önemli zorluklar ve zaman 
kayıpları yaratmaktadır. Belediyelerin planlama ve imar 
dairelerinin, yeni kentsel büyüme biçimleri ile tutarlı 
şekilde yeniden örgütlenmesi ve toplu konut yatırım 
projelerinin onay işlemlerinin kurulacak nitelikli teknik 
servisler içinde yürütülmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla belediyelerin etkin hizmet sunumu için yeniden 
kademelenmesi (semt belediyeleri ve belediye şubeleri, vb.) ve 
nitelikli olarak teknik örgütlenmesi, planlama programlama (imar 
programları ile toplu konut yatırım alanları altyapı ve hizmet 
sunumu arasında tutarlılık) ve uygulamanın denetimi arasındaki 
ilişkileri sağlayacak biçimde yeniden düşünülmelidir. Bu konudaki 
sınırlamaları aşmak üzere Belediye Yasası, İmar Yasası, Toplu 
Konut Yasası'nda değişiklikler ve uzman teknik personel 
istihdamına ilişkin yeni yasal düzenlemeler söz konusudur. 

e) Toplu Konut sunumunda önemli bir yer tutan kooperatiflerin 
örgütlenmesi, görev ve yetkileri ve denetim organları 
işlevlerini belirleyen, kooperatiflerin sürekliliğini ve ortak 
mülkiyet biçimlerini, dolayısıyla yönetim ve işletme 
aşamasındaki konumlarını tanımlayan Toplu Konut-Yapı 
Kooperatifleri Yasası geliştirilmelidir. 

f) Kent dışında ve gelişme alanlarında büyük ölçekli toplu 
yerleşim (kent parçası-semt) ve yeni yerleşim alanlarının 
yerseçimi, planlama, projelendirme, uygulama ve yönetim-
işletme sorunlarını bütünlük içinde ele alan, kamu ve özel 
yatırım projelerinin gerçekleşmesini düzenleyen Yeni Yerleşim 
Yasası ve yönetmelikleri çıkarılmalıdır. Bu yasa ile ilişkili 
olarak altyapı, kamu hizmetleri ve yönetim-işletme konularında 
finansman, teşvik vb. önlemler de getirilmelidir. Dolayısıyla 
634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nm dar kalıplarını aşan, 
toplu yerleşim alanlarında yönetim-işletme sorunlarını 
mülkiyete bağımlı kalmadan çözümleyen düzenlemeleri yaşama 
geçirmek mümkün olabilecektir. 
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3 . TOPLU KONUT VE YENİ YERLEŞİM ALANLARINDA İSKAN EDİLECEK 
FARKLI SOSYAL KESİMLERİN GEREKSİNİMLERİNE CEVAP VERECEK, 
PROJELENDİRME, UYGULAMA VE UYGULAMA SONRASI YÖNETİM VE İŞLETME 
SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRECEK, GELECEĞE YÖNELİK ÖNERİLER 

3.1. Sürekli Kooperatifçilik Esaslı Toplu Konut Alanları 

Günümüzde piyasa koşullarının önemli ölçüde geçerli olduğu 
kooperatif modeli çerçevesinde dar gelirli kentli ailelerin konut 
edinme şansı çok zayıftır. Giderek sayıları ve kentsel nüfus 
içinde ağırlığı artmakta olan dar gelirli aileleri mutlaka 
bireysel konut sahibi yapma politikasının pratikte önemli bir 
düzeyde geçerliliği bulunmamaktadır. 

Önerilen "sürekli kooperatif" modeli içinde kooperatif konut 
alanları üretimi ve sağlıklı yaşama çevresinin oluşturulmasında, 
bugünkünden daha yüksek kamu finansman desteği altında 
belediyeler ve kooperatif birlikleri birlikte görev almalıdır. 

Sürekli kooperatif modelinin hedefi dar gelirli kentli aileler 
olmalı, sosyal konut nitelikli, sürekli ve güvenli oturma ilkeli 
toplu konut alanları yaratılmalıdır. 

* Bu model içinde yer alan kooperatif ortakları, bireysel konut 
sahipliliği yerine toplu konut projesinin ortak sahibi olmalı, 
projenin hazırlık, yapım aşamasından itibaren projenin 
gerçekleşmesi sonrası yönetimi ve konut alanının yaşatılmasında 
kooperatif özel-tüzel kişilik olarak varlığını sürdürmelidir. 

* Sürekli kooperatif modeli demokratik ve eşitlikçi ilkelere 
dayalı olarak birlikte sahipliliğe, uzun süreli güvenceli 
oturma ve toplu yaşamı geliştirme özellikleri taşımaktadır. Bu 
model, kamu konutları (lojman) ve bugünkü kooperatifçiliğe 
alternatif bir politika olarak önerilmektedir. Sosyal 
politikalar içinde gerçek kooperatif konut alanlarının önemi 
kabul edildiğinde bu yaklaşımın geçerliliği ön plana 
çıkacaktır. 

* Öncelikle kamu sahipliliğindeki kentsel topraklarda, kamu 
yönetimleri tarafından doğrudan destekli olarak, küçük konut 
tipolojisini esas alan bir projelendirme içinde, pilot projeler 
olarak düşünülmelidir. 

3.2. Uzun Dönemli Sahiplilik ve Güvenli Oturma İlkeli Toplu 
Konut Alanları 

Özellikle kamu elindeki kentsel topraklarda geliştirilecek alt- 
orta ve düşük gelirli aileleri hedef alacak toplu konut 
alanlarında, toprak mülkiyetinin kamu yönetimi elinde tutulması, 
üretilen konutlar ve çevresindeki ortak alan ve tesislerle 
birlikte uzun süreli (20-30 yıl) oturma güvenceli "kullanım 
tapusu" verilmesi ilkeleri ön planda tutulmalıdır. 
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* Bu modelde uzun dönemli konut ünitesi sahibi aileler ortak alan 
ve tesislerden eşitlik içinde yararlanma ve ortak yönetime üye 
olarak katılma hakkına sahip olmalı ve işletme harcamalarına 
kendi seçtikleri yönetimce belirlenecek payları ödeme 
yükümlülüğünde olmalıdır. 

* Bu tür toplu konut alanları kamu toprağında kamu kaynakları ile 
yaratılan sağlıklı yaşama alanları olarak konut piyasasının 
olumsuz etkilerinden de korunabilecektir. 

* Dolayısıyla günümüzde tüm toplumun ortak olduğu kaynaklar ile 
üretilip tam mülkiyetle bireylere satılan toplu yerleşim ve 
konut alanlarında ortaya çıkan çelişkili duruma sosyal 
politikalar yönünden daha tutarlı bir çözüm yaklaşımı 
geliştirilebilecektir. 

3.3. "Birlikte Sahiplilik" ve "Ortak Yönetim" Modeline Dayalı 
Toplu Konut Alanları 

Toplu konut alanlarından beklenen yalnız bireysel tapulu konut 
ünitelerinden oluşan bir fiziksel ortam yerine, bu alanlarda yeni 
bir sosyal yaşam ve mülkiyet biçiminin de yaratılmasıdır. 

Toplu konut alanlarında ikili bir sahiplilik esası 
geliştirilmelidir. Toplu Konut alanında bir konutun kat mülkiyeti 
tapusunu almak yeterli değildir ve sakıncaları da ortadadır. Bunu 
önlemek için toplu konut tapusu içinde iki mülkiyet saklı 
olmalıdır: a) Bireysel konut ünitesi sahipliliği, b) Konut dışı 
ortak alan ve tesislerde bölünmemiş ortak/birlikte sahiplilik, 
tam yararlanma ve kullanım hakkı. 

* Dolayısı ile toplu konut tapusu elde eden bir kişi o toplu 
konut alanında birlikte sahip olduğu ve birlikte kullanacağı 
ortak alan ve tesislerin yönetim, bakım ve işletmesine tam 
katılma hak ve yükümlülüğünü de böyle bir projeye girerken, en 
başta kabul etmelidir. Yapımcı şirket ve toplu konut malikinin 
hak ve mükellefiyetleri projenin ilan edildiği ve onaylandığı 
tarihte açıklıkla belirtilmeli ve bu durum tapuda da gerekli 
"özel şerh"ler ile güvence altına alınmalıdır. 

* Toplu konut alanında bir konut ünitesi satın alan bir mülk 
sahibi doğrudan kar amaçsız veya belirli işletme koşulları 
içinde kar da edebilen bir yönetim-işletme örgütüne de ortak 
olmalı (ortaklık senedi) ve toplu konut projesinin yer aldığı 
ada ya da site ölçeğinde yetkili olmalıdır. 

* Ortak üst yönetimler özel veya tüzel kişilerle uzun süreli 
anlaşmalar yapmak, özel işletme şirketi kurmak vb. yetkilerle 
donatılmalı, yasal düzenleme içinde ortakların hisseleri, 
yönetimin yetkileri güvenceye alınmalıdır. 

* Toplu konut alanı geliştiren şirket veya kuruluşlar, mülkiyet 
biçimi, yönetim ve işletme koşulları ön proje aşamasında 
belirlenmiş ve yasal güvencelere kavuşturulmuş, projelendirme- 
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uygulama ve uygulama sonrası yönetim ve işletme yapısını 
birlikte geliştirebilen, yasal olarak tescilli (ehliyetli) 
geliştirme kurumu/firması haline dönüştürülmelidir. Dolayısıyla 
özel sektörün geliştirdiği bir toplu konut projesine giren 
orta ve orta-üst gelirli aileler, geliştirici firmanın yerel 
yönetime, tapuya ve ilgili kurumlara deklare ettiği özel koşul 
ve kurallar ile yasal güvenceye kavuşturulacaktır. 

Yukarıda önerilen model içinde geliştirilecek toplu konut 
alanlarında konut yapımcısı ve alıcısına gelir vergisi, emlak 
vergisi vb. bazı muafiyetler ve avantajlar sağlanırsa, bugün 
genellikle üst gelir gruplarına pazarlanan özel yapımcıların 
geliştirdiği toplu konut alanlarının daha alt seviyedeki gelir 
gruplarına yöneltme fırsatları da yaratılabilir. 

Yukarıda ana çizgileri ile açıklanan toplu konut alanlarında 
birlikte sahiplilik ve ortak yönetim modeli gelişmiş dış 
ülkelerde son 20-25 yıldır başarıyla uygulanmakta ve özel yasal 
düzenlemeler ile kurumsallaştırılmış bulunmaktadır. 
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ONUNCU BÖLÜM 

X. SELEKTİF POLİTİKALARIN UYGULANABİLECEĞİ ALANLAR 

1. TATİL KONUTLARI 

1.1. Tatil Konutu Kavramı 

Dünyada ve özellikle Türkiye'de "Tatil Konutları" olgusu bir 
taraftan Turizm Sektörü, Turizm Politikaları, Kıyı ve Çevre 
Sorunları ile birlikte diğer taraftan da kırsal-kentsel 
bölgelerde yerleşme yapıları, idari ve örgütsel yapılanmalar, 
yerel yönetimler, yerel yönetimlere ilişkin sorunlar, koruma 
sorunları, nüfus hareketleri, ülkesel-bölgesel-kentsel-kırsal 
planlama, planlama anlayışlarında ve uygulamadaki yeni eğilimler, 
toprakta mülkiyet yapısı, değişim ve dönüşümleri vb. konularla iç 
içe girmiş bir biçimde ortaya çıkıyor. 

Konuya yönelik sorun alanları da yukarıda sıralanan ilişki 
düzlemleri ile çakışma noktalarında gündeme geliyor. Tatil 
konutlarına ilişkin sıralanan boyutlar ve bunlara yönelik 
politikalar, bağımsız ve birbirlerinden kopuk olarak ele 
alındığında konular yeterince kapsamlı tanımlanamıyor; 
birbirinden kopuk ve sağlıksız gelişebiliyor. 

Türkiye özelinde "Tatil Konutu" olgusu 20. yy'm başlarından beri 
görülmekle birlikte, 1950'li yılların sonlarında farklı bir 
nitelik kazanıyor ve nitel ve nicel sıçramayı 1970'li yıllarda 
gösteriyor. 1980'li yıllar ise sayısal artışın ve dönüşümün 
dorukta olduğu yıllardır. Var olan örneklere ve bulgulara göre 
1985 sonrası, özellikle 1990'lı yıllar sayısal artışın en fazla 
olduğu yıllardır. Aslında Türkiye'de geleneksel yaşam biçimleri 
incelendiğinde, örneğin 19. yüzyılda yöreye göre farklılaşmakla 
ve yapısal değişiklikler göstermekle birlikte yazlık ve kışlık 
ayırımının yaşam içinde yer aldığını görmekteyiz. 

1950'li yılların sonlarından başlamak üzere, tatil konutu olgusu 
hem yerel yönetim örgütlenmeleri açısından hem de planlama 
konuları açısından önemli bir sorun haline gelmiştir. Ülkedeki 
kurumsal örgütlenme biçimleri, bu örgütler arasındaki eşgüdümün 
eksikliği ve yetersizliği, benimsenen planlama anlayışlarının 
parçacı ve durağan nitelikler taşıması, olgu ve sorunlara 
yaklaşımda yetersiz araçlar olarak işlevlerini yerine getiremez 
oluşları, planlama yaklaşımlarının yöneldiği ölçekler arasındaki 
kopukluk ve eksiklikler, bölgesel ve kırsal planlama 
anlayışlarının kentsel planlama yaklaşımları ile bütünleşmemiş 
olmaları, turistlerden elde edilecek döviz miktarını maksimize 
edecek araçların bütün olarak son derece eksik ve yanlış ele 
alınması, Iç Turizm-Dış Turizm dengelerinin yeterince sağlıklı 
kurulamayışı, iç Turizm'in çeşitli toplumsal kesimlerdeki 
kişilerin enerjilerini, fiziksel ve moral sağlıklarını, yaratıcı 
güçlerini yeniden kazanacakları dinlenim etkinlikleri bütünü 
olarak kavranamaması ve ilişkili olarak bu tür hedeflere yönelik 
plan/programların ülkesel ölçekte gündeme gelememesi, "Tatil 
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Konutu" ve "İkincil Konut" olgusunun temeldeki ana belirleyici 
sorun alanlarından bağımsız, kendi başına bir sorun alanı olarak, 
genelde yüzeysel sorun tanımlamaları kapsamı ile sınırlandırılmış 
bir biçimde ele alınmasına neden olmuştur. 

Tercihlenen ana politikaların hayata geçmesini sağlayan yasal 
altyapı da 1950'li yıllardan hatta daha öncelerden bugüne 
sözkonusu politikaların yoruma açık temel araçları olarak işlev 
görmüşlerdir. Geçmişi çok daha önceki yıllara dayanan fakat 
temelleri 1960'lı yılların Turizm Politikaları ile atılan "Dış 
Turizme Dayalı Ekonomik Büyüme" atılımları zamanında aydın 
çevrelerin tutarlı eleştirileri ile gündeme getirildiği halde, 
çizilen doğrultuda herhangi bir değişim gözlenmemiştir. 1970'li 
yılları başında Sn.Tekeli (1971) (330) Ülkede tercih edilen 
Turizm Planlaması ve Turizm Fiziki Planlaması anlayışlarını 
eleştirerek ilgili kurumlara uyarılarda bulunmuştur: 

"... Turizm Fiziki Planlamasını yalnızca dış turistten elde 
edilecek döviz miktarını makisimize etmeye yönelmiş bir , araç 
değil, ülkede endüstrileşmenin sonucu ortaya çıkacak eğlence ve 
dinlenme ihtiyaçlarının karşılanmasında mevcut kaynakların 
kullanılmasını düzenleyen bir araç olarak düşünmek gerekir." 

Ülkemizde geçerlilikte olan yasa ve yönetmeliklerde tatil 
konutlarına yönelik işlevsel veya işlevsel olmayan bir tanım yer 
almamaktadır. 3194 Sayılı Yasa ile ilişkili yönetmeliklerde tatil 
konutları bir gösterim (lejant olarak) yer almaktadır. 2986 
sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde, kredilerin 
açılması ve kullanılmasına ilişkin genel konular içinde tatil 
konutlarını dolaylı olarak tanımlayan anlatımlar bulunmaktadır. 
Bu çerçeve içinde "Arsası, yerleşme yerinin imar planı sınırları 
dışında ve imar planı mevzii olarak onanmış ve ikincil konut 
(yazlık konut) niteliğinde olan konutlar için konut ihtiyacının 
yüksek olduğu yerleşme yerlerindeki konut açığı giderilinceye 
kadar kredi açılmaz" diye bir hüküm bulunmaktadır. Yalnız sözü 
edilen tatil konutlarının niteliklerinin nasıl tanımlandığı 
belirtilmemektedir (Arkon, 1989). 

Genellikle pratiğin bize verdiği deneyimler ve konuya ilişkin 
araştırmalarda tanıma yönelik temel ölçütler içinde "kullanılma 
süresi" yer almaktadır. Tatil konutu kapsamı için, kıyılarda yer 
alan konutlar, nehir, göl vb. diğer su kenarlarında yer alan 
konutlar, köylerde yer alan tatil konutları (orman kenarı, 
kaplıca özelliği gösteren yerleşmeler, arkeolojik nitelikleri 
ağır basan yerleşmeler) olası çeşitlemeleri oluşturmaktadır. 
Ayrıca tipine göre hareketli karavanlar, çiftlik evleri, 
kurulabilir sökülebilir hafif portatif üniteler yine tatil konutu 
yelpazesi içinde belirli noktalarda yer almaktadırlar. 

Genellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda "çoğunlukla 
rekreatif amaçların uzun dönem için kiralanan (1-2 Ay) veya satın 
alınan ve başka bir yerde oturan kullanıcının zaman zaman içinde 
yaşadığı sabit yapılar" olarak (Arkon 1989); veya "uzun bir 
dönem için kiralanan veya ona sahip olanların genellikle başka 
bir yerde ikamet edip çalışmaları koşuluyla sabit temelli 
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yapılardan oluşan, dayanıklı malzeme ile yapılmış; kullanım 
amaçları özellikle rekreatif/turistik, konut birimleri" olarak 
(Taner, 1981) tanımlanmaktadır. 

Sn.Arkon'un (1989) belirttiği gibi; 

"İkincil konut terimi İngilizce'deki second home terimi 
yerine kullanılmaktadır. İkincil sözcüğü ile anlatılmak 
istenen, sahip olunan evler içinde bu evin kaçıncı sırayı 
aldığı değil kullanımda yüklendiği karakteristiklerdir. 
Bunlar da tanım içerisinde belirtilmiştir." 

Dünyada ve ülkemizde tatil konutlarına yönelik çeşitli 
sınıflamalar yapılmıştır. Bunlardan biri Marsdan (1977) 
tarafından Queeneland kıyılarındaki tatil konutları üzerine 
yapılan sınıflamadır. Söz konusu dörtlü sınıflama aşağıda 
verilmektedir. 

a) Sahipleri ve konuklar tarafından yaz tatilinde ve hafta 
sonları kullanılan özel tatil konutları, 

b) Sahiplerince, çoğu kez yaz mevsiminde olmak üzere, gelir 
elde etmek amacıyla kiralanan konutlar, 

c) Özel tatil konutu olarak, ailenin kısa süreli kullanımına 
açık, ancak yılın diğer bölümlerinde başka kuruluş tarafından 
işletilenler, 

d) Yatırım amacıyla satın alınan ancak işletmesi ve kiralanması 
bir şirket tarafından yapılan tatil konutları. 

Sn.Arkon (1989) bugün Türkiye'deki planlama pratiğinin ikincil 
konutlar, turistik tesisten ayırt etme ölçütlerinden birisi 
olarak "mülkiyet" özelliğini getirdiğini belirtmektedir. Yapılan 
açıklamalara göre; 

"Turizm alanında ferdi mülkiyetin tesis edilemiyeceği plan 
hükümlerine bağlanmakta, böylece turizm tesisleri için ülkede 
izlenen her türlü teşvik uygulamasından yararlanma olanağı 
yalnızca kamu kullanımına açık tesislere tanınmaktadır. 
Turizm ve ikincil konut arasında bir yerde durduğu 
tartışılan "devre mülk" ve "apart-otel" sistemlerinin 
değerlendirilmeleri de en doyurucu biçimde mülkiyete 
bakılarak yapılabilir. Apart-otel sistemi sınırlandırılmamış 
turizm alanında ferdi mülkiyetin tesis edilemiyeceği plan 
hükümlerine bağlanmakta böylece turizm tesisleri için ülkede 
izlenen her türlü teşvik uygulamasından yararlanma olanağı 
yalnızca kamu kullanımına açık tesislere tanınmaktadır. 

Çünkü bir tesisi turistik tesis yapan herkese açık olması ve 
dileyenin ücretini ödeyerek dilediği zamanda 
kullanabilmesidir. Devre mülk sisteminin dahi bu açıdan belli 
kişilere, belli sürelerde kullanım tahsisi getirmesi 
nedeniyle turistik tesis niteliği sınırlıdır ve ikincil konut 
özelliği ağır basmaktadır. 
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Taner "apart-otel"lerin ülkemizde yazlık katlar şeklinde 
kullanıldığını belirtmektedir. Ayrıca yapılan tanımlarda "bir 
işletmenin, sahiplerinin kullanımında olmayan sürelerde bunları 
kiralaması ve gelirinin yine malikleri arasında pay edilmesi 
ilkesinin bulunması" gerektiğinde dikkati çekmektedir. Devre mülk 
tanımlamasını yaparken tatil konutu mülkiyetine yılın sadece 
belirli zaman dilimleri içinde sahip olma özelliğine 
değinmektedir (Taner, 1982). ikincil konut veya Tatil Konutu 
yalnız küçük yerleşme birimlerindeki (çoğunlukla kırsal) konut 
özelliğini kapsamamakta, bazı sakinlerin bir başka kentte de 
tatil konutuna sahip olabildiği görülmektedir. 

Türkçe olarak yayınlanmış olan Kentbilim Terimleri Sözlüğü1nde 
(Keleş, 1980) Kavram aşağıda yer aldığı biçimde tanımlanmaktadır: 

"İkinci konut" bir kimsenin sürekli yaşadığı evinden ayrı 
dinlencelerinde, ya da kısa süreli gezilerinde kullandığı 
konut birimi"dir. 

1.2. Türkiye'de Tatil Konutu 

Genelde Türkiye'de "Kıyı Yerleşmelerinde Tatil Konutları" olgusu 
olumlu ve olumsuz boyutları açısından değerlendirildiğinde şunu 
kesinlikle söyleyebiliriz ki, içinde yaşadığımız koşullarda 
Türkiye'de yaşayan mevcut kıyı kullanım süreçleri ve sonuçları 
açısından Anayasa'mızca öngörülen, kıyılardan yararlanmada kamu 
önceliği yeterince sağlanamamıştır. Söz konusu alanlarda çeşitli 
kıyı kuşaklarında yer alan kaynakların kullanımlarının 
rasyonelliği de söz konusu değildir. Var olan uygulamalarda 
Türkiye kıyılarında gerek doğal gerekse çevresel değerler 
açısından koruma ve kullanma dengesi de kesinlikle 
sağlanamamıştır. Kıyılarımızda kesintisiz ve plansız kullanımlar 
sonucu ekolojik dengenin önemli oranda bozulması da söz 
konusudur. Bu tür bir kullanım sonucu ortaya çıkan her tür 
kirlenme (görsel kirlenme de dahil olmak üzere) 
engellenememiştir, engellenememektedir. 

Ülke açısından kıyılarda ağırlıklı olarak yer alan yatırımlar, 
çeşitli açılardan kendi içlerinde tutarlılık taşımamaktadır. 

* Yanlış 
* Sırasız 
* Amaçtan sapmış 

Uygulamalar kıyılara yönelik uygulamalarda egemen olmuştur, hala 
da egemenliklerini sürdürmektedirler (Türkoğlu, 1989). 

Hepimizin bildiği gibi, turizm, dinlenim planlaması (rekreasyon) 
doğal kaynaklar/değerler, doğal ve tarihsel koruma kıyılarda 
öncelikli gelen planlama alanlarıdır. 

