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1.0.0. GİRİŞ : 

Fiziki çevrenin üretilmesi uzun süreler isteyen bir süreç- 
ir. Tek bir yapının tasarımı ve üretimi bir kaç yıl sürmekte, yeni 
ir yerleşme parçasının üretilmesi ise çok daha uuzun süreleri gerekli 
ılmaktadır. Fizik çevrenin diğer bir özelliği birkez üretildikten son- 
aj birkaç kuşak boyu ayakta kalmasıdır. Bu iki özellik bir arada, fi- 
Lki çevrenin kapsadığı sürenin uzunluğunu Verir; Bu 3iiro içinde fizik 
svrenin biçimlenişini belirleyen koşulltırın bir kısminin veya tüiûü-» 
in değişmesi de söz konusudur. 

Genel olarak, fiziki çevrenin kalıcılığı ve geç oluşması, 
îri dönülmezliği özellikleri, fiziki çevrenin en büyük ve en az de¬ 
rtlenen parçası olan konut için de geçerlidir. 

Tek başına bu neden, fiziki çevrenin"barınma birimleri1* 
ırçasına yapılacak müdahele 1 erin, zamanında istenilen sonuçları 
îrebilmesi için, gelişmeleri belirli bir süre önceden hesaplamayı, 
satirimi gerekli kılmaktadır. Öte yandan, konut politikası ilkeleri- 
n konulabilmesi ve bunun uygulanabilir izlenceler haline getirilme-
ı, harcamaların uzam ve büyüklük dağılımlarının bilinmesij konut 

rlığı ve yığışına ilişkin düzgün ve güvenilir bilgilere dayanılarak 
,pılacak konut gereksinmesi kestirimlerini gerektirir. 



- 2 -

Önemi yukarıda açıklanan konut gereksinmesi ve kestirimi 

kavramları bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma beş 
ana bölümde ele alınmıştır. Girişten sonraki ikinci bölümde konut 

gereksinmesi kavramı tartışılmakta ve gereksinme ile istem ara¬ 

sındaki ayrımlar belirtilmektedir. Bu kısım konu ile ilgili terim¬ 

lerin sunulduğu bölümdür. 

Üçüncü bölümde, konut gereksinmesine temel olarak kabul edilen 

farklı bileşenler dizisi ve kalkınma planlarındaki bileşenler 
karşılaştırılmaktadır. Bu bölümde, yapılan diğer sıralamaları göz- 

önüne alan, birinci bölümde değinilen değişkenlere dayalı bir nor¬ 

matif bileşenler dizisi önerisi geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Dördüncü bölümde, bileşenler içinde göreli ağırlığı fazla olan 

hanehalkı bileşeni üzerinde durulmaktadır. Önce hanehalkı tanımı¬ 
nın yapılması, sonra tanımındaki belirsizliklerin giderilmesi konu¬ 

larına yer verilmiştir. Hanehalkı oluşumunu belirleyen değişken¬ 
lerin sıralanmasının da yer aldığı bu bölümde, son olarak planlı 

dönemler boyunca konut gereksinmesi (hanehalkı bileşenine) yakla¬ 
şımlar ve varsayımlar özetlenmekte, aksamalar ve nedenleri belir¬ 
tilmektedir. 

Konut gereksinmesi kestirimlerinin nasıl ele alınması gerek¬ 

tiği ve yöntem seçimini belirleyen etkenlerin tartışıldığı bölüm 

Beşinci bölümdür. Bu bölümde yöntem seçimi örneği oluşturulmaya 
ve değişkenler ile yöntemlere ilişkin öneriler geliştirilmeye çalışıl¬ 

mıştır. 

Son bölüm, her bölüm içinde varılan sonuçların ve savların 

sıralandığı, çalışmanın değerlendirmesinin yapıldığı bölümdür. 



2.0.0. KOKUT GEGEKSİNIüESİ KAVRATTI : 

2.1.0. Barınma Gereksinmesi, Barınak ve Konut : 

İnsanlardaki ' yaş_amı_ sürdürme:ı içgüdüsü olumsuz doğa ve 
çevre koşullarından korunmayı zorunlu hale getirmiş, "bu zorun¬ 

lulukta barınmayı gerekli kılmıştır. Böyİece, 'barınma gereksin¬ 
mesi 1 tüm evrende vc târih boyunca var olan ve sürögelen bir 

gereksinme, 1 barınaklar 'da bu gerfeksinmenin karşılandığı bir 
tür araçlar olmaktadır. Barınak, insanın tarihindeki her aşa¬ 
mada birdiğeri ile ilişkili, değişen, toplumsal, ekinsel, poli-= 
t ile ekonomik, fizik, teknolojik ve diğer koşulların bir 1 sonuç- 

ürün’ü olarak farklı biçimler almıştır. Bu gelişme ve farklı¬ 
laşma tarihçeleri içinde barınak, hiç bir dönemde yalnız barın¬ 

ma işlevini sağlamakla sınırlı kalmamış, içinde bulunduğu üretim 

biçiminin sürdürülmesini sağlayacak işlevlerin bir kısmımda 

içermiştir. Bu kabuller ışığında konut, çokdar anlamda, günümüz 
barınma gereksinmesinin karşılandığı barınaklar ol a-r ak tanım¬ 
lanabilir. 

2.2.0. Konut Gereksinmesi Kavramı : 

Gereksinme kavramını j.B.Cullingvvorth (1) genel 

olarak var olan hizmet veya malların, toplumsal olarak kabul 

edilebilecek bir norm ile karşılaştırmaları halinde hizmet 
veya mallardaki (nicel ve/veya nitel) yetersizlik..."olarak 
tanımlamaktadır. Bu açıdan bakıldı anda, L.Heedleman (2) top¬ 

lumdaki hor »hanehalkı« ve kişi için ödeme güç ve desteğinden 
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bağımsız, belirlenmiş en az standartlarda veya daha fazlasına 

uygun konutlar ile ıueveut konutlar arasındaki (nicel ve/veya nitel) 
eksik kalan kışımın konut gereksinmesi olduğunu savunmaktadır* 

£u tanımdâki eksiklik kdvramı kanimea bir önceki tanımının dayan¬ 

dığı yetersizlik kavramı ile eş anlamlı olmaktadır* Benzer olarak 
İR. Keleş (3) , kişilerin ödeme göçlerinden ve bireysel ter¬ 
cihlerinden bağımsız olarak, asgari standartlarda barınabilmele- 

rini sağlamak için gerekli konut mik o ar ve kalitesi, belirli bir 
anda var olan konut miktar ve kalitesinden farklı ise...” aradaki 

farkın konut gereksinmesini oluşturacağını söylemektedir. Konut 

gereksinmesine ilişkin daha geliştirilmiş bir kavrama, B.M. yayın¬ 

da (4), rastlanmaktayız. Burada konut gereksinmesi daha önce yapı¬ 

lan tanımlardan farklı olarak nicel vo nitel olarak iki ayrı par¬ 

çada ele alınmaktadır. Buna göre konut gereksinmesi nicel olarak" 

... belirli bir zaman içinde konut koşullarının ulusal olarak se¬ 
çilmiş standartlara (normlara) yükseltmek için inşa edilmesi veya 

tamir edilmesi gerekli "barınma birimleri " (Dvvelling ünits) sa¬ 
yısı ile, konut koşullarını belirli bir süre boyunca seçilen stan¬ 
dartlar seviyesinde tutmak için yenilenmesi, tamir edilmesi ve/ 
veya bakımı gerekli sayı ..." olarak tanımlanmakta, nitel olarak da 

"... konut koşullarının, toplumsal anlamda, sağlık, mahremiyet ve 
normal "aile" yaşam koşullarının gelişimini sağlamak için gerekli 

seviye veya normların ne kadar altına düştüğünün göstergesi.••" 
olarak ele alınmaktadır. 



Yukarıda aktarılan tanımlardan, konut gereksinmesi kav- 
'aınına ilişkin şu sonuçlar geliştirilebilir; 

1) Konut gereksinmesi kavramı, »barınma bj rimi11, 
’hanehalkı» ve »normlar» (standartlar) olmak üzere başlıca üç temel 

»- ı* m, ♦ m -« 

teğişkene bağlı olarak açıklanabilmektedir. 

2) Yapılan tanımların -tümünün konut ger eki inme sini, 
eçilmiş belirli bir normlar dizisi ile yapılan karşılaştırmaya göre 
.çiklamaları, konut gereksinmesine »Normatif*» bir özellik kazandir- 

aktadır; Ve bu özellik çoğu kez, »Normatif konut gereksinmesi» t&m-i 
amaması ile vurgulanmaktadır. (5) 

3) Gereksinme kavramıj yapılan tüm tanımlarda, barınma 
erekşinmesinin karşılandığı mevcut barınma birimleri ile seçilen bir 

t 

orm arasındaki »fark»a dayanmaktadır. Bu fark (seçilen norma göre 
elirlenen gizli veya açık) »barınma darlığı» olgusudur. Gereksinme 
uyulan barınma birimleri sayısı, mevcut barınma birimlerinden farklı 

30, »apık barınma. darlığı"t mevcut konutlar nitelikçe gerekli kenut» 
ardan düşükse, »gizli barınma darlığı» söz konusu olup, konut ger¬ 
eksinmesi bu barınma darlığına (bir kısmı veya tamamına) özdeş olmak-. 
a.dır. Gizli barınma darlığı iki tür konut gereksinmesine neden elmak» 

adır. Çoğu kez, niteliksel bir noksanlık olarak, bir toplulukta’ 



mevcut barınma birimlerindeki lıan e halkları sayı ve büyüklük dağı¬ 
lımındaki uyumsuzluğun neclen olduğu gereksinmejre özdeş olmakla 
birlikte, sene gizli barınma darlığı; akçalı olanaksızlıklar ve 

diğer nedenlerle kurulması geçikmiş hanehalklarmın konut gerek- 

sinmesini potansiyel konut gereksinmesini de içerir. Bu iki tür 
konut gereksinmesi çoğu kez birdiğeri içinde ve ayrılması güç bir 
halde bulunur. 

B.M.'in adı geçen yayınında (_6) verilen nicel konut gereksinmesi 
tanımı, yapılan diğer tanımlardan farklı olarak, konut gereksinme¬ 
si kavramını barınma darlığının varlığından soyut olarak açıklan- 

maktadır. Buna göre özünde barınma birimine gereksinme duyan her 

birey veya bireyler kümesinin nicel olarak bağımsız, tek bir ba¬ 
rınma biriminde nitel olarak yeterli normlarda barınması gerekli¬ 
liği kavramı getirilmektedir. Bu açıdan konut gereksinmesi kişi 

başına gerekli uzamı anlatan, kişilerin önce insan, aile üyesi vo 
toplumun bir bireyi olması nedeniyle doğuştan kazanılmış sürekli 

bir hak olarak ortaya konulmaktadır. Buyaklaşım konut gereksinmesi¬ 

nin normatif (olması gereltini gösteren) özelliğini daha belirgin 
olarak vurgulamakla birlikte, ek olarak gereksinmenin belirli bir 

anda ele alındığı gibi ayrıca belirli btiır süre boyunca bu süreyi 
kapsayacak biçimde tanımlanmasının da olağan olduğunu ileri sür¬ 
mektedir. 

Süreklilik özelliğinden hareketle konut gereksinmesinin ele 

alındığı örneğin zaman kapsamına göre R. Keleş’in yö-ptiğa. gibi 
ti.) t * durağan '* (Statik) veya i de.vinglhd (dinamik) gereksinme 
olarak ayrılması mümkündür. 
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„r . Bu anlamda "durağan konut gereksinmesi** beljr- 
i bir anda, t=o zamanındaki (nicel ve nitel) konut gereksinmesi 
lmaktadır. "Devingen konut gereksinmesi11 ile kastedilen belirli 

Lr topluluğun belirli bir süre boyunca, t=a, gereksinmesi olmakta- 
Lr, Devingen konut gereksinmesi, kapsadığı zaman dilimi süresince, 
sreksinmeyi tanımlayan temel değişkenlerin farklılaşmasını göz 
ıüne almak zorundadır. 

Konut gereksinmesinin zaman olarak kapsamına göre 
ıpıian bu türlendirmeye benzer bir türlendirmeyi B.M.’in yayınında ı 
i) durağan gereksinmenin mevcut gereksinmeyi göstermesi ve barınma 
rlığının varlığı ile ilişkili olması açısından bi rikm?ş gereksinmew 
ccumlated needs) olarak ve devingen gereksinmenin'de belirli bir 
man boyutunu içermesi açısından "gelecekteki gereksinme* (future 
eds) olarak ayrıldığını görmekteyiz i 

Durağan ve devingen veya başka bir şekilde söylendi- 

ıde birikmiş ve gelecekteki konut gereksinmesi, bir diğeri ile 

3in sınırlarla ayrılmamış olup aralarında sürekli bir bağ mev¬ 
ti tur, Bu ilişki durağan gereksinmenin saptanması ve karşılanma¬ 
lın belirli bir süreyi gerekli kılmasından dolayı devingenlik 

sanması, öte yandan devingen gereksinmenin de kapsadığı zaman 
Lirai başındaki (mevcut) durağan gereksinmeyi (birikmiş gereksin» 
ri) içermesi ve durağan gereksinme üzerine kurulmak zorunda 
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ılmasmdan kaynaklanmaktadır3 Bu nedenlerle durağan ve devingen 
;ereksinmeler arasında bir diğerini tamamlayan ilişkiler söz konusu 
lup, her iki gereksinme de ancak birlikte ele alınmaları halinde 

nlamlı bir bütün oluştururlar. 

Konut gereksinmesi ele alındığı örnekteki zaman diliml¬ 

in büyüklüğüne göre türlendirildiği gibi, gereksinmenin ele alın- 
iğı örneğin uzam olarak kapsamına göre de türlendirilebilir. Ör¬ 

eğin incelendiği sınırların büyüklüğü ve bu sınırlar içinde kalan 
lanın yapısal özelliklerine* yani gereksinmenin uzamdaki dağılımı- 
a göre : "Ülke Konut Gereksinmesi11, "Bölge Konut Gereksinmesi11 
eya "Sırsal", "Kentsel" konut gereksinmeleri gibi türlerinden 
ahsedilebilir. 

2.3.0. Konut İstemi Kavramı ve Gereksinme İle İliskişi : 

Pek çok toplumsal mal ve hizmet için olduğu gibi, 
onut konusunda da gereksinme ile istem (talep) kavramları geniş 
Lr karışıklık içinde bulunmaktadır. Lu nedenledir ki konut gerek- 

inmesi ile ilgili çalışmalarda bu kavramların ayırıcı ve benzer 

sellikleri üzerinde fazla durulduğunu görmekteyiz. L.Needleman 
9), konut gereksinmesini "toplumsal", konut istemini "ekonomik" 

Lr kavram olarak tanımlamakta, istemin gereksinmeden olan farkının 
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silerin sahip ve istekli oldukları ödeme gücünün varlığı ile açık- 
aaktadır. Ona göre, istem toplum.al istekleri ve parasal eksiklik- 

* nedeniyle gerçekleşememiş kişi isteklerini dikkate almaz. Needle- 

ıj ülkesindeki mevcut "konut yığısı"nın konut istemine göre biçim- 
ımesinden hareketle istemin bu etkinliğini vurgulamak ve gereksinme- 
ı ayırt etmek için istemi "Effektif istem" olarak tanılamaktadır, 

İrtürky (10), aynı anlamı veriyormuş gibi kullanılmasına karşılık 
‘eksinmenin bir gereği, zorunluluğu belirttiğini ve uzamın taşıya- 
;ı en az nitelikleri tanımladığını; bu niteliklerden verilecek 
1 ödünün bir rahatsızlığın nedeni olacağını varsaymaktadır, Ertürk 

ı yandan istek kavramının daha çok öznel bir değer olduğunu, kul¬ 
acının sınırsız nitelikte ve nicelikte olabilecek amaçlarını tanım» 
ağını ileri sürmektedir. Örnekle, - barınma ve doğa koşullarından 
unma sevdikleri ile beraber yaşama, üretken olma bir gereksinme 
n konutun içinde bir yüzme havuzu olmasını bir istek olarak kabul 
ektedir. Bu yaklaşım gerekli en azı gereksinme, gerekli en azın 

ünde olanlarn da istem içine girdiğini kabul eden bir anlayışa 
anmaktadır. 

