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Genel Kurulu Sayısı 

Maliye Bak. Gelirler GjJ.Md. 5 

Tapu Kadastro Gn*Md. 1 

Mimarlar Odası 3 

Bayındırlık BakiYapı I iİ.Reis. 2 
Ankara Nazım Plan Bürosu - 

I! II II II 2 

Türkiye Bankalar Birliği 5 
Bayındırlık Bakanlığı 4 

DPT Sosyal Plânl. D.Başk. 5 
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Köy İş.Bak.Top.ve İsk.Gn.Md. 1 
Türkiye İnşaat ve Tesis Mü.B. 2 
Ankara İmar Limited Şirketi 2 
TBTAK Yapı Araştırma Ens. 5 

Sosyal Sim.Gn.Md.İşçi Mesken D. 1 
M.S.B. İnş.Eml. ve İsk. D. 
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Or-An İnşaat Şirketi 2 
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İ.İ.Bak. Mesken Genel Md. 5 
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Alptekin ERDOĞAN 
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Yaşar ERGİN 
Hüseyin ERKAN 
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Özcan ESMER 

Cihat FINDIKOĞLU 

Subutay GENÇEL 
Cevat GERAY 

Alâattin GİRAY 

Muhteşem GİRAY 
Özcan GÖKER 

Sevim GÖRGÜN 

Erdinç GÜDER 
Şadiye GÜNGÖR 
Cevdet HACALOĞLU 

Coşkun HISIM 

Mükerrem HİÇ 
Sadettin İNANÇ 
Yılmaz İNKAYA 

Hal it KARABABA 

Melâhat KATLANDUR 

Türker KAYSERİLİOĞLU 

Ruşen KELEŞ 

Acar KILİÇLİOĞLU 
Salih KOLAT 

Emre KONGAR 
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İller Bankası 3 

İstanbul Belediyesi Fen.İşi.Md. 3 
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak, - 
İ.İ.Bak.Yapı Mal. Gn.Md. 4 
D. Güzel Sanatlar Akademisi 2 

İ.İ.Bak. Fesken Gn. Md. 1 

İ.Ü. İktisat Fakültesi - 

Köy İşi.Bak.Tap. ve İsk,Gn.Md. 2 
Bay.Bak,Yapı İ.İ.Reisliği 1 
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İ.İ.Bak. Yapı Mal.Gn.Md. - 
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ODTÜ Mimarlık Fakültesi 2 

İ.İ.Bak. Fesken Genel Md. - 

Maliye Bak. Hazine Gn. Md. 1 

S.S.Y.B. Sağ. İş, Gn.Md. 2 
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. 2 

Sanayi Kalkınma Bankası 2 

İstanbul Tic.Odası İnşaatçılar ve 
İnş. Müt. Fesi. Komit. 3 
Hacettepe Ü. İdari Sos.B.Fak. 1 
İ.İ.Bak.Yapı Fal. Genel Md. 1 
DPT İnşaat Sektörü 2 
İller Bankası 2 

Ege Bölgesi Sanayi Odası - 

TU - SA Fesken San, A.Ş. 

İ.İ. Bk.Yapı Falz.Gn. Md. 2 
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Celâl OLCAY 

Yılmaz ONAY 

Ahmet ONUR 

Altan ÖKE 

Melih ÖLÇER 
Ulman ÖLÇER 
Haşan ÖZDEMİR 
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Önder ŞENYAPILI 
Kadriye TAN 

Eraydın TARGUTAY 

Ayhan TAYMAN 
İlhan TEKELİ 

İ.Hakkı TEKER 

Sevim TİMUR 

Nuri TORTOP 

Karaca TUGAY 

Turgut TUNCAY 

M.Nedim TUNÇSİPER 

Katıldığı Komisyon 
Genel Kurul Sayısı Görevi 

Ege Bölgesi Sanayi Odası - 

İnşaat Müh, Odası 1 
İ,İ, Bak. Tetkik Kurulu Başk. 1 
İTÜ Mimarlık Fakültesi 3 

İi İ. Bk. Mesken Od, Gn. Md, 2 

DPT Sosyal Planlama Dairesi 5 

TBTAK 3 

Emekli Sandığı - 

S.S.Y.B. Sosyal Hiz. Aka. -

ME-SA İnşaat Şirketi 3 
Çalışma Bak, Sos. Sig,Kurumu 2 
Maliye Bak. Millî Emlâk Gn.Md. 1 
T.M.M.O.B. 

İ.İ. Bak. Afet İşi.Gen, Md. 
Tesbit Plan Dairesi 5 

ODTÜ Müh.Fak, İnş.Böl. 2 
İTÜ Mimarlık Fakültesi - 

İ.İ.Bak.Mesken Gn.Md. 5 

İTÜ Mimarlık Fakültesi - 

Türk Standartları Enstitüsü 5 

DPT Koordinasyon Dairesi 3 
Sosyal Sigortalar Kurumu 4 

İ.İ. Bak. Plân İmar Gn. Md. - 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 4 

T. Emlâk Kredi Bankası A.O. 2 

İst. İnşaatçılar Derneği 2 
ODTÜ Mimarlık Fak. Böl.Plan Bölümü - 

MSB İnş. Emlâk İskân Dairesi 4 
Hacettepe Ü.İdari Sos.Bil. Fak. 
Nüfus Etüdleri Ens. 1 

Türk Belediyecilik Derneği 2 

Ordu Yardımlaşma Kurumu 3 
Ankara Belediyesi İmar Md. - 
Orman Müh. Odası 4 
İ.İ.Bak.Yapı Malzemesi Gn.Md. 
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Katildiği Komisyon 

Adı Görevi 
Genel Kurul Sf 

Özkan TURUNÇ İ.İ.Bak. Fesken Genel Fd, 2 

Fehmet TÜRKFEN Sosyal Sigortalar Kurumu 1 

Selâhattin TÜZÜNER T.Emlâk Kredi Bank.Gn.Fd. 1 

Ahmet Necip ÜNAL D.İ.E. 2 

Olcay ÜNLÜSAYIN Bayındırlık Bakanlığı 1 

Şevki VANLI Ankara Sanayi Odası 1 

NECDET VİDİNLİOĞLU t.İ»BakiPlân İmar Gn. Fd. 3 

Gül e t* YALIM Ankara İmar Lmtd Şti. 1 

Cemal YARAR Fesken Genel Füdürlüğü -

İbrahim YASA A.Ü. Siyasal Bildiler Fak. -

Fehmi YAVUZ tî »1 tt I! 2 

Özden YAZICIOĞLU İ.İ. Bak. Fesken Gn, Fd. 5 

Cengiz YENER TBTAK 5 

Ziya Alp YILDIRIF S.S.K. İşçi Feskenleri Fd. 2 

Sedat YILFAZTEKİN Sosyal Sigortalar Kurumu -

Ayla YÖRÜKAN İ.İ. Bk. Fesken Gn, Fd. 3 

Sabahattin ZAİF İ.Ü. İktisat Fak. Sosyal 
Siyaset Kürsüsü 

-



B. GİRİŞ 

Ülkemizin sosyal ve ekonomik sürecinde çok büyük rolü olan 

Konut problemine Üçüncü Beş Yıllık Plan hazırlık çalışmaları çerve- 
vesindeki yaklaşımda Komisyonumuz konuyu, »erek uzun yılların birik¬ 

tirdiği ve gerekse her yıl demografik hareketlerin, yenileme, afet, 

kamulaştırma vb. faktörlerin getirdiği ihtiyaç ile sınırlı kaynakla¬ 
rımızın konuta tahsisinde daha da sınırlmdırılması eğiliminin şe¬ 

killendirdiği imkanların dengelenmesi yönünden ele alarak bir taraf¬ 

tan ihtiyaçların, diğer taraftan ihtiyaçların, diğer taraftan da ti¬ 

re t imin analizini yaparak ÜBYP dönemi için görüşlerini saptamaya ve 
öneriler haline getirmeye çalışmıştır. Bu amaçla Özel İhtisas Komis¬ 
yonumuz aşağıdaki iki ana alt komisyona ayrılmıştır. 

I. Konut ihtiyaç tahminleri alt komisyonu 

II. konut üretim alt komisyonu 

I- Konut İhtiyaç Tahminleri Alt Komisyonu çalışmasını Üçüncü Beş 
Yıllık Plan döneminde ; 

A- Fiktar olarak ihtiyacın ortaya konması 

B- Aile gelirleri, ödeme güçleri, konuta ayırabilecekleri 

miktar ile talebin teşekkül tarzı ve ihtiyacın efektif 
talep ile karşılaştırılması 

1. Şehirsel Konut İhtiyacı Tahmini 
2. Kırsal Konut İhtiyacı Tahmini 

Üzerinde çalışma grupları ile mesaisini geliştirmiş bulunmaktadır 

I- Konut Üretim Alt Komisyonu Çalışmasını Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde Toprak, İşgücü, Falzeme-Donatim ve Teşebbüs olarak üre¬ 
tim unsurlarının nitesel ve nicesel durumunun parasal bir ifade 
ile ve plânın sektörleri arasındaki girdi-çıktı bağıntılarını da 
kuracak yönde konuyu konut üretiminin aşağıdaki üç ana bölümünde 
ve üç çalışma grubu olarak incelemeyi uygun bulmuştur. 



1. Bina olarak konut 

2* Alt yapı 

3* Arsa 

Ancak, Türkiye'deki verilerin konut üretim unsurlarının sayısal 
değerleri ile incelenmesine asla imkân vermeyecek kadar eksik olu¬ 

şu nedeni ile konunun nicesel yönünün ele almışı ihtiyacının sayısal 
değerleri ile detaylı olarak karşılaştırılabilecek bir düzeyde olama¬ 
mış ve probleme ancak genel olarak ve nitesel yönden yaklaşım mümkün 
olabilmiştir. 

Bu vesile ile Üçüncü Plan döneminde konut alanında üretim un¬ 
surlarının gerçek ve tam verilerinin elde edilmesi yönünde çalışmalar 

yapılmasının daha sonraki dönemlerde aynı durumun tekrarını önleye¬ 

cek ve planlama kavramının gerektirdiği karşılaştırmaya sağlayabile¬ 

ceğini belirtmek yerinde olacaktır. 

II. numaralı konut üretimi Alt Komisyonunun l)Bina, 2) Altyapı, 

3) Arsa çalışma grupları çalışmalarını ilkeler, Finansman, Organi¬ 
zasyon, Teknik hizmetler v.b. yönünde geliştirmiş bulunmaktadırlar. 

Bu üç çalışma grubunun konu kapsamları, çalışma şekilleri ve ortaya 
çıkan raporların özellikleri bunların birleştirilmesinin mümkün ve 

doğru olmayacağı görüşünü ortaya çıkarmış ve bu üç grup çalışmasının 
ayrı raporlar halinde takdimini zorunlu kılmıştır. 
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TÜRKİYEDE KALİTATİF VE KANTİTATİF KONUT İHTİYAÇ TAHMİNLERİ ' : 
- KONUT İHTİYAÇ TAHMİNLERİ ALT KOMİSYONU - 

RAPORU 

GİRİŞ: 

Çalışma, içindekiler bölümünde de görüleceği gibi Türkiye'de şehirsel 
(10.000 + nüfuslu yerler) konut ihtiyacını ve kırsal (10.000 - nüfuslu yerler) 
konut ihtiyacının tahminini kapsayan iki ana bölüm üzerine kurulmuştur. Çalış¬ 
manın ağırlık noktasını, Konut Özel İhtisas Komisyonu Sayın Üyelerinin, bugü¬ 
ne kadarki toplantılar esnasında üzerinde durmuş oldukları şehirsel konut 
ihtiyacı ile ilgili bölüm teşkil etmektedir. 

İhtiyacın saptanması sonucunda, bu ihtiyaca cevap verecek konut politi¬ 
kasının üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde ne olması gerekeceğine ait 
bazı hareket noktalarının belirlenebilmesi için, ihtiyaç sahibi ailelerin 
ödeme güçleri ile ihtiyacın karşılaştırılması yapılmış ve by konuda kısaca çö¬ 
zümle ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

10*000 + nüfuslu yerlerdeki konut ihtiyacının saptanması amacını güden 
kısıra esas olarak üç ana bölüm içerisinde incelenmiştir: 

A - Konut İhtiyacının Kantitatif olarak Saptanması, 
B - Konut İhtiyacının Kalitatif Olarak Saptanması, 
C - Bulunmuş olan bu konut ihtiyacının şehirsel hanehalklarmm gelir¬ 

leri ile ne ölçüde karşılanabileceğinin saptanması. 

A ve B bölümlerindeki hemen bütün hesaplamalar, Türkiyede henüz bir 
konut sayımı yapılamamış olması nedeni ile Genel Nüfus Sayımı sonuçlarında 
yayınlanmış veya yayınlanmamış verilere dayanılarak yapılmıştır. 

Çalışmada, konut ihtiyacını ortaya koyacak metodlar konusunda, elde 
mevcut veriler büyük ölçüde zorlanmış ve gerekli yerlerde kontrol hesaplamala¬ 
rı yapılmıştır. Türkiyede henüz, ileri batı ülkelerindeki ayrıntılı istatistik¬ 
lerin bulunmayışı nedeni ile, henüz gelişmekte olan ülkelerde kullanılan metod¬ 
lar la çalışılmıştır. 

Çalışmada, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında kullanılan 
bazı metodlar terkedilmiş, bazı yerlerde ise küçük bazı değişikliklerle aynen 
uygulanmıştır. 

Birinci bölümün A ve B başlıklı kısımlarında konut ihtiyacını kalitatif 
ve kantitatif olarak, C başlıklı bölümünde bu ihtiyacın efektif konut talebi 
ile ne Ölçüde karşılanabileceğini saptayan bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak 
çok önemli noktalar Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında konut sorununa nasıl 
çözümler getirileceğine, başka bir anlatımla Devletin konut sektörüne ne gibi 
örgütlerle ve ne gibi bir politika ile girebileceğini saptamaya karar vermesin¬ 
de yardımcı olacaktır. 



Yukarıda anıldığı gibi bazı sayısal değerlerin henüz Ülkemizde bulunma¬ 
yışı ve özellikle 1970 Genel Nüfus Sayımı ve bununla birlikte yapılan binalar 
sayımı sonuçlarının, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsünün 
gelir dilimleri ile ilgili çalışmasının henüz yayınma geçilememiş olması gibi 
nedenlerle gerekli bazı sayısal değerlerin yerine, bugün için elde mevcut 
verilerin geçmişte gösterdikleri seyirleri gözönünde bulundurularak değişti¬ 
rilmesi şeklinde kullanılmıştır. 

üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmaları yapılırken sayısal değer¬ 
lerin gerçekleri veya daha sıhhatlileri elde edildikçe ilgili bölümlerde 
gerekli düzeltmeleri yapmak çalışmada önerilen metodların Devlet Planlama 
Teşkilatınca benimsendiği ölçüde mümkündür» önemli olarak gördüğümüz konu, 
konut politikasının saptanması konusunda önerdiğimiz hareket noktasının 
sıhhat derecesinin benimsenmesidir. 

Burada, Konut özel İhtisas Komisyonu1nun çalışma süresinin çok kısa 
tutulmuş olması nedeni ile, ikinci alt komisyonların vermiş oldukları aşağıda 
isimleri yazılı raporları gereği kadar değerlendiremediğimiz düşüncesinden 
hareketle bu raporların çoğaltılarak Sayın Komisyon üyelerine ve Devlet Plan¬ 
lama Teşkilatına sunulmasını faydalı bulduğumuzu belirtmek isteriz. 
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I - ŞEHİRSEL KONÜT İHTİYACI (10.000 + nüfuslu yerler) 

A - Kantitatif Konut İhtiyacı Tahmini 

10.000 + nüfuslu yerlerdeki kantitatif konut ihtiyacı saptanır¬ 
ken, konut ihtiyacını doğuran şu faktörler kullanılmıştır: 

- Nüfus artışı ve ailelerin küçülmesi, 

- Mevcut stokların yenilenmesi, 

- Gecekondu tasfiyesi, 

- Tabiî afetler, 

- Kullanılış amacının değişmesi, 

- Kamulaştırma 

Her faktörle ilgili kantitatif ihtiyaç hesaplanırken uygulanan 
metod da açıklanmaya çalışılmıştır. 

1 - Nüfus artışı ve ailelerin küçülmesi ile ilgili konut ihti¬ 
yacı birbirini kontrol eden iki ayrı metod ile hesaplanmıştır. 

a - Hane Halkı Büyüklüğünü Esas Alan Metoda Göre: 

Metod, 10,000 + nüfuslu yerlerdeki nüfus gelişmesini; 
bu nüfustan hanehalkı olarak yaşayan nüfusu mevcut ve gelecekteki hanehalkı 
büyüklüğünü esas almaktadır. 

Çalışmamızın başında, Genel Nüfus Sayımı verilerine 
dayanıldığını belirtmiştik. Gelecek yıllardaki konut stoku dahi, hanehalkı 
şeklinde yaşayan nüfusun, ortalama hanehalkı nüfusuna bölünmesi ile bulundu¬ 
ğunu belirtmek yerinde olacaktır. Hanehalkı sayısı, aile ve de konut ünite 
sayısı olarak kullanılmıştır. 

Nüfusu 10.000 + olan yeri rde nüfus gelişmesi, Genel 
Nüfus Sayımları yılları itibariyle şöyle olmuştur: 

TABLO: 1 - SAYIM YILLARI İTİBARİYLE TÜRKİYE TOPLAM VE ŞEHİRSEL NÜFUSU 

Sayım Şehirsel Nüfus Türkiye Toplam 
Yılı (10.000 + nüfuslu yerler nüfusu) Nüfusu 

1960 7.307.816 27.73^.820 
1965 9.382.621 31.391.^21 
1970 12.737.255 (x) 35.666.5^9 
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(x) Geçici sonuçtur. DİE Nüfus vubesinden elden alınmıştır ve 9356 nüfuslu 
Tunceli ili nüfusu dahildir. 

Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı sonuçları 1960-1965; Telgrafla alınan sonuçlar 
1970 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi yıllarında şehir nüfusunda aşağıdaki 
gelişmenin olacağı tahmin edilebilir: 

(Şehirleşme hızı 1965-1970 yılları arası şehirleşme hızı olan % 5,9 
alınmıştır.) 

TABLO: 2 - YILLAR İTİBARİYLE ŞEHİRSEL NÜFUS (10.000 + nüfuslu yerler nüfusu) 
TAHMİNİ 

Yıl 
Şehirsel nüfus 

(10.000 + nüfuslu yerler nüfusu) 

1970 

1971 

1972 

12.737.255 
15.488.718 

14.284.552 

1973 15.127.3^1 

197^ 16.019.854 

1975 16.965.025 

1976 i7.965.96l . 

1977 19.025.953 

Bu nüfusun hepsi hanehalkı şeklinde yaşamayacaktır. Genel Nüfus dayım¬ 
larında hanehalkı aşağıdaki şekilde tanımlanmakta ve sayılmaktadır: (DİE, 1965 
Genel Nüfus Sayımı, Sayım ve Kontrol Memurlarına mahsus ^önetmelik.) "Arala¬ 
rında aile bağı bulunsun veya bulunmasın, aynı evde veya aynı evin bir kısmın¬ 
da yaşayan, aynı kazandan yiyen, kazanç ve masraflarını ayırmayan ve hanehalkı 
hizmet ve yönetimine iştirak eden bir veya birkaç kişinin teşkil ettiği toplu¬ 
luktur. 

- Aralarında aile bağı bulunmakla beraber ayrı ayrı evlerde oturanlar, 
hanehalklarından sayılmazlar. 

- Aynı evde oturan, aralarında aile bağı bulunan ve fakat ayrı ayrı 
kazanlardan yemek yiyenler aynı hanehalklarından sayılmazlar. 

- Aynı evde oturan, aralarında aile bağı bulunmayan ve ayrı ayrı 
kazanlardan yemek yiyenler aynı hanehalklarından sayılmazlar." 
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Bu kapsamdaki hanehalkı saptanırken, aşağıdaki açıklamanın içine 
girenlerde hanelıalkından sayılmamışlardır: 

"Meselâ, sayım günü hanehalkı reisi herhangibir sebeple başka bir 
yerde bulunmaktadır; veya evin oğlu olmuştur veya tahsil için başka bir 
yere gitmiştir. Öğrenilmek istenilen, hanehalkından olupta sayım esnasında 
şu veya bu sebeple başka bir yerde bulunanların sayısıdır." 

Hanehalkı ortalaması (Hanehalkı büyüklüğü) bulunurken, bu açıklamanın 
ışığı altında, hanehalkı olmayan nüfusun toplam şehir nüfusundan düşülmesi; 
başka bir anlatımla sadece hanehalkı şeklinde yaşayan nüfusun mevcut hanehalkı 
reisi sayısına bölünmesi gerekmektedir . 

Ancak, yukarıda vermiş olduğumuz 10.000 + nüfuslu şehirsel nüfusla 
ilgili hanehalkı hakkında veri mevcut olmaması nedeni ile, aynı karakteri 
temsil eden il merkezleri ve ilçe merkezleri toplam hanehalkı nüfusunun, yine 
bu yerlerdeki hanehalkı reisi sayısına bölünmesi suretiyle ortalama hanehalkı 
sayısını (hanehalkı büyüklüğü) bulmamız mümkün olacaktır. 

Yukarıdaki tanıma göre 1965 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarında şehir ve 
köy nüfusları şöyle belirtilmiştir: 

TABLO: 3 - 1965 YILI TÜRKİYE ŞEHİR VE KOY NÜFUSU 

Nüfus 

Şehir 10.805.8l7 
Köy 20.585.60^ 

TOPLAM 31.391.^21 

Kaynak: DİE, 1965 Genel Nüfus Sayımı 

Yine aynı yıla ait Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre şehirlerdeki (İl ve 
ilçe merkezlerindeki) hanehalkı (reisi) sayısı ise şöyledir: 

TABLO: k - 1965 YILI TÜRKİYE İL VE İLÇE MERKEZLERİ HANEHALKI SAYISI 

Hanehalkı (reisi) sayısı 
İl merkezleri 1.297.27^ 

İlçe merkezleri 7V7.H5 

TOPLAM 2.0V+.389 

KAYNAK : DİE 1965 Genel Nüfus Sayımı 
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Yukarıdaki tabloda şehir nüfusu 10.805.8l7 olarak görülmektedir. Bu 
durumda; 1965 yılında şehirlerde (il ve ilçe merkezlerinde) 1965 Genel Nüfus 
Sayımı sonuçlarına göre hanehalkı ortalaması: 

10.805.8l7 + 2.044.389 = 5.29 

olarak hesaplanmaktadır. 

Yukarıda vermiş olduğumuz açıklamaya göre ise sadece hanehalkı şeklinde 
yaşayan nüfus için yapılacak bir hanehalkı ortalaması ise aşağıdaki tablodan 
hesaplanabilir: 

TABLO: 5 - 1965 YILI İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ İTİBARİYLE 
NÜFUS 

Hanehalkı Büyüklüğü 
İl merkezleri hanehalkı 

toplam nüfusu 
İlçe merkezleri hanehalkı 

toplam nüfusu 

1 kişi 44.140 23.366 
2 321.770 150.364 

3 597.852 273.108 
4 1.035.496 501.252 

5 1.181.160 652.495 
6 1.012.620 641.238 

7 778.267 535.115 

8 461.920 384.512 

9 270,180 248.130 

10 174.920 175.780 
11 94.853 98.527 

12 65.364 68.244 

13 37.323 41.912 
14 27.510 33.502 

18 66.816 73.530 

Bilinmeyen (5 kabül) 190 130 

TOPLAM .6.170.38i + 3.901.205 = 10.071.586 

Kaynak: DİE 1965 Genel Nüfus Sayımı 
10.071.586 + 2.044.389 = 4.926 = 4,93 

olarak bulunmaktadır. 
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Toplam şehir nüfusu 101805 i 817 ve bunun hanehalkı şeklinde yaşayanı 
ise 10.071.586 olduğuna gore, şehir nüfusunun: 

10.071.586 x 100 . 
 10.805.817 = 9J'2 61 

hane halkı nüfusu şeklinde yaşamaktadır. 

Aynı metodu 1960 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına uygulamamız mümkündür: 
Ancak nüfusu 10.000 + yerler için yapmış olduğumuz hesaplama aşağıdadır: 

TABLO : 6 - NÜFUSU 10.000 + YERLERDE I96O GENEL NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA 
GÖRE ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ: 

Hanehalkı Hanehalkı Hanehalkı 
Büyüklüğü Nüfusu toplam nüfusu 

1 kişi 64.350 64.350 

2 176.395 352.790 

3 220.893 662.679 
4 277.049 1.108.196 

5 247.556 1.237.780 
6 177.428 1.064.568 

7 107.205 750.435 
8 62.038 496.304 

9 33.930 305.370 

10 21.528 215.280 

11 + (15 alındı) 21.590 323.850 

TOPLAM - 6.598.902 

Kaynak: DİE I96O Genel Nüfus Sayımı 

1960 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 10.000 + nüfuslu olan yerler 
nüfusu 7.307.816 dır. Bunun ancak 6.598.902'si hanehalkı şeklinde yaşamakta
dır. 6.598.902 kişilik nüfus, 1.413.422 hanehalkmdan meydana gelmektedir. 



-10 -

Buradan hanehalkı şeklinde yaşayan nüfus: 

§.:.^?8.902 x 100 _ ^ 90.30 olarak bulunmaktadır. 
y.pOy.olb 

Ayrıca 6.598.902 + 1.413.422 = 4.67 hanehalkı büyüklüğü olarak bulun¬ 
maktadır. 

1965 yılı il ve ilçe merkezleri için bulmuş olduğumuz hanehalkı orta¬ 
laması (hanehalkı büyüklüğü) olan 4.931'ü nüfusu 10.000 + nüfuslu yerler 
için kabül edebiliriz ve 1965 yılından itibaren her yıl ortalama hanehalkı 
büyüklüğünde 0.01 lik bir düşme olacağı varsayımızla aşağıdaki tabloda 
Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi demografik konut ihtiyacını hesaplayabiliriz. 

TABLO : 7 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DONEMİ YILLARI İTİBARİYLE NÜFUS ARTIŞI 
VE AİLELERİN KÜÇÜLMESİNDEN DOĞACAK KONUT İHTİYACI 

YIL 

10*000 + nüfuslu 
yerler hanehalkı 
nüfusu (Toplam 
şehir nüfusunun 
% 93.2 si) 

Hanehalkı 
nüfusunun 
yıllık 
net 

artışı 

Hanehalkı 
ortalaması 
Hanehalkı 
büyüklüğü 

Konut 
Stoku 

Demografik 
Konut 
İhtiyacı 

1970 ll.87i.i22 - 4.88 2.432*606 -

1971 12.571.^85 700.363 4.87 2.581.413 -

1972 13.313.202 741.717 4.86 2.739.341 157.928 

1973 1^.098.682 785.480 4.85 2.906.944 167.603 
1974 14.930.504 831.822 4.84 3.084.814 177.870 
1975 15.811.403 880.899 4.83 3.273.582 188.768 
1976 16.744.276 932.873 4.82 3.473.916 200.334 
1977 17.732.188 987.912 4.8l 3.686.525 212.609 

TOPLAM - - - - 947.184 

Yukarıdaki tabloda 
hanehalkı nüfusu ortalaması 

görüleceği gibi 1977 
. 4.8l olacaktır. 

yılında 17. 732.188 kişilik 
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b - Yetişkin Nüfus (15 + yaş nüfusu) ve bu nüfusun hanehalkı 
olma ilişkisini esas alan metoda göre. 

Bu metodta yetişkin oldukları kabul edilen belirli yaşın üzerin¬ 
deki nüfusun, hanehalkı reisi (konutta oturma) olma eğilimi oranı bulunmakta¬ 
dır. 

Metodun uygulanış şekli ile ilgili gerekli açıklama, hesaplar 
yapılırken verilmiştir: 

- 1955, 1960 ve 1965 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Türkiye'de 
şehirlerde (nüfusu 10.000 + olan yerler) yaşayan toplam nüfus ve 
bu nüfustan 15 + yaşlarda bulunan nüfus miktar ve oran olarak 
şoyledir: 

TABLO : 8 - SAYlk YILLARI İTİBARİYLE 10.000 + YERLERDE YAŞAYAN 
15 + YAŞ GURUBU NÜFUSU 

1955 1960 1965 

Türkiye Toplam Nüfusu 24.064.763 27.754.820 31.391.421 
10.000 + Yerler nüfusu 5.425.308 7.307.816 9.382.621 

10.000 + yerlerdeki 15+ 
yaş nüfusu 

3.744.108 4.849.459 6.083.363 

10.000 + yerlerdeki 15 + yaş 
nüfusunun 10.000 + yerler 
nüfusuna oranı % 69.01 % 66.36 % 64.84 

Kaynak : DİE 1955, 1960, 1965 Genel Nüfus Sayımları 
Not: Yayınlardaki bilinmeyen haneleri, aynı sonuç yüzdeleri ile 15 + yaş 
gurubuna dahil edilmiştir. 

- Ayrıca, I96O ve 1965 yıllarında Türkiye'de şehirlerde (I96O 
yılında nüfusu 10.000 + olan yerlerde) (1965 yılında il ve ilçe 
merkezlerinde) yaşayan nüfusun yaşamakta olduğu konut sayısı 
(hanehalkı) sayısı şöyledir: 

TABLO : 9 - 1960 ve 1965 YILLARINDA ŞEHİRSEL NÜFUSA AİT KONUT ÜNİTE 
SAYISI VE HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 

(10.000 + yerler) (il ve ilçe merkezleri) 
1960 1965 

Şehir nüfusu 7.307.816 9.382.621 
Şehir hanehalkı nüfusu 6.598.902 8.745.568 
Hanehalkı büyüklüğü 4.67 4.93 

Toplam konut ünitesi sayısı 1.413.422 1.773*949 
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- Yukarı maddelerdeki bilgiye dayanarak şu tabloyu yapmamız 
mümkündür. 

TABLO : 10 - SAYIM YILLARI İTİBARİYLE 10.000 + NÜFUSLU YERLERDE KONUTA 
YERLEŞMİŞ HANEHALKI SAYI VE ORANI 

YIL 

Yetişkin kişi sayısı 
(15 + yaşlar) 

(1) 

Konuta yerleşmiş 
hanehalkı reisi 
sayısı (2) 

% 
2/1 

1935 3.744.108 1.046.050 27*94 

1960 4.849.459 1.413.422 29.15 

1965 6.083.363 1.773.949 29.16 

- Yukarıdaki bilgilere ait verileri 1970 yılı ve ileriki yıllar 
içinde tahmin etmemiz ve demografik konut ihtiyacını bulmamız 
mümkündür. 

TABLO: 11 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YILLARI İTİBARİYLE 
(1973-1977) TAHMİNİ DEMOORAFİK KONUT İHTİYACI 

Konuta yerleşti 
Yetişkin kişi rilmesi gerekli 

10.000 + Nüfuslu sayısı ve yüzdesi aile sayısı 
YIL yerler nüfusu % (15+Yaşlar) % (Konut stoku) 

1970 

1971 

1972 

12.737.255 

13.Ş88.718 

14.284.552 

64.84 

64.84 

64.84 

8.258.836 

8.760.848 

9.262.104 

29.66 

29.76 

29.86 

2.449.571 

2.607.228 

2.765.664 

157.657 

158.436 

1973 15.127.3^1 64.84 9.808.568 29.96 2.938.652 172.988 
1974 I6.OI9.85Ş 64.84 10.387.273 30.06 3.122.414 183.762 
1975 16.965.025 64.84 11.000.122 30.16 3.317.637 195.223 

1976 i7.965.96l 64.84 11.649.129 30.26 3.525.026 207.389 

1977 19.025.953 64.84 12.336.428 30.36 3.745.340 220.314 

TOPLAM - - - 979.676 

1965 Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre 10.000 + nüfuslu yerlerdeki 
15 + yaş gurubunda bulunan nüfus, bu yerlerdeki toplam nüfusun % 69.1'ini 
meydana getirmekte iken aynı oran, 1960 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 
% 66.36'ya göre ve 1965 Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre de % 64.84's 
düşmüş olduğu görülmektedir. 

Demografik 
Konut ihti¬ 
yacı 
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Yukarıdaki hesaplamalarımızda Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde 
bu oranın göçlerin yapısının değişmesi nedeni ile 1977 yılına kadar düşmeye¬ 
ceği ve % olarak sabit kalacağı varsayılmıştır. 

Konuta yerleştirilecek hanehalkı reisi oranında ise, % 0,10 olarak 
artış olacağı ve bu artışın her yıl sabit kalacağı varsayılarak hesaplamalar 
yapılmıştır. 

11 nolu tablomuzda görüleceği üzere, bu metodla bulunan konut stokunda 
1977 yılında hanehalkı ortalaması: 

17.732.188 4 3-7^5.3^0 = k.7k olacaktır. 

Bu ikinci raetodda, yani konut üniteleri ile yetişkin kişiler arasındaki 
oran,m ilişkisini esas aldığımız metodda bu oranın tedricen değişmekte olduğu¬ 
nu varsaymış tık.. Burada, ortalama evlenme yaşında dâvaalı olarak bir düşme 
eğiliminin olması gerekliliği, aynı konutta veya birlikte istemeden yaşayan 
kişilerin ayrılma istemesi eğiliminin bulunması, hızlı şehirleşmenin (şehir¬ 
lere göçlerin) daha çok konut ünitelerine yerleşecek nitelikteki kişilerden 
meydana gelmesi faktörleri önemli ve gerekli varsayımlardır* 

Hemen bütün demografik hareketleri (doğuş, ölüm, göç, evlenme, yaş, 
cinsiyet) kapsamakta olan bu ikinci metodla bulmuş olduğumuz demografik 
konut ihtiyacının daha anlamlı ve daha doğru olduğunu ve ideale yaklaştığını 
söylememiz mümkündür. 

2 - Yenilemeden Doğacak Konut İhtiyacı 

10.000 + nüfuslu yerlerde, nüfus artışı ve ailelerin küçülmesinden 
doğacak konut ihtiyacını hesapladığınız bölümde 1972 yılı sonu (Üçüncü Beş 
Yıllık Plan dönemine girerken) konut stokunun 2.739*3^1 ünite olacağını hesap¬ 
lamıştık. 

Ülke raiz koşulları gözönüne alınarak şehir konutu normal ömrünün 
100 yıl olduğu yani bu mevcut stokun her yıl 0.02'sinin yenileneceği kabulü 
ile konut stokunun yıllık yenileme miktarını bulmamız mümkündür. Ancak 10.000+ 
nüfuslu yerlerde normal şehir konutu yanında tasfiyesi gerekli gecekondu sto¬ 
kunun da varlığı düşünülürse, bunlar için değişik bir ömür tanınması zorunlulu¬ 
ğu kabul edilecektir ve daha sonraki ilgili kısımda bu miktar ayrıca hesapla¬ 
nacaktır. 

2.739.3^1 şehir konutu - 90.000 tasfiyesi gerekli gecekondu ünitesi= 
2.649.3^1 ünitelik şehir konutu yenilenecektir. 

Diğer taraftan I96O yılı 20 şehirde Konut Şartları Anketi sonuçla¬ 
rına göre mevcut konutların O.56 sı sağlam, 0.22 si onarılabilir ve 0.22 si 
çürüktür. Sağlamlara 100 yıl, onarılabilirlere 50 yıl ve çürüklere 25 yıllık 
ömür tanınırsa Üçüncü Beş Yıllık Plan Dönemi içerisinde yıllık yenileme ihti¬ 
yacı aşağıdaki tabloda olduğu gibi hesaplanacaktır. 
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TABLO : 12 - ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİ YILLARINDA 10.000 + NÜFUSLU YERLERDE 
YENİLENECEK YILLIK ŞEHİR KONUTLARI 

Şehir konutları vasıfları Şehir konutları miktarı Yenilenecek yıllık 
şehir konutu miktarı 

Sağlam 1.483*631 14.836 
Onarılabilir 582*855 11.657 
çürük 582.855 23*514 

TOPLAM 2.649.341 49.807 

3 - Gecekondu Tasfiyesinden Doğacak Konut İhtiyacı 

775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre 1966 yılında yapılmış bulunan 
tesbit çalışmaları sonuçlarında tasfiyesi gerekli 40.000 gecekondu ve ıslah 
anında tasfiyesi gerekli 20,000 konutun varlığı görülmüştür. 0 tarihlerdeki 
gecekondu miktarının 450.000 ünite olduğu kabul edilirse mevcut gecekonduların: 

6'0'4'^0°056"'0" = 0»-43'ünün tasfiyesinin gerekliliği ortaya çıkacaktır. 
Aynı oran 1972 yılı için uygulandığında, yani 700.000 gecekondu 

ünitesinden: 

700.000 x 0.13 = 91.000 ünitenin tasfiyesinin Üçüncü Plan döneminde 
yapılması, yani yılda: 

91.000 4 5 = 18.000 gecekondu ünitesinin tasfiyesinin gorekeceği 
görülecektir. 

4 - Tabiî Afetlerden Doğacak Konut İhtiyacı 

Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarına göre; 1965-1970 yılları 
arasında şehirlerde yanan ve yıkılan konut ünitesi sayısı şöyledir; 

TABLO : 13 - YILLAR İTİBARİYLE ŞEHİRLERDE (Belediye Teşkilatı olan yerler) 
YANAN VE YIKILAN KONUT ÜNİTE SAYISI 

Yıl Yanan konut ünite sayısı Yıkılan konut ünite sayısı 

Toplam 
konut ünite 
sayısı 

1965 518 1.452 1970 

1966 497 8,908 9405 
1967 556 191 747 
1968 544 - 544 
1969 579 3.060 3639 
1970 788 305 1093 

TOPLAM 3482 13*916 17398 
Kaynak: DİE Konut İstatistikleri Özeti (1963-1969) 
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Böylece 1973-1977 döneminde her yıl yangınlardan 650, yıkılanlardan 
3*000 konut ünitesinin kaybolabileceği kabaca tahmin edilebilir. 

Ancak; İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tesbitlerine 
göre yılda 8.500 konut ünitesi tabiî afete uğramaktadır ve bunun 1/3'ü şehir¬ 
lerde olmaktadır, Böylecede: 

8.500 ♦ 3 = 2.83^ konut ünitesi şehirlerde tabiî afete uğramaktadır. 

Ayrıca, yine aynı Genel Müdürlük tesbitlerine göre geçmiş yıllarda 
afete uğramış ve birikmiş 70.000 konut ünitesi vardır. Bunun da 1/3'ü şehir¬ 
lerde olmuştur. 

70.000 + 3 = 23.33^ konut ünitesi şehirlere isabet etmektedir, Bu bi¬ 
rikmiş ihtiyacın, Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi yıllarında tasfiyesi gerekli¬ 
liği kabul edilirse: 

23*33^ + 5 yıl = ^.667 ünitelik yıllık ihtiyaç doğmaktadır. Böylece 
Şehirlerde Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde tabii afetlerden doğacak 
konut ihtiyacı yılda: 

2.83^ + ^.667 = 7.500 ünite olacaktır. 

5 - Kullanılış Amacının Değişmesinden Doğacak Konut İhtiyacı 

Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemi içerisinde mevcut konutların kulla¬ 
nılış amacının değişmesinden dolayı da yılda 1.000 konut ünitesine ihtiyaç 
olacağı varsayılabilir. 