154 



Türkiye'de bugünkü zaman kesiti içinde, ikinci konutlar kıyı 
sorunlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır: 

* Fiziksel çarpıklıklar, 
* Yoğunlukların getirdiği turizm ve dinlenim alanları ile 

entegre olmama durumu, 
* Çevresel olumsuz etkiler, nüfus ve yapı yoğunluğu, 
* Yapı ölçeği, 
* Mekanların parçalanması, 
* Çevre kalitesi, 
* Altyapı olanaksızlığı, 
* İşletmecilik açısından çözümsüzlükler, 
* Kaynak savurganlığı, 
* Ölü sermaye yatırımları veya, 
* Parasal kaynakların irrasyonel kullanımı, 
* Ekonomiye katkılarının sınırlılığı, 
* Sağlanan yararların sınırlılığı. 

Türkiye'de kıyıların ve diğer doğal/tarihsel potansiyeli yüksek 
alanların denetlenmesine yönelik yasal çerçeveler yeterli düzeyde 
uygulama olanağı bulamamaktadır (Türkoğlu, 1989). 

Kuşkusuz ikinci konutlarla ilgili sorunlar, ekonomi, toplumsal, 
siyasal boyutlar taşıyan nedenlere dayanmaktadır. 

Dileriz önümüzdeki dönem Türkiye açısından gerek kıyı 
kullanımları gerekse tatil konutlarının daha rasyonel kullanımı 
açısından, olumlu anlamda değişir ve toplumun en azından daha 
büyük bir bölümü gerçek dinlenim olanaklarına sahip olur. 

1.3. Politika Önerileri 

Birey, doğa, toplum arasında yaşam ilişkilerinin karşılıklı 
yeniden yapılanması, değişim ve dönüşümü kapsamında, Türkiye 
özelinde sorunlar irdelendiğinde Metropoliten/Kentsel alanların 
aşırı ve kontrolsüz büyümesi, insanca yaşama olanak vermeyen 
yoğunlukları, ulaşım karmaşası, sanayinin sağlıksız yer seçimi ve 
gelişimi ve benzeri konular sorunların en önemli odak noktasını 
oluşturuyor gibi görünse de, 

* Hızlı nüfus kaybeden ve boşalan çeşitli büyüklükte yerleşimler, 

* Bu yerleşimlerin işlevsizleşmesi, 

* Kırsal alanlardaki sağlıksız dönüşümler, 

* Tek fonksiyona yönelik, çevreyi olumsuz yönde etkileyen, kısa 
dönemli kullanımlar (tatil konutları gibi), 

* Bunların yerleşik nüfus açısından yarar sağlayamayan işleyiş 
biçimleri, 

* Çeşitli alanlarda yatırılan toplumsal sermayenin, ekonomik / 
toplumsal yarar yaratamayan biçimde gerçekleşmesi, 

155 



* Doğal dengelerin, doğal çevrenin bunların tümünün sonucu 
olarak olumsuz dönüşümü, 

vb. konular da en az kentsel/metropoliten olumsuzluklar ve 
dengesizlikler kadar zarar verici ve ülke açısından kritik öneme 
sahiptir. 

Belki de, bu tür sorunların dengesizliklerin, potansiyellerin 
olumlu anlamda dönüştürülmesi, küçük yerleşmelerde yaşam düzeyi 
ve konforunu yükselterek, aşırı kentsel yığılmaların önünün 
alabilecek, çevresel krizleri engelleyebilecek önemli 
stratejilerden birisi olabilir. 

Ne yazık ki sorunların çözümleri yine sorun alanlarının içinde 
aranmaktadır. Halbuki temel müdahale ana sorunun (veya 
sorunların) da içerildiği sistem bütününe yönelik olmalıdır. 

Makro kararlarla eşgüdüm içindeki çalışmalara ait ölçeklerden 
başlayarak, mikro ölçekte ayrıntılı bir analizi gerçekleştirmek, 
bu alanlara yönelik açık ve dolaylı kararları tekdüzelikten 
kurtararak, yaşam kalitesi ve gereksinimlerin karşılanmasında 
zenginleştirici bir etki sağlayacaktır. Her mikro birimde 
doğanın taşıma kapasitesinden hareketle yerleşebilirlik 
olanaklarının sınanması, genelde uzun vadede kır/kent, ayrımını 
ortadan kaldırmayı da amaçlayan yeni yerleşim/yaşam dengelerinin 
kurulmasından farklı bir tavır, farklı bir yöntem olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Gündemde bulunan "EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR" karmaşasını netleştirmek 
anlamında kıyılar ve diğer tüm doğal kaynaklar açısından amaç, 
ekolojik verilerin henüz geçerlilikte olan planlama araçlarına, 
yöntemlerine, yaklaşımlarına entegre edilerek rehabilite edilmesi 
değil, planlamanın, doğa'nın sahip olduğu, sağladığı olanakların 
zenginliğini, sürekliliğini arttırıcı anlamda, doğanın parçası 
olan insana ayrıca doğal bütüne hizmet eden bir araç olarak ele 
alınmasıdır. 

2 . LOJMANLAR 

2.1. Kavram ve Türkiye'deki Konumu 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine kadar, kamu 
personeline lojman teminine yönelik yatırımlar genellikle sektör 
içinde diğer yatırım projeleri ile birlikte (sağlık, eğitim, 
enerji vb. yatırım projelerinin bir bölümü olarak) veya ihtiyaç 
duyulan yerlerde konut sektöründen ödenek sağlamak suretiyle 

ilgili Bakanlık bütçesinde yer almıştır. 1980'li yıllardan 
itibaren konut piyasasındaki kira baskısı dolayısıyla, 
kamulaştırma yolu ile de lojman edinme uygulamasına 
başlanılmıştır. 
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Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde tüm kamu konut yatırımlarının 
konut sektörü içinde yer almasına çalışılmış, ancak bazı 
projelerin özelliği dolayısıyla bu prensip gereği gibi 
uygulanmamıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın, Konut 
Sektörü İlke ve Politikalarında; Kamu inşaatlarında maliyet 
azaltıcı uygulamalar geliştirilerek, "Kamu Lojman Planı" 
inşaatları on yıl içinde tamamlanacaktır" ifadesi yer almaktadır. 
Plan döneminde kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik tahminler 
yapılarak bir uygulama planı hazırlanmış, ancak finansal 
zorluklar sebebiyle uygulanamamıştır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ise "Kamu Lojman 
Yatırımları Kalkınmada Öncelikli Yöreler ile konut sıkıntısı 
çekilen küçük yerleşmelerde sürdürülecektir" politikası yer 
almaktadır. Yıllık yatırım programlarında bu politikaya 
uyulmaktadır. Yıllar itibariyle cari fiyatlarla konut sektörüne 
ayrılan yatırım ve kamulaştırma (bitmiş konut ve arsa alımı için) 
ödenekleri aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo:36 - 1989-1991 Yıllarında Lojman Yatırım ve 
Kamulaştırma Bedelleri 

(Milyon TL.) 

YILLAR YATIRIM KAMULAŞTIRMA 

1989 74.440 10.000 
1990 143.900 16.870 
1991 257.700 288.300 

Lojmana yönelik yatırım taleplerinde genel olarak 
Kalkınmada öncelikli İller ile GAP Bölgesi isteklerine 
cevap verilmeye çalışılmaktadır. Son yıllarda yeni yatırım 
tekliflerinden ziyade yapımı süren projelere ağırlık 
verilmektedir. Öncelikli kuruluşlar. Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı1 dır. 

Halen Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadi 
teşebbüslerine ait 300.000 civarında lojman mevcut olup, bunların 
Kamu Konutları Yönetmeliği1 ne göre büyük onarım bakım işlerinin, 
kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir. Son yıllarda 
kuruluşlar tarafından yapılan yatırım tekliflerinin % 10'unu 
aşan kısmı bakım ve onarım için talep edilmektedir. Bu rakkam 
ileriki yıllarda daha da artacaktır. 

Kamu konutlarının kira birim bedelleri, ilgili Kanun gereği her 
yıl tespit edilmekte olup 1991 yılı için m2'si aylık 350 
lira ile 650 lira arasında değişmekte olup yakıt bedeli de 
aylık 900 lira/m2'dir. Günümüzde, kendi evinde oturan kişilerin 
dahi asgari 350.000 lira konut gideri ödediği bir dönemde, 
lojmanda oturanlar için oldukça istisnai bir durum 
yaratılmaktadır. İki milyonu aşkın kamu personeline sağlanan 
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konut sayısı (300.000) dikkate alındığında, lojmanda oturamayan 
kişilerin çokluğu ve bunların uğradığı kayıp oldukça dikkat 
çekicidir. 

Bugünkü yatırım imkanları ile tüm kamu personelinin lojman sahibi 
olması uzun yıllar alacaktır. Bu sebeple, konut bulunmasında 
zorluk çekilen illerde özellikle Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
ve stratejik önemi haiz kuruluşlara lojman teminine 
çalışılmaktadır. 

Kamu personeline lojman verilmesi uygulamasına devam edilmesi bu 
günkü şartlarda belirli bölgelerde ve belirli kuruluşlar için 
kaçınılmazdır. Ancak, mevcut yönetmelikle bakım ve idamesi 
gittikçe güçleşmektedir. Lojmanların bakımının daha rasyonel 
olarak ele alınabilmesi için mevcut yönetmeliğin değiştirilmesi 
gerekmektedir. İçinde oturan kişilere büyük gelir katkısı olan bu 
uygulamada yakıt vb. gibi giderlerin bu kişilerce karşılanması, 
devlete olan yükün bir nebze olsun azaltması gereğidir. Bu tip 
bir uygulamada, bulunulan yerleşme yerine göre bir farklılaştırma 
getirilebilir. Kişinin maaşı ve m2'ye göre alınacak bedel, bir 
kaynak yaratacak, sorunu bir ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bu 
konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından 1986 yılında bir öneri geliştirilmiş, ancak uygulamaya 
konul amamı ş 11 r. 

Lojman yatırımlarına belirli bölgelerde ve belirli hizmet gören 
kişiler için devam edilmesi gereklidir. Ancak bunların sosyal 
konut niteliğini taşıyan özellikte olması ve donanımlı lojman 
uygulamasına son verilmesi veya asgari ölçüde tutulması ülke 
kaynaklarının rasyonel kullanımı için gereklidir. Lojmanlarda beş 
yıldan fazla oturulmaması, bu imkanın herkes tarafından 
kullanılmasını sağlayacaktır. 

Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine Konut Edindirme 
Yardımı Yapılması Hakkında 3320 sayılı Kanun'un yeterli 
imkanlarla uygulamaya konulması halinde çalışanların konut 
edinmesi daha da kolaylaşacaktır. Özellikle yeteri kadar kiralık 
konut bulunamaması sebebiyle yapılan lojman taleplerinin, mülk 
konut edinilmesini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması ile 
giderilmesi mümkün görülmektedir. 

Planlı dönemlerde toplam konut yatırımların içinde kamu konut 
yatırımları % 3 ile % 10 arasında değişmekle birlikte bu rakamın 
tüm kamu kaynakları (Toplu Konut Fonu, SSK, Emlak Bankası vb.) 
dikkate alındığında çok daha yüksek olduğu açıktır. Konut 
sorununu tamamına yakın bir kısmının özel sektör eliyle çözülmesi 
serbest piyasa ekonomisinin özelliklerinden biridir. Kalkınmış 

Batı Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan kredilendirme sistemi 
buna imkan sağlamaktadır. Devlet yönlendirme ve kontrol ile, 
gerektiği hallerde iskan meselesi dolayısıyla sektörde aktif rol 
üstlenebilir. 
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2.2. Politika Önerileri 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; 

a) Kamu Konutları Yönetmeliği değiştirilmeli ve devlet 
üzerindeki bakım onarım harcamalarını asgari seviyeye 
indirecek tedbirler getirilmelidir. 

b) Gerekli yerlerde ve gerekli personel için lojman yapımının 
sürdürülmesi kaçınılmazdır. Ancak bunun dışına çıkılmamalıdır. 

c) Konut edinmeyi kolaylaştırıcı, kişi gelirleriyle orantılı bir 
kredilendirme sistemi ve gerektiğinde bu sistemin sübvansiyonu 
konut üretimini artırıcı bir etken olacaktır. 

3. STANDART, KALİTE KONTROLÜ VE ÖZEL GÖZETİM ŞİRKETLERİ 

3.1. Bugünkü Durum 

Ülkemizdeki "Standart ve Kalite Kontrol" kavramları ile, kaliteli 
mal üretilebilmesi için alınabilecek önlemler hakkında 
görüşlerimizin belirtilmesine çalışılacaktır. 

Kanımızca ülkemizde "Standart ve Kalite Kontrolü" kavramları 
karıştırılmaktadır. Bilindiği üzere, ülkemizdeki malların belirli 
bir standarda göre üretilmesinin onayı Türk Standardları 
Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. TSE damgası alan bir üretici, 
sadece malların sözkonusu standarda uygun olarak imal 
edilebileceğini belirleyen bir "yetki belgesi" alan bir üretici, 
sadece malların sözkonusu standarda uygun olarak imal 
edilebileceğini belirleyen bir "yetki belgesi" almış olmaktadır. 
Standart yetkisi alınan bu ürünlerin standardına uygun olarak 
imal edilip, edilmediğinin takibi gerekmektedir ki, bu da "kalite 
kontrolü"dür. Ülkemizde sıkıntı bu noktada başlamaktadır. TSE 
damgasının kullanma hakkını alan bir kısım üretici bundan sonra 
seri imalatını gerçekleştirirken, genellikle ürünlerinin sözü 
edilen standardlara uygunluğunu kontrol etmemekte ve bu 
mamüllerinin standardına uygun olmayan kalitesiz mallar olarak ve 
de üzerlerine TSE damgası vurularak piyasaya sürülmesine sebep 
olmaktadır. 

Bütünü temsil edilmeyen bu tutum nedeniyle üretilen ara ve nihai 
mallar sanayici ve diğer tüketiciler tarafından kullanılırken 
büyük sıkıntılar ve arızalar meydana gelmekte ve ekonomide 
önemli "kaynak israfına" sebep olunmaktadır. Aynı cins ithal 
malzemeler yıllarca dayanırken, bir kısım benzeri TSE damgalı 
yerli malzemeler ise çok kısa sürede kullanılamaz hale 
gelmektedir. 

İnşaat sektöründen örnek vermek gerekirse, sadece yurt 
içindeki inşaatlarda değil, yurt dışındaki inşaatlarda da 
yerli malzeme kullanmayı arzu eden müteahhitlerimize de, sözü 
edilen kalitesiz mal üretiminden fazlası ile 
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etkilenmektedirler. Özellikle yurt dışındaki taahhütlerin 
döviz kazandırıcı niteliği olması üzüntüyü daha da artırmaktadır. 
Yurt dışındaki inşaatların kontrolleri sırasında (bilhassa batılı 
müşavir firmaların bulunduğu inşaatlarda) bu tür kalitesiz 
malların kabul ettirilmesi imkanı bulunmamakta, dolayısıyla yurt 
dışına ihraç edilebilecek inşaat malzemeleri çok sınırlı 
kalmaktadır. Aynı sorun tüm ihraç mallarımız için de geçerlidir. 
Makro açıdan düşünülürse, sadece iç tüketimdeki kaynak israfı 
değil, ihracat sırasındaki kayıplar da gözöııüne alındığında, 
kalitesiz mal üretiminin ekonomiye etkisinin büyüklüğü açıkça 
görülmektedir. 

Bu sorun sadece TSE damgası almış bazı ürünlerin standardına 
göre imal edilmemesi sorunu değildir. Ülkemizde TSE damgası alan 
ürünlerden daha çok TSE standardı dışı üretilen mallar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, kalite kontrolü olayı ülkede üretilen 
tüm mal çeşitleri için geçerlidir. 

Son yıllarda, özellikle televizyonlarda yapılan programlardan 
izlenildiğine göre, günlük yaşantımızda kullandığımız çeşitli 
ürünlerin, özellikle yiyecek maddelerinin inanılmaz bir şekilde 
çok kötü şartlarda ve sağlığa zararlı olarak üretildiği gözler 
önüne serilmektedir. Bu programlarda, kontrol mekanizmalarının 
çok yetersiz olduğu ve imalatçı firmalardaki elemanların olduğu 
gibi, kontrol teşkilatlarındaki elemanların da gerekli bilgi 
düzeyinde bulunmadıkları açık olarak gözlenmektedir. 

3.2. Politika Önerileri 

Açıklanmaya çalışılan sözkonusu sorunların çözülebilmesi için 
önerilerimiz aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

i. TSE damgası alınan ürünlerin kalite kontrol imkanlarının, 
diğer TSE damgası alınmamış ürünlere nazaran, daha 
fazla olduğu gözönünde tutularak, üretilecek malların 
mümkün olduğu kadar TSE damgalı olması zorlanmalı ve TSE 
standart adedinin artırılmasına çalışılmalıdır. Ayrıca, TSE 
damgası alarak buna uygun imal edilen ürünlerin tüketimleri 
de özendirilmelidir. 

ii. Standardına uygun ve kaliteli mal üretebilmek için mevcut ve 
yeniden kurulacak üretim tesislerinin, istenilen asgari 
nitelikleri yönetmeliklerde detaylı olarak belirlenmelidir. 
Mevcut üretim tesislerinde imalat yapan elemanların çok 
yetersiz ve bilgisiz olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 
nedenle bu tesislerde üretimi yapacak elemanlarda da 
aranılan deneyim ve eğitim düzeyleri ayrıca özenle tespit 
edilmelidir. 

iii.Kuruluşların ürettikleri malların standardlarma ve/veya 
istenilen kaliteye uygunluğunun üretim aşamasında 
sağlanabilmesi amacı ile üretim kuruluşlarının bünyelerinde 
zorunlu "otokontrol" mekanizmalarının oluşturulması temin 
edilmelidir. 
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Kuruluşların istedikleri konularda üretime başlayabilmeleri 
için, gerekli müsaadelerin (ruhsatların) verilmesi 
aşamasında, diğer gerekli şartların yanısıra 2. ve 3. 
maddelerde belirlenen hususların yerine getirilmesi şartı da 
aranmalıdır. 

Yukarıda açıklanmaya çalışıldığı şekilde, gerekli müsaadeler 
alındıktan ve üretime başlandıktan sonra, tesislerde imal 
edilmeye başlanılan ürünlerin, TSE'ye uygunluk belgesi 
bulunsun veya bulunmasın tamamının üzerlerine, satış maksadı 
ile sevkiyat başlanmadan önce, imalat tarihleri, ürünün 
içerdiği hammaddeler ve yüzde nisbetleri ile son kullanım 
tarihlerini belirleyen etiketlerin konulması mecburiyeti 
getirilmelidir. 

ii, iii, ıv ve v. maddelerde belirlenen ve uyulması zorunlu 
hale getirilen tüm bu hususlar ile mevcut mevzuatlardaki 
boşluklar, yeni çıkarılacak yasa, yönetmelik, tebliğ v.s. ile 
çözümlenmeli ve yeni yasalarla yine ii, iii, ıv, ve v. 
maddelerde belirlenen gerekli şartları yerine getirmeyen veya 
bu şartlara aykırı hareket eden üreticiler için ağır ve 
caydırıcı cezai hükümler getirilmelidir. 

..Yukarıda açıklanan hususları denetlemekle görevli kamu kurum 
ve kuruluşları ile mahalli idarelerdeki ilgili bölümlerde 
görev alan elemanların yetersiz oldukları bilinmektedir.Bu 
elemanların gerekli bilgi ve deneyim düzeyine ulaşmalarını 
temin edebilmek için asgari şartlarda vı. maddede sözü edilen 
kanun, yönetmelik ve tebliğ vs. de açık olarak 
belirlenmelidir. 

ı. Yukarıda (vıı.) maddede de açıklanmaya çalışılan tüm 
hususlar yerine getirilmeye çalışılsa bile, eski 
alışkanlıklardan hemen vazgeçilerek, işlerin istenilen 
şekilde yürüyeceği beklenmemelidir. Bu nedenle, 
tüketicilerin korunması maksadı ile, bir başka özel denetim 
sistemi oluşturulmasını öneriyoruz. Kalitesiz malların 
tüketiciye verebileceği zararları karşılamak ve üreticiyi 
kaliteli üretim yapmaya zorlamak amacıyla, ayrıca sigorta 
sistemi ile garantiye alınan ve istenildiğinde kalite 
garantisi verebilecek sorumlu "özel gözetim şirketleri" 
kurulmalı ve bu şirketler "teşvik" edilmelidir. 

Çözümü sadece ceza uygulamalarından ve polisiye önlemlerden 
beklemek doğru olmayacaktır. Bu önlemlere rağmen, ilgili 
yasa, yönetmelik vs.lere uyulmadan kalitesiz imalat (üretim) 
yapılmasında ve yüksek fiyat uygulamasında ısrar eden 
fırsatçı üreticiler çıkacaktır. Ülkemizde bu konuda yıllardan 
beri yerleşmiş olan kötü alışkanlıkların, kısa sürede 
düzeltilmesi mümkün olmayacaktır. Bu şekilde kalitesiz olarak 
imal edilen ürünlerinin (son yıllarda bir oranda uygulama 
çalışmalarına başlanıldığı şekilde) ithalatları 
kolaylaştırılarak ve ucuzlatılarak ekonomik baskı ile ve 
rekabet imkanları da geliştirilerek, sözkonusu ürünlerin 
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ülkemizde daha kaliteli şekilde imal edilmeleri ve uygun 
fiyata satılmaları hususu, daha etkili ve sistemli bir 
şekilde, zorlanmaya devam edilmelidir. Tabii en kesin çözüm 
A.T. ve/veya Avrupa'ya tam entegrasyonumuzdadır. Bu takdirde 
bu tür üreticiler kendiliğinden elenecektir. 

x. Yukarıda açıklanmaya çalışılan bütün bu tedbirler, üreticinin 
gereken düzeye ve üretilen malların da istenilen kaliteye 
ulaştırılmaları gayelerini gütmektedir ve bu yeterli 
değildir, tüketicinin de bilinçlendirilmesi, eğitilmesi 
gerekmektedir. Bu maksatla tüm ilgili kuruluşlarımız, tüketim 
konusunda halkımızı sürekli olarak uyarmalıdırlar. 

4. KİRACILIK VE KİRALIK KONUT 

4.1. Kiracılık 

Konut sisteminin yalnızca bir yönünü oluşturan kiracılığı kendi 
başına bir olgu olarak düşünmek ve yalmlayarak incelemek 
yetersiz ve anlamsız bulunabilir. Kiracılığı, toplumun makro 
verilerini, üst dinamiklerini ve konut sisteminin genel 
belirleyicilerini gözden kaybetmeden çalışmak gerekiyor. 

Türkiye'de konut kiracılığının özellikle "kentsel" toplumda 
kurulan bir ilişki biçimi olduğu anlaşılır. Yıllık kira ödemeleri 
hacminin % 96'sı kentlerde işlem görür (DİE; 1989). Bu hacim 
küçümsenemeyecek düzeylerde olduğu, hanehakları (Hh) açısından 
ise, bu ödemelerin kentli Hh gelirlerinin % 30-50'si arasında 
olduğu görülmektedir. 

Bugün Türkiye'de kiracılık, büyük ölçüde bir serbest piyasa 
ilişkisidir. Bireylerin kiraya verme, kiralama girişimleri özel 
sözleşmelerle kurulur. Kiracıların ancak % 12'sinin ev 
sahipleriyle daha önceden bir toplumsal bağı yada ilişkisi 
vardır. Ev sahibiyle birinci derece yakınlığı olup kira ödeyen Hh 
oranı, yalnızca % 2,5'tur. 

Türkiye'de kiracılık, Hh'ları ile kurumlar ya da tüzel kişiler 
arasında yer alan bir düzenleme dahil, hemen hemen bütünüyle, 
doğrudan Hh'ları arasında kurulan bir ilişki biçimidir. 