İmar ve İskân Bakanlığınca yayınlanan konuyla ilgili 
ışmalarmda T.Yörükhan (11) konut istemini ekonomik kapasiteye 
anan bir konut arzusu olarak tanımlanrktadır• R.Keleş ise, konut 
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reksinmesine ilişkin görüşlerinin yer aldığı yayınında konut iste- 
li, ailelerin ödeme istek ve gücünde oldukları konutu anlatmak için 
Llanmaktadır. R.Keleş'e göre konut istemi yalnız bireysel bir taba- 
değil geniş bir çerçeve içinde düşünüldüğünde, konut üretim tekno— 

jisi, konut sunusu (arzı) ve konut piyasasının örgütlenmesine bağlı 
luğu nedenlerinden dolayı toplumsal (makro) bir tabana da dayanraak- 

lır. İstemi toplumsal çerçeve içinde gösteren bu değişkenler klâsik 
snomide istemi belirleyen (gelir seviyesi, gelir dağılımı, fiatlar, 
;er mal ve hizmetlerin fiatları, tüketici nüfusu, tüketici tercih 

eğilimleri) değişkenlerinden farklı düzeydeki değişkenlerdir. 

D.V. Donnison (12)» konut istemini,konut koşullarının 
.liştirilmesi sürecinde, konut gereksinmesine oranla daha az ide- 
>jik ve öznel içerikte, ancak rasyonel yaklaşım olarak görmektedir. 

5. Cullungworth ise <a> istemi, bir eşitlik olarak ele alındığın- 
konut isteğinin bedelinin karşılığı olarak tanımlamakta, gelir, 

;etici tercihleri ve fiatlar temel değişkenlerini istemi belirleyen 
gereksinmeden ayırd eden ana unsurlar olarak kabul etmektedir. 

[.»in yayınında (14) konut istemi, krnut gereksinmesini gerçekleş¬ 
ecek (akçalı) güç ile desteklenmiş arzu olarak kabul edilmektedir* 

Konut gereksinmesi ile konut istemi kavramları arasındaki 
alanaıı farkları ileri sürenlerin katıldığı bir diğer nokta da, ge- 

:sinme ile istemin benzerlikler’ göstere1 ği ve ortak oldukları özel» 
lerin varlığıdır. Örneğin «t.B Cullungvvorth, kuramaal olarak iste® 
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le gereksinme arasındaki farklarıa bu uorece kolay ayırd edilebili- 
dr olmasına karşın, kılgıda büyük miktarlardaki konutun kira kontro- 
.ü ve kamu müdahalesi altında olması nedeniyle istem ile gereksinme— 
dn bir diğerine karışmış bulunduğunu savunmaktadır. Bu konuda 
.Needleman uygulamada konut gereksinmesi ile istemin bu derece bir 
iğerinden ayrılmadığı gereksinmenin tanımındaki, toplumsal olarak 

abul edilebilecek en az normların seçiminde, ülkeye egemen olan 
iatlar ve gelirler ile isteme göre şekillenmiş mevcut konut yığısın- 
an tamamen bağımsız kalmamıyacağını ileri sürmektedir. 

Toplumsal bakımdan kabul edilebilecek en az normlardaki 

onutun, bireylerin gelirlerinden ve bir ülkedeki fiatlardan ayrı dil- 
Linmeye olanak bulunmadığı gibi, insanların genellikle ödeyebilecekle- 
Lni sandıkları konutlara gereksinme duydukları istem ile gereksinme 

pasındaki etkileşimin kanıtları olarak R.Keleş tarafından (15) savu- 
Almaktadır. 

Konut istemi kavramına ve bu kavramın konut gereksinmesi 

Le ilişkilerine ait yukarıda aktarılan görüşler özetlendiğinde kanırn- 
ı şu sonuçlara varılabilir : 



V 1) Konut istem . havramı' istemde bulunanların belirli 

)ir (akçalı) güoe sahip ve arzulu "maları temel koşulu ile açıklana¬ 
bilmek te di r. 

-f 2) Yukardaki temel koşula göre bazı hallerde konut 
ereksinmesi duyanlar mutlaka konut istemini temsil etmeyebilir. Ayrıca 
ontit İStettdhde bulunanların da her âaman konut gehfeksirimeSi içinde 
olunmayacakları düşünelebilir. örneğin konut gereksinmesinde bulunan 
işi veya kişilerin böyle bir yerin bedelini karşılamak için yeterli 
akçalı) güce sahip olmamaları halinde gereksinmenin varlığına karşın 
stem gerçekleşememektedir. Bu durum pazar (değişim) ekonomilerinin 
sçerli olduğu toplumlarda, normatif olarak konut gereksinmesi du- 
uıların bu gereksinmelerini birincil konut pazarında değil, sahip 
.dukları (akçalı veya diğer) güce dayanan, istemlerinin effektif 
.acağı ikincil pazarlarda karşılamalarına neden olur. Öte yandan, 
mut istemi ile ortaya çıkanların bu istemlerini gerçekleştirmek 
in yeterli olan (akçalı) gücün en az sınırımı belirli olmasına 

rşın üst sınırın belirsiz o-uşu, bu eşiğin üstündeki büyüklükte 
kçalı) güce sahip olanlar-n toplumsa: anlamda konut gereksinmeleri 
rşılandığı haldej birden fazla konut isteminde bulunmalarına! yani 
nut gereksinmesi olmaksızın, konut isteminin var olmasına neden 
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3*0 «d* İl OKU T GJitiE-vu j.i jıiij _ ı_, 

3.1.0. Bileşenlerin Tanımı : 

"Barınma birimi", "Nüfus birimi" ve "Standartlar" 
değişkenlerine bağlı olarak açıklanan konut gereksinmesi durağan 
olaxak mevcut veya gizil tüm hanehalkları birimleri (nicel ve ni¬ 

tel özellikleri) için gerekli barınma birimlerinden oluşmaktadır, 
Durağan konut gereksinmesinin ne kadarının mevcut konut yığışı ile 
karşılanabileceğinin saptanabilmesi için, bu yığının nicel ve ni¬ 
tel özelliklerinin seçilen standart birimlerle ölçülmesi gerekir. 

Bu ölçme sonunda mevcut yığıcile karşılanabilecek olan gereksinme 
dışında kalan kısım durağan veya birikmiş konut gereksinmesi olarak 
Devingen gereksinmeye devredilir. Devingen veya gelecekteki konut 
gereksinmesi, zaman içinde hanehalkı birimlerindeki (nicel ve nitel) 

değişmenin neden olduğu konut gereksinmesi ile zamana bağlı olarak 
mevcut barınma birimlerinde görülece1' nicel vn nitel yetersizlik¬ 
lerin karşılanması için gerekli barınma birimlerinden oluşur. 

Yukarıda sıraladığımız ger1 sinme kapsamını R.Keleş 

a>; Durağan olarak: 0=( (a+b+c) - (d+n+f) ) - (-A+B) eşitliği 
ile aimgelemektej bu eşitlikteki simge! eri de : 



O, Durağan konut gereksinmesi, 
a, Bugün için muvcu konutlar, 
b, Konut olarak yapılmadığı halde konuta dönüştürülen 

yapılar, 

c, Türlü nedenlerle baş duran konutlar, 
d, Yenilenmesi gerekli konutlar, 

e, Konut olarak yapıldığı halde sonradan konut dışı 
amaçlarla kullanılmaya başlanılan yapılar, 

f, Birden fazla konutu olanların boş duran konutları, 
(Plaj ve sayfiye evleri, v.b, gibi.) 

A, Mevcut kanehalkı sayısı, 

B, Gizil birikmiş veya muhtemel hanehalkı sayıları 

olarak açıklamaktadır. Ona göre. Durağan konut gerek- 
inmesi, mevcut konut : ayısı ile hanehalkı sayslı arasındaki fark 
İmaktadır. Mevcut hanehalkı sayısına konut bulamadığı için başkala- 

ıyla birlikte yaşayan ancak her an ayrı bir hanehalkı oluşturmaya 
azır (gizil hanehalkları> -ulunaiıii- katılması gerekmektedir, 
öylece, k'nut gereksinmesi duyar, hanehalkı sayısına ulaşılmış olu- 
acaktır. Yazar, bu gereksinmeyi karşılayacak konutları; bugün 
çinde oturulan koruklar, herhangi bir nedenle boş durmakta olan 
onutlar ve kc ruttan başka amaçlarla üretildikleri halde sonradan 

onut olarak kullanılan yapılar olarak sıralamaktadır. Ancak bunla- 

m toplammdan,seçilecek barınma birimleri standartlarına göre ye¬ 
klenmesi gereken konutlar, konut olarak yapıldıkları halde konut 
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dışı kullanışlara çevrilen yapılar ve birden fazla konutu olan¬ 

ların boş duran konutları toplamının düşünülmesi ile durağan ko¬ 

nut gereksinmesinin elde edileceğini söylemektedir* Adı geçen 

kitabinde;, r, Keleş Devingen konut gereksinmesi (0^) bileşenlerini : 

0^, Devingen, gelecekteki konut gereksinmesi, 
0, Bugünkü, durağan, birikmiş konut gereksinmesi, 
Ii, Hanehalkı sayısındaki artış, 

B, Türlü nedenlerle (yaygın, kamulaştırma, doğal 
afetler v.b. gibi) konut yığışında meydana gelecek 
eksilmeler, 

Y, Tasfiye edilmesi ya da yenilenmesi gerekli konut¬ 
lar, 

C, Söz konusu, dönem içinde yeni yapılacak konutlar, 

olarak simgelemekte ve devingen konut gereksinmesini : 

0^= (0+H+E+Y) - C, olarak formüle etmektedir. 

Yazara göre devingen konut gereksinmesi belirli bir 

nüfusun belirli bir...saman sonraki konut gereksemesinden oluşmak¬ 

tadır. Bunun için, herşeyden önce bu süre içindejvüfusun artışı 
veya azalışının (gelişmesinin) bilinmesi gerekmektedir. Bulunacak 

hanehalkı sayısındaki artış yanında, gereksinmenin kapsadığı süre 
içinde üretilecek yeni konut miktarından (C); bu süre içinde çeşit¬ 
li nedenlerle konut yığışından düşülecek konutların payının ve 



- 10 -

bu 3üre içinde ortaya çıkacak yenilenmesi veya tasfiye edilmesi 

gerekli barınma birimlerinin de çıkarılması gerekmektedir. Burada 
tanımlanan konut gereksinmesi bileşenleri daha çok nicel (sayısal) 
özellikleri ile ele alınmış vo sonuç olarak gereksinme nicel ola
rak ifade edilmiştir. Bu nedenleyazar artan hanehalkı sayılarında 

seçilen konut standartı katsayılarının uygulanması ile gereksinme

nin nitel yönlerinin daha ayrıntılı olarak bilinebilmesinin güve
nilir konut ve nüfus istatistiklerine bağlı olduğunu savunmakta
dır. 

Konut gereksinmesi bileşenlerine ilişkin yapılmış bir 

diğer sıralamaya B.M.'ler Konut Komisyonu çalışmalarında (_2), rast
lamaktayız. Bu çalışmaya göro bileşenler : 

1.. Birikmiş Gereksinmeler : 

a.. Aşağıdaki nedenlerden dolayı gerekli barınma birimleri; 

i) Barmaksız hanehalkları, El 

ii) Uygun olmayan barınma birimlerindeki hanehalkları, -

iii ) Uygun barınma birimlerini istemeksizin başka han e halici arı 
ile paylaşan hanehalkları, E, 
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iv. Uygun barınma birimlerindeki yoğunluğun istenilen seviyeye 
indi.rilmesi. E. 

4 

b. Onarılması veya yenilenmesi gerekli uygun barınma birimleri, 

E_ v'e Er 5 6 

2. Gelecekteki Gereksinmeler : 

a. Aşağıdaki nedenlerden dolayı gerekli barinma birimleri; 

i) Kapsanılan süre boyunca hanehalkı sayısındaki kestirilen 
artı.ş, (t) 

ii) Kapsanılan süre boyunca çeşitli nedenlerle konut yığışından 

eksi.lecek uygun barınma birimleri Eg (t) 

b. Kapsanılan süre boyunca bakım ve onarım görmesi gerekli 

barı.nma birimleri E (t) y 

3. Boş konutlar sakıntı (ihtiyat) payı, K 

olarak sıralanmaktadır. Adı geçen yayında, bu bileşenlerin tümünün 

her ülke için mutlaka var olmasının söz konusu olmadığı, ülkelerin kendi 

koşuıllarına göre bu bileşenlerden uygun olanlarını ve gerekli olanlarını 
seçmıeleri önerilmekte, özetle genel olarak toplam konut gereksinmesi: 
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E(t) = K(E1+E2+E3+E4+E7(t) + E5+E6+E8(t)+E9(t), 
olarak eşitlik haline getirilmektedir. 

Konut gereksinmesi bileşenlerine ilişkin yapılan bu sınıf¬ 

landırmalardan ilki, hanehalkları ve barınma birimlerinin neden 
olduğu konut gereksinmesi bileşenlerini ayrı, birdiğerinden bağım¬ 
sız olarak ele almaktadır. Ancak bu sınıflandırmadaki B ile sim¬ 

gelenen 'saklı hanehalkı gereksinmesi'ni, barınma birimlerinden 

bağımsız olarak saptamak ve tanımlamak olanaksızdır. Çünkü saklı 
konut gereksinmesi, hanehalkı ile barınma birimi arasındaki nitel 

uyumsuzluk ile açık konut darlığından kaynaklanmaktadır. Bu neden¬ 

le barınma birimlerinin mevcut nicel ve niteliğinden bağımsız bir 
gizil hanehalkı konut gereksinmesinden söz edilemez. Öte yandan 

birinci tür sınıflandırmadaki B, gizil konut gereksinmesi ikinci 

tür bileşen sınıflandırması içindeki E3 ile eş anlamlıdırlar. Gene 
birinci tür sınıflandırmadaki II bileşeni E7(t) bileşenine, ilk grup- 

lamadaki E ve Y bileşenlerinin toplamı da kanımca E8(t) bileşenine 
özdeş olmaktadır. Birinci grup sınıflandırmanın İkincisinden temel 

de olan farkı, hanehalklarının hareketine olanak verecek K boş 

konut sakıntı payı bileşenine yer vermemiş olmasıdır. İkinci tür 
konut gereksinmesi bileşenleri incelendiğinde El, E2 ve E3 bileşen¬ 

lerinin aslında hanehalkı olarak tanımlanmasına karşın barınma bi¬ 

rimlerine bağımlı olarak ifade edildiklerini görmekteyiz. Barınma 

birimlerine bağımlı olmakla birlikte bu grup bileşenlerin, tek bir 

A (mevcut hanehalkı) bileşeni yerine, El ve E2 g;ibi kaba.alt baş¬ 
lıklara ayrıldığını görmekteyiz. 
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3.2.0o Kalkınma. Planlarında Bileşenlere Yaklaşımı : 

Türkiye'de kortut gereksinmedi bileşenlerine ilişkin 
yapılan sınıflandırmaların başında D„P.T.'nin B*Y.K.P.'lari için 
hazırladığı özel ihtisas komisyonları raporlarında ki sınıflandır¬ 
malar gelmektedir, Bu komisyonların önerdiği bileşen sınıflandırma¬ 
lara I.B.Y.K.?.'da (3), 

Kent Konut ihtiyacı; 

1. Yıllık nüfus artışından doğan ihtiyaç, 
2, Kullanılmaz hale gelen konutların tasfiyesi 

(yenilenme), 
3r Afetler ve istimlakler,' 
4. Gecekonduların tasfiyesi,' 

5. Konutlardaki kalabalığın giderilmesi, 

B. Kır Konut İhtiyacı Bileşenleri; 
1* Yıllık nüfus artışından doğan ihtiyaçlar 
2. Kullanılmaz hale gelen konutların($ 20 

sinin) tas-Piyesi, 
3. Konutlardaki kalebalıklığm giderilmesi($ 20si) 

4. Afetlerle yıkılması muhtemel konutlardan 
doğan ihtiyaç, 
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olarak yapılmıştır, îlk kez yapılan bir sınıflandırma, olması açı¬ 
cından oldukça başarılı sayılabilir, 

III.B.Y.K.P.’da aynı bileşen başlıklarının korunduğunu 
görmekteyiz. Ancak plan dökümanlarının geniş çevrelerde okunur ve 
;artışılır hale gelmesi açısından, bileşenlerin ne kadarının dikka- 
;e alınacağı konusunda bir önceki plâna oranla daha az açıklık söz 
:onusudur. 

