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1. GĠRĠġ 

Ülke nüfusundaki artıĢ, beraberinde konut açığının artmasına sebep olmuĢ ve insanları 

yeni arayıĢlara sürüklemiĢtir. Bu arayıĢların alternatif kaynaklar yarattığı alanlardan 

biri, toplu konut projelerine yönelmek ve konut sorununa bir nebze olsun katkı 

sağlamaktır.  

Uzun yıllardan beri müteĢebbislerin ve kooperatiflerin yaptığı konut üretim projelerinin 

yetersiz kalması üzerine asli görevi alt ve orta gelir gruplarına uygun Ģartlarda konut 

üretmek olan BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ) BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 2985 

sayılı Kanun kapsamında konut sorununu çözmek için çeĢitli projeler uygulanmıĢ ve 

soruna çözüm üretilmiĢ, TOKĠ’nin tüm kamu kuruluĢları içinde öncelikli ve güçlü bir 

konuma gelmesiyle de kurum, siyasetçilerin gözdesi haline gelmiĢtir. Planlama 

yetkisinin kuruma verilmesi, bedelsiz olarak arsa ve araziler temin etmesi, asli görevi 

dıĢında olmasına rağmen üst gelir gruplarına sosyal konut projelerine kaynak 

oluĢturmak amacıyla konutlar yapması, toplu konut yapacağı arazilerin Ģehir 

merkezlerine uzak olması, arazi seçim ölçütleri, orta gelir gruplarına yönelik konutların 

göz ardı edilmesi, görevlerinin ve yetki alanlarının sürekli geniĢlemesi ve yetki artırımı 

gerektiği durumlarda hükümetin kurumu sürekli olarak desteklemesi gibi konularda 

TOKĠ projeleri yoğun eleĢtirilerin hedefi durumundadır.  

Türkiye’de barınma sorunu ve konut üretimine farklı yönlerden yaklaĢan birçok çalıĢma 

bulunmaktadır (Anonim 2006, Bayraktar 2006, Geray 2009, KeleĢ 1984, KeleĢ 2004). 

Bununla birlikte araĢtırma konusu ile ilgili önceki çalıĢmalar içinde özellikle OkĢak 

(2011) “Türkiye’de Konut Sektörünün yapısı ve GeliĢimini Etkileyen Faktörler TOKĠ 

Uygulamaları Örneği” adlı araĢtırmada insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan 

barınma ihtiyacının, her gelir düzeyindeki insanlar için karĢılanabilmesinin ulaĢılabilir 

konut sağlamakla mümkün olacağı, konut piyasasının daha iyi iĢlemesi adına sektörün 

bir bütün olarak ele alınıp irdelenmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Önceki birçok 

çalıĢmada giderek önemi artan barınma sorunu ve konut sektörünün bütüncül bir bakıĢla 

ele alınması, sorunun boyutu ve büyüklüğünün daha iyi kavranması ve uygulanan 

yaklaĢım ve politikalar çerçevesinde konun bir bütün olarak irdelenmesi 



 
 
 

2 
 

vurgulanmaktadır. Türkiye’de halen barınma ihtiyacının düĢük maliyet, yüksek kalite, 

planlı bir biçimde ve mevzuata uygun olarak karĢılanmasında sorunların olduğu 

gözlenmekte ve hala birçok kentte gecekondu gibi yasa dıĢı yerleĢim risklerinin mevcut 

olduğu aĢikardır. Kamunun ihtiyaca göre az sayıda ve uygun fiyatlı konut yaparak 

düĢük gelirlilere satması yararlı olmakla birlikte uzun vadede eriĢilebilir konut temini 

için devletin siyasi, hukuki ve ekonomik istikrar eĢliğinde konut üreticisi olmaktan çıkıp 

konut finansmanı cephesinde yer alması gerektiğini ileri süren araĢtırmacılar da vardır. 

Bu çerçevede sayılan darboğazlara çözüm getirecek detaylı bir konut stratejisi ve eylem 

planına ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalıĢmada TOKĠ’nin kuruluĢ amacı, görev ve sorumlulukları, gerçekleĢtirdiği 

projeler kısaca anlatıldıktan sonra, kurumun planlama yetkilerini elinde 

bulundurmasının etkileri, kent planı ile bütünleĢme süreci, kurumun olumlu ve olumsuz 

politika ve uygulamaları, ilgili kurum kayıtları ve TOKĠ verileri ile önceki araĢtırma 

sonuçlarından yararlanılarak irdelenmiĢ, sorun alanları tanımlanmıĢ ve inceleme 

sonuçlarına dayalı olarak genel değerlendirme ve baĢlıca öneriler sıralanmıĢtır.  
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2. TOKĠ’NĠN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER VE FAALĠYET 

ALANLARI 

2.1 TOKĠ’ye Genel Bir BakıĢ 

2487 sayılı ilk Toplu Konut Kanunu 1981 yılında çıkarılmıĢ, bu Kanun ile insanların 

konut talebinin toplu konut yapılarak karĢılanması gerektiği, konut ihtiyacı olanlarla 

konut yapanların bağlı olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, devlet desteği için Kamu 

Konut Fonu’nun oluĢturulması ve kullanılmasına iliĢkin hususlara yer verilmiĢtir.  

1984 yılında ekonominin canlanması ve konut sorununun çözülmesi amacıyla 

Anayasa’nın 57. maddesi gereği 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu çıkarılmıĢtır. Böylece 

Toplu Konut Fonu oluĢturulmuĢ ve bu fonu idare etmek üzere, genel idari bütçe dıĢında, 

tüzel kiĢiliğe sahip Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢtur.  

TOKĠ BaĢbakanlık’a bağlı, kamu hukukuna tabi ve kar amacı gütmeyen bir kamu 

kuruluĢudur. Bu durumundan dolayı hissedarı bulunmamakta ve kurumlar vergisinden 

muaftır. Kanuna göre kurumun tasfiye edilmesi ya da iflası mümkün değildir ve 

varlıkları haczedilemez. TOKĠ ancak ihtiyari teminat verebilmektedir. TOKĠ’nin 

merkezi baĢkent Ankara’da bulunmakta olup, Ġdare, ülke yüzeyine yayılmıĢ çok sayıda 

yerel alt kuruluĢ sayesinde hizmet vermektedir. 

TOKĠ, hükümet tarafından hedef olarak belirlenen 2012’ye kadar 500.000 birimlik 

yatırım hedefine uygun olarak 1 Nisan 2013 tarihi itibarı ile Türkiye de yaklaĢık 81 il, 

800 ilçedeki 2587 adet Ģantiyede 568.657 adet konutun üretim rakamına ulaĢmıĢtır. 

Üretilen bu konutların 484.841’i sosyal konut niteliğindedir (Anonim 2012). 

Aslında, bu rakamlar TOKĠ’nin son yıllarda konut üretimi alanında bir hamle içinde 

olduğunun somut göstergesidir. Belki kurumun baĢarısı için gösterilebilecek en sağlam 

kanıt olduğu açıktır. Ayrıca Ġdare kurulduğu 1984’ten bu yana, genel olarak kamu 

bankaları aracılığıyla yaklaĢık bir milyon kiĢiye de kredi desteği sağlamıĢtır. TOKĠ’nin 

yurt dıĢı faaliyetleri de mevcuttur. Kurum, özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki 

http://www.toki.gov.tr/
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konut geliĢtirme projelerine de dahil olmaktadır. TOKĠ’nin markalaĢma çabaları göz 

önüne alındığında, bu açılımın ivmesinin yakın zamanda artması beklenebilir. 

Toplu Konut Kanunu’nun hükümlerine göre ucuz konut, arsa üretimi ile konut 

ihtiyacına çözüm bulunması ve sağlıksız yapıların ortadan kaldırılması, yenilerinin 

yapılmasının önlenmesi öngörülmüĢtür. Gecekondu bölgelerinin dönüĢtürülmesi, tarihi, 

kültürel değerlerin korunmasına ve yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak,  ilgili 

projeleri kredilendirmek kanun kapsamında yer almıĢtır (Üstün 2009).  

Toplu Konut Kanunu’nun 5162 Sayılı Kanun ile değiĢtirilen 4. maddesine göre TOKĠ, 

“mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerden konut uygulama alanı olarak belirlediği 

alanlar veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlar dıĢında, 

ayrıca gecekondu alanlarında da her tür ve ölçekteki imar planlarını yapmaya, 

yaptırmaya ve tadil ettirmeye yetkili” kılınmıĢtır. Ġl bazında TOKĠ tarafından yapılan 

birçok uygulama bulunmaktadır (ġekil 1.1). Aynı Kanun’un ek 7. maddesinde “TOKĠ 

gecekondu bölgelerinin tasfiyesi ya da iyileĢtirilerek yeniden kazanımı için gecekondu 

dönüĢüm projeleri geliĢtirebilir, inĢaat uygulamaları ve finansman düzenlemeleri 

yapabilir.” Ģeklinde düzenleme getirmiĢtir (Ülger 2010).  

1982 Anayasası’nın “konut hakkı” baĢlığı altındaki 57. maddesinde “Devlet, Ģehirlerin 

özelliklerini ve çevre Ģartlarını gözetleyen bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını 

karĢılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teĢebbüslerini destekler.” ifadesiyle de 

konunun önemi vurgulanmıĢtır.  

Türkiye’de TOKĠ ve faaliyetleri oldukça ön plana çıkmıĢ durumdadır. Bu durum 

hükümetin TOKĠ’ye verdiği önem ve son dönemde TOKĠ’nin çalıĢmalarının 

yoğunlaĢmasından kaynaklanmaktadır. Tabii bu ifadeler TOKĠ ve uygulamalarına 

yönelik eleĢtirilerin olmayacağı anlamına gelmemektedir.  

TOKĠ son dönemin baĢarılı kurumları arasında sayılmaktadır. Bu durumun altında yatan 

neden, hükümetin TOKĠ faaliyetlerinin arkasında durması ve yetki artırımı gerektiği 

durumlarda TOKĠ’ye her türlü kolaylığı sağlamasıdır. TOKĠ’nin bu faaliyetleri sonucu 
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Türkiye’deki konut sorununa bir nebze de olsa çare olduğu hemen herkesin üzerinde 

mutabık olduğu bir husustur.  

TOKĠ konutlarının inĢasından sonra, kent merkezinde konut kira ücretlerinde bir düĢüĢ 

görülmüĢ ve kiracı ev sahibi nezdinde daha kıymetli olmuĢtur. Dolayısıyla devletin 

TOKĠ vasıtasıyla yürüttüğü konut politikalarının sayısız etkileri sıralanabilir. TOKĠ’ye 

konut politikası konusunda oldukça sert eleĢtiriler de yöneltilmiĢtir. Bu eleĢtirilerin 

odak noktası da genellikle üretilen konutların dar gelirliye çok da hitap etmediği ve 

ettiği söylenen konutların da bir aldatmacadan ibaret olduğu, yapılan konut bölgelerinin 

rant çıkarlı amaçlar için kullanıldığı, fiziki olarak uygun olmayan bölgelere yapıldığı 

Ģeklindedir.  

 

ġekil 1.1 Kentsel dönüĢüm projesi 

TOKĠ’nin alternatif uygulamalarla konut piyasasını disipline etmek, kalite, sağlamlık, 

ucuzluk gibi ölçütlerle spekülatif oluĢumlara engel olmak, özel sektörün gitmediği 

ihtiyaç bölgelerinde konut üretmek, kira öder gibi küçük taksitlerle alt gelir gruplarını 

ve yoksul vatandaĢları ev sahibi yapmak, ülke nüfusunun ülke coğrafyasında dengeli 

dağılımını desteklemek, gecekondu dönüĢümlerini hızlandırmak ve böylece planlı 

kentleĢmeye katkı sağlamak gibi hedefleri bulunmaktadır. 
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2.1.1 TOKĠ’nin faaliyet konuları 

Ülkenin konut politikalarının uygulanması konusunda TOKĠ’nin faaliyetleri üç temel 

alanda özetlenebilir: 

1) Konut ĠnĢaatı: 

 Sosyal konutların yanı sıra sosyal ve ekonomik altyapıların iĢletmeciliğini yapmadan 

inĢasını gerçekleĢtirmek ya da inĢasını teĢvik etmek, 

 Sosyal konut projelerinin fon kaynaklarını sağlamak amacıyla kendi arazisi üzerinde 

gelir paylaĢımı modeliyle lüks konut projelerini teĢvik etmek. 

2) Kredi Desteği: 

 DüĢük ve orta gelirli bireylere ve kooperatiflere konut kredisi sağlamak, 

 Bankaların konut finansmanına katılımını teĢvik etmek. 

3) Stratejik Planlama: 

 Belediyelerle iĢbirliği yaparak gecekondu bölgelerinin yenilenmesine destek vermek, 

 Köyden kente göçü ve piyasa spekülasyonunu engellemek amacıyla kırsal 

yerleĢimlerin geliĢimini koordine etmek (Anonim 2008b). 