4.2. Türkiye'de Kiralık Konut Stoku ve Kaynakları 

Türkiye'de kiralık konut stokunun oluşumu, Avrupa örneklerinde 
izlenen tarihsel gelişmeleri göstermemiştir. Kiralık konut stoku 
ne kamu eliyle, ne de toplu biçimlerde üretilmiştir. Stokun tümü 
özel mülkiyettedir. Bu duruma karşın, kiralık konutların toplam 
stoka oranı, dış dünya örneklerinden daha geride değildir. 

Türkiye'de kiraya verilebilen bir stok varsa bu bazı Hh'larmın 
birden fazla konut edinmesini olanaklı kılan üretim süreçleri 
nedeniyledir. Yap-sat üretim modeli, ya da başka bir deyişle kat 
mülkiyeti ilişkileri ile arsa sahibi Hh'ları aynı sürece tekrar 
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katılma olanağını bulmuşlardır. Böylece kat mülkiyeti, kentsel 
Hh'larını konut varlığına dayalı katmanlara ayrıştıran ve bunu 
pekiştiren bir süreç kimliği kazanmıştır. 

Bu açıdan Türkiye'de kiracılığın sınırlarını belirleyen üst 
dinamik öncelikle kat mülkiyetidir. Arsa sahibine % 25-50 
arasında pay veren bir üretim ilişkisi, kiralanabilir konut stoku 
hacmini de belirlemektedir. 

Bu süreç yapılarda farklı mülkiyet türlerinin birlikte ve 
birbirini tamamlar biçimde yer almasına neden olur. Çok konutlu 
ve kira geliri olan "rantiye Hh'lari; tek konut sahibi" kendi 
evinde oturan Hh'lari; konut sahibi olduğu halde kirada 
oturanlar, hiç konutu bulunmayan kiracılar gibi katmanlar, kat 
mülkiyeti ortamında gelişen bir mülkiyet mozağinin parçalarını 
oluştururlar. Bu nedenle kiracılar, her yerde ve her yaştaki 
konut stokunda, öbür mülkiyet biçimleriyle birlikte aynı 
binalarda oturmakta ve mekansal açıdan karma bir sosyal yapı 
belirlemektedirler. 

Türkiye'de yap-sat yöntemiyle gerçekleştirilen konut stokunun 
üçte birini aşkın bir bölümü, kiraya sunulabilmektedir. Bu oran 
kentsel yerlere kiracı Hh oranını belirleyen başlıca etkendir. 

Her fırsat ve olanak ile mülk konut üretiminin özendirildiği 
Türkiye'de, üretilen stokun belirli bir oranını "kendiliğinden" 
kira konutuna dönüşmesi, kiralık stok arzının sağlanması amacıyla 
ayrıca politika ve uygulamalar geliştirme zorunluluğunu ortadan 
kaldırmış gibidir. 

Ancak, ağırlık yap-sat modelinden toplu konut üretimine kaydıkça, 
bu "kendiliğinden" sağlanan kiralık stok arzının daralması 
olasıdır. Dahası, kiracılar bugünkü duruma göre hem mekansal 
açıdan toplu konut alanlarından, hem de stokun daha yeni 
birimlerinden daha büyük oranlarda dışlanmış olacaklardır. Bu 
nedenle önlemler almak gerekecektir. 

Sözkonusu stok oluşum süreçlerinin bir başka sonucu da küçük 
birimlerin hızla yok olmasıdır. 1965'te kiracıların % 27'si bir 
odalı konutlarda oturmakta iken 1985'te bu oran % 3'e düşmüştür. 
Kira vermeyen Hh'ları için aynı değerler % 15 ve % 2'dir. Stokta 
küçük konut birimleri giderek kaybolmaktadır. 

Öte yandan, toplumda küçük Hh'ları oranca artmaktadır. Bu durum 
kiracılar ve kira ödemeyenler için farklı değildir. Stok ve 
Hh'ları arasındaki bu uyumsuzluk, verimli olmayan bir konut 
sisteminin göstergesidir. 

Benzer bir durum gecekondu stokunda yer alan kiracılar için de 
geçerlidir. Gecekondu stoku iyileştirilip yenilendikçe, kiralık 
stok azalmasa da burada oturan kiracı Hh daha fazla kira ödemeye 
zorlanmakta ve sistemden dışlanmaktadır. 
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4.3. Ülke Genelinde Kiracılığın Dağılımı 

Türkiye genelinde kiracı Hh oranının 1965'te % 16'dan % 23'lere 
sürekli artış gösterdiği, buna karşılık kentsel yerlerde bu 
oranın aynı dönemde % 39'dan % 36'lara inerek durgunlaştığı 
gözlenmektedir. 1985 GNS verileri ile kiracılığın dağılımı (il 
merkezlerinde) yerleşmeler arasında izlenebilmektedir: 

i. Kiracı Hh oranları yerleşmelere göre % 25'den % 62'lere kadar 
geniş bir yelpazede dağılmaktadır. Bu değişkenlik, yerleşme 
büyüklükleri ile açıklanmamaktadır. Genel ortalama % 35-40 
arasındadır. 

ii. Kiracı Hh oranları, yerleşme büyüklükleri açısından gözden 
geçirilecek olursa, küçük yerleşmelerin (Hh sayısı otuz bine 
kadar olan yerleşmelerin) büyük çoğunluğu ile, en büyük 
yerleşmelerin (Hh sayısı 75 bin ve üstünde olan yerleşmelerin) 
hemen hepsinin genel ortalamalara yakın, yani toplam % 35-40 
arasında kaldığı görülür. Bu nedenle, kiracılığın kent 
büyüklüğü ile birlikte değiştiğini ya da doğrudan ilişkili 
olduğunu söylemek zordur. Ortalamanın altında ya da üstünde 
kalan yerleşmelerde de ortak özellikler bulunmamaktadır. 

iii.Kiracı Hh oranı ortalamanın altında kalan yerleşmeler 
grubunun büyüklük farklılıkları oldukça geniştir. Öyle ki, 
büyüklük açısından bir uçta Adıyaman'da öbür uçta Konya'da 
kiracı Hh oranları (% 32-33) aynıdır. Van, Urfa, Maraş gibi 
bir grup yine % 30'ların altında kiracı oranları gösterirler. 
Bu gözlemler bizi, yapı üretiminin pazar ekonomisi formel 
ilişkileri dışında kaldığı ölçüde, kiracılığın da küçük 
oranlarda kaldığı yorumuna yönlendirmektedir. 

ıv. Buna karşılık, ortalamalardan yüksek kiracı Hh oranlarına 
sahip yerleşmeler, göreli olarak küçük ölçekli 
yerleşmelerdir. Bu grupta Tunceli, Elazığ, Bolu gibi tekil 
ve mekansal açıdan dağınık yerleşmelerin yanısıra, Zonguldak- 
Sinop-Samsun-Giresun-Ordu-Gümüşhane-Trabzon gibi Karadeniz 
kuşağında kiracılık % 45-50 arasında yüksek bir oranda 
bölgesel bir kimlik kazanır. 

Kiracılığın yerleşmeler arasında dağılımında apartman yapı stoku 
genişliğinin, yerleşme büyüklüğünden daha önde gelen bir etken 
olduğu gözlenmektedir. 

Kiracı Hh oranlarının yerleşme birimleri düzeyindeki dağılımları 
belirgin bir yapı göstermemekle birlikte, önemli ölçüde 
farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmalar uygulama açısından, 
yerleşmelerden yatırım ve kredi öncelikleri tanımlama 
politikalarını haklı kılacak düzeyde ve ölçütler sağlayabilecek 
niteliktedir. 
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4.4. Kiracıların Konut Yoğunluk Dağılımları 

1985 GNS'da (kira ödeyen ve ödemeyen Hh'ları için ayrı ayrı 
verilmiş bulunan) Hh büyüklükleri ve oturulan konutun oda sayısı 
dağılımları tabloları, konut kullanım yoğunluklarının bu iki 
kesimin karşılaştırılmasında başvurulabilecek değerli bir veri 
takımıdır. 

Burada kişi-oda sayıları gözetilerek, matris çaprazında bir 
"konfor bölgesi", buna dik iki çapraz uçta ise aşırı yoğun ve 
düşük yoğun kullanım bölgeleri belirlenerek her üç bölgeye düşen 
oranlar hesaplanmıştır. 

Türkiye genelinde, "konfor üstü" bölgeye düşen Hh oranları, zaman 
içinde "konfor altı" bölgedeki Hh oranı düşüşlerinden daha hızlı 
artış göstermektedir. Konut koşulları göreli olarak iyileşmekte 
ancak, stok giderek daha verimsiz kullanılmaktadır. 

Hemen bütün yerleşim merkezlerinde, konut büyüklüğü açısından 
konfor sınırları içinde bulunan kiracı Hh oranları, kira vermeyen 
Hh oranlarından daha büyüktür. Kiracıların konut koşullarının ev 
sahipleri karşısında daha kötü olmadığı anlaşılır. Kiracılığın, 
adeta (stokta yeterli bir çeşitlilik olsaydı) konut büyüklüğüne 
uyum sağlamak için başvurulan bir yöntem olduğu yargısına 
varılmaktadır. Kendi konutunda oturanların konutlarından 
kiracılar gibi kolay ayrılamamaları nedeniyle daha büyük 
oranlarda uyumsuzluklar içinde bulundukları görülmektedir. 
Kiracıların konut konfor koşulları açısından daha geri bir 
konumda bulundukları ön yargısı genelde dayanaksız kalmaktadır. 

İkinci olarak, kiracı Hh oranların değişkenliğine karşın, 
kiracıların bu üstünlüğü korudukları ve düşük kiracılık 
oranlarına sahip yerleşmelerden bu üstünlüğün daha da güçlendiği 
görülmektedir. Bundan, kiracı Hh oranlarının düşük olduğu 
yerleşmelerden göreli konfor koşullarının kiracılar için daha 
elverişli durumda olduğu anlaşılır. 0 halde kiracılık oranlarının 
yüksek olduğu "talep sorunlu" yerleşmelere politika öncelikleri 
tanımak yerinde olacaktır. 

Öte yandan, kiracı Hh oranını düşük olduğu yerleşmelerde de gizli 
kiracılık, stok yetersizlikleri ve kiralık konut arzına ilişkin 
kısıt ve engeller bulunabilir. Bu yerleşmeleri de "arz sorunlu" 
yerleşmeler olarak tanımlamak yerinde olacaktır. 0 halde politika 
öncelikleri, kiracı Hh oranları dağılımında en üst ve en altta 
yer alan yerleşmelere yöneltilmelidir. 

4.5. Kiracı Hanehalkları 

Türkiye'de oturdukları konut için kira ödeyen ve ödemeyen 
Hh'larmın göreli durumlarını incelersek başlıca şu gözlemler 
yapılmaktadır: 
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i. DİE örneklerine (1978 ve 1987) gelir grupları açısından 
bakıldığında, kiracı ve ev sahibi Hh'larınııı önemli bir 
ayrışma içinde oldukları görülür. En düşük gelir gruplarındaki 
kiracıların, kira ödemeyenler karşısında %15 daha fazla olduğu 
anlaşılır. Kiracı Hh'ları alt-orta ve orta-üst gelir 
gruplarında çift yığılmalı bir dağılım gösterir. 1978'de her 
gelir grubunda aynı olan kiracılık oranı, 1987'de düşük 
gelirlilerde artmıştır. Kira ödemeyenler ise alt gelir 
gruplarından üst gelirlilere doğru kaymıştır. 

Kiracılar ve kira ödemeyen Hh'ları arasındaki bu polarizasyon 
tutarlı ve güçlü bir eğilimdir. DİE verilerindeki bu 
ayrışmayı, sabit gelirlilerin 1980 sonrası fakirleşme sürecine 
girmeleri, kira gelirleri olan Hh'larınm ise daha az zarar 
görmeleriyle açıklamak olasıdır. 

1992 yılı içinde dört ayrı yerleşmede yaptığımız örneklemeler 
ise, bu ölçüde çarpıcı bir farklılaşma göstermemiştir. 
Kiracılar önemli görülemeyecek düzeyde orta gelir gruplarında 
göreli olarak fazladırlar. 

ii. Kiracı Hh'larınm kendi içlerinde gelire göre sınıflanması 
sonucunda da kira giderleri açısından düşük gelirlilerin daha 
zor koşullar altında bulunduğu anlaşılır. Kira giderlerinin 
maaş ve ücret toplam gelirlerine oranları en alt ve alt gelir 
grupları için % 50'lere kadar yükselebilmektedir. Öte yandan 
bu durumun zamanla düzelmek yerine kötüye gittiği 
izlenmektedir. Bu sürecin de, kiracıları kendi içlerinde 
polarize eden etkileri bulunmaktadır. 

iii.Kendi konutunda oturan Hh'larınm % 62'si ücretli-maaşlı 
iken, kiracılarda bu oran % 68 kadardır. Öbür iş statülerinde 
de önemli bir farklılaşma bulunduğu söylenemez. 

ıv. Örnekleme sonuçlarına göre, kiracı ve kira ödemeyen 
Hh'larınm varlık düzeylerindeki farklılaşmanın daha belirgin 
bir özellik olduğu anlaşılır. Taşınır ve taşınmaz mal 
varlığında kiracılar geridedirler. Kiracıların % 25'i, kira 
ödemeyen Hh'nın ise % 34'ü, oturulan konut dışında taşınmaz 
sahibidir. 

v. Kiracıların % 30'unun bir başka konutu vardır,- % 18'i konut 
girişiminde bulunmuş, % 13'ü ise inşaatını sürdürmektedir. 

vı. Konut edinme girişimlerinde kira ödemeyenlerin kiracılardan 
geri kalmadığı, kiracı Hh'larınm % 18'i konut edinme süreci 
içinde iken kira ödemeyenlerin % 10'unun da ikinci-üçüncü 
konut için uğraş verdikleri anlaşılmaktadır. Kiracıların % 
12'si bu amaçla kooperatif üyesi ise, konut sahiplerinin de 
%6'sı aynı kimliği taşır. 

Kooperatif aracılığıyla konut edinme girişiminde bulunmuş 
olanların, her iki gruptaki girişimci Hh'larınm % 60'ı kadar 
olduğu görülür. Bu oran, yapımcı ile anlaşılma yolunu 
seçenler için % 15'tir. 
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vıı. Kiracı Hh'larının % 83'ünün Apartmanlarda oturdukları 
görülmüştür. Kiracılar kira ödemeyenler göre daha büyük bir 
oranda apartman dairelerinde yerleşiktirler. Oturulan bir 
önceki konuta bakılırsa, kiracılar yine daha büyük 
çoğunlukla apartman dairelerinden gelmişlerdir. Ancak toplu 
konutlarda durum tersine döner. 

vııı. Hh büyüklüklerine bakılacak olursa, bir kişilik kiracı 
Hh'larını tutarlı bir biçimde 25 yıldır arttığı, buna 
karşılık iki kişilik kiracı Hh'larının yine 25 yıldır 
değişmeksizin % 13 düzeyinde kaldığı görülmektedir. Kiracı 
Hh'larının kira ödemeyen Hh'larına göre yoğunluk gösterdiği 
büyüklükler 2-4 kişilik Hh'lardır (% 60 ve % 44). 

ıx. Önceki konut mülkiyeti statüsü, Hh'larının hareketliliği ve 
kiracıların alt grupları konularına ışık tutar. Kiracıların 
% 78'i daha önceki konutta da kiracıdır. Bunların %14'ü konut 
sahibi iken kiracı statüsüne dönmüşlerdir. Kira ödemeyenlerin 
ise, % 61'i daha önce kiracı statüsünde, % 30'u önceki 
konutun da sahibidir. 

Aynı dağılım topluca değerlendirilecek olursa; herhangi bir zaman 
kesitinde, sistemde toplam Hh'larının yaklaşık % 41'inin konut 
sahibi kılındığı, % 32'sinin ise kiracılık statülerini sürdürmek 
zorunda ya da tercihinde kaldıkları anlaşılır. Günümüz 
Türkiye'sinde başlıca kiracılık modelleri şunları kapsamalıdır: 

a) Kronik Kiracılar 

Konut sahibi olmayı düşünmeyenler; birikim yapamayan ve mal 
varlığından yoksun düşük gelirliler. 

b) Çöküntü alan ve konut stoku kiracıları 

Yoksulluk, tasarruf çabası, yaşam biçimi tercihi nedenleri ile 
gecekonduları seçenler; konut stokunun diğer en alt kesimlerinde 
oturan Hh'ları tarihi stokta oturanlar ve kapıcı Hh'ları. 

c) Gizli Kiracılar 

Yeni evlilerin üçte birine yakın bir bölümü, erkek tarafı ailesi 
konutuna sığınmaktadır. Bunların bir bölümü, mevcut stoku önceki 
nesilden devralan ya da devralacak olan Hh'lardırlar. Ancak bu 
Hh'larının çoğunluğunun uzun dönemler boyunca gizli kiracılar 
kalarak yaşam sürdürdükleri anlaşılmaktadır. 

d) Özel Hh'ları 

Bekar, boşanmış, öğrenci gibi özel Hh'ları ile geçici ve kısa 
süreli yer değiştiren Hh'lardır. 
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e) Gönüllü Kiracılar 

Konuta yatırım yapmaya rağbet etmeyecek kadar varlıklı Hh'ları; 
yükselen kariyere sahip genç Hh'lari; prestij semtlerinde oturma 
gereği duyan Hh'ları ve yabancı uyruklu vb. Hh'ları için 
öncelikli bir kamu politikası zorunluluğu yoktur. 

4.6. Politika Önerileri 

Konut sisteminin en çelişkili ve ikilemli politika önermeleri 
kiralık kesime ilişkin olanlardadır. Bu politikalar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir: 

i. Kiracı Hh oranını düşürmek: 

Tüm Hh'ları konut sahibi yapılabilse bile kiracılık kurutulamaz. 
Kiracılık hangi orana çekilmelidir sorusuna doğruluğu 
savunulabilir bir yanıt yoktur. Bu ancak hangi kiracı Hh 
gruplarının bulunduğu ve hangilerinin desteklenmesi gerektiği 
sorusu ile birlikte yanıtlanabilmelidir. 

ii. Kira denetimi: 

Yeni üretimi kısıtlamak kiraları yükseltir. Ayrıca, kiralık konut 
stokunda bakım-idame harcamalarından kazanmalara yol açar; bunu 
sonucunda yine kiracıların konut koşulları kötüler. 

iii. Kiraların serbest bırakılması: 

Yeterli kaynak ve geliri olanlar için konuta yatırım yapma 
özendirilmiş olur. Ancak kiracıların birikim gücü zayıflar, konut 
sahibi olmaları ertelenir. 

ıv. Kiracılığın desteklenmesi: 

Kiralar yükselir; rantiye Hh'larm birikim güçleri ve yeni 
konutlar edinme eğilimleri kamçılanır; sosyal polarizasyon 
güçlenir. 

v. Kiralık konut arzının artırılması amacıyla üretimi özendirme. 

* Öncelikle piyasada talebin ve kiralık stok açığı bulunup 
bulunmadığının saptanması gerekir. 

* İkinci olarak, hangi üretim biçiminin ve üreticilerin 
özendirileceği sorgulanacaktır. Hh'larmın bireysel yatırım 
yapmaları özendirilirse yine toplumsal ayrışma süreçleri 
güçlendirilmiş olur. 
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* Özel° sermayenin toplu üretim için özendirilmesi durumunda, 
kiralamak yerine satma eğilimleri ağır basacaktır. Konut satış 
değerleri, rayiç kiraların kapitalizasyonu ile sağlanabilecek 
değerlerin üstünde olduğu sürece, sermayenin kiralamak üzere 
üretim yapmasını beklememek gerekir. 

* Kamu eliyle üretim durumunda ise, yalnızca üretim için kaynak 
ayırma değil, işletme-bakım işlerinin örgütlenmesi ve bir 
yönetim deneyimi gereklidir. 

vı. Kiracı gettoları mı yaratılmalı ? 

İster özel girişim ister kamu aracılığıyla ya da doğrudan kamu 
eliyle olsun, kiralık konut üretimi yöntemleri, ekonomik ve 
teknik gerekçelerle her zaman kiracı Hh'larını öbür Hh1larından 
mekansal olarak ayrıştırmıştır. Kiracılar stokta belirli yapı 
gruplarından toplulaştırılmışlar, diğerlerinden ise 
dışlanmışlardır. Bu "getto"laşmanm toplumsal sorun ve 
zayıflıkları olduğu deneyimlerle belirlidir. 0 halde, konut 
politika araçlarımız mekansal ayrıştırmaları değil, kira ödeyen 
ve ödemeyen Hh'nın birlikte yer alabildikleri düzenlemeleri 
hedeflemesi yerinde olacaktır. 

Toplu konut üretiminde de yap-sat modelinin tersine, kiracıları 
dışlama eğilimi vardır. Bu nedenle toplu konutlarda kiracı 
oranlarını artıracak, ancak toplumsal ayrışmalara neden olmayacak 
önlemler geliştirmek gerekir. 

4.6.1. Merkezi Yönetimin İşlevleri 

i. Toplumsal polarizasyonun frenlenmesi amacıyla çok. konutlu 
Hh'ları, artan oranlarda vergilendirilebilir. 

ii. Kiracılar için, kira giderlerinin gelir vergisi dışında 
tutulması sağlanabilir. 

iii. Kiracılara doğrudan kira yardımları yapılabilmesi için 
çağdaş mekanizmalar geliştirilebilir. Bu yardımlar, genel 
olmak yerine belirli kiracı Hh kesimlerini 
hedefleyebilmelidir. Özellikle gecekondu kiracıları için, 
merkezi ve yerel yönetimler arasında geliştirilecek ortak 
projeler bazında uygulama yöntemlerine başvurulabilir. 

ıv. Konut el değiştirme maliyetlerini düşürmek amacıyla yönetsel 
sadeleştirmeler yanısıra, alım-satım vergisi kaldırılabilir. 

v. Dünya örneklerinde "Sosyal Devlet"in kapsamlı bir konut 
politikası için . öncelik verdiği konulardan biri de konut 
sistemine ilişkin bilginin toplu ve taze tutulması için 
gereken düzenlemelerin yapılmasıdır. Türkiye'de konut 
istatistiklerinin derlemesi konusu, kendi içinde öncelikli ve 
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çok yönlü bir gereksinmedir. Türkiye'de bir konut bilgi 
bankasının oluşturulmasında Toplu Konut İdaresi, Üniversiteler 
ve Devlet istatistik Enstitüsü'nün işbirliği zorunlu 
görülmelidir. 

4.6.2. Yerel Yönetimlerin İşlevleri 

i. Yerel yönetimlerin kiracı kesimi desteklemek amacıyla stok 
edinmeleri yerinde ve "zorunlu" görülüyorsa, bunun büyük 
yatırımlar ile ekonomik ve siyasal riskler üstlenerek 
doğrudan toplu kiralık stok üretmek yerine, zamanla kentin her 
bölgesindeki farklı yapılarda dağılmış bağımsız bölümler 
edinerek "yaygın kiralık stok modeli" uygulamasına 
başvurmaları önerilebilir. 

* Bu modelde, uzun dönem içinde farklı semt ve yapılarda tekil 
dairelerden oluşan bir stok edinilir. 

* Bu yaygın stok, çoğu kez belediyelerin bu amaçla 
özel yatırımlarını gerektirmeksizin, imar faaliyetlerinin 
bir yan ürünü olarak edinilebilir. 

* Belediye, bağımsız bölüm sahibi olarak bu yapıların yönetim ve 
işletilmesinde başka "kat malikleri" gibi, ortak yetki ve 
sorumluluklara sahiptir. 

* Yaygın stok ile yerel piyasaların izlenmesinde rasat noktaları 
oluşturulur. 