II.B.Y.K.P. Özel İhtisas komisyonu raporunda konut 
ereksinmesi bileşeni (4); 

A. Kent Konut İhtiyaeı Bileşenleri; 
1. Nüfus artışı ve Ailelerin Küçülmesi, 
2. Mevcut Stokların Yenilenmesi, 
3. Gecekondu tasfiyesi, 
4. Tabii afetler, 
5. Kullanılış amacının değişmesi, 
6. Kamulaştırma, 

B. Kır Konut İhtiyacı Bileşenleri : 
1. Nüfus artışı ve ailelerin küçülmesi, 
2. Mevcut stokların yenilenmesi, 
3. Tabii afetlerin neden olacağı gereksinme, 
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olarak verilmektedir. Bu plan döneminde diğerlerinden farklı biçim¬ 
de, kalitatif konut gereksinmesi bileşeni olarak da oda sayısının 

mevcut ve gelecekteki durumları ele alınmış ve hesaplanmıştır. Ge¬ 
nel olarak ilk üç plan dönemindeki bileşen başlıkları bir diğeri¬ 
ne benzemektedir. Temel olarak davranışta bir farklılaşmayı 
D.B.Y.K.P.'nın özel ihtisas komisyonu konut gereksinmesi çalışmala¬ 
rında görmekteyiz. Burada, konut gereksinmesi kır ve kent için iki 
bileşende toplanmaktadır; (5), 

1. Demografik faktör (nüfus artışı, göç ve hane- 
halkı ortalama büyüklüğünün azalması v.b.gibi), 

2. Yenilenme Faktörü (konutların fiziki ömürle¬ 
rini tamamlamaları esasına dayanan). 

Bu öneride, başta gecekondular olmak üzere, mevcut sıkışıklık, 

afetler ve istimlaklar bileşenleri dışarıda bırakılmaktadır. 
Yapılan varsayımlardan anlaşılan, gecekonduların uygun barınma bi¬ 
rimleri olarak kabul edildiği, afetler konusunun afet söz konusu 
olduğunda güncellik kazandığı ve ayrıca ele alındığı, sıkışıklığı 
gidermenin de ortalama hanehalkı büyüklüklerinin giderek küçüldü¬ 

ğünün kabulü ile uzun dönemde çözümlenebilecek bir bileşen olması 
re saptanmasının da şimdiye kadar zaten mümkün olmadığı kabul " • 
'edilmektedir.- Benzer sadeleştirmeye, İmar ve İskan Bakanlığı 
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Mesken Genel Müdürlüğü Mesken Pla/. program (6), dairesinin 1971-75 
yılları için yaptığı kent konut jhtiva" ve üretim tahminlerinde 

(basılmamış çalışma) görmekteyiz, Bu çalışmada, konut ihtiyacı demog¬ 
rafik ve diğer konut ihtiy cı olarak iki bileşene1 - toplanmıştır. Ko¬ 
nut demografik ihtiyacı nüfus artışının, ortalama hanehalkı büyüklü¬ 
ğüne bölünmesi ile bulunmuş, diğer konut gereksinmesi ise konut yı¬ 

ğışı yenilenme oranı, sıkışıklığın giderilmesi gecekondu tasfiyesi, 
kamulaştırma, ve afet faktörleri toplamı olarak, her kent için 1970 
yılı başındaki toplam konut yığışının $ 1.5'i alınmıştır. 

3®3.0- Normatif Bileşenler Dizisi Önerisi : 

Yapılan konut gereksinmesi bileş inlerine ilişkin 

sınıflandırmaların yukarıda ki değerlendirilmesi ve bileşenlerin 
özdeş olduğu diğer tür sınıflandırmalar konur gereksinmesinin üç 

temel değişkeninden olan barınım birimi ve hanehalkı başlıklarında 
ve bunların seçilen standartlara uvauuluklar. açısından değerlen¬ 
dirilerek : 

Durağan olarak 

Hanehalkı bileşenler-; 

G,, Barınaksız Hanehalkı Konut Gereksinmesi, 

G t Norm altı Barınma Bir: inlerindeki Hanehalkları 
Konut Gereksinmesi, 



Uygun Barınma Birimlerindeki birden fazla 
"Gizil" Hanehalklarının Konut Gereksinmesi 

Barınma Birimi Bileşenleri; 

G., Fizik kalite ve kolaylıklar açısından uygun, 
Barınma. Birimlerindeki yoğunluğun istenilen 
Standart Katsayısına çıkarılmasının neden 
olduğu Konut Gereksinmesi, 

G , Fizik kalite ve kolaylıklar açısından seçilen 
Standartların altında, yoğunluk olarak uygun 
Barınma birimlerinde yapılması gerekli onarım 
ve yenilenmenin neden olduğu Konut Gereksinmesi, 

Devingen Olarak, 

Hanehalkı Bileşeni; 

Gg (t), Yeniden Hanehalkı oluşumunun neden olduğu 
Konut Gereksinmesi, 

Barınma. Birimi Bileşenleri; 

G„ (t), Çeşitli nedenlerle konut yığışındaki eksil¬ 
melerin neden olduğu Konut Gereksinmesi, 

Gg (t), Fiziki kalite ve kolaylıkları seçilen Standarl 
Katsayısı seviyesinde tutmak için gereken Ba¬ 
kım ve Onarım ve yenilenme biçimindeki Gerek¬ 
sinme, 

B, Boş barınma birimelri sıkıntı payı, 
)ileş enlerinde toparlanabilir. Buna göre toplam konut gereksinmesi, 

TGK = G1+G2+G3+G4+G5+G6(t)+G7(t)+G8(t)+B, 
olarak önerilebilir. 
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4.0.0. HANEHALKI BİLEŞENİ 

Bölüm 3.de sıralanan bileşenler içinde, bu bölümde hane- 

ılkı değişkenine bağlı olarak tanımlanan konut gereksinmesi ele 
-inacaktır. Böyle bir sınırlandırma sadece çalışmanın sınırlılığın¬ 
ın dolayıdır. Hanehalkı durağan olarak al, G2, G3 ve devingen olarak 

' (t) başlıklarında tanımlanan konut gereksinmelerine neden olmakta- 
r. Bunlar içinde ilk üçü için kösi-iriffibir saptama, belirli bir za- 

n kesitinde seçilen standartlara göre yapılacak belirleme işlemi ni- 
liğindedir. Zamana bağlı olarak kestirilme özelliği gösteren, hane- 
Ikı oluşumunun neden olduğu konut gereksinmesi G6 (t) dir. Bu bölüm- 
G(> (t)bileşeni ele alınacaktır. 

4.1.0. Hanehalkı *anımı ve Belirsizlikler 

Barınma birimine düşen nüfus birimleri (hanehalkı) toplam 

yısmdaki artış ile birlikte yapısal bir değişme göstermektedir. Aile 
cesi devirden' geniş-tek-eşli-aile 'ye ve giderek 1 çekirdek aile 'ye in- 

rgenen nüfus biriminin, daha sonraki toplumsal gelişmeler sonucu aile 
3 olan koşutluğu zayıflamış ve aileden daha farklı bir özellik gös- 
rmeye başlamıştır. Bu özellik, bağımsız barınma biriminde bulunmanın 

jalı koşullarına sahip olmayan çekirdek ailelerin veya aynı nedenler- 

çekirdek aile oluş turam ayan bireylerin, aynı barınma birimini pay- 

fmalarından kaynaklanmaktadır. Böylece hani halk m m örnek tanımını 

)abilmek güçleçmiştir. 



A. Block (il) hanehalkını 

"... daha ziyade yanlız başına yaşıyan bir kimsenin veya 
aralarında evlilik veya akrabalık bağı bulunsun bulunmasın, 
muayyen bir evin idaresi görevlerini müştereken ifa etmek 
üzere bir araya gelmiş olan birkaç kişinin meydana getir¬ 
diği iktisadi ve sosyal birlik 

olarak tanımlamaktadır. Benzer anlamda bir diğer hanehalkı tanımına 

D.I.E. yayınlarında (2) rastlıyoruz. Buna göre hanehalkı; 

"... aralarında aile bağı bulunsun veya bulunmasın aynı 
evde veya». aynı evin bir bölümünde yaşıyan, aynı kazandan 
yiyen, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet 
ve yönetimine katılan bir veya birkaç kişinin teşkil ettiği 
topluluk ..." 

olarak tanımlanmaktadır. 

Yapılan her iki tanımda da hane halkının esas olarak barın- 

na birimine bağımlı olarak tanımlandığını görmekteyiz. Bu durumda hane- 
tıalkı barınma biriminikul'lanacckkişiler kümesi olarak tanımlandıkça, 
banehalkı içindeki kişilerin sayısı iki katma çıkarılsa da, tanıma gö¬ 

re bir konut gereksinmesinden söz etmek mümkün olmayacaktır. Bu tür ta¬ 

nımlarla konut darlığının çok yeğin (şiddetli) olması halinde bile konut 
gereksinmesinin s apt an amaya cağı savunulabilir. Bu nedenle hanehalkı ta¬ 

nımındaki barınma birimine bağımlılığın giderilmesi gerekmektedir. 



Hanehalkırı barınma birimi dışındaki değişkenlere bağla¬ 

yarak tanımlayan çalışmalardan, E M. yayınına göre (3.) 

"...a, Bir kişinin yaşama için kendi yiyecek ve diğer ge¬ 
reksinmelerini başka hiç bir kimse olmaksızın sağlamasına 
dayalı bir kişilik hanehalkı, b. yaşamak için yiyecek ve 
diğ^r gereksinmelerini birlikte sağlayan gelirlerini kısmi 
veya tam olarak birleştiren veya birleştirmeyen, araların¬ 
da akrabalık bağı bulunan veya bulunmayan, veya bütün bunla¬ 
rın karışımı, iki veya daha fazla kişiden oluşan’ çok kişi¬ 
li hanehalkı1, 

olmak üzere iki tür hanehalkı tanımı yapılmaktadır. Ancak buna göre, 
çok kaba olarak sonuçta iki tür konut gereksinmesinden söz edilebi¬ 

lir; tek kişilik konut gereksinmesi ile çok kişilik konut gereksinmesi,, 

Bunlardan birincinin tanımı somut olmakla birlikte çok kişilik hanehal- 
kı konut gereksinmesi dayandığı tanımdaki değişkenlerin sınırlarının 
çok geniş olması (örneğin hanehalkı sayısına göre en az on geçerli tür, 
gelir ve akrabalık ilişkilerine göre en az altı tür, sonuç olarak enaz 
60 tür hanehalkı) nedeniyle çok fırklı türdeki harehalkları aynı kapsam 
içinde gözükmektedir. 

Bu genişliği gidermek için izlenecek yol, çok kişilik hane- 

halkı kapsamı iç ir. de bulunan çeşitli türleri sınıflandırıp ayırmak ola¬ 

bilir. Bu amaçla olmasa da yapılan farklı tür kümelendirmeler mevcuttur. 
Örneğin S. Üner (4.) : 

"a. 'Kurumsal Hanehalkı1, yatılı okul, cezaevi, hastahane, 
ordu v.b. gibi belirli kurumlarda yaşayanların meydana ge¬ 
tirdiği küme» 
b. ' Özel hanehalkı1, aile şeklinde aynı yerde yaşıyan ve 

aynı kazandan yiyen kişilerin meydana getirdiği topluluk" 
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olmak üzere iki tür hanehalkindan söz etmektedir. Bir diğer ayrı» da 

S. Kodalbaş'ın önerdiği (£) : 

a. ıek-kiş ilik-hanehaikl, 
b. Çekirdek hanehalkı, 
c. Çekirdek olmayan (çok kişilik) hanehalkı kümelendirme sidir. 

Hanehalkı tanımındaki kapsam genişliğini ve belirsizliği 
gidermek için yapılan bu sınıflandırmalar özetle : 

Özel Hane halkları Kurumsal Hanehalkları 
a. ıek Kişilik a. ıek Kişilik 
b. Çekirdek b. Çekirdek 
c. Çok kişilik c. Çok kişilik 
d. Kur unsal hanehalkları 

kümelerinde toplanabilir* Boyleeek çok kişilik haneJıal&ları.* kapsamı 
içindeki çekirdek ve kurumsal hanehalklarının ayırd edilmesi ile 4*h* 

daraltılmış olmaktadır. 

Ancak, belirsizliğin tam olarak giderildiği söylenemez. 
Çünkü, nüfus sayımlarında hanehalkı tanımı için hangi ölçüt kullanı¬ 
lırsa kullanılsın, hane halkının barınma birimine olan bağımlılığı tam 

olarak giderilemez. Buu nedenle nüfus sayımları yalnız başlarına konut 
gereksinmesinin kestirilmesinde kesin belirleyici olamamaktadırlar. 
Ancak örnekleme çalışmaları ile hanehalkı içindeki asıl ve ikincil 

hısımlara ilişkin sonuçların daha ayrıntılı olarak çıkarılması mümkün 

Olabilir, 
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4.2.0. Hanehalkı Oluşumunu Belirleyen etkenler 

Hanekalkları sayısının artışı (Household formation), 
demografik etkenlere bağlı olarak aç ıklanmak t ad ır, Ancak demografik 
etkenlerin ekonomik ve toplumsal değişmelerle olan karşılıklı etkileşi¬ 

mi de hanehalkı oluşumu üzerinde dolaylı belirleyici etkiye sahiptir. 
Eianehalkı oluşununu belirleyen demografik özellikler : 

. Yetişkin nüfusun toplam nüfus içindeki büyüklüğüc 
, Toplam nüfusun yaş dağılımı 
. Evlenme oranları 

, Boşanma oranları 
. Ölüm oranları ve 

. Doğurganlık oranlarıdır. 