2.1.2 TOKĠ konutlarının özellikleri ve talep iliĢkisi 

TOKĠ konutlarının özellikle dıĢ çevre düzenlemelerinin, hem satın aldığı konutta 

oturanlar, hem de oturmayanlar tarafından kabul edilebilir bulunduğu söylenebilir. Ġç 

özellikler arasından sadece malzeme kalitesinden Ģikayetçi olunmaktadır. Ancak 

konutların çevrelerinin özellikleri söz konusu olduğunda yaygın bir memnuniyetsizlik 

göze çarpmaktadır. Projenin hazırlık esnasında görüĢüne baĢvurulan kiĢilerin önemli bir 

kısmı, TOKĠ konutlarının baĢka Ģekilde edinilebilecek benzerlerine göre daha ekonomik 

olmadığı konusunda hemfikirdir (Anonim 2006). Buna rağmen TOKĠ konutu 
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edinmelerinin sebebinin ödeme kolaylığı ve uzun vadeli olarak memur maaĢ artıĢ oranı 

ile orantılı bir biçimde kredilendirilmiĢ olmasıdır.  

Yukarıdaki temel faktörler, TOKĠ’nin istediği satıĢ performansına ulaĢamadığı illerde, 

satıĢ performansını etkileyen temel faktörün konutların fiyatları, malzeme kalitesi gibi 

faktörler olmadığını, asıl önemli darboğazın, sosyo-kültürel faktörlerden 

kaynaklandığını göstermektedir. TOKĠ, alt ve orta sınıf için, Ģehirlerin kendilerine 

yakıĢtıramadıkları ortamlarından kaçıp, daha yüksek sınıfların hayat standartlarını 

andıran ortamlara geçiĢ olanağı sağlayan kurumdur. TOKĠ müĢterilerinin büyük bölümü 

TOKĠ’den sadece bir konut değil, bir hayat standardı satın almaktadır. Ancak, satıĢ 

performansı beklenen ölçüde gerçekleĢmeyen illerde bu hayat standardına talep 

düĢüktür. Bu hayat standardına talip olanların da ekonomik Ģartları olağanüstü 

yetersizdir.  

TOKĠ, satıĢ performansından memnun olmadığı illerde yalnızca konutların niteliği gibi 

faktörlere değil, alım gücüne sahip olanların ikna edilmeleri için gerekli olan diğer tüm 

detaylar üzerinde de yoğunlaĢmalıdır. TOKĠ’den satın aldığı konutta oturmayanların hiç 

de az sayılmayacak sayıda olduklarını unutmamak gerekir. Zaten yapılan 

değerlendirmenin genellikle ortalamayı ifade ettiği açıktır. Çok memnun ve hiç 

memnun değil seçenekleri beklenenden çok düĢük oranda dile getirilmiĢtir. Çevre 

özellikleri arasında sayılan bisiklet yolları ve spor alanları söz konusu olduğunda, 

kararsızların oranı aĢırı ölçüde yoğunlaĢmaktadır. Bu durum, deneklerin spor alanları ve 

bisiklet yolları hakkında gözlem sahibi olacak kadar bile bu faktörlere ilgi 

duymadıklarının bir iĢareti olarak değerlendirilebilir. DüĢük gelir grubunda olanların 

söz konusu tesislere ihtiyacı yoktur. Üst gelir grubunda olanların da konutta oturmaya 

niyetleri olmadığı için tesislerin nitelikleri dikkatlerini çekmemiĢtir (Anonim 2008a). 

Bu veriler ıĢığında TOKĠ konutlarının yerlerinin ve fiyatlarının toplumun belirli kesimi 

için uygun olmadığını, ulaĢım masraflarını ve taksitleri göze alabilecek gücü olanların 

da TOKĠ konutlarının sağladığı sosyo-ekonomik çevreyi yeterli bulmadığını 

göstermektedir. Gelir dağılımı çok bozuk olan Türkiye’de bu durum anlaĢılmaz bir 

durum değildir.  
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TOKĠ’nin bu Ģartlar altında stratejik tercihler yapması gerekmektedir. Farklı gelir 

gruplarına farklı alternatifler sunmak bir strateji olabileceği gibi, sadece düĢük gelir 

grupları da hedef olarak seçilebilir. DüĢük gelir grupları hedef olarak seçildiğinde ise, 

daha üst gelir gruplarının avantajlı Ģartlardan yararlanarak yatırım amacıyla talep 

oluĢturmasının önüne geçmek problem yaratabilir.  

Potansiyel alıcıların edinmeyi hayal ettikleri konutun özellikleri hakkında dile getirilen 

taleplerin belirsizliği ve savrukluğu da yukarıdaki tahlilleri doğrulamaktadır. Bu 

aĢamada iki önemli tespitte bulunulabilir (Anonim. 2008a.). 

Birincisi TOKĠ konutlarına olan ve darlığı yüzünden TOKĠ’yi huzursuz eden talep, 

konutun nitelikleri konusunda hassas değildir. Yani, konutun özelliklerini değiĢtirmek 

ve potansiyel talep sahiplerinin taleplerine uygunlaĢtırmakla talepte anlamlı bir geliĢme 

sağlanamaz.  

Ġkincisi, söz konusu bölgelerde ikili yapının varlığı nedeniyle, hem geleneksel yapıların 

içinde yer alan ve hem de bu yapılardan bağımsızlığını ilan etmiĢ olan kesimlerin 

hepsini birden tatmin edecek çözümler geliĢtirilemez.  

Bunlara ilave olarak geleneksel yapının içinde hayatını sürdürenler için ise TOKĠ’nin 

sunduğu konutlardan çok, TOKĠ konutları benzeri sosyal çevrelerin dayattığı hayat tarzı 

kabul edilebilir olmaktan uzaktır. TOKĠ’nin bu kesimlere konut satabilmesi için, ürün 

yelpazesini yapısal olarak gözden geçirmesi gerekmektedir (Anonim 2006). TOKĠ’den 

satın alınan konutların çevresinde, eksikliği hissedilen çok çeĢitli tesisler vardır. 

Bunların arasında alıĢveriĢ merkezleri çok yüksek bir oranla baĢta gelmektedir. TOKĠ 

konutlarının genellikle Ģehir merkezlerinden uzak olması sonucunda ulaĢım 

masraflarının önemli bir yer tuttuğu dikkate alındığında, henüz Ģehir dokusu yeni 

oluĢmakta olan bölgelerde yer alan TOKĠ konutlarına talebin fazla olmayacağı 

söylenebilir. Ancak beklenen zenginlikte alıĢveriĢ merkezlerinin çevrede zaman içinde 

oluĢması da mümkün olmayabilir. Bölge sakinlerinin gelirlerinin ve dolayısıyla tüketim 

imkanlarının sınırlı olması, yatırımcıların bölgeye öncelik vermemesine sebep olacaktır 

(Anonim 2006). 
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2.1.3 Uluslararası deneyim 

Yüz binlerce düĢük ve orta gelirli aileye konut kredisi vermesi ve Erzincan yeniden inĢa 

projesini baĢarıyla uygulaması sebebiyle TOKĠ, 1994 yılında BirleĢmiĢ Milletler’in 

BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan YerleĢimleri Programı (HABĠTAT) onur belgesini almıĢtır. 

TOKĠ, uluslararası kuruluĢlarla bilgi alıĢveriĢi yaparak konut ve kentleĢme faaliyetleri 

yürütmektedir. TOKĠ tüm resmi ve özel kuruluĢlar arasında koordinasyon sağlayan 

görevli idare olarak kabul edilmiĢ olup bu istikamette faaliyet göstermektedir.  

2004 yılında Güney Asya’da meydana gelen deprem ve tsunami sonrası evlerini 

kaybedenler için Endonezya’nın Banda Aceh bölgesinde1.050 adet konut, spor merkezi, 

okul, cami, hastane tadilatı ve kültür merkezi ile birlikte gerekli altyapı imalatı ile aynı 

felakette zarar gören Sri Lanka’da Matara bölgesinde alıĢveriĢ merkezi, toplum merkezi, 

kütüphane, anaokulu, Budist tapınağı, rahipevi, atık su arıtma tesisi, su deposu, Osmanlı 

misafirhanesi ve spor sahası ile gerekli altyapı imalatı ve 500 adet konut tamamlanarak 

hizmete sokulmuĢtur. 2005’te Pakistan’ın Kuzey doğusunda meydana gelen deprem 

sonrasında Jammu ve Kashmir eyaletinde Muzafferabad Bölge Hükûmet Yönetimi 

Kompleksi projesi gerçekleĢtirilmiĢ, 2 adet ilkokul, 1 adet lise, 2 adet yurt, 197 adet 

konut, 12 adet yönetim binası, cami, alıĢveriĢ merkezi, misafirhane ve spor salonu ile 

birlikte trafo ve jeneratör binaları yapılmıĢtır (Anonim 2006). 

2010 yılında Pakistan’da meydana gelen sel felaketinin ardından Pencap, Belucistan ve 

Sindh eyaletlerinde 4.620 adet konut ve 47 adet sosyal donatının (8 adet okul, 12 adet 

ticaret merkezi, 13 adet spor tesisi, 2 adet sağlık ocağı, 6 adet cami ve 6 adet sosyal 

tesis) uygulamaları, 2011 yılının ilk yarısında ihaleleri tamamlanarak baĢlatılmıĢ olup 

projenin 2013 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Son olarak Somali’de 

Mogadishu bölgesinde 200 yataklı hastane, 40 derslikli hemĢire meslek yüksekokulu, 

yollar ve drenaj sistemleri ve cami gibi temel tesislerin yapımı konusunda çalıĢmalar 

sürdürülmektedir. Bu yapımlar da idarenin diğer uygulamalarındaki gibi Kamu Ġhale 

Kanunu kapsamında gerçekleĢtirilmektedir. Bu uygulamalar afetler sonrasında toplanan 

bağıĢlar ve insani yardımlar vasıtasıyla finanse edilmektedir. 2008 yılında, TOKĠ’ye 

sponsorluğu Ġtalya Gayrimenkul Fuarı (EIRE) tarafından yapılan “Uluslararası Emlak 

ve Konut GeliĢtirme GiriĢimcilik Ödülü” verilmiĢtir.  
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2008’de TOKĠ’nin Erzincan-ÇarĢı Mahallesi Kentsel Yenileme Gecekondu DönüĢüm 

Projesi Habitat en iyi uygulamalar ödül organizasyonunda “iyi uygulama” olarak 

seçilmiĢtir. Toplu Konut - BüyükĢehir Belediyesi ĠnĢaat Emlak Mimarlık ve Proje 

(TOBAġ)’ın Ankara Kuzey GiriĢi Kentsel Yenileme GeliĢtirme Projesi, Çin’deki BM-

Habitat iĢ ödülleri uluslararası seçim komitesi tarafından 2009 yılı iyi uygulamalarından 

biri olarak seçilmiĢtir.  

Konut ve insan yerleĢimleri alanlarındaki bilgi ve deneyim birikiminden yararlanarak 

TOKĠ, faaliyet konuları hakkında ve ilgili meslek gruplarıyla paylaĢım mahiyetinde 

benzeri toplantı ve organizasyonlar düzenlemek Ģeklinde çalıĢma yapmaktadır. TOKĠ 

tarafından 8-9 Nisan 2006 ve 3-4 Mart 2011 tarihlerinde iki adet Konut Kurultayı, 

Ġstanbul’da uluslararası katılımcıların da katılımıyla düzenlenmiĢtir.  

TOKĠ’nin ülke genelinde sürdürdüğü uygulamaları ve geliĢtirilen modellerinin 

uluslararası platformda izlenir hale gelmesi, muhtelif ülkelerin bilgi aktarımı ve iĢbirliği 

yapma taleplerini beraberinde getirmektedir. Özellikle bölge ülkeleri ağırlıklı olmak 

üzere yaklaĢık 80 ülkenin benzer kurum ve kuruluĢları ile istiĢareler devam etmekte, 

muhtelif ülkelerle de “toplu konut alanında iĢbirliği amacıyla” mutabakat zabıtları 

imzalanmaktadır.  

2.1.4 ĠĢtirakler 

TOKĠ’nin yedi iĢtiraki bulunmaktadır. Bunların ikisi gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarıdır. Diğerleri, proje yönetimi, gayrimenkul pazarlama, taahhüt, yönetim 

hizmetleri, gayrimenkul değerleme, yenileme finansmanı, ticaret ve danıĢmanlığı da 

içeren bir dizi hizmet sunmaktadır. Emlak Konut GYO A.ġ., 2002 yılında tasfiye edilen, 

Emlak Bankası tarafından devredilmiĢ olan TOKĠ’nin en büyük bağlı kuruluĢudur.  