* Bu modele, küçük büyük tüm belediyeler kendi gereksinim ve 
olanakları oranında başvurabilir. 

ii. Yerel yönetimlerin kiracı kesim için yapabileceği en etkili 
girişim, kiralık konut stoku bilgi bankaları geliştirerek 
aracı-danışman rolünün üstlenmesidir. Bu güçlü bir siyasal 
roldür. 

* Güncel piyasa bilgilerinin işlendiği ve bu bilginin 
pazarlandığı bir ortam oluşturmak amacıyla edinilmesi gereken 
donanım ve işgücü, bugün her belediyenin yapabileceği ölçekte 
bir yatırımdır. 

* Bu yatırım ve örgütlenme ile kiracı Hh'na olduğu kadar, 
konutlarını kiralayan Hh'na da karşılıklı hizmet ve güvenceler 
sunan, tarafları buluşturan bir bilgi işletmeciliği 
sürdürülebilir. Bu hizmet kolaylıkla kendi maliyetlerini 
karşılayabilmelidir. 

* Yerel yönetim, bu hizmeti sunarken kitle iletişimi, halkla 
ilişkiler ve siyasal etkinlik için elverişli bir ortam 
oluşturabilecek ve kısa dönemlerde yüksek siyasal getiriler 
sağlayacaktır. 
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* Bu yöntem, giderek kiracı Hh'larınm "gereksinme*lerine 
öncelikler vermek ve öncelikle kiracılar için, kiralayan konut 
sahiplerini özendirici önlemler sağlamak üzere daha incelikli 
bir şekilde geliştirilebilir. Bu yöntem "kira yardımı" sistemi 
ile bağdaştırılabilir; öte yandan, kiralayan Hh'ları için 
belediye tasarrufu altında bazı "gider bağışıklıkları" 
sağlanabilir. 

4.6.3. Toplu Konut İdaresi'nin İşlevleri 

i. Hh'larından kredi kullanmaya hak kazanma koşulu olan "konutu 
bulunmama" beyanın yanısıra "belirli bir süredir kiracı 
olduğu'nun belgelenmesi istenebilir; bu belgeye sahip 
Hh'larına öncelik verilir. 

ii. Ülkesel ölçekte kredi kullandırma ve dağılım kararlarında; 
yerleşmeler bazında kiracı Hh oranları, gecekonduda oturan Hh 
sayıları, kira düzeyleri gibi göstergelere duyarlı öncelikler 
belirlenebilir. 

iii. Deneysel konut tasarım ve üretim süreci araştırmaları ile 
küçük ölçekli pilot uygulamalar özendirilebilir. 

ıv. Küçük konut üretiminin artırılması için çok yönlü özendirici 
önlemler geliştirilebilir; her toplu girişimde, belirli 
oranlarda küçük konutlara yer verilmesi istenebilir. Küçük 
konut birimleri oranı yüksek olan proje ve üretim 
girişimlerine öncelikler verilebilir. 

v. "Toplu Yap-Sat" modeli dışlanmalıdır. Bu modelde kooperatifler 
kurulmakta, toplu konut kredileri kullanılmakta, arsa sahibi 
kooperatif ortağı görünmekte ancak süreçte yine birden fazla 
konut birimi edinebilen bir Hh kesimi belirmektedir. Bu model 
toplumsal ayrışmaları hızlandıran bir işleyiştir. Toplu Konut 
İdaresi'nce yapılan yeni düzenlemelerde arsa sağlama 
görevlerinin yerel yönetimlerce üstlenilmesi, bu yönetimi 
dışlayan yerinde bir gelişmedir. 

vı. Toplu Konut İdaresi, toplu konut girişimlerinin belirli 
oranlarda kiralık birim üretmelerini özendirebilir. Bu 
amaçla, her girişim için bir "kiralık stok payı" 
tanımlanabilir. 

* Bu birimler, kooperatif üyelerinin kendilerine ait birimlere 
göre, daha iyi koşullarla kredilendirilir. 

* Bu birimler, yapım sonrasında sürekli işletme ortaklığı 
niteliği kazanacak kooperatif yönetimi tüzel kişiliğinin ortak 
mülkiyetindedir. 

* Toplu konut kooperatifleri kendi kentsel çevrelerinin işletme 
giderlerini karşılamada, öncelikle bu birimlerin kira 
gelirlerinden yararlanırlar. 
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* İşletme giderlerinin büyük ölçüde sistemin kendi içinde 
karşılanması, Hh'ları açısından bu tür girişimlerin daha 
çekici bulunmasını sağlayabilecektir. İşletme aşamasında da, 
işletme giderlerini toplama zorunluluğunun ortadan kalkması, 
komşular arasında kimi sürtüşme konularının kaybolması 
anlamındadır. 

* Bu birimler, uzunca bir süre (kredi borçları ödeninceye kadar, 
20-25 yıl) bu statülerini korurlar. Kooperatiflerin bu 
birimleri elden çıkarma hakları bu süre için dondurulmuştur; 
aksi halde yerel yönetimce Toplu Konut İdaresi adına 
devralınırlar. 

* "Kiralık stok payı" oranı, işletme giderlerinin karşılanması 
ve toplu konutlarda ortaya çıkan "kiralanabilir stok açığı" 
gözönünde tutularak belirlenir. Güncel veriler ile, bu oranın 
% 10 düzeylerinde yeterli bulunabileceği kestirilmektedir. 

vıı. Doğrudan hedeflenebilecek kiracı Hh'ları, stokun en alt 
kesimlerini oluşturan gecekondularda ve kimi tarihi konut 
stokunda yerleşiktirler. 

Toplu Konut İdaresi, bu alanlarda uygulanacak pilot projelere 
yatırım yapmalıdır. 

Varlığını her dönemde sürdürecek olan kiracı Hh kesimleri için, 
yönetimin her düzeyinde başvurulabilecek çok yönlü uygulama 
fırsatları vardır. Toplu Konut İdaresi'nin, Hh'larmı 
konutlandırma politikasını tanımlamada sloganlaştırdığı "mutlu 
çoğunluk için" özdeyişi, konut sisteminde kaçınılmaz bir "mutsuz 
azınlık'm (kiracıların) varlığını dolaylı olarak (zımmen) kabul 
eden ve buna katlanmaya razı olan bir anlayışı getirmektedir. 

5. KONUT YAPI DENETİM VE SİGORTASI 

5.1. Konunun Tanımlanması 

Ülkemizde yapı denetiminin yürütülmesi, yapı sorumluluğunun 
hukuki ve teknik yönlerden berraklaştırılması ve yapıların 
sağlamlığı ile işlevselliğinin garanti altına alınması amacıyla 
yeni düzenlemelerin yapılmasına gerek vardır. 

Yeni düzenlemelerin ortaya çıkaracağı sistemde taraflar aşağıdaki 
özel veya tüzel kişilerden, 

a) Mal sahibi 
b) Tasarım projesinin müellifleri ve yatırımın teknik 

yönlendiricileri, 
c) inşaat işini yükümlenen kurum 
d) Tasarım projesinden başlayarak tüm teknik işleri denetleyen 

kurum, 
e) Kamu adına müdahil yerel yönetim birimleri (Belediye ve İl 

Özel İdaresi) 
f) Sigorta Kurumu 
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Meslek kuruluşları ve ilgili devlet mercileri ise doğrudan taraf 
olmayan ama işe bir çeşit vaziyet eden üst yapı kurumlan olarak 
sistem içinde çeşitli yerlerde sorumluluk alacaklardır. 

Öte yandan, belirlenen bu ana taraflardan ilk üçünün bugünkü 
uygulamada da yer alan kurumlar olduğu, buna karşılık denetim ve 
sigorta işleriyle ilgili gruplaşmanın (denetim şirketi + sigorta 
şirketi + belediye) yeni bazı müesseseleri içinde barındırdığı 
görülmektedir. Aslında yerleştirilmek istenen sistem, sadece 
içinde yer alan tarafların yepyeni veya klasik kişi ve/veya 
kurumlardan oluşması yönüyle yenilikçi ve değişik değildir. 
Bütününe egemen olacak yeni bir rasyonel getirilmeye 
çalışılmakta olup, "reformist" sayılabilecek yönü asıl bununla 
ilgilidir. Dolayısıyla, taraflar ayrı ayrı değil de bir bütünün 
parçaları gibi ele alınacaktır. 

Bununla birlikte, bu bütünün içinde, yukarıda da değinildiği gibi 
iki alt paket kendiliğinden oluşmaktadır. Bu iki alt grubun 
oluşumu şöyledir. 

i. Mal sahibi-tasarım projesinin müellifleri ve yatırımın teknik 
yönlendiricileri-inşaat işini yüklenen kurum (yapım sürecinin 
genel işleyişini tüm yönleriyle, dayanıklılık ve işlevsellik 
kalitesi sorumluluğu dahil, yüklenmiş götüren taraflar) 

ii.Tasarım projesinden başlayarak tüm teknik işleri denetleyen 
kurum Kamu adına müdahil yerel yönetim birimleri-Sigorta 
Kurumu (Yapım sürecinde "yapı denetimi ve buna dayalı olarak 
kullanıcıya yapının dayanım ile işlevsellik kalitesinin 
garantisini verme" işlemlerini çok özel biçimde yüklenmiş 
kurumlan) 

Bu tarafların ve aralarındaki bağlantıların tanımlarındaki netlik 
ve açıklık, tasarlanan sistemin daha iyi anlaşılabilmesi 
bakımından önem kazanmaktadır. Bu nedenle, sırayla önce birinci 
gruptaki daha sonra da ikinci gruptaki tarafların incelenmesine 
çalışılacaktır. 

i. Mal Sahibi: Mal sahibi denen özel veya tüzel kişi hukuki 
kavram olarak metnin önceki bölümlerinde bugünkü uygulamayla 
ilgili verilmiş tasvirlerdekinden biraz daha farklı bir 
statüde olacaktır. Hatırlanacağı gibi, en genelde iki tür mal 
sahibi söz konusudur: Devlet ve Özel Mülkiyet. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi, Emlak Bankası başta olmak üzere çeşitli devlet 
bankaları, ülkemizde devlet eliyle inşa edilen binaların büyük 
bir bölümünün mal sahibi konumundadır. Bunun yanısıra, 
lojmanlar (veya sosyal tesisler) başta olmak üzere bazı, küçük 
yapım operasyonlarında diğer kamu kuruluşları da mal sahibi 
olabilmektedir. 
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"Özel mülkiyet" kavramıyla birlikte, özellikle konut 
sektöründe büyük paya sahip olan yap-sat olayı gündeme 
gelmektedir. Tekil binalardaki yap-satçılık en katmerli 
dönemini geride bırakmış gibi gözüküyorsa da temsil ettiği 
karmaşık özel mülkiyet anlayışı bir süre daha varlığını 
koruyacağa benzemektedir. Önceki bölümlerde söz edildiği gibi 
buradaki mal sahipliği kavramı bazı çelişkilere yol 
açmaktadır. Örnek verilirse: Arsasını daire karşılığı 
müteahhite veren kişi mi mal sahibidir? Yoksa yapıda arsa 
sahibinden daha büyük bir paya sahip olan müteahhit mi? 
Öncelikle, bu kavram karmaşasına bir açıklık getirme 
gerekmektedir. Günümüz uygulamasında "arsa sahibi"ne "mal 
sahibi" gözüyle bakılmaktadır. Ancak, bu kişi hiç bir yatırım 
gücüne sahip olmayıp herhangi bir teknik hukuki işlem 
sorumluluğu da taşımamaktadır. 

Yeni kurulacak mekanizmada, dünyada uygulanan sistemlerde 
olduğu gibi, mal sahibinin yaptırım gücüne sahip ve bunun 
karşılığında sorumluluk da taşıyabilen bir taraf olması 
önerilmektedir. Bu çerçevede, "Bu yetki ve sorumluluk kime 
verilmelidir?" sorusuna net bir cevap bulunmalıdır. Yapının 
bütününde ve istenen kalite beklentilerinin birbirlerini 
tamamlayarak sağlanması gerektiği düşünüldüğünde; eğer yapının 
daha büyük bir bölümünün sahibi yapılan özel anlaşma gereğince 
müteahhit ise müteahhidin kendi kendini kontrolü olayı ciddi 
biçimde gündeme gelmektedir. Bu kişi (taraf) bir yandan 
kaliteyi sağlamak durumunda iken, öte yandan yatırımcı olarak 
işi ucuza getirmek durumundadır. Bu olgu kendi içinde bir 
çelişkiler yumağı yaratmaktadır. Dolayısıyla müteahhit her ne 
kadar yapının büyük bir bölümüne sahip olsa da, mal sahibi 
olarak tanımlanması yeğlenmemelidir. Öte yandan, bugün de 
uygulandığı biçimiyle arsa sahibinin mal sahibi olması 
durumunda,- "mal sahipliği" kavramı açımlamak, yetki ve 
sorumlulukları iyi tanımlamak kaydıyla, yeni bir sistemde, 
kendi çıkarları doğrultusunda yapıyı denetleyerek kaliteyi 
sağlayabilecek bir taraf olabilecektir. Burada sözü edilen 
"kalite" de açıklanması, netlik getirilmesi gereken bir 
kavramdır. Kalite'nin niteliği, derecesi mal sahibi tarafından 
mı belirlenecektir? Yoksa mal sahibi, sahip olduğu 
mülkün/mülklerin yaşam konforunun da sağlayabilecek belirli 
bir standartta, kalite inşa ettirilmesiyle mi yükümlü 
olacaktır? Elbette ki, kalite unsurunu kişilerin seçimine 
bırakılması, farklı kalite anlayışlarını sergileyecektir. 
Kimine göre, yapının güvenilir olmasının yanısıra, 
fonksiyonellik ve yaşam konforu unsurlarının da eksiksiz 
olması gerekirken, kimine göre de güvenilir bir yapı yeterli 
olacaktır.Dolayısıyla, sistemin ulaşmak istediği kalite 
kişilerin iradelerine bırakılamaz. Her mal sahibi, yapısında 
belirli bir kalite, standart ve yaşam konforunu sağlamak 
zorundadır. Kim belirleyecektir bu standardı, kaliteyi? Bu 
sorunun yanıtı, aynı zamanda, mal sahibinin kime karşı sorumlu 
olduğunu da açıklamaktadır. Bu standart yapının diğer 
kullanıcıları tarafından belirlenecektir. Yeni mal sahibinin 
sahip olduğu mülkü/mülkleri satma/kiralaması yoluyla, o mülkü 
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kullanacak yeni kişiler belirleyeceklerdir. Örneğin, mal 
sahibi döşeme kaplaması olarak, bir süre sonra bozulacak ve 
kullanıcının yaşam konforunu engelleyecek kalitesiz malzeme 
seçtiğinde, kullanıcının (kiracı ya da mülkü sattığı kişi) 
itirazı ile bunu tazmin etmekle yükümlü olabilmelidir. Ancak, 
kullanıcının her türlü isteği ve değişik düzeydeki ve bazen 
fantazili konfor beklentilerinin mal sahibi tarafından yerine 
getirilmesi de mümkün değildir. İşte bu noktada, denetim 
şirketi ile sigorta şirketi devreye girmekte olup; her iki 
tarafın istek ve sorumlulukları belirli uzlaştırıcı sınırlar 
içine alınmaktadır. 

Bu çerçevede, bu sistemle, "kaliteyi kişi/kişiler adına değil 
toplum adına gözetme" temel anlayışı önerilmektedir. 

Özel mülkiyete sahip işyeri binası vb. diğer yapım 
operasyonlarında ise, mal sahibi zaten bellidir. Bu kişi 
(taraf), aynı zamanda, yatırımcı konumundadır. İşi ihale ya da 
emanet usulüyle bir müteahhite yaptırır. Ancak, günümüz 
uygulamasında, yaptırım gücü olmasına karşın sorumluluk 
taşımayan bu tarafın, yukarıda belirtilen biçimiyle, yetkileri 
karşıladığında bazı sorumlulukları da yüklenmesi gerekeceği 
açıktır. 

Bir diğer mal sahipliği türü de koopeartiflerde söz konusu 
olmaktadır. Bilindiği gibi yapı kooperatiflerinde birden fazla 
kişinin mal sahipliği söz konusudur. Ancak, yukarıdaki 
tanımların ışığında gelen yetki ve sorumluluk, kooperatif 
yönetim kurulu tarafından üstlenilecektir. 

i. Projeci: Sistemde önemli bir taraf olarak yer alması gereken 
projeci kavramıyla mimarından, statik ve tesisat projeleri 
tasarımcıları hedeflenmektedir. Projeci, yapının tasarım ve 
uygulama projelerini; yasa, yönetmelik ve şartnameler 
çerçevesinde hazırlayan ve hazırladığı projeden birincil 
derecede sorumlu mimar veya mühendis statüsüne sahip teknik 
kişidir. (Ya da bu tür kişilerin oluşturduğu bir teknik 
mercidir.) Öte yandan, günümüzde sadece pek az özel durumda 
uygulandığı bilinen ve ancak özel sözleşmelerle 
gerçekleştirilen "projenin müellifi olduğu projesini uygulama 
aşamasında, yaptırtılacak binanın türü ve mülkiyet paylaşım 
durumu ne olursa olsun "mal sahibi" denen ana merciin 
varlığının güçlendirilmesi isteniyorsa, bu gelişme ancak 
projecinin güvenilir bir destekleyici ve yönlendirici 
pozisyona kavuşmasıyla mümkündür. Bu çerçevede projeci,- 
"Yapının tasarım projelerinin yasa, yönetmelik ve şartnameler 
çerçevesinde hazırlanıp uygulanmasını sağlamakla yükümlü, 
"mal sahibi" adına tüm termik işleri yürütme statüsüne sahip 
teknik adam" olarak tanımlanabilir. 

ii. Müteahhit: Önerilen bu yeni sistemle, müteahhitlik kavramına 
çok farklı bir boyut getirilmemektedir. Günümüz 
uygulamasında olduğu gibi bir yapım işinin sorumluluğunu 
alan bu yükümlülüğü tekniğin ve yapı sanatının gereğine 
uygun olarak yerine getirmekten birinci derecede sorumlu 
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kişi ya da kuruluşlardır. Müteahhitlik kurumunun hukuki 
yapısına bir değişiklik getirilmemesine karşın "taraflar 
arasındaki muhataplık" açısından bir yenilik önerilmektedir. 
Bu muhataplık, müteahhidin projeci ve denetim şirketince 
denetlenmesi biçiminde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, 
müteahhitlik kurumu ciddi bir denetimin getirdiği 
sorumluluğu da yükümlenmektedir. Bu sorumluluk, özellikle 
binanın inşaatı süresince kuvvetle kendini gösterecek ve 
binanın kaliteli, düzgün yapılmasına yardımcı olacaktır. 

Öte yandan, halen uygulanmakta olan sistemde yer alan, ancak 
işlerliğini yitirmiş bir alt kurum olarak adı geçen "fenni 
mesul"lük kavramına da bir açıklık getirilmesi gerekmektedir. 
Burada, yapının uygulamadaki teknik sorumluluğunu kimin 
taşıyacağı sorusu hemen akla gelmektedir. Şimdiki gibi, 
doğrudan müteahhite muhatap bir teknik adam mı? Yoksa, müteahhidi 
kısmen denetleme konumunda yer alan projeci mi? Bu sorunun 
yanıtlanması için fenni mesuliyet kavramını da içeren, mal 
sahibi-projeci müteahhit üçgensel ilişkisini, ayrıntısıyla kurmak 
gerekmektedir. Yukarıda verilen tanımlar çerçevesinde, aşağıdaki 
türden bir durum ortaya çıkmaktadır. 

Projeci doğrudan mal sahibine muhatap olacaktır. Mal sahibi ile 
müteahhit arasında yapılan bir sözleşme (ki bu sözleşmenin 
hazırlanmasına projeci, mal sahibi adına, aktif olarak 
katılabilmektedir.) Müteahhit, ayrıca, yapım işinden doğrudan 
denetim şirketine ve bir ölçüde projeciye karşı sorumlu (şantiye 
sorumlusu), tercihan mimar, mühendis ya da tekniker statüsüne 
sahip bir teknik elemanı iş yerinde bulundurmakla yükümlü 
olacaktır. 

Öte yandan, projeci tanımına getirilen değişiklikle, projeci 
uygulamada da zaten sorumlu kılınmıştır. Dolayısıyla "fenni 
mesuliyet" denen o belirsiz sorumluluğun önemli bölümü projeci 
tarafından açık, belirli tanımlarla üstlenilmiş durumdadır. Bu 
anlamda, projeci yasalar nezdinde "proje + uygulama"dan sorumlu 
ana taraf konumundadır. Ayrıca, raporun ilerleyen bölümlerinde 
ayrıntısı verilecek olan, denetim şirketinin istemleri 
doğrultusunda hareket etme durumundadır. 

Bu çerçevede, tanımlanan ilişkiler zincirinin üstünlük ve 
sakıncaları neler olabilecektir? 

Öncelikle, projecinin mal sahibi ile birer ilişkisinin henüz 
proje aşamasındayken dahi, belli bir teknik kaliteyi davet 
edeceği düşünülmelidir. Mal sahibi-projeci ilişkisinde; projeci 
hem projenin teknik özellikleri bazında hem de parasal boyutuyla 
mal sahibinin çıkarlarını gözetmek durumunda kalacaktır. Bu 
durum, bugünkü yapılaşmada (özellikle yap-sat olayında) yaşanan 
daha fazla kar elde etme anlayışını da engelleyecek bir ortam 
yaratacaktır. Öte yandan, yapım sürecinde, projenin tatbikatı ile 
ilgili sorumluluk projeci tarafından üstlenildiğinde, müteahhit 
sadece, yapım faaliyetinin tekniğe ve yapı sanatına uygun olarak 
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sürdürülmesiyle ilgili sorumluluğu taşıyacaktır. Bunun yanısıra 
elbetteki, şantiye içindeki personel hareketinden ve işin 
akışından da sorumlu olacaktır. Yapım işinin tekniğe ve yapım 
sanatına, projelere uygun olarak yürütülmesinde projeci ve 
denetim şirketinin istekleri doğrultusunda hareket etmekle 
yükümlü olacaktır. Bu yükümlülük, aynı zamanda, müteahhit adına 
şantiye sorumluluğunu taşıyan teknik adam tarafından da 
üstlenilmektedir. Ote yandan, her ne kadar işin akışı içinde 
proje tatbikatı ile ilgili sorumluluk projeci, genel kontrol 
sorumluluğu da denetim şirketi tarafından üstlenilmiş olsa da, bu 
durum müteahhitin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Şöyle 
ki gerek projeci gerekse denetim şirketi tarafından denetlenen, 
ama anlaşılabilmesi için özel araştırma gereken hatalı 
imalatların teknik sorumluluğu şantiye sorumlusuna, dolayısıyla 
müteahhit tarafından paylaşılacaktır. Bu tür hatalı imalatlar 
bilinçli olarak-hibe yoluyla-yapıldığı taktirde de, bu kişilerce 
cezai müeyyideler uygulanabilmelidir. Bu önlemin gerçek 
caydırıcılık taşıyabilmesi için, ilk yapıldığında sadece para 
cezasıyla sınırlı kalsa bile, bir kaç kez tekrarlandığında 
meslekten uzaklaştırmaya kadar varması düşünülebilmelidir. Öte 
yandan, sorumluluğun çeşitli taraflar arasında paylaşılması 
müteahhitlik kurumunun sorumluluk yükünü belli ölçüde azaltacak, 
ama beraberinde yetki smırlamasıda getirecektir. Mal sahibi 
adına projecinin yetkileri artmış olacaktır. Bu durum, özellikle 
yap-şatçılık olayına yeni rasyoneller ve belli bir derli 
topluluk getirecektir. Ayrıca, projecinin mesleki kontrollüğü ve 
nakit-verim irdelemesi bir yandan, denetim şirketinin ciddi 
kalite kontrolü öbür yandan, müteahhitliğin nihai sorumluluğu 
belki biraz azalmış, ama inşaat sürecindeki sorumluluk yükü ve 
eziyeti çok artmış, ayrıca kalite tutturma mecburiyeti doğmuş 
olacaktır. Eu iyi, ciddi ve müesseseleşmiş müteahhit firmalarının 
iş şansını arttıracak ve meslek içi seleksiyon ile mükemmelleşme 
arayışını beraberinde getirecektir. 