6 - Kamulaştırmadan Doğacak Konut İhtiyacı 

Uçüncü.*B«fş Yıllık Plan dönemi içerisinde şehirlerde mevcut konut¬ 
ların kamulaştırılması dolayı her yıl 1.000 konut ünitesine ihtiyaç olacağı 
varsayılabilir. 

7 - Toplam Kantitatif Konut İhtiyacı Tahmini 

Byfc&ün bu faktörlerden bulmuş olduğumuz konut ihtiyaçlarına, bir 
tabloda toplamamız mümkündür: 

TABLO: Ik - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ YILLARI İTİBARİYLE (1973-1977) 
TOPLAM KANTİTATİF KONUT İHTİYACI TAHMİNİ 

Nüfus Normal 

Artışı ve şehir Kullanılış Toplam 
ailelerin konutu Gecekondu Tabii amacının konut 

Yıl küçülmesi yenilemesi tasfiyesi Afetler değişmesi Kamulaştırma ihtiyacı 
1973 167.603 49.807 18.000 7.500 1.000 1.000 244.910 
197^ 177.870 49.807 18.000 7.500 1.000 1.000 255.177 
1975 188.768 49.807 18.000 7.500 1.000 1.000 266.075 
1976 200.33^ 49.807 18.000 7.500 1.000 1.000 277.64i 
1977 212.609 ^9.807 18.000 7.500 1.000 1.000 289.916 
TOPLAM9^7.184 . 2^9.035 90.000 37.500 5.000 5.000 1.333.719 
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B - Kalitatif Konut İhtiyacı Tahmini 

I, bölümde 10.000 + nüfuslu yerler için bulmuş olduğumuz tahmini 
kantitatif konut İhtiyacı ile ilgili kalitatif konut ihtiyacının en önemli 
unsuru bu konutların oda sayılarına göre dağılımının saptanması olacaktır. 

İnşa edilecek konutların büyüklükleri konusunda tahmin yapabilmek 
için nüfus sayımı sonuçlarındaki aile (hanehalkı) yapısına, hanehalklarmın 
kaçar kişiden oluştuğuna bakılması gerekmekte ve mevcut uygarlık düzeyinde 
ve ülkemiz koşullarında hanehalkları bireylerinden her ikisine bir oda + 
bir yaşama yeri (oda) ilavesi şeklinde bir modelle gerekli oranların saptan¬ 
ması lüzumlu görülmektedir. (Bu kıstas Özden Yazıcıoğlu1nun Konut Standartla¬ 
rının Tesbiti adlı çalışmasına göre değiştirilebilir.) 

Buradaki oranlar bulunurken 196.5 yılı nüfus sayımı verilerine göre 
il ve ilçe merkezleri nüfusunun hanehalkı büyüklükleri saptanmıştır. 

TABLO : 15 - İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE 1965 YILI HANEHALKI BÜYÜKLÜKLERİ 

Hanehalkı Verilecek 

büyüklüğü 11 Merkezleri ilçe merkezleri Toplam oda sayısı % 

1 kişilik ^.1^+0 23.366 67.506 1 3.30 
2 " 160.885 75.182 236.067 2 11.55 
3 199.28^ 91.036 290.320 3 IV, 20 
^ " 258.87^ 125.313 38^.187 3 18.79 

32.99 

5 (x) 236.232 (+38) (x) 130.^99 (+26) 366.795 k 17.9^ 
6 » 168.770 106.873 275.6^3 k 13.^8 

31.^2 
7 101.18ı 76.^5 177.626 5 8.69 
8 57.7^0 ^8.064 105,80^ 5 5.18 

13.87 
9 30.020 27.570 57.590 6 2.82 

10 " 17.^92 17.578 35.070 6 1.72 
k,5k 

11 " 8.623 8.957 17.580 7 0.86 

12 " 5.^7 5.687 11.13^ 7 0.5^ 
1A0 

13 " 2.871 3.22^ 6.095 8 0.30 

Ik » 1.965 2.393 ^.358 8 0.21 

0.51 

15 + " 3.712 *f.902 8.61^ 9 + 0,k2 

TOPLAM 1.297.27^ 7^7-115 2 .0^.389 - 100.00 

(x) Bilinmeyen gurubu, 5 kişilik hanehalkma dahil edilmiştir. 

Kaynak: DİE 1965 Genel Nüfus Sayımı 
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Bu dağılımı aşağıdaki tabloda özet olarak toplamamız mümkündür# 

TABLO : 16 - HANEKALKI BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE ODA SAYILARI İTİBARİYLE KONUT 
İHTİYACI YÜZDE DAĞILIMI 

Hanehalkı 
Büyüklüğü Oda sayısı 

Yeni yapılacak konutların 
oda sayısı oranı % 

İ kişilik 1 3.30 

2 " 2 11.55 

3 ve 4 3 32.99 

5 »e 6 4 31.42 

7 ve 8 5 13.87 

9 ve 10 6 4.54 

11 ve 12 7 1.40 

13, 14 ve 15 8 + 0.93 

TOPLAM - 100.00 

Bulmuş olduğumuz konut ihtiyacını bu dağılıma göre hesaplamak mümkün¬ 
dür: 

TABLO : 17 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE (1973-1977) TOPLAM KONUT 
İHTİYACININ ODA SAYILARI İTİBARİYLE DAĞILIMI (Kalitatif konut 
ihtiyacı) 

Oda sayısı 
Oda sayısı dağılımı 

% 
İhtiyaç konut 
Ünite sayısı 

1 3.30 M*.013 
2 11.55 154.045 

3 32.99 439.994 
- 4 31.42 419.055 

5 13.87 184.987 
6 4.54 60.551 

7 1.40 18.671 

8 + 0.93 12.403 

TOPLAM 100.00 1.333.719 
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C - Şehirsel Konut İhtiyacının (10.000 + Nüfuslu yerler) efektif 
Konut Talebi ile Karşılaştırılması 

Bu bölümde; yukarıda A ve B bölümlerinde bulmuş olduğumuz konut 
ihtiyacının Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1973-1978) ne ölçüde 
karşılanabileceği yani şehirlerdeki efektif konut talebi nitelik ve nicelik 
yönlerinden incelenecektir. 

Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü tarafından yapılan Gelir Dilim¬ 
leri Araştırması sonuçlarına göre (gelir guruplarının tesbiti ve hanehalkı 
özellikleri - Aliye Çelik raporu) Türkiye'de kentlerdeki nüfus dağılıra aşağı¬ 
daki tablo l8'deki gibidir. 

TABLO : 18 - YILLIK HANEHALKI GELİRİ YÜZDE DAĞILIMI 

Yıllık hanehalkı 
geliri TL 

Hanehalkı geliri 
yüzde dağılımı % 

Hanehalkı yıllık 
ortalama geliri TL 

1-2999 en düşük 5.65 1.500.-

3000-5999 düşük 21.29 A.500.-

6000-11999 orta Al. 85 9.000.-

12000-23999 yüksek 23.88 18.000.-

2A000+ en yüksek 7.3A 
(ortalama 60.000 TL alındı) 

60.000. 

TOPLAM 100.00 -

DİE'nce Türkiyede 10 ilde yapılmış bulunan Tüketim harcamaları Anket¬ 
leri sonuçlarına göre çeşitli gelir guruplarında bulunan ailelerin gelirleri] 
den, konuta harcadıkları oranlar tablo 19'daki gibidir: (Talep açısından 
Konut İhtiyacı - özcan Esmer raporunda geniş bilgi vardır) 

TABLO : 19 - HANEHALKI GELİRİNDEN KONUTA AYRILAN 
GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE 

TAHMİNİ ORAN VE MİKTARLARIN 
DAĞILIMI 

Yıllık hanehalkı 

geliri TL 
Yıllık hanehalkı 
geliri ortalaması TL 

Konuta 

oran % 
ayrılan Konut için yıllık 

ödeme kapasitesi TL 

1 - 2999 1.500 16 2 AO 

3000 - 5999 A. 500 15 675 

6000 - 11999 9.000 lA 1.260 

12000 - 23999 18.000 15 2.700 

2AOOO + 60.000 16 9.600 

ORTALAMA 15.2 
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Bu gelir gurubundaki iıanehalklarının bir miktar tasarruflarını da 
konuta ayırabilecekleri varsayımı ile konut için yıllık ödeme kapasitesini 
ikinci bir alternatif olarak aşağıdaki gibi bulmamız mümkündür: 

TABLO: 20 - HANEHALKI GELİRİNDEN KONUTA AYRILAN TAHMİNİ ORAN VE MİKTARLARIN 
GELİR GURUPLARI İTİBARİ İLE DAĞILIMI 

Yıllık Hanehalkı 
geliri TL 

Yıllık hanehalkı 

geliri ortalaması TL 
Konuta 
oran % 

ayrılan Konut için yıllık 
ödeme kapasitesi TL 

1-2999 1.500 20 300 

3000-5999 4.500 20 900 

6000-11999 9.000 20 1800 

12000-23999 18.000 20 3600 
24000+ 60.000 20 12000 

ORTALAMA 20 

Ayrıca, yukarıda hanehalkı yıllık or alama yüzde dağılımına göre 
A bölümünde bulmuş olduğumuz konut ihtiyacının (ihtiyaç sahiplerininde aynı 
gelir guruplarına sahip olacakları varsayımı ile) belirli gelir gurubundaki 
hanehalklarının miktarını bulmamız da mümkündür. 

TABLO : 21 - Ç.JŞITLI GELİR GURUPLARINDAKİ IIAN SHALKLARI SAYISI 

Hanehalkı yıllık 
ortalama geliri TL 

Hanehalkı geliri 
Yüzde dağılımı % Hane halkı sayısı 

1.500 5.65 75.355 

4.500 21.29 283.949 

9.000 41.85 558.161 

18.000 23.88 318.492 

60.000 7*53 97.762 

TOPLAM 100.00 1.333.762 

DİE'nce tutulmakta ve yayınlanmakta olan konut kullanma izin kağıt¬ 
larındaki bilgiye göre şehirlerde 1970 yılı fiatları ile, 1970 ilk sekiz 
aylık ortalama konut ünitesi maliyeti 35*000 TL civarındadır. 

Ayrıca, yine aynı kaynağa göre konut m2 maliyeti kabaca 375 Tl dır. 
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îmar ve İskan bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü - Kamu Tesis¬ 
leri Daire başkanlığınca hazırlanmış bulunan konut alt yapı fiatları ise 
yaklaşık olarak 1970 yılı fiatları ile her konut ünitesi için ortalama 
16.000TL civarındadır, belediye gelirleri Kanununa göre bu miktarın l/3'ü 
konut inşa eden kişiden alındığına göre her hanehalkınm alt yapıya iştirak 
payı; 

16.000 + - 5.5OO TL olacaktır. 

Bu durumâa ortalama konut alanı yaklaşık olarak (orta gurup dahil) 
lüc üç gurup için 50 m2 ve diğer iki üst gelir gurubu için 100 m2 olacağı 
düşüncesi ile konut m2 maliyetine alt yapı payı ilk üç gurup için: 

5.500 + 50 m2 = 110 TL ve son iki yüksek gelir gurupları için: 

5.500 + 100 m2 = 55 TL olacaktır. 

Böylece konut inşaatı m2 fiatı (alt yapı dahil) yüksek gelir gurupları 
için 430 TL civarında ve düşük gelir gurupları için 485 TL civarında olacaktır. 

Diğer taraftan hanehalklarınm konut için yıllık ödeme kapasitesinin 
yaklaşık olarak 1/3'ünü arsa + bakım ve onarım masraflarına vereceğini 
(her gelir gurubundaki hanehalkınım geliri ile orantılı olarak arsaların 
ucuz olduğu alanlardaki konutlarda oturacağı bir gerçek ve bir sayımdır.) 
varsayarsak hanehalklarınm konut inşaatı için yıllık kapasitesini bulmamız 
mümkün olacaktır. 

Yukarıdaki tablolarda bulmuş olduğumuz, gelir dilimlerine göre hanehalk 
larının konut için yıllık ödeme kapasiteleri ile konut maliyetleri arasında 
bir ilişki kurmamız, bizim bu ödeme kapasiteleri ile hanehalklarınm kaçar m2 
lik konut yapabileceklerini bulmamıza yarayacaktır. Buracia; hanehalkı gelir¬ 
lerinin ve konut inşaat maliyetinin beş Yıllık Plan dömemi içinde artmıyacağı 
başka bir anlatımla ikisinin de paralel olarak artacağı varsayımını kabul 
ettiğimizi belirtmek yerinde olacaktır. 

TABLO: 22 - GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE ŞEHİRLERDE İİANEHALKI GELİRİNDEN 
SADECE KONUT İNŞAATINA AYIRABİLECEKLERİ KAPASİTE 

Hanehalkı yıllık Konut için yıllık Konut inşaatı için yıllık 
ortalama geliri TL ödeme kapasitesi TL ödeme kapasitesi TL 

1.500 240 160 

4.500 675 450 

9.000 1.260 840 

18.000 2.700 1.800 
60.000 9.600 6.400 

Aynı tabloyu hanehalkları gelirlerinin % 20'sini konuta yatırabilecek 
lerini düşünerek ikinci bir alternatif olarak düzenlememiz mümkündür. 
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TABLO: 23 - GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE ŞEHİRLERDE HANEHALKI 
GELİRİNDEN SADECE KONUT İNŞA TINA AYIRABİLECEKLERİ 
KAPASİTE 

Hanehalkı yıllık Konut için yıllık Konut inşaatı için yıllık 
ortalama geliri TL ödeme kapasitesi TL ödeme kapasitesi TL 

1.500 300 200 

A.500 900 600 
9.000 1.800 1.200 

18.000 3.600 2.A00 
60.000 12.000 8.000 

Bu hesaplamalardan sonra; çeşitli gelir guruplarındaki hahehalklarınm, 
konut inşaatı için bulmuş olduğumuz yıllık ödeme kapasiteleri (kendi kapasi¬ 
teleri) ile, inşa edebilecekleri konutların maksimum yüzölçümlerini hesapla¬ 
mamız mümkündür. 

Hesaplamada, her gelir gurubundaki hanehalkı için önce mülk konutu ve 
daha sonra kiralık konut yapılacağına göre iki yol seçilmiştir. Mülk konutu 
için ülkemizde halen uygulanmakta olan cari konut kredisi faizi nisbeti % 6 
ve 20 yıllık vade; kiralık konutu için ise % A faiz nisbeti ve 50 yıllık vade 
kullanılmıştır. 

Çalışmamızın başında belirtmiş olduğumuz gibi bu faiz nisbetleri ve 
vadeler günün şartlarına ve gelir guruplarındaki hanehalklarının durumlarına 
göre saptanacak politikaya göre değiştirilerek optimum nokta bulunabilir: 

TABLO: 2A - GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE, KONUT HARCAMALARI KAPASİTESİNE 
GÖRE, İNŞA EDİLEBİLECEK MÜLK KONUTLARININ MAKSİMUM YÜZÖLÇÜMÜ 
(20 yıl vtde ve % 6 faiz nisbetine göre) 

Hanehalkı yıllık Konut inşaatı için 
ortalama geliri TL ödeme kapasitesi TL 

yıllık Toplam inşaat 
bedeli TL 

Konut yüzölçümü 
m2 

1.500 160 1.8A0 A 

A.500 A50 5.170 11 

9.000 8A0 9.650 20 

18.000 1.800 20.700 A8 

60.000 6.A00 73.500 170 

Aynı tabloyu hanehalklarının gelirlerinin % 20'sini konuta ayırab' 
lecekleri varsayımı ile ikinci bir alternatif olarak düzenleyebiliriz. 
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TABLO: 25 - 02LİR GURUPLARI İTİBARİYLE KOMUT HARCAMALARI KAPASİTESİNE 
GÖRE, İNŞA EDİLEBİLECEK MÜLK KONUTLARININ MAKSİMUM YÜZÖLÇÜMÜ 
(20 yıl vade ve % 6 faiz nisbetine göre) 

Hanehalkı yıllık Konut inşaatı için yıllık Toplam inşaat Konut yüzölçümü 
ortalama geliri TL ödeme kapasitesi TL bedeli TL ra2 

1.500 200 2.190 5 

4.500 600 6.889 14 

9.000 1.200 13.777 28 

18.000 2.400 27.554 fc>3 

60.000 8.000 91.848 211 

Aynı sistemdeki çalışmayı aşağıdaki tabloda kiralık konutlar için 
gösterebiliriz. 

TABLO: 26 - GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE, KONUT HARCAMALARI KAPASİTESİNE 
GÖRE, İNŞA EDİLEBİLECEK KİRALIK KONUTLARIN MAKSİMUM YÜZÖLÇÜMÜ 
(50 yıl vade ve % 4 faiz nisbetine göre) 

Hanehalkı yıllık Konut inşaatı için yıllık Toplam inşaat Konut yüzölçümü 
ortalama geliri İL ödeme kapasitesi TL bedeli TL m2 

1.500 160 3.450 7 
4.500 Ü50 9.680 20 

9.000 840 18.065 37 

18.000 1,800 38.710 90 

60.000 6.400 137.640 320 

Aynı tabloyu hanelıalklarmın gelirlerinin % 20 sini konuta ayırabi¬ 
lecekleri varsıyımı ile yeniden düzenlememiz mümkündür. 

TABLO: 27 - GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE, KONUT HARCAMALARI KAPASİTESİNE 
GÖRE, İNŞA EDİLEBİLECEK KİRALIK KONUTLARIN MAKSİMUM YÜZÖLÇÜMÜ 
(50 yıl vade ve % 4 faiz nisbetine göre) 

Hanehalkı yıllık Konut inşaatı için yıllık Toplam inşaat Konut yüzölçümü 
ortalama geliri TL ödeme kapasitesi TL bedeli TL m2 

1.500 200 4.300 9 

4.500 600 12.900 27 
9.000 1.200 25.806 53 

18.000 2.400 51.613 119 
60.000 8,000 172.043 396 
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Yukarıdaki tablo 24, 25, 26, 27 nolu tablolarda vermiş olduğumuz 
maksimum konut yüzölçümlerini yine 20 yıl vade ve hiç faiz düşünmeden 
aşağıdaki şekilde hesaplamamız mümkündür: 

TABLO: 28 - GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE IIANEHALKLARININ, KONUT HARCAMALARI 
KAPASİTESİNE GÖRE İNŞA EDEBİLECEKLERİ KONUTLARIN MAKSİMUM 
YÜZÖLÇÜMÜ (20 yıl vade ve faizsiz) 

Hanehalkı yıllık 
ortalama geliri TL 

Konut 
ödeme 

inşaatı için yıllık 
kapasitesi TL 

Toplam inşaat 
Bedeli TL 

Konut yüzölçünr 
m2 

1.500 160 3.200 7 

4.509 450 9.000 19 

9.000 840 16*800 35 

18*000 1.800 36.000 84 

60.000 6.400 128.000 298 

Aynı tabloyu hanehalklarının gelirlerinin % 20'sini konuta ayırabi¬ 
lecekleri varsayımı ile yeniden düzenlememiz mümkündür. 

TABLO: 29 - GELİR GURUPLARI İTİBARİYLE IIANEHALKLARININ, KONUT HARCAMALARI 
KAPASİTESİNE GORE İNŞA EDEBİLECEKLERİ KONUTLARIN MAKSİMUM 
YÜZÖLÇÜMÜ (20 yıl vade ve faizsiz) 

Hanehalkı yıllık 
ortalama geliri TL 

Konut 
ödeme 

inşaatı için yıllık 
kapasitesi TL 

Toplam inşaat 
bedeli TL 

Konut yüzölçünr 
m2 

1.500 200 4.000 8 

4.500 600 12.000 25 

9.000 1.200 24.000 50 

18.00Ö.- •. 2*400. 48.000 110 

60.000 8.000 160.000 368 

20 yıl vade, % 6 faiz ve ayrıca 50 yıl vade, % 4 faiz haddini uygula¬ 
yarak mülk ve kiralık konutlar için bulmuş olduğumuz maksimum konut büyük¬ 
lüklerinin, her gelir diliminde kaçar aileyi kapsadığını aşağıdaki karşılaş¬ 
tırmalı tabloda görebiliriz. 
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TABLO: 30 - GELİP. GURUPLARI İTİBARİYLE KONUT HARCAMALARI KAPASİTESİNE 
GÖRE İNŞA EDİLEBİLECEK MÜLK VE KİRALIK KONUTLARIN MAKSİMUM 
YÜZÖLÇÜMÜ 

Hanehalkı Hanehalkı Mülk konutu Kiralık konut 
yıllık geliri yüzölçümü m2 yüzölçümü m2 
ortalama Dağılımı Hanehalkı 
geliri TL % sayısı % 15 % 20 % 15 % 20 

1.500 5.65 75-355 4 5 7 9 
4.500 21.29 283.949 11 14 20 27 
9.000 41.85 558.16ı 20 28 37 53 

18.000 23.88 318.492 42 63 90 119 
60.000 7.33 97.762 170 211 320 396 

TOPLAM 100.00 1, .333.719 — -

-

-

Yukarıdaki tablomuzda hanehalklarınm konut inşaatı için ödeme kapasi¬ 
telerine göre bulmuş ollu§urauz mülk veya kiralık konutların maksimum 28-37-53 
m2 nin üzerindeki ihtiyaç sahipleri miktarı 416.254 ünitedir. Kanımızca bu, 
gerçeğe yakın bir rakamdır. 1.333*719 toplam konut ihtiyacının % 31»2 sini 
teşkil etmektedir. 

Yaklaşık o1 srak ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dömeni yıllarını kap¬ 
sayan 1966-1970 yıllarında 10.000 + nüfuslu yerlerde konut kullanma izin 
kağıtlarına göre ruhsatlı olarak şu şekilde konut üıetimi olmuştur: 

TABLO: 31 - YAPI KULLANMA LZİN 
İNŞAATI BİTİRİLMİŞ 

KAĞITLARINA 
KONUT ÜNİTE 

GÖRE 10.000 + NÜFUSLU YERLERDE 
SAYISI 

YIL Konut ünite sayısı 
1966 36,4c3 
1967 44.177 
1968 55.219 
1969 55.985 
1970 56.357 

TOPLAM 248.146 

Kaynak: DİE Konut istatistikleri Şubesi (Ayrıca Ahmet Necip Ünal - Konut Özel 
İhtisas Komisyonu İhtiyaç Tahminleri Raporu 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için hesaplanmış bulunan 
konut ihtiyacı 900-000 olduğu düşünülür ve bu dönemde inşaatı bitirilmiş 
konut ünite sayısı razında bir bağıntı kurulursa, bu oranın % 27.6 sı toplam 
konut ihtiyacının ancak inşaatı bitirilmiş konut ünite sayısını teşkil ettiği 
görülür. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı için bulmuş olduğumuz aynı nite¬ 
likteki % 31.2 lik oranla, yukarıdaki oran arasındaki % 3.6 lık farkın plan 
yılları olan 1971-1972 yılları yerine 1966 ve 1970 yıllarının alınmış olması 
ve gelir guruplarındaki hanehalkları veya gelir dağılımı, konut ihtiyacı, 
gelir-kira oran1arının, inşaat maliyetlerinin hesaplanması sırasındaki bazı 
varsayımlardan ...leri geldiği söylenebilir. 
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Diğer taraftan; müteşebbis veya ilaşaatçı kârı da dahil olmak üzere 
normal şeMr konutu ortalama maliyeti 50.000 U olarak kabul edilecek olursa; 

1*333.719 ünite x 50.000 TL = 66.686.000.000 TL lık bir yatırıma ihtiyaç 
olacaktır.ki buna, alt ve orta gelir guruplarındaki hanehalklarınm ödeme 
gücü yetmeyecektir ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi için konut sek¬ 
törüne bu kadarlık bir yatırım imkânı tanınamayacaktır. 

Alt ve orta gelir guruplarındaki hahehalklarınm dışında, üst gelir 
şuruplarının 1966-1970 yılları arasında normal ruhsatlı şehir konutu yapmış 

halklarının ancak 9 milyar TL lık bir yatırım yapmış olmaları bu 
durumu açıkça göstermektedir. (DİE. İnşaat İstatistikleri özeti 1963-1969) 

üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde üst gelir guruplarında 
bulunan; 

318.492 + 97»762 = 416.254 ihtiyaç sahibinin gelirlerinin 0.20 sini 
konuta yatırabilecekleri (faizsiz olarak) varsayımıyla bulmuş olduğumuz 
(Arsa ve altyapı payları düşüldükten sonra) tahmini potansiyelleri ise şöyle 
olacaktır: 

fABLO: 32 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE (5 yılda) ÜST GELİR GURUPLARINDA 
BULUNAN HANEHALKLARININ KONUTA YATIRABİLECEKLERİ TOPLAM MİKTAR 

Hanehalkı yıllık 
ortalama geliri TL 

Hanehalkı 
sayısı 

Bir hanehalkmın 5 yılda 
konuta ayırabileceği 
miktar TL 

5 yılda konuta 
ayrxlofcil*cfck 
miktar TL 

18.000 318.492 12.000 3.821.904.000 
60.000 97.762 40.000 3.910.480.000 

toplam 416.254 - 7.732.384.000 

Bu miktar, ihtiyaç sahiplerinin mevcut mal varlıklarımdan da katkıda 
bulunmaları ve hanehalkı gelirlerinden konuta yapacakları ödeme miktarlarını 
zorlaması sonucu yükselebilecek ve mutlaka İkinci Beş Yıllık Plan dönemindeki 
yatırım tutarını geçecektir ve; 416.254 hanehalkı x 50.000 TL = 20.812.700.000 
TL'na varması gerekecektir. 

Alt gelir guruplarında bulunan 917.465 hanehalkmın ise, yine gelirle¬ 
rinin 0.20'sini konut inşaatına ayırmaları (faizsiz olarak) kabulü ile 
Üçüncü Beş Yıllık balkınma Planı döneminde (5 yılda) aşağıdaki hesapla sonucu 
bulunacak potansiyelleri olacaktır: 

TABLO: 33 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE (5 yılda) ALT GELİR GURUPLARINDA 
BULUNAN HANEHALKLARININ KONUTA YATIRABİLECEKLERİ TOPLAM MİKTAR 

^anehalkı yıllık 
0- ' 'ilama geliri TL 

Hanehalkı 
sayısı 

Bir hanehalkmın 5 yılda 
konuta ayırabileceği 
miktar TL 

5 yılda konuta 
ayrılabilecek 
miktar TL 

1.500 75.375 1.000 75.355.000 
4.500 283.949 3.000 851.847.000 
9.000 558.161 60 000 3.276.168.000 

TOPLAM 917.465 ^.276.168.000 
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Bu miktarın da, yine hanehalkları mal varlıklarının konuta dönüştü¬ 
rülmesi ve hanehalklarınm gelirlerinden konuta yapacakları ödeme oranını 
0.201nm üzerine çıkarmaları durumunda artması beklenebilecektir. 

Alt gelir gurupları ile, üst gelir guruplarının arsa ve alt yapı 
payları düşüldükten sonra, 5 yıllık potansiyelleri yukafıda bulmuş olduğumuz 
gibi: 

7*732.384.000 + 4.276.1681000 = 12.008.552.000 TL olmaktadır. 

Bu durumda, alt gelir guruplarında bulunduğunu hesaplamış olduğumuz 
917*465 hanehalklarına 15.000.- TL lık ucuz konut yapılması halinde: 

917*465 x 15*000 = 13.76l.975.000 TL yatırım gerekecektir. 

Yüksek gelirli 416.254 hanehalkmın 50.000.- TL lık konut yapmaları 
durumunda: 

416.254 x 50.000 TL = 20.8l2.700.000 TL £ık yatırıma ihtiyaç olacaktır. 

Böyle bir çözüm durumunda, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde bütün 
gelir guruplarındaki hanehalkları için: 

20.812.700.000 + 13.761.975.000 = 34.574.675.000 TL sına ihtiyaç ola¬ 
caktır. 

D - Çözümle ilgili sonuç: 

Bütün bu hesaplamalar sonucunda bulmuş olduğumuz verilerin gerçek¬ 
liği veya gerçeğe yakınlığı kabul edilirse, bulunan bu konut ihtiyacının 
1/3 ünün Devletin müdahalesi olmadığı sürece yine yüksek gelir dilimlerinde 
bulunan ailelerin normal ruhsatlı şehir konutu ile kapatılacağını ve geri 
kalan 2/3 ünün ise bütün kanun yasaklamalarına rağmen gecekonduya dönüşece¬ 
ğini söylemek doğru olacaktır. 

Bunu önlemek için devletin, konut piyasasında iki yönde etkili 
olması gerekmektedir: 

1 - Devletin, konut piyasasına genel olarak çeşitli mevzuatla 
müdahale etmesi zorunludur: 

Bu açıdan Devlet; 

. Belirli büyüklüğün üzerinde konut ve lüks konut yapımını 
önleyici her türlü tedbiri alma, 

- Mevcut konutlardan içinde oturulması tehlikeli bulunan¬ 
ların dışındaki konutların yıktırılmasını önleme, 

- Bakım ve onarım için küçük kredi sistemini geliştirme, 

- Düşük faizli konut kredisi sağlayıcı tedbirleri alma, 

- Toplu konut yapım örgütlerinin kurulmasını sağlama, 7 / ^ 

- Yapı tasarruf sistemini geliştirme, 

gibi etkin müdahalede bulunmalıdır. ((j9■ 



2 - Devletin, kendi kuruluşları ile veya kendi kurdurduğu örgütler 
ile konut piyasasına bizzat girmesi ve bu şekildeki kuruluşların, yıllık üretim 
miktarını her yıl artırarak piyasa da düşük gelirli ailelirin ihtiyacına cevap 
verecek arzı sağlaması zorunludur. Bu tip arzın sağlanması ise, 

- Nüve konut uygülaması 

- Prefabrik konut uygulaması 

- Kendi evini yapana yardım metodu uygulaması 

- Ucuz ve mahalli yapı malzemesinden maksimum olarak faydalanma 

- Düşük maliyetli kiralık konut yapma 

- Ödeme gücü bulunmayan ailelere sübvansiyonda bulunma gibi 
tedbirlerle gerçekleştirilebilir. 

^unları sağlayacak organizasyon, düşük gelirli ailelerin konut 
sorununun çözümüne büyük kolaylıklar getirecek ve Anayasanın ^9» maddesinin 
gereklerini yerine getirmiş olacaktır. 
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II - KIRSAL KONUT İHTİYACI (10.000 - Nüfuslu Yerler) 

1970 yılı Genel Nüfus Sayımı Telgrafla alman geçici sonuçlarına 
göre Türkiye Nüfusu 35.666.549; 1965 yılı Sayım sonuçlarına göre 31.391.207 
dir. 

Bu dönem arasındaki yıllık nüfus artışı % 2.56 dır. Bu duruma 
göre Türkiye toplam nüfusu yıllar itibariyle aşağıdaki gibi gelişecektir. 

TABLO : 34 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DONEMİ YILLARI İTİBARİYLE TÜRKİYE 
TAHMİNİ NÜFUSU 10.000 + - YERLER NÜFUSU 

Yıl Türkiye nüfusu 10.000 + yerler nüfusu 10.000 - yerler nüfusu 

1970 35.666.549 12.737.255, 22.929.294 

1971 36.579.613 13.488.718 23.090.895 

1972 37.5i6.O5i 14.284.552 23.231.499 

1973 38.476.462 i5.i27.34i 23.349.i2i 

1974 39.461.460 16.019.854 23.44l.606 

1975 40.471.673 16.965.025 23*506.648 

1977 42.570.346 19.025.953 23.544.393 

(1) 10.000 + yerler nüfusu yıllık % 5*9 şehirleşme hızı ile bulunmuştur. 

(2) 10.000 - yerler nüfusu Türkiye toplam nüfusundan şehirsel nüfus düşülerek 
bulunmuş tur. 

A - Kantitatif Konut İhtiyacı Tahmini 

1965 Genel ^üfus Sayımı sonuçlarına göre il ve ilçe nüfusu dışın¬ 
da 2O.585.6O4 nüfus ve 3.491.727 hane halkı bulunmaktadır. Bu durumda 
1965 yi-İl hanehalkı büyüklüğü; 

20.585.604 -t 3.491.727 = 5.90 olarak hesaplanmaktadır. 

10.000 - nüfuslu yerlerdeki kantitatif konut ihtiyacı saptanırken 
konut ihtiyacını doğuran şu faktörler kullanılmıştır: 

- Nüfus artışı ve ailelerin küçülmesi 

- Mevcut stokların yenilenmesi 
- Tabiî afetler 
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1 - Nüfus artışından ve ailelerin küçülmesinden doğacak konut ihtiyacı 

Yukarıdaki tabloda görülen nüfus gelişmesi ve ayrıca hesapladığı-
mız hanehalkı büyüklüğüne göre Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde nüfus artışı 
ve ailelerin küçülmesinden doğacak konut ihtiyacını hesaplayabiliriz. 

Hesaplama yapılırken hanehalkı büyüklüğünün her yıl 0.01 olarak 
küçüleceği varsayılmıştır. 

TABLO: 35 ~ ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ YILLARINDA NÜFUS ARTIŞI VE 
AİLELERİN KÜÇÜLMESİNDEN DOĞACAK KONUT İHTİYACI TAHMİNİ 

Yıl 
10.000 - yerler 

nüfusu 
Hanehalkı 
büyüklüğü Konut stoku 

Demografik 
konut ihtiyacı 

1972 23.231.^99 5.83 3.984.819 — 

1973 23.3^9.121 5.82 4,011.876 27.057 

1974 23.44l.6o6 5.81 4.034.699 22.823 

1975 23.506.648 5.80 4.052.870 18.171 

1976 23.541.787 5.79 4.065.939 13.069 

1977 23.544.393 5.78 4.073.424 7.485 

TOPLAM - - - 88.605 

2 - Yenilemeden doğacak konut ihtiyacı 

üçüncü Beş Yıllık Plan dömeni başında 10.000 - yerler nüfusunu 
barındıran köy konut stoku 4.011.876 ünite olacaktır. 

Köy konutlarının % 55*8'i sağlam, 27.4'ü onarılabilir ve l6.8'i 
çürük olduğuna göre plan dömemi başındaki 4.011.876 olarak hesapladığımız 
konut stokunun durumu şöylece saptamak mümkündür: 

TABLO : 36 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ BAŞINDA KÖY KONUT STOKU DURUMU 

Konut vasıfları % Konut ünite sayısı 

Sağlam 56 2.246.650 
Onarılabilir 27 1.083.207 

Çürük 17 682.019 

TOPLAM 100 4.011.876 
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Bu dağılımdaki konutlardan, köy konutu olmaları nedeni ile sağlam 
olanları 50 yıl, onarılabilirler 50 yıl ve çürüklerin tamamının 10 yıl içinde 
yenilenmesi gerekçesi şeklindeki bir varsayımla hareketle yıllık yenilenmesi 
gerekli konut miktarını şöylece bulabiliriz: 

TABLO: 37 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE 10.000 - NÜFUSLU YERLERDE 
YENİLEMEDEN DOĞACAK KONUT İHTİYACI TAHMİNİ 

Konut vasıfları 
Konut 

ünite sayısı 
Konut ömrü 

yu 
Her yıl yenilenecek konut 

ünite sayısı 

Sağlam 2.246.650 50 *+*+.933 
Onarılabilir 1.083.207 30 35-746 

Çürük 682.019 10 68.202 

TOPLAM *+.011.876 - l*+8.88l 

Bu esaslara göre Üçüncü Beş Yıllık Plan dömeni yıllarında her yıl 
yenilenmesi gerekecek konut sayısı 149.000 ünite olacaktır. 

3 - Tabiî afetlerden doğacak konut ihtiyacı 

Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü 
tesbitlerine göre birikmiş afetler ile; her yıl içinde olacak afetlerden 
doğacak toplam konut ihtiyacı yılda 16.000 civarındadır. (Mustafa Şener- 
Köy konutları İhtiyaç Tahminleri Alt Komisyon *'aporu) 

4 - Toplam kantitatif konut ihtiyacı tahmini 

Böylece Üçüncü Beş Yıllık Plan dömerainde 10.000 - nüfuslu yerler 
için bulmuş olduğumuz yıllık konut ihtiyacı şöyle olacaktır. 

TABLO : 38 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ YILLARI İTİBARİYLE 10.000 - 
NÜPUSLU YERLER TOPLAM KONUT İHTİYACI 

10.000 - nüfuslu yerler 
Yıl Demografik Yenileme Afet toplam konut ihtiyacı 

1973 27.057 l*+9.000 16.000 192.050 

197*+ 22.823 149.000 16.000 187.823 
1975 18.171 149.000 16.000 183.171 
1976 13.069 149.000 16.000 178.069 
1977 7. *+85 14 ...000 16.000 172.485 

TOPLAM 88.605 745.000 80.000 913.605 
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B - Kalitatif konut ihtiyaca tahmini 

10.000 - nüfuslu yerlerdeki kalitatif konut ihtiyacı, bu yerler¬ 
deki ihtiyacın herhangi bir programla kapatılması olanağının çok az olması 
nedeni ile hesaplanmamıştır. 10.000 + yerler için kullanmış olduğumuz metod 
kırsal nüfusun konut ihtiyacı için de kullanılabilir. 

C - Kırsal Konut İhtiyacının (10.000 - Nüfuslu yerler) Efektif konut 
talebi ile karşılaştırılması 

B bölümünde belirtilen nedenle hesaplamalar yapılmamıştır. 
10.000 + nüfuslu yerler için uygulanan metod 10.000 - nüfuslu bu yerler 
için de uygulanabilir. 
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III - ŞEHİRSEL KOKUT İHTİYACININ DOĞURDUĞU ARSA İHTİYACI 

Çalışmanın I bölümünde çeşitli faktörlerden (sayfa 13 tablo: 1*0 
bulmuş olduğumuz şehirsel konut ihtiyacı ile ilgili arsa ihtiyacı da yıllar 
itibariyle kabaca hesaplanabilir: 

Ancak, bu hesaplamada konut ihtiyacı tahminlerinde kullanılan 
faktörlerden şunlar dikkate alınacaktır. 

Nüfus artışı ve ailelerin küçülmesinden doğacak konut ihtiyacı 

Gecekondu tasfiyesinden doğacak ihtiyacın yarısı 

- Tabiî afetlerden doğacak konut ihtiyacının yarısı 
- Kullanılış amacının değişmesinden doğacak konut ihtiyacı 
- Kamulaştırmadan doğacak konut ihtiyacı 

Bu faktörlere ve hektar başına 30 ünitelik ortalama yoğunluğa 
göre arsa ihtiyacı doğuran konut ihtiyacı ve bunun arsa ihtiyacına dönüşümü 
şöyle olacaktır. 

TABLO : 32 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DOMEMİ YILLARI İTİBARİYLE ARSA İHTİYACI 
DOĞURACAK KONUT İHTİYACI VE TOPLAM ARSA İHTİYACI 

Yıl 
Arsa ihtiyacı doğuracak 
konut ihtiyacı (konut ünitesi) 

Toplam 
arsa ihtiyacı (ha) 

1973 182.357 6„030 

1974 192.620 6.421 

1975 203.518 6.784 

1976 215.084 7.169 
1977 227.359 7.579 

TOPLAM 1o020.938 340033 

Üçüncü ^eş Yıllık Plan dönemi için; 
xukarıda bulmuş olduğumuz 34.033 ha. lık arsa ihtiyacının para olarak 

değerinin hesaplanması, bu konuda bir çalışma olmadığından ve söz konusu 
arsa ihtiyacı, arsa fiyatları birbirinden çok farklı birçok şehri kapsadı ğ”" 
dan, yapılamamıştır. 
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IV - ŞEHİRSEL KONUT İHTİYACININ DOĞURDUĞU ALTYAPI İHTİYACI 

Çalışmanın I. bölümünde bulmuş olduğumuz şehirsel konut ihtiyacı 
ile ilgili altyapı ihtiyacı da yıllar itibariyle hesaplanabilir. Ancak, bu 
hesaplamada konut ihtiyacı tahminlerinde kullanılan faktörlerden şunlar 
dikkate alınacaktır.. 