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin sermayesi 17 Ağustos 2010 

tarihinde 2,5 milyar TL’ye çıkarılmıĢ, bunun 625 milyon TL’si halka arz edilmiĢtir. Bu 

tutar toplam sermayenin % 25’idir. Kesin talep toplama süreci sonunda gerek iç gerekse 

dıĢ piyasadan gelen taleplerle Cumhuriyet tarihinin en büyük 5 halka arz iĢleminden biri 

olarak kayıtlara geçmiĢtir (Anonim 2013a). 
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2.1.5 Ġdari yapı 

Toplu Konut Ġdaresi’nin 2985 Sayılı Kanun kapsamında görevleri, gelirleri ve denetimi 

ile harcamalarının hangi alanlarda yapılacağı hususları belirlenmiĢtir. Bu kapsamda, bu 

Kanunun 2. maddesinde, Toplu Konut Ġdaresi’nin gelirleri olarak sıralanan kalemlerin 

incelendiğinde, Bütçe Kanunları ile tahsis edilen ödeneğin de idare gelirleri arasında 

sıralandığı ancak maddenin bütün olarak değerlendirilmesi halinde, idarenin gelir 

kaynakları ve bu kaynakların kullanılacağı yerler itibarıyla “özel bütçeli” bir kamu 

iktisadi kuruluĢu olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Toplu Konut Ġdaresi’nin yılları 

bütçe kanunlarıyla belirlenen bütçe ödeneği, bağlı bulunan BaĢbakanlık transfer 

tertibinden idareye tahsis edilmektedir. Bu yönüyle, Toplu Konut Ġdaresi’nin ilgili 

Bakanlık transfer tertibinden tahsis edilen bütçe ödeneği, mali yardım niteliğini 

taĢımaktadır. TOKĠ bir devlet kuruluĢudur. KurumsallaĢmıĢ bürokrasi yapısından farklı 

bir yapıya sahip olup, kar amaçlı olmayan bir iĢ modeline sahiptir. TOKĠ, genel idari 

bürokrasinin bir parçası değil, doğrudan BaĢbakanlığa bağlıdır.  

2.1.6 Mali Yapı 

TOKĠ, görevi sebebiyle Türkiye’de konut ve yerleĢim konularında önde gelen sorumlu 

kamu kuruluĢlarından biridir. Bu açıdan, idare herhangi bir rekabet ortamında değildir.  

Bir kamu kurumu olması nedeniyle idare hisse sermayesine sahip değildir, iflasını ilan 

edemeyecek ve varlıkları da Ġcra ve Ġflas Kanunu kapsamında haczedilemeyen varlıklar 

arasına yer almaktadır. Üzerinde durulması gereken bir diğer konu, konut 

finansmanıdır.  

TOKĠ, kurulduğu günden bugüne kadar, Türkiye’de uzun vadeli konut kredi 

uygulamalarını yapan kurum olmuĢtur. Dolayısıyla Türkiye’de orta ve uzun vadede iĢler 

hale gelecek ipotekli konut finansman (mortgage) sistemi için TOKĠ’nin mevcut alacak 

portföyü önemli bir hazır kaynak niteliğini taĢımaktadır. Bu sistemin kurumsallaĢma 

sürecinde TOKĠ’nin birincil rolünün önemi irdelenmelidir. TOKĠ, bilanço esasına göre 

tuttuğu yasal defterleri kesinleĢtirmek suretiyle kurumsal formatta yıllık raporlar (gelir 

tablosu ve bilanço) hazırlamaktadır. TOKĠ’nin 2011 dönem sonu kesin bilançosunda 

önceki yıla oranla dönen varlıkları % 20, duran varlıkları ise % 16’lık artıĢ göstermiĢtir. 
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Dönen varlıklar içerisinde yer alan taĢınmaz stoklarında ise % 6 azalıĢ gerçekleĢmiĢtir. 

TOKĠ’nin arsa portföyüne Hazine’den, kamu kurum ve kuruluĢlarından, belediyelerden 

ve Ģahıslardan bedelli veya bedelsiz olarak arsa ve araziler devir alınmaktadır. Toplam 

aktif, kuruluĢun stratejik planlarına uygun olarak inĢaat faaliyetlerini artırmasıyla 2005 

yılından 2011 yılına kadar 5,5 kat geniĢlemiĢtir. 

TOKĠ’nin arsa portföyünün büyüklüğü (stok kayıtlarında bulunan alanların yüzölçümü) 

2012 Aralık ayı itibarıyla 118.159.636,54 m
2’

dir. Ġdare tarafından satıĢı gerçekleĢtirilen 

veya üzerinde proje uygulaması yapılan alanlarla birlikte idarenin mülkiyetindeki 

taĢınmazların toplam büyüklüğü 213.227.250,59 m
2’

dir ve bunların portföy değeri 

14.034.521.991,12 TL’dir. Bu hesaplama yapılırken arsa ekspertizi, edinim değeri ve 

emlak beyan değerleri esas alınmaktadır (Anonim 2013b). Bu veriler idarenin yatırım 

programına bağlı değiĢikliklere tabidir. Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına 

dair esas ve usulleri ortaya koyan 03.04.2001 tarihli ve 2001/2202 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile TC Emlak Bankası A.ġ.’nin bankacılık iĢlemleriyle ilgili olanlar 

dıĢındaki varlıkları ve bu alanda faaliyet gösteren Ģirketlerdeki hisseleri ile ticari 

gayrimenkulleri ve ihtiyaç fazlası gayrimenkuller TOKĠ’ye devredilmiĢ olup 14 

Ağustos 2001 tarihli ve 2001/T-27 sayılı söz konusu Yönetmelik’in uygulanmasını 

düzenleyen Yüksek Planlama Kurulu kararına göre idare bu Ģekilde alınan varlıkların 

bilanço değeri tutarında bir borç senedi düzenleyerek bunu TC Emlak Bankası A.ġ.’ye 

(tasfiye halinde) vermiĢtir. Söz konusu borç senedinin değeri 1.247 milyon TL’dir. Borç 

Ģartları iki yıl geri ödemesiz ve beĢ yıl eĢit taksitli ödeme Ģeklinde belirlenmiĢtir. Ancak 

en son 23 Kasım 2012 tarihinde alınan Yüksek Planlama Kurulu kararıyla bu tahvilin 

ödeme süresinin on dört (14) yıla, toplam vadesinin on dokuz (19) yıla çıkartılarak geri 

ödeme baĢlangıcının Ağustos 2015’e ertelenmesine karar verilmiĢtir.  

TOKĠ’nin tüm hesapları Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) tarafından denetlenmektedir 

(03.12.2010 tarihli 6085 Sayılı Kanun ile Yüksek Denetleme Kurulu SayıĢtay 

BaĢkanlığına bağlanmıĢtır.). Ġdarenin alacak portföyü sosyal konut projelerinin 

satıĢlarından kaynaklanan alacaklardan, arsa satıĢlarından, idarenin hasılat paylaĢım 

projelerinin alacaklarından ve konut kredilerinin geri dönüĢlerinden oluĢmaktadır.  
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Bütçe tahsisatı ve yurt dıĢına seyahat eden Türk vatandaĢlarından alınan harçlar gibi 

kalemleri de içeren diğer gelirlerin toplam gelirdeki payı, bu kalemlerdeki kesintiler ve 

satılan konutlardaki artıĢlar sebebiyle azalmıĢtır.  

Aynı zamanda olası likidite sıkıĢıklığında doğabilecek kaynak ihtiyacı için TOKĠ için 

bankalarda (kamu ve özel) kredi limitleri açık tutulmaktadır. Gerektiğinde borçlanma 

yapılabilmektedir. 2011 ve 2012 yılında kredi kullanılmamıĢtır.  

TOKĠ’nin harcamaları esas itibarıyla arsa geliĢtirmeye ve konut inĢaatına yönelik olup 

bu kalemler 2011 yılındaki toplam giderlerin % 95’ini oluĢturmaktadır. Önceki yıllara 

göre borçların artmasıyla, faizleri, harçları ve vergileri de içeren giderlerin önemi 

artmıĢtır. 2005’ten bu yana, önceden baĢlatılan projelerin geri dönüĢlerinin baĢlamasıyla 

net gelir önemli derecede artmıĢ ve artıĢ eğilimine girmiĢtir. TOKĠ, geçmiĢte bazı dıĢ 

krediler (yabancı kredisi) alma teĢebbüsünde bulunmuĢtur. Ancak iĢlem, bankaların 

finansman tekliflerini değiĢtirmeleri ve ülkedeki muhtelif ekonomik durumlar sebebiyle 

gerçekleĢtirilememiĢtir. (TC Hazine MüsteĢarlığı, TOKĠ’nin ihtiyaç duyabileceği 

herhangi bir yabancı krediyi onaylamak zorundadır.) Uygun yasal altyapının 

geliĢtirilmesi süreçlerine paralel olarak, TOKĠ, özel amaçlı finansman araçlarıyla borç 

temini de dahil olmak üzere, alternatif fonlama mekanizmalarını seçme seçeneğine 

sahiptir. GeçmiĢte, idare, varlık havuzundan kaynaklanan uzmanlığını kullanarak (TC 

Sermaye Piyasası Kurulunun) varlığa dayalı borçlanma kağıtlarının ihracına dayalı bir 

düzenleme çalıĢması yapılmasına katkıda bulunmuĢtur. 

TOKĠ 2007’den bu yana uluslararası derecelendirme kuruluĢlarından uluslararası 

derecelendirme hizmeti sağlamaktadır (2012 itibarıyla Fitch Ratings’den durağan kredi 

görünümüyle uzun vadeli yabancı para için BBB, Moodys’den ise 2012 itibarıyla 

pozitif kredi görünümüyle küresel ölçekte ba1 kredi notu). 

2.1.7 Ġstihdam durumu 

Ġdare, güçlü devlet kontrol ve gözetimine tabidir. TOKĠ BaĢkanı, MüĢterek 

Kararnameyle atanır. ÇalıĢanlar memur vasfına sahiptirler. TOKĠ, geliĢtirdiği 

modellerle Türkiye’de konut sektöründe rekabet içinde olan bir yapı değil, yönlendirici, 
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denetleyici ve eğitici bir sorumlulukla adeta bir Ģemsiye görevi görmektedir ve ihtiyaç 

sahibi hedef kitlelerin talep ve ödeyebilirlikleri ön planda tutularak üretimde önemli bir 

rolü üstlenmiĢ durumdadır.  

TOKĠ tarafından 2003 yılından bu yana doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan istihdam 

potansiyeli yaklaĢık 800.000 kiĢidir. Türkiye’deki afet riskine karĢı ortalama 20 yıl 

içinde yaklaĢık 6,5 milyonunun yıkılıp tekrar yapılacağı 15 milyonluk konut stokunun 

yenilenmesi gereği çerçevesinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan 

16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi 

Hakkındaki Kanun TOKĠ’ye önemli görevler yüklemiĢtir. Ġdare bu çerçevede, ülke 

genelinde öncelikler ve ihtiyaçlar dahilinde konut üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir 

(Anonim 2013c). 

2.2 TOKĠ Projelerinin Kent Planı ile BütünleĢmesi 

2.2.1 Kent planlaması 

Tarihsel olarak her çağın ve uygarlığın kendine özgü kentleri söz konusu olmuĢtur. 

Aynı Ģekilde Anadolu topraklarında da yaĢamıĢ uygarlıklar kendilerine has Ģehirler 

meydana getirmiĢtir. Kentlerin, her çağda ve uygarlık içinde belli bir düzenleme 

gerektirdiği uzmanların kabul ettiği bir gerçektir (KeleĢ 2004). Öncelikle planlamanın 

ne olduğu üzerinde durmak gerekir. Bazı kaynaklarda planlama geleceğin önceden 

öngörülmesi, zihinde hayal edilmesi olarak açıklanmaktadır. Kent planlaması ise, 

“kentlerin belirli bir süre sonra, örneğin 20 yıl sonra, nasıl olacağının önceden 

öngörülmesi” Ģeklinde açıklanmaktadır.  

Aslında kent planlaması olması gereken bir durumu, yani ideali ifade eder ama 

imkansızı talep etmez. KeleĢ (2004)’e göre kent planlamasının bilimsel niteliği ağır 

basan bir disiplin haline gelmesi için, 19. yüzyılın sonlarını beklemek gerektiğine vurgu 

yapar. 20. yüzyıl her alanda olduğu gibi kent planlaması alanında da büyük bir 

sıçramanın baĢlangıcına sahne olur. KeleĢ kent planlaması konusunda çeĢitli 

kaynaklardan tanımlar alır. Bunlardan ilki Thomas Adams’ın “toplumsal ve iktisadi 
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gereksinmeleri göz önünde bulundurarak kentlerin fiziksel geliĢmelerinin 

biçimlenmesine bir yön vermekle ilgili sorunlarla uğraĢan bir bilim, bir sanat ve uğraĢ 

alanı” Ģeklindeki tanımıdır. Diğer alıntısında ise kimi Türk kent bilimcilerinin kent 

plancılığını “Ulusal bir yerleĢme ve kalkınma planı çerçevesi içinde bilimsel yöntemlere 

göre yapılan araĢtırmalara dayanarak, plan, program ve projelerin hazırlanmasını ve bu 

amaçla giriĢilecek çabaların gerçekleĢtirilmesini de kapsayan bir sanat ve çalıĢma alanı” 

Ģeklindeki tanımına da yer verir. KeleĢ, kent bilimin özellikle son çeyrek yüzyılın 

geliĢmeleri karĢısında, büyük kentsel alanları, hatta kırsal alanları da kapsayacak 

biçimde kapsam değiĢikliğine uğradığına değindikten sora bu geliĢmenin sonucunda da, 

kent planlaması kavramına, kaçınılmaz olarak, bölge planlaması ya da ülke planlaması 

gibi kavramlar eklendiğine çalıĢmasında yer almaktadır. 