5u özelliklere bağlı olarak, A#Block (6) açıklayıcı olan iki yeni ta¬ 
lim getirmektedir : »gelişme * ve 'farklılaşma'. Sınırlı bir yerleşme 

larçasındaki ve belirli bir zaman dilimi içindeki nüfusun azalıp çoğal- 
ıası (sonuç olarak artması) nüfusun gelişme özelliği, gelişen nüfusun 
reni birimler halinde kümelenmesi ise farklılaşması (hanehalkı oluşumu) 

5zelliği olarak tanımlamaktadır. S. Ifodalbaş (J), kişi sayısındaki ar- 
;ış (gelişme) ile hanehalkı sayısındaki artışın (farklılaşmanın) aynı 
ıiz ve şiddette olmadığını# günümüz toplumlarmda artan nüfusun hane- 
ıalkı oluşturması arasında 15-20 yıl gibi bir süre, bulunduğuna dikkati 
ekmektedir. 
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Bu durumda göçler bir tarafa bırakılacak olursa, nüfusun 
artışı (gelişme), bağımsız bir barınma birimine gereksinme duymayan çccu 
çocuk nüfusundan oluşmaktadır. Ar+an nüfusun bağımsız ek bir konuta ge¬ 
reksinme duyacağı zamana kadar geçen süre, (gecikme) yerel farklıl il ık¬ 
lar göstermekle birlikte 15-20 yıl dolayında olacaktır. Bu noktadan 

hareketle, hacim olarak değişmeyen bir nüfusta, gecikmelerin etkisi 
ile hanehalkı sayısında bir artış gözlenebilir i. 

Nüuusun gelişme ve farklılaşma özellikleri içiçe ve biri 
leğerinin önşartı olarak aynı zamanda gerçekleşmelerine karşın, bu 
özelliklerin hızı ve yeğinliği (şiddeti) birdiğerinden farklı olabilir. 

İrneğin Türkiye'de nüfusun gelişme ve farklılaşma oranları arasındaki 
fark son 2 5 yılda aşağıdaki gibidir* , 

r ıl 1ar 
Nüfus 

(Milyon) 
(x) 

Nüfus 
Artışı 

(e)/°(x) 

Nüfus 
Artış ı 

w 

> 

Hanehal-
kı Sayı¬ 
sı (Mil¬ 
yon (x) 

Hanehalkı 
Artış 
(e) 1o 

1anehal-
kı Artış: 

t 

.9 50 20,8 - — 3,9 - -

.955 24,8 2,81 15,4 4,2 1,48. 7,6 
.960 27,7 2,93 15,4 4,8 2,67. 14,2. 

965 31,3 2,49 13,0 5,5 2,72 14, 5 

-970 31,6 2,52 13,7 6,2 2,39 12,7 

.975 40,3 2,42 13,2 7,1 2,71 14, 5 

[AYNAK : (x) DİE Nüfus sayımları. 
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4.3.0, Hane balkı Oluşumu Konut Gereksinmesi Kestirimine İlişkin 
Planlı Dönem Varsayımları ve Değerlendirmesi : 

Hanehalkı oluşumunun neden olduğu gereksinme Kalkınma P1an¬ 
arında ve Ö.İ.K, raporlarında 'Demografik artışını neden olduğu ge- 
sksinme* başlığında ele alınmıştır. DPI* çalışmaları dışında koım Mes¬ 
ai Genel Müdürlüğünün bir dönem için yaptığı çalışmada da yer almış 
1) olmakla birlikte, konunun asıl ve tek olarak ele alındığı düzey 
an çalışmalarıdır. 

Plan çalışmaları ve planlarda yer alan hanehalkı konut ge- 
ıksinmesi kes tirimierinin değerlendirilmesinde, önce yöntem ve kabul- 
>r tartışılacak, daha scnra genel olarak yaklaşımların tümü için iş- 
>v, kapsam (zaman ve uzam), amaç ve bilgi kaynakları konularına deği¬ 
lecek tir. 

a.I, Plan Döneminde 

IBYKP ön çalışmalarında (9) gereksinme ülke ölçeğinde kent 
kırsal alanlar için ayrı, ancak benzer kabullere daymılarak ve 

60-70 dönemini kapsayacak biçimde ele alınmıştır,- Kes+irimin yapıl- 

§ı dönem başındaki bilgi kaynaklarının Maliye Bakanlığı emlak vergi 
yıtları ve Belediye olan yerlerde verilen yapı izin kağıtları ile 
nırlı olduğu kabul edilmektedir. 
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Kestirim ortalama hanehalkı büyüklüğü yöntemine göre yapıl- 
ıtır. Buna göre nüfus artışının neden olduğu kentsel konut gereksinme- 
(KEKOG) yıllara göre : 

KEKOG - Toplam Kentsel Nüfus X Kentsel Nüfus Artış Hızı (yıllık) 
Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü 

Lemi ile kestirilmiştir. Buna göre, toplam kentsel nüfus başlan^ncı - 
arak 1960 yılı, yıllık kentsel nüfus artış lıızı olarak da 1953-60 
nemindeki $ 5 oranı alınmış, bu hızın sabit kalacağı varsayılmıştır, 
balama hanehalkı büyüklüğü için, 1955 yılı değeri olan 5.09 alınmış 
bu sayının 1970 yılı sonuna kadar sabit kalacağı öngörülmüştür. Nü- 
3 artışının neden olacağı kınsal konut gereksinmesi (KIKOG) yıllık 
ırak : 

ÎCIKOG _toplam Hüfus - Toplanı Kentsel küf us 
Ortalama- Hanehalkı-'^Büyüklüğu"  

itliğine göre, toplam nüfus artış hızının $ 3 ve yıllara göre sabit 
ıcağı, ortalama hanehalkı büyüklüğünün ise kır için de 5.09 ve şa¬ 

li olacağı kabul edilerek kestirilmiştir. 

Bu yönetme göre yardımcı çalışmada (10) 1963-67 için nüfus 

hışinın neden olacağı KEKOC* 530.157, KlKOG ise 392.350 olarak kesti- 

Lmiştir. Planda da (11) aynı sayılara yer verildiğini görüyoruz. 



Bıı dönem için eldeki bilgilerin yetersizliği nedeniyle, 
ortalama hanehalkı büyüklüğü yöntemi kullanılmıştır. Ancak ortalama 
hanehalkı büyüklüğü lıem kent ve kır hem de yıllar boyunca aynı ve 

sabit kabul edilmektedir. Ajanca, kestirimlerde nitelime ilişkin 
(hanehalkı büyüklük ve tür dağılımı, barınma birimleri özellikleri 
v.b. gibi) tanımlara yer verilmemiştir. 

b. IX, Plan Döneminde 

IIBYKP döneminde gereksinme yanında istemin de dikka¬ 

te alındığım görmekteyiz. Dönemli ilgili Ö.İ.K. raporunda (12) gerek¬ 
sinmenin uzamsal dağılımının önemi ve bunun için bölge planlaması ça¬ 
lışmalarının gereği belirtilmektedir. Ayrıca bütün ülkede konut is¬ 
temi ve sunumunun asıl olarak İmar ve İskan Bakanlığı eli ile gecik¬ 
mesiz olarak islenmesi Önerilmektedir. Raporda gereksinme, istem, ü- 
retim ve yatırım kestirimleri birlikte ele alınmıştır. Bu amaçla : 

. Nüfus artış oranları (2015 yılına kadar 
, Ortalama hanehalkı büyüklükleri (2015 yılına kadar) 
. Nüfus kır ve kent dağılımları (2015 yılına kadar) 
, Ulusal gelir dağılımı (1977 yılma kadar), izdüşülmektedir. 

Bunlara dayanılarak 
Genel Nüfus X Toplam Kentli Nüfus Yüzdesi 

İLCikUu = ■ '»■» ,w»ı«.    • - ———«— ■ *■■ 

Azalan Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü 

ırrrrr.n Genel Nüfus X Toplam Kır Nüfusu Yüzdesi 
Azalan Ortalama Haniıalkı Büyüklüğü 

İşlemleri ile bulunmaktadır. 
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Gensl nüfus artışının 1960-2015 yılları arasında 2.5’- 
den İ° 2*ye kademeli olarfck düşeceği) aile büyüklükleri ortalaması¬ 
nın kentler için bu dönem firasıhda 54000»den 4*000» a) kırsal alan¬ 
larda 6.00*dan 5,20»ye düşeceği varsayılmıştır* Gdneİ Nüfus için¬ 
deki kentle ve kırlı nüfus oranlarının 1960-65 nüfus sayımların¬ 
daki eğiliminin devamı biçiminde olacağı kabul edilmiştir. 

Önemli bir farklılık Ö.İ.K. raporlarında 1966-77 yıllan 
arasında 4 gelir kümesindeki ortalama hanehalkı gelirinin saptan¬ 
ması, her gelir dilimindeki ailelerin ortalama gelirlerinden konuta 
lyırabileoekleri paylan» hesaplanmasıdır. Böylece gereksinmenin 
le kadarının istem hslihe geleoeği ve ne oranda ve yönde kamu des¬ 
teği gerekeceği betimlenmeye çalışılaoaktadır*-'".r. Ailelerin yıllık 
;elirlerindan konuta ayırabileceği paylar $ 10-20 olarak varsayılmış¬ 

tır, Ancak bu çalışmalar plana aktarılmamıştır. 

A ,*?k V.u ij._ nta.. •: r .'.t s -■ t r. 

Planda (13) sadece kent ve kır için gereksinmeye yer ve- 
llmiştir, Plenda ortalama Jıanehalkı büyüklüklerinin Ö.İ.K* rapor- 
anm dikind©ûo~. daha küçük seçildiği görülmektedir. Buna göre 1968-72 
öneminde hanehalkı oluşujaunun neden olacağı KEKDG 756.970) (Ö.İ.K, 
3 560,000) KIKDG ise 223*000 olarak belirtilmiştir. 
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Özetle gerek Ö.İ.K. raporunda gerekse planda, bu dönem 
içinde ortalama hanehalkı büyüklüğü, yöntemi kullanılmıştır. Bu dö¬ 

nemde, gereksinme ile istem ayrımının yapılmış olması, gelir dağı¬ 
lımının gereksinme üzerindeki etkilerinin dikkate alınması, kamu 
desteğinin yönünün belirtilmesi gelişmelerine rastlanılmaktadır. 

Gereksinmenin uzamsal dağılımına bu dönem kestirimlerinde de yer 
verilmiştir. Gereksinmenin niteliklerine ilişkin, konutların oda 

sayılarına göre dağılımına rastlanılmaktadır. 

c. III. plan Döneminde 

ÜBYKP dönemi içinde, hanehalkı konut gereksinmesi 'nüfus ar 
tışı ve ailelerin küçülmesinin neden olduğu gereksinme ' başlığın¬ 

da Ö.İ.K. raporunda : 

a. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 

b. Kentsel alanlar için yetişkin nüfus artışı, 

yöntemleri ile kestirilmiştir. Ortalama hanehalkı büyüklüğüne 
göre yapılan kostirimde yıllara göre, 

K EKOG ^jr£0'p.* KGrı t, Küf us X Kent. Küf us Art. Hızı) X Hanehalkı Oranı 
Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü 



EJKDG =3 Püf us X Nüfus Artış Hızı^ - Toplam Kentsel Nüfus 
drtalama Hanehalkı Büyüklüğü 

işlemleri ile kestirilmektedir. Eşitliklerde yer alan büyüklüklere 
Llişkin varsayımlar şöyledir j KEKDG içini kentsel nüfus artış hızl
ım 1965-?0 dönemindeki $ 5»9 oranına eşit ve sabit kalaoağı varsayıl-
nştm Haıehalkı oranının». 1965 yılı (İl ve İlçe merkezleri toplam 
lüfueu içinde hanehalkı şeklinde yaşayanlar) oranı 93.2’ye eşit ve 
labit olaoağı kabul edilmiştir. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün yıl
ara göre, 1965 yılı (il ve ilçe merkezleri) oranı 4.93*den her yıl 
• Ol’lik bir dttşflıe göetereoeği varsayılmıştır. Bu varsayımlar sonucu 
973-77 dönemi için toplam ÎCEÜDGr 947.185 olarak kestirilmiştir. 

Ancak bu kestirimde 1965’de 4.93 olan ortalama hanehalkı 

Uyüklüğünün her yıl 0,01 oranında azalacağı varsayımıj raporda yer 
iaı 1960 yılı ortalama halehalkı büyüklüğü 4.67'nin 1965'o kadar 
,03’ltlk bir artış göstermesi ile çelişmektedir. 1973-77 yıllan ara
mdaki kentsel alanlar için 1979 yılı sayımındaki 10.000 + yerlerin 
şik olarak kabul edilmesi ile» kapsanılan süredeki gelişmeler dışlan
ış olmaktadır. Bu nedenle kes t irim devingenlik özelliğini yitirmiş 
Lmak tadır. 
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Kırsal alanlardaki gereksinmenin kestiriminde (13) yapı¬ 
lan kabuller şöyledir : Denklemdeki toplam nüfus art^ş lıızı yıllık 

fo 2,56 alınmıştır* Ortalama hanelıalkı büyüklüğü, 1965 yılı içinde 
5,90 olan oralım her yıl 0,01 kadar küçükeceği varsayılarak elde 

edilmektedir. Bu varsayımlar sonucu, KIKOG 1973-7'/ dönemi içinde 

88,605 olarak belirlenmiştir, 

Ö.İ.K* raporunda kullanılan (16) ikinci yöntem, yetişkin 
nüfus (15 + yaş) kümesinin konutta oturma eğilimine dayanmaktadır. 
Bu yöntem sadece kentsel alaftlar için kullanılmıştır. Buna göre : 

KEKOC- = Top, Kent *Jîü:fus X yetişkin Nüfus Oranı X(Konut Şayısı X 100) 
Toplamı Nüfus 

eşitliği ile bulunn&ktadır* Bu yaklaşımda, toplam kentsel nüfus 
olarak 10,000 + nüfuslu yerler toplamı alınmakta ve bunun yıllık 

$ 5,9luk bir hızla artacağı varsayılmaktadır. Toplam kentli nüfus 
içindeki yetişkin yaş kümesinin oranı olarak 1965 oranı olan 
^ 64*84 alınmakta ve sabit kabul edilmektedir, Toplaıa nüfus için¬ 

deki barınma birimleri (hanchalkı sa2n.sı) yüzdesi ise genel 1965 

sayımından alınmış ve bu $ 29*16 oranının yılda c/o 0,10 artacağı 
kabul edilmiştir* Bu işlemler sonucu KEKOG 1973-77 dönemi için 

976,676 olarak bulunmuştur* 
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İlk yönteme oranla deha duyarlı olan hu yoklarımda» tüm 
10*000 + nüfuslu yarler içinde 1965 yılı için $ 64.84 olan 15 + 
yaş kümesinin 1977'ye kadar sabit kalacağı kabulu zorlayıcı nite¬ 
liktedir, Hızla gençleşen nüfuetin bu özelliğinin kestirime yansı¬ 
ması güçleşmektedir, öte yandan henehalkı sayısının mevcut barınma 
bitimleri sayısınk eşit kabul edilmesi ile» durağan ve gizil gerek¬ 
sinmelerin dikkate alıhmfteı mümkün -» değildir i 

Farklı iki yöntemle bulunan 947*184 ve 979.676*lık kent¬ 
sel konut gereksinmesi planda (17) 1,074.000 olarak geçmektedir. Har- 
nehelkı oluşumunun neden olduğu KIKDG ise, Ö.İ.K. raporunda bulunan 
88*605 olarak değilj planda toplam 31.000 olarak kabul edilmiştir. 