- Nüfus artışı ve ailelerin küçülmesi 

- Gecekondu tasfiyesinin doğuracağı ihtiyacın yarısı 

- Tabiî afetlerden doğacak konut ihtiyacının yarısı 
- Kullanılış amacının değişmesi 

- Kamulaştırma 

■hu faktörlerle bulmuş olduğumuz altyapı ihtiyacı doğuracak konut 
ihtiyacı İmar ve îskan Bakanlığı, Planlama İmar Genel Müdürlüğünce hazırla¬ 
nan ünite başına altyapı ortalama maliyeti olan 16.000 TL ile hesaplayarak 
aşağıdaki tabloyu düzenleyebiliriz: 

TABLO : 40 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ YILLARI İTİBARİYLE ALTYAPI İHTİYACI 
DOĞURACAK KONUT İHTİYACI VE TOPLAM ALTYAPI YATIRIM İHTİYACI 

Yıl 
Altyapı ihtiyacı doğuracak 
konut ihtiyacı (konut ünitesi) 

Altyapı yatırım 
ihtiyacı TL 

1973 182.357 2.917.712.000 
197^ 192.620 3.081.920.000 

1975 203.518 3.256.288.000 

1976 2020. 08*+ 3.Vfl.3M+.000 

1977 227.359 3.637.7^.000 

TOPLAM 1.020.938 16.335.008.000 

Türkiyenin mevcut şehirsel konut stokunun altyapısı eksik ve yeter¬ 
sizdir. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde mejjcut konut stokunun ne kadarına 
alt yapı götürüleceği, 19?0 Genel Nüfus ve inalar sayımı sonuçlarına göre 
dikkate alınıp hesaplanmalıdır. 



a. D.P.T. ÜÇÜNCÜ BEŞ i İLLİN KONUT İHTİSAS KOMİSYONU KONUT 
ÜRETİMİ ALT KOMİSYONU BİNA OLARAK KONUT ÇALIŞMA GRUBU 

RAPORU 

I. BİNA ÇALIŞMA GRUBU RAPORUNUN DÜZENLEME TEKNİĞİ 

Grubumuz, rapor düzenlenirken, konut sektörünün binası 

ile ilgili olan koruları Rapor İçeriliğinde sıraladığımız bölümler 
altında işlemeyi uyyun görmüştür. Fakat rapor incelendiğinde görü¬ 
leceği üzere birbirinden ayrılamayan konular arasında girişimler ve 

ele alınmak bakımından aüblikasyonlar olmuştur. 

Rapor, çalışma grubuna özel veya kurumlar adına verilen 
30 a yakın rapordaki fikirlerin, bilgilerin ve oturumlar esnasında 

sözlü olarak yapılan önerilerin çoğunluk aranmadan yapılmış bir derT 
lemesidir. 

Genellikle daha önceki komisyon çalışmalarının ve iki 
devre Plânının şeması olan bugünkü durum-meseleler-teklifler üçlü 

ayırımına rapor düzenlenmesinde şu gerekçelerle lüzum görülmemiştir. 

Bugünkü durum gerek komisyona D.P.To dan verilen ''Üçüncü 
Beş Yıllık Plân Hazırlık Çalışması Konut Sektörü Ön Raporu'hıda genel 
olarak, gerekse kabul edilmiş esaslar çerçevesinde olmasa da verilen 

raporlarda detaylı olarak kendi sahalarında belirtilmiştir. 

Ancak her bölümde beraber değinilen problem ve çözümleri 

konu edilirken, gerektiğinde bu,günkü duruma atıflarda bulunulmuştur„ 



II. KONUT ÜRETİMİ ALT KOMİSYONUNUN KOMİSYON ÇALIŞMASI 
İLE İLGİLİ KRİTİK VS ÖNERİLERİ 

II No..lu Komi s yorun çalışmalara girmeden önce P.P.T, dan 
temin elmiş olmasını özlediği veriler ve P.P.T. nm hazır¬ 

lık olarak yönelmiş olmasını istediği çalışmalar : 

Çalışmaların hareket noktası olması gereken bir makro plân, 
konut sektörü için Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlık çalışmalarına 
başlarken (İkinci Beş Yıllık Plân hazırlık çalışmaları için veril¬ 
mişti) Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilip İhtisas 
Komisyonuna verilmemiştir. 

D.P.T. sektörlerle ilgili girdi çıktı çalışmalarında üretim 
hedeflerini tesbit etmek amacı ile her sektör için bir girdi-çıktı 

modeli kurmuştur. Gene D.P.T. nm bildirdiğine göre yalnızca sosyal 
sektörlerin böyle bir modeli olmadığı belirtilmiştir. Sosyal olduğu 
kadar ekonomik bir sektör olan konut sektörünün böyle bir model ih¬ 

tiyacı açıktır. 

D.P.T. Konut Sektörü tarafından hazırlanmış "üçüncü Beş Yıllık 

Konut Sektörü Ön Hazırlık Raporu"unda da belirtildiği gibi : 

"Konut, plânlama çalışmaları için exojen etkenler olarak makro 
plân hedefleri ve plân stratejisi diğer sektörlerin hedefleri -gay- 

risafi millî hasıla tüketim artışı ve kompozisyonu, gelir dağılımı, 
inşaat sektörü hedefleri, insangücü ve istihdam hedefleri, bölgesel 
gelişme, yerleşme hedefleri, genel finansman politikası hedefleri - 
sektör çalışmalarını etkiliyecektir. Bu atkenler dışında sektör ilke 
ve hedefleri standartlar ve stratejisi mevcut konut stokunun değer¬ 

lendirilmesi, minimum ve maksimum konut ihtiyacı, bugüne kadarki 
uygulama dikkate alınarak çizilecektir. 



Bir diğer deyimle, konut, demografik değişiklikler ve nüfusun 
yaş strüktürü, nüfus projeksiyonları, bölgesel gelişme, yerleşme, 

kentleşme, gelir seviyesi ve gelir dağılımı, sosyal yapı, konut kay¬ 

nakları - kapital (sermaye), işgücü, arsa, teknoloji, teşebbüs - ni¬ 
tel ve nicel konut stokunun bir fonksiyonudur". 

Bu nedenlerle, önceden bazı kurumiarda sistemli veya sistemsiz 
şekilde birikmiş bazı bil, ilerin bu kurumlara daha önceden müracaat 

adilerek derletilmesi ve çoğaltılarak komisyona iletilmek üzere hazır¬ 

lanması gerekirdi. Örneğin, Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğündeki doğal 
kaynaklar ve yapı malzemesi üretimi envanterleri gibi. Çeşitli kurum¬ 
larca üretilen konut hakkındaki bilgilerin yatırım, nitelik v.b. özel¬ 

likleriyle aynı esaslar içinde Komisyona verilmesi, ulaşılacak yargı¬ 
ların objektifliğine hizmet edecekti (Ek - 1 konut sektörü bilgi fişi). 

Paralel olarak, Arsa ve Altyapı Çalışma Grupları daha gerçek 

öneriler getirebilmek için Hazine, Belediye, Özel İdare, Vakıflar, 
köy tüzel kişileri arazilerinin ve gene sahiplerine göre imar saha¬ 
sına girmiş arsaların bedel ve günlük rayiç bedelleri olarak doğru 
envanterlerine çok ihtiyaç duymuşlardır. Bu bilgiler daha önceden 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerine hazırlattırılabilirdi, Ayrıca 
altyapı hizmeti götürülmüş boş parseller ve altyapı hizmeti götürül¬ 
müş boş parseller ve altyapı hizmetleri gitmemiş, fakat tamamlanmış 

konut envanterleri (ki bunların çoğu bu sebepten boştur) Belediyeler¬ 
den istenebilirdik 

Diğer taraftan, D.P.T. kendilerinden çeşitli konularda istenen 

verilerin bazılarının Devlet Planlamanın içinde veya ilgili komis¬ 
yonlarca belirli müddetler sonunda (ancak komisyon çalışması bitince) 

ortaya çıkarılabileceğini belirtmiştir (istihdam konusu gibi). 
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Plah hazırlıkları ile ilgili konuların D.P.T. ilgili daire¬ 

lerinde belirlenerek çok c&ıa önceden eğitim konumlarına, araştır¬ 
ma ünitelerine bildirilmesi talebe çalışması ve araştırma konula¬ 
rının yönlendirilmesi bakımından dahi çok faydalı ve gerekli 
olacaktır. 

Konut sektörünün en yakın geçmişini doğru olarak takip edebile¬ 
ceğimiz ve güvenilir doküman olan İkinci Beş Yıllık Planda ve Yıl¬ 
lık Programlarda özellikle kamu konut yatırımları yönünden bina 
yatırımları ile bu binalar için gerekli altyapı yatırımları ayrıl¬ 
mamış ve daha da kötüsü, kamu kuruluşlarının - Örneğin İmar ve 
İskan Bakanlığının - Konut sektöründen sağladığı meblağlar ile 
altyapı yatırımları yaptığı resmen bilindiği ve kabul edildiği hal¬ 

de bunlar Plan yatırımları açısından (bina) üretimi gibi görünme¬ 
ye devam etmiştir. 

B ununla beraber, bazı üyeler tarafından birçok D.P.T. veriİEİ- 
nun veya kurumlarca tesbit edilmiş verilerin gbobal olmasının 

konuta tesir edecek faktörlerin çokluğu açısından fazla etken ol¬ 

mayacağı ve organizasyon üzerinde durulması gerektiği de önerildi. 

Üretim Unsurları Alt Komisyonunun Çalışma Süreci Şöyle 
Olmalı idi (veya olabilir) : 

Konut İhtisas Komisyonunun çalışma süresi çok daha uzun olmalı 
ve komisyonda görülen üyelerin hepsi konuya, aynı ağırlıkta olmasa 
dahi, eğilmeli; diğer ilgili sektör çalışmaları ile ilişki, kurul- 

malı; Ek I deki bilgi fişleri doldurulduktan sonra komisyon çalış¬ 
masını geliştirmeli; I. Alt Komisyon (İhtiyaç-Talep) çalışmalarını 
bitirdikten sonra II. Komisyon (Üretim Unsurları) çalışmalarını 
geliştirmeli; Ek II deki konut sektörünün diğer sektörlerle ilişki¬ 
sinin kuran çalışma ilk sonuç, kabul ve önerilere göre yapıldık¬ 

tan sonra Komisyon başka alternatifler teklif etmeli. 



Plan hazırlıkları i le ilgili konuların D.P.T. ilgili daire¬ 

lerinde belirlenerek çok daha önceden eğitim kurumlarına, araştır¬ 
ma ünitelerine bildirilmesi talebe çalışması ve araştırma konula¬ 

rının yönlendirilmesi bakımından dahi çok faydalı ve gerekli ola¬ 
caktır. 

Konut sektörünün en yakın geçmişini doğru olarak takip edebile¬ 

ceğiniz en güvenilir doküman olan İkinci Beş "Şıllık Plânda Ve Yıl¬ 
lık Programlarda özellikle kamu kolıut yatırımları yönünden bina 

yatırımları ile bu binalar için gerekli altyapı yatırımları ayrıl¬ 
mamış ve daha da kötüsü, kamu kuruluşlarının - örneğin İmar ve 
İskân Bakanlığının - Konut sektöründen sağladığı meblağlar ile 
altyapı yatırımları yaptığı resmen bilindiği ve kabul edildiği hal¬ 

de bunlar Plân yatırımları açısından (bina) üretimi gibi görünme¬ 
ye devam etmiştir. 

Bununla beraber, bazı üyeler tarafından birçok D.P.T. verile¬ 

rinin veya kurumlarca tesbit edilmiş verilerin gbobal olmasının 
konuta tesir edecek faktörlerin çokluğu açısından fazla e'ftken ol¬ 

mayacağı ve organizasyon üzerinde durulması gerektiği de önerildi. 

tim urları.*.Alt Komi— *n Çalışma Süreci Şöyle 

alı idi (veya olr 

Konut İhtisas Komisyonunun çalışma süresi çok daha uzun ol¬ 
malı ve Komisyonda görülen üyelerin hepsi konuya, aynı ağırlıkta 

olmasa dahi, eğilmeli? diğer ilgili sektör çalışmaları ile ilişki 

kurulmalı; Ek I deki bilgi fişleri doldurtulduktan sonra komisyon 
çalışmasını geliştirmeli; I. Alt Komisyon (İhtiyaç-Talep) çalışma¬ 
larını bitirdikten sonra II. Komisyon (Üretim Unsurları) çalışmaları 
nı geliştirmeli; Ek II deki konut sektörünün diğer sektörlerle 

ilişkisini kuran çalışma ilk sonuç, kabul ve önerilere göre yapıl¬ 
dıktan sonra Komisyon başka alternatifler teklif etmeli. 
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A^ürcü Plân Hazırlarayken Gözönürda_J3^^ ty'^vlan 
Öneriler : 

- İkinci Beş Yıllık Plân çalışması raporları Plâna gereğin¬ 
ce yansımamıştır. Bu devredeki komisyon çalışmalarına daha fazla 
önem verilmesi, 

- Plânın fleksibl, kolay kontrol edilebilir şekilde hazır¬ 
lanması, 

- İkinci Plânın gerçekleşememesi nedenlerinden en önemlisi 
olan ünite maliyetinin hakikatten çok uzak seçilişi hatasına bu 
plânda düşülmemesi, 

— Plânın uygulanmasını sağlayacak zihniyetin sektörle ilgili 
kurumlara getirilmesi gereklidir. 

— İcra ünitelerinin bugüne kadar edindiği tecrübeler, hiç 
değilse konut sektörü yönünden, idame hiyerarşisinde birbiri 
ile bağlı olmayan aynı seviyedeki birimlerin belli bir D.P.T. 
tedbiri için ortak sonuca varamadıklarını göstermektedir. 

— Özel bir örnek olarak, "konut kredilerinin tek elden yö¬ 
netimi" tedbiri Çalışma Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığını 
veya Mesken Genel Müdürlüğü ile Sosyal Sigortalar Kurumunu kar¬ 

şı karşıya getirmekte, fakat yukarıda belirtilen sebep dolayısı ‘ 

ile ortak görüşe ya ulaşılamamakta, ya da bu çok zor olmaktadır. 

D.P.T. nın böyle durumlar için - sektörün tümünün düzen¬ 

leyici sıfatı ile kendisini sorunlu göstermek gibi - kesin ve 

etkin bir çözüm bulması gereklidir. 



- Yine tesbit edilen politikaların ve tedbirlerin yerine 

getirilmesinde ve uygulanmasında - Bakanlıklar, bağımsız Genel 

Müdürlükler, iktisadi devlet teşekkülleri v.b. gibi - çeşitli 
icra kuruluşlarının dışında ve üstünde bazı adımların alılması 
gerekiyorsa, bu adımların zamanında atılması için D.P.T. ca ge¬ 

rekli çözüm yolları düşünülmelidir. 

Başka birtakım tedbirlerle birlikte hemen bütün mevzuat 

tedbirlerinin gerçekleşmesi bu gruba girer. 

- Üçüncü Beş Yıllık Plânda hem kamu kesimi ve hem özel 
kesim için konut üretimi yönünden i 

- Teknik hizmetler 

- Bina 

- Altyapı 
- Arsa 

meblâğlarının mahallî idarelerin payları da dahil olmak üzere 
ayrıca gösterilmesi zorunludur. 

- Birinci Beş Yıllık Plânın konut kesimi bölümünde en çok 
dikkati çeken husus ihtiyaç üretim ve açık tahminleri ile bir¬ 
likte konut sektörüne yapılacak yıllık yatırım meblâğlarının 

belirtilmiş olmasıdır. Buna karşılık, İkinci Beş Yıllık Plânda 
böyle bir kayıt (husus) yoktur. Üçüncü Beş Yıllık Plânda konut 
kesimi için öngörülecek yatırımların yıllar itibariyle gösteril¬ 
mesini kesin bir zorunluluk olarak görmekteyiz. 

- Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının konut 
sektörü bölümleri genellikle mahallî toplumların -köy dışında 
kalan yerleşim birimlerinin sorunlarına ağırlık ve itmiş, köy ko¬ 
nutlarının iyileştirilmesi veya yeniden yapılması içif? ancak 
asgari hükümler ve olanaklar getirebilmiştir. Üçüncü Be^ Yıllık 
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Kalkınma Plânının hazırlanmasında genel konut sorunu içinde köy 

konutlarına ilişkin sorunlara da özel bir yer verilmesi övücüdür. 

- Komisyon çalışmaları ve sektörün D.P.T. nda geliştirilme¬ 

si neticesinde gerekli araştırma konularının ortaya çıkarılması 
yararlı olacaktır. 

- Plânın iyi anlaşılırlığını sağlayacak terminoloji açıkla¬ 
masının yapılması faydalı olur. 

Gelecek Devrelerdeki Plân Çalışmaları İçin Önerilen Ön 
Tedbirler ve Özlemler (Temenniler) ; 

- Komisyon çalışmaları başlamadan gerekli bilgilerin ilgili 
kurumlardan D.P*T» tarafından temin edilmiş olması, 

- Ek I deki çalışmanın sürekli olarak yapılması, 

- Beş yılda bir yapılan "Nüfus Sayımı" ve inşaat istatis¬ 
tikleri neticelerinin alınmasının Beş Yıllık Plân çalışmaları baş¬ 
layınca sonuçlarından faydalanılacak bir perioda getirilmesinin 
sağlanması, 

- İhtiyaç-talep tahminleri çalışmalarında kullanılan metod— 
larda kullanılacak verileri elde edecek, konut stokumuzu kalite 
ve kantite olarak belirleyecek şekilde D.İ.E. tarafından konut 
sayımının yapılmasının sağlanması, 

- Komisyonda çalışacak üyelerin konuya daha fazla eğilebil- 
melerini gerçekleştirmek amacı ile kurumlan nezdinde D.P.T. nın 
daha etkili talepte bulunabilmesi için gerekli mevzuatın, örneğin 
(kararnamenin) çıkartılması. 
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EK-I 

KONUT SEKTÖRÜ BİLGİ PİŞİ 

Hazırlayan : Özden Yazıcıoğlu 

Hazırlanma Gayesi : 

Günümüzde, verilen bir konu üzerinde çalışanların, proble¬ 

mi objektif olarak görebilmeleri, yargı, eleştiri ve mukayesele¬ 
rini yapabilmeleri ve önerilerde bulunabilmeleri için herşeyden 
önce konunun aktüalitesi ile ve geriye doğru durumu ile ilgili 
doğru ve mukayese edilebilir bilgilere ihtiyaçları vardıri 

Oysa ki, Komisyonumuz gerek Birinci ve İkinci Beş Yıllık 
Plânları, gerek yıllık programları, gerekse plânlama ve diğer 
kurumlardan verilen raporları incelediği zaman konut sektörüne 
yapılan yatırımlarla, fizikî gerçekleşmelerinin nicelik ve nite¬ 
likleri ile hizmetlerine yöneldikleri kesim ile ilgili bilgile¬ 
rin belirlenmiş esaslar çerçevesinde toplanmadıklarını ve-veya 

verilmediklerini, ayrıca gerekli açıklık ve detayda olmadıkla¬ 

rını görmüştür. 

Bu noktad an hareketle, çalışma grubu eldeki bilgi, izle¬ 
me ve tecrübelerinin ışığı altında, eskiden yapılagelmekte oldu¬ 
ğu şekilde probleme eğilerek birtakım yargı ve önerilerde bulun¬ 

maya paralel olarak, aşağıda değinildiği şekilde bilgi akımının 
sağlanmasını D.P.T.nin gerçekleştirebilmesinin ileriki çalışma¬ 
lar için hatta çok yararlı olacağı kanaatinde birleşmiştir. 

öncelikle D.P.T.den vize alan ve gelişimleri izlenen konut 
yapımı projelerinin uygulamaları bittikten sonra, yapılan yatı¬ 
rımların fizikî gerçekleşmelerinin sistem, nitelik ve nicelikle- 
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rinin, yöneldiği hizmetin, ayrıca bütün bu özelliklerin birbir- 

leriyle ilgilerini belirtecek şekilde D.P.T.ce düzenlenmiş bil¬ 
gi akımı formlarının uygulamanın sahibi tarafından yer, zaman 

ve işin süresi de belirtilerek doldurulması ve bu bilgilerin 
otomatikman Teşkilatta toplanması öngörülmüştür* Ayrıca, D.P.T. 
tarafından kontrol edilmeyen, fakat konut sektörüne hizmet eden 

diğer yatırımcı kurumlardan da aynı formların doldurulması is¬ 
tenmelidir. Her sene veya malî yıl sonunda bu formların kuram¬ 

lara göre, illere göre, yatırım şekillerine göre veya başka esas¬ 

lara göre birleştirilme ve değerlendirilmeleri yapılabilir. 

İnşaat ve kullanma izin kâğıtları ile Devlet İstatistik 
Enstitüsünde toplanan bilgiler bilhassa yatırımlar bakımından 

istenilen doğruluk ve detayda görülmemektedir. Ayrıca, hizmet 

ettiği kesimi belirlemek bakımından tamaniyle eksik durumda¬ 

dırlar. Bununla beraber, izlenmesi mümkün olmayan dağınık özel 

sektör konut yatırımları konusunda inşaat istatistiklerinin 
verebildiği bilgilerle yetinmek zorundayız. 

Yukarıda bahsedilen uzun vadeli ve süreli çalışmalardan 

gayrı, Üçüncü Beş Yıllık Plân çalışmalarını özlenen bilgi top¬ 
lamına dayandırarak geliştirebilmek için, grubumuzca, konunun 

aktüel durumunu gösterecek sonuçları belirlenmiş en yakın geç¬ 

miş olan 1969 da gerçekleşmesi bitmiş konut yatırımları hakkın¬ 
da sahiplerinden her sahada ve detaylı olmasa da aynı esaslar 
çerçevesinde ivedilikle bilgi toplanmasına karar verilmiştir. 

Bilgi toplanacak sahayı kabaca üç grupta görebiliriz: 

- 1969 da kullanma izni almış özel sektörce yanılmış ko¬ 
nutlar (Bunlar için D.İ.E. inşaat istatistiklerinden alınan bil¬ 
gilerle yetinilecektir). 



- Satış veya kiraya verme gayesi ile kurumlarca toplu 
olarak yapılmış ve 1969 da gerçekleşmeleri bitmiş konutlar. 

- 1969 da son istihkakları verilmiş kooperatif veya mün¬ 
ferit konut kredileri ile gerçekleşmiş konutlar. 

Birinci gruptan alınacak bilgilerin ve diğer iki kesimin 
verecekleri bilgilerin doldurulacağı bir "konut sektörü bilgi 

fişi" grubumuzca düzenlenmiştir. Bu bilgi fişi özellikle çalış¬ 

ma grubumuzun konusu olan konut sektörünün "bina" kesimi için 

geliştirilmiştir. Paralel olarak, Arsa-Alt Yapı Çalışma Grubu 

tarafından da kendi kesimleri için geliştirme yapılacağı kara¬ 
rı alınmıştır. 

Bilgi toplama fişlerinin "yapı sahipleri" olarak: adlan¬ 
dırdığımız kurumlar tarafından ayrı ayrı ve D.P.T. tarafından 

sağlanmalıdır. İki-4iç ay zarfında toplanacak bilgiler konut 
sektörü ön çalışmalarının gelişmesi için *çok geç olmayacaktır. 
Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi D.P.T.ce veya vazifelen¬ 
direceği gruplarca yapılabilir. Grubumuzca bir ön teklif olarak 
verilen "Bilgi Pişi" D.P.T.ce geliştirilip tadil edilme ihti¬ 

yacında olabilir. Piş, özel sektörden gelen bilgilerle diğer¬ 
lerinin mukayese edilebilmesi için inşaat istatistiklerindeki e 
esasları kabul etmiştir. Ayrıca, fiş bilgilerin değerlendiril¬ 

melerinde kompüter kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. 

Bilgi fişinin hazırlanmasındaki en önemli özellik fizi¬ 
kî gerçekleşmeleri daha belirli bir şekilde görebilmek, kurum*- 
lar arası ve çeşitli yatırım şekillerine göre mukayeseleri ya¬ 

pabilmek amacıyla belirli bir konut birimi kabul edilerek di¬ 

ğer konut birimlerinin o esas birim cinsinden ifade edilebil¬ 

me imkânını sağlayarak rölatif konut birimi sayılarını ortaya 
çıkarmaktır. 
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Bilgilerin toplanması esnasında Bazı aksaklıklarla karşıla¬ 
şılması kaçınılmaz olacaktır. Bunlardan önemli birini şimdiden 

tesbit etmiş bulunuyoruz. İnşaat istatistiklerinde, münferit 
olarak kredi almış olan konutlar ayrılamamaktadır. Halbuki kre¬ 
di veren kuruluşlarda onları ikinci bir defa ele almış olacağız. 
Bu konuda tesbit edilen diğer bir ayrıhtı, genel sirkülasyon 

alanlarının özel konut kesiminde koiıut alanına dahil edilmiş ol¬ 

masıdır. 

- Ayrıca yardım gören şahısların kendi katkılarım çeşitli 
nedenlerle doğru olarak göstermedikleri hakikatinden hareketle 

katkının uzman tahmini yoluyla nasıl belirleneceği hakkında ku¬ 

rum ve D.P.T. arasında bir anlaşmaya varılması gerekir. 

"Konut sektörü bilgi fişi" nden çıkarılabilecek bilgiler ve 

sonuçların en önemlileri şunlar olabilir : 

- Kurumlar v e yatırım şekillerine göre rölatif konut biri¬ 
mi esasından giderek bina olarak, ayt yapı olarak ortalama mali¬ 
yetleri bulmak ve mukayeseleri ve kritikleri yapabilmek. 

- Yardımdan faydalanan konutların sahiplerinin kendi tasar¬ 

ruf katkılarına görebilmek. 

- Konut yatırımlarının niteliklere göre dağılımlarını gö¬ 
rebilmek. 

-Kooperatif büyüklüklerini izleyebilmek. 

- Niteliklerin ve yatırımların gelir gruplarına ve aile 
kompozisyonlarına göre yönelimlerini görebilmek. 
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Konut Sektörü Bilgi Pişi Doldurulması Hakkında Açıklamalar 

1. Yapı sahibi kod no: 

Bu kodun ilk iki hanesi D.İ.E. tarafından inşaat is¬ 
tatistikleri için kabul edilmiş olan beynelmilel kurum cinsleri 
kodlandırmalarına göre doldurulacak, ikinci küçük iki karesine o 
gruplar altında toplanan kuruml&ra D.P.T. tarafından verilecek 

iki haneli kodlar yazılacaktır. 

2. Burada gösterilen kredi verme, yatırım şekil ve gaye¬ 
si olarak belirtilen hangi grup için fiş dolduruluyorsa onun kar- 

i 

şısmdaki işaretlenip altındaki satırlara özelliği yazılacaktı**. 

(bu yatırım ve kredi verme şekilleri başka şekilde sınıflandırı¬ 
labilir veya ilâveler yapılabilir). 

3. Yatırım kooperatiflere kredi verme şeklinde ise, koo¬ 
peratif büyüklükleri ve bu büyüklüklerdeki kooperatif sayıları, 

kooperatifleşme özelliğini belirtmek gayesi ile bu kısımda belir¬ 

tilmiş olacaktır, 

4. Bugünkü koşullarımızda konut biriminin en önemli özel¬ 
liği olan ve maliyeti önemli şekilde etkileyen kaloriferli veya 

kalorifersiz konutların ayrı ayrı değerlendirilmeleri düşünülmüş¬ 

tür. Kaloriferli ve kalorifersiz uygulamalar için ayrı fişler 
doldurulacaktır. 

5. Yatırımcı kurumun toplu olarak kendisinin satış veya 

kira gayesi ile gerçekleştirdiği, bir sene içindeki yatırımların 

sayı ve hacmini (ev ve apartman olduğu belirtilerek - inşaat is¬ 
tatistiklerine göre ikiden fazla dairesi olan konut binası apartman s 

sayılır) görebilmek için bu tablo doldurulacaktır. Burada yer mev¬ 
zu bahis değildir. 
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6. Bina maliyetlerinde teknik hizmetler, çeşitli muamele 

giderleri, vergiler, finansman maliyeti (faiz) ve kâr hesaba alın' 
mamıştır. Özel sektör yapımları için inşaat istatistiklerinde ve¬ 

rilen maliyet bilgileri ile aynı paralelde olabilmek için buna 
mecbur olunmuştur. 

7. Burada bilgi fişinin ait olduğu kurumca, belirtilmiş 
yatırım şekline göre bina maliyetine nakdî olarak yapılmış katkı 
bildirilecektir. 

8. Konutun gerçekleşmesi için 7. de belirtilen kısma 6. 
da belirtilen esas içinde özel sektörce veya daha başka tâli ku¬ 
rumlarca yapılan nakdî katkı ve-^veya o senenin rayicine göre pa¬ 

raya çevrilmiş emek katkısı bu kısımda bildirilecektir. 

9. Oda sayısı : 

2 
Yaşanabilir ve yatılabilir, 4 m den büyük hacımlar 

2 
ve 4 m den büyük mutfaklar oda olarak kabul edilmiştir, işaret 

edilen alanlardaki konutlardan, oda sayısı olarak belirtilen sı¬ 

nırlardan daha fazla veya daha az odaya sahip konutların topla¬ 

mının her grup için maksimum 8 i geçmeyeceği inşaat istatis¬ 

tiklerinden müşahade edilerek, oda sayılarının işaret edilen sı¬ 
nırlarda olduğu kabul edilir. 

10. Balkonlar hariç brüt alandır. Apartmanlardaki genel 
sirkülasyon alana dahil değildir. Konut alanı sınırları D.İ.E. 

inşaat istatistiklerindeki esasa göre alınmıştır. 
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11. Belirli ritelikteki koruta talip olmuş ailelerin gelir 
grupları ile sayıları arasındaki bağıntıyı gösteren. GAUS eğrisin¬ 
deki maksimum bölgedeki yüzde 30 ağırlığa tekabül eden gelir grup¬ 

ları işaretlenecektir. 

12. Belirli nitelikteki konuta talip olmuş hane halkı büyük¬ 

lüğü ile sayıları arasındaki bağıntıyı gösteren GAUS eğrisindeki - 
maksimum: bölgedeki yüzde 30 ağırlığa tekabül eden aile büyüklükleri 
belirtilecektir. 

tı _ x+4r+41 2 a ~   x = alan m r = oda sayısı 
100 

formülü ile elde edilen sayı rölatif konut sayısını verir. Birim 
2 

olarak x=47 m brüt alanlı ve üç odalı bir konut alınmıştır. 

(Bu formül Birleşmiş Milletlerin "Le Cout de la Const- 
ruction de Logements en Europe" (ST/ECE/HOU/8) adlı yayınından in¬ 

şaat sistemleri, kullanılan malzeme ve projelendirme bakımından şart¬ 
larımıza en uygun olduğu için seçilmiştir. Fakat Türkiye'deki orta¬ 
lama konut alanı olarak kabul edilebilecek bir konutun birim olarak 

seçilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca, bilgi toplama ve değerlen¬ 
dirme sistemcileri tarafından rölatif konut adedinin alana tekabül 

eden bir kat sayı ile oda sayısının çarpımı ile bulunabilecek ba- 
sitliğ-e indirgenmesi tavsiye edilmektedir.) 
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11. Belirli ritelikteki konuta talip olnuş ailelerin gelir 
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formülü ile elde edilen sayı rölatif konut sayısını verir. Birim 
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olarak x=47 m brüt alanlı ve üç odalı bir konut alınmıştır. 

(Bu formül Birleşmiş Milletlerin "Le Cout de la Const-
ruction de Logements en Europe" (ST/ECE/HOU/8) adlı yayınından in
şaat sistemleri, kullanılan malzeme ve projelendirme bakımından şart 
larımıza en uygun olduğu için seçilmiştir. Fakat Türkiye'deki orta
lama konut alanı olarak kabul edilebilecek bir konutun birim olarak 

seçilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca, bilgi toplama ve değerlen

dirme sistemcileri tarafından rölatif konut adedinin alana tekabül 
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EK - II 

PROGRAMLANMIŞ KONUT SEKTÖRÜNÜN BİtfA BÖLÜMÜNÜN MALİ 
PORTRESİNİ VE DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİ GÖREBİLME 
ÇALIŞMASI İÇİN ÖuERİ 

Hazırlayan : Özder Yazıcıoğlu (İ.İ.B.) 

Konut sektörünün beş yıllık ön programlaması , yeni yapım, 
gecekondu ıslahı, ebkiroeden dolayı tamir-bakım, âfetlerden dola¬ 
yı tamir olmak üzere; dört gelir dilimine (veya beş veya on ge¬ 
lir dilimine) hane halklarına ve yapılabilirse, ailelerin sosyo- 
profesyonel durumları da nazarı itibare alınarak objektif ihtiyaç¬ 

larına göre yapıldıktan; bu yapımın inşaat sistem ve malzemelerine 

göre oranları tesbit edildikten sonra programın malî portresinin 
makro plânda D.P.T.nin sınıflandırdığı sektörlerden aldıkları gir¬ 

dilerin ağırlıklarının belirlenmesi; programın gerçekleşmesi için 
öncelikle görülmesi gerekir. 

Gelir dilimlerine; aile özelliklerine, inşaat sistemlerine 

göre öngörülen programla, makro plândaki yatırımlar dengelenme¬ 

sinde, sektörlerarası münasebetlerde darboğazlar veya bol kay¬ 
naklardan iyi istifade edilmemek gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. 
Giderekten, programların başka başka kompozisyonlara göre geliş¬ 

tirilip yeniden durumun görülmesi gerekir. Ekonomimizin durum 

ve projeksiyonuna göre yapılabilen er iyi kompozisyonu bulduk¬ 

tan sonra bazı sektörlerin gelişmesi veya yöneltilmesi için işa¬ 
retlerde bulunulması gerekebilir. 
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TABLONUN AÇIKLANMASI 

Yukarıda değindiğimiz şekilde programlarmış korut sektörü - 
rür diğer sektörlerle ilişkisini (yalnız-girdi-olarak; çünkü ko¬ 
nut sektörü diğer sektörlere çıktı vermemektedir) görebilmek 
için ekte teklif edilen tablo düzenlenebilir. Bu tablonun hazır¬ 
lanabilmesi için öncelikle şu işlemler yapılır : 

1. Gelir dilimlerine, aile kompozisyonlarına, özellikle¬ 

rine ve kabul edilmiş inşaat sistemlerine göre temsilî konut tip- 
lirâni hazırlamak (veya yapılmış projelerden seçmek), 

2. Bu tiplerin metrajlarının yapılması, 

3. Fiat analizlerine ve bazı güvenilir konut inşaatı ke¬ 

sin hesapları esas alınarak her konut tipi için gerekli malzeme 

sarfiyatının fizikî birimler olarak, işçilik ve diğer v.b. hiz¬ 
metlerin saat olarak hesaplanması, 

4. Bütün bu fiziki birimlerin ve hizmet saatlerinin ka¬ 

bul edilecek rayiçlere göre paraya çevrilmesi, 

5. Her tip konut için ayrı ayrı paraya çevrilmiş bu gir¬ 

dilerin D.P.T.nin bina yapımına girdi verdiğini kabul ettiği 
sektör grupları altında toplanmaları. 

6. Bu yatırım kesimlerinin programda öngörülen konut sa¬ 
yıları ile çarpılarak tabloya her inşaat sistemi için ayrı ayrı 
yazılması, 

7. Aynı işlemlerin ıslah ve tamir işlemleri için de yapıl¬ 
ması , 
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8. Düşey ve yatay toplamların yapılarak diğer sektörlere 
korut sektörünün yatırımının ve toplam konut yatırımının bulunma¬ 

sı, 

9. Her karedeki yatırımın toplam yatırıma bölünerek sek¬ 

törlerden her konut tipinin talep ettiği girdinin ağırlığını gös¬ 

teren katsayılar tablosunun elde edilmesi, 

10* Konuta ayrılabilecek yatırıma en yakın toplam yatırı¬ 

ma ve ekonomomizin durum ve projeksiyonuna en uygun katsayıları 
sağlayacak konut programlamasına erişilinceye kadar programın ge¬ 
liştirilmesi , 

11. Konut sektörü girdilerinin makro plân için düzenlenen 

sektörlerarası ilişki tablosuna aktarılması. 
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III. ANA İLKELER - KONUT STRATEJİSİ - 

OPERASYÖNEL SEVİYEDE ESAS GENEL TAVSİYELER 

Komisyon üyelerinin makro-plân seviyesinde Devlet planı fel¬ 
sefesinde dahi farklı önerileri olduğunu görürüz. Bu görüşleri en 
azından kabaca iki bölümde toplayabiliriz: 

- Her iki planımızın da özünü teşkil eden Kalkınma hızını 
esas alan üretken yatırımlara öncelik tanıyan plan stratejisi 
(Bunda devletin konut yatırımlarına katkısı genellikle azdır. Ko¬ 

nut üretken yailrım değildir. Sosyal bir sektördür*) 

- Önce insan refahını çözümleyen daha sonra kalkınma hızını 
konu alan plan stratejisi (konut sektörü bu planda sosyal ve eko¬ 
nomik durumun göstergesi olarak ön plandadır.) 

Birinci plan felsefesini esas alarak KONUT SEKTÖRÜ için 
yapılan önerileri sıralıyalım: 

- Gerek birinci plandaki 15 yıllık plan hedefleri projeksiyo* 

nuna, gerek her iki planın "Plan hedef ve stratejisini" belirten 
bölümlerini inceliyecek olursak iki planında aynı plan felsefesi 
içinde birleştiğini, birbirlerinin devamı olduğunu görürüz. 

Kalkınma hızını esas alan, üretken yatırımlara öncelik ta¬ 
nıyan planlarımız sistem olarak karma ekonomiyi seçmiştir. Devlet 
bu sistemde klâsik uğraşı olması gereken temel yatırımları, eği¬ 
tim, sağlık, ulaştırma üzerine almış ayrıca enerji, sulama 
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sektörlerini de yükümlerimi şt ir. Bütün bunlardan başka özel sektör 
tarafından çeşitli sebeplerle yatırım yapılmayan diğer sektörlerin 
bazı bölümlerini de gerektikçe yetenekleri oranında yatırım sahası 

içine alır. Plan hedef olarak $ 7 kalkınma hızımızın ileriki aşama¬ 
larda daha da artmasını hedef alır. Örneğin $ 8 kalkınma hızı gerek¬ 

li görülmektedir. Fert başına tüketim artışının 15 senelik projek¬ 
siyon içinde ortalama olarak yılda $ 3*3 ü aşmamasını ön görür. 