2.2.2 Türkiye’de kent planlaması 

Klasik Ģehircilik, planlamayı üç aĢamalı bir eylem olarak görmekte olup, bunlar; etüt ve 

araĢtırma, fiilen plan yapma ve planı uygulama aĢamalarıdır. Bu üç aĢamalı eylemin 

baĢlıca amacı, insanları sağlıklı, rahat ve güzel yerleĢmelerde yaĢatabilmektir. 

Türkiye’de kent planlaması literatüründe gecekondu alanlarının yıkılması, tarihî dokuya 

yeniden biçim verilmesi ve son dönemde deprem riski taĢıyan yapılaĢmıĢ alanların 

dayanıklı hale getirilmesi önem kazanmıĢtır (Yaman 2012). KeleĢ (2004)’e göre bu 

amaçlara yönelen kentçiliğin iĢlevi, kentlerin fiziksel geliĢmesini bir düzene sokmak ve 

hangi uğraĢların kentin neresinde yerleĢeceğini göstermekten ibarettir ve klasik 

Ģehircilikte, bu iĢlevler belli ölçeklerdeki paftalar, haritalar üzerinde gösterilir. Burada 

yaptığı eleĢtiride klasik yaklaĢımın, kentler için alternatif planlar hazırlamaya elveriĢli 

olmadığına değinir ve Ģöyle devam eder: “Bu planın ne kadar bir süre için hazırlanması 

gerektiği konusunda bir ilke yoksa da, genellikle fiziksel planların 20-25 yıllık süreler 

için hazırlandığı görülür. Bu anlayıĢa göre plan hazırlamak, uygulamaktan daha 

önemlidir”. 

KeleĢ (2004)’e göre Türkiye’de uzun zamandan beri, hatta bugün bile geçerli olan kent 

planlaması yaklaĢımı da klasik yaklaĢımdır. Bu nedenledir ki, yerel yönetim birimleri, 

bir kent planı hazırlatmaya özel önem vermiĢ, ama planın ne ölçüde uygulanabileceği ya 
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da uygulandığı noktasında fazla durmamıĢlardır. “Kent planı, belli amaçlara ulaĢmaktan 

çok, bir kent planına sahip olmak, onu belediyede sergilemek amacı ile yaptırılmıĢtır.” 

Türkiye’de çoğu Ģeyde olduğu gibi sadece formalitelerin yerine getirilmesi veya 

görüntünün kurtarılması anlayıĢının bir diğer boyutunun da kent planlaması sahasında 

görüldüğü anlaĢılmaktadır. TOKĠ uygulamaları, Türkiye açısından konut sorununun 

çözümünde yeni alternatif yaklaĢımlar getirmektedir. Tescil dıĢı arsaların belirlenip 

arsaya dönüĢtürülmesi yönünde yerel yönetimlere sunulan gerekli teknik ve finansal 

destek ile etkin bir kentsel planlama süreci oluĢturulmuĢtur.  

Kentsel dönüĢüm projelerinde, projenin gerektirdiği temel kentsel, mimari ve çevre 

kriterlerinin oluĢturulması yönünde bir standart geliĢtirilmiĢtir. Arsa üretim sürecinin 

tek elden planlanmasına yönelik donanım ve kapasite oluĢturulmuĢtur. Afet konutları, 

tarım köy yerleĢmeleri ve göçmen konutları v.b. farklı konut uygulama modelleri için 

gerekli genel planlama kriterleri oluĢturulmuĢtur. 

2.2.3 TOKĠ’nin planlama yetkisinde son durum 

Toplu Konut Kanunu ile TOKĠ, gecekondu alanlarında, tarihî alanlarda, deprem riski 

olan alanlarda, her türlü plan yapmaya ve planı yapılan bu alanlarda konut yapmaya 

yetkili hale getirilmiĢtir (Ülger 2010). Türkiye’de konut politikalarına bakıldığında iki 

tür konut üretimi öne çıkmıĢtır: Bunlardan biri gecekondular, diğeri maddi durumu iyi 

kesimler için yapılan prestijli lüks konutlar olarak sınıflandırılmıĢtır. Ancak bu iki konut 

biçimi arasında kalan geniĢ bir kesimi temsil eden orta halli yurttaĢların ihtiyaçlarını 

karĢılayacak konutlar ise yetersiz kalmıĢtır (KeleĢ 1983). 

2004 ve 2005 yıllarında gerçekleĢen değiĢikliklerle planlama konusunda bir nevi 

TOKĠ’nin önü açılmıĢtır. Bu değiĢikliklerden en önemlisi TOKĠ’ye tanınan plan tadilatı 

ve projelerin hayata geçmesini sağlayacak kamulaĢtırma yetkileridir. Kanunun 4. 

maddesinde yapılan düzenleme TOKĠ’nin uygulayıcı yönünün yanı sıra kamusal konut 

politikaları ve iliĢkileri açısından yeni bir karakter daha kazanmasına yol açmıĢtır. Kaya 

(2010) yaptığı araĢtırmada; bir Ģekilde Toplu Konut Ġdaresi’nin artık karar verici ve 

kararın takibini kontrol eden bir merciye dönüĢtüğünü ifade etmekte ve Ģöyle devam 

etmektedir: “Plan tadilatı yapma yetkisinin kuruma verilmesi TOKĠ’nin mekan üzerinde 
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strateji belirleyen bir kurum konumuna gelmesini sağlamıĢtır.” Bu durum tabii 

TOKĠ’nin elini daha da güçlendirmiĢ ve merkezi hükümetin istediği planları TOKĠ 

eliyle yaptırabilmesi konusunda yerelde çıkabilecek sorunların bypass edilmesine giden 

süreci baĢlatarak yerel özerklik Ģartına aykırı durum oluĢturmuĢtur. TOKĠ gibi pek çok 

kamu kuruluĢunun kamu yönetiminin temelleri arasında yer alan denetim iĢleminden 

kaçmak ve kaçırılabilmek için devlet kamu ihale düzeninin dıĢına çıkarılabildiğini, her 

kamu kuruluĢunun optimal bir büyüklüğe sahip olduğunu ve büyüklüğün aĢılması 

durumunda çeĢitli hastalık belirebileceğini, kentlerimizin de benzer biçimde optimal bir 

büyüklüğü aĢması durumunda iktisadi, sosyal, çevresel, mekansal sorunlarla 

karĢılaĢabileceğini, TOKĠ’nin de bir kamu kuruluĢu olarak bu hastalık belirtilerini 

çoktandır içinde barındırmaktadır (KeleĢ 2009). KeleĢ 8 Temmuz 2012 tarihli 

Cumhuriyet Gazetesi’ne verdiği bir röportajda “TOKĠ’nin eleĢtirilmesi gereken bir 

faaliyetinin de hasılat paylaĢımı adı verilen bir kavram olan zengin için de konut 

yaparım, ondan kazandığım parayla da orta ve dar gelirliye yönelirim anlayıĢının yanlıĢ 

olduğunu, TOKĠ’nin projelerinin kent planının bütünlüğü içinde değil proje bazında 

yapıldığını, proje bazında yapılınca da toplu konutlar, siteler ve kentin imar planı 

bütünlüğünün bozulduğunu” ifade etmiĢtir. 

Ayrıca TOKĠ’nin kamu kurumu olmasının yanı sıra önemli bir özelliğinin de kamusal 

kaynaklarla büyük iktisadi faaliyetler yürütmesi olduğu ve yürütülen iktisadi 

faaliyetlerde kullanılan kamusal kaynakların rasyonel bir Ģekilde kullanılmasının 

ekonomide belli ölçütlere bağlı olduğunu, Anayasa’nın konut hakkı konusunda da 

devletin, ailelerin kentlerin özelliklerini dikkate alan bir planlama çerçevesinde barınma 

ihtiyaçlarını karĢılayıcı önlemler alma görevini üstlendiğini, 1961 Anayasası’nda yer 

alan yoksul ve dar gelirlilere dönük barınma ifadelerin ne yazık ki 1982 Anayasası’nda 

yer almadığına dikkat çekmektedir. KeleĢ ayrıca geliĢmekte olan ülkelerde Anayasaların 

ve bu kapsamdaki politikaların, gelir dağılımı dengesiz olan ülkelerde belirli öncelikleri 

tanımlaması gerektiğini, bu önceliklerin de konut bağlamında yoksul ve dar gelirli 

kesimlere yönelik olması gerektiğinin kaçınılmaz olduğunu, oysa TOKĠ’nin 

uygulamaları gözden geçirildiğinde, kullanılan kaynakların yalnızca % 22 civarındaki 

bir kısmının yoksul ve dar gelirlilere dönük konutlarda kullanıldığını, tersine TOKĠ’nin 

hasılat paylaĢımı adı altında Osmanlıca bir sözcükle zenginden alıp fakire verme 
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söyleminde olduğunu ve bu görevin TOKĠ’nin değil baĢka düzeylerdeki baĢkaca 

kurumların üstlenmesi gereken önemli bir iĢ olduğunu, toplumda çok geniĢ dar gelirli ve 

yoksul kitleler varken de yabancılara konut yapma iĢinin de bu kapsamda TOKĠ’nin 

görevi olmadığını ifade etmektedir (KeleĢ 2009). 

TOKĠ’nin yapmıĢ olduğu uygulamaların kendine planlama yetkisi verilmesine rağmen 

kent planı bütünlüğünden kopuk olduğunu, Ģehir plancıları tarafından da sadece 

birtakım inĢaat faaliyetlerinin geliĢigüzel yerlere serpiĢtirildiği projeler olarak 

nitelendirildiği aynı panelde dile getirilmiĢtir (Geray 2009). 

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 4. maddesine göre BaĢkanlık, gecekondu 

dönüĢüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde 

veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar 

bütünlüğünü bozmayacak Ģekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını 

yapmaya,  yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir
1
. Bu planlar, büyükĢehir belediyelerinin 

sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükĢehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe 

belediye sınırları ile mücavir alanları içerisinde kalan alanlar için meclisleri tarafından, 

beldelerde ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe 

intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiĢtirilerek onaylanır. 

Belediyeler ve valilik tarafından üç ay içerisinde onaylanmayan planlar BaĢkanlık 

tarafından resen onaylanır. Ġlgili belediyeler, valilik veya BaĢkanlık tarafından 

onaylanan bu planlar, askı, ilan ve itiraza dair kararlar da olmak üzere 3194 sayılı Ġmar 

Kanunu hükümlerine göre belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak tüm 

iĢlemler BaĢkanlık tarafından resen yapılmak suretiyle yürürlüğe konur. 

Gecekondu dönüĢümü konusuyla ilgili olarak TOKĠ’nin planlama yetkilerinde sürekli 

geniĢleme görülmüĢtür. 05.05.2004 tarih ve 5162 Sayılı Kanun ile 2985 sayılı Toplu 

Konut Kanunu’na eklenen madde ile gecekondu dönüĢümlerini kolaylaĢtıracak 

düzenlemeler yapılmıĢ ve TOKĠ’ye planlama yetkisi verilmiĢtir. Bu çerçevede, TOKĠ, 

gecekondu bölgelerinin tasfiyesine veya iyileĢtirilerek yeniden kazanımına yönelik 

gecekondu dönüĢüm projeleri geliĢtirme, inĢaat uygulamaları ve finansman 

                                                           
1
 5793 Sayılı Kanun ile değiĢik 2985 Sayılı Kanun, TC Resmi Gazete, Tarih:24.07.2008, Sayı:28156 
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düzenlemeleri yapma konusunda yetkilendirilmiĢtir. Bu amaçla Ġdareye, gecekondu 

bölgelerinde hak sahibi olan kiĢilerin sahip oldukları gayrimenkullerin değerlerini tespit 

etmek, bu kiĢilerle proje çerçevesinde anlaĢmalar yapmak ve bu anlaĢmaların usul ve 

esaslarını belirleme konusunda üstünlük kazandırılmıĢtır. 