Bu dönemin Ö#Î,K, raporlarında! henehalkı bileşeni ve 
diğer bileşenler için» nitelik kestirimlerine de yer verildiğini gö¬ 
rüyoruz* Bu amaçla kentflel alanlar için, 1965 yılı il ve ilçe nüfus 

sayım sonuçlarına gör® henehalkı büküklük dağılımı ve iki bireye »* 

bir oda + bir oda kabultl yapılarak, hanehalkmın büyüklük ve oda 
bayılarına göre dağılımı kestirilmektedir. Ayrıca kentsel gereksin¬ 
menin ne kadsnniü kamu desteği gerektireceği! faiklı gelir dilimle¬ 
rinin elde edebilecekleri mülk ve kira konutlarının yözölçümleri ve¬ 
rilmiştir, 



Özetle III. BYKP döneminde hanehalkı konut gereksinmesi 
bileşeni ( ve diğer bileşenler) daha ayrıntılı ele alınmıştır. Orta»- 
loma hanehalkı büyüklüğü yanında, d oha duyarlı olan yetişkin nüfu¬ 
sun hanehalkı oluşturması yöntemi de kullanılmıştır. Ö.İ.K. rapor¬ 
larında istem ve desteklemenin yönü konularındaki çalışmalar plana 
aktarılmamış, planda niteliksel kestirimlere de yer verilmiştir. Kes- 

tirimin uzamsal değilimi bu dönem çalışmalarında da yer almamaktadır. 

Bilgi kaynağı olarak nüfus sayımlarındaki bilgilere dayanılmıştır. 

Ancak plan dönemi ve çalışmaları ile sayım dönemi ve sonuçlarının el¬ 

de edilmesi arasında bir gecikme olması f çoğu zaman bir önoaki dö¬ 
nem bilgilerin kullanılmasına neden olmaktadır. 

d. IV. Plan Döneminde 

Bu dönem toplam konut gereksinmesi içinde, demografik et¬ 

kene dayalı gereksinme büyük bir oran tutmaktadır. Yöntem olarak kes- 

tirimde ortalama hanehalkı büyüklüğü kullenılmıştır. Ö.İ.K. raporun¬ 
da (18) gereksinmenin kestir iminde, nüfus izdüşümleri bir başka ça>- 

lışma (19) ile bulunmuş^ bu nüfus büyüklükleri/ kır ve kent için 
sabit ve azalan ortalama hanehalkı büyüklüklerine bölünmüşlerdir. Bu¬ 

na göre KEKDĞİ 1978-82 döneminde, sabit hanehalkı büyüklüğüne (5#05) 
göre 1,108.000i azalan hanehalkı büyüklüğüne (5*64 den 5*30'a) göre 
(yaklaşık yılda 0.022) 1.163,000 olarak kestirilmiştir» KIKDGr isejy 
sabit hanehalkı büyüklüğüne (5.91) göre 17.000i azalan hanehalkı 
büyüklüğüne (6.05 den 4.90 *a) göre(yaklaşık yılda 0.076) toplam 
7.000 konut olarak kas t ir ilmiş tir. 



Planda lsej (20) kırsal al arlar da 'demografik artış ne- 

ieniyle 1979-83 arasında konut gereksinmesinin ortaya çıkmayacağı 
cabul edilmiştir. 

ICentsel alanlarda ise î 

KEKDG «* ^^Plagl iütfusı\ K Hanehalkı Oranı 
Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü 

işlemine göne kestirilmiştir. Bu yaklaşımda toplam kent nüfusundaki 

artışı i° 6) hanehalkı şeklinde yaşıyan nüfusun toplam nüfusa oranı 
ise İ» 93.2 olarak varsayılmış j hanehalkı büyüklüğünün (1978 için 
5.04) ben yıl ortalama 0.01 kadar küçüleceği kabul edilerek i 1979-83 
için KEKDG 1,240.465 olarak kestirilmiştir. 

Ö.İ.K. raporunda bu gereksinmenin niteliğine ilişkin 
(hanehalkı büyüklüğü dağılımı i gereksinme toplam alanı i yıllık öde¬ 
ne sığaları v.b. gibi,) özelliklere de yerverilmaktedir. .Ancak bu çar- 
lışmalar plana aktarılmamıştır, DBYKP dönemi çalışmalarında gereksin¬ 
menin uzamsal dağılımına ilişkin kes t irimi er yapılmamıştır. 

4 plan döneminde yapılan kestirimlerin değerlendirllmesii 
■ 

özetle aşağıdaki eksaklıklarla karşılaşıldığını göstermektedir s 



1. Konut gereksinmesi kestirimlerinin merkezi planlama görev 
kapsamı içinde yeralması : Genel olarak herhangi bir konuda kestirim^* 

de bulunmak i o konunun istenilen yönde (politikalara doğrultusunda) 
düzenlenebilmesi (planlanmanı) için gerekli işlemlerden biridir. Konut 
conusunde planlama asıl olarak 7116 sayılı yasa ile kurulan İmar ve 

İskan Bakanlığının görevleri arasında sayılmış i ülkenin yapısına uy- 
£un konut . politikalarının ilkelerinin hazırlanması görevi bakanlığa 
Dağlı Mesken Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Anoak İmar ve İskan Bakan¬ 
lığı konut politikası konusunda belirli ölçütler geliştirememiş (21), 
jlanlama konusundaki görev e ve sorumluluklarını pek çok kamu kuruluşu 
^Lbi Merkezi planlama örgütüne devretmeye çalışmıştır. 

Anayasanın 129 maddesi ; iktisadi i sosyal ve kültürel kal¬ 
ınmanın plana bağlı olduğundan ve Devlet Planlama Teşkilâtından söz 

tmekte ise de, bu her tür ve ölçekteki bütün planlama ve bunun için 
erekli işlemlerin mutlaka DPT eli ile yapılması anlamında değildir, 
te yandan her konuda olduğu gibi planlama konusunda da, merkezileş- 
e, birkez başlatıldıktan sonra hızlanan (ve giderek kendinden bekle- 

ilen etkinliğin ve biriktirimin aksine işlediği) bir süreç haline 
önüşmektedir. Yasalarla belirli alan ve ölçeklerde planlama görevi 
ilklenmiş kamu kuruluşlarının ise böyle bir merkezileşmeye karşı dur¬ 

ak yerine i bir anlamda destekler duruma gelmesi t konut gereksinmesi 
estirimi gibi pekçok görevin merkezi planlama örgütünce yüklenil- 

9Sine neden olmuştur* Böyle bir gelişme nedeniyle, konut gereksinme- 
L kostirimleri DPT‘oa yapılmaktadır. 



2. Bıı nedenle planlama İmruluşunun merkezilik özelliği kee- 
r imi ere da yansımaktadır, Gereksinmenin uzamsal ( bölge» kent v.b. 
bi) dağılımının olmayışı, Badece makro (ülkesel) büküldüklerden süz 
ilmesi, varsayımlarda bölgesel farklılıklara rastlanılmayışı planın 
planleufa8nıh merkeziliğinden dölayidır* 

3. MerkezilJLğe bağlı olarak açıkl nabileoek bir diğer aksak- 
c da,' keetirimlerin süresi ve durağan niteliğidir. Kalkınma plan¬ 
cının 5 yılda bir yapılmakta oluşup gereksinme kes tir imlerinin de 
ırılda bir yapılması sonucunu doğurmaktadır. Ancak yıllık programlar 
varsayımların gözden geçirilerek yenilenmesi fırsatı varsa da deği¬ 
şiklere ait bilgilerin biryıl içinde merkezde toplanmasının güç- 
^ttne bu kes t ir imi er i yapacak özel ihtisas komisyonlarının süresiz- 

;i nedeniyle gerçekleştirilememiş, planlı dönemde programlarda deği¬ 
şikler yer almamıştır. Bu kesiklilik i bu süre içinde doğacak deği- 
liklorln doldurulmasına^ kestirimdr: durağanlığa neden olmaktadır, 
nedenle varsayımların gözden geçirilmesi ve süratle düzeltilmesi 

satım ve kestir imin devingenliği az ratmak tadır. 

4. Zamanlamaya bağlı bir aksaklık da, kullanılan verilerin 

mılmaz olarak ©kki olmamdır. Planın 5 yılda bir yapılması, plan 
ırlık dönemi ile bu konuda temel kaynak olan son nüfus sayımlan 

ucunun elde edildiği zaman arasındaki gecikme i bir önceki dönem 
unlarının (yaklaşık 8-13 yıl önceki verilerin) kullanılmasını 30- 
Lu hale getirmektedir. Ayrıca merkeziliğin sonucu olarak yerel ve- 

srden çolcj ortalama (genel) değerler kullanılması zorunluluğu da 
lir. Bu ise yöntemin ve kestirim sonuçlarının duyarlılığım azalta 
ba/ niteliksel betimlemeleri anlamsız kılmaktadır. 



5* Kestirimlarin süreksizliği ve kuUaulaii yöntem gereği, her 
►eş yılda bir yapılan îcestirimde taban olarak seçilen yıl farklı olmak- 
a, bu ise taban alınan yıl ve önceki dönemlerden kalan karşılanmamın 
ereksinmelerin (22) toplam dı ,ında kalmasına neden olmaktadır. Ayrıca 
aban alman yılda, verilerin yetersizliği nedeniyle han eh alin eayısı- 
ın barınma birimleri veya aile e ayılarına eşit alınması i o yılki gi- 
il ve ikincil ger eke inmelerin k stirilmesini güçleştirmektedir. 

6. Planların siyasal v tavırları etkilemeleri dışında, özellik- 
9 bu konudaki plan çalışmelarının, bilimsel çalışmalar için tek kay¬ 
ak durumunda olması açısından planlarda yer alan sayısal, değerlerin 
ismi fazladır, Anoûk, plan öncesi çalışmalar ve Ö.İ.K. raporlarında 
ulunan sonuçların^ plana aktanlması sırasında rastlanılan varsayım- 
ardaki değişmeler veya sonuç daraltmaları önemli bir aksaklıktır. 
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5.0.0. YÖNTEM SEÇİMİNİ BELİRLEYEN DEĞİŞKENLER VE 
KESTİRİM YÖNTEMLERİ : 

Konut gereksinmesi lcestirimi yöntemi ele alındığı örnekteki : 

1) Amaç »a ve bağlı olarak, 

2) Uzam ve zaman olarak kapsama ve kestirimi yapan, 
3) Kurumun' teknik, yönetsel ve örgütsel yetkinliği*ne, 
4) Mevcut bilgi kaynaklarının düzenli, derin, duyarlı ve 

doğruluğuna, 

bağlı olanak farklılaşın, Yöntem Seçimini belirleyen 

bu etkenler arasındaki ilişkilerin şekli, kanumca şu örnek (model) 
ile gösterilebilir. 

AMAÇTAN SOYUT İLİŞKİLER 

— Kes t irimin yapıldığa andaki sabit ve değişkenler, 
^ Kestirimin sürekliliği halinde ek ilişkiler, 

Kes t ir imin yapıldığı andaki ilişkiler, 
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Kestirimin yapıldığı anda yöntem seçimini belirleyen etkenler : 

1. Kurumun örgütsel, teknik ve yönetsel yetkinliği ile bilgi 
oynaklarının doğruluğu, düzenliliği, derinliği, duyarlılığı, dağılımı 

e devreselliği özelliklerinin derecesi olmaktadır. Kestirimin yapıl- 
ığı anda kaynak ve kurumun bu özellikleri belirli bir »fcbitdeğerde olup, 

öntem seçiminin belirlenmes ine sabit değerler olarak katılabilir, 

2. Kürümün ve kaynağın sabit etkileri dışında, yöntem seçimini 
elirleyen değişken, kestirimin uzam ve zaman olarak değişen kapsamı 
lmaktadır♦ 

Kestirimin yapıldığı andaki kurum ve kaynağın sabit, kapsamın 

egişen etkileri sırasıyla şu varsayımlara dayanmaktadır; 

5.1.0, Kaynağın yöntem seçimine etkileri : 

Konut gereksinmesi kes t irimler indo kullanılan kaynaklar, uluslar- 
rası kurallara uygun devresel (poriodik) ulusal konut ve nüfus sayım¬ 
ındır. Daha 3inırlı alanlar için (amaca bağlı olarak) örneğin 20 şe- 

irde konut şartları anketi gibi yapılan örnekleme çalışmalarının geniş- 
Btilmiş sonuçları ve diğer yönetsel bilgiler (örneğin yerel yönetim- 

srdeki yazı izin kağıtları, emlâk vergisi kayıtları, inşaat istatis- 
Lkleri gibi) ek bilgi kaynaklarını oluşturur. Bu kaynakların yöntem se- 
Lmi örneğindeki etkileri şu kabullere dayanmakt adır : 



5.1.1. Mevcut bilginin (hanehalkı tür, büyüklük ve sayısal dağı¬ 

lımı, hanehalkı reislerinin yas, cinsiyet, medeni hal ve diğer özellik¬ 
leri, barınma birimlerinin yapısal özellikleri, yaşlan, bakım onarım 
lurumları, fizik kolaylık donatımları ve yoğunlukları gibi) derinliği 
ırttıkça kullanılacak yöntemin üstünlüğü dolayısıyla kes t irimin soru¬ 

sunun duyarlılığı da artacaktır. Bu nedenle, mevcut bilginin derin- 

.iği ve işlenmiş oluşunun kestirin yöntemlerinin seçimi üzerinde doğ¬ 
udan etkisi vardır, 

.1.2 »Uzun dönem» kestirimlerin çok duyarlı ve doğru olmadığı, 
rta dönem ve ’ kısa dönem»li ^ kestirimlerin ise konut izlencelerinin sap¬ 
lamasındaki öneminden dolayı sonuçlarının daha duyarlı ve doğru olmanı 
srekdiği bilinmektedir. Bu kabulden hareketle, eldeki bilginin duyarlık 
; doğruluk derecesine göre kestirimin zaman olarak kapsamının etkilen- 

Lği söylenebilir. 

1.3. Mevcut bilgilerin düzenli, devresel olması, bu bilgilere da¬ 

rılarak yapılacak konut gereksinmesi kes t ir imlerinin dayandığı temel 

bullerin (örneğin iç göçlerin, konut yığışı eksilme hızı v.b. gibi) 
'"iştirilmesi veya bu özgün varsayımlardan olan sapmaların bulunmasını 
ğlayacaktır. Bilgilerin düzenli vc devresel olmasının kestirimlerin 

^sayımlarını kontrole olanak verdiği kabulünden hareketle, düzenli 
Lgilerin kapsadığı devrelerin (5 yıllık, 3 yıllık veya yıllık gibi) 



îtirimlerin zaman olarak kapsam dilimlerini etkilediği ileri sürü- 
Dilir. 

L.4. Belirli alanlar (örneğin Doğu Karadeniz Bölgesi, kırsal 
mlar v.b. gibi) veya belirli nüfus grupları (örneğin 5000 nüfuslu 

’leşmeler v,b. gibi) için ayrı konut gereksinmesi kestirimleri yapa- 
Lmeııin bu Ölçekte bilginin varlığını gerekli kılacağı kabul edilebi- 

Bu kabul başka türlü ifade edilirse, mevcut bilginin uzumsal içe¬ 
dir .. ı seviyesinin (mahalle, semt, köy i bucak, ilçe, kent veya bölge- 
'e göre) kestirimin uzaıa olarak kapsamını doğrudan etkilediği varsa- 
.abilir, 

-.5. Kestirimin sürekli bir nitelik alması halinde, yöntem seçi- 
ıdeki önerilen ilişkiler örneği içinde, mevcut kaynakların özellik- 

•inin seviyesi amacın seçilmesini, kestirimin istenilen uzam ve zaman 
ırak kapsamı bilgilerin ne türlü özellikte olması gerektiğini ve is- 
lilen daha duyarlı bir yöntem, gerekli bilgilerin özelliklerini etki- 

ebilecelctir. 