Bu esas hatlar içinde KONUT Sektöründe, bu günkü ekonomik gi¬ 
diş içinde devletin fazla yatırımda bulunamayacağını ancak organiza¬ 

tör olarak kaynakların iyi kullanılmasını gerçekleştirmekte önemli 
rolü alması gerektiğini, tüketim yatırımı sayıldığından yatırım¬ 

ları İo 20 sini aşmamasının uygun olacağını kabul etmemiz gerekiyor. 

Sektörün ana ilkeleri iki planda da şöyle özetlenir: 
GAYE konuta az yatırım 

HEDEF birim yatırımla daha fazla kişiyi barındırabilme 

POLİTİKA Vergi ve kredi 

Bu ana ilkeleri ekonomik durumumuzda aşamalar olmadıkça değiş¬ 

tirmek olanak dahilinde görülmemektedir. Ancak devlet konut sektö¬ 

ründeki yönetici rolünü kaynakların rantabl kullanılmasındaki or¬ 

ganizasyonunu etkili olarak yapabilmelidir. 

Konut üretimi kâr düşüncesiyle değil ihtiyaç amacıyle yapıl¬ 

malıdır. Konut sektörü kârı en düşük saha olarak öngörülmelidir. 
Bundan maksat tasarruf ve kazanç şeklindeki meblağların sanayi 
yatırımlarına yöneltilmesi içindir. 
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En yüksek kârlık olan sanayi, sonra sermaye piyasası, sonra 
da ticaret ve konut alanı olarak düzenlenmelidir. Maliye Politika¬ 

sı bu amaca hizmet etmelidir. 

Sanayileşme lehine olarak gayri menkul rantları vadeli fa¬ 
izin altında olacak şekilde tesbit edilmeli, arsa ve inşaat 
spekülasyonlarına kesinlikle son verilmelidir. 

Sosyal güvenlikten yoksun olmanın gayrimenkul spekülasyon- 
culuğunu mecbur kıldığı gözönüne alınmalıdır. 

İnşaat ve arsa spekülasyonuna yol açan bir sebepte, sosyal 
güvenlikten mahrum kalanların kendilerine ilerisi için tabii 
sigorta (destek) arama temayülleridir. Bilindiği gibi, inşaat 
ve arsa fiyatları daima hızla artmaktadır. Ve fiyat hareketle¬ 

riyle kendilerini kısa sürede amorti etmektedirler. Bu sebeple 

de sosyal güvenlikten yoksun olanlar sağlıklarınca kazandıkları¬ 
nı inşaata, arsaya bağlıyarak ilerisi için yaşlılık ve düşkünlük¬ 
lerini teminata kavuşturmaktadırlar. Bunun içindir ki, herkesin 

sosyal güvenliğe kavuşturularak halkın bu nevi yönelimlere ihti¬ 

yaç duymaktan kurtarılmaları şarttır. Bu düşünceden giderek sos¬ 
yal güvenlik bakanlığının kurulması gerekli görülmektedir. Sos¬ 

yal güvenliksiz kesim bırakılmamağa çalışılması yeni hükümet 
icraatında da söz konusu edilmeğe başlanmıştır. Küçük sanat er¬ 

babı ve tarım sektörü, işçi ve memur gibi sosyal güvenliğe kavuş¬ 

turulmak üzere çalışmalara başlanacaktır. Sosyal güvenliğin önem¬ 
li öğelerinden olan konutlandırma da bu örgütler tarafından, Sos¬ 
yal Sigortalar Kurumunda, Ordu Yardımlaşma Kurumunda olduğu gibi 

ele alınmalıdır. Böylece kontrolsüz konut yatırımı kesimi çok 
azalacaktır. 



- 56 -
"-i». 

- Öncelikle sosyal refahın sağlanmasını öngören ikinci 

plan felsefesine göre yapılan öneriler: 

Konuta sosyal olduğu kadar ekonomik bir olay olarakta 
bakmak gerekir. 

Plan kalkınma hızını esas olarak almıştır. Dünyadaki ye¬ 

ni planlama gelişimlerine göre insan esas olarak ele alınmalı¬ 
dır. İnsan refah seviyesi arzu edilen noktaya getirildikten son¬ 
ra üretken yatırımlara geçerek kalkınma hızının arttırılması ga¬ 
ye olmalıdır. Bu planlama felsefesi içinde konut çok mühim yer 
tutar* Birçok memlekette kabul edildiği üzeri konut ekonominin, 
refahın barometresidir. Plan felsefesinde Önemli yeri olan is¬ 

tihdam sorununun öncelikle çözümlenmesi lâzımdır. Sosyal Prob¬ 

lemler ekonominin önünden gitmelidir. 

Devletin konut sektörünü incelik ve nitelik bakımından 

kontrolünde bulundurabilmesi lâzımdır. Konut kalkınması gerekli 

bölgeler için gelişmeyi sağlayıcı iyi bir araçtır. Konut üreti¬ 

mi gelir dilimleri ile orantılı nitelikte olmalıdır. 

Kalkınmanın her sektörde birbirine paralel olarak gitme¬ 

si lâzımdır. Konut sektörüne de devletin düzenleyici ve yatırım 
olarak gereken yerini alması lâzımdır. Devletin $ 10 katkısı 
yetmez, bu İ° 50 ye çıkarılmalıdır. Bugün vergi müayyidesi devlet 
yatırımı için yegâne araçtır, bu yeterli değildir. Konut sermaye 
piyasası için çıkarılacak tahviller de, devlet yatırımını destek¬ 
lemelidir. İmar ve İskân Bakanlığı konut organizasyonunda en önem' 
li yeri almalıdır. 

En azandan konut yatırımları °/o 20 nin üstüne çıkartıl¬ 
malıdır. Bunun kalkınma hızını azaltıcı tesiri olmayacaktır. 
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Konut sektörünü üretken sektör olarak kabullenmemekle bu 

sektörün çok sayıdaki yan sanayileri unutulmaktadır. Günümüzde¬ 

ki ekonomik durgunluk ve artan işsizlik bunu ispatlamıştır. 

Konut sektörü organize edilmezse kalkınmamız için gerekli 

şehirleşmenin hangi koşullar altında gerçekleşeceği de önemli 
bir sorundur. Gecekondu yapımı hızlanarak devam edecek, milyar¬ 
larca ilira israf olacaktır. 

Konuta devlet tarafından yapılan yatırım aynı zamanda kâr 
ekonomilerde onun klasik sahası olan sağlık ve eğitime de yatırım 

yapılmış demektir. Bu arada en önemli sorunlardan biri tümüyle 
unutulmaktadır. Ülkemizin bu en büyük eğitim sorunudur. Eğitim 

baba evinden, ana kucağından başlar, eğitimde kişinin yetiştiği 
meskenin çok büyük rolü vardır. Yarının neslini gecekondularda 
yetiştirmek cemiyetimize tedavisi imkânsız yaralar açacaktır. 

Herhangi plan modeline atıf yapılamıyacak genel ana öneriler: 

Konut davası ancak kontrol edilebilen konut yatırımı kesi¬ 

minin arttırılmasıyla doğru orantılı olarak çözüm bulacaktır. 

Aşağıdaki 1970 için komisyonumuza bildirilen konut yatırımı tab¬ 
losunda görüldüğü üzere (arsa, alt yapı, bina yatırımları belir¬ 
sizdir) kontrol edilebilen yatırımlar (°/o 15 + $ 10 + $ 6 = $ 31) 
ile diğer senelere göre önemli bir kesimi kaplamaktadır. Bu ke¬ 

sim devlet tarafından teşvik ve organize edilmelidir. 
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1970 de KONUTA YAPILAN YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ 
(TOPLAM YATIRIM 4.217.100.000 - Kaynak D.P.T. 

3. ncü 5 Yıllık Plan Çalışmaları KONUT SEKTÖRÜ 
ön raporu) 

Devlet eliyle yapılmış yatırımlar (Fonlarda kısmen tasarruflar 
yer almıştır.) 

-Gecekondu fonu 

-Afetler fonu ve aynı gaye ile genel 

bütçeden tahsisler 

•^Bayındırlık Bakanlığı uygulamaları 

-Köy İşleri Bakanlığı 
-Milli Savunma yatırımları 

TOPLAM 

Tüm konut yatırımına oranı % 15 
Tasarrufları organize eden kurumlar  
Sosyal Sigortalar 

Ordu Yardımlaşma 

TOPLAM 

Tüm konut yatırımlarına oranı $ 10 

Bankalar (Tasarruf + Devlet Sermayesi) 
Emlâk Kredi Bankası 

Tüm konut yatırımına oranı İ<> 6 

Kontrolsüz Özel Sektör Yatırımı 

($ 50 ye yakın bankalardan alınan 
kredilerle) 

Tam yatırıma oranı $ 69 

174.574.691.-Tl 

429.121.000.-TL. 

11.979.000.-TL. 

5.385 .000. - TL. 

ll.933.QOO.-TL. 

632.992.691.-TL. 

328.721.019.- TL. 

70.693.000.-TL. 

399.414.019.-TL. 

245.793.000. - TL. 

2.938.800.000.-TL. 
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Konut yatırımında halâ büyük yeri alan özel sektörün orga¬ 
nize olması da devletin denetiminde halk şirketlerinin kurulma¬ 

sı ile gerçekleşebilir. Ayrıca konuta hizmet eden sanayinin kü¬ 
çük teşebbüsler halindeki dağınıklığından kurtarılıp büyük te¬ 
şebbüsler halinde organize edilmesi de problemin çözümüne yar¬ 
dımcı olacaktır. 

-Devlet yatırımları, afet yatırımlarının haricinde, henüz 

çalışma yönünü ve yerini tayin edememiş veya çalıştığı kesimde 
sosyal güvenliğini, dolaylsiyle konut ihtiyacını sağlayacak bir 
örgüt bulunmayan veaynı zamanda çok düşük gelir diliminde bülunan, 

aile kurmamış veya hane halkı henüz son şeklini almamış genç ai¬ 
lelere hayatlarının bu kritik devrelerinde hizmet edecek şekilde 

çok küçük basit ünitelerden meydana gelen ucuz kiralık konut 
blokları inşaatlarına yöneltmelidir. Özel sektörün bu tür küçük 
konut kesimine yatırım yapmaması da devletin bu açığı doldurması 

için başka bir sebeptir. Bu tarz devlet yatırımlarının getireceği 
faydalar: 

Bu tür kiralık konutlar hayatlarının en kritik devresinde 

dar gelirlilerin konut ihtiyacını temin edeceğinden daha yaygın 

bir yardım olacaktır. 

Çok kısıtlı şartlarda olabilen bu evler hakiki ihtiyaçları 
barındıracaktır. Vatandaşın, dar gelirli görünüp devlet yardımını 

ve müstakil parselini alıp kendisine şu veya bu yolla intikal et¬ 

miş sermayesini de ekleyerek istediği gibi konutunu geliştirmesi¬ 
ni veya yardımı bilgisizlikten dolayı en irrasyonel şekilde veya 
başka amaçlarla kullanmasını önleyecektir. 
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- Bu tür devlet yatırımları, halâ yürürlükte olan, örnğğin 
İ.İ.B. nın dörtlü sisteminin veya K.E.Y.Y. sistemlerinin sebep 

olduğu büyük şehir çevrelerindeki bir başka türlü gecekondu sahala¬ 

rı oluşmasını, altyapı yatırılan konuta verilen yardımdan daha 
fazla olan yatırım israfını, rasyonel mahalle ve konut projeleri 
ve yapım süreci getirerek önleyecektir. 

- Buralarda çok ucuz kira ile oturan dar gelirliler, bu dev¬ 
rede ya kendilerine sosyal güvenlik dolayısi ile konut sağlayacak 
bir iş kesimine girmeyi başaracak veya tasarruf yapma imkânım 
bularak onu kıymetlendirecek bir kuruma başvuracak hale gelecektir. 

- Devlet yardımı görmüş konutların hileli yollarla el değiş¬ 
tirmesi, kiraya verilmesi önlenmiş olacaktır. 

- İş hayatlarının yönlenmiş olmasına, rağmen, üstelik hane 
halkları bütçeleriyle ters orantılı olarak şekillenmiş olan sos¬ 

yal güvenlikten mahrum düşük gelir grubundaki aileler de bura¬ 
larda, razı oldukları takdirde geçici olarak barındırılabilir. 

- Kurumlarca tasarrufların organizasyonu ile yapılan konut 

kredilerinin dahi (ileride mahzurlarına daha detaylı değinilecek¬ 

tir.) küçük kooperatiflerle verilmemesi, ya iyi organize olmuş 
büyük kooperatiflere verilmesi veya kurumca çok daha büyük çaptaki 
toplu rasyonel konut inşaatlarına gidilmesi sağlanmalıdır. 

- DPT her iki Plân'da da bir yandan "Toplu İnşaata Gidilme¬ 
li", diğer yandan "K.E.Y.Y. desteklenecektir" tavsiyelerini yapa¬ 
rak düştüğü büyük çelişkiden kurtulmalıdır. 
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Özel yatırımlarla yapılmış konut binaları dahi devlet 
tarafından kontrol edilebilmelidir. 

- Konut probleminin iki parametresine daha değinelim: 

Gelişmekte olan memleketlerde nüfus artışı her sektörde 
olduğu gibi konut sektöründe de menfi bir tesir göstermektedir. 

Türkiye'de ortalama gelir seviyesi dalıyısı ile az yapı¬ 
labilen tasarrufların ($ 20) ancak $ 20 ei konuta ayrılabilmek¬ 

tedir. Tasarrufların çok iyi değerlendirilmesi lâzımdır. 

- Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının konut 
sektörü bölümleri, genillikle mahalli toplumların köy dışında 

kalan yerleşim birimlerinin sorunlarına ağırlık vermiş, köy ko¬ 
nutlarının iyileştirilmesi veya yeniden yapımı için ancak asga¬ 

ri hükümler ve olanaklar getirebilmiştir. Bu durum Plânlardan 
köy konutları sayısının iyi ve doğru bir biçimde saptanmamış olması 
ve yıllık programlardaki konut sektörü imkânlarının ancak yaklaşık 
olarak 1/10 unun köy konutlarına ayrılmasında açık şekilde belir¬ 
lenmektedir* 

- Gerek 442 sayılı Köy kanunu, gerekse koruya ilişkin diğer 

mevzuatın köy konutlarının iyileştirilmesi veya yeniden yapılma¬ 

sı için modern ilkelere paralel düşecek ortama uygun olmadığı 

bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı 1971 Yılı Programı İcra Plânında da öngörüldüğü üzere ge¬ 

rek Köy Kanunu Tasarısı, gerekse Konut Kanunu Taaarısı ile Ko¬ 

nut Kooperatifleri Kanun Tasarısının en kısa zamanda kanunlaş¬ 
ması zorunludur. Ancak hemen açıklamalıdır ki, sözü geçen tasa¬ 

rıların köy konutları sorununu da çözümleyecek biçimde gelişti¬ 

rilmesinde fayda ve zorunluk vardır. 
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- Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda konut üretimine 
yardımcı olacak vergi tedbirlerinin alınması öngörülmüştü. 1970 
de gerçekleştirilen gayri merikun vergileriyle konut üretimine 
devletin katkısının artacağı düşünülmektedir, 

- Plânın tatbik edilebilmesi için gerekli birtakım tedbir¬ 
lerin, mevzuat gerçekleşmelerinin D.P*Tı tarafından sağlanması 
gerekir. Yoksa geçen devrelerde olduğu gibi "Konut Sektörü plân¬ 
lanmamış olsaydı, netice aynı olacaktı" tenkitleri devam ede¬ 
cektir. 

- "Konut Kanunu" ve bu kanuna rağmen lüzum görülüyorsa, 

"Konut Kooperatifleri Kanunu" ve diğer ilgili mevzuat Üçüncü 
Beş Yıllık Plân belirlendikten sonra çıkartılmalıdır. 

Sonuç olarak şu görüşler de belirtilmiştir : 

- Türkiye sosyal ihtiyaçları yönünden daha çok konut yap¬ 
mak zorunda, fakat ekonomik durumu açısından konuta yapılan ya¬ 
tırımlar üretken olmadığı görüşü ile kısıtlamak zorundadır. 

Türkiye'de konut yapımı rasyonel bir yaklaşımla halle¬ 

dilebilir. Halbuki nedense memleketimizin istihdam sorununun 

halledilmesi konut sektörüne irrasyonel bir çözüm getirecek şe¬ 
kilde planlanmıştır. Konut irrasyonellik pahasına işsizliğin 

absorbe edileceği bir sektör olarak seçilmiştir. 

Ayrıca devlet karma ekonomimizde hemen her sektörü et¬ 

kileyebilmektedir. Yalnız konut sektörü bu kontrolün dışında kal¬ 
mıştır. Bu temin edilirse çok büyük adım atılmış olur. 
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Bu üç önemli probleme çıkış noktaları bulunmadığı tak¬ 
dirde konut problemi çözümlenemez. 

- Konut sektörü girdilerini inceleyecek olursak, bunun 

üç grupta toplandığını görürüz. 

- Doğal kaynaklar (Toprak, tabiat şartları ve malzeme) 

- Beşeri kaynaklar (bugünkü konut yapımındaki istihdam 
politikası, konutun rasyonel olarak 

icap ettirdiği istihdam) 

- Kültürel kaynaklar (teknoloji insanın yarattığı kaynaklar) 

Değişmeyen ilk iki kaynağın kültürel kaynak aracı ile 

harekete getirilerek en verimli şekilde kullanılması ile konut sekt 

sektörü çözümlenebilir; bu da organizasyon meselesidir. 

IV. TEŞEBBÜS VE TEKNİKLERİ ORGAlMİZASYOiNU 
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IV. TEŞEBBÜS VE TEKNİKLERİ ORGANİZASYONU 

Genel Önehiler: 

Konut sektörünün bugün görünen en önemli eksikliği sek¬ 
töre ilişkin çeşitli konu ve yönlerdeki organizasyon ve yeter¬ 

sizliğidir. Üçüncü Beş Yıllık Plan, knnut kesimi için en fazla 
ağırlığını bu yetersizliğe ve bunun giderici pratik çarelere 

vermelidir. Aşağıda belirtilen hususlar organizasyon sorunu¬ 
na ilişkin başlıca sorunları kapsamaktadır: 

-Devlet, kendi sektörü dışındaki kont üretimini hem sayısal 
hem de nitesel yönden, bugünkünden çok daha etkin bir şekilde 

kontrol edecek şekilde yeniden organize olmalıdır! 

Bu amaçla: 

. Konut sektörünün kamu birimleri içindeki başlıca sorumlu¬ 
su olan İmar ve İskan Bakanlığı kuruluş Kanunu bu yolda 
geliştirilmelidir. Veya yeni kurulacak Konut Bakanlığı 

bu sorumluluğu üzerine almalıdır. 

. Merkez örgütü ana ilkelerin uygulanmasını kontrol edecek 
yeterlikle; taşradaki örgüt kalları isi yapıcı ve uygu¬ 

layıcı kadro ve yetenekte bulunmalıdır. 

. İmar ve İskan Bakanlığının mahalli teşkilâtını etkinleş¬ 
tirecek ve bölge teşkilatını kuracak bir organizasyona 
yönelmesi şarttır. 
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. Belediyeler bugünkü güç ve inisyatifLerinin çok daha 

üstünde bir güce ve inisyatife kavuşturulavak bir or¬ 

ganizasyona sahip kullanmalıdırlar. Bu yeni organizasyo¬ 

nun sonucunda belediyelerin İçişleri Bakanlığı yerine 
İmar ve İskan Bakanlığına bağlanmasının yararları ince- 
lenmeliUr. 

. Sonuç olarak Devlet adına İmar ve İskan Bakanlığı konut 
kesiminin tümüne bina, arsa ve alt yapı yönünden hakim 
olmalıdır. Bu hâkim oluş ilke tesbiti, program, koordinas¬ 
yon ve kontrol hususlarını kapsamalıdır. 

-Yine bugünkü itibari ile konut sektörüne arz yönünden ,ne 

de talip yönünden yeteri âerecede d üzenli ve etkin bir biçim¬ 
de organize olmuş değildir. 

Bu bakımdan özellikle: 

. Finansman yönünden 

. Mevzuat yönünden 

. Teknik şart ve esaslar yönünden 

Organizasyona ilişkin yeni tedbirler alınmalı, bu tedbir¬ 
lerin amacı arzın ve talebin organize edilmesi yönünden olma¬ 
lıdır. 

Toplu konut yaptırıcı kuruluşlar ile toplu konut inşa 
edecek müteahhit firmaların kurulması, burada bir örnek olarak 

zikredilebilir. 
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-Devlet yatırımları çok defa tasarrufları organize eden 
kurum yatırımları ile karışarak mülk konutuna yatırılmaktadır. 

Bir kere devlet özel sektör karması bu sektörde gayelerine iyi 

yöneltilemiyecek bir fon olabilir. İkinci aLarak devlet yatırım- 
mınm çok yaygın bir sahaya yardımda bulunabilmesi için ANA 
İLKELER bölümünde geniş olarak bahsedildiği gibi belirli müd¬ 
detlerde dar gelirleri kısıtlı şartlarda barındırabilecek 

sadece kiralık konuta yönelmesi gerekir. Ayrıca devlet toplu 

konut yapımlarını gerçekleştirecek şirketlere kiralık teçhi¬ 

zat verebilecek inşaat makina ve araçları kurumu kurabilir. 

-Devlet konut yapımında üretici değil deneticiyle görev 

almalıdır. Bugüne kadar çeşitli resmi teşekküllür tarafından 
yapılmış konutlar, piyasa rayicinin çok üstünde bir fiyata mal 

olmuş fakat evsafça vasatın üstüne çıkmamıştır. 

-Bilhassa kiralar ayarlandıktan sonra kârsız bir yatırım 
olan kiralık konuta ne özel sektör ne de tasarrufları organize eden 

kurumlar para yatırmazlar. Kiralık konut kesimini sadece dev¬ 

let ele aLmalıüır, Personel Kanununda kuruluşu belirtilem memur 
yardımlaşma sandığı- devletle kiralık konut yapmak için işbir¬ 
liği yapmaz. Ayrıca Sanayi yatırımı yapan özel sektör konuta 

para ayıramaz. Takribi olarak 100 milyon liralık sanayi 

yatırımı 60 milyon liralık konut yatırımı isteyebilir. İşçi 
konutlarını tasarrufları organize eden kurumlar ele alır. Bu 

fikre karşıt olarak ise sanayicilerin işçilerine konut yapma¬ 

ları önerileri de yapılmıştır. Bu konutlar ançak kiralık ola¬ 

rak yapılatîLir. Yoksa işçi iş değiştirme hareketliliğini kay¬ 
beder. 
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-Toplu Konut yapacak kuruluşlara belli bir sitatüye 

bağlanarak satış tavanlarının denetimi sağlanmalıdır. 

-Kooperatifler Kanununde gerekli değişiklikler yapı

larak konut kooperatiflerinin toplu ve ucuz maliyeti konut yap
ması temin edilmelidir. Üretim tüketim ve yapı kooperatifleri 
arasında herhangi bir ayırıma yer vermemiş elan bu Kanun, kuruluş 
iznini ve denetimini Ticaret Bakanlığının yetkisinde bırakmış

tır. Ancak yapı kooperatifleri için, örnek ana sözleşmelerin 
Ticaret ve İmar ve İskan Bakanlığınca hazırlanacağı, teftiş 
ve denetlemenin İmer Ve İskan Bakanlığınca da kullanılabilece
ği kaydı vardır. Kanun gereğince kooperatifler, sırasıyla, 

kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri, Türkiye 
Milli Kooperatifler Birliği şeklinde organize olmaktadır^ 

Bu şekilde bir teşkilâtlanma içinde kooperatiflerin 

diğerlerinden ayrılmış olması, bir üst yönelin kurullarında diğer 
kooperatiflerin ekseriyeti alması halinde yapı kooperatiflerinin 

gelişmemesi mümkün görülmektedir. 

Yapı kooperatifleri kredi kaynaklarının büyük ölçüde 

İmar ve İskan Bakanlığı elinde olması kooperatiflerin mali ve 
teknik denetiminin bu Bakanlıkta bulunmasını gerektirmektedir. 

-Gecekonduya doğuran sebeplerden en önemlisi arsa ve 

alt yapı problemlerinden sonra rasyonel teşebbüs eksikliğidir. 
Bugün gecekonduyu önlemek için kullanılan K.E.Y.Y. ve varyant
ları gibi şehir ve konut topluluğu ölçüsünde rasyonel olmayan 

teşebbüs metodları gecekondu davasını halletmiyecektir. 
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-Şehirlere çalışmak üzere devamlı olarak gelen kimselerin 
yüksek kiralar muvacehesinde gecekondu yapımına tevessül etme¬ 

leri hasebiyle bu gibi mahallerde Belediye veya Hâzineye ait ar¬ 

salar üzerine küçük inşa sahalı kiralık konutlar yaparak gelen¬ 
ler ucuz bir kira bedeli ile aylık ortalama net kazançlarının 

i 20 sini aşmamak üzere kiralanması için gerekli tedbirler alın¬ 
malıdır. 

-Her şedden önce gecekondu problemi için ilk ele alı¬ 
nacak konu köyde bekâr veya ailesini köyde birakarak şehre iş 

aramaya gelmiş vatandaşı karşılayabilmektir. Gecekonduya kiralık 
konut için baş vuran bu sürekli talebe devlet cevap verebilmeli- 

dir. Çünkü büyüle şehirlerde özel teşebbüs bekâr dar gelirli ça¬ 

lışanlara hitap edecek yurt misali konut blokları yapmağa yönel¬ 
miştir. Devlet tarafından veya kamu yararlı diğer kurumlar tara¬ 
fından yaptırılacak bu tür bloklar, muayyen müddetler için çok 

ucuz olarak kiraya verilebilecek bir veya iki kişilik, yemek 

yeme istirahat gibi ortak tesisleri olan kiralık odlardan meyda¬ 

na gâir. 

Bu bekar işçiler 1-2-3 sene zarfında çalışma yön ve yer¬ 

lerini tayin etkkten sonra faydalanabilecekleri konut kredile¬ 

rine baş vurarak aile olarak barınabilecekiire bir konuta sahip 

olurlar. Ancak bu yolla gecekonduyu üreten esas kesime başından 
sahip çıkılmış oluro 

-Günümüzde bina yapımındaki proje ve yapım safhasında 
i zlenen kontrol işlemlerinin uzunluğu \e dağınıklığı üstelik, 
etken olmayışları normal konut yapım teşebbüsünü baltalayan, 

gecekonduya sebep olan önemli nedenlerden biridir. Bu konu Tek¬ 

nik Hizmetler bölümünde detaylı olarak verilmiştir. 

-Teşebbüs işlemlerinin biri olan K.E.Y.Y. sistemi 
BİNA İLKELER BÖ LÜMÜNDE bir miktar değinildiği gibi şu mahzur¬ 
larından dolayı terkedilmelidir. 
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.Rasyonel olmayan bir mahalle planlaması gerektirdiğin¬ 

den, çok fazla alt yapı yatırımı içabettirir. 

3 .Tek konut hatta tek katlı konut yapımını getirdiğinden 
buna olarak da daha fazla yatırım ister. 

.Evini kendi yapanın eğitilmesini ister ki bu eğitim, 
inşaat bittikten sonra kullanılmayaaak ölü bir eği¬ 
timdir. 

.Yapım esnasında iyi bir kontrol sistemi ister ki pro¬ 
fesyonel inşaat ekiplerinin kontrolü bile yapılamamak¬ 
tadır. 

.İLzeme alımında parakendecilikten dolayı israfı; bil¬ 
gisizlikten dolayı aldanmaları getirebilir. 

.Kendi emeklerini katacaklar1! zannıyla yardım edebilen- 
ler çok defa; köylerde dahi kendi kendilerine taşaron 

bulma çabalarına gitmektedirler. Böylece işçilik pa~ 

rekendeciliğine de sebep olmuş olur. 

.Eve yapılacak yatırımların başka yönlere kayması inşaa¬ 
tın gecikmesi de çok karşılaşılan muhzurlardandırb 
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Bütün bunlara karşımık K.E.Y.Y. sistemi bazı finansman 
zorunluklarından ve politik nedenlerden dolayı savunulmaktadır. 

Bu taktirde "evini yapma nakdi değil, aynı (özellikle yapı ele¬ 
manı) yardımı yapılmalıdır" önerisine katiyetle riayet edilmeli¬ 
dir. 

Köy Konut  Yapımı Organizasyonu 

2510 Sayılı kanuna ek olarak çıkan 1306 sayılı kanu¬ 
nun 1 inci ve 2 nci maddesine göre; 

Hükümetçe vücuda getirilecek baraj, hava alanı, fab¬ 

rika, ekonomik ve savunma ile ilgili diğer tesisleri inşaası, 
tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması ğbi amaçlar için yapı¬ 
lacak kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanması sebebiy¬ 

le taşınmaz mallarının kısmen veya tamamen ellerinden çıkması 

neticesi yerlerini terk etme zorunda kalanlar 2510 sayılı Ka¬ 

nunun hükümlerine göre isken edilirler demektedir. 

Bu tep iskân köy ve şehir ayırımı yapmadan genel an¬ 

lamda iskânı kapsamaktadır. (Keban, tarımsal iskanı - Diyarba¬ 
kır'da, Ceylanpmar İkicırcıp tarımsal verleşimi, v.s.) 

-Köylerde konut sorununun çözümlenmesi, kişilerin veya 
belirli küçük toplulukların gerek ekonomik, gerekse teknik yön¬ 

lerden olanakları dışındadır. "e bu olanaklar, sorunu çözümlemeye 
yeterli değildir. Bu konudaki girişimlerin ülke düzeyinde, huku¬ 
ken yetki ve olanaklarla donatılan örgütlerce yapılması gerekir. 
Burada önerilmek istenilen konut kooperatifleridir. Bu konudaki 
Tasarının kanunlaşması, zorunu önemli ölçüde çözümleyecektir. 
Şu husus bir gerçektir ki, köylerde konut sorununu beş yıllık 
bir zaman ölçüsü içinde topyekûn halletmek söz konusu olamaz. Bu 
nedenle konuya, Kalkınma genel ilkelerine uygun olarak ortamın 
en uygun görüldüğü ve gerçekleytirme oranı yüksek pilot proje 
bölgeleriyle girmek faydalı yol olur. 
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Bu güne kadarki uygulamalarda, konuya ilişkin örgüt¬ 

lerden İmar ve İskan Bakanlığının, afet evleri, Köy İşleri Ba¬ 
kanlığının ise özellikle göçmenlere ilişkin yerleşimlerle ilgi¬ 

lendikleri görülmüştür ki, bu faaliyetlerin sorunu çözümlemekte¬ 
ki yetersizlikleri gözle görebilir niteliktedir. 

-Köy konut ve yerleşim Genel Mûürlüğü kurulmalıdir. 

Tasarrufların konuta yatırım kurumları için organizas¬ 

yon önerileri: 

Şimdiden konut yapımında önemlice yer tutmakta olan 

(1970 için fo 17) teserruflarm organizasyonu yapan kurumlar, 
devletçe geliştirilmelidir. Ancak bu yolda özel sektör yatırım¬ 
ları kontrollü olarak konuta keJdırılablir. Aşağıda bu kurum- 
larla veya bu konuya yönelecek kurumlarla ilgili istatistik ve 

önerileri bulacağız. 

-Emlak Kredi Bankası 

Emlak Kredi Bankası sermayesinin $ 50 sinden fazlası 
devlete ait olmak hasebiyle daha dar gelirlilere, küçük ve 

kiralık konut yapmak yönüne gitmelidir. 

-Sosyal Sigortalar Kurumu 

Mesken inşaasma müsait paralar, açılan kredilere 
nazaran 813 milyon lira gazladır. Kooperatifçiliğin gelişme¬ 

miş olmasından ve Kurumca sigortalılar için yaptırılan mes¬ 
kenlerin mahdut kalmasından ileri gelen bi fazlalık, Kurumun 

diğer plasman sahalarına yatırılmıştır. 
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Sosyal Sigortalarda ihtiyarlık ve malûllük kesenekleri 
gibi bir konut keseneği de mevzuatına almaktadır. 

Yukarda da ifadesine çalışıldığı üzere konu ile direkt i'.'.g 

ilgili mevzuat bir kanun maddesi (teşkilât kanununun değiştiril¬ 
miş 20. madde) ve birden 71 yayın o.lu yönetmelikten ibaret bulun¬ 
maktadır. Bu yönetmelik bir iç yönetmelik mahiyetinde olduğundan 
uygulamalarda buna aykırı kararlarla işlem yapılabilmektedir. 

Bu suretle aynı durumda olan iki muhtelif yapı kooperatifine 
değişik uygulama yapabilmektedir. Bunun sakıncaları açıktır. 

Ayrıca yönetmelik bu günün ihtiyaçlarına cevap vermemek¬ 
tedir. Bu itib arla tek tip uygulamanın sağlanması için idari organ¬ 
ların müdahalesini önleyen bir tüzüğe ve buna uygun bir yönet¬ 

meliğe ihtiyaç vardır. 

-Konut ile ilgili işleri yürütmek üzere Finansman ve 
denetimi Kurumca yapılacak bir kuruluşa gidilmelidir. Bu bir teşki¬ 
lat kanunu olduğundan, bu husus sağlanıncaya kadar ilgili bürolar 
tek bir müdürlük emrinde toplanması uygun görülmektedir. Böyle- 
ce iki müdürlük arasında yapıla gelen bir takım işlere gerek 
kaimeneağından uygulamalar da zaman ve emek tasarrufu sağlanmış 
olacaktırb 
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İşçi konutlarıyla ilgili görevlerin bir müdürlük halin¬ 
de düşünülmesi ve kabulü yeni bir arganizasyonu da beraberinde 
getireceğinden, ayrıca, faydalı görülmektedir. 

Bugün her iki müdürlük kadrolarında yer alan idari ve 

teknik elemanlar bu iş için, yetiştirilmiş Ve eğitilmiş olmama¬ 
larından dolayı kat1i yeteneklere sahip bulunmamaktadırlar. Yeni 
müdürlük elemanları bu eksiklikler dikkate alınarak seçilmeli ve 

yetiştirilme imkanları sağlanmalıdır. Ayrıca bu müdrlük içinde; 

teknik, finans, sosyal ve yönetim konularında araştırmalar ya-*, 
pacak bir ünite mutlak kurulmalıdır . 

-Kurum şubelerinde iş hacmiyla oranlı idari ve teknik 
büroların, yeter miktarda ve yetenekli memurlarla kurulmasına 
zorunluk vardır. Bu bir bölge teşkilatı kurulması suretiylede 
çözümlenebilir. 

-Kurumun konut konusundaki çalışmalarının ağırlık mer¬ 

kezinin kooperatifken (Bilhassa küçük kooperatiflerden) alınarak 
toplu konuta kaydırılması, faydalı hatta zaruri görülmektedir. 
B u hususun tahakkuku için İmar ve İskan Bakanlığı ve Belediyeler 
yakin işbirliğini sağlıyacak bir düzenin kurulmasına kesin zorun¬ 

luk duyulmaktadır. Ancak bu düzen kurulması ile konut maliyetle¬ 

rinde önemli bir faktör dan arsa ve alt yapı bedellerinde büyük 

ölçüde tasarrufların sağlanmasının mümkün olabileceği düşünül- 
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T.C. Emekli Sandığı 

-"Genel bir öneri olarak Emekli Sandığı ve Sosyal 
Sigortalar Kurumu kapsamına giren herkesin konuta kavuşturul¬ 

masını devlet üzerine almalıdır. Bu amaçla T.C. SOSYAL KONUT¬ 

LAR KURUMU kurulmalıdır." denmiştir. 

-Ayrıca Emekli Sandığı, memurun konutlandırılmasmın 
Personel Kanunu ile Memur Yardımlaşma Sandığına bırakılmasına 

karşındır. Bu görevi kurulmuş hazır bir organizasyon olmaları 
ve ayrıca inşaat yaptırma tecrübelerinin olması hasebiyle kendi 
bünyelerine almak isterler. Sandık emeklilere huzur evleri yaş¬ 

lılar için yurtlar ve memurlara tatillerinde dinlenme köyleri 
yapmağı da öngörmektedir. 

Ayrıca Kamu Kuruıslarının plasman spakülasyonunun 

konusunda şu kritik de yapılmıştır. 

Bugün arsa- ve r'r.şaat spekülasyonunun daha çok sosyal 
sigortalar kurumu ve T.C. Emekli sandığı gibi kamu kurumlan yapmak 
talar. Bunlar çeşitli nedenlerle proje tahminlerinin birkaç 

katı maliyete mal olan yatırımlarını kısa sürede amorti yoluna 

gitmektedirler. Fiyat amili olarak (emsal teşkil ederek) toplu¬ 
ma kötü bir gidişe öncülük etmektedirler. Neticede fiyatları 

yükselttirmekle spelüküsyonlannı işçilere, memurlara emeklilere 

ödetmektedirler. Bu sebeple, bu kurumlar sanayi yatırımlarına 
yönelmelidirler. 

Özel Sektör Konusunda 

Oragnizasyona finansman yolundan bakıldığı zaman 
konut yatırımından büyük yeri alan özel sektörün organize olma¬ 

sının gerektiğini devletin denetiminde halk şirketlerinin ko¬ 

nulması lâzım geldiği belirtildi. Ayrıca konuta hizmet eden sa¬ 

nayinin küçük teşebbüsler halindeki dağınıklığından kurtarıp 
büyük teşebbüsler halinde organize edilmesi de problemi çözü¬ 

müne yardımcı olacaktır. 
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Toplu konut yapan şirket ve kooperatifler kredi eli 

teşvik edilmelidir. Bugün bu teşvik tamamen kâğıt üzerinde 
kalmış oLup konut yapan teşekküller kentin elt yapı masrafları¬ 

na alınmakta 10 dairelik bir apartmanda konut başına takriben 

1.000 % olan alt yapı masrafları, 100 dairelik bir sitede 
konut başına 400,-TL'na yükselmektedir. 

V. FİNANSMAN 

Genel Öneriler 

Konut yatırımları $ 20 nin üstüne çıkartılmalıdır. 
Bunan kalkınma hızını azaltıcı tesiri olmayacaktır. Konut da 

harekete getirdiği endüstriden dolayı üretken bir yatırım sayı¬ 
labilir. 

Konut yatırımlarını esas alarak; 

-Kontrolsüz özel münferit yatırımlar 
-Tasarrufların yöneltilerek yatırılması (sosyal güven¬ 
lik kurumlan yatırımları) 

-Devlet yatırımı 

-Belediye bütçelerinden ayrılan paylar 

olarak dört grupta toplayabiliriz. 

Özel münferit yatırımlar, sosyal ve ekonomik ihtiyaç¬ 
larımıza göre kontrol edilemediği için kısıtlanması arzu edilen 
yatırımlardır. Yeni finansman kanunu azalmayı temin etmiştir, 
tahmin ediyoruz; meselâ bugün Ankara'da $ 50 bir azalma görül¬ 
müştür. 
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Özel sektör yatırımlarından gayrı olan kontrol edilebi¬ 
len yatırımlar 31 e ulaşmıştır. Geliştirilmesi gereken bu 
kesimi aşağıda görelim: 

Tasarrufların yöneltilerek konuta yatırılması bugün 

dahi konut yatırımlarının $ 17 sine ulaşmıştır. Bu kesimin konut 
yatırımının esasını teşkil etmesi gerekmektedir, bütün organizas¬ 

yon ağırlığının bu kesime verileçek geliştirilmesi teşviki ge- r 
rekir. 