Ayrıca Ġdare’ye gecekondu dönüĢüm projelerindeki konutların bedellerini 

uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç 

bedelleri ve gecekondu bölgesindeki kiĢilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak 

gerekli görüldüğünde kamuoyuna ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit etme 

yetkisi tanınmıĢtır (Ek madde 7). Ġdare’ye gecekondu dönüĢüm projesi uygulayacağı 

alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak Ģekilde her tür ve ölçekteki imar 

planlarını yapma, yaptırma ve tadil etme yetkisi verilmiĢtir  

2.2.4 TOKĠ’nin planlama yetkilerindeki geniĢlemenin boyutları 

TOKĠ’nin toplu konut alanı olarak belirlediği yerlerin imar planını yapması, yaptırması 

ve değiĢtirmesi, yetkili idarece üç ay içinde onaylanmaması durumunda imar planının 

doğrudan yürürlüğe girmesi Ģeklindeki yetkileri dikkat çekmekte ve eleĢtiri konusu 

yapılmaktadır. Böylece TOKĠ’nin hem devlet kuruluĢ ve kurumları arasında güçlü, 

ayrıcalıklı bir konuma getirildiğini, hem de kent yönetimlerinin imar planı ve yapı 

izinlerine iliĢkin yetkilerini eline geçirip, mali denetimlerin de dıĢında tutulduğunu 

belirtmek gerekir. TOKĠ yürürlüğe giren 5793 Sayılı Kanun ile yerel yönetimlerin 

kentsel alandaki en önemli yetkisini oluĢturan imar planlaması yetkisine sahip olmuĢtur. 

Bu yetki ile TOKĠ, belediyelerin ve il özel idarelerinin yerine geçmiĢtir. Buda yetkinin 

ne kadar geniĢlediğini göstermiĢtir (Yaman 2012).  

Yukarıdakilere ilave olarak konut üreten öbür yapımcılardan, örneğin özel firmalardan 

ve özellikle kooperatiflerden daha çok ayrıcalıklı bir kuruluĢ konumuna getirilmiĢ, 

çeĢitli vergi ve harçlardan bağıĢık tutulmuĢtur. TOKĠ’nin son dönemde artan yetkileri 

konusunda bir eleĢtiri de Mimarlar Odası Ġstanbul Büyük Kent ġubesi Genel Sekreteri 

Mücella Yapıcıdan gelmektedir. Yapıcı, imar yetkileriyle gittikçe geniĢleyen TOKĠ’nin 

plansız, programsız ve kimliksiz projeler üretip yetkisini kötüye kullanarak konuya 

getirim odaklı yaklaĢtığını söylemektedir.  
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2009 yılında bir panelde konuĢmacı olan Arsa Ofisi 1. Bölge eski müdürü Mustafa 

Demirdöven de konuĢmasında özetle konut kooperatifçiliğinin ortadan kaldırıldığını, 

TOKĠ’nin Arsa Ofisi’nin kapatılması sonrasındaki tüm mülkleri devraldığını, yeni 

ortaklıklar kurma yetkisini, idareye kaynak sağlamak amacıyla kar amacı güden 

projelere imza atma yetkisini, gecekondu alanlarının tasfiyesi yetkisini, gecekondu 

Kanununda tanımlanan Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı’nın yetkilerini, Emlak 

Bankası’nın tüm vasıflı arazilerinin devrini de sağladıktan sonra imar planı yapma 

yetkisini de alarak inanılmaz bir kaynağa ve hareket alanına kavuĢtuğuna dikkat 

çekmiĢtir (Anonim 2009a). 

TOKĠ ve uygulamaları konusunda peĢin yargılara prim verilmemeli, adeta kurumun 

açıklarını arayıp bunu siyasi veya benzeri konularda malzeme haline getirmenin de 

Türkiye’ye faydası olmayacağı bilinmelidir. Mühim olan burada uzman kiĢilerin 

gerekirse kurumla da bizzat temasa geçip sergilenen hataların düzeltilmesi yolunda 

iĢbirliğine gidilmesidir. Doğrusu sıklıkla rastlanan ve bu konudaki tartıĢmalarda bazen 

abartılı eleĢtirilere veya yorumlara yol açan ideolojik körlüğe de bu konuda kapılmak 

kimseyi sorunun çözümü konusunda bir adım bile olsa ileri götürmeyecektir. Aynı 

Ģekilde Moodys’in 2008 yılında TOKĠ’ye iliĢkin hazırlattığı raporda da TOKĠ’nin 161,4 

milyon metrekare arazisinin 2007 itibarıyla büyük bir kısmının devletten ya da diğer 

kamu kuruluĢları ya da kooperatiflerden devralındığı belirtilmektedir. Söz konusu 

raporda bu arazilerin küçük bir kısmının ise tercihli fiyattan satın alınmıĢ olduğu ya da 

kamulaĢtırıldığı bilgisine yer verilmektedir. Raporda devamla TOKĠ’nin belediyeler 

tarafından geliĢtirilen Ģehir planlama projelerinde değiĢiklik yapabilme yetkisinin 

kurumu bir Ģekilde yönetimsel müdahale riskinden koruduğuna da yer verilmektedir 

(Anonim 2008b). 

2.3 TOKĠ Projeleri ve Uygulamaları 

2.3.1 TOKĠ’nin konut sorununu çözmeyi amaçlayan uygulamaları 

GeliĢmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi konut sorunu, Türkiye’nin önemli 

sorunlarından birini oluĢturmaktadır. Özellikle kırdan kente göçlerle ortaya çıkan talep 
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ve konut arzının bu talebi karĢılayamaması sonucunda, Türkiye’de de konut piyasasında 

büyümeler gerçekleĢmiĢtir. TOKĠ’ye 2003 yılında 4966 Sayılı Kanun ile yeni görevler 

verilmiĢtir. TOKĠ konut politikalarının belirlenmesinde etkili bir kuruluĢ haline 

gelmiĢtir. 

Türkiye’deki inĢaat sektöründe, bugüne kadar doğal afet (deprem, heyelan, sel) gibi 

olağanüstü koĢullar haricindeki konut sorununun çözümü için TOKĠ ile beraber konut 

kooperatifleri de desteklenmeli ve alt gelir gruplarına yönelik önemli ve sürekli bir 

konut üretimi sürecine gidilmelidir.  

TOKĠ, 1984’den beri, yenilikçi finansal mekanizmalar, yeni inĢaat teknolojileri ve site 

yönetim modellerinin kullanılması yolu ile düĢük ve orta gelir gruplarına 

edinebilecekleri konutları sağlamak üzere aktif olarak çalıĢmaktadır. 1987 yılından 

itibaren TOKĠ, kredilendirme faaliyetinin yanı sıra, özellikle kendi mülkiyetindeki 

arsalar üzerinde konut yaptırarak, bu konutları uzun vadelerde kredilendirmek yoluyla 

da satıĢa sunmaktadır. Bu konutların satıĢları ile hedeflenen, mevcut piyasa koĢulları ile 

konut sahibi olamayan ancak, belirli bir birikime sahip orta gelirli ailelerin, gelirlerine 

uygun ödeme koĢulları ile kira öder gibi konut sahibi olmalarıdır. TOKĠ tarafından 

verilen krediler içinde kooperatiflere verilen payın % 36’dan % 2’ye düĢmesi, kendi 

mülkiyetlerindeki arsalar üzerinde ucuz konut sahipliliğini sağlayacak proje 

giriĢimlerini engellemektedir. 

2.3.2 Tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesi uygulamaları 

Kentsel dönüĢtürme projelerinin uygulanmasındaki önemli Kanunlardan biri 5366 sayılı 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel TaĢınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

YaĢatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun’dur. Bu Kanun tarihî yapılarla sınırlı 

kalacak biçimde tekrar görüĢüldüğünde, KanunlaĢma imkanına kavuĢmuĢtur. 5366 

Sayılı Kanunun 3. maddesinin ilk fıkrasında yenileme alanları, il özel idaresi ve 

belediye tarafından hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ile ilgili il özel 

idareleri ve belediyeler tarafından yapılacağı veya gerçek ve özel hukuk kiĢilerine 

yaptırılacağı, TOKĠ ile ortak uygulama yapılacağı belirtilmiĢtir (Yaman 2012).  
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5366 Sayılı Kanun, kentsel dönüĢtürme uygulamalarına özel olarak yer vermektedir. 

Kentin eskimiĢ, iĢlevini yitirmiĢ bölümlerinin yenilenip iyileĢtirilmesine yönelik 

çıkartılmıĢ bir çerçeve Kanun niteliği taĢımaktadır. Uygulama ise yönetmelikte yer alan 

düzenlemelere göre yapılmaktadır (Özden 2008). TOKĠ 1997 yılına kadar, tarihi ve 

geleneksel kent dokularını birer konut dokusu stoku olarak görmesine rağmen, bu 

konudaki somut giriĢimlerini 59. Hükümet döneminde gerçekleĢtirmiĢtir. Bu konuya 

yönelik olarak 2985 Sayılı Kanuna; “tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup 

yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz 

sübvansiyonu yapmak” eklemesi yapılmıĢtır. ġekil 2.1’de Trabzon Valiliği ile TOKĠ 

ortaklığı ile yapılan kentsel yenileme projesi görülmektedir. Proje kapsamında üç çeĢit 

hak sahibi tanımlanmıĢtır. Bunlardan birincisi tapulu hak sahipleri, ikincisi tapu tahsis 

belgeli hak sahipleri ve üçüncüsü ise tapulu ya da tapu tahsis belgeli olmayan hak 

sahipleridir. Bu hak sahiplerinin projeden konut edinebilmesi amacıyla farklı hak 

sahipleri için farklı konut edindirme koĢulları belirlenmiĢtir.  

 

ġekil 2.1 Trabzon Valiliği ile ortak kentsel yenileme projesi 

Bu kapsamdaki çalıĢmalar, 27 Temmuz 2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ÇeĢitli 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin son bendinde yer 

alan 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az % 10’u, 

tescilli taĢınmaz, kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu iĢlemlerine iliĢkin 

baĢvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler ilgili Bakanlık ile Toplu 

Konut Ġdaresi BaĢkanlığınca müĢtereken belirlenir fıkrası doğrultusunda 

sürdürülmektedir. Bu usul ve esaslar çerçevesinde, TOKĠ tarafından verilecek özel 
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hukuka tabi gerçek ve tüzel kiĢilerin mülkiyetinde bulunan tescilli taĢınmaz kültür 

varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için kullandırılacak kredilere iliĢkin 

baĢvuruların kabullerine 01 Temmuz 2005 tarihi itibarıyla baĢlanmıĢtır. Ayrıca 2985 

sayılı Toplu Konut Kanunu’nun, 15 Aralık 2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 5273 sayılı Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün Kaldırılması Hakkında Kanun’un 8 inci 

maddesi ile değiĢiklik yapılan, Ek 1’inci maddesinin (I) bendindeki “ ... tarihi doku ve 

yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konudaki 

projeleri kredilendirmek” hususu da TOKĠ’nin görevleri arasına dahil edilmiĢtir.  

2.3.3 Kentsel dönüĢüm projeleri kapsamındaki uygulamaları 

Toplu Konut uygulamalarının imar planlarında yer alması ile özellikle 1990’lardan 

itibaren kentlerin bütünsel bir planlama anlayıĢıyla geliĢmesini desteklemek adına 

önemli adımlar atılmıĢtır. Bu modelle yapılan uygulamalar, alt ve orta gelir grubuna 

mensup çeĢitli sosyal ve meslek gruplarına yönelik olarak, hızlandırılmıĢ ve 

yaygınlaĢtırılmıĢtır. TOKĠ’nin gecekondu uygulama yöntemleri, yerinde dönüĢüm-

yenileme modeli ve baĢka alana taĢıyarak dönüĢüm-yenileme modeli olmuĢtur (DeliktaĢ 

2006). 

Günümüzde gecekonduların apartmanlara dönüĢtürülmesi süreci, müteahhitlerin tek tek 

sahibinden arsayı satın alarak üzerine apartman inĢa etmesi ya da belediyenin eĢgüdümü 

ve büyük inĢaat Ģirketlerinin aracılığıyla (kamu-özel sektör iĢbirliği), birçok gecekondu 

arsasını kapsayan bir alan üzerinde “Kentsel DönüĢüm Projesi” oluĢturması biçimini 

almaktadır. Ankara’daki “Dikmen Vadisi” ve “Portakal Çiçeği Vadisi” proje aĢamaları 

ġekil 2.2’de gösterilmektedir. 