!*0. Kurumun Yöntem seçimindeki etkileri : 

Kestirimin yapıldığı kurumun örgütlenme biçimi, (merkezi 
a kademeli), kurum kadro sunini Jcestirim ile ilgili teknik yetkinliği 



curumun yönetsel sorumluluk sınırının konut gereksinmesi kestiri- 

Ln yöntem seçimi içinde belirli etkileri vardır. Etkileşim örneği 
ide de gösterildiği gibi, kurumun özellikleri kes tiridin amacı ile 

'udan etkilenmektedir. Amacın kurum ve kapsam üzerindeki doğrudan 
ırleyici etkisi kaynak üzerindeki etkisinden çok daha fazladır, 
;ii pekç'ok ülkede (ve ülkemizde de) konut gereksinmesi kestirimle- 

jî dayandığı bilgilerin çoğu, kestirin amacından başka amaçlar 

teğin nüfus sayımı, inşaat verim araştırmaları, v.b. gibi) için 
.anı İntaktadır, 

Oysa kestirimin yakıldığı kurum ve kestirimin kapsamı kaynağa 
la amaca daha bağımlıdır. Önerilen etkileşim örneği içinde kuru- 
yöntemin belirlenmesindeki etkileri şu varsayımlara dayanmaktadır 

5.2.1. Kestirimin yapıldığı andaki kurumun mevcut kadrosunun 

ik yetkinliği kullanılacak yöntem üzerinde doğrudan belirleyen 
Lere sahiptir, 

5»2.2. Kurumun örgütlenme biçiminin (merkezi veya kademeli) 

$erek bilginin derinliğini (istenilen ölçekte bilginin varlığını) 
le lcestirimin uzam olarak kapsamını (ülke, bölge veya kent konut 

:s inmesi gibi) etkileyeceği söylenebilir. 

5*2,3» Konut gere3inmesini formüle edenlerle, sayım ve ömek- 
.eri yapan istatistik kaynak kadroları arasındaki yakın işbir- 

lin, mevcut bilginin daha duyarlı ve doğru olmasını etkilediği 
, edilmektedir. Bu kabulden hareketle kes tirimi yapan kurum tle» 

rimin dayandığı bilgi kaynaklarını sağlayanlar arasındaki doğru- 
tkileşim, daha duyarlı ve istenilen Mcimde işlenmiş bilgi elde 



lilraesine, bu da kullanılacak yöntemin farklılaşmasına ve kes tiri- 

Ln sonucunun daha doğru, güvenilir olmasına ektide bulunacağı kabul 
Lilebilir. 

5.2.4. Kestirimin süreklilik kazanması ve etkileşimin karşılık- 
olmaya başlaması halinde kurumun teknik, örgütsel ve yönetsel bir 

tün olarak amacın saptanmasına, kestirimin uzam ve zaman kapsamının 
rvmun örgütsel ve yönetsel biçimlenişine, daha duyarlı bir yöntemin 

İlanı labilme s inin de teknik yetkinliğin.' arttırılmasına etkileri 
duğu söylenebilir. 

5.3.0. Kapsamın Yöntem Seçimindeki Etkileri : 

Kestirimin yapıldığı dönemdeki kaynak ve kurumla birlikte, kes¬ 

rimin uzam ve zaman olarak kapsamı da yöntem seçimini etkiler. Bu 
cilenmo kestirimin hem uzam hem de zaman olarak kapsamına göre ayrı 
ilerdendir. 

5.3.1. Uzamsal kapsamın Yöntem Seçimine 
Etkileri : 

Kestirimin uzamsal kapsamını belirleyen etkenlerin şunlar 

olduğu varsayılmaktadır : 

5. 3.1.1. Konut kesiminin içinde yer aldığı kalkınma planları- 

uzam olarak kapsamı, baraj inşaatı veya sulama projeleri gibi ya 

gecekondu tasfiyesi, turizm gelişmesi gibi nedenler doğrudan amaca 
lı olmakla birlikte kestirimin uzamsal kapsamının ne olması gerek- 

ini belirleyebilir. 



5.3.1*2. Yukarıda ki amaca bağlı etkenler dışında etkileşim 
eği içinde, konut konusunda M101 kaynağını oluşturan nüfus ve konut 

unlarının çoğu kez (en azından ülkemizde) yönetsel bölünmeye göre 
ılmakta oluşu kestirimin uzamsal kapsamını sınırlayan bir diğer 
endir. (Bak.5.1.4.) 

5. 3.1. 3. Kestirimi yapan kurum veya kurumlarm örgütlenme 

imleri (merkezi veya kademeli) kestirimin uzam olarak kapsamını 
irleyen bir etken olarak kabul edilebilir. (Bak.5.2.2=) 

5.3.1.4. Kestirimin sürekliliği, halindeki ilişkiler çerçevesi 

ide, kestirimin uzamsal kapsamının kurumun uzam içindeki örgütlen- 
eiçinıine ve bilginin dağılım ve derinliği özelliklerine etkide bulun- 

l kabul edilebilir. 

Kestirimin uzamsal kapsamının yöntem seçimine etkileri : 

5.3»l.r. Kestirimin yapıldığı anda yukarıda sayılan nedenlerden- 

veya bir kaçma göre belirlenecek kestirimin uzam olarak kapsamı, kap- 
.ian alanın özelliklerine bağlı olarak, konut gereksinmesi bileşen¬ 

din hangilerini içerdiği ve bu bileşenlerin özellikleri kes-tirim 

;emini doğrudan etkileyecektir. 

5.3.2. Zaman Kapsamının Yöntem Seçimine Etkileri : 

Seçilen alanın kapsamından daha çok kestirimin kapsadığı sürenin 

;±dim yönteminin belirlenme'-i üzerinde doğrudan etkileri olduğu 

.enebilir* Kestirimin zaman olarak kapsamını belirleyen etkenler 

■ak şunlar kabul edilmiştir; 



5.3» 2.1. Mevcut bilginin doğruluk ve duyarlılığı (Bak. 5.1.2) 
bilginin düzenliliği ile devresillilc özellikleri (Bak. 5,1.3.), 

5*3.2,2. Konut gereksinmesi kestirimlerinin de içinde yer al¬ 
gı kalkınma planlarının amacına bağlı olarak, kapsadığı zaman 
ılıkları kostirimin zaman olarak kapsamının belirlenmesini etkiler 

W.'in yayınında (1), kalkınma planlarının zaman olarak kaps anıları- 
ı 1 ile 25 yıl arasında değiştiği, kalkınma planları sürekli 

rakterde ise, bunların uzun, orta ve kısa dönem planlar olarak 
yılmasının kaçınılmaz olduğu kabil edilmektedir. Buna göre 9-10 

L arasındaki uzun dönem, 3-7 yıl arasındaki orta dönem ve yıllık 
Dsarnlı kısa planlamalar ş'öz konusu olmaktadır, Bu kabulden hareket- 

kaikmma planlarının bir parçası olan, konut kestirimlerinin de 
ılkınma planlarının genel saman kapsamlarına uyumlu olarak uzun, 

;a ve kısa zaman kapsamlarında olma-sı gereği kabul edilebilir. 

5*3.2.3* Mevcut (akçalı) kaynaklar konut gereksinmesinin ne 
larının karşılanabileceğini belirler. Bu açıdan, kaynakların kıt 2 
Luğu durumda barınma koşullarının bulunduğu seviyeden daha fazla 

’ilememesi için, Bu nedenden hareketle kısa aralıklı kestirimlere 
*ek olduğu varsayılabilir. Öte yandan kaynakların istenilen sevi- 

.e olması halinde, .gelecekteki gereksinmenin yanında, 

  v . ' , mevcut birikmiş gereksinmenin de 
.erilmesi gerekecektir. Bunun için gerekli süre (birikmiş gerek-* 

mehinene.-kadarüzSuûa&dazgğâdcrileceği) kostirimin zaman olarak 

samını belirleyecektir. Bu kabullerden hareketle, konut gerek¬ 
mesinin karşılanması için ayrılan (akçalı) kaynakların konut 
'eksinmesi kestirimlerinin zaman olarak kapsamlarını belirlediği 
ul edilebilir. 



5.3* 2*4» Kes t ir imi er in zam cm olarak kapsamlarının eaptanmasın- 
a farklı varsayımlara dayanılarak elde edilmiş »optimum süre* öne¬ 
lleri de vardır, P,A,Stone (2) "bu sürenin fiziki çevrenin istenilen 
tendartla.-da yeniden Üretilebileceği kadar uzun, kes tir imi erdeki 
rtan eüre ile birlikte fazlalaşan hatayı azaltacak kadar kısa olma¬ 
mı/ buradan hareketli bu optimum süre'nin 40 yıl olduğunu ileri . 
irmektedir. Aynı komida SiKodalba^ (3), kestirimin süresi arttıkça 
muçlarda doğruluk ve duyarlılık oranının azaldığını j ancak kesti- 
Lmlerin yönetsel olarak bir faaliyette bulunmak açısından, demogra- 
Lk değişikliklerin genişliği ve zamanını göz önünde bulundurmak 
Lan ağını verecek kadar uzun olması gerektiğini savlamakta ve en uy- 

m zaman diliminin beşer yıllık bölümlere ayrılabilen 20 yıllık 

Lr zaman kapsamı olduğunu ileri sürmektedir. Bu konudaj L.Needleman 
O» düzenli/ devresel ve birdiğeri üzerine düşen zaman kapeamlon- 
ı sahip birden fazla sürekli konut gereksinmesi kestiriminin ve bu 
»stiriralerin sonuçlarına göre sürekli düzeltilen konut izleneceleri- 

Ln en uygun olduğunu ileri sürmek t edir, 

Kestirimin jsaman kapsamının Yöntem Seçimine Etkileri : 

5»3«2,5# Yukarıdaki kabuller veya öneriler ışığında seçileoelc kes¬ 
rimin zaman olarak kapsamının yöntem seçimi üzerinde doğrudan et- 
.leri vardır. Bu e'Öcl (hanehalkı devingen) konut gereksinmesi zaman 

ıp samının kabaca #20 yi,l* eşiğinin altında veya üstünde olmasından 
lynaklanmaktadır* Belirli bir süre sonraki hanehalkı devingen konut 
reksinm&sinin bulunabilmesi; 
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1, Bu süre içinde nüfusun artışının (gelişmesinin) 
2. Gelişen nüfusun hanehalkı oluşumunun (farklılaşmasının) 

kestirilmesi aşamalarından oluşur. Bu aşamalardan nüfusun farklılaş
ması (hanehalkı oluşumu) kestirimin zaman olarak kapsamından, geli
şim'» kadar doğrudan etkilenmez. Konut gereksinmesi kestiriminin sü
resi 20 yıl*dan çok veya az da olsa farklılaşmanın kestiriminde kul
lanılan (ileride değinilecek) yöntemler aynıdır. Oysa bu aşamalar
dan nüfusun gelişmesinin (artmasının) bulunmasında kullanılacak 
ykjntemj kestirimin zaman olarak kapsamının 20 yıl eşiğinin altında 
/eya üstünde olmasına güre f* Yal» Gidi fartklıliklakt*-
foj?e..*bû eş ik> farklı. olabilir,.) 

Nüfusun gelişmesi; belirli bir alan içindeki göçleri 
loğumlar ve ölümlerin toplamının net sonucundan oluşur. Nüfusun 

çelişmesinin kestirilmesi için: doğum ölüm ve göçlerin hızlan 
takkında varsayımda bulunulması ger ekmekte dır ..Kes t ir imin süresi 

ızadıkçai nüfusun gelişiminin doğru ve duyarlı bir biçimde kes-
; ir ilebilmesi olanağının azaldığı bir gerçektir. Çünkü doğum, ölüm 
e göçler hakkında^ uzun süreli varsayımlarda bulunabilmek (özellik-
.e Türkiye gibi hızlı yapısal değişmeler gösteren toplumlarda) ol
ukça zordur. 
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Oysa göçler bir tarafa bırakılacak olunursa, nüfus ten. 

tışı^ en erken 15-20 yıl sonra bağımsız bîr barınma birimine 
raksinme duyacak çocuklardan oluşmaktadır. Bu nedenlej eğer kes¬ 
rimin zaman olarak kapsamı 20 yıldan küçük veya 20 yıl kadar ise, 
d trumdte. nüfusun doğumlardan olan gelişimini bulmak ltolaylaşa- 

S^İrİ’ ** Çünkü kapsânılan süre (0-20 yıl) iiçinde bağımsız kûnut 
r©ksinme3i duyacak nüfusu artışı, 20-0 yıl önoe doğmuş olan nü- 
stur, Böylece nüfusun gelişmesini oluşturan etkenlerden kestiril- 

3i en güç olan doğumlar hakkında, tam sayısal değerler geçmişte- 
(son 20 yıllık) nüfus sayımları izlenerek çıkarılabilir* Bu ise 

ğumlar hakkında varsayımda bulunmayı ortadan kaldırır ve kesti- 

nde hatayı azaltır, Kapsanılan süre içindeki net nüfus artışını 

Lmak içinj doğumların toplamı ile elde edilen büyüklüktenj ölüm 
net göç sayılarının çıkarılması gerekir, ölüm oranlan hakkında 

[•sayımda bulunmak, doğumlara oranla deha yavaş değişimler göster¬ 
si aşısından daha kolaydır. 

Özetle kestirimin kapsamının 20 yıl veya daha az olması 
Lindei- nüfusun gelişmesini oluşturan doğumlar hakkında tamj ölümler 
ckında da kısmi doğru sayısal değerler bulunmuş olmakta ve toplam 

arak net nüfus artışı değeri daha duyarlı ve doğru olmaktadır. Bu- 
s.an bu nüfus artış':.- büyüklüğünün ne kadar hanehalkı oluşturacağı i 
3tirimin süresinden bağımsız olarak faiklı bir yöntemle bulunmak- 

l&r, Oysa, konut gereksinme sn' kapsamının ?aman olarak 20 yıldan 



3k örneğin 30, 40 veya daha fazla olması halinde hsnehalkı devin¬ 

en konut gareksinmesinin bulunmasında ilk aşama olan nüfusun ge- 
Lşmesinin saptanması için ölüm ve göç oranları yanında doğumlar 
?inde k&bullerde bulunmak gerekecektir. Bu ise kestirimin soiiucu-
uı duyarlık ve doğrulduğunu adaltır. 

Zaman eşiğine bağlı olörak bu iki a kestirim. arasındaki fark 

ı4 İCAPSAM gO YILBAH SAZLA 
2. TÜR KESTİĞİM 

YILLAR 

20 15 10 

BU GÜL' 

5 0 

i / İCAPSAM 20 YIL v. I 
fh>T Nl. TÜR KESTIRlİf! 