Bunun yanısıra, bugün oldukça düşük ücretlerle iş yapan ve bunun 
sonucu olarak pek çok projeyi eksik-geöik üretmek zorunda kalan 
projecilik dünyası artık yapım operasyonunu tümünde yeni yetkiler 
ve sorumnluluklar yüklenerek daha az sayıda çok daha kaliteli 
proje üretmek durumunda kalacaktır. Bunun karşılığında da, 
projecilik kesiminin ücret durumunda ciddi düzelmeler, 
kendiliğinden olacaktır. Projecilik meşgalesi, uygar ülkelerdeki 
saygınlık düzeyini yakalayacaktır. Bu gelişmenin sektör için ve 
ülke ekonomisi için yararları olacaktır. 

Bu tablo içinde sakınca sayılabilecek bir yön, özellikle bugünkü 
yapsat olayında varolan projeci-müteahhit ikili ilişkisinin mal 
sahibi-projeci müteahhit üçlü ilişkisine dönüşmesinde yaşanması 
tahmin edilen zorluklar olabilir. Günümüzde, hemen hiç bir aktif 
katılımı ve yaptırım gücü olmayan mal sahibinin olaya katılımının 
sağlanması ve kendi çıkarını projeci aracılığıyla kollanması 
önerilmekte ve beklenmektedir. Bu konuda mal sahiplerinin 
bilgilendirilmesi-bilinçlendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla, 
yoğun bir kamuoyu yaratma faaliyetine gerek duyulacaktır. 
Sakınca gibi gözükebilecek bir diğer husus da, projecinin 
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müteahhit üzerindeki yaptırım gücü olabilir. Projecinin işin 
akışını durduracak, engelleyecek bir takım aşırı istekleri 
durumunda müteahhitin zorlanması ve işin genel veriminin 
azalması durumu ortaya çıkabilir. 

Ancak, bu durum, denetim şirketinin hızla devreye girip; bir 
çeşit hakemlik yapmasıyla düzeltilebilecektir. Ayrıca, projeci 
denetim şirketince haksız görülüp, bu ortamı da kasıtlı olarak 
yarattığı saptandığı takdirde; projeciye cezai işlemler 
uygulanabilecektir. 

Öte yandan, yukarıda ayrıntısı verilen bu üç önemli tarafın 
yoğunluğunda gözükmemekle birlikte; gerek mal sahibi, gerekse 
müteahhiti doğrudan ilgilendirmesi yönüyle, malzeme üreticisi de 
bir alt taraf olarak düşünülmelidir. Bu, klasik sistemlerde de 
bilinen, ancak dikkate alınmayan bir husus idi. Ancak, kalite 
kavramıyla birlikte ortaya çıkan ve özellikle mal sahibi ile 
müteahhiti ilgilendiren sorumluluklar, konunun bu yönünün de 
önemini artırmaktadır. Çünkü, kaliteliye ulaşma zorunluluğu 
kaliteli mal kullanmayı gerektirecektir. Ancak, mal sahibi ya da 
müteahhit, kaliteli ürünü kalitesizden nasıl ayıracaktır? Ve 
kalitesizini kaliteli diye kullandığında bunun sorumluluğu kime 
ait olacaktır? Burada öncelikle, kaliteli ürünün bir şekilde 
kalitesizden ayrılması şarttır. Bugün, Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) bu tür bir işlevi, bir ölçüde yerine 
getirmektedir. Ancak, metnin ilerleyen bölümlerinde ayrıntısı 

verilecek olan, denetim şirketi kapsamında bir de malzeme 
standardı belirleyecek bir birimin bulunmasında büyük yarar 
bulunacaktır. Bu çerçevede, malzeme üreticisi de ürettiği 
malzemenin kalitesini garanti edebilecek, hatalı imalatlarında da 
sorumluluk taşıyacak bir taraf olacaktır. 

Yukarıda ayrıntısı, verilen sistem önerisi çeşitli alt çözüm 
alternatifleri irdelenip karşılaştırılarak oluşturulmuştur. 
Sistemin bütününde unsurlar, öğeler yerli yerine oturmuş gibi 
gözükmekle birlikte; bir geçiş dönemi için, değişiklik sayısı 
azaltılmış bir öneri şıkkının aşağıdaki gibi geliştirilebileceği 
düşünülmüştür. 

Projeciye sadece mal sahibi yönlendirme ve tasarım projelerini 
hazırlama görevini verilip, proje ile ilgili tatbikatta 
müteahhitle ilişki ve uygulamada kısmi denetim yükünün 
kaldırılması öngörülebilir. Bu yük tekniğe ve yapım sanatına 
uygun olarak yapılması sorumluluğu ile birlikte, müteahhit 
tarafından üstlenilebilir. Müteahhitin işin başında bulundurması 
gereken şantiye sorumlusu da bu işin başında bulundurması gereken 
şantiye sorumlusu da bu yükümlülüğün teknik muhatabı olarak 
ortaya çıkabilir. Dolayısıyla projeci, proje bazında; müteahhit 
(ve şantiye sorumlusu) de proje tatbikatı, yapım tekniği ve 
sanatı bazında denetim şirketine muhatap olurlar. Ve onun 
istekleri doğrultusunda hareket etmekle yükümlü kılınırlar. 

Ancak bu seçenekte, görüleceği üzere, mal sahibinin yaptırım gücü 
ve sorumluluğu yine bugünkü uygulamaya benzer biçimde yıllardır 
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uygulayageldiğimiz anlayışa dönüşmektedir. Onun da pek bir 
yaptırım gücü kalmamaktadır. Oysa, bu tür bir sistemin başarıyla 
uygulanabilmesi için güç dengelerinin iyi kurulmuş ve iyi işliyor 
olması gerekmektedir. 

İkinci alt grubu oluşturan tarafların tanımları da aşağıda 
açıklanmıştır: 

i) Denetim Kurumu veya Kurumlan: 

Çözüme, kurulacak tek bir kurum veya kurumlar aracılığıyla, 
gerekli ve önemli olan denetim olayını, klasik, hiç yürümeyen 
belediye kontrolundan ve devletin resmi yapılarındaki ilgili kamu 
biriminin gevşek kontrolundan kurtararak ciddi bir boyutta ele 
alınmasıyla ulaşılacaktır. Bu amaçla dıştan bağımsız, özerk yeni 
bir kuruluşun yapıda denetim işini, şimdilik en azından bina tipi 
yapılarda üstlenmesi öngörülmektedir. 

Ancak, bu kuruluşun, mali, teknik, idari yetki ve baskı altında 
kalmadan, gerçekten bağımsız ve sadece tekniğin ve bilimin 
ışığında iş görebilmesi gereklidir. Ayrıca, bürokratik işlemleri 
ve kısıtları azaltılmış bir çalışma düzeni kurulmasında da yarar 
vardır. Bunlara göre, devletin katılımı bulunsa bile, "özel 
kurum" niteliği ağır basacak bir karma oluşum düşünülebilecektir. 
Bu noktada, kurum kavramı artık daha spesifik olarak şirket 
statüsündeki bir tüzel kişiliği işaret eder olmaktadır. 

Türkiye'nin coğrafi konumu, mesafeleri, nimetlerin dağılımındaki 
ve bölgelerinin gelişmişlik mertebesindeki eşitsizlikler, ciddi 
ve yenilikçi bir denetim uygulamasının bütün ülkede aynı anda ve 
tek bir elden yürütülerek harekete geçirilmesine engeldir. Buna 
göre, pilot bölge kavramı içinde ve o yörelerde de bir başlangıç 
döneminde sadece belirli türdeki binaları kapsayan bir "aşamalı 
uygulama" biçimi düşünülmek zorundadır. Buna göre, ilk üç yıl 
boyunca belli yapılarda ve belli yörelerde denenip hatası-sevabı, 
eksiği-gediği görülüp gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra, 
izleyen beş ile yedi yıl içinde tüm ülkeye yayılacak bir sistem 
gerçekçi gibi durmaktadır. 

Bu kuruluşun (şirketin) kimlerin katılımıyla ve hangi güç 
dengelerini yansıtacak biçimde oluşturulacağını kestirebilmek 
için hangi yörelerde, ne çeşit binalarda denetime başlanacağını 
bilmek gerekmektedir. Bu alandaki inceleme aşağıdaki sonuçlara 
ulaşmıştır. 

a. Yapı Türü Yönünden: Sistem, ilk aşamada, bina türü yapılarda 
uygulanmalıdır. Çünkü ülkemizdeki yapılaşmada en uç durumların 
sergilendiği, tamamen kalitesiz yapıların yanında lüks 
yapıların da yer alabildiği yapı türü, binalar ve özellikle 
konutlar olarak bilinmektedir. Diğer alanlarda, örneğin 
köprücülük ya da sınai yapı alanında çok düşük kalite 
düzeylerine inilmeden iş görülebildiği halde, konut alanında 
herhangi bir düzey kavramından bahsedilmektedir. Dolayısıyla, 
bu alandaki bir denetimin önceliğe sahip olması yararlı 
olacaktır. 

179 



b. Binanın Niteliği Yönünden: Bina türü yapılar arasında da bir 
seçim yapılmalıdır. Daha sonra kapsama girecek olsa da ilk 
aşamada 2 kattan daha yüksek ve 200 m2'den daha büyük konutlar 
ile özel mülkiyete ait işyeri vb. binalar ile kamu binalarının 
tümü, niteliğine ve büyüklüğüne bakılmaksızın, denetime tabi 
tutulmalıdır. 

c. Yapının Mülkiyet Biçimlenmesi Yönünden: Hem özel hem de 
devlete ait binalar denetim kapsamı içinde olmalıdır. Kamuya 
ait binaların bu kapsam içinde yer alması; artık vasıflı 
teknik eleman tutamasa bile devletin yine de temsil ettiği 
ciddiyet ve disiplinin bazı ilkeleri oluşturup uygulamaya 
geçirmede kolaylık sağlaması açısından önemli görülmüştür. 
Devletin bu işe öncülüğü dolayısıyla da sisteme özel mülkiyet 
sahipleri tarafından daha ılımlı bakılmasının sağlanacağı 
umulmaktadır. 

d. Yöre Olarak İse: Uygulama aşamasında öncelik verilecek pilot 
bölgelerin seçiminde de şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: 
İstanbul, çok karmaşık yapısından ötürü şimdilik denetim 
kapsamının dışında tutulmalıdır. Ankara ve İzmir illerinden en 
aşağı biri, orta boy illeri temsil edecek 2-3 il, küçük ve iri 
kasabaları temsil edecek 4 ilde 5 yerleşim birimi ilk aşama 
için düşünülebilir. Bunlardan birinin dışında, diğerlerinin 
mümkünse ulaşım ve iklim koşullarının zorlamayacağı yöreler 
olmasında yarar bulunmaktadır. 

e. Kamu Yapıları Yönünden: Denetim kapsamına girecek kamu 
yapıları; Yapı İşleri Genel Müdürlüğü1 ne bağlı okul, 
hastahane, idari bina gibi yapıları ile Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi'nin yaptırdığı, toplu konut inşaatlarının 
tümünü kapsamalıdır. 

Öte yandan, faaliyet alanı belirlenen denetim şirketinin 
oluşumuna gelince; şirketin devlet ve özel kesimin ortaklaşa 
temsil edildiği özel şirket niteliği ağır basan bir yapıya sahip 
olmasında büyük yarar vardır. Bu çerçevede, bu oluşumun devlet 
kanadı şöyle oluşturulabilir. 

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nm ilgili birimleri 
aracılığıyla yer almasında yarar vardır. İlk aşamada her ne 
kadar sadece bina türü yapıların denetimi söz konusu 
ediliyorsa da ilerde köprü, tünel vb. yapıları da kapsayacağı 
düşünülerek, aynı zamanda geniş araştırma ve laboratuvar 
olanakları ile Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, 
Arsa Ofisi gibi kurumlardan biri tarafından temsil edilebilir. 
(Hukuki durumunun ortaklık statüsüne yatkınlığı bu kurumun 
belirlenmesinde bir faktör olacaktır.) 

- Kuruluş ilke ve tüzüğü izin veriyorsa, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi'nin, ya da Emlak Bankası'nm sistemde yer 
almasında büyük yarar vardır. 

- Çimento sanayi türü yarı kamu kuruluşlarının dolaylı ilgisi 
çekilebilir. 
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- Türkiye Belediyeler Birliği, kentsel yapılaşma olayını ilk 
muhatabı ve izleyicisi olan yerel yönetimler adına, bu oluşuma 
katılabilmelidir. 

Özel kesimden de, aşağıdaki türden kurumlar aracılığıyla bu 
oluşum içinde yer alabilir. 

Ciddi müteahhitlik kesimini temsilen bir üst kurum. 

- Mimarlık, mühendislik camiasının genel temsilcisi olarak, 
özellikle proje kontrolü alanında geçmiş yıllarda kazandığı 
bilgi birikimi de gözönüne alınarak, Türk Mühendis ve Mimarlar 
Odaları Birliği, 

- Projeci kesimi temsilen, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği, 

- Sigortacılık kesimini temsilen Sigortacılar Birliği, 

- Yapı malzemesi üreticilerini temsilen Yapı Malzemesi Üreten 
Kuruluşlar Derneği, 

- Kalite ve ileri teknoloji arayışlarıyla ilgili meslek 
çevrelerinin temsilcisi olabilecek bir kurum. 

- Öte yandan, şirket genel müdürünün de yönetim kurulunda yer 
almasında yarar vardır. 

Bu tablo, hem devlet ciddiyetini ve disiplinini, hem de özel 
kesim dinamizmini yansıtan, bu arada şirketin daha çok özel 
şirket nitelikli çalışmasına yönelik makul bir dengeleşmeyi 
yansıtır gibi görünmektedir. 

ii) Yerel Yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri): 

Belediyelerin, kentsel yapılaşma alanında günümüz uygulamasındaki 
yetkilerinden önceki bölümlerde sözedilmişti. Ayrıca, 
uygulanabilecek yeni bir sistemde belediyelerin yapılaşmadaki 
faaliyet alanının sadece imarla ilgili konularla sınırlı 
kalmasının pratikte büyük yarar getireceği vurgulanmıştı. Ancak, 
bugün belediye gelirlerinin küçük de olsa belli bir bölümünü 
yapılaşmadan alınan harç ve vergiler oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla, getirilecek yeni bir sistemin bu noktada bir denge 
değişimi yapmamasında yarar vardır. Bu çerçevede, yapım ruhsatı 
ile iskan müsaadelerinin yine belediyelerce verilmesi 
gerekmektedir. Buradaki değişiklik türlü yükümlülüğünü denetim 
şirketine (ya da şirketlerine) devretmesi olayıdır. Belediye ise, 
inşaat ruhsatı ya da iskan müsaadesi verirken denetim şirketinin 
raporları doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü getirmektedir. 
Aslında, bu tür uygulamalar meslek odaları ile bazı belediyeler 
arasındaki özel anlaşmalara dayalı olarak geçmiş yıllarda da 
yürütülmüştü. Halen de İzmir Anakent Belediyesi adına denetim 
işleri İzmir 
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İnşaat Mühendisleri Odası eliyle yürütülmektedir. Dolayısıyla, 
sistemde belediyeler için önerilen faaliyet biçimi pek yabancı 
bir uygulama olmayacaktır. 

Öte yandan, belediye denetim işinin yapıların proje ve uygulama 
aşamalarında denetlenmesi gibi oldukça kapsamlı ve çok vakit alan 
bir bölümünü ikinci bir tarafa devrettiği için, özellikle imar 
planı ve uygulaması alanında çok daha aktif ve verimli 
çalışmalar yapabileceklerdir. 

İmarsız alanların planlarının hazırlanması, yapılacak binaların 
imar planları çerçevesinde inşaasında denetlenmesi, kentsel 
gelişme olayına da belli bir ciddiyet getirecektir. Bu 
denetlenme, proje ve denetim kuruluşunun görevleri arasına da 
girmiştir. Ancak, yerel yönetim kenti tümündeki yapılaşmayı zaman 
zaman yine de görsel kontroldan geçirecektir. 

Öte yandan, belediyelerin sahip olduğu yetkiler, belediye ve 
mücavir alan sınırları, kalan alanlarda İl Özel İdareleri'ne 
devredilmiştir. 

iii) Sigorta Şirketi 

Bu kurumun adlandırılmasındaki "şirket" sözcüğü de kısmen 
simgesel olup, mutlak gerçek bir şirket statüsündeki bir ticari 
tüzel kişiliği gösteriyormuş gibi algılanmamalıdır. Yani, ortada 
inşaatı tamamlanmış bir binanın dayanım, işlevsellik ve belli bir 
yaşama konforunun şartlarını sağladığının garantisini verecek ve 
hizmete girişini izleyen belirli bir süre için, bu yapıyı 
sigortalayacak bir kuruluş gereklidir. Bu kuruluşun, denetim 
şirketi örneğinde olduğu gibi özerk ve bağımsız olması en önde 
gelen koşuldur. Ancak, sadece sigortacılık dünyasının değil, 
sistem içindeki diğer taraf ve mercilerin katılımını da sağlıyor 
olması tercih edilmelidir. 

Bu noktada, Türk sigortacılık dünyasıyla ilgili bazı gözlemlere 
yer verilmekte yarar görülmektedir. Bünyesinde bilgili ve 
gayretli elemanlar barındırıyor olmakla birlikte; Türk 
sigortacılığının bina dayanım ve işlevselliğinin garanti altına 
alınması operasyonlarını yürütmeye şu anda çok hazır olmadığı 
düşünülebilir. Ancak, bunun konudaki genel bilgi eksikliğinden 
kaynaklanan bir yönü olduğu da aşikardır. Bu metinde noktalanan 
araştırmanın sigorta yönüne özel ışık tutacağının bilinmesi, 
çalışmalara sigortacılık dünyasının katkısının sağlanması, ilgili 
tarafların daha çok bilgilenmesine yardımcı olacak ve tam bir 
inceleme fırsatı ortaya koyacaktır. Ayrıca, inşaat sırasındaki iş 
riski sigortasının yaygınlaştırılması yoluyla yapı sigortası 
kavramı bir bütün oluşturacak bu da Türk sigortacılık dünyasına 
daha geniş imkanlar kazandıracaktır. Bugün Türk sigortacılığı 23 
şirketi ve 3.000 çalışanı ile uluslararası sahalarda da 
Türkiye'nin gelişmişlik düzeyinin altındaki göstergelere sahip 
küçük bir sektördür. Ancak yine de, olayın sigortalama bölümü bir 
kaç alternatifle ortaya ancak çıkabilecektir. 
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Bu alternatiflerden ilkini oluşturan, yapı sigortalaması 
işinin mevcut sigorta şirketleriyle ve onların yasal bir üst 
kuruluşu olarak, birliğinin koordinasyonu altında yürütülmesi 
durumu çok ümit verici gözükmemektedir. Bu şirketlere ve 
Birliğe yapı uzmanlığı boyutu, denetim şirketleriyle bağlantı 
otoritesi getirebilmek, yakın vadede çok kolay gözükmemektedir. 
Sigorta şirketlerinin ne olduğunu genelde bile henüz bilmedikleri 
yeni bir faaliyet alanında ve hele poliçe türü ve tekniğiyle 
ilgili ayrıntılı bilgiler ortaya dökülmemişken, uygulama 
dinamizmi gösteremiyeceklerini düşünmek belki biraz haksızlık 
olabilir. Ancak, bu konunun sözü ortalıkta dört yıldır 
dolaşırken, bir iki uzman dışında genelde hiç kimse tarafından 
merak edilip deşilmemiş oluşu belli tereddütler yaratmaktadır. 

Bu durumda onların da katılımıyla, denetim şirketi örneğindeki 
gibi yepyeni bir kuruluşun oluşturulması alternatifi ön plana 
çıkmaktadır. Bu kuruluş, uluslararası reassürans sisteminin de 
benimsenmesi şartıyla Türk Sigorta şirketlerinin tümünün veya 
isteyenlerinin (tümü olması halinde birlikleri aracılığıyla) 
ortak olacağı bir yeni ihtisas sigortası şirketi olacaktır. Kamu 
bankalarıyla, devletin bakanlık, genel müdürlük, KİT düzeyindeki 
başka organlarının da bu kuruluşa ayrıca ortak olmaları tavsiye 
edilmez. Tamamen serbest çalışabilen bir kurum olması işin verimi 
yönünden önemli gözükmektedir. 

Buna karşılık, bu yeni kuruluşun özel kesiminden başka ortakları 
da olmalıdır. Denetim şirketine ortak olabilecek özel kuramların 
tümünün bu yeni sigorta şirketinin kuruluşunda da pay alabileceği 
düşünülmelidir. 

"Yapı Sigortası Kurumu" türünden bir özel ad taşıması da 
düşünülebilecek olan bu sigorta şirketi, ana hukuki bağlantıyı 
müşteri olarak müteahhit aracılığıyla mal sahibi ile 
yürütecektir. Ancak, geçmiş referanslarının zayıflığı ve 
aykırılığı dolayısıyla bazı müteahhitlerin sigortalanmasına, 
sigortacı tarafından itiraz edilebilir. (Çeşitli özel güvenceler 
istenebilir. Veya müteahhidin reddine kadar gidilebilir.) Teknik 
bağlantısı ise kendisi gibi yeni kurulmuş denetim şirketi (veya 
şirketleri) ile kurulacaktır. Garanti vermeye dayanak oluşturan 
teknik inceleme, denetim şirket (veya şirketlerinin) raporları 
üzerinde yapılacaktır. Ayrıca yapının sigorta süresi içinde hasar 
veya kusur vukuu halinde, hangi ölçüde kullanıcının kusuru olduğu 
ve ne oranda tazmin edileceğini belirleyecek eksperler (Teknik 
Uzmanlar) kadrosu oluşturulması zorunludur. Taşradaki durum 
tesbitlerinin mahalli, güvenilir teknik adamlar eliyle ek 
görevlendirme yoluyla yürütülmesi öngörülmelidir. Ancak bütün bu 
akış içinde, sigorta kuruluşu mevcut denetim şirketlerinin 
dışında ayrıca bir denetim yapamayacağının kesin bilincinde 
olmalıdır. Öte yandan, ülkemizdeki sigortacılık dünyasının 
önceden söylendiği gibi henüz güçlenmemiş olduğu hususu öncelikle 
dikkate alındığında, yeni denetim mekanizmalarının kurulması ve 
yapı sigortası sisteminin ikinci aşamada devreye sokulmasında 
yarar olacağını düşünen uzmanlar da mevcuttur. Ancak sistemin 
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kendi içindeki dengelerin oluşabilmesi için, yukarıda belirtilen 
her bir oluşumun birlikteliğinin, sistemin başarısını önemli 
ölçüde etkileyebileceği de bir gerçektir. 