TOKĠ uygulamalarında kentsel dönüĢüm projelerinin, hükümet lehine siyasi çıkar 

amacıyla kullanıldığına dair çeĢitli kesimlerden eleĢtiriler gelmektedir. TOKĠ’nin 

popüler uygulama projelerinden biri gecekondu alanlarına yönelik olarak yapılan 

kentsel dönüĢtürme uygulamalarıdır. Özellikle uygulama alanlarında zengin fakir ayrımı 

Ģeklinde politikalar yürütülmesi, ucuz konut üretimini sosyal politika olarak sunan 

anlayıĢıyla tamamen çeliĢki içermektedir (Yaman 2012).  
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TOKĠ; iktidarın politikaları doğrultusunda hareket eden, iktidarın yararına çalıĢan bir 

kurum olmuĢtur. Devlet içinde devlet konumuna gelmektedir. TOKĠ uygulamaları 

akademik camia ve birçok çevre tarafından da eleĢtirilmektedir. Uygulamalarla tek tip 

ve kimliksiz yaĢam alanları üretildiği, konut ve çevre planlamasında özgünlüğün 

ortadan kaldırıldığı tartıĢılmaktadır. Büyük kentlerde artan nüfus ve göç olgusunun da 

güdümü ile gecekondu oluĢumu hızla artmıĢ ve plansız kentleĢme eğilimi egemen 

olmuĢtur. Böylece kentlerin görünümü radikal ve kalıcı bir biçimde değiĢmiĢtir 

(Anonim 2009b). 

 

ġekil 2.2 Kentsel dönüĢüm projesinin aĢamaları  

Bu model ile özellikle büyük kentlerde bu proje yardımıyla biçimsel olmayan konut 

piyasasının önünü kesmek ve konut kalitesini artırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca kent 

merkezlerinde hızlı kentleĢme sonucunda “yaĢanabilir kent” standartlarının çok altında 

geliĢmiĢ olan kentlerin, çağdaĢ planlama anlayıĢıyla yeniden yapılandırılmasını 

sağlamaktır.  

BELEDĠYE 

ARSA 2  

 (Alternatif diğer boĢ alan) 

ARSA 1  

(Tasfiye edilmiĢ gecekondu iĢgali) 
alan) 

ARSA 1 

 

TOKĠ 

MÜTEAHHĠT 

(Uygulama 1) 

PROPJE 2 
(Hak sahiplerine alt yapılı konut inĢa eder. 

PROJE 1 

(Alternatif yeni projeler geliĢtirir.) 

MÜTEAHHĠT 

(Uygulama 2) 

PROTOKOL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

HAK SAHĠPLERĠNE SATIġ 

(Maliyetine) 

HALKA SATIġ  (Gerekirse kâr payı 

ile) 

10 

Banka 
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Belirtilen modelde iĢgal edilmiĢ alanın tasfiyesi yapılarak burada yaĢayan hak 

sahiplerinin her türlü teknik ve sosyal altyapı ve üstyapısıyla planlanmıĢ yeni kentsel 

alanda konut edinmeleri hızlandırılmaktadır. EĢ zamanlı olarak, boĢaltılan alan üzerinde 

ise kentin ihtiyaç ve geliĢimi doğrultusunda alternatif kullanımların yapılandırılmasına 

yönelik yeni imkanlar da yaratılmaktadır.  

Bu amaçla, öncelikle kent merkezindeki belediye mülkiyetinde bulunan gecekonduların 

tasfiyesi yapılmakta, hak sahiplerinin her türlü teknik ve sosyal altyapı ve üstyapısıyla 

planlanmıĢ baĢka bir belediye mülkiyetindeki yeni kentsel alanda konut edinmeleri 

hızlandırılmaktadır. Ardından hak sahibi sayısınca konutun ihalesi yapılarak satıĢlar 

gerçekleĢtirilmektedir. Bu bölgeler genellikle kentteki önemli çekim merkezlerinde yer 

aldıklarından dolayı, sosyokültürel ya da ticari merkez gibi farklı iĢlevli projeler ya da 

prestij projelerinin planlanması da söz konusu olabilmektedir.  

2.3.4 TOKĠ’nin konut arz ve satıĢ yöntemi uygulamaları 

Konutların satıĢ bedeli, maliyetlere bağlı olarak belirlenmektedir. Hedef grubun ödeme 

gücüne bağlı olarak konut maliyetlerinin % 10-25 arasındaki bölümü peĢinat olarak 

alınmakta, geri kalan ödeme miktarı 75-240 ay arasında değiĢen vadelere yayılmaktadır. 

Alt gelirli gruplara yönelik konut uygulamalarında peĢinat alınmamaktadır. Sistemde 

taksitlerin geri ödenebilirliğini en yüksek düzeyde tutmak amacıyla tapu teslimi borç 

bitiminde yapılmaktadır. TOKĠ, müĢteri hizmetlerini kendi bünyesinde yürütmektedir. 

Proje satıĢlarında tanıtım büroları, baĢvuru aĢamasıyla vade bitimi arasında bankalar ile 

teknik konularda yüklenici ve müĢavir firmalar TOKĠ’ye destek vermektedir. 

Türkiye’de yaĢanan konut finansman sorununa çözüm bulunması, mevzuatı gereği 

TOKĠ’nin kuruluĢ amaçlarından biri olmuĢtur. TOKĠ tarafından, alt ve orta gelirli 

kesimlerin konut sahibi olabilmesi için çeĢitli finansman modelleri ve ödeme planları 

geliĢtirilmiĢtir. Genel olarak hane halklarının elinde konut edinebilmek açısından üç 

temel yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi konutu kendi tasarruflarıyla, ikincisi kredi 

kullanarak, üçüncü yol ise konut satın alımında kısmen kredi, kısmen de kendi 

tasarruflarını kullanmaktır.  
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BM Habitat II Kongresi’nden çıkan sonuçlara göre, Türkiye’de toplam konut sayısı ve 

nüfus karĢılaĢtırıldığında, hane halklarının konut sahipliği ile doğrudan örtüĢmese de, 

niceliksel olarak yeterli sayıda konut bulunmaktadır. Buna karĢın, düĢük gelir düzeyi ve 

alt-orta kesimlerin konut ödenebilirliği konusunda karĢılaĢtıkları güçlükler nedeniyle, 

Türkiye’de bu kesime yönelik konut edinimi ile ilgili olarak, konut finansmanı ve 

ödenebilirliği konularında ciddi sorunlar bulunmaktadır.  

Türkiye’deki uygulamalardan farklı olarak, geliĢmiĢ ülkelerde, sosyal konut ve kira 

yardımı uygulamaları yardımıyla konut finansmanı sorununa çözüm bulunması 

hedeflenmektedir. TOKĠ sürdürdüğü bu uzun vadeli (vade sonuna kadar konutların 

tapusu alıcılara verilmemekte) ve düĢük faizli ödeme planları ile Türkiye’ de ilk uzun 

vadeli konut finansmanını sağlayan kurum olduğu söylenebilir.  

TOKĠ tarafından gerçekleĢtirilen gayrimenkul satıĢlarında belirli hususlar dikkate 

alınmaktadır. Bu satıĢlarda, kamu sermayeli ya da ihale ile belirlenen özel sermayeli 

bankalar, aracı konumunda yer almaktadır. SatıĢ öncesi, satıĢ ve satıĢ sonrası olmak 

üzere bütün müĢteri hizmetleri, TOKĠ tarafından sağlanmaktadır. TOKĠ, baĢvuru ve 

satıĢ iĢlemlerinin yürütüleceği bankaları basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktadır. 

BaĢvuru koĢulları, projenin niteliğine göre belirlenmektedir.  

Bu koĢullar, kiĢilerin kendileri ve birinci dereceden yakınları üzerine kayıtlı konut 

bulunmaması, daha önce TOKĠ’den kredi kullanmamıĢ olması, bazı projeler için 

projenin bulunduğu il sınırlarında ikametin resmî olarak belgelenmesi ve bazı projelerde 

gelir düzeyinin baĢvuru yapılacak gelir düzeyi koĢullarına uygunluğunun 

belgelenmesidir. BaĢvuru yapanlar arasından konut almaya hak kazananlar, TOKĠ’nin 

belirlediği yöntemle (kura, açık artırma vb.) belirlenir. Konutlar inĢaat aĢamasında 

yüklenici firma, inĢaat sonrasında ise TOKĠ tarafından sigortalanmaktadır.  
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3. MATERYAL VE PROJE ÖRNEKLERĠNĠN TANITIMI 

3.1 TOKĠ Tarafından Üretilen ÇeĢitli Projeler 

TOKĠ tarafından üretilen projeler farklı amaç ve niteliklere sahiptir. Bunlar arasında; 

tarım köy projeleri, göçmen konutları projeleri, nitelikli arsa temin projeleri, afet 

bölgelerinde ve afet riski altındaki alanlarda uygulanan toplu konut projeleri,  sosyal 

konut projelerine kaynak oluĢturmak amacıyla hazırlanan projeler, alt ve orta 

gelir grupları için TOKĠ arsaları üzerinde konut üretim projeleri sayılabilir. 

Belirtilen projelerden bazıları aĢağıda tanıtılmıĢtır: 

3.1.1 Tarım köy projeleri 

TOKĠ’nin konut ve kentleĢme sorunlarının çözümüne yönelik önceliklerin değiĢmesi ve 

çeĢitlenmesi doğrultusunda, 2003 yılında çıkarılan 4966 Sayılı Kanun ve 2004 yılında 

yürürlüğe giren 5162 Sayılı Kanun ile yapılan değiĢikliklerle Toplu Konut Ġdaresinin 

2985 Sayılı Kanun ile tanımlanan görevleri arasına eklenen yeni görevlerden biri olan 

“köy mimarisinin geliĢtirilmesi” projesidir. Bu kapsamda TOKĠ tarafından Afyon da 

yapılan proje aynı tip evlere örnek olarak verilmektedir (ġekil 3.1).  

 

ġekil 3.1 TOKĠ Afyon tarım köy projesi 
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TOKĠ, Tarım köy uygulamaları ile görevli kuruluĢ olan Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü (2004 yılında kaldırıldı) 2510 sayılı Ġskan Kanunu ile zorunlu yer değiĢtirme 

zorunda olan ve Köy Hizmetleri’nce belirlenmiĢ olan ailelerin iskanının üst yapı 

teminine yönelik ve zorunlu iskanı dıĢında, TOKĠ’ye kurumsal bazda gelen benzer 

konut taleplerinden uygun olan projeler için, tarım köy uygulamalarını sürdürmektedir. 

Tarım köy uygulamalarının amacı, kırdan kente göçün önlenmesiyle nüfusun coğrafya 

üzerindeki dengeli dağıtımının sağlanması, köy mimarisinin geliĢmesi, köylülerin 

yerinde iskanı ile sağlıklı ve yaĢanabilir konut ve tarımın gerektirdiği diğer sosyal 

donatılara kavuĢturulmasıdır.  

3.1.2 Göçmen konutları projeleri 

1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulup Türkiye’ye gelmiĢ olan 

göçmenler için Devlet Bakanlığı tarafından kurulan Göçmen Konutları Koordinatörlüğü 

görevi, 2002 yılında Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı’na, ardından 2003 yılında TOKĠ’ye 

devredilmiĢ durumdadır. Göçmen konutları ile Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçen 

vatandaĢların, ortaya çıkan konut gereksiniminin azaltılması amacıyla konut sahibi 

olması sağlanmaktadır (ġekil 3.2). Bu sayede toplumun yine ihmal edilen ya da özel 

sektör tarafından dikkate alınmayan bir kesiminin konut sahibi edilmesi hedeflenmiĢtir.  

 

ġekil 3.2 Bursa Görükle de inĢa edilen göçmen konutları projesi 
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3.1.3 Nitelikli arsa temin projeleri 

2003 yılında 4966 Sayılı Kanun ile yapılan değiĢiklikle, TOKĠ’nin 2985 Sayılı Kanun 

ile tanımlanan görevleri arasına konut yapacağı arsa ve arazileri kolayca elde etme 

imkanı sağlanmıĢtır. Bedelsiz elde ettiği arsaları hasılat paylaĢımı projelerinde 

kullanarak kar elde etme yolu da açılmıĢtır. Bu düzenlemeyle idare, hazineye ait 

arazileri bağlı olduğu bakan ve maliye bakanının onayıyla bedelsiz olarak devralma 

yetkisine sahip olmuĢtur. 2004 yılında 5273 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi 

Hakkındaki Kanun ile Arsa Ofisinin görevleri ve mal varlığı TOKĠ’ye devredilmiĢtir. 

Projelerdeki temel amaç, arsa ve konut üretim sürecini tek elden yürütmek, bürokrasiyi 

azaltmak, arsa üretim alanı olarak belirlenen yerlerdeki arazileri konut amaçlı olarak 

daha düĢük maliyetlerle ihtiyaç sahiplerine kazandırmak, çağdaĢ yerleĢimler için yeni 

alanlar oluĢturmak, atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirmek, ülke de konut, 

sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu sektörlerinde arsa üretim çalıĢmalarını 

hızlandırmaktır (Anonim 2006). GeliĢmekte olan ülkelerde genellikle devam ederek 

artan arsa ve altyapı yetersizliği vardır. Altyapılı arsa fiyatlarının çok yüksek olması, 

aĢırı kent yoğunluğu konut arzında yüksek maliyetlere yol açtığından, bu değerlere 

bakılarak amacı dahilinde kullanılmak Ģartı ile nitelikli arsa temininin TOKĠ’nin 

inĢaatlarında maliyetleri aĢağıya çekeceği ve alt gelir guruplarına uygun Ģartlarda konut 

sağlanabileceği düĢünülmektedir. Altyapılı arsa arzının artması konut fiyatlarını ve 

kiraları azaltıp refahı artırıcı etki yapar. Bu nedenle, altyapı projelerinin baĢarısı ne kadar 

arsa kazandırdığı ile ölçülmektedir.  