{ 
Diğer taraftan, başka sektörlere verilen krediler için¬ 

de konut kredilerinin yeri yıldan yıla düşmekte olan 1967 yılın¬ 
da genel kredilerin % 7 sini teşkil etmekteydi .(Bu oran 1962 de 

12 civarındaydı). Bu oran İngiltere'de $ 15, Fransa'da İ<> 28, 
İsrail'de İ° 11 civarındadır. 

Mesken kredileri üç dört kademe halinde verilmelidir. 
Örneğin, en düşük faizli krediler net olarak 50 metre karenin 
üzerinde olmayan konutlara en çok sayıda ve en uzun vâde ile, 
daha yüksek faizli krediler 50-75 m lik meskenlere daha az sayı- 

——-—2 
da ve daha kısa vâde ile, en yüksek faizli krediler 75-100 m 
lik konutlara en az sayıda ve en yüksek vâde ile verilebilir. 

Sınaî yatırımda bulunan kuruluşların çalıştırdıkları iş¬ 
çilere ödeme kabiliyetlerine göre tesbit edilecek kiısLık konut 

yapmalarını sağlamak üzere bu kuruluşlara kurumca kredi açılması 
imkânları temin edilmelidir. 
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Bu fikre karşıt olarak, ayrıca sanayi yatırımı yapan 

özel sektör komita para ayıramaz. Takribi olarak 1.00 milyon li¬ 
ralık sanayi yatırımı 60 milyon liralık konut yatırımı isteyebilir. 

İşçi konutlarını tasarrufları organize eden kurumlar ele alır. 

fermaye şirketlerinin gayrı safi iratlarının % 2 si 
işçiler için lojman, bekâr pavyonları kurulması amacı ile har- 

camalıdır. İşe giren herkesten emekli oluncaya dek yuhut emekli 
olduğu halde borçu bitinceye dek konut primi kesilmelidir. 

Devlet yatiri .mİarı çok defa tasarrufları organize eden 
kurum yatırımları ile karışarak mülk konutuna yatıra.lmaktadır. 

Bir kere devlet-özel sektör karması., konut sektöründe gayelerine 

iyi yönelt ilemeyecek bir fon olabilir. İkinci olaak, devlet ya¬ 
tırımının çok yaygın bir sahaya yardımda bulunabilmesi için belirli 
müddetlerde dar gelirlileri kısıtlı şartlarda barındırabilecek 

sactee kiralik konuta, yönelmesi gerekir. Bu konuya daha detaylı 

olarak ANA İLKELER bölümünde değinilmiştir. 

Kalkınmanın her sektörde birbirine paralel olarak git¬ 

mesi lâzımdır, konut sektörüne de devletin düzenleyici ve yatı¬ 
rımcı olarak gereken yarini alması lâzımdır. Devletin 10 

katkısı yetmez, bu $ 50 ye çıkarılmalıdır. Vergi müeyyidesi dev¬ 
let yatırımı için yegâne araçtır, bu yeterli değildir. Devletin 
V 
<konut yatırımlarında^ Jcullanmak üzere sermaye piyasasını kurnalı 
dır. Bu, faiz sübvansiyonu ile halledilebilir. 
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Bilhassa kiralar ayarlandıktan sonra kârsız bir ya¬ 

tırım olan kiralık konuta ve özel sektör ne de tasarrufları 

organize eden kurumlar para yatırmazlar. Kiralık konut kesimini 

daha çok devlet ele almalıdır. 

Devlet yatırımlarının bazı kaynaklardan zorlayıcı 

tedbirlerle mâli güçlendirilmesi faydalı görülmektedir. Şöyle ki: 

Kentlerde kanunun yarattığı değer artışlarının kamuya 

döndürülmesi için imar planı kararlarına ait iskânı aşma, kat 

arttırma, kullanış amacını değiştirme gibi uygulamalar merkezî 
imar komisyonu onayı ile yapılmalı, binalardan oluşacak değer 
artışları belli bir oranda imar vergisi. 

2. Kentlerin kolaylık tesisleri ile medenî ihtiyaç 

giderlerinden, su , yol, elektrik, akaryakıt, içme suyu v.s. 
bedellerinden kentleşmeye katılma vergisi, 

4. Kente girenlerden kent olanaklarından yararlanma ica- 
bi belli bir oranda alman vergiler, 

5. İktisadî devlet kuruluşları imalatından bir oranda 
katkıları, 

3. Lüks tüketim meddeleri bütününe şâmil adda vergi¬ 
leri 

6. Standart ölçü dışındaki konutlardan kademelendiri¬ 
lecek iştirak hakkı. 
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7. Taşınmaz malların vergi esas bedelinden değer artış 
bedel farkının normbal vergilendirmesinden fayrı iştirak payla¬ 

rının bazıları kısmen, bazıları tamamen bir fonda taplanmalıdır, 

Köy konutları sorunun çözümlenmesi için gerekli mâli 
olanakları sağlamak amacı ile fonu, ağırlık Ziraat Bankasına ve¬ 
rilmek şartı ile değer banka ve kuruluşlardan sağlanacak en az 

750 milyon TL. sermayeli 'Köy İar Bankası" kurulmalıdır. Bu su¬ 
retle köylünün iskân ve sağlık şartlarının düzelmesi sonucu ekono- 

nik verim ve artmış olacaktır. Bankaca köylüye az faizli uzun 
vadeli kredi verilmelidir. 

Bazı nedenlerle esasen yeni ve iyibir konut için büyük 

ihtiyaç duymayan, genellikle mâli olanaklardan yoksun köylüye 
konut finansmanlarını yükleme isabetsiz bir davranış olacaktır. 
Şu halde, konutların yapımında devlet köylüye daha uzun vâdeli 
krediler açmalı, bazı devlet kuruluşlarınca satılan mallarda in¬ 

dirimler sağlanmalı veya maliyetin belirli bir bölümünü doğrudan 
doğruya karşılamalıdır. 

Konut Kiraları 

Konut kiraları rayiç de*ğer üzerinden tesbit edilirken, 

vâdeli faiz nisbeti dikkate alımmalı ve beş yıllık fiat artışı 

ortalaması bundan düşülmelidir. Çünkü tasarruflar fiat artışları 
ile değerden kaybederken, gayrı menkuller ise en az o nisbette 

değer kazanmaktadırlar. 
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Konutların yıllık kirası konutun rayiç değeri üzerin¬ 

den vâdeli faizin İ<> 60 onı aşamamalıdır. Mesel;a, vâdeli faiz 
$ 9 olduğundan konutun rayiç değerine göre yıllık kira nisbeti 
İ° 9 x İ° 60= °/° 5.4 dür. Yani 100.000 TL.lık bir dairenin yıllık 

kirası 5.400.-TL. aylık ise 450.-TL.dır. 

Kaloriferli dairelerin masrafları ile ikametin ge¬ 

rektirdiği masraflar kiracıya ait olmalıdır. 

Bu hükümlerin kira gelirlerini (iratlarını) baltala¬ 
yacağı açıktır. Diğer tedbirler de öngörüldüğünde konut alanı 
cazibesini yitirecektir. Tabii ki bu durumda konut arzı aiala- 

cak, talep fazlalığı da ortaya çıkaçak, nitecede kiralar gizliden 
gizliye yüksek muamele görecektir. Meselâ, bir hava parası söz 

konusu olabilecektir. Ancak, bu durumlara düşmemek için devlet 
millî ihtiyacı karşılayacak şekilde konut yapımını, kuracağı 
sosyal konut kurumu ile üzerine aldığı taktirde muhtemel tehli¬ 
keli gelişmeler önlenebilecektir. 

Konutla İlgili Vergilendirme Konusu 

1970 de yürürlüğe giren Finansman Kanunu ve Eml$k 
Vergisi Kanunu Birinci ve İkinci Plan d önlemlerinin ortaya doyduğu 
objektiflere ve ihtiyaçlara göre ekonomik düzenleme, vergi tekni¬ 

ği ve finansman gerekleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Ancak bu tedbirler dikkatle izlenerek gerekli düzeltmeler 
yapılacaktır. 

İzleme ve düzeltmeler yapılırken, tedbirlerin sosyal 
nitelikte konut yapımını teşvik edici olmasına ve bu konuda mülk 

konutlara öncelik tanınmasına çalışılacaktır. 
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Komisyona, sözü edilen konunlar hakkında Maliye Bakanlı¬ 

ğında, kanunların kritiği hakkında özel sektörden geniş iki ra¬ 
por verilmiştir. 

Koni ile ilgili diğer öneriler : 

2 
-Lüks konut tarifi yalnız M ye bağ]ı olarak dar bir 

anlamda yapılmıştır. Bu tarif, asgari konfor şartları dışında 

kullanılan malzeme ile birlikte şününülerek yeniden yapılmalıdır. 
Bu suretla tanımı tamamlanacak lüks konutlara yapımlarını 

azaltmak gayesiyle ilâve yeni mâli külfetler yüklenmelidir. 

-Sözü geçen kanunlar lüks konut yapımının bir miktar 
azaltmıştır. Halk standardı ve sosyal konut niteliklerini haiz 

toplu konut yapımını teşvik bakımından mezkûr kanunlara lâve 
2 

terbirler getirilmelidir. Örneğin, 70 m den küçük konutlar için 
emlâk olam vergisi muafiyeti tanınmalıdır. 

-Sosyal Sigortalar Kurumu için; kooperatiflerin öe 
Kurumun yaptırip verdiği meskenlere tanınan $ 50 emlâk alım 
vergisi indirimi, Emlâk Kredi Bankası, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
ve diğer toplu konut yapan rüesseselere de tanınmalıdır. 

Konutların İhtiyaca Göre Düzenlenmesi İçin ¥ergi 

tedbirirri Teklifi 

Devlet sanayileşmesi hedef alındığına göre bütün kay¬ 
nakları bu istikamete seferber etmelidir. Bu sebeple büyük meb¬ 

lâğlara varan tasrruf ve kazançların ihtiyaç dışı gayrimenkul 
edinmeye hasredilmesi sert vergi tedbirleri ile önlenmeli ve 

fazla oknut edinmenin cazibesi yitirilmelidir. 
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Nitekim her aile için en fazla 150 m lik bir konut 

ihtiyaç kabul edilmeli ve fazla mülk edinmeler geometrik artış şek¬ 
linde müterakki vergilerle önlenmeli ve mevcut ihtiyaç fazlası 

konutlarda yine aynı tedbirlerle satışa zorlanmalıdır. 

Bir aile için veya 18 yaşından büyük, aile teşkil etme¬ 
yenler için bir konut ihtiyaç olarak kabul edilmiştirb 

EMLAK ALIM VERGİSİ (Rayiç Değer Üzerinden) 

Konutlar İçin : 

İhtiyaç $ 1 $ 5 

1.İhtiyaç fazlası $ 10 $ 30 

2. $ 30 $ co o 

3. $ 90 $ 70 

AB C 
2 2 2 

100 m için lOfc-150 m için Lüks 150m içan 

$ 9 
$ 90 
$270 
$810 

EMLAK ALIM VERGİSİ (Rayiç değer üzerinden arsa alım- 
2 1arında (ihtiyaç 200 m teşbit edilmiş olsun) 

2 2 2 
200 m 200-300 m 300-500 m 

İhtiyaç $ 1 $ 10 $ - 
1.İhtiyaç fazlası $200 $ 400 $ 800 
2. " " $400 $ 800 $ 1600 
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YILLIK EMLftK VERGİSİ (Belediye sınırları içi: 

Yıllık. Ar s a Yercisi (Rayiç değer üzerinden) 

200 m2 200-300 m2 
İhtiyaç $ 1 $ 4 
1. İhtiyaç fazlası İ° 20 $ 40 
2. " " $ 40 1° 80 

YILLIK BİNA VERGİSİ (Her m2 için) 

2 2 2 
100 m 100-150 m 160 m 

İhtiyaç 5 Tl/m2 10 TL/m 20 TL/m 
1.İhtiyaç fazlası 25 " 50 " 100 " 
2. " " 50 " 100 " 200 " 

Bir konutu olup da onu satarak başka bir tane almak iste- 
yeninbelirli bir süre içinde satacağını Mâliyeye bildirmesi şar¬ 
tı ile vergi indiriminden yaarlanılması da dikkate alınmalıdır. 

Konut Kredisi Veren Kurumlar 

İkinci Beş Yıllık Planda ’Konut kredisi veren kurumlar 
kaynaklarının tek elden kullanılmasına imkan verecek şekilde dü¬ 

zenlenecektir" tedbiri görülmektedir. İkinci Beş Yıllık Konut 
rastlanmadığı halde Planda yer alan 
ile yerine getirilmemiş olan bu öne- 

ri herhalde sadece şöyle dmalı idi : "Kredi verme esasları, ko¬ 

nut sektörünü organize etmekle sorumlu olan İmar ve İskan Bakan- 

lığı tarafından kurumlarla yapılacak müzakereler sonunda konul- 

malıdırb ve kredi tahsisi denetlemesi gene İmar ve İskân Bakanlığa 

I İhtisas Komisyonu Raporunda 
ve kurumlar m karşı k&yma.sı 
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tarafından ypılmalıdır". Yoksa kredi veren kurumlar hitap ettik¬ 
leri ihtiyaçlı kesimini daha iyi tanırlar ve alacaklarını daha 

kolay takip edebilirler, en nihayet konularında ihtisaslaşmaya 
gitmişlerdir. 

Kredilerin tek elden verilmesi gereksiz bir merkeziyetçi¬ 

liğe ve bürokrasiye yol açacaktır. 

Kredi veren kurumlarla ilgili bazı açıklama ve Öneriler : 

) 
Emlâk ve Kredi Bankası: 

Bunan Türkiye Eml£k Kredi Bankasının fonksiyonunu ifa 

zammından gerek finansman temini yönünden kaynaklarının takviyesi 
ve keza mevzuat yönünden olmak üzere iki kısımda mütalâası yerin¬ 
de olacaktır. 

Kaynaklarının Takviyesi: 

A) Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının 300 milyon liradan 
ibaret kendisine mevdu görevlerinin ifası ve bilhassa konut kre¬ 

dilerinin finansmanı için nominal sermayesi 15.11.1966 tarihinde 
783 sayılı Kanunla 1 milyar liraya çıkarılmıştır. 

Bankanın öz kaynaklarının dışında gelen sermayesinin yıl¬ 

lar itibariyle durumu tetkik edildiğinde, her yıl finansman prog¬ 

ramı hazırlanırken, Hâzineden tahsil edilmesi derpiş olunan miktar¬ 

ların çok dunundaki meblâğların bütçeye konduğu ve bunların da 

ekseriye tahsilinin mümkün olmadığı görülmektedir. 
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1968 yılında bütçeye konan 70 milyonun kamamı, 1969 yılın¬ 
da konan 30 milyon liranın 20 milyon lirası iptâl edilmiş, 1970 

> 

yılında da hiçber miktar tefrik edilmemiştin. 

Halbuki sermaye tezyidi dolayisiyle hazırlanan raporlarda 
arttırılan sermayenin üç yılda tamamlanması öngörülmüştür. 

Sermaye arttırmamdan bugüne kadar fiilen yapılan tahs i- 
lât miktarı 138 milyon liradan ibarettir. 

Banka kuruluş kanunun 7. maddesinde göre Hazinenen işti¬ 

raki bu şekilde seyredince uzun v&deli ve düşük faizli konut 
kredilerine tahsis edilecek mabgağ hazalmakta, dış kaynak olarak 
maliyeti daha yüksek olan mevduatın bu kredi nev4ine kaydırılma 
mecburiyeti hasıl olmaktadır. Bu hal Bankanın kârlılık ve verim¬ 
liliği ile, keza kaynak yaratma imkânı azalmaktadır. 

Bu itibarle, Bankanın uzun vâdeli kaynaklarının takviye¬ 
sini teminen sermaye tahsilâtmın yatırılması temin edilmelidir. 

b,) 775 sayılı Kanunun 14. haddesinde göre teşekkül eden 

fona katılma yapı olarak her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile 
kararlaştırılan meblâğlar üzerinden 1966-1970 yılları arasında 
yatırılan paralar 140 milyona bağli olmuş bulunmaktadır. 

Bu konuda gerek 1970 yılı İcra Planında ve gerekse Türki¬ 
ye Büyük Millet Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
Başkanlığı raporunda mevzubahis tediyelerin Bankaya külfet 

olmaktan kurtarılarak tediye edilmiş miktarların iadesini mümkün 
kılacak idarj ve kanunî tedbirlerin alınmasına temas edilmiş 

olmasına rağmen, bugüne kadar konu halledilmemiştir. 
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Bankanın k;arlılık ve verimlilik durumu ve yarıca konuta 

ait finansman kaynaklarının takviyesi nazara alınarak "bunun ke¬ 

sin "bir şekle "bağlanması faydalı olacaktır. 

Bu nedenlerle Yıllık Kalkınma Planları gereğince 

düşük faizle verilmesi gereken konut kredilerinin kaynağı 
temin edilmediğinden, plan ilkelerine göre hareket edilmekte 
güçlük çekilmektedir. 

440 sayılı Kanuna göre kurulmuş "bulunan mülga İktisadî 
devlet teşekküllerini yeniden düzenleme komisyonu tarafından 

hazırlanan ve bütün iktisâdı devlet teşekkülleri için aynı esas¬ 
ları ihtiva eden Bankanın Yeni Kuruluş Tasarısının ele alına¬ 
rak kanunlaşmasının temini ve buna göre bilhassa konut kredile¬ 
rinde sağlanacak esneklik sayesinde banka faaliyetlerine da¬ 
ha dinamik bir yön verilmesi mümkün olacaktır. 

f 

Plânlı döneme geçiş tarihinden itibaren yıllık icra prog¬ 
ramlarında yer alan ve konut kredilerinin aynı düzende ve gere¬ 

kirse tek elden yrütülmesi şeklihde ifadesini bulan tedbir ger¬ 

çekleştirilememiştir. Bu konuda koordinasyonun temini kıt kaynak- 
larin daha verimli kıû 1 anılmasını sağlayabilecek.!ir. 

r 

Konut yapımına ayrılan imkânlar İmar ve İskân Bakanlığı¬ 
nın ve diğer kamu kuruluşlarının konut programına ayırdığı imkân¬ 
ların konut kredisi veren Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının yap¬ 
tığı tahsislerle birlikte bir kredi fonu şeklinde adı geçen 

Bankaca değerlendirilmesi Bakanlığın ve kamu kuruluşlarının ha¬ 
zırlayacağı programa uygun olarak temin ve tevzi edilen arsalar 

üzerinden inşa edilecek konutların mevcut konut kredilendirme 

usûlleri dahilinde Bankaca sağlanması için gerekli tedbir sağ¬ 
lanmalıdır. 
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Konut kredisinde bir koordinasyon ortaya getirilmelidir. 

Türkiye'de esasen kıt olan konut kredisi kaynaklarının 
en yararlı şekilde kullanılması için böyle bir merkezğ koordinas
yona ihtiyaç vardır. 

1951 yılından beri Türkiye'de sadece Türkiye Emlak ve 
Kredi Bankası tarafından uygulanan yapı tasarrufu sisteminin 

batı ülkelerindeki tatbikata benzer şekilde teşvik edilmesi 
örneğin, yapı tasarrufuna prim verilmesi veya vergi muafiyeti ta

nınması gibi konular Vatandaş tasarrufu ile kamu kaynaklarının 

birleştirilmesi ile finansman teminine çalışılmalıdır. Yapı ta

sarrufu sandıklarının kuruluş, çalışma, denetim v.b. esaslarına 
ait kanun çıkarılmalıdırb 

Konut kredileriin finansmanında en büyük rolü oynayan 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasının kaynakların takviyesi bakı
mından 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33. maddesine istinaden 

T.C. Merkez Bankasına yatırılacak munzam karşılıkların en çok 
°/° 20 si Merkez Bankasınca tesbit ve Bakanlar Kurulunca tasvip 
edilecek esaslar dairesinde T.C. Ziraat Bankasına ziraî kredi

lerin finansmanı olarak tahsis edilmektedirb Aynı şekilde Tür
kiye'nin konut politikasında gerekli finansmanı sağlamak bakı-
mmdan konut finansmanlarına da bu kaynaktan belli bir oranın 
tahsisi için gerekli kanunî ve İdarî tedbirler alınmalıdır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu 

Organizasyon kötülüğü yüzünden, açılan krediler tamamiyle 
yatırıma verilmemiştir. 
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1970 yılı snnu itibariyle Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası 

aracılığı ve Kurumca doğrudan doğruya işçi yapı kooperatiflerine 

açılan kredilerin toplamı 2.044 milyar lira, Kurumça yaptırılıp 
sigortalılara tahsis edilen meskenler sebebiyle kullandırılan 

Vbhoİ#**0***''*’'   

kredinin toplamı da 55 milyon lira olmak üzere cem1an 2.099 mil¬ 

yar liradır. 

Mesken inşasına müsait paralar açılan kredilere nazaran 

813 milyon lira fazladır. Kooperatifçiliğin gelişmemiş olmasın¬ 

dan ve Kurumca sigortalılar için yaptırılan meskenlerin mahdut 
kalmasından ileri gelen bu fazlalık Kurumun diğer plasman saha¬ 
larına yatırılmıştır. 

Üçüncü plan döneminde her yıl karşılıkların en çok % 25 
leri 600 milyon lirayı bulacağı, Kurumca işçi meskeni inşasına 
hız verilmesi, kooperatif sayılarının çoğalmakta olması neden¬ 

leri ile bu miktarın üstünde dahi mesken fonuna ihtiyaç duyula¬ 

cağı umulmaktadır; sancak câri giderler ile sigortalılara aylık 

vesair namlarla yapılacak ödemeler, tahvil, gayrimenkul mübayaası, 

v&deli hesap açılması gibi planlamanın ve jlâsman programının ön¬ 
gördüğü yatırım câri yıl tahsilâtmdan karşılanacağı cihetle 

işçi meskenlerine Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde her yıl 400- 
450 milyon liradan fazla bir miktarın ayrılmayacağı tahmin edil- 
raektetLr, bu miktarla... ilgili daha nisbetli tahminin Sosyal Güven¬ 
lik ve diğer ihtisas komisyonlarının Üçüncü Be şYıllık Plana ait 
çalışmalarının sonunda yapılabileceği de tabiidir. 

Emekli Sandığı : 

İkinci Beş Yıllık Planda"Emekli Sandığı ve konut kredisi 
verecek imkâna ve düzene kavuşturulacaktır" tavsiyesi yapıldığı 
halde personel kanunu ile bu işle kurulacak "Yardımlaşma Sandığı' 
Kurumu görevlendirilmiştir. Kurulu düzeni ve geçmişteki inşaat 
tecrübeleri ile devlet memurlarını toplu inşaat yaparak konuta 
kavuşturma görevini başarıyla yapabilecek ve hatta bu konuya yö- 



nelraekte gecikmiş olan bu kuruma paralel bir yenisinin kurulması 

da gereksiz Ur dublikasyondan^ba- şka birşey değildir. Memur maaş¬ 
larından yapılan yeni yardışlaşma keseneği konut yatırımlarından 

in» ‘fr1*1*1'*" 

kullanılmak üzere Emekli Sandığından toplanmalı idi. Kurum normal 
konutlardan gayrı yaşlılar izin "huzur evleri" ne de yönelmek is¬ 
temektedir. 

VI TENİK HİZMETLER - KONTROL SİSTEMLERİ 

Tekmik hizmetler bütün inşaat sahasında olduğu gibi konut 
sektörü kesiminde de eksik ve veya iyi işlemez durumdadır. 

-Yapımın bölümleri ile ilgili şartnameler her müessesenin 
kendi bünyesinde diğerlerinkinden farklı olarak , çok defa bün¬ 
yemize uydurulmadan yabancı memleketlerinkiler doğrudan doğruya 
alınarak ve ayrıca, kanuni bir dayanakları olmadan hazırlanmış¬ 
lardır. Bunlara paralel olarak Türk Standartları Enstitüsü tara¬ 

fından da yani ma.hiyette konular standart olarak belki gene çok 
iyi olmayan çalışma metodları ile - hazırlanmağa başlanmıştır. 
Şimdiye kadar gerektiği kadar gerektiği şekilde hazırlanamamış 
ve koordine edilememiş olan bu konu bütün, yapım sektörüne k hitap 

edebilecek bir müessese tarafından ele alınarak (örneğin Yapı 
Araştırma Enstitüsü) bütün ilgili müesseselerin ve özel sek¬ 
törün iştirakiyle ortak ve bünyemize uygun şapı şartnamelerinin 
hazırlanması gerekir. 



- 90 -

-T.S,iS*ülc hasırlanan otıuıdarllorın daha güvenilir çalışma 
metodları ile haz ırlat ılmasmın sağlanması gerekir. 

-Binaya ait proje hizmetlerinin mimarı projeden gayrisinin 

(statik tesisat, aydınlatma gibi) hazırlanmış metodları ve 
gereken hizmete cevap verip vermedeğinin rasyonel ve ekonomik¬ 

liğinin kontrol edilebilirliği vardır. Ayni düşeyde bölge metod- 

larm mimarı projeler için de getirilmesi şarttır. Dış memle¬ 
ketlerde bu metorlar işlemeğe başlanmıştır. Böylece metodlarımız 
olmadığından dolayı, irrasyonel, pahalı ve aynı zamanda fonksi¬ 
yona cevap vermeyen konut mimarı projeleri yapılagelmekte ve hiç 

bir mecri -tarafından itirazla karşılanamamaktadır. 

-Bölgesel konut standartları ve bölgesel konut tipleri 

üzerinde sık sık durulur. Belgesel olabile ek faktörlerin azlığı, 

(İklim-deprem) ve diğer projeyi etkileyecek faktörlerin ya Tür¬ 
kiye çapında, ya da yersel oluşları açısından konuyu ele alış 

şekli Özden Yazıcıoğlu tarafından Bina Çalışma Grubuna, raporda 
önerilmiştir. 

SOnuç olarak bölgesel tiplere gitme gereği yoktur denebilir. 

-Konut Standratları konu edilirken şimdiye kadar daha ziyade 
bina standartlarıyla ve çok defa da sadece alanlarla ilgilenilmiş 

bilhassa çevre standartları, malzeme ve töchizat ikmal edilmiştir. 
Aşağıda bununla ilgili öneriler bulacağız: 
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Keşif iskân bölgelerinde imar perselleri bugankanden daha 
büyük olmalı binalar inşaat emsali ile inşa edilmelidir. Bu ara¬ 
da otopark, komşu mesafesi, yeşil sahalar, ço£uk oyun sahaları 

için standartlar konulmalıdır. 

Yurdunuzda, verilen imar durumlarından, dünyanın artık 

hiç bir ülkesinde uygulanmayan bir sistem uygulanmaktadır. Ko¬ 
nutlar pahalı olan şehir arsalarından azami derecede istifade 

etmek amacı ile birbirlerine fazla yakın, sıkışık olarak inşa 

edilmektedir. Sabun kalıplarına benzeyen imar durumlarından 

ötürü, ekonomik olmayan lüzumsuz koridor ve aydınlık sathı ile yer 

kaybeden yan ve arka bahçelerden, güneş ve yeteri kadar 

ışık olmayan, komşu mesareferi dar olduğu için mahremiyeti ol¬ 

mayan konutlar yapılmaktadır. "Dışarıya açılmayan hela ve ban¬ 

yolarda baçalarla havalandırma " T.S. 496 çıktığı halde imar ta¬ 

limatnameleri tarafından benimsenerek, gereksiz aydınlık saha¬ 
ları kaybının önüne geçilmemiştir. 

İmar durumları verilirken ülkemi de otomobil sayısının 
artacağı hesaplanmış olduğundan; büyük şehirlerin zengin semtlerin¬ 
de otopark ve graj problemleri kendini günden güne hissettirmek¬ 

tedir. Bu problemler pek yakında b üyük şehirlerin bütün semtle¬ 
rinin problemi oUscaktır. 

-Metre kare kıatlamalarınm yanında, asgari ısı izolasyonu, asgar: 
ve azami pencere sathı, ses izolasyonu gibi problemler unutul¬ 

mamalıdır, onlara da bir standart konulmalıdır. 

Bu konuda somut bir örneği inceleyelim. 
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Çankayada, dolmuş son durağında, Ankaranm beğenilen mesken 
sitelerinden olan İş Bankası sitesinde 90 metre kare net 
şahitli bir konutta yaklaşık olarak 50 metre kare pencere 

sathı vardır. Bu meskenler İş Bankası memurlarının bir koo¬ 
peratifine ait olup Emlak Kredi Bankası tarafından finanse 

edilmiştir. Batı ülkesinde, genellikle., mesken kredisi 
veren bir müessese pencere sathı net oda metre karesinin 

İ° 10 ilâ $ 20' si arasında olmayan konutlara kredi vermez. 
Konutların, yeteri kadar ışık ve hava almasını fakat is¬ 
rafa kaçmamasını sağlar. 

Yukarıda yazılı standarta göre adı geçen konutun 

pencere sathının hiç bir şekilde 20. metre kareyi geçme¬ 

mesi gerekirdi, konutun pencere sathını 20 metre karaye 

indirerek incelersek, maliyetinin yaklaşık olaıdc 4000.-TL 

düştüğünü aylık yakıt masrafının da 400.-TL dan 250.-TL'na 

indiğini görürüz. 

Aynı konutun bu defa pencerelerinin 20 metre kare 

tutup dış duvarlarının 15 cm YTong'la örersek maliyetinin 

3500.-TL düştüğünü fakat net metre karesinin 1.8 metre ka¬ 
re arttığını (net konut metre karesi maliyeti =800.-,Şac 
1.8 = 1440.-;) ve aylık yakıt masrafının 400.-TL dan 200.-TL 
na düştüğünü görürüz. 
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Gene Aynı konutta (20 metre kare sathlı pencereli olarak) 
bu defa TYong duvar örer ve çift namlı doğrama koyarsak, maliye¬ 

tinin 2500.-TL. düştüğünü, aylık işletme masrafının ise 165,-TL 
olduğunu görürüz. 

Aynı meskenin yukarıdaki 4 değişik alternatife 4 yıl sonra 

ekonomimize kaça mal olduğunu inceleyelim: 

(net metre kare maliyeti olarak 800.- TL yaklaşık olarak 
verilmiştir.) 

1. Meskenin bugünkü halinde: 

90x800 = 72.000 + işletme = 72.000 + 400 x 48 + 91.200.-TL 

-Günümüzde bina yapımında kullanılan teknik hizmetlerin 

kontrolü ile ilgili işlemler çok zaman kaybettirici olarak da¬ 
ğınık müesseselerden gerçekleşir. Ayrıca etkili de değildir. 

Aşağıda bulunan ilgili bildiriyi öö çözüm yiu önerisini 
bulacağız. 

Bina Yapımında İzlenen Yol (Öğüt) 

A) Belediye İmar Müdürlüğünde yapılan işlemler 

1. Aplikasyon zaptı ve (Yerinde arsa hududunu gösterir bir 
şekilde) tesbiti. 

2. imar çapı (İmar formülü arsanın inşaat durumunu gösterir 
imar formülü) 

3. Yol kot tutanağı (Arsanın tabii zemin profilinin belir¬ 
tilmesi) 
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5. Temel ruhsatını aldıktan sonra imar müdürlüğüne 

hitaben bir dilekçe ile kat başına (25.00)TL harç 
parası yatırılır. 

. Temel vizesi yaptırıldıktan sonra yapı kontrola dosyasına 

konmak için Belediye imar müdürlüğü gönderir. 

(B) Belediye yapı Kontrol Müdürlüğünde yapılan istemler 

1. Toprak hafriyat planının tasdiki (onayı) 
2. Toprak ruhsatının alınması,(toprak ruhsatından kasıt, 

hafedilen toprağın döküleceği yerdir.) 
3. Yapı kontrola hitaben temel ruhsatına müracaat.(dilekçe 

ile beraber ekli.olarak şunlar verilir) 2 adet (takim) 
betonarme kalıp projesi 2 takim statik hesap. Bina kalo¬ 

riferli ise, 2 adet (takım) kalorifer 2 takım kalorifer 
hesap listesi 

4. Beton arme projesinin tesdiki ve bina kaloriferli ise de 

kalorifer projesinin, hesabının onayı, 
2 

5. Metre kare, m (Daire iç faydalı alanının) hesap liste¬ 
sinin onayı. 

6. Dosyanın bölge kontrol şubesine intikali. Oradan bir 
memurun yerinde tetkiki inşaatın başlanıp başlanmadığını 
görmesi içindir. 

7. Ruhsat şubesinden, ruhsatın alınması . 

(C) Temel ruhsatı alındıktan sonra yapı kontrol Müdürlüğünde 
yapılan işlemler 

1. Toprak vizesi (toprağın yapı kontrol müdürlüğünce gösteri¬ 
len yere dökülüp dökülmediğini anlamak içindir.) 
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2.Kanal ruhsatının alınması ve alındıktan sonra kanal 

ruhsatının vizesi 

Bina bitmiş ise; 

3. Mesken raporunun müracaat dilekçesi ile, binanın mahalli¬ 

ne gidilmesi için, randevu alınması. 

4. Mesken raporu için randevu gününde ilgili memurlarla ye¬ 
rine gidilmesi. 

5. Bina tamem eksikaiz yapılmışsa mesken raporunun verilmesi 

(D) Tesisat Projelerinin Onayı 
1. Elektrik projesi (E.O.G. Müdürlüğünden onaylanır.) 
2. Sıhhi tesisat projesi Sular İdaresi Müdürlüğünden onay¬ 

lanır. NOT: Bu tesisat projelâri binaya (inşaata) ban¬ 
lanmadan hazırlanır onaylandırılır. 

(E) Tapu Dairesi ve Mülkiyete İlişkin İşlemler 
1. Cins tahsihi 

2. Kat mülkiyeti 
(P) Maliye Bakanlığı (Vergi Dairesi) olan işlemlerin seyri. 

Çözüm Yolu: 

Bina yapımında örgüt 

Bina yapımına ait işlemlerin Belediyelerde, bir Genel 

Müdürlük altında birleştirilmesi en uygun çözüm yolu olacaktır. 
En azından metropoliten ve 100.000 den yukarı nüfuslu olan kent- 
lerdu kurulabilir. 

İmar Planlama ve Yapı (Bina) Genel Müdürlüğü 
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1. İmar İşleri Müdürlüğü (D.Bşk.) 
2. Harita ve İmar Planları Uygulama Müdürlüğü (D.Bşk.) 
3. Yapı Kontrol Müdürlüğü (D. Bşk.) 
4. Sosyal Konutlar Müdürlüğü (D.Bşk.) 
5. Tesisat Müdürlüğü (D.Bşk.) (Yol, su, elektrik, kanalizas¬ 

yon) ruhsatla ilgii kısım 
6. İdari İşler Müdürlüğü (D.Başk.) 
7. Hesap İşleri Müdürlüğü (D.Bşk.) 

-İmar ve İnşaat Mühendisleri eğitiminde yeni metodların icap 
ettirdiği teknik bilgi öi dizayn kavramlarının programa alınması 
gereklidir. 

-T.S. 735 "Yapı Endüstrisinde Modüller Koordinasyon Standar- 
tının ' uygulanmasının yapı elemanı dizayncılarma üreticilerine 

ve talebelere benimsetilmesi, standardın uygulanabilmesi için 
şarttır. 

-Geleneksel olmayan, belki de her geleneksel mevzuata uymıya- 
cak yapı sistemlerinin gerçekleşme müsaadelerini verbilem için 
gerekli kontrol, gözlem ve deneyleri yapıp neticeye varabilecek 

bir kurumun ilgili bir Bakanlığa veya bir enstitüye bağlı olarak 

kurulması, Bu Surum sanayicilerimize, yapıcılarımıza büyük kolay¬ 
lık ve serbestlik sağlıyacaktır. Aynı zamanda bu müessese üretimin 
devamlı kontrolünü ve zerine alabilir. Bu kurum her yapı elemanı 

için arayacağı ön şartları önceden tesbit etmelidir. Bu kurumun ku¬ 

rulması için yalnız yapı elemanları için organize edilmiş olan 
U.EbA. (Union Technipue d'Europe pour l'Agrement) Avrupa Agreman 
Birliği'nden, onların şartnamelerinden faydalanılabilir. Bu 
birliğin kurucu üyeleri Fransa, İtalya ve Belçika'dır. 
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-Konut sektöründen sorunlu İmar ve İskan Bakanlığının teşvik 
etmek istediği yapı bileşenleri ve sistemleri konularında dizayn 

ve imalat konkurları açıp, üretime geçilmelerini sağlamak için 

ilk kullanılmalarını halk konutlarında gerçekleştirmesi. 

-İmar ve İskan Bakanlığı standardı mecburi olarak yürürlüğe 
girmiş yapı malzeme ve elemanlarının denetimini üzerine almalıdır. 

Bunun için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır. Sayın 

Muzaffer Uyguner (İ.İ.B. Teftiş Kurulu Başkanı) bu konudaki ra¬ 
porunda konuyu detaylı olarak işlemiştir. 

-Afetler konusundaki teknik hizmetlerin bilhassa kontrol 

sisteminin gerekleri Sayın Alkut Aytun ve Nejat Bayrilke (İ.İ.B. 
Deprem Araştırma Enstitüsü) tarafından verilen raporda ortaya 
konmuştur. 

Köy konutunun özellikleri ve gerektirdiği teknik hizmetler. 

-Kırsal alanda konut veya köy konutu şehir konutuna göre 
kendisine has bazı özellikleri olan bir sorundur. 

Köy konutunun bazı özelliklerini şöylece sıralayabiliriz. 

1. Köy konutu işletme evlusunun bölümez bir parçasıdır. Bu 

alan içinde yaşar ve yalnız başına düşünülemez. 
2. Köy konutu mutlaka ileride genişleyerek şekilde planlanma¬ 

lıdır. 

3. Köy konutu; ailenin ana geçim kaynağını teşkil eden ürü¬ 
ne göre şekil almalıdır. 

4. Köy konutunun planlanmasında; 

4.1. Mahalli sosyal alışkınlıklar. 

4.2. İşihetme yapılarından gelen etkiler,(Kiler, mutfak, 
bağlantıları depo arzak tohumluk) 
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4.3. Ekonomik nedenler, (Büyük hacim ve pahalı inşaat yap¬ 
mamak) 

4.4. Yapı malzemesi ve inşaat tekniği imkanları (Basit inşaat 
basit teknik) önemli bir rol oynamaktadır. 

Şehirde ortaya konulmuş esaslara göre (dış hudutlar, cephe , 
yükseklik, iç mekanların boyutları) belirlenmiş durumdadır. İmar 
talimatnamesi şehirler için az çok işe başlamada bir dayanak 

niteliğindedir. 

Köyde böyle bir durum mevcut değildir. Bu bakımdan köy konu¬ 
tunu bir eleman olarak ele aldığımızda oldukça detaylı Ur çalış¬ 
maya girmek zorunluğundayız. Bir kere şehirdeki imar parselinin 

karşılığında burada geniş bir işletme evlusu vardır. Ve işletme 
avlusu her an yaşayan bir varlıktır. Bu avlu içerisinde konutun 
yeri her zaman Öncelik almaz ve çok kere de işletme avlusunun 
diğer elemanlarının yerleşim yerlerinin seçiminden sonra kesin 
yeri toelli dur . Bu yönden planlaması basit görünse bile köyde 
konutla ilgili bir planlamada her köyün kendi özelliklerinin 
ayrıntılı bir şekilde saptanma zorunluğu ortaya çıkmaktadır. 