5.2. Karşılıklı İlişkiler ve İş Akışı 

İş akışı aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

a) Mal sahibi, (devlet , özel kişi, kooperatif) arsası üzerinde 
ihale yoluyla veya bir müteahhiti bildiği gibi seçerek veya 
yap-sat bazında bir yükleniciyle iş görecek olsun, ilk önce 
bir "yönlendirici projeci"yi gidip bulacaktır. 

b) Projeci (eğer devlet mal sahibiyse ve söz konusu proje de 
küçük olup, ilgili kamu birimi kendi bünyesinde tasarım 
hizmeti görüyorsa o birim) yetkili yerel yönetimden imar 
durumu incelenmesini yapacaktır. 

c) Mal sahibi ve onun adına Projeci (Mimar+İnşaat+Mekanik, Sıhhi 
Tesisat+Elektrik Tesisatı tasarım müellifleri grubu) gerekirse 
projecinin hazırlayacağı bir avan projenin açıklayıcılığmın 
da ışığında bir müteahhit belirlerler. İş devletin ise bu 
müteahhidin belirlenmesi "ihale" sürecini bekler. 

d) Projeci, "mimari+mühendislik" tasarımı projelerini hazırlar ve 
"Mal Sahibi+Projeci+Müteahhit" üçlüsü adına ilgili yerel 
yönetime inşaat ruhsatı izni için hazırladığı tasarım 
projesiyle birlikte müracaat eder. 

e) Yerel yönetim, işin niteliği ve mevkiine de bağlı olarak 
tanıdığı denetim kuruluşlarından birine tasarım projesi 
denetimini yaptırır ve ruhsatı verir. 

f) Denetim kuruluşu, Yapı Sigorta Kurumu ile yürütülen iş bazında 
hukuki bağını oluşturur ve durumu bir yandan projeci,'ye öte 
yandan yerel yönetim birimine belgeleyerek bildirir. Burada 
sigorta kurumu referanslarına ve ciddiyetine güvenmediği bir 
müteahhidi, işi sıkı denetlenecek olsa bile sigortalamayı 
reddedebilmeli ve bu yol bir alt seçenek olarak açık 
bırakılmalıdır. 

g) Müteahhit tatbikata geçerken, belirlenmiş denetim kuruluşuyla 
ve projeciyle denetim mekanizması ilkelerini sadece projeye 
uygunluk, fonksiyon ve dayanım kaliteleri kontrollüğü mü, 
yoksa iş programına uygunluk, nakit akış ve verim şartlarını 
tatmin etme kontrolünün de bulunup bulunmayacağını ve teknik 
olarak nasıl yürütüleceğini saptadıktan sonra, uygulama 
denetimi süreci başlar. Burada projesine sadakat kontrolü 
yönüyle projeciye otomatik bir mesleki kontrollük işi düşer. 
Ancak ağırlıklı görev işin kalitesini ve teknik şartlara 
uygunluğunu denetleyen ve kontrol sınırlarını malzeme 
üreticileri ile taşaronları da olan denetim şirketindedir. 
Nakit-verim kontrolü de, sözü edildiği gibi istenirse 
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yapılacaktır. Kamuyapılarında ilgili resmi daire içinde bir 
birimin iş miktarı ölçümü, istihkak vb. işlemlerle 
görevlendirilmesi ayrıca gerekebilir. Ama, zaman içinde 
sistemin işleyişi oturduğunda, bu işlemlerin teknik tarafının 
da denetim şirketlerince yürütülebilmesi, ilgili resmi mercie 
sadece onay ve imza işlemlerinin bırakılması mümkündür. 

) Denetim kuruluşu işin akışı içindeki ve sonundaki 
raporlamalarla Yapı Sigorta Kurumu nezdinde işin teknik 
garantisini oluşturur. Bu arada poliçe tekniği ve prim ödeme 
şartları, miktarı, kademelendirilmesi bakımından Sigorta 
Kurumu tarafından yapılmış olmalıdır. Bu çerçevede sigorta 
primi tarifelerini hazırlayan, zaman içinde yenileyen bu 
konudaki itiraz ve uzlaşmazlıkları çözen ve yapı dünyasının da 
kuvvetle temsil edileceği bir yan kurumun daha oluşturulması 
gerekecektir. Sözü edilen teknik garantinin tam teşekkülü ve 
aynı zamanda binanın iskan müsaadesinin alınabilmesi için bir 
iş bitimi kontrolü de gereklidir. Bu kontrol yerinde bir 
inceleme olup, eskiden olduğu gibi yine yerel yönetim, sağlık, 
itfaiye, TEK ve ilgili meslek odaları temsilcilerinin 
katılmasıyla yapılmalıdır. 

I Bu işlemler tamamlanıp binanın hizmete girmesiyle birlikte 
Yapı Sigorta Kurumu, bir aksaklık halinde düzeltme ve tazmin 
etme yükümlülüğü altında, artık doğrudan Mal Sahibi'ne 
muhataptır. Mal Sahibi özel kişi olup mülkünü tümüyle veya 
kısmen satmışsa, yeni sahipleri de Yapı Sigorta Kurumu'nun 
kalite garantörlüğünden yararlanırlar. Sigortalama 
işlemlerinin geliştirilmesi meyanmda, inşaat süresince 
teessüs edilecek iş sigortasıyla ilgili yeni bir faaliyet 
alanı doğmaktadır. Ülkemizde sadece kamunun büyük işlerinde 
uygulanan bu sigorta türünün, bu yeni sistemle birlikte özel 
mülkiyetli binalar da yaygınlaşması beklenmelidir. Öte yandan, 
sistemin akışı içinde, zamanla mimar, mühendisler olarak 
projeci grubun ve müteahhitin işin yürütülüşü ve sonrasındaki 
aksaklıklara karşı, kendilerini bir "sorumluluk sigortası 
kalkanı"nın altına almaları beklenmelidir. Bu da sigorta 
dünyası için yeni bir faaliyet alanıdır. 

Sigorta süresi içinde binada zuhur edecek düzeltilebilir bir 
inşai aksaklığın tamiri veya daha farklı bir kusurun tazmini 
gerektiğinde Yapı Sigorta Kurumu, kendi uzmanlarıyla bu 
aksaklık veya kusurun gerçekten imalat hatası mı, yoksa kötü, 
bilinçsiz kullanım sonucu mu oluştuğunu tesbit ettirir. 
Sigorta garantisinin Fransız sistemi örneğinde olduğu gibi, 
sigortanın kapsamına bağlı olarak iki yıllık ve on yıllık 
süreler için geçerli olması, ülkemiz için de ilk aşamada uygun 
gözükmektedir. 

İşlerliği garanti altına alınacak hususların kapsamı da 
şimdilik Fransa mevzuatı örneğindeki gibi düşünülebilir. 
Kusurun giderilmesi için gerekli masrafları yapar. Gerçekten 
binanın tasarımı ve imalatındaki açık hatalardan meydana 
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gelen kusurları, hem denetim şirketine, hem de malzeme üretici 
ile taşaronu da kapsayacak biçimde müteahhidine ve projesine 
rücu ettirir. 

Sistemin teknik ve idari işleyişinde, daha önce de sözü 
edildiği gibi çağdaş bilginin ve ileri teknik olanaklarının 
kullanımı, bürokratik engellerin azaltılma arayışını ve 
taraflar arası ilişki dürüstlüğünü gözetip yönlendirmek üzere 
bir etik konsey kurulması düşünülmelidir. Bu tür bir konsey 
alışılmışın dışında bir öge olarak çetrefil gelirse, en 
azından sistemin işleme ilkelerini etik yönden izleyebilecek 
güvenilir kişi ve merciler, mekanizmanın içinde bir yerlere 
serpiştirilmelidir. 

5.3. Konunun Mali Boyutu 

Tasarlanan mekanizma bir takım yeni teknik ve idari hizmet 
türlerinin ihdasını öngörmektedir. Projeci, daha kapsamlı ve 
kaliteli proje, müteahhit ise en azından daha kaliteli iş 
üretecektir. Projeci mal sahibinden eskisine oranda daha yüksek 
bir ücreti haklı olarak talebedecektir. Bu yolla, sadece projeye 
daha fazla emek sarfetmenin ve her durumda kendiliğinden mesleki 
kontrol yapıyor olmanın karşılığı olarak "Projeci"ye bugünkülere 
göre operasyonun toplam maliyetinin % 1-2.25'i kadar daha yüksek 
bir kaynak aktarılması söz konusudur. % 0.25-0.50'lik bir kaynak 
aktarımı ise projeci'nin çoğunlukla sadece Mimar'm kişiliğiyle, 
gerekli özel hallerde Mimar + Mühendisler olarak tüm tasarım 
ekibinin kanadı altında yürütülecek yönlendiricilik faaliyetinin 
karşılığı olarak düşünülmelidir. 

"Denetim Kuruluş + Sigorta Kurumu'nun oluşturduğu yeni 
müesseseler grubuna ise hem yeni ciddi bir kontrol hizmetinin 
karşılğı olarak, hem de sigorta primi ödemesi olarak toplam % 
2,5-3.0'lük bir kaynak aktarılacaktır. Bunun bir bölümü Mal 
Sahibinden, bir bölümü Müteahhit'ten çıkacaktır. Daha küçük bir 
bölümü ise, projeci'ye aktarılmış yeni kaynaklardan bir 
parçasının proje denetimi hizmeti karşılığında Denetim Kurumu'na 
ödenerek el değiştirmesiyle sağlanacaktır. 

Sonuç olarak toplam yatırım operasyonu maliyetinin yaklaşık % 
4'üne yaklaşan bir ürün pahalılanması söz konusudur. İlk anda, bu 
pahanın döndürülüp dolaştırılıp tümüyle Mal Sahibinin hesabına 
fatura edilebilecek olduğu aşikardır. Ancak, Mal Sahibi kaliteli 
ve kalitesi garantili yapıyı satarken bunun avantajını yeni 
sahiplerine ödettirme şansına, konforla yaşamanın üstünlüğüne de 
ulaşmış olacaktır. Ayrıca çok küçük (% 0.25 mertebesinden) bir 
ilave giderle daha işin genel mali verimini ve nakit selametini 
hem Mal Sahibi'nin, hem de Müteahhit'in çıkarına olacak biçimde 
akış içinde denetletme ve sağlatma şansı da bulunabilir. 
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5.4. Önerilen Sistemin Yararları 

Tasarlanan mekanizmada gider artışı etkisi dolaylı olarak Mal 
Sahibi'ne aktarılacak bile olsa, Müteahhit'e geçici bir mali yük 
yine de gelmektedir. İlave gelen teknik yük ise belli 
rasyonelleri tutturma mecburiyetiyle birlikte daha da ağırdır. 
Burada kamu binalarının ciddi kontrol edilmiş ve değiştirilip 
üzerinde kalem oynatma şansı bırakmayan projelerle yapılmış 
gerçekçi ihalelerle yaptırılacak oluşu da gözönünde tutulmalıdır. 
Hatta buna ek olarak, kamu işlerinde ilgili devlet birimine kendi 
bünyesinde iş üretim miktarı kontrolü, ciddiyetinin denetim 
şirketinde eğer "kalitesine uygun" onayı almadan istihkak tanzim 
etmiyecek oluşu gibi bir ilave tedbirle pekiştirilmesinin 
sağlanabileceği de düşünülmelidir. Tüm bu unsurlar bir arada 
ciddi ve teknikçe güçlü müteahhit firmalara özel, resmi her türlü 
işte öncelik doğacağını göstermektedir. 

Meslek içi kendiliğinden süzgeçlemeyle, iş bilmeyenin, kalite 
endişesi taşımayanın elimine edilmesi bugüne dek mümkün 
olmamıştır. Sadece mali dayanıksızlık sonucu, bazı küçük geçici 
firmalar elenmiştir. İlk kez iş ciddiyeti ve kalitesi 
faktörlerine bakarak, kimsenin itiraz edemiyeceği, yasal 
dayanıklı ve olabildiğince objektif bir sektör içi seleksiyon 
fırsatı yaratılmaktadır. Bu olguyu büyüğün küçüğü ezmesi 
biçiminde değil, iş bilme ve yapmanın dolaylı ödüllendirilmesi 
olarak algılamak gerekir. Sektördeki müteahhitlik hizmetlerinin 
bir bölümüne getirilecek olumlu bir rasyonelin dolaylı bir 
şekilde düzenin genelde de oluşmasına yardımcı olacağı umudedilir. 

Türk yapı sektörünü daha geniş çerçevede ilgilendiren topyekün 
bir derlenmeye yardımcı olabilecek diğer bazı destekler daha 
sistemin içinde mevcuttur. Mekanizma, tasarım projeciliği 
düzleminde bir derlenmeye de yardımcı olacaktır. Ayrıca, devlet 
işlerindeki denetim boşluğu gibi sürekli yakınma konusu olan bir 
eksikliği ortadan kaldıracaktır. 

5.5. Önerilen Sistemin İşlerliği İçin Yasa ve Yönetmelik 
Gerekliliği 

Kurulacak yeni yapı denetimi ve sigortası mekanizmasının mevcut 
yasalarda mümkün olduğu kadar az değişiklik ve yine çok az sayıda 
yeni yasa ve yönetmelik çıkartılmasıyla geliştirilmesi 
önemlidir. Buna göre minimum sayılabilecek yasal değişiklikle 
çözüm bulunmasına gayret edilmelidir. 

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'na atıf yapılması gerekecektir. 
Değişip sindirilmesi epeyce zor olan bu iki köklü ve temel 
yasada küçük de olsa bazı değişiklikler gerektirecek oluşu sistem 
önerisinin bir zafiyeti gibi gözükebilir. Buna karşılık, çok daha 
teknik bir doküman olup 1980'lerde yapılan çeşitli tadilata 
rağmen hala yetersizlik ve oturmamışlık gösteren 3194 sayılı İmar 
Kanunu'nda detayda bazı değişiklikler yapılması ise muhtemelen 
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yadırganmayacaktır. Gözden ve elden geçirilmesi zaten gereken bu 
Kanundaki değişiklikler kamuoyunda büyük tepkilere yol açmayacak 
ve ayrıca "fenni mesuliyet" gibi hiç inandırıcılığı bulunmayan 
bir kavrama açıklık getirilişiyle taraftar bile toplayabileceği 
düşünülmektedir. Yerel Yönetimlerin denetim kuruluşlarına veya 
şirketlerin "proje + inşaat kontrol yetkisini devretme "durumu da, 
başka yasaları karıştırmaksızın sadece İmar Kanunundaki bir 
küçük değişiklikle sağlanabilir nitelik taşımaktadır. Öte yandan, 
sistemin gelişmesi içinde, ağır deprem riski taşıyan bölgeler 
için düşünülebilecek çok daha özel "deprem sigortası" da 
mekanizmanın kapsamına alınacak olursa Afetler Yasası1nm bazı 
değişikliklere uğraması kaçınılmazdır. Bu arada Sigorta 
Kanunu'nda iki madde değiştirilmek zorunda gözükmektedir. 

Buna karşılık, kullanım ve hizmet döneminin ilk on yılı boyunca 
yapıda fonksiyon, minimum konfor şartları ve dayanım yönlerinden 
işlerliğin sigorta edilebilmesi hususu küçük bir yasanın konusunu 
zaten oluşturacaktır. 
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ONBİRİNCİ BÖLÜM 

XI. KONUT ENVANTERİ VE KONUT ARAŞTIRMALARI 

1. KONUT ENVANTERİNİN AMACI VE KAPSAMI 

Türkiye'de konut stokunun çevresiyle birlikte niteliksel ve 
niceliksel özelliklerinin saptanmasına yönelik bir envanter 
çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Ülkemizde konuta ilişkin istatistikler, D.İ.E'nin Genel Nüfus 
Sayımı sonuçları ile Bina İnşaatı İstatistiklerinde yer 
almaktadır. 

- D.İ.E'nin Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarında (5 yıllık) yer alan 
bilgiler; hanehalklarınm yapısı ve özellikleri, hanelerde 
kullanılan ısıtma sistemi, ödenen aylık kira miktarı, 
kullanılan oda sayısı, oturulan konutun türü (ev, apartman 
dairesi, gecekondu, çadır, baraka vb.) ve hanehalklarınm 
yerleşim yeri ve büyüklüğüne göre dağılımlarını içermektedir. 
(İl, Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Merkezleri, Bucak ve Köyler 
Ölçeğinde) 

- D.İ.E'nin Bina İnşaatı İstatistiklerinde (2 yıllık) yer alan 
bilgiler. Belediyelerden derlenen İnşaat Ruhsatnameleri ve 
bitmiş yapılar için verilen Yapı Kullanma İzin Kağıtlarından 
elde edilen verilere dayalıdır. Bu verilerde, yapı sahipliği, 
yapının kullanım amaçları, kat ve oda sayıları, yapıdaki daire 
sayısı ve büyüklükleri, yapının taşıyıcı sistemi ve yapı 
malzemesi cinsleri ile konutların servis mekanlarına ilişkin 
(banyo, wc, mutfak, elektrik, su, havagazı, kalorifer v.b.) 
bilgiler yer almaktadır. 

Bina İnşaatı İstatistiklerinde, inşaatı yapılacak veya yeni 
bitmiş yapılar konu alındığı için, konut stoku içinde oldukça 
önemli bir yer tutan ruhsatsız yapılara ilişkin bilgiler 
bulunmamaktadır. Ayrıca bu istatistiklerde konutların eskimişlik 
derecesi, yapısal durumu ve konfor koşulları hakkında detaylı 
bilgiler yer almamaktadır. Mevcut konut stokunu oluşturan 
ruhsatlı veya ruhsatsız tüm konutların fiziksel durumu hakkında 
daha kapsamlı bir araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Konut Envanteri 1nin Amaçları: 

- Türkiye'de konut stokunu oluşturan yapıların konut 
standartlarına uygunluk açısından bir değerlendirmesini yapmak, 

- Konut stokunun önemli bir bölümünü oluşturan ruhsatsız 
yapıların mevcut konut stoku içindeki oranını tesbit etmek, 

- Belediyeler ölçeğinde yerleşmelerdeki standart altı konut 
sayısı ve konut ihtiyacını saptamak, bu alanda öncelik sahibi 
belediyeleri tesbit edebilmek, 
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- Türkiye'de yaygın konut edinme biçimleri ve konutun finansmanı 
hakkında bilgileri toplamak, 

- Mevcut konut stoğunun rehabilitasyonu konusunda, kredi programı 
uygulaması sözkonusu olduğunda kaynakların kullanımını 
yönlendirecek verileri toplamak, 

olarak tanımlanabilir. 

Envanter çalışması kapsamında aşağıdaki bilgilerin elde 
edilmesi amaçlanmaktadır: 

A - Konutların Fiziksel Özelliklerine İlişkin Bilgilerin 
Toplanması: 

- Sayısal Bilgiler: 

İskan edilen konut türü (*), konut sayısı (*), kat/daire sayısı 
ve büyüklükleri (*), oda sayısı, oda/kişi, kişi/m2, arsa büyüklüğt 

- Konfor Koşulları: 

Konutun ısınma biçimi (*), asansör, havagazı, elektrik, su 
tesisatının durumu, mutfak, banyo, wc, kanalizasyon ve diğer 
konut içi ekipmanın durumu. 

- Konutun Problemleri: 

Yapısal bozulmalar, rutubet, altyapı ve tesisat sorunları. 

-Konutlarda Yapılmış/Yapılacak Onarımlar: 

Mimari elemanların ve tesisatın onarımı, eklentiler. 

- Onarımlar için kullanılan finansman kaynakları 

(*) İşaretli bilgiler, D.İ.E'nin nüfus sayımı verilerinde 
mevcuttur. 

B- Hanehalklarının sosyal-ekonomik-kültürel yapısına ilişkin 
bilgilerin toplanması. 

- Hanehalkı büyüklüğü, kökeni, geliri, yapısı vb. 
(D.İ.E Genel Nüfus Sayımı bilgilerinde mevcut) 

- Konuta ilişkin beklentiler, tercih nedenleri ve görüşler. 

- Ev sahipliği - kiracılık. 
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C - Konutun yakın çevresinin kentsel standartlar açısından 
değerlendirilmesi. 

- Altyapı 
- Sosyal donanımlar 
- Ulaşım 
- Kentsel servislerden yararlanma düzeyi 

D - Konut edinme ve finansman biçimlerine ilişkin bilgilerin 
toplanması. 

- Konutun elde ediliş biçimi (miras, yapı kooperatifi vb.) 
- Konutun değeri (gelire oranlı değeri) 
- Konut için kullanılan finansman kaynağı. 

(Kendi imkanları, banka, TKİ, miras, diğer) 
- Kredi alınmışsa ödeme koşulları. 
- Konutun aylık gideri (elektrik, gaz, su, işletme vb.) 
- Gelire oranla aylık konut harcamasının düzeyi. 
- Konutun yıllık ortalama bakım gideri. 

2. KONUT ENVANTERİNE İLİŞKİN SORUNLAR 

Ülke çapında bir konut envanterinin gerçekleştirilmesi ve bu 
envanterin devamlı kullanılabilir seviyede tutulabilmesi için bir 
ön adım olarak BİNA SAYIMINA gereksinim vardır. Tam ve doğru bir 
bina sayımı temin ve tesisi için ise 10 Nisan 1927 tarih ve 1003 
sayılı Kanun'un 5'inci maddesine dayalı olarak çıkartılan ve 
uygulaması da İçişleri Bakanlığı ve Devlet İstatistik 
Enstitüsü'ne görev olarak verilen 21 Mart 1963 tarih ve 11361 
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Numaralama Yönetmeliğinin bütün 
belediyelerde uygulanması gereklidir. 

Numaralama işleri, Genel Nüfus Sayımlarından önce Devlet 
İstatistik Enstitüsünce Genel Nüfus Sayımlarında, adres 
kaynağının tam ve doğru belirlenebilmesi için, mali kaynağı 
Devlet İstatistik Enstitüsünce karşılanmak koşulu ile 
yaptırılmaktadır. 

Her sayımdan en az altı ay önce, il merkezi, ilçe merkez ve köy 
belediye elemanları kanuni yolluk ve gündelikleri Devlet 
İstatistik Enstitüsünce karşılanmak üzere il merkezlerinde üç gün 
süre ile uygulamalı olarak Numaralama Yönetmeliği eğitimine tabi 
tutulurlar. Bu eğitimden sonra Belediyeler Devlet İstatistik 
Enstitüsünce hazırlanan Binalar Cetvellerini (Form Nüfus 1) 
kullanarak Belediye sınırları içindeki mahalleler itibariyle 
bütün sokaklardaki numaralama işlerini kontrol ederler. Sokağın 
önce tek numaralı tarafı, sonra çift numaralı tarafları dış ve iç 
kapıları olmak üzere kontrol edilir ve yanlışlıklar anında 
düzeltilir, eksiklikler kayıtlanır. Bu çalışma sırasında yapılan 
mesai ücreti, yine Devlet İstatistik Enstitüsünce ödenir. Bu 
çalışma sonucunda eksiklikler tamamlanır, yanlışlıklar 
düzeltilir. Sokaklardaki numaralama işleri, belediyelerce Binalar 
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Cetvellerine daktilo ile işlenir. Bu iş için yapılan çalışmanın 
da ücreti Devlet İstatistik Enstitüsünce ödenir ve çalışma 
sonucunda ortaya çıkan doldurulmuş Binalar Cetvelleri Genel Nüfus 
Sayımlarının adres kaynığını oluşturur. 

Numaralama Yönetmeliğinin amir hükümlerinden biri; yapılan 
numaralama işlerinden sonra belediyelerin kendi belediye 
sınırları içindeki numaralama işlerinin devamlılığından sorumlu 
olması ye numaralamada bir değişiklik yapıldığında bu değişikliği 
Devlet İstatistik Enstitüsüne bildirme zorunluluğudur. 

Ancak, buraya kadar anlatılan bu işler bu şekilde yapılmamakta, 
veya yapılsa bile, devamlılığı asla sağlanamamaktadır. 

Numaralama işlerinde halen şu problemler vardır: 

a) Bilgi ve Eğitim Eksikliği 

Bu kadar önemli ve büyük bir çalışma için, belediyeler il 
merkezlerindeki eğitime, eğitim seviyesi çok düşük eleman 
göndermişler veya eğitime istenilen sayıda eleman 
göndermemişlerdir. 

b) Uygulama Eksikliği 

- Eğitimden sonra numaralama işleri bir çok belediyede, beş sene 
önceki sayım için kullanılmış olan Binalar Cetvelleri daktilo 
edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı'na yeni 
yapılmış gibi gönderilmiştir. 

- veya; 

İl merkezindeki eğitimden sonra eğitime iştirak edenlerin kendi 
belediyeleri içinde yeteri kadar belediye elemanını eğitip 
sokaklardaki numaralama işlerini kontrol etmeleri ve hatalı 
numaralamayı düzeltmeleri gerekirken bu eğitimi yapmamışlar, bir 
çok belediyede bu işler için lise mezunu düzeyinde eleman 
çalıştırılması önerilmiş ise de hiç işe yaramayan kişiler bu 
işlere verilmiş, çöp toplayıcılar bu iş için gündüzleri 
görevlendirilmişler, dolayısıyla numaralama işleri Yönetmeliğin 
istemiş olduğu seviyeye hiçbir zaman erişememiştir. 