Arsa maliyetlerinin toplam konut maliyeti içindeki payının % 40-60 arasında değiĢiyor 

olması, arsanın konut maliyetleri içinde ve üretimde ne kadar önemli bir etmen 

olduğunu göstermektedir.  

Sağlıklı bir kentleĢmenin nitelikli arsa temini sonucunda arzın arttırılması ile 

sağlanacağı ilkesinden hareketle TOKĠ, konut yapımı için kentsel arsanın parsellenerek 

önemli miktarda arsa temininin gerçekleĢtirilmesi ve düĢük gelir gruplarına 

sunulmasının gerekli olduğu kabulüyle konut üretimine uygun arsa ve arazilerin 
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mülkiyet edinimini gerçekleĢtirerek bu arsalar üzerinde farklı üretim modelleri ile konut 

projelendirme ve uygulama çalıĢmalarını sürdürmektedir.  

Belirtilen çalıĢmalar çerçevesinde yapılan yasal düzenlemelerle günümüzde TOKĠ, 

Hazine’ye ait arazileri bedelsiz olarak devralma yetkisine sahip olmuĢtur. Arsa Ofisi 

Genel Müdürlüğü’nün kapatılarak görevleri ile birlikte gayrimenkul stokunun da 

TOKĠ’ye devredilme sonucunda TOKĠ’nin elinde bulunan arsa stoku göz önüne 

alındığında, bu modelin konut maliyetlerini ciddi oranda azaltacağı görülmektedir. 

TOKĠ tarafından temin edilen kamu arsalarının uzun vadede, altyapısı tamamlanmıĢ 

olarak konut yapılması ön koĢulu ile ve bir program dahilinde BaĢbakanlık Afet ve Acil 

Durum Yönetimi BaĢkanlığı’nın uygun ödeme koĢulları ile ihtiyaç sahiplerinin 

kullanımına sunulması ve piyasadaki arzın arttırılarak konut fiyatların düĢmesi 

sağlanmıĢ olabilecektir. Ayrıca temin edilecek kentsel arsaların arsa arzının farklı 

nitelikte ve büyüklükteki taleplerin karĢılanması Ģeklinde ele alınması ile kentsel rantın 

kamu lehine ve kentsel geliĢme için en uygun Ģekilde değerlendirilmesi de 

sağlanabilecektir.  

3.1.4 Afet bölgelerinde ve afet riski altındaki alanlarda uygulanan toplu konut 

projeleri 

Türkiye, doğal afet zararlarının azaltılması konusundaki idari, teknik ve mevzuat 

çalıĢmalarına 1940’lı yıllardan itibaren baĢlamıĢtır. Konuyla ilgili mevzuatta 

1960’lardan itibaren hükümet programlarında afetzedeler için bazı düzenlemelerin 

yapılması ile ilgili hususlar dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, özellikle afet sebebiyle 

yapılan ve yapılacak olan binaların afetzedelere yönelik finansmanıyla ilgili birçok 

yönetmelik ve tebliğ çıkarılarak depremden etkilenenler için çeĢitli konut projeleri 

hayata geçirilmiĢtir (ġekil 3.3).   

Kendi evini yapana yardım yönteminin olumlu yanı devletle birey arasında iĢbirliği 

oluĢturulmasıdır. Devletin afete uğrayan bölgelerinde devlet yardımlarının dağıtımının 

yapılmasında bu yöntem uygulanmaktadır. Köy konutlarının yapımında, gecekondu 

bölgelerinin ıslahında bu yöntemden yararlanılmaktadır (KeleĢ 2010). 1999 yılında 
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yaĢanan Kocaeli ve Düzce depremleri büyükĢehir belediyeleri ve TOKĠ gibi aktörleri 

öne çıkarmıĢtır. Yürürlüğe giren kanunlarla konut politikalarında farklı bir boyuta 

girilmiĢtir. Kentsel dönüĢtürme uygulamalarına ağırlık verilmiĢtir. TOKĠ’nin yetkileri 

iyice arttırılmıĢtır (Tekeli 2009). 

 

ġekil 3.3 TOKĠ Düzce toplu konut projesi 

Mimarlar Odasına göre, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek rezerv alanlar ve hiçbir 

bilimsel katılım olmadan saptanabilecek riskli alanlar, ülkenin her yerinde keyfi olarak 

ilan edilmelerine olanak sağlanacak Ģekilde tanımlanmaktadır. Aynı hukuk ve etik dıĢı 

yaklaĢım riskli yapı tanımında yinelenmekte, TOKĠ’nin dilediği yapıya el koyabilmesi 

olanağı Ģeklinde yorum getirilmiĢtir. Afet riski bulunan alanlarda ve yapılarda amacın 

TOKĠ’ye ve ortaklarına yeni emlak rantı alanları kazandırılması olarak vurgulanmıĢtır. 

Bu Ģekilde yeni emlak rantı alanlarına dönüĢtürülmek üzere el konulan yapıların zorla 

tahliye iĢlemleri ile yıkılmalarında tüm yasal engellerin tamamen ortadan kaldırılacağı 

da belirtilmiĢtir. Kanunun yerel yönetimlere, TOKĠ’ye ve diğer aktörlere açıkça yağma 

özgürlüğü tanıdığı öngörülmüĢtür (Anonim 2008a).  

TOKĠ, faaliyetlerinin kapsamına afet uygulamalarını da dahil ederek afetten etkilenen 

bölgelerde oluĢan konut açığını giderebilmek üzere bazı Kanunlarda yapılan 

düzenlemeler doğrultusunda yetkilendirilmiĢtir. “Doğal Afetlerle ilgili Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması” hakkında hazırlanan Kanun tasarısı (29 Mayıs 2003 tarihinde 

http://www.mimarlarodası.org.tr/
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4864 Sayılı Kanun) 15 Ekim 2003 tarih ve 25260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

yönetmelik ile TOKĠ tarafından afetten etkilenen bölgelerde, afetzedelere kuracakları 

kooperatifler aracılığıyla uygun Ģartlarda konut ve iĢ yeri kredisi açılmasına iliĢkin 

düzenlemeler onaylanmıĢtır. Ayrıca 27 Haziran 2002 tarihli ve 4767 Sayılı Kanun ile 

Toplu Konut Kanunu’na eklenen geçici madde de, 2002 yılında Afyon ve civarında 

meydana gelen depremde konutları yıkılan veya ağır hasarlı afetzedelere kuracakları 

kooperatifler aracılığı ile kredi açılması imkanı getirilmiĢtir. Bu kredinin 

kullandırılmasına iliĢkin usul ve esasların Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ile TOKĠ 

tarafından müĢtereken belirlenerek BaĢbakan onayı ile yürürlüğe girmesi de hükme 

bağlanmıĢtır.  

TOKĠ, afet bölgelerindeki acil konut gereksiniminin karĢılanması için yetkili kuruluĢ 

olan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı ile 

eĢgüdümlü olarak çalıĢmaktadır. Üretimi yapılan konutlar, Afet ve Acil Durum 

Yönetimi BaĢkanlığı tarafından hak sahiplerine uzun vadeli ve faizsiz ödeme 

koĢullarıyla teslim edilmektedir. Projeler 8-12 ay arasında inĢa edilmekte ve müĢavir 

firmalar ile TOKĠ’nin kontrol birimleri tarafından denetlenmektedir.  

Afet bölgelerinde dikkate alınması gereken en önemli konulardan biri inĢaat kalitesidir. 

TOKĠ, projeleri yardımıyla hak sahipleri için yeterli konut uygulamalarının yanı sıra 

bölgelerdeki inĢaat kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmalıdır. Ayrıca mağdur 

durumda kalan hak sahiplerinin uygun koĢullarda ve iyi kalitede konut sahibi olmasını 

sağlamalıdır. Siyasi ve rant amaçlı projelere onay vermemelidir. 

3.1.5 Sosyal konut projelerine kaynak oluĢturmak amacıyla hazırlanan 

projeler 

Sınırlı bütçe kaynakları nedeniyle TOKĠ, özellikle büyük Ģehirlerde ve portföyünde 

bulunan değerli arsalar üzerinde prestij projeleri ile kaynak yaratma yoluna gitmektedir. 

Bu projelerin üretilmesi ile elde edilecek gelirin, dar gelirli kesimler için konut üretimi 

hedeflenerek çeĢitli projeler hayata geçirilmektedir (ġekil 3.4). TOKĠ rantı yüksek olan 

yerlerde prestij projeleri ile konut üretmeyi tercih etmiĢtir. Bu durum sosyal devlet 

anlayıĢına ve toplumsal konut üretimine aykırılık oluĢturmuĢtur. 
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ġekil 3.4 Kemerburgaz 2 projesi 

Bu projelerin değerlendirilmesi, TOKĠ’nin sosyal nitelikli projelerine kaynak olarak 

yönlendirilmek üzere maksimum düzeyde proje hasılatı oluĢturma esasına 

dayanmaktadır.  Bu model, arsa piyasasındaki üretim sistemi içindeki kamu ve özel 

sektör eĢgüdümü ve paylaĢımında bir yapsat kavramı olmakla birlikte, bu kavram 

konuta değil gelire dayanmaktadır. Bu gelir, piyasa koĢullarıyla konut sahibi olamayan 

kesimin nitelikli ve mevzuatlara uygun yeni yerleĢim alanlarında konut sahibi olmaları 

için kullanılmaktadır.  

TOKĠ’nin portföyünde bulunan değerli arsalar üzerinde özel sektör ile iĢbirliği halinde 

konut üretimine ve hisse sahibi Ģirketle satıĢ gelirinin paylaĢılması esasına dayalıdır. 

Dar gelirlilerin konut sorunlarının çözümü amaç ve kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. Gelir 

paylaĢımı adı altında üst gelir grupları için üretilen konutlara kaynak aktarımı ile 

toplumsal amaçlardan iyice uzaklaĢılmıĢtır. TOKĠ yapsatçılık yapan bir kurum haline 

gelmiĢtir (Geray 2009). 

Toplu Konut Ġdaresi’nce yürütülmekte olan söz konusu projelerle, sınırlı ve etkin 

kaynak kullanımı her dönem gündemde olan kamu sektöründe, yeni finansal kaynak 

geliĢtirme modellerinin oluĢturulması ve bu yönde özel sektörle etkin iĢbirliğinin de 

yakalanması anlamında, konut finansmanı alanında uygulamaları görülmektedir. 
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ġekil 3.5 Sosyal konut projelerine kaynak oluĢturmak amacıyla hazırlanan projeler 

Ġncelenen projelerle amaç, TOKĠ’nin asli görevi olan alt gelir gruplarına yapılacak 

konutlarda finansmanı sağlamak amacıyla kaynak aktarımı için bir yol olarak 

çıkarılmıĢtır. Bu yöntemle kamu elindeki arsalar, örnek ve itibarlı kentsel alanlar olarak 

projelendirilerek ihale sürecine geçilmektedir (ġekil 3.5). Söz konusu alanların TOKĠ 

tarafından arsa olarak satılması halinde, arsanın alıcılar tarafından, arsanın projesini 

farklı olarak Ģekillendirmesi, bekletmesi ya da primini alarak satması riskini 

doğurabilecektir.  

TOKĠ’nin dar gelirliler için savunduğu zenginden alıp yoksula verme fikri dar 

gelirlilerin ihtiyaçlarına ayırmak zorunda olduğu kamu kaynaklarını, yeni kaynaklar 

yaratıp dar gelirlilerin sorunlarını çözeceğim gibi bir gerekçeyle, ihtiyacı olmayanlara 

öncelikli verilmesi kaynakların kötü kullanıldığını göstermiĢtir. TOKĠ küresel 

ekonominin artık yerele konut politikaları alanında baskı aracı haline gelmiĢtir (Yaman 

2012). 

Bu projelerin büyük kentlerde planlı bir Ģekilde yaygınlaĢtırılması, bu yolla yaratılmaya 

baĢlanan kamu kaynağının da büyümesini sağlayacak, bu kaynakların TOKĠ tarafından 
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özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki sosyal nitelikli alt gelir 

grubu projelerine yönlendirilmesi ile de yaratılan sosyal fayda büyüyecektir. Bu projeler 

özel sektör nezdinde hızlı ve etkin yatırım fırsatlarını da kolaylaĢtırabilecektir. 