Tabii bu da i, sü'ratmı azaltmaktadır. 

Ayrıca köy için seçilen genel anlamda bir tipte her zaman 

geçerli değildir. Zira ailelerin ekenomik yapısı değişktir. Plan¬ 

lamada bir esas alındığında bu yönden garklı çözümlere gitmek 
zorunluluğu da doğmaktadır. Bunu çözebilmek için de köyün sosyal 
ve ekonomik yapısına hitap edecek ançak değişik gelişmeleri ve 

çözümleri olan bir planlama aypmak gerekmektedir. 

Buraya kadar sözünü etmeye çalıştığım konular köyde konut 
sorununun oldukça değişik bir anlamda ve bilhassa şehirden farklı 
olarak ele alınmasının gerekli olduğudur. 
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"Örgatleşme" bölümünde adı geçen köy iskan problemi ile ilgili 
görevler karşısında yapılan teknik hizmet mahiyetindeki çalışma¬ 
lar: 

1306 Sayılı Karnınım 1970 yılı içinde yürürlüğe girmiş bulun¬ 
maktadır. Bu sebeple henüz kanunun uygulanması için görev bölümü 
ve gereken araştırma ve uygulamaların tesbit çalışmaları yapıl¬ 
maktadır . 

Bu konudaki araştırmalara şu sıra içinde geçilecektir: 

1. Genel anlamda bir araştırma yapmak. 
2. Konu ile ilgili bilgileri derlemek. 

3. İhtiyşç dilimlerini tesbit etmek. 
4. Tanımlar, standartlar ve kriterler tesbit etmek. 

5. Araştırma metodunu tesbit etmek. 
6. Metodun sahada uyguluuunu saptamak. 
7. Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi. 

8. Araştırma sonuçlarına göre hizmet götürmede öncelik kri¬ 
terlerini tesbit etmek. 

Bunun dışında diğer görevler ve tedbirler için yeterli mlduğu 
söylenemiyecek seviyede bazı açılşmalar yapılmaktadır. 

Memleketimizde 70.743 yerleştim yeri mevcuttur. Yerleşim 
yerinin her birinin özelliğini dikkate dian veya durumlarını 

tesbit eden gçerli anlamda bir araştırma çalışması yoktur. Ancak 
bu kâdar çok sayıdaki ünitenin her birinin özelliğine göre ve 
çalışma yapmak olanaksızdır. Bu bakımdan öncelikle köylerin or¬ 
tak özelliklerine göre bir sınıflandırmaya sokimaları ve proje 

hizmetlerinin bu esasa uyan bir düzen içinde köye götürülmesi 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
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Bu esastan hareketle köylünün konut ve tarımsal işletme 
yapılarıyla ilgili proje istek ve ihtiyacına cevap verebilmek 

için; 

İklim, 
Topografya, 

Tarımsal, 

Yapı malzemesi, 

Aile büyüklüğü faktörlerinin memleketimizde bu konuda yapı¬ 

lacak bir sınıflandırmada ana faktörler ılarak ele alınacağı ka¬ 

bul edilmiş ve bu faktörlerin geçerli olanlarının değerlendiril¬ 
mesi sonunda bir metod elde edilmiştir. 

Hazırlanan bu metoda göre düzenlenen tip projelere proje is¬ 

tekleri karşılanmaya çalışılmıştır. Bu konunun çözümü için iara- 
rafımızdan bulunmuş bir ymldur. Bunun dışında uygulama kolaylığı 

bakımından başka teklifleri her zaman kabul etmeye de hazırız. 
Ve esasen bu konu için yetkili kuruluşlara başvurmaktayız.Ancak 
dileğimiz bu konunun çözümünü merkezî bir otoritenin ele alarak 

yürütmesidir. 

Genel düzeyde, nüfus ve aile, ekonomi, sosyal özellikler, top¬ 
rak ve su, coğrafi durumu, sermaye ve işçilik, yapı malzemesi ve 
ulaşım olanakları, endüstri, tarım turizm ve maden konularında top¬ 

lumlar için yapılacak araştırma ve haritalarda bölgelere göre 

köylerin durumlarının saptanması ve planın bu sağlam temel üzeri¬ 
ne oturtulması gerekir. Bu konuda Köy İşleri Bakanlığınca yapıl¬ 
mış bulunan envanter çalışmalarından da, metodun geliştirilmesi 
ve değişikliklerin belirli zaman ölçüleri içinde ıdevamlı olarak 
izlenmesi kaydıyla yararlanabilir. 
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Alınması Gereken TecfcLrler: 

-Köy konutu, tarımsal işletme yapıları ile ilgili genel 
anlamda bir araştırmanın yapılması. 

Bu araştırma sonucuna göre, her bölge ve özellik gösteren 
çevre için konut, tarımsal işletme yapıları, sosyal ve ekonomik 
tesislerin standartlarının saptanması ve bu esaslara göre: 

.Tip köy konutu, 

.Tip köy tarımsal işletme yapısı, 

.Tip köy sosyal ve ekonomik tesis, 
Projelerin elde edilmesi, 

-Köy konutunun ve işletme evlusunun özelliklerini saptayan 

ve standartlarını tayin eden talimathameler hazırlanması, 

-Köylüye teknik yardım anlamı içinde (bilhassa eskiyen konut 
ihtiyacının karşılanması için.) 

-Tip proje yönünden destekte bulunmak. 

.Kendi gücü ile uygulama yapan köylüye teknik denetimin sağ¬ 
lanması. 

-Hazırlanan tip projelere göre standart yapı elemanları yar¬ 

dımı yapılması (Kapı, pencere, çatı, elemanı, v.s) 

Kurumlar 

Emlak Kredi Bankası 

Konut kredilerinin halk konutu standartlarına uygun inşa olu¬ 
nan konutlara verilmesini teminen Bakanlar Kurulunun 8.9.1969 

tarih ve 6/12375 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe giren İmar ve 
Iskan Bakanlığı Kararı tatbikatta bir çok güçlükler arzetmek- 
tedir. 



Mevzubahis kararda faydalı olanan tarifi ve hesabı keza 

buna göre inşa edilerek konutların uygunluk derecesine binaen 

projeleri tasdikle mükellef belediyeler yapmadan hatalı tas¬ 

dikler yapmakta, kredi veren müesseselerde bu durumlarda müşkül 

vaziyetlere düşmektedir. Bu itibarla, halk konutu standartlarının 

memleketin coğrafi durumu ve içinde bulunduğu ekonomik şartlar 
her beldenin coğrafi durumu da gözönünde tutularak imar kanu¬ 

nuna paralel olarak hazırlanan belediyeler imar yönetmelikleri 

de gözönünde tutularak daha esneklik temin edecek şekilde yeni¬ 

den düzenlenmesi yerinde olacaktır. 

Har türlü konforu paiz kaloriferli ve asansörlü döşemeleri 
parke, duvarları lambri veya yağıl boyalı ahşap kısımları formika 

2 
yapalı ve fakat injşaat sahası 100 m nin altında olan konutlar her 

türlü vergi muafiyetinden de istifade ederek standartlara uygun 

mütalâ edilerek gerekli krediden istifadesi de sağlandı. 

2 
Buna mukabil ise 100-110 m alanlı ve fakat hiç bir fonforu 

haiz olmıyan 2 inci ve hatta 5 inci sınıf bir işçilik ve basit bir 
2 

malzeme ile yapılmasına rağmen bunlar 100 m üstünde olduğu için 

lüks olarak mütalaâedilerek kredi ve vergi muafiyetinden yarar¬ 

landırılmadı. 

Bu itibarla, Türkiyenin içinde bulunduğu coğrafi durum, 

bölgelere göre ailelerin sosyal özellikleri ve yaşama alışkan¬ 
lıkları, konutların nitelikleri malzeme özellikleri çok farklı 

olduğundan konut politikası bu özellikler gözönünde bulunduru¬ 

larak alternatifli olarak tayin edilmelidir. 

Sosyal Sigonstlar 



İnşaat uygulamalarında bugün tatbik edilen ve hiç mesabe¬ 
sinde olan kontrol sistemi zaman geçirmeden terk edHerek, yerine 

proje ve inşaatı her anında yeterince denetliyebilecek bir kont¬ 
rol sistemi mutlak surette kurulmalıdır. Böylece milli servetin 

sorumsuzca israfı önlenebilecektir. Bu düşüncemi elle tutulabilir 
bir düzeye kavuşturmak için, bugünkü tatbikatta, Kurum tarafın¬ 
dan finanse edilen işçi konutlarının statik ve betonarme projele¬ 

rinin kurunca tetkike tabi tutulmadığını ifade etmek yeter sanı¬ 

rım. Satış ve kiraya veriş şeklinde kendi yaptırdığı uygulamalar¬ 
da kurumun kontrolü kolaylaşır. 

VII HAM MADDE KAYNAKLARI - MALZEME ÜRETİMİ İNŞAAT SİSTEMLERİ 

Ucuz ve kaliteli yapı malzemesi sağlanması konusunda 2 inci 
5 Yıllık Plan icraatı devresindeki yıllık programlarda öngörü¬ 
len ve yerine getirilmeyen tedbirlerin bu 5 yıllık plan döneminde 

ele alınması gerekir. 

KONU: Uzun ve kaliteli yapı malzemesi sağlanması. 
Plan ve Programlardaki yeri (Yılı Tedbir No.) 1964 267 

1965 138 
1967 146 

Bu konuda arzulanan ve gerçekleşen durum: 

Yapı malzemesinin temininde arz talep dengesinin sağlana¬ 

mamış olmasından ötürü çimento tuğla, demir, çivi, gibi bazı 
ana malzemenin fiyatlarında, inşaat mevsimine bağlı olarak 
büyükçe dalgalanmalar olmakta ve zaman zaman bunların karabor¬ 

sası dahi söz konusu olabilmektedir. Arz imkanının talebin al¬ 

tında kalması imal edilen malzemenin kalitesi üzerinde de etki 

yaparak piyasadaki malzemenin fiili kalitesinin de düşük olması¬ 
na sebep olabilmektedir. 
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Usuz ve kaliteli yapı malzemesini sağlamak kalite ve fiyat¬ 

ta istikrar sağlayabilmesi için yapı malzemesinde düzenli sana¬ 
yiin gelişmesi ve tesislerin ekonolnik kapasitelere ulaştırılması 
gerekirken pazar durumu müsait olduğu halde bir takım küçük işlet¬ 
meler faaliyet halinde olup bunlar olumsuz etkiler yapmaktadır. 

KONU: Lüks malzemenin teşvik edilmemesi 
Plan ve Programlardaki yeri (Yıl Tedbir No.) 1964 267 
Bu konuda arzulanan ve gerçekleşen durum: 

Konut inşaatında mahalli ve ucuz yapı malzemesi kullanılması 
da gerekli Konut bulunmaktadır. Ancak bazı uygulamalarda lüks 

malzeme kullanılmakta ve bu inşaatın büyük kısmı memleketimizde 
çok sınırlı ve yetersiz olan kredi kaynaklarından finanse edil¬ 
mektedir. Bu suretle kredi kaynaklarımız gereksiz olarak lüks 
inşaatın finansmanında kullanılmaktadır. 

KONU: Malzemede standardizasyon ve modüler koordinasyon. 
Plan ve Programlardaki yeri (Yılı Tedbir No.)l963 14 

1964 267 
1964 327 
1965 138 
1965 213 
1967 222 

Bu konuda arzulanan ve gerçekleşen durum: 

Yapı malzemesinin gerek imali gereksi uygulamasında esas 

olacak standartların hazırlanması konusunda çalışmalar devam 
etmektedir. Ancak bu standartların tam manası ile uygulanması 
s ağlanamamış tır. 
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Bu ise malzeme ve emek israfına ve kötü nitelikteki inşaata 

zemin hazırlamaktadır. Standartlara uygunluğu ve kalite kontro¬ 

lünün etkili "bir şekilde sağlamaya yeterli bir mevzuat ve organizas¬ 
yon mevcut değildir. Bu konuda devletin etkili bir müdahalesi 

s ağlanamamıştır. 

Yapıda ucuzluk ve kaliteyi sağlayabilmek için gerekli olan 
ve yapı malzemesinin imal ve tüketimindeki şart ve imkanları göz- 
önünde bulunduracak bir modüler koordinasyon sağlanmıştır. Bu 

hususta yine malzeme ve emek israfına sebep olmaktadır. 

Maliyeti azaltıcı inşa ve imal sürelerini kısaltıcı ve 
kaliteyi yükseltici olarak bazı yapı elemanlarında bölgesel mal¬ 
zeme ve iklim şartları da göz önünde tutularak standartlaştır¬ 
maya gidilebilir. Bu konuda hemen hiçbir etkili uygulama yoktur. 

KONU: Araştırmalarda koordinasyon. 
Plan" ve'.programdaki yeri (Yılı Tedbir no») 1965 212 
Bu konuda arzulanan ve gerçekleşen durum: 

Yapı malzemesi ve yapı elemanları ile ilgili araştırma çalış¬ 

malarında yeterli bir koordinasyon sağlanamamıştır. Bu sebeple 

önemli ölçüde emek israfına sebep olan dublikasyonlar mevcut 
bulunmaktadır. 

KONU: Teknoloji 
Planlı ve Programdaki yeri (Yılı Tedbir No.) 1967 222 
Bu konuda arzulanan ve gerçekleşen durum: 

Yapı maliyetini düşürücü ve kaliyeti yükseltici olarak 
düşünülebileeek teknolojiler gerek yapı melzemesinin ve gerek¬ 
se malzemenin tüketiminde yanı inşaat uygulamasında söz konusu 
olabilir. Bu bakımdan yapı malzemesi imalinde yeterli büyüklük¬ 
teki kuruluşlar ancak etkili olabileceklerdir,- Teknolojik geliş¬ 
tirme ve gelişen teknolojik imkanların takip ve uygulamaya alabilme 
yeterli imkanı ve teknik elemanın sağlanabilmesi ile mümkün bulu¬ 
nacaktır. 



-Yapı malzemesi üreten fabrika, imalathane, atölye ve ocak 

gibi kaynakların envanteri yapılakta, bunların ürettikleri yapı 
malzemesi cinslerine göre üretim kapasiteleri ve fiili üretim 

miktarları tesbit (abız hallerde tahmin) edilmektedir. Bu çalış¬ 
malara paralel olarak özellikle konut sektörünün yapı malzemesi 

tadep tahminleri de düzenlenerek illerideki yıllar için hangi 

malzeme cinslerinde ve yurdun nerelerinde, mevcut kapasiteler 
ile karşılanamayan talepler olacağı, tesbit edilmekte ve ileride¬ 
ki yıllar da yapı malzemesi sanayiinde hangi bölgelerde ne gibi 

yatırımların yapılması gerektiği ortaya çıkarılmaktadır. 

-Yeterli yapı malzemesinin ikmalinin sağlandilmesi mevcut 

tesisler ile mümkün görülmediği, ya mevcut tesislerin kapasite¬ 

lerinin artırılması veya yeni üretim birimlerinin kurulması 

yoluna gidilmesi gereklidir. 

Bu halde araştırılması gereken şartlardan birisi de gerekli 
hammaddeni bulunup bulunmadığı hususudur. 

Gereken hammade deyimini ise, gerekli özellikte ve yeterli 
miktardaki hammadde şartına götürmfektedir. 

Bu nedenle, yapı malzemesi imalinde hammade olarak yararla¬ 

nılabilecek mineral esaslı hammadde kaynaklarının araştırılması 
ve tesbitine yönelme bir çalışma Türkiye ölçüsün de almış bulun¬ 
maktadır. 

Bu çalışma taş ve toprak asıllı kaynakların araştırılmasını 
kapsamakta, bazı üretim tesislerinden elde edilnn artık ve yan 

ürünler ise araştırma kapsamı dışında kalmaktadır. Mesela yüksek 
fırınlardan elde edilen cüfur, kereste işleme tesislerinden elde 
edilen çeşitli talaşlar kapsam dışındadır. 



Çalışmalarda, çeşitli tabii taş ve kayaçlar, kum ve çakıl 
yatakları, seramik hammaddesi olarak kullanılacak kil yatakla
rı tesbit edilerek değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelerde 
işletme imkanları, yol ve ulaşım durumları, hammaddenin veya 
yatağın rezervleri ile yataklardan alman numunelerin çeşitli 
maksatlar ile kullanılabilme imkanlarının tesbiti konusunda 

yapılan laboratuvar çalışmalarının sonuçları gözönünde bulun
durulmaktadır . 

Bu çalışmalarda butun yurt düzeyinin karşı karşı araştırıl
ması mümkün olmadığı cihetle, çalışmalar muhtemel malzeme ve ham

madde talepleri ve işletilebilme şanslarına göre hazırlanan kri
terler ile seçilen alanlarda yapılmakta, ancak gerektiğinde bu çalış 

maların belirli çevre ve alanlarda yoğunlaştırılmasına ve geliş
tirilmesine gidilmektedir. 

-İmar ve İskan Bakanlığı'nm standardı mecburi olarak yayın
lanmış yapı malzemesi üretimi kontrol edibilmesi konusundaki öneri 
Sayın Müzaffer Uyguner'in (T.S.E. Mevzuat Hazırlık Grubu Başkanı) 
raporunda belirtilmiştir. 

-Türkiyede kullanılmakta olan yapı malzemeleri, değerlendiril
meleri, yapı malzemesi potonsiyel ve uygulanan yapı tekniği hak-
kındaki görüşlerini Sayın Mehmet Akif Demirer raporunda genişçe 

belirtmiştir. 

-Diğer bazı öneriler: 

. Standart agreganen (kum, çakıl, kırma taş) piyasada 
kontrol edilebilir olarak satışı temin edilmelidir. 

. Çimento betorarme demiri ve profil demiri ve piyasasında 

zaman zaman görülen krizler önlenmelidir. 



.Emlak Kredi Bankasının kuruluş kanununda belirtilen görve- 
1erden "yapı ve yapı malzemesi Endüstrisi ve ticareti yapmak 

ve ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak" konusu 

konuta yararlı malzeme ve eleman endüstrisi yönünden gelişti¬ 
rilmelidir. 

* 

İnşaat T e kzı j kİ eri 11 e : .1 g i 1 i _ rap_p rl.gr çeşitli öneriler: 

-Özden Yazıcıoğlu (İmar ve İskan Bakanlığı) 

. Türkiye'de konut yapımında Eııdüstileşmeye gidiş" adlı 

. Konut yapımında Endüstrileşmeye gidimin nedenleri 

. Yapımda Endüstrileşme şu alanlarda görülebilir. 
.Konut yapımında prefabrikasyonun, Türkiye yetenekleri 
içinde nasıl ve hangi alanlarda gelişmesi uygun olduğu 
ve nedenleri. 

. Yukarıdaki şartların ışığı altında hur konutun elemanla¬ 

rının ve yapım gereçlerinin üretilmesini prefabrikasyon 

veya geleneksellik açısından incelenmesi, 

. Konut yapımında pr e fabrikasyonun geliştirilmesi için önce¬ 
likle veya paralel gerçekleştirilmesi gerekli koşullar. 

Konularını inceleyerek soruna ışık tutmak istemiştir. 

-"Konu Prefabrikasyonunun Fizibilitesi" adlı raporuyla Dr. 
Doğan Sorguç Davit Arditti ve Taha Aksoy (O.D.T.Ü) Türkiye 
şartlarında konut yapımında prefabrikasyona gidildiği taktirde 
bu sistemin fizibilitesini hesaplamaya yarayacak bir metod 
önerisi yapmışlardır. 

-Diğer Öneriler: 
Halen Türkiyede gizli ve açık işsizlik vardır. Çığu vasıfsız 

işçilerden meydana gelen insan gücünün kaydığı iş kolları, tarım 
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sektörü ile inşaat sektörü olarak belirmektedir. Fert bayına 

düşen milli gelirin çok düşük olduğu memleketinizde, inşaat 
sektörü dolayısı ile konut inşaatı sektörüne kayan iş gücü¬ 

nün bir kısmına, prefabrike inşaat yapımı halinde diğer sek-^r 
törlerde iş imkanı yaratılmalıdır. 

Prodüktiviyeti , arttıracak bir tedbir olan prefabrikasyon, 
esasında işsizlik olan bir ortamda bir anlamda işsizliği teşrik 
edecek bir tedbir oLarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle prefabri¬ 
ke inşaat sistemine, büyük şehirlerde toplu konut yapmak amacıyla 

girilmelidir. Küçük şehirlerle, kırsal bölgelerde konutların ya¬ 
pımının büyük ölçüde insan gücüne dayanan niteliğine dokunulma- 
malıdır. 

-Ağır prefabrikasyon yoluyla hızlı konut üretimi teknikle? 
rinin, Türkiye'ye bir Devlet kuruluşu eliyle getirilmesi ilke 
olarak kabul edilerek ucuzluk ve zaman yönünden etüdlerin batı 

ölçüsünde geliştirilmesi yararlı oLacaktır. 

-Rençberlikle inşaat işçiliğini beraber sürdürmek çabası 
içinde her biri ne de öteki layıkı veçhile yapılmamaktadır. 
İnşaat sistemlerimizde disiplinli ve eğitimli işçi kullanılma¬ 
lı ve yapıda endüstrileşme merdiveni ağır ağır çıkılarak işçi¬ 
lerimizin verimini arttırmak çareleri bulunmalıdır. 

-Bugün harç yapmasını bilen işçi yoktur. Kaliteli işçi ol¬ 

madığından inşaat sektöründeki işveren yapılan hata ve noksan¬ 
lıkları ikraz ederek inleyememektedirb. Bunuda imar kanununa, 

ve ya çıkar kanununa kayıtlanması lüzumladır. Bu yüzden yıllık 
asgari 500- 600 milyon lûralık milli gelir heba olup gitmek¬ 

tedir. 

-Genellikle eğitimsiz olan işçi sınıflmız özellikle inşaat 
sektöründe eğitimsiz ve vasıfsıkdır. Çoğu zaman rençberlik ile 



inşaat işçiliği birlikte yürütülmektedir. İşçinin yardımcı araç 
ve gereçleri bulunmamaktadır. Bu sebeple kaliteli işçi çok na¬ 
dir ve pahalı, diğerleri ise verimsiz ve dolyısı ile yine paha¬ 
lıdır. 

Disiplinli bir inşaat işçisi eğitim programına büyük ölçü¬ 
de ihtiyaç vardır. 

-Türkiye'de kireç halâ şantiyelerde söndürülmektedir. Tavan 
tahliyesi betonu dökmek için Afrika'nın balta girmemiş ormanları¬ 

na benzer manzaralar arz eden kalıp destek sistemleri uygulanmak¬ 

ta ve inşaatlarımızda yüzbinlerce mikap kereste heba olmaktadır^ 

Ço ufak ebatlı duvar malzemesi ile duvar örülmekte ve sıva 

işlemlerinin de gerekmesi sebebiyle inşaatlarımız yavaş ve dolayr 
sı ile pahalı olarak yürütülmektedir. 

Kısaca özetlersek "G-eniş bir inşaat sektörü vardır, inşaat 
sanayii henüz kurulamamıştır" diyebiliriz. 

Köy konutları yapım sistemleri için öneriler 

-Köy konutları iki kutupta gruplandırılabilirler: 

Şehirlere yakın köylerde ve/veya gelişliş köylerde rastla¬ 
nan köy konutları. 

Bunlarda malzeme durumu şehir konutlarında olduğu gibibiû. 
Ancak şartlar genellikle daha kötüdür. 

Uzak veya az gelişmiş köylerdeki köy konutları. / 



Kullanılan malzeme genellikle kerpiç ve/veya ahşaptır. 

Bu konularda herhangi bir standart, teknik şartname vs. 

aramak mümkün değildir. Büyük nüfusun barındığı bu konutlarda 

kullanılmakta olan malzemeler yurdumuzun bu konuda ne kadar 

geri kalmış olduğuna somut bir örnek teşkil etmektedir. 

-Köy konutları yapımında, 

Hazırlanan tip projelere göre standart yapı elemanları yar¬ 

dımı yapılması (kapı, pencere, çatı elemanı vs.) 

Uygulma için verilen kredilerin toplu konut yapımını teşvik , 

edecek bir düzene ulaştırılması. ' 

Köy uygulamaları için yapı ustaları yetiştirme olanaklarının j 
hazırlanması gereklidir. 

-Bazı yerlerde köyü topluca inşaat olarak ele almak ve köy¬ 
lünün iş gücü olarak katkıda bulunmasını sağlamak yolunda köylü 

katkısının azlığı, şantiye kurma zorluğu ve daha çok kişiye kredi 
vermek gibi sebeplerle 1969 yılında vaz geçilmiştir. Ancak iş 
sür1ati, inşaatın kalitesi, tarım iş gücünü aksatmaması, maliyetin 
düşmesi ve bir an önce işletmeye sahip olmak için faydalı nâtice- 

ler de elde edilmekte idi. Ayrıca iş gücü olarak katkısı çek 
olanın da maliyete tesri çok olmaktadır. 

Köy ve daha küçük yerleşme gölgelerindeki tarımla geçinen 

büyük kısmı KASIM-MART ayları arasında tamamen boş kalmaktadırlar. 
Bunların eğitilmeleri ve 3-4 der aylık sertifikalı kurslardan 

geçirilmek suretiyle meslek edinmeleri ve ihtiyaç duyulsçak insan 
gücü sağlamış olacçk, açıklacak iş sahasında tatrrin olacak vatan¬ 
daşın dışarıya göç etmesi de kısmen önlenecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN KONUT ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
ÜRETİM UNSURLARI ALT KOMİSYONU ALT - YAPI ÇALIŞMA 

GRUBU RAPORU 

I - GİRİŞ : 

ALT YAPININ TANIMI 

Alt yapı yerleşme alanları üzerinde kurulacak her 
türlü inşaatın ihtiyaçlarını karşılamak üzere zeminde¬ 
ki toprak seviyesinin altında veya üstünde oluşturula¬ 

cak tesislerin yerleştirileceği ve çalıştırılacağı tün 
tesislerdir. 

1-a. Yol 

1-b, Su 

1-c. Elektrik 

1-d. Havagazı 

1-e. Kanalizasyon 
1-f. Telefon 

1-g. Alt ve üst geçit 

Olarak saymak ve sınırlamak mümkündür. 

l.a-Yol Tesisleri: 

l.a.l. Kır Yolları 

l.a.2. Kent Yolları 

l.a.2. Kent Yalları : 

İki taraf binalarla çevrili bulunan veya benzeri şekilde 
kenarları sınırlandırılmış olan ve genel olarak kamuya hizmet 

eden her türlü ulaşımı bağlayan tesislerdir. 
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l.c. Elektrik Tesisleri: 

Tüm. bina (yapı) ve arsaların elektrik ihtiyacını karşıla¬ 
mak üzere oluşturulacak ve genel şebekeden bina ve arsaya ayrı¬ 

lan özel kablolarla elektrik düzenlerinin tamamını içine alan 
tesislerdir. 

1.d - Havagazı Tesisleri : 

Genel Havagazı dağıtın şebekesi bulunan şehir ve kasaba¬ 
larda bu şebeke ile şebekeden ayhılarak ihtiyacı karşılamak 

üzere bina ve arsalara gazın iletilmesini sağlayacak tesisler¬ 
dir. 

l.e- Kanalizasyon tesisleri: 

Bina ve arsalardaki pis veya yağmur ve sel suları gibi 

gereksiz suizan akıtılıp uzaklaştırılmasını ve zşı|arsız 
alanlara aktarılmasını sağlayan tesislerdir. 

1.f— Telefon Tesisleri; 

Genel telefon ve teleks işletme ve şebekeleri bulunan 
şehir ve kasabalarda telefon veya teleks ihtiyaçlarını karşıla¬ 
mak üzere telefon teleks devreleri ile bina ve arsaların irti- 

batlandırılnasını sağlayan tesislerdir. 

l.g - Alt ve Üst Geçitler : 

Bina ve arsalardan başka bina ve arsalara yeraltından 
veya üstünden geçilmesini sağlayan veya cadde ve sokaklarda 

yerüstünden yapılmayan geçit ve münakaleyi (Metro yeraltı 
bantları ve benzeri tesisler dahil) sağlamaya yarayan 
geçitlerdir. 
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II -jALT YAPI BÖLÜMLERİNİN ÖZELLİKLERİ: 

Tanımlar îiiaç ıklanan alt yapının muhtelif bölümleri 
için halen uygulanan alt yapı sistemi tamamen bir başıboş¬ 
luk arzetmektedir Alt yapının her tesis için halen planlan¬ 
ması yapımı ve işletilmesi Özet olarak: 

2.a - Kanalizasyon Tesisleri : 

Kanalizasyon yapabilen şehir ve kasabalarımızda yapı 

ve nazın plan ile iskan esasları tesbit edilmeden meydana 

getirilen kanalisazyon tesisleri halinde bulunmakta ve ge¬ 

nellikle kısa zaman sonra ihtiyaca cevap vermez duruma ge¬ 

lerek sökülüp aynı tarzda daha uygun bir tesisle değişti¬ 

rilmekte veya iskan dunumu ve iskan esasları tesbit edile¬ 

rek projelendirildikten sonra iskân ve inşaat yoğunlukları 
ilgili organlarca değiştirilerek yetersiz duruma düşülnek- 
tedir. Her iki halde de kısa sürelerle yapılan veya değiş¬ 
tirilen tesisler yüzünden büyük milli servetin ve insan emeği¬ 

nin zayi olnasıyle karşılaşılmaktadır. 

Biraz küçük kasaba ve belediyelerde ise kanalizasyon 

bahis konusu dahi edilmemekte bu ihtiyaç nüfusun iskan 

alanının bir hayli genişlemesinden sonra ele alınarak o 
belediye için ciddi bir problem haline gelmektedir. 

2.b-Su Tesisleri: 

Şehir ve kasabalarımızda su probleminin medeni dünyada 

olduğu gibi çözümlenmiş olduğu bir yer bulunmamaktadır. Bun¬ 
dan başka su tesisleri alt yapıda önemli yer tutmakta değşik 
çapta, basınçlı suyu arsa ve meskenlere kadar taşıyan metal 
boruların alt yapıda yerleştirilmesi için cadde ve kaldırım¬ 

lar mütemadiyen kazılarak açılmakta ve toprak içersine bo¬ 

rular döşenmektedir. Toprak içinde çürümelerin önlenmesi için 
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dışarısına zift veya boya sürülmekte ise de toprakta bulunan 

rutubet ve diğer yıpratıcı etkenlerle bunların ömürleri de 
sınırlı bulunmaktadır. 

Su tesisatı borularının alt yapıda yerleştirilmesi 

ve diğer alt yapı tesisleri ile birleştiği yerlerde bir¬ 
birlerine ciddi engel teşkil etmekte ve bu hal işletmede 
daima önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. 

2.c - Havagazı bulunan şehirlerimizde bu gazı mes¬ 

kenlere kadar götüren borularda su boruları gibi sokak 

ve caddelerde yaya -kaldırımlarının mütemadiyen kazılma¬ 

sı ve toprağın içerisine boruların yerleştirilmesi suretiy¬ 
le meydana getirilmektedir. Su borularında olduğu gibi bun¬ 
larında toprak altı etkenlerden korunması için bazı ted¬ 
birler alınmakta isede muhakkak olan husus ömürlerinin ol¬ 

dukça kısılmasına engel olmaktadır. 

İşletme sırasında alt yapıda bulunan havagazı boru¬ 
ları diğer maksatlarla toprağın kazılmasında hasara uğra¬ 

tılmakta ve çıkan gazın zehirli veya yanıcı olması neden¬ 

leriyle etraftaki canlılar için tehlikeli etmekte arıza- 

sınm giderilmesinde müşkülat çekilmesinden başka bu bo¬ 
runun beslendiği semtlerin gazsız kalmalarından doğan hu¬ 

zursuzluklar işletmeciler için ciddi zorluklar ortaya çı¬ 
nlaktadır . 

Havagazı ve su borularının birbirine yakın olmaları 

(ki ekseriya bunlar yaya kaldırımlar altında döşendiğinden 
birbirlerine yakındırlar) Bunların ikisinin de işletmesin¬ 
deki arazılarm giderilmesi ve bronsman bağlantıları 

için büyük zorluklar yaratmaktadır. 
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2.d- Elektirik Tesisleri : 

Elektirik Tesisleri alt yapı iletken kablolar ve bunların 

ek veya kontrolları için konulan tesisler halinde bulunmaktadır 
Bunların toprak içerisine yerleştirilmesi cadde ve kaldırım¬ 

ların kazılmasını gerektirmekte işletme sırasında meydana gelen 
arıza yerinin su veya havagazmdan olduğu gibi arıza noktasında 

su veya havagazı çıkması ile kesin olarak belli olmadığından, 
alet ve cihazlarla yapılmaktadır. En hassas aletler bile arıza 

noktasını kesinlikle ve nokta olarak tayin edemediğinden arıza 

için oldukça uzun toprak kazınları yapılması gerekmektedir. 

Bundan başka elektirikte bir başka problem daha bulun¬ 
maktadır. Normal elektirik dağıtım şebekelerinden her arsa 

ve meskene ..elektirik dağıtım şebekelerindensfeflgE&arsa ve meske¬ 
ne elektirik verilmesi teknik bakımdan mümkün olmadığından bu 

yapılar için en müsait trasfornatör merkezinden yüksek gerilimli 

kablo döşenmesi ve bu kablonun ucunada koruyucu düzenler (oto¬ 
matik elektirik kesicileri ayırıcıları veya sigortaları gibi) 
konulması ve sonra da bir transformatör postası tesis edilmesi 

gerekmektedir. Binanın zemin seviyesinin altında bulunmayan 

yerlerde alt yapı olarak bu tesislerin yerleştirilmesi zaruret 

halini almaktadır. Bu maksatla bina veya yapının belirli büyük¬ 
lüğünden sonra, veyahut içerisinde büyüle telektrik tüketimi yapa¬ 
cak tesislerin bulunması (Fabrası Sinema Otel İş hanı gibi) 
hallerinde bu elektiriği sağlıyacak tesislerin yerleştirileceği 
yeteri büyüklükteki yerin bina mimari projelerinde düşünülmesi 
ve tahsisi konusunda düşük ihtilaflar doğurduğundan bu proble¬ 
min de alt yapı olarak çözümlenmesi gerekmektedir. 
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2.e - Telefon Tesisleri; 

Telefon tesislerinde elektiriğe benzer kablolarla 

meskenleri otomatik telefon santrallarına bağlamayı 

gerektirdiğinden elektrik tesislerinden olduğu gibi bu 
tesislerde de cadde ve sokakların kazılarak kabloların 

yerleştirilmesi gerekmektedir* 

Telefon kabloları elektirikten daha çok arıza yaptıkların¬ 

dan ve bunların içerisinde her abone için iki iletken bulun¬ 
duğundan toner halindeki iletkenler içerisinden arızalı 

iletkenlerin bulunarak arızanm giderilmesi elektrikten 

çok farklı ve önemli bir zorluk göstermektedir. Bu yönden 

ana kabloların bulunacağı alt yapı tesisleri birçok kablo 
delikleri bulunan beton bloklarını toprak içine yerleştiril¬ 
mesi ve tesiste b;elirli aralıklarla ve her keşeteşkil eden 

noktada kontrol ve bağlantı odacıklarının toprak içinde meyda¬ 

na getirilmesini gerektirmektedir. Bu odacıklara giriş için 

zeminde sağlam kapaklı adam giriş delikleri bırakılmaktadır ve 
bu ana kablolardan çıkan uçların bağlı olduğu kutular ile mes¬ 

kenlere ve yapılara telefon kablosu veya hava haddi döşenerek 

irtibat ve hizmet sağlanmaktadır. 

Bu yüzden telefon tesisatı alt yapısı su elektrik alt yapı¬ 

larından çok daha pahalı ve önemli bulunmaktadır. 

2.f- Alt ve üst geçit tesisleri; 

Alt geçit tesisleri şehirlerdeki büyük trafik probleminin 
ortaya çıkardığı tesisler olup bunların başlıcaları; 
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-üiiif. ve meskenlere ’.iğer binalardaki tenislerden hizmet 
g-etıren (nerkezi ısıtma ve santraiialan buhar veya sıcak su 
getiren boru ve tesisler) tesislerin yerleştirildiği yeraltı 

dehliz ve geçitleri. 

-Büyük trafik yoğunluğa bulunan caddelerin birbirleri 
ile keşişliği noktalarda yapılan alt ve üst geçitler veya 

ba.zı büyük caddeler altından diğer cadde ve stokların geç¬ 

mesini sağlayan tüneller. 

-Metro gibi yeraltı tünellerinden trafiği ve taşmayı 

sağlayan tesislerin çalıştığı tünel ve büyük alt yapılar 
olarak özetlenebilir. 

2.g - Yol Tesisleri; 

Alt yapının en önemli unsurlarından biri olan yml 

yerleşme alanlarının planlanmasında trafik yoğunluklarına 

göre ana yolların birbirini kestiği noktalarda gerekli 

sürkülâsyonlar eleştirilmeden yapılacağından sık sık yol 
kavşakları değiştirilmekte ekonomik standartlarda trafik 

akımını önleyici tedbirlerin alınmayışı yapılan bir tesisin 
çok kısa zamanda işlemez durunu yeniden ele alınıp değiş¬ 

tirmeler yapılmaktadır. 

İmar yollistikamet planlarındaki yol projelerinin 
yapılmasında da kotlandırma bakımından bütün olmadığın¬ 

dan yüksek eğiâîLi yollan ortaya çıkmaktadır. Yol yapını 
sırasında diğer yapı tesislerinin yapımı ile koordinasyon 

olmadığından yapılan yollar devamlı bozulmakta iş gücü 
emek ve milli servet kayıplanı olmaktadır. 
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111 - AİT YAPININ PLANLANMASI YAPIMI VE İŞLETİMİ 

Binr, vû arsalarla alt yapının önemi ve bu yüzden 
kaybolan milli enek ve servetin değeri şehirlerin kurul¬ 
ması için gerekli uzun zaman süresi içine yayılnasıyle 

göze görünmemektedir. Konu üzerinde esaslı çalışmaların¬ 

da yapılmamış bulunmasından dolayı önemi layık olduğu gibi 

değerlendirilmemektedir. 

3.1-Alt Yapının Planlanası; 

Özellikleri ve halihazır durumları yukarıda açıla¬ 
nan alt yalpıdaki hizmetlerin en iyi şekilde görülebilmesi 
için alt planlanası esaslarının tesbiti gerekmektedir. 
Bu planlamada alt yapıdaki hizmetlerin en iyi şekilde gö¬ 
rülmesi milli emek ve servetin en ekonomik kullanılması 

işletmenin en kolay ve iyi olarak sağlanması gözönünde 
bulundurulmalıdır. 