- veya; 

Uygulama yapılırken belediyeler bir çok sokağın veya mahallenin 
veya gecekondu alanlarının numaralama işlemlerini yapmayı 
unutmuşlardır. 
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c) Daktilo yanlışlıkları 

Numaralama işlerinin mahallinde bitmesinden sonra mahallinde 
tutulan Binalar Cetvelleri müsvettelerinin üç suret olarak 
daktilo ile yazılması gerekir. Bu safhada belediye daktilo 
memurlarınca daktilo edilen Binalar Cetvelleri bazen sokak, bazen 
mahalle olarak dikkatsizlik ve unutkanlıkla daktilo edilmemiştir. 

d) Numaralama Büroları 

Bu işler yapılırken Belediyelerin kendi içinde bu bilgilerin 
arşivlendiği ve takip edildiği bir yer olan, (Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün devamlı olarak kurulmasını önerdiği) Numaralama 
Büroları çoğu belediyede ya kurulmamış veya kurulsa bile bu 
bürolar sayımdan sonra iptal edilmiştir. Böylece numaralama 
işlerinde deneyimli elemanlar yetiştirilememiştir. 

3. KONUT ENVANTERİ İÇİN ÖNERİLER 

Belediyelerin, kendi sınırları içindeki yerlerde Numaralama 
Yönetmeliğini, tam ve doğru olarak uygulamaları bir kanüni 
yükümlülüktür. 

Belediyelerde bu işler yapılırken şu hususlara dikkat 
edilmelidir: 

- Numaralama işlemleri öncelikle il ve ilçe belediyelerinde şube 
müdürlükleri, köy belediyelerinde şeflikler eliyle 
yürütülmelidir. 

- Kayıtlanma işleri özel kayıt defterlerine yapılmalı, bu kayıt 
defterleri bilgisayar ortamına geçirilebilecek nitelikte 
olmalıdır. 

- Numaralama işini yapan birimler devamlılık arzetmeli, 
değişiklikler anında belirlenmeli, özel kayıt defterlerine 
işlenmelidir. 

- Belediyeler numaralama işlerini yaparken harita işlerini de 
birlikte yürütmelidir. 

- Bu işler yapılırken sınırları çok geniş olan belediyeler kendi 
sınırlarını hava fotoğrafları ile takip etmelidir. 

- Kayıt işleri, Numaralama Yönetmeliği gereğince Devlet 
İstatistik Enstitüsünce belediyelere_ gönderilen Binalar 
Cetvellerine (Form Nüfus 1) veya Devlet İstatistik Enstitüsünce 
yeniden geliştirilmiş belirli amaçlara hizmet edebilecek 
formlara yapılmalıdır. 

Böylece belediye sınırları içindeki binalar ve konutlar, (yazlık 
konutlar da dahil) tespit edilebilecektir. 
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Şimdiye kadar ülkemizde bağımsız olarak 1970 ve 1984 yıllarında 
Binalar Sayımı yapılmış ve yayınlanmıştır. 

Konuta ilişkin bilgiler 1960-1985 Genel Nüfus. Sayımlarında 
hanehalkı kolaylıkları olarak elde edilmiş ve yayınlanmıştır. 

1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketinde yine 
hanehalkı kolaylıklarına ilişkin bilgiler derlenmiş ve 
yayınlanmıştır. 

Ancak; bu bilgiler ülkemizdeki konut politikasına yön verebilecek 
boyuttaki bilgiler değildir. Bu bilgilerin sağlıklı biçimde 
derlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler mevcut olmakla 
birlikte, bu mevzuatın uygulanması konusunda belediyelere yönelik 
yaptırımların yetersiz kaldığı görülmektedir. Ülkemizdeki mevcut 
yasalara göre; 

- Belediyeler 1003 Sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereği 
"Sokaklara ad veya numara, Binalara numara" vermeye 
mecburdurlar. 

- Bu Kanunun 5'inci maddesi gereği numaralama işlerinin bütün 
belediyelerde aynı seviyede yapılabilmesi için çıkarılan 21 
Mart 1963 tarihli Numaralama Yönetmeliği Bakanlar Kurulu 
Kararıdır. 

- Bu Yönetmeliğin uygulaması belediyelere aittir. Numaralama 
işlerinin Yönetmeliğe uygun olup olmadığının denetlenmesi için; 

* Devlet İstatistik Enstitüsüne 
* Valiliklere 
* Kaymakamlıklara 

Yönetmelikte görev verilmiştir. 

Öneriler Şöyle Sıralanabilir: 

a) Ülkemizde sağlıklı bir konut envanteri çalışmasının ön koşulu, 
belediye sınırları içinde numaralama işleminin doğru ve 
eksiksiz bir biçimde tamamlanmasıdır. Belediyelerin bu yasal 
zorunluluğu tam ve doğru biçimde yerine getirmeleri için, 
özendirici olduğu kadar yaptırımcı nitelikte bir uygulamaya 
ihtiyaç vardır. Bu amaçla, belediyelerin kamu kaynaklarının 
kullanımı konusunda yapacakları başvurularda, kendi beldeleri 
içinde numaralama işlerinin tam ve doğru olarak yapıldığını 
gösteren bir belgeyi, başvuru formlarına eklemeleri 
istenmelidir. Bu belge, içişleri Bakanlığı ve D.İ.E. 
uzmanlarınca verilmelidir. Bu konuda yaptırım uygulamak üzere, 
Belediyelere kaynak aktarımı yapan iller Bankası ve Toplu 
Konut İdaresi gibi kurumların devreye sokulması yararlı 
olacaktır. 
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b) Ülkemizde özellikle hızla gelişen büyük kentlerin 
sorunlarından biri, kentsel gelişme alanlarının sınırlarının 
yerel yönetimlerce hızlı ve sağlıklı bir biçimde tesbit 
edilememesi ve mevcut tesbitlerin güncel hale getirilmesindeki 
güçlüklerdir. Bu sorunun köklü şekilde çözülebilmesi için, 
yerel yönetimlerin yerleşmelerin gelişmesini izlemek üzere bir 
bilgi toplama sistematiği oluşturmasında ve bu konuda çağdaş 
teknolojilerin kullanımına (hava fotoğrafı ve yaygın 
bilgisayar kullanımı gibi) yer verilmesinde yarar 
görülmektedir. 

4. KONUT ARAŞTIRMALARI 

Ülkemizde konut sorununa ilişkin politikalara yön verebilecek 
nitelikte bilgilerin üretilmesi için konut sorununu çeşitli 
boyutlarıyla inceleyen kuramsal veya uygulamaya yönelik 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Türkiye'de konut araştırmaları 
konusunda faaaliyet gösteren başlıca kurumlar Toplu Konut 
İdaresi, D.İ.E, ODTÜ Konut Araştırmaları Merkezi, TÜBİTAK ve 
çeşitli üniversiteler ile özel araştırmacılardır. 

4.1. Toplu Konut İdaresi Araştırmaları: 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve buna ilişkin mevzuat, Toplu 
Konut İdaresi'ne konut ve konut çevresiyle ilgili konularda her 
türlü araştırma hizmetlerini yapmak ve yaptırmak yetkisini ve 
görevini vermiştir. Bu amaç çerçevesinde, Toplu Konut İdaresi 
Proje ve Araştırma Dairesi'nce 1992 yılından bu yana 
üniversiteler, kamu kurumlan ve özel araştırma kurumlan eliyle 
araştırma projeleri yaptırılmaktadır. Toplu Konut İdaresi 
tarafından yaptırılan araştırma projeleri: 

- Konut kooperatifleri, 
- Konut finansmanı, 
- Toplu Konut alanlarında planlama ve mekansal nitelikler, 
- Toplu Konut mevzuatı, 
- Konut inşaatı sektörü ve yapı teknikleri, 
- Konut sorunu ve yerel yönetimler, 
- Kentleşme, konut politikaları, konut sorunları, 
- Mevcut konut stoğunun rehabilitasyonu, 
- Altyapılı arsa üretimi 

ve benzeri konuları kapsamaktadır. Araştırma konularının seçimi, 
proje başvurularının değerlendirilmesi ve projelerin izlenmesi, 
Proje ve Araştırma Dairesi'nce hazırlanan esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. 
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4.2. TÜBİTAK Araştırmaları: 

TÜBİTAK, Resmi Gazetenin 27.03.1991 tarih ve 20827 sayılı 
nüshasında yayınlanan "TÜBİTAK Araştırma ve Geliştirme 
Projelerini Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik" 
hükümleri uyarınca araştırma projelerine destek vermektedir. 
TÜBİTAK'ın İnşaat Teknolojileri Araştırma Grubu eliyle 
üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, 
gerçek ve tüzel kişilere ayni ve/veya nakdi destek sağlamak 
yoluyla konut konusunda da araştırmalar yaptırılmaktadır. 
TÜBİTAK'ın konut konusunda saptadığı öncelikli başlıklar 
şunlardır: 

- Konut Sorunu : Planlama, tasarım, yapım ve değerlendirme 
boyutları, 

- Enerji etkin tasarım ve yapım teknolojileri, 

- Yarı endüstriyel yapı sistemleri, 

- Rehabilitasyon: Değerlendirme, tasarım ve yapım boyutları, 

- Depreme dayanıklı tasarım ve yapım teknolojileri, 

- Yapı gereçlerinin (malzeme) çağdaş kullanımı, 

Toplu Konut İdaresi ile TÜBİTAK arasında hazırlatmakta olan bir 
protokol çerçevesinde Toplu Konut İdaresi'nin mali desteği ve 
TÜBİTAK'ın bilimsel ve idari katkılarıyla, toplu konutlarda 
inşaat teknolojileri ve malzemeye ilişkin bir araştırma dizisi 
gerçekleştirilecektir. 

4.3. ODTÜ Konut Araştırmaları Merkezi'nin Çalışmaları: 

ODTÜ Konut Araştırmaları Merkezi (ODTÜ-KAM) 1986 
yılında üniversite'nin çeşitli bölümlerinde yürütülmekte 
olan konut araştırmalarını desteklemek ve koordinasyonunu 
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Konut konusunda araştırmalar 
yapan tek merkez olarak, koordinasyon faaliyetleri diğer 
üniversitelerden araştırmacıların yürüttüğü birçok araştırma 
projesini de kapsamaktadır. Üniversite'nin Mimarlık 
Fakültesi'nin Mimarlık, Şehir-Bölge Planlama ile Endüstriyel 
Tasarım Bölümlerinin tam zamanlı öğretim elemanları Merkez'in 
üyelerini oluşturmaktadır. Merkezde yürütülecek faaliyetler ana 
hatlarıyla Yürütme Kurulu'nca belirlenmekte ve uygulamalar 
seçimle belirlenmiş Yönetici ve Genel Sekreter tarafından 
izlenmektedir. 
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ODTÜ-KAM'm Kuruluş Amaçları: 

- Konut konusunu çeşitli yönleriyle ele alan araştırma 
projelerini gerçekleştirmek, 

- Konut konusunda araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulan veri-tabanını ve teknik olanakları oluşturmak, 

- Disiplinler arası araştırma projeleriyle farklı disiplinlerden 
araştırmacıları bir araya getirmek, 

- Konut çevrelerinin kalitesini geliştirmek amacıyla tasarım 
çözümleri geliştirmek, 

- Konut inşaatlarında yeni malzeme ve tekniklerin kullanımı 
olasılıklarını irdelemek, 

olarak tanımlanmaktadır. 

ODTÜ-KAM tarafından halen sürdürülen araştırma konuları 
şunlardır: 

- Konut politikaları, 
- Konut üretiminin organizasyonu, 
- Konut üreticileri, 
- Konut kooperatifleri, 
- Mülk konut, kira konut, 
- Konut finansmanı, 
- Gecekondu yapımı, 
- Konutlarda kullanıcı değerlendirmesi, 
- Yapı malzemeleri ve yöntemleri açısından konut projelerinin 

değerlendirilmesi, 
- Konutlarda verimli kullanıma yönelik tasarım, 
- Konut yatırımlarının ekonomik etkileri, 
- Konut çevrelerinin kültürel-toplumsal boyutları, 
- Geleneksel konut stoğunun rehabilitasyonu, 

4.4. D.İ.E. Çalışmaları: 

D.İ.E'nin Genel Nüfus Sayımı sonuçları ile Bina İnşaatı 
İstatistiklerinde konuta ilişkin veriler yer almaktadır. 

- D.İ.E'nin Genel Nüfus Sayımı sonuçlarında (5 yıllık) yer alan 
bilgiler; hanehalklarınm yapısı ve özellikleri, hanelerde 
kullanılan ısıtma sistemi, ödenen aylık kira miktarı, 
kullanılan oda sayısı, oturulan konutun türü (ev, apartman 
dairesi, gecekondu, çadır, baraka v.b.) ve hanehalklarınm 
yerleşim yeri ve büyüklüğüne göre dağılımlarını içermektedir. 
(İl, Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Merkezleri, Bucak ve Köyler 
ölçeğinde) 
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- D.İ.E'nin Bina İnşaatı İstatistiklerinde (2 yıllık) yer alan 
bilgiler; Belediyelerden derlenen İnşaat Ruhsatnameleri ve 
bitmiş yapılar için verilen Yapı Kullanma İzin Kağıtlarından 
elde edilen verilere dayalıdır. Bu verilerde yapı sahipliği, 
yapının kullanım amaçları, kat ve oda sayıları, yapıdaki daire 
sayısı ve büyüklükleri, yapının taşıyıcı sistemi ve yapı 
malzemesi cinsleri ile konutların servis olanaklarına ilişkin 
(banyo, mutfak, wc, elektrik, su, havagazı, kalorifer v.b.) 
bilgiler yer almaktadır. 

4.5. ÖNERİLER: 

Ülkemizde konut araştırmaları konusunda kendi bünyelerinde 
bağımsız çalışmalar yapan tüm kuruluşlar arasında eşgüdüm 
sağlayacak bir yapılanma oluşturulmasında yarar görülmektedir. 
Böyle bir yapılanmanın işlevi; 

- Konut konusunda çeşitli kurumlar/kişiler tarafından 
gerçekleştirilmiş olan araştırmaların ve yayınların eksiksiz 
bir dökümünü gerçekleştirmek yoluyla, ülkemizde bu konudaki 
mevcut bilgi birikimini tesbit etmek, 

- Konut Araştırmaları ile ilgili kurumlar arasında, sürdürülen 
araştırmalar konusunda karşılıklı bilgi akışını sağlamak ve bu 
konuda ilgili kuruluşlar tarafından istenildiğinde 
erişilebilecek bir bilgi bankası sistemi oluşturmak, 

- Konut konusunda kapsamlı bir bibliyografya çalışmasını 
sürdürmek; bu çalışmayı sürekli olarak güncelleştirmek ve 
yayınlamak, 

olarak tanımlanabilir. 

İlk aşamada, Toplu Konut İdaresi, TÜBİTAK, D.İ.E ve ODTÜ-KAM'ı 
kapsamasının uygun olduğu düşünülen bu eşgüdümün oluşturulması 
için, Toplu Konut Kanunu ve buna ilişkin mevzuatın verdiği 
yetkiler çerçevesinde Toplu Konut İdaresi'nin öncü bir rol 
üstlenebileceği düşünülmektedir. 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

XII. KONUT YATIRIMLARININ EKONOMİK ETKİLERİ 

1. GİRİŞ 

Bu Bölümde, Konut yatırımlarını, konut yatırımlarını desteklemek 
üzere geliştirilen destek mekanizmalarını ve bu yatırımların 
ekonomi üzerindeki etkileri irdelenmiştir. 

2. KONUT YATIRIMLARI: ANALİTİK ÇALIŞMALAR 

Konut sektörü yatırımlarına ilişkin çeşitli rakamsal veriler 
bulunmasına karşılık, yatırımların hesaplanmasında kullanılan 
veri bazının yetersizliği ve karmaşıklığı, bu konunun yeniden 
irdelenmesini ve ek çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. Bu 
araştırmanın ana konusu olan, konut sektörünün diğer sektörlerde, 
istihdam ve toplam gelirde yarattığı etkilerin tanımlanabilmesi 
için, yatırım serisi özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle, mevcut 
veriler irdelenmiş ve konut yatırımlarının gerçekçi boyutlarda 
hesaplanabilmesi için ek çalışmalar yapılmıştır. 

3. KONUT YATIRIMLARINA İLİŞKİN MEVCUT VERİLER 

Bugün Türkiye'de sabit sermaye yatırımlarına ilişkin değerler 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hesaplanmakta ve yıllık 
bazda yayınlanmaktadır. Araştırmacıların çoğunlukla bu veri 
bazını kullandıkları ve bu bilgilere dayalı olarak konut 
yatırımlarına ilişkin değerlendirmeler yaptıkları izlenmektedir. 

DPT tarafından yayınlanan konut sabit sermaye yatırımlarının 
hesaplanma yöntemi ve kullanılan varsayımlar şu şekildedir. 

a) İnşaatın üç yıl içinde gerçekleştirildiği varsayılmaktadır. 
İlk yıl inşaatın yüzde 25, ikinci yıl yüzde 35 ve üçüncü 
yıl yüzde 40'nın yapıldığı düşünülmektedir. 

b) 1993 yılı için yapı kullanma izni alan inşaatların değeri 
toplam alana bölünerek m2 birim fiatı saptanmış olup, elde 
edilen bu değer daha sonraki yıllar için deflate edilerek 
birim inşaat maliyeti olarak kullanılmaktadır. 

(1) Eraydm, A.Türel, A.Güzel, A, 1993, Konut Yatırımlarının 
ekonomik etkileri, (ODTÜ/Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: Ankara) 
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1991 yılı için alınan birim maliyet 504.000.-TL./m2 olup, 
bu değer Bayındırlık birim fiatlarmın altındadır. 

c) Birim fiatla, DİE İnşaat İstatiklerinde inşaat ruhsatı 
alan konut (ev + apartman) olarak belirtilen inşaatların 
toplam alanları, 3 yıl içinde konutun gerçekleşen kesimine 
yönelik inşaat payları ile çarpılarak yıl içindeki sabit 
sermaye yatırımları belirlenmektedir. 

İnşaat ruhsatlarının gerçekleşmeyen kesimi (yapı kullanma izni, 
inşaat ruhsatlarının çok altında kalmaktadır) ile ruhsatsız 
yapılan inşaatların birbirini karşılayacağı şeklinde bir 
varsayım, bu hesaplamada yer almaktadır. 

Bu varsayımlara dayalı olarak hesaplanan konut sabit sermaye 
yatırımları Tablo:37'de verilmektedir. 

TABLO :37 - Konut Yatırımları 

(1988 fiatları ile milyar TL) 

YILLAR KAMU ÖZEL TOPLAM TOPLAM (1) 

1980 171 2715 2887 187 
1981 212 1775 1987 166 
1982 119 1860 1980 208 
1983 159 1923 2083 284 
1984 225 2092 2318 473 
1985 289 2404 2693 794 
1986 259 3287 3546 1462 
1987 197 4754 4951 2976 
1988 205 6141 6345 6346 
1989 198 6528 6726 10728 
1990 443 6004 6446 16115 
1991 243 5483 5726 23509 
1992 262 5552 5813 39433 
1993 240 5931 6171 63433 

(1) Cari fiatlarla 

Mevcut veriler, 1988 fiatları ile, 1980-82'de 2 trilyon, 1983-85 
döneminde 3 trilyonun altında gerçekleşen konut yatırımlarının 
1986'dan başlayarak hızla arttığını ve 6 trilyonun üstüne çıktığı 
şeklindedir. 

Daha önce tanımlanan yönteme dayalı olarak hesaplanan konut 
yatırımları kullanılarak, konut sektörünün toplam yatırımlar 
içindeki payı belirlenmektedir. Bu veriler 1992 yılında konutun, 
toplam yatırımların yüzde 23.5'unu oluşturduğunu, 1993'te ise 
yüzde 24.4'e ulaşabileceğini göstermektedir. (Tablo:38). Daha 
önce de belirtildiği gibi, yaklaşık toplam yatırımların dörtte 
biri anlamına yatırım tutarının hesaplanmasında kullanılan 
varsayımlar, belirli bir araştırmaya dayalı olmayıp, sonraki 
bölümlerde açıklanacağı gibi çoğu kez gerçek durum ile tutarlılık 
göstermemektedir. 
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TABLO: 38 - Sektörlerin Toplam Yatırımlar İçindeki 
Payx (Yüzde) 

YILLAR TARİH MADENCİLİK İMALAT ENERJİ 

1980 8,3 . 4,3 28,7 11, 5 
1981 11,2 5,9 27,5 13,2 
1982 11, 6 5,1 25, 9 14, 0 
1983 11, 3 5,5 23, 8 14, 5 
1984 10, 6 5,5 23,1 13,3 
1985 7,8 6,3 21,1 13, 0 
1986 6,8 4,4 19, 7 14, 5 
1987 7,8 2,9 15, 7 12, 7 
1988 7,2 2,9 15, 1 13, 5 
1989 6,9 2,2 13, 6 14, 6 
1990 6,9 2,2 17, 5 10, 1 
1991 7,5 2,3 17, 3 8,6 
1992 6,6 2,2 17, 4 9,3 
1993 6,9 1,9 17, 3 7,7 

TABLO: 39 - Sektörlerin 
Payx (Yüzde) 

Toplam Yatırımlar İçindeki 

YILLAR TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK DİĞER 

1980 0,6 1,52 2,3 1,0 5,8 
1981 0,6 13, 3 2,5 1,3 6,3 
1982 0 , 6 13, 2 2,6 1,2 6,5 
1983 0,7 13,1 2,6 1,0 6,6 
1984 1,1 14, 4 2, 1 0,9 7,3 
1985 1,4 14, 3 2,6 0,9 8,6 
1986 2,3 16, 1 2,3 1, 0 9,9 
1987 2, 6 21, 2 2, 7 1,1 9,4 
1988 3,2 26,3 2,9 1,1 8,1 
1989 4,0 28,2 3,1 1,3 6,9 
1990 4, 0 25, 1 3,4 1, 7 7, 1 
1991 4,0 23,0 3,4 1,9 8,0 
1992 3 , 3 23 , 5 3,7 2,2 8,2 
1993 3 , 5 24, 4 4,1 2,4 8,8 

Kaynak: DPT. 

1989'da toplam yatxrxmlar içindeki payx, yüzde 28,2 ile en üst 
düzeye ulaşan konut yatxrxmlarxnxn, 1980'den bu yana imalat 
sanayi ve ulaştxrma yatxrxmlarx ile yarxştxğx görülmektedir. 
Sanayi yatxrxmlarxnxn payx azalan bir eğilim göstererek 1986'dan 
bu yana yüzde 20'lerin altxna düşerken, aynx dönemde konut 
yatxrxmlarxnxn payxnx artxrdxğx ve 1991 yxlx dxşxnda yatirimlarxn 
en yoğun olduğu sektör olarak tanımlanabildiği izlenmektedir. 

Ancak gerçek konut yatxrxmlarxnxn bu çerçevede verilen değerlerin 
üstünde olduğu yapxlan çalxşmalar sonucunda açxkça ortaya 
çxkmaktadxr. Bu konuya daha sonra değinilecektir. 
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4. KONUT YATIRIMLARINA YÖNELİK YENİ ÖNGÖRÜLER 

Daha önceki bölümlerde belirli veriler irdelenerek hesaplanan 
yıllara göre ev ve apartman dairesi olarak konut üretimi ve 
gecekondu sayıları, ortalama inşaat maliyetleri ile çarpılarak 
gecekondu ve ev ve apartman daireleri için yapılan yatırımlar 
bulunmuştur (Tablo:40). 