3.1.6 Alt ve orta gelir grupları için TOKĠ arsaları üzerinde konut üretim 

projesi 

Türkiye’de alt ve orta gelir gruplarının konut ihtiyacının karĢılanmasına yönelik 

bütüncül çözüm getiren bir politika oluĢturulamamıĢtır. Toplu Konut Ġdaresi, Ordu 

YardımlaĢma Kurumu (OYAK), Sosyal Sigortalar Kurumu benzeri kurumların orta 

sınıf çalıĢanlar için konut üretim projeleri ve buna benzer kooperatif örgütlenmeleri çok 

sınırlı bir baĢarıya ulaĢmıĢtır. TOKĠ’nin ülke genelinde devlet eliyle alt ve orta gelir 

grupları için konut yapımında izlediği aĢama ġekil 3.6’da gösterilmektedir.  
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gelmiĢtir (Anonim 2009). TOKĠ’nin kendi arsaları üzerinde sürdürmekte olduğu toplu 

konut üretimindeki hedef grubu, Türkiye’de mevcut piyasa koĢullarında konut sahibi 

olamayan düĢük ve orta gelir grubu aileler olmalı ve amacı dıĢına çıkmamalıdır. Bu 

yöntemde konutlar, inĢaat aĢamasında satıĢa sunulmakta, konutların maliyeti inĢaat 

bedelleri üzerinden hesaplanmaktadır. Bu bedellerle birlikte arsa, ada içi ve genel 

altyapı, sosyal donatı yapıları ve teknik hizmetlerin maliyetleri de göz önünde 

bulundurularak, her bir konutun satıĢ bedeli belirlenmektedir.  

TOKĠ bu satıĢ yöntemi ile konut edinimine yönelik piyasadaki diğer finansal 

yöntemlere göre, sunduğu düĢük peĢinat ve aylık taksit ile hane halkı geliri içinde konut 

edinimi için ayrılan pay oranı vade boyunca aynı kalmak koĢulu ile uzun vade 

olanakları dahilinde değiĢken faiz kullanmak suretiyle ihtiyaç sahipleri ediniminde 

piyasadan farklı bir yöntem sunmaktadır. Bu yöntemi, ülke çapında yaygınlaĢan 

uygulamasıyla tüm kentlerdeki gerçek ihtiyaç sahibi kesimlere ulaĢtırmaktadır. TOKĠ 

uygulamalarının yaygınlığı ve etkinliği, inĢaat sektöründeki özel sektör yapımcılarının 

ulaĢamadığı kesimler açısından oldukça önemlidir.  

Dar gelirli ailelerin konut edinimi için TOKĠ, uygulamalarında 2005 yılından itibaren 

gelir dağılımının en alt % 20 - % 40’lık diliminde yer alan alt gelir grubu aileleri 

öncelikli hedef grup olarak belirlemiĢtir. Hedef grubunun ödeme gücüne bağlı olarak, 

konut maliyetinin % 10 - 40’lık bölümü peĢinat olarak alınmakta, geri kalan ödeme 

miktarı ise 75 ile 240 ay arasında değiĢen vadelere yayılmaktadır. Aylık geri ödemeler, 

aylık memur maaĢı artıĢ oranına, Türkiye Ġstatistik Kurumu’nca duyurulan TÜFE ve 

ÜFE oranlarından en düĢük oran kullanılarak endekslenmektedir. 

3.2 TOKĠ Uygulamalarının Geleceğe Dönük Değerlendirmesi 

Türkiye, geliĢmekte olan ülkelerde görülen konut sorunlarına sahiptir. Türkiye’de konut 

sorununu çözmek amacıyla farklı dönemlerde farklı uygulamalar söz konusu olmuĢtur. 

2004 yılında ekonominin seyri, bireysel yatırımların önünü açmıĢtır. Ekonomide 

yaĢanan düzelme, kendini öncelikli olarak inĢaat sektöründeki büyümeyle 

göstermektedir. Bu büyümeye paralel olarak özellikle inĢaat sektörünü tetikleyen en 

önemli etmen olan konut üretimi, 2004 yılından itibaren gerek kamu sektöründe, 
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gerekse özel sektörde artıĢ göstermektedir. Gayrimenkul yatırımları, Türkiye için en az 

riskli ve en güvenilir yatırımlardan biri olma özelliği taĢımaktadır. Dolayısıyla konut, 

hem talebin karĢılanmasında, hem de yatırım aracı olmada önemli bir rol oynamaya 

baĢlamıĢtır. Ancak aĢırı inĢaat yatırımları Batı ülkelerini krize sürüklemiĢtir. 

TOKĠ, artan kamu yatırımlarına paralel olarak, son yıllarda konut üretimi ve 

kredilendirmesi konularında önemli giriĢimlerde bulunmuĢtur. Her ne kadar TOKĠ’nin 

konut üretimleri daha çok orta ve alt gelir grubunu hedefliyor olsa da prestij projeleri ile 

üst gelir gruplarına yönelik konut üretimleri de yapılmakta ve asli görevi dıĢına da 

çıkmaktadır. 

TOKĠ’nin hedefi, konut sorununu kendi üretimi ile çözen bir kuruluĢ olmak değil, 

sektörün bütünü içinde ihtiyacın % 5-10’unu karĢılamak üzere üretim yapmak ve 

üretimin önündeki engelleri belirleyip ortadan kaldırılmasını sağlayarak konut 

piyasasını iĢler hale getirmek olmalıdır.  

TOKĠ, Türkiye’de sosyal konut üretimi yapmak amacıyla kurulmuĢ bir kurumdur. Bu 

özellik, TOKĠ’ye önemli görevler yüklemektedir. Alt ve orta gelirliler, engelliler, konut 

sahibi olamayan kamu kesimi çalıĢanları, göçmenler ile krediler yoluyla dullar, 

yetimler, Ģehit aileleri vb. gibi kesimler için TOKĠ’nin sağlayacağı olanaklar, konut 

sahibi olmakta önem taĢımaktadır. TOKĠ’nin konut üretiminin, Türkiye’nin konut 

sektörü, buna bağlı olarak inĢaat sektörü ve ülke ekonomisine etkileri büyüktür. 

Kullanılan çimento, demir, inĢaat makineleri vb. yapı ve inĢaat yan sanayilerinde 

TOKĠ’nin konut hamleleri sonucunda önemli geliĢmeler gerçekleĢmektedir. 

 

 

 

  



 
 
 

38 
 

4. SONUÇ 

Konut sorununa devlet eliyle bir çözüm oluĢturulması ve konut sahibi olamayacak 

kesimler için uygun koĢullarda konut üretilmesi amacıyla kurulan TOKĠ, özellikle 

Toplu Konut Fonu’nun etkin olarak kullanılmasıyla farklı modeller çerçevesinde önemli 

projeler gerçekleĢtirerek konut gereksinimlerinin kapatılması konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢtır. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan pek çok ülkede konut sorunlarıyla, Ģehircilik ve 

konut bakanlıkları ilgilenmektedir.  

Son yerel düzenlemeler TOKĠ’nin yapısal karakterini değiĢtirdiği gibi, inĢa faaliyetlerini 

de içeren iliĢkilerdeki rolünde de değiĢikliğe neden olmuĢtur. TOKĠ’nin mali 

özerkliğinin sağlanması, borçlanma yeteneğinin ve gelirlerinin arttırılması, kamusal arsa 

ve arazi stokunun büyük bir kısmını elinde tutan ya da değerlendirilmesi safhasında 

danıĢmanlık yapan bir birim haline gelmesi TOKĠ’yi arsa ve konut piyasalarında 

eriĢilmesi ve rekabet edilmesi adeta imkansız olan bir güce dönüĢtürmüĢtür. Yukarıda 

belirtilen bütün hususların ıĢığında TOKĠ’nin özellikle 2000’den sonra önemini 

artırdığı, yetkilerinin geniĢlediği, elindeki kaynakların çoğaldığı ve daha fazla yatırım 

yapmaya yöneldiği anlaĢılmaktadır. TOKĠ’nin konut üretimindeki payının hükümet 

politikalarına paralel olarak önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Kent 

sorunlarının çözümü için tutarlı kentleĢme politikasının saptanması ve ulusal 

kaynakların bilinçli bir biçimde dağıtılması esastır. KentleĢme ve imar sorunlarının asıl 

çözümleri geri kalmıĢ ülkelerin geliĢmiĢ ülke seviyesine ulaĢtırma amacı taĢıyan bölge 

planlarıyla mümkün olmaktadır. Farklı amaçlarla gerçekleĢtirilen TOKĠ Projelerinin 

birçok olumlu ve olumsuz etkisi bulunmakla birlikte barınma sorunlarının azaltılmasına 

yönelik önemli katkılarının olduğu da bilinen bir gerçektir.  

Arsa Ofisi’nin kapatılması ve yetkilerinin TOKĠ’ye devriyle konut üretiminin ve 

kararların tek elde toplanması olumlu bir geliĢmedir. Ama bu geliĢmeyi toplum 

çıkarlarına faydalı veya siyasi propaganda amaçlı kullanmak TOKĠ’nin inisiyatifine 

bırakılmıĢtır. TOKĠ’nin konut ve arsa üretimine etkin katılımı konut piyasasında ortaya 

çıkan sorunların çözümünde etkin bir araçtır. Bu faaliyetlerin yardımıyla özel sektördeki 

konut üretiminin kalite ve üretim öncelikleri de artacaktır. 
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Türkiye’deki konut piyasası göstergeleri dikkate alındığında TOKĠ’nin konut üretim 

hamlesinin artması umut verici bir geliĢmedir. TOKĠ’nin yatırım miktarındaki artıĢ 

nedeniyle finansman konusunda sorunlar yaĢayacağı düĢünülse de arkasındaki hükümet 

desteği ile çok sıkıntı oluĢturmayacaktır. Planlama konusunda da yetkilerinin arttığı 

görülen TOKĠ’nin kentsel dönüĢüm ve hazine arazilerine yapacağı yatırımlarda yerel 

yönetimlerle sürekli iĢbirliği ve diyalog içinde olması kent planına uygun konutlar 

yapması ve planlamada tutarlılığın ve bütüncül yaklaĢımın sağlanması açısından önemli 

bir geliĢmedir. Ayrıca yapılan planlama çalıĢmalarında daha çok kamu menfaatinin 

hedeflenmesi ve alt gelir grubunun sağlıklı konut ihtiyacının giderilmesine öncelik 

verilmesi ile TOKĠ’nin sosyal amaçlı projeler ürettiği, planlama yaptığı ve asli 

görevlerini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Olumsuz yönleri ise Ģöyle sıralanmaktadır: 

TOKĠ’ye tanınan ayrıcalıklar, özel kuruluĢlar karĢısındaki haksız rekabet üstünlüğü göz 

ardı edilse bile kentsel planların delinmesi ve ilkelerin çiğnenmesi açısından 

eleĢtirilebilir. Yürürlükteki bir plana karĢın, yapılaĢma yoğunluğunun artırılması ve 

bunun belediye yetkileri aĢılarak, belediyeler dıĢlanarak yapılması olağan bir durum 

değildir ve sakıncalıdır. Bu yoldan belki konut maliyetleri düĢürülebilir ve kar oranları 

artırılabilir. Ancak kentsel bütünlük ve denge açısından düĢünüldüğünde, ortada bir 

tutarsızlık olduğu açıktır. 

Halen TOKĠ’nin hedefi, olabildiğince çok sayıda konut üretmektir. Ancak bu 

yapılırken, bilimsel kentsel planlama, kentsel tasarım, mimarlık ve estetik sorunlarının 

yeterince göz önünde tutulmadığı görülmektedir. Oysa konut sorununun çözümüne, 

yalnızca parasal ve sayısal yaklaĢımların yetmeyeceği açıktır. TOKĠ’nin alt yapılı arsa 

temini modeline yönelmesi, beraberinde Kanun boĢluklarından doğacak uygulamalara 

ve rant çatıĢmalarına yol açabilecektir. Ayrıca yapılaĢmanın kullanıcılara bırakılması, 

konut kalitesinde ve Ģehircilik kriterlerinde olumsuz uygulamaları beraberinde 

getirebilecektir.  

Sonuç olarak TOKĠ, önemi nedeniyle her yeni hükümet oluĢumunda, siyasetçilerin 

gözdesi bir kurum olma özelliğini devam ettirecektir. TOKĠ, ihale sürecinde ve 

planlama gibi kritik kararların alınması sürecinde daha dikkatli davranmalı ve asli 

görevinin dıĢına çıkmamalıdır. Bu konuda da yürütmeyi oluĢturan makamların 
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TOKĠ’nin denetimi konusuna daha bir ciddiyetle eğilmeleri önemi arz etmektedir. 

TOKĠ’nin bu arsalar üzerinde yasal olarak gerek yapısal düzenlemelerin esnetilmemesi, 

gerekse konut kalitesinin yüksek tutulması açısından güçlü bir denetleyici rolü 

oynaması ve belirli tasarım kriterleri oluĢturarak yerel mimarinin korunmasını 

sağlaması gerekmektedir. 
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