Alt ,ya.pıda bulunacak hizmetlerden kanalizasyon diğer hiz¬ 

metlerden çok farklı olduğundan tamamen ayrı olarak diğer¬ 

leri bir arada düşünülmesi veya diğer tesislerden de borulu 
tesisler ile kablolu tesisler birer grub halinde birlikte 

çalıştırılacağı düşünülerek planlanabilir. 

a.) Kanalizasyon Planlanası; 

Kanalizasyon planlamasında bu tesislerde atılacak 

pis suların miktarı cadde ve sokaklarda kabul edilecek 

iskân yoğunluğuna ve yanur sularının en fazla olduğu 
duruna göre düşünülmeli ve civardaki derelerden gelecek 

taşkın suları da gözönünde bulundurularak kanalizasyon kesit¬ 
leri hesaplanmalıdır. 
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Bundaıı başka ana kanalizasyonun meyilleri geçeceği 
alanların arsaların durumlarına göre tabii yer çekimi 

ile pis suların akımını sağlamak üzere düşünülürken bu 
arsalarda kurulacak meskenlerin pis sularını ana. kana¬ 

lizasyona akıtmak için cadde ve sokaklarda çok uzun ve 

derin toprak kazılmasını gerektirmemesi hesaba katılmalı 

ve gereğinde orta pis su pompa istasyonları.'.ile bu ana 

kanalizasyonların mayilleri artırılmalıdır. 

Bu nedenle şehirlerin durumuna göre arsalardan neyöana 

getirilecek binaların özellikleride gözönünde bulundurula¬ 

rak bina, kanalizasyon şube hattının en çok kaç metrede 

ana kanalizasyon şebekesine bağlanacağı hesaplanmalı ve 

bina projelerinde bu bağlantı noktası belirtilerek inşaata 
izin verilmelidir. 

b) Diğer Hizmetlere Alt Alt Yapının Planlanması: 

Kanalizasyon dışındaki hizmetlere ait alt yapının 

planlanması yaya kaldırımların altında meydana getirilecek 

bir galeriye bu hizmetlere ait tesislerin yerleştirilmesi 

şeklinde yapılmalıdır. 

Bu maksatla yaya kaldırım inşa edilirken galerininde 

inşa edilmesi ve galerinin güneş ışığından faydalanarak tabii 
aydınlanmasının sağlanması, belirli aralıklarla ve yeteri 
kadar şeffef parke kablanalar ve galeriye giriş için konula¬ 
cak ızgaralı pencerelerle yapılmalıdır. 
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Calerinin duvarlarına, üzerlerine yerleştirilecek kablo¬ 

ları kolaylıkla taşıyabilecek nitelikte ve 25-30 Cn. aralık¬ 
lı yatay sıralar halinde dizilerek tesbit edilecek denir mes¬ 

netler ve zemininde de, galerine ızgaralı havalandırma ve 

giriş pencerelerinden tabii yağmur veya kısnende sel 

sularından girecek suların veya arıza yapacak su boruların¬ 

dan çıkacak suların kanalizasyona katılmasını sağlayacak 

kanal ve düzenlerle, havagazı ve su borularının yetiştirilip 
setlere tamir ve çalışma için galeriye girecek ekiplerin 

dolaşacağı alanlara yer verilmelidir. 

Bundan başka hizmetlerin galerinde bmnalara götürü- 
nası için duvarlarda yer yer toprakla birleşen pencereler¬ 

le iki yaya kaldırım altındaki galeriler cadde ve sokakla¬ 

rın altında birleştirilmesini sağlayacak geçit galerileri 
de hesaba katılmalı ve galeriler buna göre hasıplarmalıdır. 

Ancak galeri yapınında şu hususu belirtmek yararlı olacak¬ 

tır. Bir beldeki alt yapı tesislerinin bir galeri içinde 
alınması Merieket koşullarına uygun olmayan pahalı bir çö? 
zündür. Bu çeşit bir uygulana yabancı Meneleketlerde çok 

sınırlıdır. Ancak milyonun üstünde Nüfusa sahip Şehirlerin 

bazı ana trafik ticaret caddelerinde uygulanabilir^. 
(Örneğin: Ankarada Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal bulvarı 
Anafartalar Caddesi gibi) 

Şehir içi yollarında yer altı tesislerinin yerleştirme 
sorunlarının tesbiti ile uygulanması halihazır keşne keşi 

önlüyecek yegane çaredir. Bu konuda iki sene evvel Türk Stan¬ 

dartlar Enstitüsüne sunulan Standart tasarınımgerçekleşnesi 
sağlanmalıdır. Esasen Yabancı Ülkeler büyük çapta bu çeşit 
uygulamada bulunmaktadır. 
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3.2-Alt Yapıların Yapını: 

Kanalizasyon dahil diğer hizmetlerde kullanılacak alt 
yapıların yapılması için hu hizmetlerin gerektirdiği tesis¬ 
lere yetecek Standartların teshit edilmesi ve bu standart¬ 

lara uygun alt yapı tesis kıs ıhlarını birlalahla birlikte 

parça parçada olsa yapmak veya yaptırmak veyahut belirli 

iskan yoğunluğuna erişince yapı tesislerini tamamlamak ve 
soınradan inşa edilecek binalardan iştirak hisselerini tah¬ 
sil etmek gerekmektedir. 

Elektrik hizmeti jçL büyük elektrik tüketimine ihtiyacı 
bulunan bina ve yapıların alt katlarında transformatör 

tesisleri için bırakılacak yerlerin standartlarını tesbit 

ve bu standarta uygun yerler .i.t virliktc bina imarı proje¬ 

sini tasdik ve inşaatına izi verilmesi yönetmelikte kesin 
olarak belirtilmelidir. 

3.3-Alt Yapılarının İşletilmesi: 

Alt yapı tesislerinin bakımı, temizliği ve buralara yerleş 
tirilecek genel hizmet tesislerinin yerleştirilmesi esasları, 

kontrolü ve yerine getirilmeleri gereken sorumluluklar tesbit 
edilmelidir. 

Galerilerin havalandırılması ve kanalizasyonla galeriyi 

birleştiren bağlantılardaki Kanalisasyonun koku ve sularını 
galerilere göndermeye klapeliren veyahut galerideki suların 

otomatik olarak nakalizasyona gönderen tulumbaların bakımı ne 

tarzda yapılacağı yönetmeliklerde kesinlikle belirtilmeli 
ve buna lüzünlû işletme organizasyonu ve bunların eğitim ve 
çalışmaları kontrolü ile denetimi de sağlanmalıdır. 
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IV- Ornanizaşyoıı ve Örgütleme: 

Alt yapı tesisleri, üstende bir görüntüsü bulunmadı¬ 
ğından, propoğanda ve halka gösterilecek tesisler olmadığın¬ 

dan politikacı kimselerin asla önem vermediği ve vermiyeve- 

ği tesislerdir. Bu bakımdan alt yapı için Organizasyon ve 
örgütlenme bi hayli güçlük taşımaktadır. 

Alt yapı tesis ve hizmetleri kolayca görüleceği gibi 

bir Belediye hizmeti olduğundan bu tesislere ait çeşitli 
yatırım hişmetlerin de Belediyeler tarafından yürütülmesi 
ve ele alınması zorunlu bulunmaktadır. 

Alt yapı, arsa ve bina sahiplerinin faydalanacağı bir 
i4a is ve işletme olması ve şehirleşmedeki medeni seviye için 
ölçü hareketlerinin başında yer aldığından bu yapıların önemi 
çok büyük bulunmaktadır. Ancak, bunu vatandaşların ayrı ayrı 

bilmesi mümkün olamadığından bu tesislerin ele alınmasının sağ¬ 
lanması ve işletmesinin organizasyon olanaklarına kavuşturul¬ 
ması için alt yapı tesisleri dar anlamda Belediye hizmeti 
olarak alınmalı organizasyon reorganizasyon işlemleri Belediye 

örgütü içinde düşünülmelidir. 

Belediyelerde alt yapı tesisleri ile ilgili ünitenin 
daha iyi yürütülmesi için 

a) Alt yapı tesisleri ünitesinin müstakil olması, 
b) îmar planlarının düzenleme ve tetkik , tasdiki işlemi 

lerinde bu ünitenin söz sahibi olması 

c) Her iki ünite arasında koordinasyonu sağlayacak bir 

örğüt kurulması düşünülmelidir. 

d) Belediye Başkanlarmın atanma ile iş başına getiril¬ 
mesi, hizmetlerin planlama yapı ve işletmesi bakımından eleş- 
tirilmelidir. 
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4.1-Mevcut Organizasyonlar: 

Alt yapı için mevcut organizasyonlar 

a) İmar ve İskân Bakanlığına bağlı kuruluşlar 
a.1.İller Bankası 

a.2.Mesken Genel Müdürlüğü 
a.3.Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 

a.4.Belediyeler Teknik Hizmet Genel Müdürlüğü 

a.5.Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
b) Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 

c) Köy İşleri Bakanlığı Y.S.E Genel Müdürlüğü, Toprak 
Su Genel Müdürlüğü 

d) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı D.S.İ 
e) Orman Bakanlığı 
f) Millî Savunma Bakanlığı 
g) Belediyeler 
h) Ulaştırma Bakanlığı P.T.T Genel Müdürlüğü 

4.2-Mevcut Organizasyonların düzeltilmesi(Reorganizasyon) 

a) Belediyelerde alt yepı tesisleri ile ilgilenecek 
nüfus miktarları da esas alınarak bir örgütün kurulması 

b) Belediye Balkanlarının atanması ile iş bayma 
getirilmesi, politik baskılardan uzak bir görüş altında, 
mevzuat değişikliği yönünden ele alınıp, incelenmesi. 

E) Alt yapı tesislerinin yerleştirme normlarının 
saptanması ve Türk Standartlar Enstitüsüne sunulan standart¬ 

lar tasarısının gerçekleşmesi sağlanmalı i 



d) Bu maksatla muhtelif Bakanlık ve Belediyede mevcut 
organizasyonların bünyelerinde uygun değişikliklerin yapılması 
ve bu organlara alt yapıyı planlamak, yaptırmak ve işletmek 
için yetkili tanınması sağlanmalıdır. Yerleşme alanlarının 

fiziki planlanmasında 3 ile 50 m.lik yol en kasit tiplerine 

göre alt yapı tesislerinin imar planlarında, bu tesislerin 
yeteri bağlantı noktaları, şematik olarak gösterilmelidir. 

d.l-Ana şebekeler 1/25000 - l/lOOOO haritalar üzerinde 
işlenecek tesisler ayrı reklerle belirtilmelidir. 

d.2-Ana Şebeke bağlantılarından binalara bağlantıları 
ise , 1/5000 - 1/2000 l/lOOO - l/500 ölçekli nazım plan imar 
yol, istikamet planları üzerinden alt yapı tesislerinin du¬ 
rumları renklerle belirtilmelidir. 

d.3-Alt yapı tesislerinin çapları, yol seviyesine 

göre yüksekliği, kanumu ölçüleri imar tatbikat planında 
belirtilmelidir. 

d. 4-Alt yajıı tesislerinin kapasitesi net yoğunluk¬ 
lara göre hesap edilip, gerekirse İ° 50 fazlası ile inşa 
edilmelidir. Kapasiteler kısa sürede değişmeyecek biçimde 
düzenlenmelidir. 

c.4.1-Mevzuat organizasyonda alt yapı ile ilgili 

kuruluşlar arasında mevzuat yetki, sorumluluklar, planlama, 

yapım ve işletme safhalarında işbidliği sağlanmalıd, yapılan 

tesislerin yerleşme planları ilgili Belediyesine verilmesi 

sağlanmalıdır. 
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4,3- Mevzuat Aksaklıkları ve Düzeltilmesi: 

Alt yapı tesislerinin Belediyeler tarafından ele 

alınması, yapılması ve yaptırılması il işletilmesi ve fi¬ 

nansmanı için imar ve Belediye ile diğer Bakanlıkların mevzuatı 

incelenmeli ve gerekli değişiklikler veya düzetmeler yapıl¬ 
malıdır. 

V- ALT YAPI TESİS VE İŞLETMESİNİN FİNANSMANI: 

Her tedbirde olduğu gibi finansman imkanı sağlanmadan 
tedbirin yürütülmesi ve verimli hale getirilmesi mümkün ol¬ 

madığından, alt yapı gibi propoğanda özelliği bulunmayan 
tesislerde bu husus daha da önemli bulunmaktadır. 

5.1-0rganizasyon Finansmanı: 

Organizasyonun başlangıçta finansmanı Belediye tara¬ 
fından sağlamak zorundadır. Ancak tesisler meydana getiri¬ 

lerek işletmeye açıldıkça, işletme gelirlerinden Su bu 

organizasyonun büyük oranda finansmanı sağlanabilir. 

Mali bünyesi alt yapı organizasyonu ve kısmen«te¬ 
sislerinin finansmanı için yeterli bulunan Belediyelerin 

dışındaki belediyelere bu maksatla bir finansman kaynağı 

ve şekli bulunmalıdır. 

Belediyeler dışındaki organizasyonların finansmanla¬ 

rı kendi bütçe ve gâir imkanları ile finanse edilmeli ve her 
sene bu husus göz önünde bulundurularak bütçe ve finansman 

dağılımları düzenlenmelidir. 
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5.2-Tesislerin Finansmanı; 

a) Alt yapı tesislerinin kurulması finansmanı belediye 
yol inşaatı içersinde yürütülmekle beraber, bu altjapıdan 

faydalanarak arsa ve bina sahipleri ile diğir kuruluşların 

da uygun şekilde bu finansmana iştirak ettirilmesi sağla
malıdır. 

Bu maksatla alt yapıdan faydalanacak şahsa inşaat 
izini verilirken kanalizasyon sabit hizmetlerine iştirak 

payı namı altında bir para alınması ■''e inşaatta kat yük

seklikleri arttırılması taktirinde bu yükseklikten fay

dalanarak binasını yükselteceklere inşaat ruhsatı veya izni 
verilirken kanalizasyonda yapılacak sabit tesislerdeki 

genişlemeyi sağlamak üzere, ilâve kanalizasyon sabit hizmet

lerine iştirak payı tahsil edilmelidir. 

b) Alt yapının belüi standartlarına göre evinin 
önünde alt yapı tamamlanmamış ise bu tesisin arsa ve bina 
sahibi tarafından her iki komşu arsaya kadar olan kısım 
bina inşaatı ile birlikte tamamlanması esasa alınlalı va 
inşaat izni bundan sonra verilmelidir. 

e) Galeri şeklinde teşekkül eden altjapıdan fayda
lanacaklardan da belirli tarifelerine göre bu tesisin kurul

ması giderlerine iştirak olmak üzere alt yapı tesisleri sabit 
hizmetlerine iytirak payı'namı altında bir para tahsil 
edilmeliür. 
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5.3- Alt yapı tesislerinde işletme finansmanı: 

a- Belediyelerin aydınlatma ve temizleme için almakta 
oldukları paralar gibi kanalizasyonunun tamir ve işletilmesi 
için, arsada mevcut binanın durumuna göre tarifelendirilmiş 

ve apartmanı yekiüıdeki binalarda daire başına olmak b®r 
ay bir ücret alınması ve bununla kanalizasyon tesislerinin 

işletilmesi, tamirlerinin yapılması ve gerekli yerlerde deği¬ 
şikliklerin sağlanması imkân dahiline sokulmalıdır. 

b- Galeri şeklindeki alt yapılardan faydalanan idareler¬ 

den 've tesbit edilecek bir tarifeye uygun olarak, galeriden 
faydalanılan uzunluğun her metresi başına ayda igrletme üc¬ 
reti alınması mümkündür. 

Böylece şehir yolları mütemadiyen açılmaktan yüzde doksan 

kurtulacağı gibi galerinden faydalanan idarelerde: 
-Toprağın kazılması, tekrar doldurulması için yapılan 
giderlerden, 
-Tahrip edilen asfalt ve kaldırımın tamiri için Belediyeye 
ödedikleri paradan, 

-Tesis toprak içine yerleştirilirken koydukları kum, tuğla 
beton delikli biriketler gibi kendilerine çok pahalıya mal 

olan yardımcı malzeme giderlerinden. 

-Galeriye konilan tesislerin ömürlerinin toprak içindekinden 
en az iki misli uzamasından amortisman giderlerindeki fazla¬ 

lıktan. 

^Kurtulacaklarından Belediyelere bu galeri işletme 
ifh" 

paralarını kolayca verebilecekler ve Millî servetin bir 
hayli büyük oranda kullanılmasını sağlıyacaklardır. 
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VI - SONUÇ - ÖNERİLERİ; 

1. Alt yapıya ilişkin standartlar tasarısının Türk 
Standartlar Enstitüsünme öncelikle çıkarılmasını sağlamak 

2- Belediyelerde alt yapı hizmetlerini tek elden 

yürütecek bir örgütün kurulmasını sağlamak, 

3- Alt yapının yapıldığı yerleşme alanlarında arsa 

ve bina sahiplerinden iştirak payının alınmasını aağlıyacak 
■mevcut mevzuatda çağın koşullarına uygun biçimde düzenlenme¬ 
lidir. 

4- Alt yapı yapan,planlayan ve işleyen örgütler tara¬ 

fından organizasyonları sağlamak, 

5- Yerleşme alanlarında yapılan alt (yapı tesisleri¬ 
nin konumunu, ölçekli harita iman planları özerinden belirtil¬ 
melidir. 

6 - Alt yapı hizmetlerinin yerleşme alanları planlar¬ 
daki yerlerine uygun yapılmasını sağlamak, 

7- İçme kullanma suyu temininde 1000.000 den yukarı 
kentlerdeki çözüm ile daha aşağıdakijkentlerde su temini 
sorunlarının çözümü yeniden düzenlemek. 

8- Kanalizasyonların bakım ve işletmesi için pis 
su (kanalizasyon) iştirak payı alınmasını sağlamak. 

9- Alt yapının yapılmasındaki boş arsalardan tesisin 
yapıldığı tarihdeki rayiç bedel (ogünkü değer) üzerinden 
iştirak payı alınmasını sağlamak. < 



10- Yerleşme alanlarındaki "bölge kat artırılmasından 

dolayı arsadaki değer artışına göre alt yapı tesislerine 
iştirak payı alınmasını sağlamak. 

11- Örgütleşme finansman konusu yeniden düzenlenmeli¬ 
dir. Bu rapor, 21,28 Mayıs 1971 günkü alt yapı çalışma grubu 
toplantıları ile, bu -toplantıya katılan ve katılmayan üye¬ 
lerin görüş ve düzenledikleri çalışmaların birleştirilmesi 
sonucu tertip edilmiştir. 
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ALT YAPI KONUSUNDA: 

a) II. pbanda öneri tedbirleri 

-Alt-yapx planları uzan süreli olacak ve çevre düzeni konut 
yoğunluklarındaki artış göz önünde tutularak yavpılacaktır. 

-Kentlerin istenen yönde geliştirilmesinde kamu tarafından 
yapılacak alt-yapı inşaatı teşvik ve yöneltme unsuru olarak kulla¬ 
nılacaktır. 

-Geri kalmış bölgelerdeki stratejik kentleşme merkezlerinde 
alt-yap yatırımlarının yoğunlaştırılmasıyla bu merkezlerin geliş¬ 
me gücü artırılacaktır. 

-Alt-yapı yatırımları dolayısiyle, değeri artan alanlardan 
faydalananların alt-yapı g derlerine katılmaları sağlanacaktır. 

b) Uygulama ve aksaklıkları 
-Alt-yapının yatarım ve işletme harcamalarının kamuya dönüşe¬ 

bilmesi için yeni mevzuat çalışması yapılamamıştır. Bugünkü mevzu¬ 
atın uygulanması sonucu elde olunan gelir çok düşük olmakta ve 
2aten dar olan kaynaklarla, hizmetler gerektiğince yapılamamaktadır. 

-Yeterli alt-yapı projelendirmesi ve tesislerin Standardizas¬ 
yonu konularında yeterli çaba gösterilmemiştir. 

c) III. plan için önerilen tedberlir: 
-Toplu konuta ayrılan alanların alt-yapısmın da hazırlanarak 

kullanışa arzedilmesi, 

-Kentlerde ve kentlerin gelişme alanlarında, tüm alt-yapı (tesis 
ve işletme) harcamalarının kamuya dönüşebilmesi için günümüz koşul¬ 
larına uygun mevzuatın düzenlenmesi, 

-Kent içi alanlarda alt-yapı yatırımları dolayisiyle artan 
değer farklarının daha objektif oranlarda kamuya dönüşebilmesi¬ 
nin sağlanması, 

-Alt-yapıya Pişkin Standartlar tasarısının Türk Standartlar 
Enstitüsünce öncelikle ele alınması, 

-Belediyeler de (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün denetimi altında) 
alt-yapı hizmetlerine ait planlama, yatırım, işletme, bakım çalış¬ 
malarının tek elden yürütecek bir örgütün kurulması, 

£rer fikl i â i r*. 
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ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN 
KONUT ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
ÜRETİM UNSURLARI ALT KOMİSYONU 
ARSA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

I. GİRİŞ - GENEL AÇIKLAMA : 

a. Arsanın Tanımı : 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 
12 nci maddesi arsayı "Belediye anırları -içindeki belediyelerce 
parsellenmiş arazi arsa sayılır" şeklinde tarif etmektedir. Par¬ 
sellenmemiş yerlerinde arsa sayılmasının İmar ve İskân Bakanlığı¬ 
nın da mütalaası alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca bir yönet¬ 
melikle tesbit edilmesini belirtmektedir. Toplantılarda bu tanımı 
daha açık olarak " Kentleştiği, öncelikle kentleşeceği veya deği¬ 
şik amaçlarla düzenleneceği yetkili kanun kurum ve kuruluşların¬ 
ca, usulüne uygun olanak kararlaştırılan alanlarda inşaat yapmaya 
yarıyan araziler anası deyimi kapsamına girer" şeklinde (kanun 
koyucuya. ışık tutmak için gerekçelerinin de belirtilmesi kaydıyla) 
yapılması çoğunlukla kararlaştırıldı. Ayrıca arsa, konusunun 
3. Beş Yıllık Planda çeşitli sektörler içinde değil ayrı bir sek¬ 
tör olarak incelenmesi önerildi. 

b. Kentleşme ve Nüfus Heneketleri Arasındaki İlişkiler: 
Genellikle II. Dünya Savaşından sonra çeşitli nedenlerle gittikço 
hızlanan kırsal alanlardan kopan nüfusun getirdiği düzensiz kent¬ 
leşme sonucu gecekondular ortaya çıkmıştır."Şehirdeki gecekondu¬ 
lar köylerdeki ve gelişmemiş ülkelerdeki barınaklardan daha iyi¬ 
dir. Bir çok zorluklar bu arada malî imkânsızlıklara rağmen ge¬ 
cekondu sahiplerinin direniş kuvvetinin ve mesken yapma kabiliye¬ 
tinin sonucu olarak devam eden faaliyet sonunda 1965'e kadar 
430.000 gecekondu yapılmıştır. Bu tarihte şehirlerde oturan hal¬ 
kın İ<> 28'i gecekondularda oturmaktadır" Yeterli tedbirler alın¬ 
mazsa gittikçe daha önemli durumlar ortaya çıkacaktır. 

c. Kentsel Büyüme: Türkiye'de arsa problemi II.Dünya Sa¬ 
vaşından sonra başlamıştır. Ülkemizde kentleşmenin 1945 yılından 
sonra başladığını biliyoruz. 10.000'den fazla nüfuslu yerleşme¬ 
lerde oturan kentli nüfus 1927'de İ° 16.4'den 1945'te İ° 18,3 e 
yükselerek bu dönemde çok az bir artış göstermiştir. 1945'ten 
1965 yılına kadar ise bu oran % 28,3'e yükselerek hızlı bir artış 
göstermiştir. Öte yandan ülke nüfusu 1927'den 1965 yılına kadar 
ancak iki katı artma gösterirken kentli nüfus dört katma çıkmış¬ 
tır. 



1945 kentli nüfus büyüklüğü gruplarına göre değişmesi aşağı¬ 
daki tabloda verilmiştir. 

1945 1965 
Kent Kentli Kent Kentli 
Sayısı Nüfus Sayısı Nüfus 

10.000 - 20.000 58 23.2 92 12.4 
20.000 - 50.000 30 30.6 75 21.5 
50.000 -100.000 4 9.4 18 13.6 

100.000'den fazla 3 38.4 14 51.6 

Toplam 95 199 

Görülmektedirki büyük nüfuslu kentlerimiz hızla artmak' 

tadır. Bu artış hızla devan edecektir. 

Aşağıdaki listede görüldüğü gibi Türkiye toplam kentsel 
nüfus 1965 yılında 5.061.057 kişidir. Bu nüfus 10.000'nin tistünde- 
ki 199 yerleşme noktasınla toplanmıştır. Bu yerlere ait teker te¬ 
ker nüfus yoğunlukları rakamları mevcut değildir. Bir örnek ola¬ 
rak ba,zı kentlerin yoğunluk rakamlarını verebiliriz. 

Kent Adı  Nüfus Kentsel Alan (ha) Brüt Yoğunluk 
Erzurum 90.069 (1960) 1035,93 

850,51' 
86,94 

Siva.s 107.895 (1965) 126,80 
Adana 290.505 (1965) 1840,00 158,00 
Ankara 1.280.000 (1969) 13000,00 98,00 
Trabzon 65.516 (1965) 1100,00 59,20 

Bu yoğunluk değerleri ve büyüklükle değişmesi Türkiye- 
de kentlerin bundan önceki verilen bölümde gördüğümez gibi yağ le¬ 
kesi şeklinde birinci tip büyüme yaptığının bir kanıtıdır. 

1985 yılında Türkiye'de kentsel nüfusun 27.376.407 ola¬ 
cağı ve bu nüfusun 10.000'den büyük 620 yerleşme noktasında dağı¬ 
lacağı tahmin edilmektedir. 

Çeşitli yerleşme gruplarında ortalama, olarak tesbit 
edilen yoğunluğa, göre 1965 - 1985 yılları arasında kabaca 190.000 
hektar arazı tarımsal alandan inşa edilmiş kentsel alanlara dönüş¬ 
müş olacaktır. (Bu rakama 1965 teki kent alanları dahildir.) (I) 

Önümüzdeki kentleşme süreci içinde kent formlarının 
ortaya konulabilmesi için sosyo-ekononik, teknolojik ve fiziksel 
etkenlerin analizini yahmak gereklidir. Ortaya konan formun kont¬ 
rolü planlama araçlarının kuvvetine bağlıdır. Bu araçların başın¬ 
da arazi mülkiyeti düzeni gelmektedir. Kensel arazi mülkiyeti 
üzerindeki kontroller planlamadaki başarı ile doğru orantılıdır. 



-134-

Türkiye'de kentsel arazi mülkiyeti üzerinde plancının 
kontrolü genellikle çok tesirsiz olduğu için kent formu üzerinde 
plancının yapacağı seçmeler ve kontrol çok sınırlı kalmaktadır. 

II. BUGÜNKÜ DURUM VE ELEŞTİRİSİ : 

a. Başlangıçtan bugüne kadar toprak ve imar hukuku 

Toprak hukuku ; 

Osmanlı toprak hukuku (1299-1839 Devri) : Uzun zaman 
adet ve aıı'anelere bağlı ve yazılı olmayan Osmanlı Toprak Hukuku, 
Askeri devlet yapısına uydurulmuş, eski Türk ve İslâm hukuk anla¬ 
yışlarının bir bileşimi olmuştur. 1839'da kabul edilen Tanzimat 
Fermanına kadar tan serbest özel mülkiyet yoktu. Sultan, vakıf 
arazisi hariç müsadere hakkına sahipti. Bu devrede arazinin mül¬ 
kiyeti üç cins olarak görülür. 

Devlet e,rasizi harplerle elde edilen ve devletleştiri- 
len topraklardı. Bu toprakların 4/5 i saray erkanına devlet ve din 
alanlarına, ileri gelenlere tinar olarak verilirdi. Tinar sahip¬ 
leri b u toprakları işleyemezler, vergi ve bir defalık harç karşı¬ 
lığında köylüye kiralarlap, buna karşılık askerî gayelerle erat 
eğitir, besler ve teçhiz ederlerdi. 

Vakıf Arazisi, o zamanlarda hiçbir devlette mevcut ol¬ 
madan geniş bir teşkilâtın elinde idi. Halkın bütün ihtiyacını 
karşılayan bu teşkilât bugünkü beledî organizasyonun özünü teşkile 
ediyordu. Sultanın müsaderesinden uzak olan vakıf arazisinin yal¬ 
nız kullanma hakkı da vakfedilebilirdi. 

Mülk Arazi, serbestçe tasarruf edilebilirdi ve öşür ve¬ 
ya harça vergisine tabi idi. Öşür5 tahıl veriminin l/lO u, haraç 
ise l/lO ilâ Ş/lO u veya, buna tekabül eden para miktarı idi. 

(1839-1923 Devri) ; Tazminat Fermanı ile sultanın özel 
mülkü müsadere hakkı kaldırıldı, can ve mal hakkı garantilendi. 
Tinar sistemi de yasaklandı. Has, Zeamet ve tinar sahiplerine ge¬ 
çici zaman için aylık bağlandı. Yurtluk ve Ocaklık sahiplerine 
1935'e kadar kısmen aylık, kısmen toprak verildi. Hükümet otori¬ 
tesinin yeterli olmadığı Doğu Anadolu'da bazı nüfuslu şeyhler ti- 
nıarları muhafaza ettiler; bugünkü bazı büyük toprak mülkiyetleri 
o zamandan kalmışlardır. 

1858 de ilk Toprak (Arazi) Kanunu çıkarıldı. Batı Av¬ 
rupa tesiri altında kalmayan bu kanun 5 mülkiyet cinsi tarif 4-1 er: 

1. Devlet arazisi ormanları, yaylak ve kıylakları, 
ner'aları v.b. kapsıyordu. Mülkiyet ve genel tasarruf hakları dev¬ 
lete aitti. Köyler ve şehirler civarındaki arazi parça parça çift¬ 
çilere kiralanıyordu. Bunlar araziyi aralıksız ekmeyi kabul edi¬ 
yorlardı. 
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2. Vakıf arazisi özel nülk arazının mülkiyet ve kul¬ 
lanma haklarını, devlet arazisinin ise gelir ve kullanma hakları^ 
nı kapsıyordu. 

3. Mülk Arazi iskân bölgelerinin ihtiyacı için şe¬ 
hir ve köylerin civarındaki yarım dönüne (460 m^) kadar olan imar 
alanları ile öşür ve harç toprakları, ayrıca devletten satın alı¬ 
nan arazi idi. 

4. Sahipsiz veya Metruk Arazinin mülkiyeti devlete, 
kullanma hakları halka aitti. Bunlar yaylak ve kışlaklar, meralar, 
ormanlar, harman yerleri, yollar, caddeler, sergi ve pazar yerle¬ 
ri idi. 

5. Mevcut Arazi devlet mülkiyetindeki kullanılmayan 
topraklardı. Bu yerleri yapılabilecek hale getirenlere naayyen 
haklar tanınırdı. 

Arazi Kanunu sonraları esaslı surette değiştirildiğe 
önemli tahditleri kaldırıldı. Böylece devlet arazisini kullanan 
kiracıların hakları özel mülk arazilerinden farkedilemez duruma 

geldi, ve yavaş yavaş, verilen kullanma hakkı hukuki anlamda 
nülk arazi özelliklerine yaklaşmaya başladı. 

Cumhuriyet Devri Toprak Hukuku 1923'de Cumhuriyet ida¬ 
resinin kurulmasıyla, hukuk sisteminde esaslı değişiklikler yapıl¬ 
dı. 1925'de öşürün yerine genel bir vergi sistemi aldı 1925'da 
İsviçre Medeni Kanunu ve buna, göre yalnız bir çeşit mülkiyet kabul 
edildi, o zamana kadar kiralık olarak kullanılan devlet arazisi 
kullananın mülkiyetine geçti. Bütün vakıf nallar, özel haşine 
olarak 1935'te kurulan Vakıflan İdaresine verildi. Sahipsiz ve 
metrûk arazi 1930'da Belediye Kanununun 159 ve 160 ncı maddeleri 
ile belediyelerin mülkiyetine bırakıldı. Mevat arazı hukuku ise 
Medeni Kanının 641 nci maddesi ile hemen hemen aynı şekilde dü¬ 
zenlendi. 

İmar Hukuku; 

Tanzimata (1839) kadar formüle edilmiş bir imar hukuku 
yoktu. Şehirlerin inan ancak şehir sakinlerinin kendi inisiyatif¬ 
leriyle mümkün olmuştu. Caniler, saraylar, hastahaneler, hamamlar, 
misafirhaneler, yollar, köprüler, çeşmeler, içme suyu tesisleri 
v.b. sultanlar, vezirler ve ileri gelenler tarafından ve halk için 
inşa edilmişlerdir. Bu yapılan vakıf gayeleriyle yapılmışlardır. 
(2) 

b. Planlama döneminde arsa politikası: 

Arsa sorunu çok genel olarak birinci beş yıllık planda 
aşağıdaki ilkeler içerisinde ele alınmıştan' 
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1. Kentleşmenin desteklenmesinde arsanın özendirici 
bir role kavuşturulnası, 

2. Kent içi arsaların değerlendirilmesi, 

3. Arsa değerindeki satış farklarının kamuya nal 
edilmesi, 

4. Arsa konularının bir örgüt eliyle yürütülmesi . 

Bu tedbirler programla da değişik biçimlerde veya ay¬ 
nen geçirilmiş fakat gerçekleşmemiştir. 1966 yılında 775 sayılı 
gecekondu Kanunun çıkarılmış ancak bu kanun sorunlara gerekli 
çözümü getirmemiştir. İkinci beş yıllık planda arsa sorununun il¬ 
gilendiren tedbirlerin en önemlileri ; 

1. Aktif bir arazi politikası mevzuatı hazırlanacak¬ 
tır. 

2. Mevcut, mevzuat mesken pulitikasını destekleyecek 
şekilde değiştirilecektin. Çeşitli kanunlar yerine tek bir mev¬ 
zuat çıkarılacaktır. 

3. Şehirlere akını düzenlemek için bölge iskân plan¬ 
ları hazırlanacak ve bölge planları ile beraber uygulanacaktır. 

4. Gecekondu Kanunu Mesken Kanunu tasarısı ile daha 
ahenkli hale getirilecek ve "Kendi Evini papana Yardım" sistemi 
mesken politikası içine alınacaktır. 

5. Çeşitli kanunlarla belediyelere geçen taşınmaz 
mallar geniş çapta ve imar gayesiyle 60-90 yıl kiraya verilecek¬ 
tir. 

6. Şehirlerin gelişme bölgelerinde kamulaytırma sa¬ 
tış şuf'a hakkı ve fiyat dundunası ile kamu kontrolü sağlanacaktır, 
Böylece taşınmaz malların fiyat yükselmeleri toprak spekülâsyonu 
kamu topraklarının satılması ve plansız iskân önlenecektir. 

7. Yeni bir sistemle kamu yatırımları dolayısıyla 
toprakta meydana gelecek değer artışları kamuya maledilecek şere¬ 
fiyeler ise artan değerin $ 100 ü olarak tahsil edilecektir. 



-137-

8. Şehirler içindeki arsaların vergilendirilmesi kademeli 
olarak değerlerinin $ 1,5'dan fo g1 una kadar yükseltilecektir. 

9. Kamu tesislerinin masraflarına ait iştirak payları 
eski iskân bölgelerindeki taşınmaz mal sahiplarmdan da tahsil 
edilecektir. 

10. İmar Planlarının hazırlanmasında toplu inşaata daha 
fazla yer verilecek ve konutların bçüt alanları ortalama 100 m 
den 85 m ye indirilecektir. (3) 

Aralarında çelişkiler bulunan bu tedbirlerinde çoğu uy¬ 
gulanamamış bazılarında da uygulama aksaklıkları olduğundan so¬ 
nuca. gidilememiştir. İkinci beş yıllık plan dömenide 1969v'dLa kur1 
rulaıı 1164 sayılı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü örgüt ve finansman 
yetersizliği yüzünden soruna çözüm geçirmekten çok uzun kalmış¬ 
tır. 

c. Vergilendirme s 

Bu konuda ig6l tarihli ve taşınmaz malların iktisap ver¬ 
gisini satış değerinin $ 7 sine çıkaran kanun ile 1970'de çıkarı¬ 
lan ve değişik değer artmalarını kademeli olarak vergilendiren 
finansman kanunu belirtilebilir. Ayrıca yine 1970 de çıkarılan 
1391 sayılı emlâk vergisi kanununda vergi değerinin rayiç bede¬ 
li olduğu açıklanmıştır. "Kanunuî tanımlara göre rayiç bedeli 
olduğu alım satım günündeki bedel olarak tayin etmek lâzım gelir. 
Ancak bu husus uygulanamamakta dolayısiyle vergi değeri üzerin¬ 
den kamulaştırma yapılamamaktadır. 

IH. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KENT TOPRAKLARI DÜZENİ: 

Yüryüzünde kent topraklarına ilişkin düzen ülkeden ülkeye 
değişmektedir. Bu nedenle çeşitli ülkelerdeki durumu ayrı ayrı 
incelemek yerine bunların ortak nitelikleri ve belirgin özellik¬ 
lerini gözönünde tutarak incelemek daha gerçekçi olacaktır. 
Önemli olan nokta kent topraklarının kamu yararına olarak kulla¬ 
nılmasını sağlamaktır. 

üııÜüBtrileşme ve kentleşme nüfus artışı insanın toprağa 
olan ihtiyacını arttırmıştır. Talep artışı karşısında kent 
topraklarını elinde bulunduranların sağladığı spelükâtef fahiş¬ 

li iğ i devletleri bu alanda daha etkili tedbirler almağa zorla¬ 
mıştır. Bu tedbirler aşağıdaki amaçlara yönelmektir. 
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1. Toprağın kullanılmasını, kentin en elverişli biçicide 
gelişmesini sağlamak üzere düzenlemek, 

2. Kentlerin sefaletini artırıcı kötü kullanışları önlemek, 

3. İmar görmüş yerlerde toprağın kullanılmasını boş tutul¬ 
masını önlemek. 

4. Toprak spelükâsyonunun denetin altına almak. 

5. Emekçilere ve diğer dar gelirli sınıflara konut için 
arsa sağlamak. 

6. G-ecekonduları ve sefalet mahallelerinin iyileştirilme¬ 
sini sağlamak. 

7. Toprakların küçük parçalara bölünüp ufalanmasını önle¬ 
mek. 

8. Yeni kentler kurmak. 

9. Kira artışını önlemek. 

10. Ulusal amaçları gerçekleştirmek anacıyla özel mülkiye¬ 
ti sınırlamak. 

Çeşitli ülkelerdeki uygulamalara bakılırsa kent toprakları¬ 
na ilişkin düzenlemeleri dört kümede toplayabiliriz. 

1. Tan Serbestlik Düzeni s Toprağa sahip olanın istediği 
ve istediği yapıyı yapmanı ve dilediği kirayı alması konusunda, 
serbest olmasıdır. 

2. Özendirme Düzeni s Ucuz arsa konut kredisi ipotek ga¬ 
rantisi, vergi bağnazlığı (muafiyet) bağış gibi yapıyı özendiri¬ 
ci tedbirlerin alınması. 

3. Mülkiyet sınırlama düzeni planlama ve sağlık amaçlarıyla 
mülkiyete konan, bölgelene (zening) parselleme kontrolü, yapı 
yasağı, yapıya zorlama ve yapı ruhsat işleri gibi sınırlamalar. 

4. Müdahaleci düzen : Toprakların kamu mülkiyetine geçi¬ 
rilmesi devletçe konut yaptırılması ve konut kolaylıklarının 
sağlanması gibi kamunun doğrudan doğruya müdahalesini öngören 
düzenlemeler. 
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Yukarı Lalci lüzenlemeleri. göz önünde bulundurarak ülkele¬ 
ri başlıca üç bölümde kümeleyebiliriz. 