10 15 !10 25 30 35 
* /\ ~7 ~7\ 

DUYARLIK EŞİĞİ 

20 EŞİĞİ BÖLGESEL 
ÖZELLİĞE GÖRE 
DEĞİŞEBİLİR 

aaçı il© açıklanabilir. Buna göre, kestirimin kapsamının 20 yıl 

ira daha az olması durumunda : örneğin ilk beş yıl sonunda nüfusun 
Lişmesinin bulunması için kestirimin yapıldığı (bugün j 0) andan 
yıl önce tarihli doğumluları-, toplam sayılarının nüfus kayıtların- 
ı bulunması ve bu tarih doğumlulardan son 15 yıl içind© ölenlerin 
rılannın, gelecek 5 yıl iiçinde bu tarih doğumlulardan ölenlerin 

minin vsrsıyılara1: toplam sayıdan düşülmesi gerekir. Böylece 
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bulunacak 5 yıl sonraki net doğal artışa göçler ile ilgili varsa¬ 

yımları da ekleyerek net nüfus artışı elde edilmiş olacaktır. Oysa 
örneğin 30 yıl sonraki hanehalkı devingen konut gereksinmesinin bu¬ 

lunması için gerekli olan bu süre sonundaki nüfus artışının büyük¬ 
lüğü en azında önümüzdeki 30-20=10 yıl içindeki doğumların ölümle¬ 
rin ve göçlerin bulunmasını gerekli kılar. Bu nedenle kestirimin 

zaman olarak kapsamı, yukarıda açıklanan 20 yıl (bağımsız hanehal- 
lcı oluşturma yaş) eşiğine bağlı olarak yöntem seçimini etkilemek¬ 
tedir. 

5.4.0, Nicelik Kestibimi Yöntemleri önerisi \ 

Bu konuda, en kısıtlı bilgiye dayanan yöntemden başlayarak 

gelişmişlik sırası içinde hanehalkı oluşumunu kestirme yöntemleri 
özetle : 

1. Nüfusun artışını nüfusun farklılaşmasına eşdeğer kabul eden 
yöntem, 

2. Yetişkin nüfusun gelişmesi ile nüfusun farklılaşmasının 
eşdeğer kabulüne dayalı yöntem, 

3. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün sabit veya düzgün değiştiği 
varsayımına dayalı yöntem, 

4. Hanehalkı reisliği oranına dayalı yöntemler dizisi, 
olarak sıralanabilir. 

1* Bu yöntem, nüfusun yapısına ilişkin hiç bir bilginin bulun¬ 

madığı veya diğer kestirim yöntemleri tekniklerinin anlaşılamadığı 
için kullanılan en az duyarlı yöntemdir. Dayandığı kabul, nüfusun 

hanehalkı oluşturma hızının, nüfusun artış hızına eşit olduğudur. 

Ancak bu varsayımın^ailelerin büyüklüklerinin giderek küçülmesi, 
evlenme yaşının düşmesi ve oranının artması, aile olmayan haııe- 

halkları sayısının giderek artması gözönüne alındığında, gelişme 
ve farklılaşmanın hızlarının eşit olmadığı nedeniyle doğru sonuç¬ 
lar vermesi olanaksızdır. Ancak hanelıalkı oluşumuna ve nüfusun 



yapısına ilişkin hiç bir bilgi yoksa, böyle bir varsayıma dayalı 

kestirimler ancak çok kaba bilgi edinilmek için kullanılabilir. 

2. Nüfusun gelişmesi ve farklılaşması oranlarının bir diğerine 

eşit olmadığa kabul edilmekle birlikte nüfus yapısı hakkında ay¬ 
rıntılı bilginin var olmadığa durumlarda, birinci yöntemdeki var¬ 

sayımı biraz daha gerçeğe yaklaştırmak amacıyla önerilen bu yön¬ 

tem; toplam nüfus artışı yerine nüfus içinde hanehalkı oluşturmaya 

ençok uygun 'yetişkin nüfusun1 artışının hanehalkı artışı hızına 

temel alınabileceği kabulüne dayanır. Toplam nüfus yerine yetiş¬ 
kin nüfusun (15-65 yaş grubu) hanehalkı oluşumunda asıl etken olan 
bölümü olduğunu kabul ötrrtek birinci yönteme oranla daha doğru ol¬ 
makla birlikte, yetişkin nüfusun tümünün (erkek ve kadınların) 
ayrı hanehalkı oluşturacağını varsaymak da çok duyarlı sonuçlar 

vermeyecektir. 

3. Önerilen bir diğer yöntem, ortalama hanehalkı büyüklüğü*nün 
değişmediği veya geçmişteki değişim eğrilerine uyumlu olarak de¬ 

ğiştiği varsayımına dayanmaktadır. Kuşkusuz bu varsayıma dayalı 
kestirimde bulunabilmek için hanehalkı ortalama büyüklüğünün 

geçmişte gösterdiği değişimi içeren bilgilere gerek vardır. Bu 
nedenle, önceki yöntemlere oranla daha fazla bilgi gerektirmesi 
açısından farklıdır. Değişim eğrisine bakılarak kapsanılan süre 

sonunda ortalama hanehalkı büyüklüğünün bulunmasından sonra, bu 

sayının toplam nüfus artışına bölünmesi ile gelecekteki hanehalkı 

sayısı bulunmaktadır. 

4. Buraya kadar önerilen yöntemler, mevcut ve geçmişteki nüfus 

yağılarına ilişkin bilgilerin çok dar ve eksik olduğu durumlarda 

kullanılan bir anlamda kaba yöntemlerdir. Nüfusun yapısal özel¬ 

liklerine (yaş, cinsiyet ve medenihal dağılımları) ve bunların 
geçmişteki değerlerine ilişkin bilgilerin varlığa halinde belir¬ 

li bir nüfus kümesi içindeki hanehalkı başkanlar mm o kümenin 
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tüm nüfusuna bölünmesi ile elde edilen *hanehalkı başkanlığı oranı*- 

nm kullanılması önerilmektedir. l.Needleman (5), hanehalkı baş¬ 
kanlığa oranının özellikle yaş, cinsiyet ve medeni hal Özellik¬ 
lerine göre kümelenmiş, nüfus parçaları üzerinde (*temel karakter 

birimleri1) uygulandığında gelenekteki hanehalkı sayısını kestir¬ 
mede • en duyarlı ve güvenilir sonuçları verdiğini söylemektedir. 

Bu varsayıma göre hanehalkı başkanlığı oranları, pek çok ülke 
için uzunca süreler aynı kalmakta veya izlenebilir (kararlı) biçim¬ 
de değişmektedir. Abcak, hanehalkı başkanlığı oranının sabit kabul 
edilmesi yanlış olacaktır. 

Hanehalkı başkanlığı oranları, temel toplumsal dokuyu ve ya¬ 
şamın farklı aşamalarındaki aile sorumlulukları ile aile kurma 

fırsatlarını yansıttığı için hızla değişmemektedir. Ancak toplum¬ 

sal yapının hızla değiştiği, nüfusun giderek gençleştiği ve genç 
nüfusun gelirinin arttığı, ve kentlerde yığılmağa başladığı top¬ 

lumlar da hanehalkı başkanlığı oranları değişecektir. Özellikle ko¬ 
nut yığışındaki nicel darlık hanehalkı başkanlığı oranlarını et¬ 

kilemektedir. Bu ise yerel olarak ve sürekli (kısa aralıklarla) 
kestirimi gerekli kılar. 

Hanehalkı Başkanlığı Oranı Yöntemi, ve Önerilen Zaman Eşiğine 
Göre Hanehalkı Devingen Konut Gereksinmesi Niceliğinin 
Kestirimi : 

İlk aşamada kestirilen artan nüfusun, yapısal özelliklerini 
oluşturan yaş, cinsiyet ve medeni hal kümelerine göre temel karak¬ 
ter birimlerine ayrılması gerekmektedir. Gerekli olan artan nüfus 
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büyüklüğünün yapısal dağılımı vo bu yapısal özellik kümelerindeki 

hanehalkı başkanlıkları oranlarının kestirilmesinde temel bilgi 
kaynağı, geçmişteki dağılımlar ve oranlar ile bunların kapsanılan 
süre boyunca gösterdikleri eğilim olmaktadır. Bu konuda gelişen 

nüfusun en erken 20 yıl sonra hanehalkı oluşturmaya başlayacağa 

gibi bir alt eşiğe ek olarak, gelişen nüfusun en geç 60 yıl içinde 
bağımsız bir hanehalkı oluşturacağı üst eşiği de getirilirse (bu 

alt ve üst eşikler kuşkusuz bölgesel veyerel farklılıklarına göre 

değişik biçimlerde kabul edilebilir) nüfusun yapısal özelliğine 

göre dağılımı daha kolay saptanabilir. 

Örneğin, kestirimin 20 yıllık bir zamanı kapsaması halinde, 
kapsanılan süre sonunda, bağımsız hanehalkı oluşturacak 20 ile 60 

yaş arasındaki nüfusun, 5'er yıllık (nüfus sayımları 5 yılda bir 
yapıldığı için), kümelere göre büyüklüklerinin dağılımı, 40 yıl 
önceki ve bu günkü (kestirimin yapıldığı andaki) nüfus sayımları 

yaş dağılımları izlenerek çıkarılacaktır. Çünkü 20 yıllık kes tirim 

dönemi sonunda 60 yaşında olacaklar toplamı, kestirimin yapıldığı 
andan 40 yıl önceki; kestirim donemi sonunda 20 yaşında olacakların 
toplamı kestirin yapıldığı andaki nüfus sayımlarında yor al¬ 
maktadırlar. 40 yıl önceden başlayarak her yaş kümesindeki nufus 

büyüklüğünün 5'sr yıl ileri götürülmesi ve bu yaş kümelerine ait 

ölüm kayıtlarının düşülmesi ile devingen konut gereksinmesine neden 
olacak nüfusun yaş yapısı kestirilmiş olacaktır» Koışkusuz bu yön¬ 
tem sürekli kullanılmaya başlanıldığın^, izleyen kestirimler da¬ 

ha kolay yapılabil*» e o at ir. 

Yaş'a göre cinsiyet, zamanla değişmeyen bir özellik olup, 
40 yıl önceden başlayarak yapılan nüfus sayımlarındaki kadın ve 
erkek nüfuslarını ve bunların yaşa göre dağılımlarını bulmak daha 

kolaydır. Medeni hal içinde toplam nüfusun kümelere dağılımı en 
duyarlı biçimde her yaş grubu için evlenme, boşanma ve ölüm 

olaylarına ilişkin örnekleme çalışmalarının sonuçlarının genişle- 
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tilmesi ile bulunabileceği gibi, kabaca kestirimin kapsadığı 

süreye bağlı olarak gerekli en eski tarihli nüfus sayımlarından 

farklı medeni hal kümelerinde bulunanların sayılarının bir son¬ 

raki sayım sonuçlarından çıkartılarak yaşa ve cinsiyete göre 

dağılı mı bulunabilir. 

Hahahalkı başkanlığı oranına dayalı bu yöntem, nüfusun 

yapısal özeli üçlerine ilişkin kümelerden bir kısmı veya tümüne 

ait bilgilerden bir kısmı veya tümünün var olması halinde sırasıy¬ 
la : 

1. Cinsiyet özellikleri, 
(erkek ve İcadın kümeleri olmak iizere 2 küme) 

2. Medeni hal özellikleri, 
(evli, bekar, dul, boşanmış olmak üzere 4 küme) 

3. Cinsiyet ve medeni hal özelliklerine göre, 
(2X4=8 Küme) 

4* Yaş özellikleri, 
(0-14,15-19,20-24,25-29,30-^4,35-39,40-44,45-49, 
50-54,55-60 yaş kümeleri, 10 küme.) 

5. Cinsiyet ve yaş özellikleri (2 :-:10=20 küme) 

6. Medeni hal ve yaş özellikleri (4x 10 = 40 Küme) 

7. Medeni hal, yaş ve cinsiyet özelliklerine göre 
(2 x 4 x 10 = 80 küme) olacaktır. 
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Eıı gelişmiş şekli ile 80 temel karakter birimi : 

bu şekilde ifade edilebilir. Bu birimlere düşen toplam nüfus 

sayılarının geçmişteki gösterdiği eğilimlerden çıkarılan her küme' 

nin hanehalkı başkanlığı oranlarına bölünerek hanehalkı devingen 
konut gereksinmesi sayısal büyüklüğü elde edilmiş olacaktır. Hano- 
halkı devingen konut gereksinmesinin bulunmasında artan nüfus 

büyüklüğünün yapısal ezelliklerine ilişkin kümelerin (temel karak¬ 
ter birimlerinin) t yay, hakkında yeterli bilgi bul tınmaması halin¬ 

de, şekilde önerilenden farklı olarak, daha az sayıdaki (2,4,8,10 
ve 20, 40 küme gibi) ktlmelerde hanehalkı başkanlığı oranı uygula¬ 
nabilir, jincak kütte sayısı azaldıkça, hanehalkı nicel büyüklüğü 
kestiriminin duyarlılığı da azalacaktır. 
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5*5.0 İTitelik Kestirirn Yöntemleri Önerisi : 

Hanehalkı devingen konut gereksinmesinin nicel olarak büyük¬ 

lüğünün saptanması yeterli değildir. Nicel olarak toplam büyük¬ 
lüğü saptanan hanehalkınm en az i 

Büyüklük dağılımı, 

lür dağılımının, 

bilinmesi de gerekmektedir. Bu bilgilerden fazla olarak daha ne¬ 

lere gerek olduğu, kestirimin amacına bağlı olmakla birlikte, 

B.M. Yayınında (jŞ), normatif olarak yapılan kestirimlerin anlam¬ 
lı konut izlencelerine dönüştürülebilmeleri için en azından yu¬ 

karıdaki bilgilerin gerekli olduğu kabul edilmektedir. Bu neden¬ 

le hanehalkı büyüklük dağılımı (1 kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik 
hanehalkları v.b. gibi) ve farklı büyüklüklerdeki hanehalklarının 
tür dağılımının (tek Icişililc hanehalkı, çekirdek hanehalkı, kurum¬ 

sal hanehalkı, çok kişili hanehalkı gibi.) kestirilmesi gerekmek¬ 
tedir. Bunun için, durağan konut gereksinmesinin saptanması sonun¬ 

da mevcut barınma darlığının çok yeğin olmadığı kabul edildiğinde, 

geçmişteki tür ve büyüklük dağılımlarının geliştirilerek, kestirirn 
dönemi sonunda elde edilen toplam hanehalkı sayısına uyarlanması 

bir yöntem olarak kabul edilebilir. 

Genel olarak hanehalkı büyüklük ve tür dağılımının kestiril¬ 

mesi konusunda şunlar söylenebilir : 

1. Hanehalkı büyüklük ve tür dağılımı, durağan bir dağılım 

olmayıp zaman içinde bir türden diğerine ve bir büyüklükten di¬ 
ğerine dönüşmesi söz konusudur. Ancak üretilen barınma birimle¬ 
rinin ne büyüklükte olmasının saptanabilmesi için, gelecekteki ha- 

nehalkı tür ve büyüklük dağılımları hakkında kaba da olsa bir kes¬ 
tir ime «erek vardır. 



2. Kap s cm lan alanın daralması (örneğin kent, ilçe veya mahal¬ 
le gibi) ve hu ölçekte bilginin var olması halinde, hanehalkı tür 
ve büyüklük dağılımı ve bunların değişimi çok daha kolay izlene¬ 

bilecektir. 

3, Needletnan'a yöre (7) farklı Hanehalkları büyüklük dağılımı 

ile, ortalama hanehalkı büyüklüğü arasında bir ilişki vardır. 
Eğer bir toplunda, ortalama hanehalkı büyüklüğü 3 kişi ise, 6 veya 
7 kişilik hanehalklarınm oranı çok yüksek olmamaktadır. 