TABLO: 40 - Konut Yatırımları (cari fiyatlarla milyar TL. ) 

DÜZENLİ GECEKONDU GECEKONDU D.KONUT T. KONUT 
YILLAR KONUT YAPIMI YATIRIMI YATIRIMI YATIRIMI 

1980 235484 32434 9,9 254, 1 264, 0 
1981 250094 36371 14, 3 346, 4 360, 7 
1982 202638 40787 20, 2 353, 7 373, 9 
1983 142130 45738 29, 5 322, 6 352, 1 
1984 159186 51291 49, 5 540, 5 590, 0 
1985 168085 57519 80, 5 867, 1 947, 6 
1986 189079 64500 125, 7 1357,1 1483,6 
1987 260924 72330 205, 6 2730,7 2936,2 
1988 395657 81111 383, 4 6890,3 2773,6 
1989 499456 90958 685, 7 13872,2 14557,9 
1990 473969 102000 1205,4 20671,0 21876,4 
1991 411702 114383 2215,9 29435,1 31651,0 
1992 380846 128268 4124,5 45196,5 49321,0 

Bu hesaplamada ortalama gecekondu büyüklüğü 60 m2 olarak 
alınmıştır. Diğer konutlarda ise ortalama büyüklük inşaat 
ruhsatlarına ilişkin yıllık bilgilerden elde edilmiştir. İnşaat 
İstatistiklerine göre inşaat ruhsatı alan konutların ortalama 
büyüklüğünün 1980'de 109,7 m2.,1985'te 114,9 m2, 1990'da 115,1 m2 
olduğu görülmektedir. 1992 KAM Araştırmasında ortalama gecekondu 
büyüklükleri 60 m2 olarak saptanmış olup, yatırımların 
hesaplanmasında sözkonusu konut büyüklükleri ile düzenli konutlar 
için Bayındırlık birim fiatları, gecekondu için araştırmalara 
dayalı olarak tanımlanan serideki birim fiatları kullanılmıştır. 

(Tablo:41'de) verilen toplam konut yatırımlarının daha önce DPT 
tarafından üretilen rakamların üzerinde olduğu görülmektedir. 
Ancak bu üretilen yatırım serisinin çok daha fazla gerçeğe yakın 
olduğu söylenebilir. 
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TABLO:41 - DPT Yatırım Serisi İle Yeni 
Üretilen Yatırım Serisinin 
Karşılaştırılması 

(Milyar TL. cari fiyatlarla) 

YILLAR 
DPT 

YAPTIRIM SERİSİ 
YENİ 

YATIRIM SERİSİ 

1980 187 264, 0 
1981 166 360,7 
1982 208 273, 9 
1983 284 352,1 
1984 473 590, 0 
1985 798 947, 6 
1986 1462 1483,6 
1987 2976 2936,2 
1988 6345 7273,6 
1989 10728 14557,9 
1990 16115 21876,4 
1991 23509 31651,0 
1992 39433 49321,0 

5.KONUT KREDİLERİ 

Konut kredisi veren kurumlarm konut finansmanına katkıları 
aşağıda özetlenmiştir. 

5.1. 1980 Öncesindeki Konut Kredisi Sistemi 

a) Emlak (Kredi) Bankası: 

Emlak Kredi Bankası kendi kaynaklarından konut kredilerini, Yapı 
Tasarruf Sistemi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde vermiştir. 
Banka yasalarla kurulan fonlarda toplanan paraları konut kredisi 
olarak hak sahiplerine vermekle de yükümlü olmuştur. 

Emlak Kredi Bankası 1963-1980 döneminde özel konut 
yatırımlarının yüzde 4'ü kadar kredi finansmanı sağlamıştır. 

Banka genellikle vadeli mevduat faizleri düzeyinde sabit 
faizlerle 15 yıl geri ödeme süresi olan krediler vermiştir. 
Vadeli mevduat faizlerinin negatif olduğu dönemlerde Emlak Kredi 
Bankası kredilerinin faizleri de negatif olmuştur. Ayrıca 
enflasyonun hızla yükseldiği dönemlerde, önceden verilen 
kredilerin faiz sübvansiyonları büyük boyutlara ulaşmıştır. 
Özellikle 1976-1980 dönemi bu açıdan çok önemlidir. 
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b) Sosyal Sigortalar Kurumu : 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Toplu Konut Fonu kuruluncaya kadar en 
önemli konut finansmanı kaynağı olmuştur. 1963-1980 döneminde 
toplam özel konut yatırımlarının yüzde 10'u kadar kredi, SSK 
tarafından sağlanmıştır. SSK pirim ödeyen sigortalıların kurduğu 
kooperatiflere yüzde 4 veya 5 sabit faizlerle, 15 yıl geri ödeme 
süreli kredi vermiştir. 1984 yılında Toplu Konut Kanunu1nun 
çıkarılmasından sonra yeni kredi açması durdurulan SSK'nın, 
önceki dönemlerde verdiği yüksek faiz sübvansiyonlu krediler için 
büyük miktarlarda kaynak ayırmış olması, Kurum'un bir süredir 
yaşadığı büyük finansman sıkıntısının en önemli nedenlerindendir. 
SSK 1963 yılından buyana 233 bin konut için kredi vermiştir. 

c) Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK): 

OYAK 1963 yılından buyana üyelerine konut kredisi vermektedir. 
1963-1980 dönemindeki OYAK kredileri özel konut yatırımlarının 
yüzde l'i düzeyindedir. OYAK, üyelerinden koçperatifler eliyle 
konut sahibi olacaklarla, piyasadan veya OYAK İNŞAAT'm ürettiği 
konutlardan satın alacaklara, 1984 yılma kadar yüzde 5 ile 7 
arasında değişen sabit faizlerle kredi vermiş, faiz oranı 1990 
yılma kadar aşamalı olarak yüzde 20'ye yükseltilmiştir. 
Kredilerin geri ödeme süresi 1983 yılında 15 yıldan 10 yıla 
indirilmiştir. OYAK 1963-1992 yılları arasında 55 bin konut için 
kredi kullandırmıştır. 

d) BAĞ-KUR: 

BAG-KUR pirim ödeyen sigortalılarına 1976-1980 döneminde, toplam 
özel konut yatırımlarının yüzde 2.7'si tutarında konut kredisi 
vermiştir. Kredi olarak dağıtılan fonlar yüksek enflasyonun 
etkisiyle kısa sürede erimiş, hızla finansman darboğazına giren 
BAG-KUR 1980 yılında konut kredisi vermeyi durdurmuştur. 

Dört kaynaktan 1963-1980 döneminde açılan krediler, aynı 
dönemde toplam özel konut yatırımlarının yüzde 16'sı kadar 
finansman katkısı sağlamıştır. SSK, OYAK ve kısa bir süre için 
BAG-KUR sigortalıları yüksek faiz sübvansiyonlarıyla verilen 
kredilerden en çok yararlanan kesim olmuştur. Emlak Kredi 
Bankası'nm katkısının nisbeten küçük olması nedeniyle yukarıda 
sayılan sigorta kurumlarına bağlı olmayan kesimlere sübvansiyonlu 
kredilerin katkısı sınırlı kalmıştır. 

Bankaların net gayrimenkul kredilerinin toplam özel konut 
yatırımları içindeki payı 1980 yılma kadar genellikle yüzde 1-2 
düzeyinde kalmıştır. Net krediler, Emlak Kredi Bankası tarafından 
yıl içinde ödenen kredilerle kredi geri dönüşleri arasındaki 
farkı göstermekte, SSK, OYAK ve BAĞ-KUR kredilerini 
kapsamamaktadır. Bu nedenle net banka gayrimenkul kredileri 1984 
yılına kadar toplam net konut kredilerine eşit değildir. 
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5.2. 1980 Sonrasında Konut Kredisi Sistemi 

Konut sektörünün 1980'li yılların başında girdiği kriz üzerine 
1981 yılında çıkarılan Birinci Toplu Konut Kanunu uyarınca gider 
Bütçesi'nin 1982 yılında 1.1'i, 1983 yılında 0,7'si Fon'a 
aktarılarak Emlak Bankası aracılığı ile konutların yapımı süren 
kooperatiflere kredi olarak verilmiştir. Bu nedenle bankaların 
net gayrimenkul kredilerinin özel konut yatırımları içindeki payı 
1983 yılında yüzde 11.74'e yükselmiştir. 1984 yılında Toplu Konut 
İdaresi kurulup Toplu Konut Fonu (TKF) Bütçe'den bağımsız gelir 
kaynaklarına kavuşunca kredilerin konut yatırımlarının 
finansmanına katkısı hızla yükselmiş ve 1985 yılında yüzde 
31.52'ye erişmiştir. 1985 yılından 1987 yılına kadar Toplu Konut 
Fonu kredileri 3 kattan fazla artmış olmasına karşın, özel konut 
yatırımlarının 4 kat artmış olması nedeniyle kredilerin konut 
yatırımlara oranı yüzde 26'ya gerilemiş, 1988 yılında bu oran, 
kredilerin azalması nedeniyle yüzde 10.67'ye düşmüştür. 1990 
yılından itibaren bankaların konut kredisi vermeye başlamaları 
nedeniyle (Emlak Bankası bir yıl önce başlamıştır.) 1991 yılında 
tekrar yükselmeye başlamış ve yüzde 15.42'ye ulaşmıştır. Toplu 
Konut Fonu'nun işlerlik kazanmasından itibaren SSK yeni konut 
kredisi açmayı durdurmuş, yalnızca önceden kredi verilmeye 
başlanan kooperatif konutlarından inşaatı devam edenlere ödemeyi 
sürdürmüştür. Bu nedenle 1984 yılından itibaren net banka 
gayrimenkul kredileri, OYAK kredileri hariç toplam konut 
kredilerinin hemen tümünü kapsamaktadır. Bu durum toplam banka 
kredileri içinde gayri menkul kredilerinin payına da yansımış, 
1980 yılına kadar yüzde l'ler düzeyinde olan bu pay, 1984 
yılından itibaren yüzde 4.8 ile yüzde 11.7 arasında değişen 
oranlara yükselmiştir. 

Toplu Konut Fonu gelirlerinin 1988 ve 1989 yıllarında yüzde 
30'unun, 1990-1992 döneminde yüzde 50'sinin genel Bütçeye 
aktarılması nedeniyle TKF kredileri 1988 yılında bir yıl önceye 
göre azalmış, daha sonraki yıllardaki artışlar enflasyon 
gerisinde kalmıştır. TKF kredileri ile TKF, SSK ve OYAK kredileri 
toplamının özel konut yatırımları içindeki payları yüzde 50'yi 
aşan oranlarda azalmış ve yüzde 10'un altına inmiştir. Net TKF 
kredilerinin Net Banka Gayrimenkul Kredilerine oranının 1991 
yılında hızla düşmesinin, bankaların 1990 yılından itibaren kısa 
vadeli konut kredisi vermeleriyle ilişkili olduğu tahmin 
edilebilir. 

1992 yılında Emlak Bankası, mevduatının yüzde 50'sine ulaşan 
Konut Edindirme Yardımı fonlarından, yeni konutla sınırlamadan 
konut satın alacaklara verdiği kredileri, 1991 sonuna göre 
yaklaşık 4 kat arttırmıştır. Ayda yüzde 5.5 (yılda yüzde 66) 
faizli ve 20 yıla kadar faizli kredileri kullananların sayısı 
1991 yılı sonunda 9500'den 1992 yılı sonunda 36000'e 
yükselmiştir. Ayrıca, aylık yüzde 1 faizli Dolara endeksli 
kredilerle, aylık yüzde 1.5 faizli Alman Markı1na endeksli 
kredileri kullananların sayısı da 9000'e ulaşmıştır. Spekülatif 
konut üretimine destek niteliğinde olan bu uygulamanın 80 bin 
kadar konuta kredi verilince kaynak sıkıntısı ile karşılaşması 
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beklenebilir. Diğer taraftan Konut Edindirme Yardımı'nm bu 
şekilde kullanılması ilgili kanunun amaçlarıyla bağdaşmamaktadır. 

5.3. Konut Kredisi ile Sağlanan Sübvansiyonlar: 

Türkiye'de konut kredileri genellikle yüksek faiz 
sübvansiyonlarıyla verilmiştir. 1970'li yılların başlarından 
itibaren enflasyonun altında kalmaya başlayan ortalama konut 
kredisi faizlerinin, 1978-1980 dönemindeki yüksek oranlı 
enflasyon koşullarında enflasyon oranıyla farkı 100 puana kadar 
yükselmiştir. Toplu Konut Fonu kredileri 1984 yılından 1989 yılı 
Mayıs ayı sonuna kadar yüzde 15-25 arasında değişen sabit 
faizlerle verildiği için gerçek kredi faizleri 1988 ve 1989 
yıllarında % 50'yi aşmıştır. Toplu Konut İdaresi'nin 1989/1 
sayılı Tebliği uyarınca uygulamaya koyduğu çift endeksli 
(borçların enflasyona, geri ödemelerin memur maaş artışlarına) 
kredi sisteminde, borçlar enflasyon oranı kadar arttırıldığı için 
gerçek faiz oranının o olması öngörülmüştür. Ancak Toplu Konut 
idaresi, endekslemenin 6 ayda bir yapılması nedeniyle kredilere 
uygulanan sübvansiyonun yüzde 20'lere çıkabileceğini 
hesaplamıştır. Bu nedenle getirilen peşin geri ödemede yüzde 10- 
35 arasında tenzilat yapılması uygulaması ile sübvansiyon oranı 
en az bu düzeyde belirlenmiş olmaktadır. 

Toplu Konut Fonu'ndan 1984-1992 döneminde verilmiş olan 
kredilerin yıllara dağılımı ile her yıl tahsil edilen kredi geri 
dönüşleri ve kredi bakiyelerinin uygulanan faize göre bir yıl 
sonra eriştikleri büyüklükler dikkate alınarak yapılan hesaba 
göre 1992 yılı sonunda toplam kredi bakiyesinin yaklaşık 10.3 
trilyon lira olması gerekmektedir. Bu dönemde her yıl yapılan net 
kredi ödemelerinin yüzde 5 sosyal indirim oranına göre 1992 sonu 
itibarı ile toplamı 36.5 trilyon lira olarak hesaplanmıştır. Buna 
göre toplam sübvansiyon 1992 fiyatlarıyla 1992 yılı sonunda 26.2 
trilyon lira olup konut başına inşaat bedelinin yüzde 25'ine 
eşittir. Ancak toplam sübvansiyonun en az yüzde 80'i, 1989/1 
sayılı tebliğin yürürlüğe girmesinden önce kredi tahsis 
edilenlere yapılmıştır. 

6. TÜRKİYE'DE KONUT VE KONUT ALTYAPISI YATIRIMLARININ EKONOMİK 
ETKİLERİNİN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

Bu bölümde girdi-çıktı modeli yardımlarıyla konut yatırımlarının 
Türkiye ekonomisinde yaratacağı üretim, istihdam ve gelir 
etkileri araştırılmıştır. Girdi-çıktı modelinin kullanılmasındaki 
amaç, konut yatırımlarının sadece konut, konut altyapısı ve konut 
aramaları sektörlerini değil, konut sektörünün diğer sektörlerle 
olan güçlü geri bağlantısı nedeniyle ekonominin tüm sektörlerinde 
yolaçacağı etkileri belirlemektir. 

1985 ayrıştırılmış girdi-çıktı tablosu yardımıyla konut ve konut 
altyapı sektörlerinin geriye doğru bağlantıları, toplam üretim ve 
istihdam etkileri diğer sektörlerle kıyaslamalı bir biçimde 
incelenmesi sonucunda elde aşağıdaki bölümde verilmektedir. 
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7. KONUT VE KONUT ALTYAPISI SEKTÖRLERİ YATIRIMLARININ 
ÜRETİM VE İSTİHDAM ETKİLERİ 

Konut ve konut altyapısı sektörlerine yapılan yatırımların 
ekonominin genelinde üretim ve istihdamda yaratacağı etkiler, 
ayrıştırılmış 1985 girdi-çıktı tablosundan hesaplanan üretim ve 
istihdam çarpanları yoluyla tanımlanabilmektedir. 

Türkiye ekonomisinde değişik sektörlerin nihai taleplerinde olan 
birim değişmelerin ekonomi genelinde yaratacağı toplam üretim 
etkisi, üretim çarpanı yardımı ile bulunabilir. Konut sektörü 
2.526 üretim çarpanı değeri ile dokuzuncu, konut altyapısı 
sektörü ise 2.149 üretim çarpanı değeri ile yirmidokuzuncu sırada 
yer almaktadır. Üretim çarpanının büyüklüğü açısından en önemli 
üç sektör tarımsal makina ve teçhizat, diğer metal eşya sanayii 
ve diğer petrol ve kömür ürünleri sektörleri olarak bulunmuştur. 

Konut sektörünün geri-bağlantı yoluyla oluşan toplam üretim 
etkilerinin 1985-1992 yılları arasında sektörler arasındaki 
dağılım yardımıyla konut yatırımlarının Türkiye ekonomisinde 
uyardığı toplam üretimin değerini bulmak mümkündür. 1992 yılı 
fiyatlarıyla konut yatırımları 1985'te 49.142 Trilyon, 1990'de 
116.660 Trilyon, 1992'de 96.413 Trilyon üretim artışı 
sağlanmıştır (Tablo:42). 

Konut sektörünün istihdama olanak katkıları ise istihdam 
çarpanları yoluyla bulunabilir. İstihdam çarpanı, sektörlerin 
nihai taleplerinde olan bir birimlik artışın istihdamda 
yaratacağı artışı ölçmektedir. 

Konut sektörünün istihdam çarpanı 460 kişi/milyar TL., konut 
altyapısı sektörünün istihdam çarpanı ise 372 kişi/milyar TL. 
olarak hesaplanmıştır. Bu durumda konut sektöründe yapılacak bir 
milyarlık bir yatırım 460 kişiye yeni iş olanağı sağlayacaktır. 

Konut sektörü istihdam çarpanı sıralamasında diğer sektörler 
arasında onyedinci, konut altyapısı sektörü ise yirmialtıncı 
sırada yer almaktadır. 

Tip 1 istihdam çarpanı herhangi bir sektörde yeni bir istihdam 
yaratıldığı takdirde, bunun ekonominin genelinde yaratacağı 
toplam istihdamı ölçmektedir. Konut sektöründe tip 1 çarpanı 1.84 
değeri ile 51 sektör arasında 36. sırada, konut altyapısı ise 
1.83 çarpan değeri ile 38. sırada yer almaktadır. Bu durumdan da 
anlaşılacağı gibi konut ve altyapısı sektörleri üretime 
yaptıkları katkı ölçüsünde istihdama katkıda bulunmamaktadırlar. 
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TABLO:42- Konut Yatırımlarının üretim Etkisi 
( 1992 fialları ile milyar TL) 

YILLAR TOPLU KONUT 

KREDİLERİ 
KONUT 

YATIRIMLARI 

•0) .(2) 

KONUT YATIRIMLARININ 

ÇARPAN ETKİSİ (**) 
•d) -(2) 

GSYİH 

-(*) 

1985 3660 17809 19449 44998 49142 765357 

1986 4258 23450 21887 59251 55302 821215 

1987 5741 32744 30198 82734 76301 88261 

1988 3427 41967 45805 106038 1 15735 904653 

1989 2971 44483 57812 112395 146074 912951 

1990 3029 42634 54870 90645 116660 996213 

1991 3063 37869 47573 80514 101146 1006345 

1992 2582 38446 45347 81741 96413 1061642 

(*) Yeni GSYİH serisi 
(**) Üretim çarpanı 1985-1989 için 2.5267, 1990-92 için 2.12612 alınmıştır. 
(1) DPT konut yatırım serisi 
(3)Araştırn?ada üretilen yatırım serisi 

tablo-43- Konut Yatırımlarının İstihdam Etkisi 
(1992 fiyatları ile milyar Tl.) 

YILLAR TOPLU KONUT 
KREDİLERİ 

KONUT YATIRIMLARI 

(D (2) 

KONUT YATIRIMLARININ 

İSTİHDAM ETKİSİ (**} 
(D <21 

TOPLAM 

İSTİHDAM 

(OOO kl>l) 

KONUT 

İSTHDAM 
(000 kl?l) 

Yatırımların İstihdam 

etkisi (000 kl}() 
d) (2) 

Yaratılan İstihdamın 
Toplamdaki Payı(%) 

(D -<2) 
1985 5893 17809 19449 8205 8960 15360 723.4 1239 1353 8.0 7 8.81 

1986 7292 23450 21887 10803 10083 15843 742.7 1631 1522 10.29 9 61 

1987 7877 32744 30198 15085 13912 16316 798 4 2277 2100 13.96 12.87 
1988 3089 41967 45805 19334 21 102 17768 847 4 2910 3186 16.43 17.93 
1989 1866 44483 57812 20493 26634 1 7997 965 3094 4021 17.19 22.34 

1990 4271 42634 54870 10630 13680 18681 895 1601.867 2065 8.57 1 1.06 
1991 3678 37869 47573 9441 1 1861 18171 946 1422 8339 1 791 7.83 985 
1992 3466 38446 45347 9585 1 1306 18462 943 1444.5133 1707 7 82 9.25 

(*) 1988-1992 rıkifflUn Ekim ayma aittir. 
(**) İstihdam çarpan. 1985-1989 İçin 0.40070. 1990-92 için 0.02767 aiınmıjtu. 
(I) DPT konut yatmm sarisi 
(3)Araj firmada üratBan yatmm sarisi 



8. SONUÇ 

Türkiye ekonomisinin girdi-çıktı yöntemiyle irdelenmesi sonucunda 
konut inşaatı sektörüne yapılan yatırımların ekonominin diğer 
sektörlerine olan katkıları belirlenmiştir. Bu irdelemede ortaya 
çıkan en önemli sonuç, konut sektörünün geriye bağlantısının 
ekonominin diğer sektörlerine göre oldukça güçlü olmasıdır. Bu 
nedenle, konut sektörüne yapılacak yatırımların genel olarak 
Türkiye ekonomisinde yaratacağı üretim, istihdam ve gelir 
etkileri oldukça güçlüdür. 

Konut sektörüne yönelik nihai talep artışlarının en çok sektörün 
kendisini etkilemesi doğaldır. Bununla birlikte konut sektörü 
yatırımları, başta demir-çelik ana sanayii olmak üzere, petrol 
arıtımı, kara taşıması, madencilik, çimento ve ağaç ve mantar 
ürünleri üretimlerini de uyarmaktadır. Bütün bu dolaylı etkiler 
gözönüne alındığında konut sektörüne karşı nihai talep 1 milyar 
lira artarken, ekonominin genelinde mal ve hizmetler talebi 2.5 
milyar lira artmaktadır. 

Yukarıda belirtilen irdelemeden çıkan ikinci önemli sonuç ise, 
konut inşaatı sektörüne yapılacak olan yatırımların, ekonominin 
tüm sektörlerine dengeli bir biçimde dağıldığının 
belirlenmesidir. Gerçekte bu yönüyle konut sektörü diğer 
sektörler arasında diğer bina inşaatı sektörünün ardından ikinci 
sıradadır. 

Konut sektörüne yapılan yatırımların istihdam yaratma etkisi bu 
sektöre yapılan yatırımların üretim etkisi kadar güçlü olmamakla 
birlikte, konut sektörü istihdam yaratılacağı yönüyle 51 sektör 
arasında 17'nci sırada yer almaktadır. Bütün bu yönleriyle konut 
inşaatı sektörü yatırımlarının ekonominin tümünde genişletici bir 
etki yaratacağı açıktır. 

Türkiye'de konut yatırımlarının büyük bölümü özel sektör 
tarafından gerçekleştirildiğinden devletin rolü özel yatırımların 
artırılması yönündedir. Bu kapsamda krediler ve belirli sosyal 
gruplara yönelik teşvikler ekonomiyi de olumlu yönde 
etkilemektedir. Yeni plan döneminde devletin bu konudaki 
katkısının artırılarak sürmesi hem sosyal hem de ekonomik açıdan 
olumlu sonuçlar verecektir. 
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