1. Toprak düzeni arz ve talep mekanizmasına bırakmayan ül¬ 
keler (Sosyalist ülkeler) Genellikle bu ülkelerde kent toprakları¬ 
nın kamu mülkiyetine geçirilmesi yoluna gidilmektedir. 

2. Sorunu, arz ve talep mekanizması içinde müdahalelerle 
(karışmalarla) düzenlemeye çalışan ülkeler/'* (sosyalist olmayan 
ülkeler) ; Endüstrileşmenin ve şehirleşmenin yoğunluk kazanmasıyla 
kent toprakları konusunda etkili tedbirler alma zorunluğunu 
duymuşlardır. Bu tedbirler genellikle köklü olmaktan uzaktır, 
nedenden çok, sonuca yönelen tedbirlerdir. Toprağın uluslaştı- 
rılnası dışında bu alanda denenen tedbirler şu kümelerde topla¬ 
nabilir : 

a. İmar hakkının uluslaştırırİması, / 
b. Kamulaştırmanın kapsan değiştirmesi, \ 
c. Vergileme, r 

d. Arsa piyasa s mı düzenleme 

e. Öteki sınırlamalar. 

3. Henüz kentleşmenin eşiğinde olan geri kalmış ülkeler : 
Bu ülkeler hızlı bir «oeye-ekonomik değişmenin özellikle kentleş¬ 
menin eşiğinde bulunmaktadırlar. Ancak bu ülkelerin özelliği top¬ 
rağın belli grupların elinde toplanmış olmasıdır. Toplumun yarat¬ 
tığı değer artışının topluna geri verilmesini sağlayıcı tedbirler 
alınnamaktadır. 

Kent topraklanının vergilendirilmenesi kamu hizmet ve 
tesislerinin yapılmasıyla, yaratılan değerin geri alınamaması top¬ 
rakların belli bölgelerde belli ellerde toplanması bazı toprak¬ 
ların çok ufalanması geri kalmış ülkelerin çözüm bekleyen sorun¬ 
ları olarak belirmektedir. 

IV, ÖNERİLEN ARAZİ VE ARSA POLİT İKASI : 

a. Mülkiyet durumu: 

Bir üretim aracı olan toprak bireylerin elinde 
oldukça birey ondan en yüksek verimi elde etme yollarını arar ve 
bulur. 



Planlamada başarı arsa mülkiyetinin kamuya mal edilmesiyle doğru 
orantılıdır. Kent topraklarının kamuya nal edildiği sosyalist 
ülkelerde veya etkili bir arsa politikası uygulayan diğer ülke¬ 
lerde planlama arsaların sınırlayıcı etkilerinden kurtulmuştur. 
Kent arazisi arz-talep güçlerinin belirlediği fiat üzerinden alınıp 
satılabildiği temeldeki mülkiyet sorununa dokunulnadığı sürece 
spekülâsyona engel olunanıyacaktır. 

Spekülâsyon sonucu: 

1. Kent planlarında gösterilen çeşitli yerleşme ve 
arazi kullanış dağılımı plana uygun geliçmemektedir. 

2. Toplu konut yapını engeliennekte münferit par¬ 
seller ve binalar üzerinde tek tek inşaatlar teşvik edilmektedir. 

3. Kent fonksiyonlarının dağılın ve yoğunluğu de¬ 
jenere edilmektedir. Özellikle kent merkezlerinde merkez fonksi¬ 
yonlarının gerektirdiği arazi kullanış dağılım ve ulaşım, ilişki¬ 
leri spekülâtif yoğunluk artışlarından aşırı derecede etkilenmek¬ 
tedir. Spekülâsyon önlenmedikçe bir arsa ofisi kanunu ve getir¬ 
diği örgütün dar gelirlilerin konut için arsa ihtiyaçlarını kar¬ 
şılayacağı söylenemez. Çünkü arsa ofisi sadece arsa piyasasındaki 
eski düzenin sürdürülmesine nezaret etmekten başka bir görev 
yükl erroey ec ekt ir. 

b. İmar hakkının devletleştirilmesi: 

Yükselen toprak değerleri farklarının kamuya naledil- 
nesi henüz çözümlememiş bir problemdir. Türkiye'de değer artma 
ön plandadır. Belediye gelirleri kanununun 16 ncı maddesine göre 
değer artmasını yalnız belirli kamu tesislerinin artmasıyla mey¬ 
dana geldiği kabul edilmekte ve artan değer farklarının yarısı 
planlamadan doğan kıymet artışlarını kamuya naledileceğinden 
bahsedilmektedir. Ancak uygulamanın nasıl yapılacağı belli de¬ 
ğildir. 

c. Mevzuatın yeniden düzenlenmesi: 

Toplantılar sırasında bugünkü mevzuatlar çerçevesinde 
arsa konusunda (gerek kent topraklarında, gerekse kırsal alanlar¬ 
da) hiç bir tutarlı çalışma yapılamıyacağı üyelerce kesin olanak 
ifa.de edilmiştir. İkinci bey yıllık planda da kuvvetle belirtildiği 
gibi ancak mevzuatların tek bir mevzuat olarak düzenlenmesi ara¬ 
larındaki çelişkilerin giderilmesi halinde konuya bir çözüm ge¬ 
tirmek mümkün olacaktır. 
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Türkiye'de idari anlaşmazlıkların giderilmesi 
için bütün davalar Ankara'daki Danıştay'da görülür. Fakat bu 
mahkeme bütün davalara zamanında bakacak durumda değildir, İda¬ 
ri anlaşmazlıkları ekseriye ilk kademelerde çözmek ve Danıştay'ın 
yükünü hafifletmek için mahallî idari mahkemelerin kurulması 
faydalı olacaktır. Böylece özel ve kamusal çıkalar daha iyi ko¬ 
runabilir. 

V. ARSA ÜRETİM VE TÜKETİMİ : 

a. üretim; konusunda en önemli husus üretimin plan¬ 
lamanın hangi safhasında ve hangi değer üzerinden yapılacağıdır. 
Spelükâsyonu önlemek için konut ve diğer sektörler için gerekli 
yerleşme alanlarının kamulaştırılmasının planlama süreci başın¬ 
da yapılması gereklidir. Bunun için de kent formunu etkileyen 
sosyo-ekonomik teknolojik ve fiziksel etkenlerin saptanması ön 
planlama kararlarının alınmış olması gereklidir. Planlama önce¬ 
si dikkate alınması gereken çok önemli bir husus da arazi ve 
arsa kadastrolarının yapılması gereğidir. 

Plan uygulamalarının yeretsiz olmasının en başta 
gelen sebebi kadastroların yapılmamış olmasıdır. Yapılması için-*1 
de şu zamana kadar hiç bir ciddi çaba, harcanmamıştır. Kentleşme 
ve mevcut kentlerin gelişme alanları için yapılacak kamulaştır¬ 
ma işleminde gerçek değer-rayiç değer üzerinden ödeme yapmayı 
öngören hukuki mevzuat (Anayasa'nm bu konudaki engelleyici 
hükümleri) değiştirilmelidir. 

b. Arsa tüketimi konusunda kamu elindeki ve yeniden 
kanulaştırılacak olanların hiç bir şekilde elden çıkarılmaması 
hususu önemlidir. Bazı ülkelerde kamunun elindeki topraklar el¬ 
den çıkarılmakta, bazılarında satış yolu açık bırakılmaktadır. 
Her iki durumda da arsa ve arazilerden kimin ne ödeyerek yararlan¬ 
dığı önemlidir. Kamuya olan milayeti dikkate alınmadan yapılan 
yararlandırmalar sakıncalıdır. 

VI. ÖRGÜTLENME VE FİNANSMAN s 

Arsa ile en yakın ilgili kuruluş olan Arsa Ofisi Genel 
Müdürlüğü gebek örgüt gerekse finansman yönlerinden çok yeter¬ 
sizdir. Bugünkü hali ile arsa .stoku yapacak ve kamu yararına 
arsa arzedecek hukuki ve rnalp güce sahip değildir. Arsa Ofisi 
kentleşme alanlarında öne eden arsa stoku yapma alt yapıyı etk el¬ 
den hazırlama ve^T5nTâma~lcaTViyi olan arsalları toplu ihtiyaçlar 
için kullanışa arzedebilme ğTBı fonksiyonları toplum yararına 
yürütebilmelidir. Bunun ~ıçİri TC finansman kaynaklarının devletçe 
bugünküne nisbetle arttırılması' gereklidir. Arsa Ofisi kişilere 
ve kurumlara arazi satan bir hüviyette katiyen olmamalıdır.Arsa 
ile en yakın ilgili diğer kuruluşların (Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığının ilgili 
kuruluşları ve Belediyeler) örgütlenme ve finansmanına ilişkin 
mevzuat yeniden en etkili biçimde düzenlenmelidir. 
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Üçüncü beş yıllık plana kadar olan geçiş döneminde 
alınacak tedbirler raporda yer alan öneriler ışığında zaman 
geçirmeden yürürlüğe konulmalıdır. 

Raporun başında rakamlarla açıklanan kentleşmenin 
doğuracağı büyük problemler gözönünde tutularak arsa sorunu 
(ayrı bir sektör olarak) öncelikle ele alınmalıdır. 

KAYNAKLAR 

1. Türkiye'de kentleşme sürecinin ve ortaya çıkardığı 
kentsel sorunun mertebesi, Y, İNYAKA 

2. Türkiye'de arsa problemi (Jeodezi Bülteni Ekim 1970) 
Dr. N.YILDIZ 

3. Türkiye1 de arsa problemi (Jeodezi Bülteni Ekin 1970) 
Dr. N.YILDIZ 

4. Çeşitli Ülkelerde Kent Toprakları Düzeni, Y. İNKAYA 
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II. beş yıllık planda önerilen politika ve tedbirler } uyjul -ma ve aksaklıklar : III* beş yıllık plan için önerilen tedbirler ı 

-îkinci beş yıllık plan da ilke olarak} kentleşmeden ekonomiyi itici 
birgüc ve gelişme aracı olarak yararlanma ve kentleşmenin ülke üze¬ 
rinde şekillenmesinden» bütün yerleşme sisteminin beraber düşünülmesi 
şehir» çevre ve bölge ilişkilerinin birlikte ele alınması gelecek¬ 
te ki sanayileşmiş toplum da alt-yapı dan en iyi şekilde faydalan¬ 
mayı saklamak üzere alt-yapı stratejisinin tesbiti*. 

Politika olarak da; Kentleşmenin desteklenmesi» bölge merkezlerinin 
seçimi ve gelişmenin bu merkezlerden yönlendirilmesi belirtilmiştir* 

-Ayrıca, Yeni bir sistemle kamu yatırımları dolayısiyie toprakta mey¬ 
dana gelecek değer artışlarının kamuya mal edileceği, (Şerefiyeler 
şeklinde) 

—Kentelsrde ve kentlerin g9İişoe bölgelerinde Çuf'a hakkı, satış ya¬ 
sağı, fiyat dondurması ile kamu kontrolü sağlanacağı, 

-Kent içindeki arsaların, vergilendirilmesinin kademeli olarak $ 1,5 
dan ^ 9'una yükseltileceği, 

-Kentlerin gelişme alanlarında kamulaştırma yolu ile plansız yerleş¬ 
me ve toprak spekülasyonunun önlannceği önerilmiştir. 

“I.Beş yıllık plan döneminle 775 sayılı Gecekondu kanunu» 
II*3eş yıllık plan dönamir.ie İİ64 sayılı Arsa Ofisi Kanunu 
çıkarılmıştır. 

-îmar ve İskân Bakanlığına bağlı Bölge Planlama ve Metropoliten 
Planlama dairelerin ie gelişme merkezlerinin seçimi konusun da 
tamamlanmış çalışma, araştırma ve ön raporlar olmakla beraber, 
yerleşme politikaları konusun da sektörler arası işbirliği kur¬ 
mak üzere yatırımcı kuruluşların fiziksel kararlara eğilmesi ve 
koordinasyonu yeterli olamamıştır. Dolayısiyle İmar ve İskân 
Bakanlığı çalışmaları yeterli şekil de uygularamaniştır. 

-Bugünkü mevzuatla Şuf'a hakkı, satış yasağı, fiat dondurulması 
konularında uygulama yapılamamıştır. 

-Vergilendirme konusun da bazı çalışmalar olnuş ancak uygulama 
yapılmamıştır. 

-Anlaştırmalar da Anayasanın öngördüğü gerçek değer üzerinden 
yapılan işlemlerden kamu zararlı çıkmıştır. Anayasanın 38.mad¬ 
desinde belirtilen» kamulaştırma da, ödemenin 10 senelik bir 
dönem de yapılabilmesi olanağı, kentsel alanların kamulaştırıl¬ 
masın da uygulanamamıştır. 

“775 v© 1164 sayılı Kanunlardaki oevsuat ve yönetmeli eksiklik¬ 
leri, örgütlenme ve finansman yetersizlikleri, ayrıca adı geçer, 

ikin kar.un arasında ki çelişkiler nedenleri, ile etkili sonuç 
alınamamaktadır. 

-Kentleşmenin önümüsdeki yıllarda daha çok hızlanacağı önemle gösöniinde tutularak, 
ülke ölçeğin de sosyal, ekonomik ve fiziksel planlamanın bir bütün olarak Devlet 
Planlama Teşkilâtı önderliğinde organize edilmesi ölke kaynaklarının mekânsal 
dağılımının buna göre gerçekleştirilmesi zorunludur. 

-Kentleşen nüfusun toplu konut ihtiyacına cevap verecek şekilde kentler de ve kent¬ 
lerin gelişme alanların da süratle arsa stoku yapabilmek için etkili tedbirler al» 
malıdır. 

a—Mevcut arazi spekülasyonunu önlemek ve kamu yatırımları dolayısiyle artar, de^r 
farklarının kamuya mal edilmesi için, ikinci beş yıllık plan dada önerilmiş 
olan yeni bir vergilendirme sistemi getirilmelidir. 

b-Kenteler ve kentlerin gelişme alanların da öncelikle (çok eksik olan) hukukî 
kadastrolar tamamlanmalı, bina ve arazi vergilerin de objektif ölçüler ortaya 
koyabilmek için Mâli kadastro çalışmaları başlatılmalıdır. 

c—Kamulaştırma işlemini kolaylaştırmak için» kamulaştırma süresi ve kamulaştırma 
değer konularında, engelleyici hukukî mevzuat, bu konularda bütünlük ve açık¬ 
lık bir şekle sokulmalıdır. 

-Arsa Ofisinin kalkınma planlarında belirtilen hedeflere uygun olarak yeniden tesbit 
edilecek kuvvetli bir arsa politikasını yürütebilecek nitelikte kurulması ve Araş¬ 
tırma, Örgüt, Finansman olanaklarının yeterli seviyede olması şarttır. 
Arsa politikasının hedeflerine karşı olarak, spekülasyonu tahrik ettiği gözön'ine 
alınarak} 

—Kentlerin -elişme alanlarında planlama süreci başlangıcında kamulaştırmaya imkan 
verecek şekilde yenilen düzenlenmesi kamulaştırmayı toplum yararına gerçekleştire¬ 
bilme olanaklarının açıklı -a kavuşturulması j-rekrektedir. 

—Kentleşmenin önemine uygun kir arsa politikasının yürürlüğe konması, tesbit ve 
araştırma için zaman (iki beş yıllık plan dönemlerindeki aksamalar dikkate alınarak) 
süresinde geçerli olmak üzere ör. tedbirler hemen alınarak. Geçiş dönemi tedbirlerine 
ait hukukî mevzuat ile: 

a-Şehirleşme bölgelerinde arsa fiyatlarının dondurulması» 
b-Tapudaki hisseli arsa satışlarının durdurulması, 
c-Kamu elindeki arsaların şahıs» k-rum ve kuruluşlara reme maksatla olursa olsun 

satışlarının kesir.likl 
d—Kamu e li n deki arsa lan 

nın öncelikle tem: 

e—Kamulaştırmada önemli 

önlenmesi , 
tesbiti ve değerlendirilmesi için araştırma olanakları- 

İmesi t 
ir konu olan fuf'a hakkı kullanma süresinin (bugünkü 

mevzuatda 30 gün) 90 rüne çıkarılarak etkili uygulama olanaklarının hazırlanması, 
gereklidir, 

îkinoi beş yıllık plânda, tüketin konusunda* 

-Side bulunan ve yeniden elde edilecek kamu arsalarının satışından 
kaçınılacağı, 

-Arsa tüketiminde kiralama yönteminin getirileceği hususları» 

belirtilmiştir. 

-Kamu elindeki arsaların satış yolu ile elden çıkarılmasına 
devam edilmiştir. Arsa stoku yapabilmek içir, kamulaştırma, 
APJTTIPEA» ÖRjOT, ^irİHSUAJT olanakları çok yetersiz kaldığın¬ 
dan, yapılamamaktadır. Ceoekondu sorununa bir çözüm bulunarr- 
4ı.ğı için kamu arsalarının bir haşka yönde olumsuz tüketimi 
önlenememiştir. 

-Kiraya verme benimsenmedi inden arsa tüketimi tapu dağıtma 
yolu ile uygulanmaktadır. 

“Kamu elindeki veya kentsel kullanışlar içir. Arsa Ofisi kanalı ile terulaştınlacak 
alanların özel ve tüzel kişilere* satışı kesinlikle durdurulmalıdır. 

—Kalkınma planlarırda önerildiği halde bir türlü \jygulanmayan kira yolu ile arsaların 
kullanışa arzedilmesi yöntemi getiriİmelidir. 

-Arsa Ofisi Kanununun tüketin ile ilgili maddeleri bu temel ilkelerin ışığında yeniden 
düzenlenmelidir. 
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G. TARTIŞMA VE ÖNERİLER : 
1. Genel 

Alt komisyon raporlarında Lir yönde ihtiyaç ve talep tshminleri 
ve bunların gelir dilimleri ile bağıntısının, diğer yönde Bina ola¬ 

rak konut, Alt yapı ve Arsa konutlarının incelenmesinde ortaya şu 
sorun çıkmaktadır : 

Ü.B.Y.P. döneminde karşılanması gereken bir konut ihtiyacının 
gelir dilimleri ile bağlantısı ışığında efektif konut talebinin 

oluşması ve bu talebi tahrik edecek imkânların yaratılması, bunun 

gerektirdiği finansman,organizasyon,üretim sistemi vb.nın şekil¬ 
lenmesinde öneri ve tedbir tavsiyelerinin; 

a. Üçüncü Beş yıllık Plan'da Konut sektörünün sosyal ve 
ekonomik bakımdan mevki ve durumu, 

b. Konut yatırımlarının genel yatırımlar içindeki payının 

miktar ve niteliğinin durumu, 

c. Konut sektörü ile istihdam politikası arasındaki ilişki¬ 

nin diğer sektörler karşısında durumu, 

d. Konut yapımında teknoloji tercihlerinin sosyal, ekonomik 
ve politik durumu, ~ 

e. Krnut, altyapı ve arsa konusunda finansman ve organizasyo¬ 
nun mâli, hukuki ve politik tercihler ve kararlar muvacehesindeki 
durumu 

karşısında yani kısaca ksnut politikasının esasları açıkça bilin¬ 
meden ancak genel düzeyde alternatifler ve kesin tedbir niteliğin¬ 
de olmayan hatta bazan kişisel öneriler olarak sunulması zsrumluğu 
©.çıktır. 
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II. İHTİYAÇ VE TALEP HESAPLARI 
İhtiyaç tahminleri Alt Komisyon raporunda belirtildiği üzere 

şehirlerde; (Tabi* 14) 

Kantitatif İhtiyacın Ü.B.Y.P.döneminde eşeyi sal yönü 

a. Nüfus artışı ve ailelerin küçülmesi 947.184 

b. Nsrmal şehir-konutu yenilenmesi 249.035 

c. Gecekondu tasfiyesi 90.000 

d. Tabiî afetler 37.500 

e. Kullanış amacının değişmesi 5.000 

f. Kamulaştırma 5.000 

1.333.719 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

E. Kalitatif ihtiyacın Ü.B.Y.P. döneminde tahmini(Tabi* 17) 

. sayısı İhtiyaç Konut 
Ünite sayısı 

Oda »ayısı 
dağılımı $ 

1 44.013 3.30 

2 154.045 11.55 

3 439.994 32.99 

4 419.055 31.42 

5 184.987 13.87 

6 60.551 4.54 

7 18.671 1.40 

8 -t- 12.403 0.93 

TOPLAM 1.333.719 100 

C. Gelir grupları itibarile konut harcamaları kapasitesi 

(Tablo 30) 



Hanehalkı Hanehalkı Karşılayabileceği 
yıllık geliri Hanefialkı k°n"tu 
ortalama dağılımı _ . yüzölçümü 
i • • nvr ©ayı sı gelin Tl. f f 15 ^20 

(1.500 5.65 75.355 4 5 

Düşük (4.500 21.29 283.949 11 14 

gelir grubu(9_000 41.85 558.161 20 28 

Orta 
gelir grubu 18.00# 23.88 318.492 42 63 

Üst 
gelir grubu 60.000 7.33 97.762 170 211 

TOPLAM 100 1.333.719 

Yukarıdaki üç tabi«dan hareket ederek üç.gelir grubu için 

ve kantitatif ihtiyaç tablosundaki (Tablo 14) «ayı «al tahminler¬ 
de üç ayrı kabul yaparak (Yukarı Tahmin,Orta tahmin ve A.şağı tahmin) 
ve üç gelir grubuna ait konutların maliyetleri için 1970 «abit 

fiyatı ile bir kabul yapmak «uretile ihtiyacın üç durumunu karşı¬ 

layacak yatırım miktarını değişik gelir grupları için üç alterna¬ 
tif halinde vermek mümkündür. 

Şöyleki : Kantitatif ihtiyaç 

a. Yukarı tahmin : 1.333.719 

b. Orta tahmin : 1.100.000 (Tablo 14 den)(947.000+1/2 
249.000* 1/2 90.000+37.000+5.000+5.000) 

c. Aşağı tahmin : 962.000 (947.000+15.000) 
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Bu üç alternatifin gelir gruplarına dağılımı ise şu şekilde 
olmaktahr. (Tablo 30 dan alman lerde) 

Aşağı tahmin: 
962.000 x İo 5.65 = 54.353 
96 2.000x f 21.29 = 204.810 

962.000 x 1o 23.88 

 -tı—— 

= 229.726 229.726 Ortak gelir 

962.000 x f 7.33 = 70.515 70.515 Üst gelir 

Orta tahmin: 

1.100.000 

TOPLAM 962.000 

756.690 Düşük gelir 
262.680 Orta 

80.630 Üst gelir 

1.100.000 

Yukarı tahmin: 

1.333.791 917.465 Düşük gelir 

318.492 Orta gelir 

97.762 Üst gelir 

1.333.719 

Komisyonca yapılan kabule göre 1970 fiyatları ile (Düşük ge 
lir grubu konutları için ortalama 23.000 TL, Orta gelir grubu için 

4§?000 Tl, Üst gelir grubu için 80.000 TL kabul edilmiştir) arsa 
bedeli hariç 



Aşağı Tahmin; 

Düşük Gelir Grubu 
Orta 

Üst " 

Orta Tahmin: 

Düşük Gelir Grubu 
Orta " " 

Üst 

661.760 x 23.000 

229.726 x 40.000 

70.515 x 80.000 

Müteahhit Kârı 

Alt tapı 

15.229.480.000 

9.189.040.000 

5.641.200.000 

30.050.720;000 TL 
4.028.644.000 

34.079.364.000 Tl, 

13.000.000.000 

47.079.364.000 TL. 

756.690 x 23.000 = 17.403.870.000 

262.630 x 40.000 = 10.507.200.000 

80.630 x 80.000 = 6.450.400.000 

Müteahhit Kârı 

Alt yanı 

34.361.470.000 TL 
4.606.547.000 

47.247.648.500 Tl, 

19.000.000.000 

66.247.648.500 TL 

Bu üç tahminin Ü.B.Y.P. döneminde G.S.M.H tahmini ve $ 8 
kalkınma hızı kabulüne göre 217 Milyor Tl olarak düşünülen 

yatırıra miktarı içinde yüzde oranları şu işkilde ifade edile¬ 
bilir ; 

Müteahhit kârı Müteahhit kârı dahil 
ve alt yanı hariç alt yanı hariç 
konut yatırımı/Genel konut yatırımı/Genel 
yatırım ORANI yatırım ORANI 

Aşağı tahmin ; 
Arta " 

Yukarı " 

f 13.82 
$ 15.83 
1° 19.20 

$ 15.66 

$17.97 
$ 21.65 
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Yukardaki tablolarda görüldüğü üzere sadece kendi imkanları 

ile konut sahibi olabilme, kendi başlarına teşebbüse geçme olanak¬ 
ları bulunmayan ve konut yatırımlarının ortalama yarısını alan 

düşük gelir gruplarının finansman ve organizasyonuna kanunun ge¬ 

rekli yaklaşımı göstermesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kamu¬ 
nun bu yöndeki bağıntısının finansman ve organizasyonla ilgili 
yönleri aşağıda tartışılmıştır. 

III- FİNANSMAN: 

r 

Finansman alanında ranorların tartışması sonucu ortaya 

konulan görüşler, tedbir tevsiveleri ve önerileri olarak aşağı¬ 

da özetlenmiştir. 

Konut Finansmanını ikive ayırmak mümkündür. 

l) Konut Üretiminin Finansmanı 

a- İhtiyaç sahibinin katkısı 
. Fara 

. İş gücü ve malzeme sağlama 
'■> b- Devletin doğrudan doğruya katkısı 

c- Yapı Tasarruf sistemlerinin katkısı 

d- Sermaye Piyasasının katkısı ^ 

. Uzun vadeli 

. Orta vadeli 

. Organize olmamış 

2) İhtiyaç Şahinlerinin finansmanı 
a) Üretim sırasında ilk katkı uavı yetişmiyorsa bu safi¬ 

hada doğrudan doğruya devlet yardımı 

b- Yıllık ödeme yüküne devletin katkısı 

(Ailelerin ödeme gücünün ele almışı bu açıdan 
düşünülmelidir) 

Devletin Konut Finansmanıdaki oavının ne olabileceği şu 
şekilde belirtilebilir: 



l) Devletin kendi imkanları ile 

< 

a- Tonlu konut kruluşlarının ve Finansman müessesle¬ 

rinin sermayesine iştirak 

b- Kiralık konutların inşa yatırımına katkı 
c- Kamu kaynaklarından ayrılan Konut Kredisi Fonu 

(Kredi müesseselerinden ayrı) 
d- Kridelerin faiz ve itfasına ve kiraya yardım, 

e- Konut alanına etkili olacak tarzda vanı endüstrisinin 

kuruluşuna varacağı yardım ^ 
f- Eğitim ve araştırmaya varacağı yardım 
g- Tasarrufları teşvik birimleri 

2) Kr&di kurumlarının, tahvil ve iroteklerin garantileri 

3) Koıufc alanlarının açılaması sırasında devletin rolü (Arsa 
> s 

sağlama, planlama, altyapı v.b.J 

Konut Finansmanında devletin rolunu özetlersek: 

% A- Sermayeye iştirak katkısı 
b-Özel kesimin tasarruflarının konut alanına akımını sağlamak 

için gerekiijnobilizasyona sübvansiyonla katkı 
C- Teşvik tedbirleri, Garantiler v.b. 

Gelir gruplarının durumlarına göre devletin katkı paylarının 
farklı olması gerekliliği açıkt-ır. 

. Üst gelir grubuna Devlet n Katkısı düşünülmemeliür. 

. Orta gelir grubuna daha az ve daha yukarı faizle ka 
düşünülmeli, 

. Düşük gelir grubuna Devletin katkısı tam olmalıdır. 
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Gelir gruplarının aile sayısı, ödeme gücü ile bunlara vanı- 

lacak Devlet yatırımının sermaye katkısının sübvansiyonun v.b. 

sayısal olarak tespiti ve toplam Devlet yatırımının gelir gruo- 

larma göre parasal ifadesi bulunmalı bunun için gerekli veriler 
toplanmalıdır . 

/ 

Devletin konut alanında sermaye piyasasının kurulmasında kat- ^ 
kısı ve bu konuda tahvil v.b.nın faiz fazlalığını karşılayacak 

bir sübvansiyona gitmek suretile ilk sermaye özel kesimde topla- 

nır, Devlet faiz farkını karşılar. Bir fonda toplanan sermaye 
bir taraftan konut yapımı ve finansmanı için ayrılırken &iger 

taraftan konut yapımı ve finansmanı^içİHr-ayrılırken diğer taraf- 
. lT—.1 lllll 

tan kenut için gerekli yapı endüsrisinin geliştirilmesinde kulla¬ 

nılabilir. Bu fon üst gelir grubu kesimindeki konutlardan alı¬ 

nacak vergilerle de desteklenebilir. / 

Çeşitli kaynaklardan teşkil edilecek Konut Finansman Fonunun 

fonksiyonuna karşı olan organizasyonu yapılmalıdır. Fonun '»rogram 

içinde yönetimi, öncelikleri ve Fonun sarfı ve kullanılması 

işlemleri tesbit edilmelidir., veya kamu konut fonlarının dışın¬ 

da kredi kaynaklarından ve sermaye piyasasından inşa finans- | 
manı Devletin yardım ve teşviki ile bireysel olarakta sağlana¬ 

bilir. Ancak bu durumda Devlet kredi kurumlarının kurulması ve 

gelişmesi, sermaye piyasasının örgütlenmes i için her türlü 
tedbiri almalıdır. 

VI- YÖNETİMSEL ORGANİZASYON; 

l)KONUT YAPIM FAALİYETLERİNİN VE KAMU KONUT FONUNUN OR¬ 
GANİZASYONU 

A- Politika ve ilkeler organizasyonu? 

Devlet adına ıbolitika, prensip,plan ve programları 
t 

koyacak olan bir örgüt. 

B-Konut Fonu Organizasyonu; 

Devlet ve diğer kaynaklardan gelen fonların koordinas- 



yon ve idari, teşvik tedbirleri ve denetimi yürütecek bir örgüt 

C- Teşebbüs geliştirilmesi: 

a) Kamu yararlı tonlu konut kuruluşları, kurumlar? 
özel Hareler, Kooperatifler ve A.Ş. halinde Kamu 

Şirketlerinin arsa sağlaması, organize etmesi, iha¬ 
le etmesi v.b. ile ilgili örgütler. 

b) Özel sektörün faaliyetlerini tonlu konut yanaçak 
şekilde organize edecek örgütler 

D- Yapım: 

a) Kamu ve Özel inşaat şirketlerinin organizasvonu 
b) Piyasada şirketleşmiş yapımcıların organizasyonu 

2) KREDİ SİSTEMLERİNİN ORGANİZASYONU 

L— 
A- Kamu kurumu olanlar 

B- Kamu kurumu olmayanlar '— 

ÖZEL TASARRUF KAYNAKLARININ ORGANİZASYONU 

Olarak özetlenebilir. Bütün bu kesimlerde fonsiyonel 

ve işin gereğine uygun şekilde örgütleşmeler kesin olarak gerçek¬ 
leş t irilmelidir. 
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H. Komisyon ve Alt Komisyonlara Verilen Kurum ve Özel Kişi 
Raporları Listeleri. 

I. Konut İhtiyaç ve Talep Tahminleri Alt Komisyonuna ve¬ 
rilen Raperlar Listesi. 

-Turhan Sükan : Konut Maliyetleri 

-Özden Yazıcıoğlu: Halk Konutları Standartları 
-Aliye Çelik : Gelir gruplarının tasbiti ve hane halkı 

özellikleri 

-Mustafa Ş.Şeher: Köv Konutları ihtiyaç tahminleri 
Şener Songur 
A.Necin Ünal 

Lütfi İncekaş 
-A.Necip Ünsal : İhtiyaç Tahminleri 
-Özcan Esmer : Talen açısından Konut ihtiyacı 
-Doğan sorguç ; Konut inşaatı stratejisinden Makro 

plan modeli 

-Avda Yörükhan: Gecekondularla ilgili ranor. 
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II? KONUT ÜRETİMİ ALT KOMİSYONUNA 

(BİNA ÇALIŞMA GRUBU) YüRILHM '"KURUM VE ÖZEL KİŞİ RAPORLARI 

-Bayındırlık Bakanlığında 1970 Yılında Bitirilen Konut Sayısı ve 
Maliyeti (Bayındırlık Bakanlığı, Olcay ÜNLÜSÜYIN) 

-Konut Dizayını ve İnşaat Sistemini Etkileyecek Bölgesel ve Yer¬ 
sel Etkenlerin Sınıflandırılması ve Bölgesel Tinlere Gidilmeye¬ 
ceğinin Gerekçesi (Mesken Genel Müdürlüğü, Özden Yazıcıoğlu) 

-Türkiye'de Konut Yarınında Endüstrileşmeye Gidiş (Mesken Genel 
Müdürlüğü, Özden YAZICIOĞLU) 

-Üçüncü Beş Yıllık Planın, Konut Sektörü Bölümünde Yer alması Ge¬ 
reken Hususlar Hakkında Ranor (Mesken Gn. Md.,Melih ÖLÇER) 

-Üçüncü Beş Yıllık Plan İlkeleri (Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü) 
-Üçüncü Beş Yıllık Plan Tedbirini (Yanı Malzemesi Genel Md.lüğü) 
-Yanı Malzemesi ve Hammadde Kaynakları Konusunda Yapı Malzemesi 
Genel Müdürlüğü Çalışmaları (Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, 
Cmşkun HISIM) 

-İmar ve İskân Bakanlığı Standart Denetimindeki Rolü (Teftiş Ku¬ 
rulu Başkanlığı, Müzaffer UYGUNER) 

-Köylerde Konut Sorunu vo Soruna İlişkin Genel İlkeler (Köy İşle¬ 
ri Bakanlığı, Mustafa ŞENER) 

-Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü tarafından 1976-1970 
Yılları Arasında yapılan Yatırımlar (Köy İşleri Bakanlığı) 

-Köy Konutlarını İlgilendirecek Mevzuat (Köy İşleri Bakanlığı) 
-Konut Üretim Finansmanı (Vergilendirme) (Maliye Bakanlığı, 
Havrettin AKAKÇA) 

-Konut Reformu Politikası $TEK- Aletekin ERDOĞAN) 
-Reformcu İktisadî Politika Tedbirleri (TEK- Alutekin ERDOĞAN) 

-Konutla İlgili Mevzuat Özeti (Mesken Genel Müdürlüğü, Özcan GÖKER) 
—Mesken Genel Müdürlüğü 1966 — 1970 Gelir ve Gider Tabloları 

(Mesken Genel Müdürlüğü) 
-İmar ve İskan Bakanlığı 1968 Ylı Konut Yanımı Uygulamaları 

(Mesken Genel Müdürlüğü) 
—Afet İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri İle İlgili Bilgiler 

(Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Şener SONGÜR) 
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-Ucuz ve Kaliteli Yan3 Malzemesi Sağlanması (Yanı Malzemesi Genel 
Müdürlüğü) (Nedim TUNÇSİPER) 

-Köy Konutu İle İlgili Çalışmalar (Köy İşleri Bak.) (Erdinç GÜDERj^ 
-Konut Ürününün Elde Ediliş ve Dağıtımı Üzerinde Andıç (Millî Sa¬ 
vunma Bakanlığı (İ. Hakkı TEKER) 

-Konut Yapımının ve Konut Dağıtımının Programlanması (Özden YAZI- 
CIOĞLU) (Çeviri) 

-Sosyal SigortalarKurumu Konut Çalışmaları (Sosyal Sigortalar Ku- — 
rumu) (C evde t ŞALVUZ) 

-E. Emlâk Kredi Bankası Tarafından Hazırlanan Ranor (T.Emlâk ve 
Kredi Bankası) / 

-İşçi Meskenleri mevzuatı İle Hasırlanan Not (SSK, Remzi SADE) 
-İşçi Meskenleri (Sosyal Sigortalar Kurumu) 
-Ordu Yardımlaşma Kurunu Mesken Kredileri (OYAK) (Karaca TUGAY) 
-Konut Üretiminde Maliyeti Düşürecek Unsurlar (OYAK)(Karaca TUGAY) 
-Konut Prefabrikasyonunun Fizililitesi (Orta Doğu Tekik Üniversi¬ 
tesi) (Dr. Doğan SORGUÇ} 

-Türkiye’de Kullanılmakta Olan Yapı Malzemeleri, Değerlendirilme¬ 
yen Yapı Malzemesi Potansiyel: ve Uygulanan yapı tekniği Hakkın¬ 
da Görüşler (özel Sektör) U-ı.Aı if DEMİRER) 

"s 

-Finansman ve Emlâk Vergisi HaVkında (İstanbul İnşaatçılar Derneği) 
(Cevdet HACALOĞLU) 

Üçüncü Beş Yıllık Plar için İmar ve İskan Bakanlığı 
Mesken Genel Müdürlüğü Konut Sektörüne İlişkin Plan Önerisi 
(Mesken Plan ve Program Dairesi Başkanlığı) 

Ağustos 1971 
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III. Konut Üretimi Alt komisyonuna (Alt Yanı Çalışma Grubu) 
Verilen Raroriar Listesi 

-Ranor (D.S.İ.V. Bölge Yılmaz Solak) 
- -Ran or (E.G.O. Kemal TAN) 

-Görüşler (İller Bankası) 
-Bina yapımında izlenen yol 
(Arsa Ofisi Gen.Md. Arif Çakıroğlu) 

-Ranor (Ankara Belediyesi, N. Candaş) 
IV, Konut Üretimi Alt Komisyonuna (Arsa Çalışma Grubu) Verilen 

Raporlar Listesi. 

-Birinci ve İkinci Eeş Yıllık Kalkınma Planlarında Arsa sorunu 
ile ilgili tedbirlerin ge rçekleşmesi için alman sonuçlar 

-Arsa (Tprak) ile ilgili kuruluşlar (Örgütler) (Direkt) (Arif 
ÇAKIROĞLU) 

-Hazırlık Çalışmaları 
-Türkiye’de Arsa Problemi sDr.Nazmı YILDIZ) 

-İNgiltere1 de Arazu Komisyonları Vasıtası ile İmar ve İnkişaf 
alanlarının Yönetimi (DR. Nazmı YILDIZ) 

-Taşınmaz Malların Değerle-inin Objektif (bilimsel) îfatodlarla 
Tayin Edilmesi İçin Kadastro müdürlüklerine Bağlı Olarak Ku¬ 
rulması Teklif Edilen Bağımsız Gavrimenkul Kıymetlendirme 
Komsiyonlarına Ait Gerekçi Raporu (Dr. Nazmi YILDIZ) 

-Arazinin Şehirleşmedeki Ö ıemi (Özcan ALTABAN) 
-Yabancı Ülkelerde Arsa Düzeni (Özcan ALTABAN) 

-Arsa Ürününün Toplum Yararına Tedarik ve Dağıtımı Üzerine 
Andıç (İsmail Hakkı TEKER'; 

-Çeşitli Ülkelerdeki Kent Tonrakları Düzeni (Yılmaz İNKAYA) 
-Türkiyede'ki Kentleşme Sürecinin ve Ortava Çıkardığı kentsel 
Arazı sorunumun Mertebesi (Yılmaz İNKAYA) 

-1972 Kısa «vadeli Programları ile 1973Ü1966 Üçüncü Beş Yıllık 
Dönem Programları (Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü) 

—I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Konut İhtiyaçları 
İçin Arsa Sorunu (Hüseyin ERKAN) 
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