Bu konuda S* Kodalbaş (G) , hanehalkları toplam sayısının tür 

ve büyüklük kümelerine dağılımında »evli çiftler'in toplam hane- 

halkları içinde en geniş oranı tutacağı, ve sayısının bulunması 

ile çekirdek aile »lerin sayısının bulunabileceğini kabul etmekte¬ 

dir, Kurulularda yaşayan hanehalkları konusunda, kurulularla birlik¬ 

te yürütülecek çalışmalar sonunda elde oclilcn bilgilere göre kurum¬ 

sal hanehalkı sayıları ve evli çiftlerin sayısının bulunması ile 

çekirdek ailelerin sayısı çıkarıldığında, geride çok kişilik ve tek 

kişilik hanehalkları kalmaktadır. Bunlardan,hanehalkları türleri 

içindeki ayırd edici özelliği niceliğinde olan tek kişilik hanehalk- 

larmın hanehalkları büyüklük dağılımından elde edilerek geride 

çok-kişilik hanehalklarınm kalacağı kabul edilmektedir. 

Buna göre ilk adım, evli çiftlerin sayılarının, nüfusun yaş 

ve cinsiyet yapısının izlenerek çıkarılmasıdır. Bir sayım sırasın¬ 

da genellikle her. yaştaki erkek ve kadın nüfusun saptandığı ve bu 

bilgilerin kestirilen süre sonuca kadar yapılan nüfus sayımları 
sonuçlarına göre düzeltilerek taşınmaları halinde, kapsamlar süre 
sonunda nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının elde edilebileceği ka¬ 

bul edilmektedir. 
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Elde edilen artan nüfusun yaş ve cinsiyetine göre dağılım¬ 

larından, evli çiftlerin sayısını kestirmenin basit yolu olarak, 

her yaş grubunun evlilik yapısının sayım yılındaki evlilik yapı¬ 

sı ile aynı olacağa ve evli çiftler toplanırın sadece yaş grup¬ 
larına göre değişeceği varsayılmaktadır. Hesaplamayı kolaylaş¬ 

tırmak içiıı, evli kadınlar sayısının evli çiftler sayısına eşit 

olacağa varsayılmıştır. (Hanımca, ülkemizde özellikle, kırsal 

alanlar için birden fazla karılı olma nedeniyle evli erkek sayı¬ 
sının da ayrıca evli çiftler sayısına eşit kabul edilmesi daha 

doğru olacaktır.) Bu varsayımlar sonucu, her yaş kümesindeki 
evli kadınların sayısının toplam kadınlar nüfusuna oranı : 

_ 1000 Fi (e) (1) 
e1 =  ,  

F. 
ı 

olarak ifade edilmekte, bu .şitlikteki : 

F^ (o), i yaş kümesindeki evli kalırla- s^yısü, 

F-, i yaş kümesindeki toplan kadın sayısı (her i 
5 yıllık bir kümeyi içermektedir.) 

Buna göre, n yıl sonraki evli kadınların sayısı, n 

yıl sonra her yaş kümesinde bulunan kadınlar sayısının bu yaş 

kümesine ilişkin evli kadınlar or'nı ile çarpıcının toplamı, 

yani : 
(2) 

^ef ^  - —- f. x e 
1000 J 0 

olarak elde edilmektedir» Burada., N (n), n yıl sonraki evli 

kadın sayısı, i ise 15-29, 20-24, 25-29, ... yaş kümeleridir» 

Pek çok durumda bu yöntem yeterli olmakla birlikte, her 
yaştaki evli kimseler (kadın veya erkek) oranının sabit kal¬ 

dığı kabulü cleştri göt irmektedir. Ayrıca evli çiftlerin (çekir¬ 
dek aileleri) büyüklük dağıl: mla.rının da. bilinmesine gerek vardır. 
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Bunları geliştirmek içim, bu oranlarım geçmişteki eğilimlerinin 
çıkarılarak bu gelişmeye dayalı oranlar kullanılması ve hem erkek 
hem de kadınlar için bu kestirimin ayrı ayrı yapılarak farklı 
sonuçlarda ortalama alınması önerilebilir. 

Evli çiftlerin sayısının bulunmasından sonra, başında evli 
olmayan kişilerin bulunduğu hanehalklarının (tek kişilik ve çok 
kişilik) saptanması için gerekli işlem* 

rfi -   (3) 
c c 

E - E 

olarak ifade edilmektedir. Bu eşitlik içindeki : 

H, Başkanları evlenmemiş kişilerden oluşan hanehalkları 
sayısı, 

E, Evli kişilerin sayısı, 

P, 15 yaş yukarısındaki toplam nüfus, 

!c, Kestirimin yapıldığı yıl, 
n, Kestirimin kapsadığı yıl, 

olarak s imgelenmektedir. Evlenmemiş kişilerden oluşan hanûhalklarınm 
sayısının da bulunması ile, çok kişilik hanehalkları hakkında kaba 

bir bilgi elde edilebilecektir. Bunların büyüklük dağılımı da gene 

eğilimlere bakarak çıkarılabilir. Ancak süreklilik ve yöresellik 

bu oranlardaki duyarlılığı artıracaktır. 
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Önerilen yöntemlere göre bulunacak hanehallcı sayısının 
tür- ve büyüklük kümelerine göre dağılımları aşağıda önerilen 
biçimde : 

Hanehallcı 
Tür Dağılımı 

Büyüklük Dağılımı 

1o 1 2 3 4 ! 5 
i 

6 7 8 9 j 10 

Tek Kişilik 
~ “1 

Çekirdek 

Kurumsal 

Çok-kişili ! 
! 

Toplam 
. „ 

i i 
İ L 

bir tabloya dökülerek, hanehallcı devingen konut gereksinmesi ni¬ 
tel özellikleri hakkında, konut iz.'i öncelerine yön verecek gerekli 
en az bilgi elde edilmiş olacaktır. Bu bilgilerin çok yönlü ve 
geniş kapsamlı barınma birimi ve çevresi , fiziki kalite ve 

kolaylıklar ile yoğunluklar standartları ile çarpılması sorununda, 
hanehallcı devingen konut gereksinmesi bileşeninin ksstirimi tanım¬ 
lanmış olacaktır. 
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6.0.0. SONUÇLAR 

Konut gereksinmesi kestirimieri, çalışmanın konusu olarak 

seçilirken, fiziki çevreye zamanınla müdalıele ve konut politika¬ 

larının uygulanabilir izlenceler haline dönüştürülmesi gereğine 

dayanılma.ştı. Ancak (açık ve gizli) barınma darlığının çok yoğun 
olduğu, bu darlığı giderme konusundaki yatırımların sınırlı kal¬ 

dığa durumda, bu gerekçelerin ne derecede geçerli olduğu konusu 

üzerinde durulmamıştı. Gerçekten gereksinmenin büyük bir kısmı¬ 

nın (sınırlı kaynaklar nedeniyle) karşılanamadığı bir konumda, 
gereksinmenin daha ayrıntılı ve duyarlı olarak bilinmesinin ne 

yarar sağlıyacağı sorulabilir. Buradan hareketle, asıl sorunun 
gereksinmenini doğru kestirilmesinden çok, mümkün olan en çok sa¬ 

yıda konutun üretilmesi ve bunu sağlayacak kaynakların yaratıl--, 

ması yollarının aranması olduğu da savunulabilir. Ancak planlama ile 

varılmak istenen hedefler tek değildir. ICıt kaynakların artırılması 

yanında, sınırlı kaynakların yarışan faaliyetler arasındaki etkin 

dağılımı ve ayrılan kaynağın kullanılmasındaki etkinliğin sağlan¬ 
ması da planlamanın hedeflerinden biridir. Bu açıdan çalışma 
daha çok ikinciiöir hedeflerin gerçekleşmesi konusunda öneriler 

(kabuller)içermektedir. 

-a Bu amaçla ele alman ilk konu, konut gereksinmesi ile konut ) 

isteminin farklı kavramlar olduğudur. Konut gereksinmesijbarınma 
birimleri, nüfus birimleri ve standartlar değişkenlerine dayalı, 
barınma ve yaşamı sürdürme iç güdüsüne bağlı normatif bir olgudur 

Konut istemi ise gereksinmenin belirli (akçalı) güç ile donatılmış, 
effektir durumudur. Konut gereksinmesinde bulunan kişi veya kişi¬ 

lerin sahip oldukları (akçalı) giio, birincil konutpaz.an için ye¬ 
terli değilse, gereksinme normatif olarak uygun bulunmayan ikin¬ 

cil (varsa daha alt) konut pazarlarında sunulan barınaklarla kar¬ 
şılanacaktır. Konut gereksinmesi ile istem arasındaki bu ayrımın 

yapılması ile elde edilecek fayda, konut konusundaki politika araç- 



larınııı (Kamu Müdaholösi vb.gib) yönü ve büyüklüğünün belirlen¬ 
mesi olacaktır. Çalışmada, bu ayrımın tanımı yapılmaca kalınmış 
bunların ölçülmesi ve yöntemleri üs erinçle durulmamıştır. 

Konut gereksinmesi tekdüze görünüşte olmayan, kaynaklandığı 
farklı nedenlere göre değişik kümelerde toplanıl abilir bir özellik¬ 
tedir. Bu. farklı kümeler, konut gereksinmesi bileşenlerini oluştu¬ 

rurlar. Çalışmada, bu bileşenlerin neler olması gerektiği üzerin¬ 
de durulmuş o ur. Konut gereksinmesinin, farklı nedenlerinden kaynak¬ 

lanan çeşitlenmesini sağlayacak, dolayısıyla uygulanma fırsatını 
artıracaktır. Hangi bileşenlere ağırlık verilmesi gerektiği belir¬ 

lenmiş olacaktır. 

Çalışmada söz konusu bileşenler içinde göreli ağırlığı fazla 

olan hane hu İki bileşeni üzerinde durulmaktadır. Ilanehalkmın yapı¬ 

lan tanımlarında barınma birimlerine bir bağımlılık görülmektedir. 
Bu bağımlılık, barınma birimlerinin hanehalkını biçimlenmesi yönün¬ 

dedir. Haneh' lkı içinde bulunduğu barınma biriminden bağımsız tanım¬ 
lanamadı ğı sürece, (mevcut) gereksinmenin doğru olarak saptanması 

ve buna dayanılarak izdüşümler yapılması güçleşmektedir. Bu bağım¬ 
lılığa bir ölçüde gidermeyi sağlamak amacıyla, kümelendirmeler öne¬ 

rilmiştir. Bu kümelendirme ile gerek inmeyi daha doğru tanımlamak 

u’mMin olacaktır. 

Planlı dönem boyunca (hane halkı) konut gereksinmesi kes t ir im¬ 
leri sadece DPT tarafından yapılmıştır. Konut konusunda çeşitli 

ölçeklerde planlama yapmakla yükümlü (İmar ve İskan Bakanlığı gibi) 

kuruluşların bu konuda çalışmaları bulunmamaktadır. Genel olarak kamu 

kuruluşları butür faaliyetleri merkezi planlama kuruluşundan bek¬ 

lemektedirler. Ancak yerel (bölge ve ..iğer kademelerdeki) planlama 
birimlerinden yoksun bir örgüt yapısı ile merkezi planlama kuruluşu 

ancakmakro büyüklükleri bulabilmekte, ve gereksinmeyi kaba çizgi¬ 
lerle belirlemektedir. Yapılan kesbirimlerde süreklilik, uzam dağı¬ 

lımı, verilerin güncelliği ve varsa^/umlarda yerel farklılıklar yer 



almamaktadır. Ancak bu niteliklere sahip kestirimler kaynakların 

kullanılmasında etkinliği sağlamaya yardımcı olabilirler. Bu 
niteliklerin gerçekleşmesi ise kestirimlerin merkezde değil ye¬ 
rinde, kesikli değil sürekli yapılması ile mümkün olacaktır. 

Kestirimin sürere :uzam olarak kapsamı, kestirimi yapan kurumun 

örgütsel ve telaıik özellikleri, mevcut bilgilerin güncelliği, 
duyarlılığı ve devreselliği sonuçta kestirim yönteminin seçimini 

belirleyen etkenlerdir, Kestirim yöntem]eri bu etkenlerdeki 
duruma göre giderek daha duyarlılaşmaktadır. Burada geliştirilme¬ 

ye çalışılan yöntem, bağımsız hanehalkı kurma yaşı alt ve üst 

eşiklerine,kuşak çözümlenmesine ve hanehalkı reisliği oranına 
dayalı bir yöntemdir. Ancak bu ve önerilen diğer yöntemlerin he¬ 

men hepsinde göçler ve göç değişkeninin etkileri kestirimlere ka¬ 
tılamamıştır'..* Bu çalışmanın eksik İcalan yönlerinden biridir. 
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ABSTRACT: 

The need for housing is one of the basic requirements 

of humari beings, ConSequently, housing becomes one of the main 

cocerns of goverments, vvhether themselves are involved in 

supplying these needs or not. Prom the policy-makers point 

of view the question is the allocation of sufficient resources 

in order to meet the housing needs. For physical planners 

the decision as to where, when and how many housing units 

should be built gains priority. 

In approaching the problem, most developihg countries 

act with little consideration to these concerns, due to the 

limited resources and the disorganized public intervention 

within the market mechanism* ir should be emphasized that, in 

such mechanisms, the housing units are defined through their 

exchange value and not according to the actual need. 

In Turkey, altough the main contribution towards meeting the 

housing needs is expected from private contractors, the 

goverment also allocates annual amounts of its resources to 

this field. These resources, being limited ali efforts should 

be spent for their rational usef The firs step for rational-

ization is the proper dcfinition of problem with ali its 

dimensionsu 

The neccesity for estimating housing needs arises from 

different reasons suc as: definning the total investments required 
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'and'spatial distributioh: finding out the'. direction and âs^assafe 

of public intervention: establis ring the principls®' af .ıbsaiBâLng 

policy to be applied in short and long ternı, and Îot furtöber 

purposes. , 

TM s TM s study consists of five parts. ite-rain aim is to acıaım- 

ulate ond generate Information on housing needs and its estiLmsutteLaag 

process which has not been clearly reflected in the iınplemenıbatb- 

i ons up to not", ir s t the diff erence betken the pmı&9pk& -«af 

■housing needs and housing deaand discuşsed. Ti s en the r-elatedi. 

terır.s whioh ü.l1 be used aiong the paper' ate defineci, 

In the folloıving aection, the components of Buefraaİaa® aa»ed®* 
i' • ı 

and its r . ad fi ca ti ons in tlıe ezisting prpposals a as® ©ri ti si re d., 
A normative üst of components is suggeeted, depeaaüiag em. fche 

evelunti on of different proposals and the basic variablea tâunt 

are de.fined in tlıe previous seçti on. 

Kent the househbld çoaıponenfcs which has a ruleti ve iapaatt»iucsa 

and weight aınong the other components,. is token imto conslderation. 

Tlıe tendency to identify the houseîıold with the daellirag; »aaifes is 

pai'tly cancel.led by various classifications, Alsa, in fctois section 

the aşsurapti ons be hin d the approaches during the planned period, 

to the housing needs ierived from household /ormation ar© evaluat— 

ed, and the reasous of the inefficiency in the estiaating process 

ape discussed. 

lu tlıe last seçti on, several estimating methods are explâined, The 

factors that effect the choice of a metlıod, such as; purpose of 

estimetion, institutions involved, time and fcjjea.l •oöverapje of 

eotimatinn, existing data, its properties. and their interaction 

İs tried to be visuaüzed in a simple aodel. Additionally som» 

proposals related to estimating qualitative and quantitative aspects 

of h ou s i ıı-'; needs is tried to be developed. 
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