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Sanayi Devrimi ile birlikte işgücüne duyulan ihtiyaçlar beraberinde nüfus hareketliliğini 

getirmiş, buna paralel olarak artan şehirleşme ve şehirlere hızla akan yığınsal göçler 

kalacak yer veya konut sorununu ortaya çıkarmıştır. Konut ve barınma hakkı insanın 

temel haklarından biri olmasına rağmen, Türkiye ve birçok gelişmekte olan ülkelerde, 

dar gelirlilere yönelik barınma gereksinimi büyük oranda kaçak yapılaşma ile 

karşılanmaya çalışılmıştır. Dar gelirli insanlara konut sahibi olma şansı sağlayan Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) uygulamaları, ülke içinde büyük kentler ve il 

merkezleri yanında, ilçelere kadar uzanmış; kentlerin gelişimi, planlama ve mekânsal 

değişimin belirleyicisi konumuna gelmiştir.  

Bu çalışmada öncelikle konut sorunu ve çözümüne yönelik uygulamalar genel olarak 

ele alınmış ve ikinci aşamada ise Ankara İli Yenimahalle İlçesi’nde TOKİ tarafından 

uygulanan projelerden birinden konut satın alan ve fiilen ikamet eden maliklerin 

memnuniyet düzeylerinin analizi yapılmış ve toplu konut üretiminden konut alanların 

memnuniyet derecelerinin arttırılması için alınması gereken başlıca önlemler 

sıralanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre TOKİ tarafından geliştirilen ve uygulanan 

konut projesinde sosyal alanların yetersiz kaldığı, şehrin mimari özellikleri büyük 

ölçüde ihmal edilerek farklı kentler veya aynı kentin farklı ilçelerinde tek tip projelerin 

üretildiği ve inşa edilen konutlarda kalitesiz malzemenin kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır.  
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Alan çalışmalarının sonuçları toplu konut üretiminde sadece haneleri konut sahibi 

yapmanın yeterli olmayacağını, esasen nitelikli konuta erişimini sağlamanın 

hedeflenmesi gerektiğini göstermektedir. TOKİ tarafından proje geliştirme ve uygulama 

aşamalarında araştırma sonuçları kadar bütün paydaşların görüşlerine önem ve öncelik 

veren katılımcı yaklaşımın benimsenmesi, memnuniyet düzeylerinin artırılmasını 

mümkün kılacak ve bu yolla yaşanabilir ve özellikli yaşam alanlarının oluşturulması 

sağlanabilecektir.  

2014, 71 sayfa 

Anahtar Sözcükler: Konut, Toplu Konut, Kullanıcı Memnuniyeti, Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı, Yenimahalle İlçesi Park Çiftlik Projesi. 
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AN ANALYSIS OF SATISFACTION LEVELS OF OWNERS OF HOMES 

CONSTRUCTED BY THE MASS HOUSING DEVELOPMENT 
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İsmail IŞIK 
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Department of Real Estate Development 

 

Supervisor: Prof. Dr. Halil FİDAN 

 

The requirements for labor force following the Industrial Revolution have led to 

unprecedented population mobility, which gave rise to the emerge of the problem of 

accommodation or housing in parallel to increasing urbanization and rapid mass 

migrations flowing into cities. Although the right to housing and shelter is among the 

fundamental human rights, the need for low income housing was tried to be mainly 

satisfied with the use of illegal construction in Turkey as is the case in many developing 

countries. The projects of the Mass Housing Development Administration (TOKI), 

which provide the chance of owning a home for the low-income population, have been 

extended not only to the major cities and provincial centers but also to the districts in 

the sub-provincial levels throughout the country, and they have almost become the 

determinants in the development of cities as well as planning and spatial change.  

This study first discusses the housing problem and practices aimed at meeting this need 

and in the second phase, an analysis of the satisfactions levels of home owners, who 

have bought homes from one of the projects implemented by the TOKI in the 

Yenimahalle District of the Ankara province and who actually reside in these homes is 

made, and the main measures required to be taken to increase the degree of satisfaction 

of those who acquire homes through mass-housing production are outlined. The study 

results reveal that social spaces remain inadequate, architectural features of the cities are 

neglected to a large extent and the same single-type projects are produced in different 
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cities or in the different districts within the same province, and poor quality construction 

materials are used in the houses built in the housing projects developed and 

implemented by TOKI.  

The results of field studies indicate that it is not enough to merely transform households 

to homeowners through production of mass housing but providing access to quality 

housing for the masses should essentially be targeted. The adoption of a participatory 

approach by TOKI that attaches significance and priority to research results as well as 

the opinions of all stakeholders in all stages of project development and implementation 

will make it possible to increase the satisfaction levels, and thus, livable and favored 

living areas will have been created.  

2014, 71 pages 

Key words: Housing, Mass Housing, User Satisfaction, Mass Housing Development 

Administration, Yenimahalle District Park Farm Project. 
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1. GİRİŞ 

 

Kentleşmenin bir sonucu olarak şehir yaşamına yapılan ani ve plansız göçler, barınma 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizde 

yaşanan hızlı kentleşme ve yığınsal göçler, acil konut ihtiyacını tetiklemiş, konut 

sorununa çözüm üretilememesi nedeniyle konut açığı zaman içinde katlanarak artmıştır. 

Konut açığının kapatılması, kentleşme sorunlarının çözülmesi ve işsizliğin azaltılması 

amacıyla 1984 yılında kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin her 

ilinde birçok konut üretimi projesini gerçekleştirmiştir. 

 

Konut açığını kapatmak için özel sektör yanında yürüttüğü birçok proje ile ön plana 

çıkan TOKİ, bunun yanında yaptığı konutların mimari açıdan tek tip olması, proje 

geliştirme ve uygulama yaklaşımları, yüklenici seçimi, sosyal donatıların yetersizliği ve 

konut piyasasında yarattığı sorunlar nedeniyle çeşitli meslek odaları, sivil örgütler ve 

akademisyenlerce eleştiri konusu yapılmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan çalışmanın 

amacı, kapsamı, yaklaşımları ve yöntemleri aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

 

1.1 Çalışmanın Kapsam ve Amacı 

 

Araştırmada öncelikle konut sorunu ve TOKİ projelerinin katkıları ele alınmış ve ikinci 

aşamaya geçilmiş, örnek proje çerçevesinde konut üretiminden maliklerin memnuniyet 

düzeyleri araştırılmıştır. Yapılan Çalışmada, öncelikle farklı kesimler tarafından yapılan 

eleştiriler de dikkate alınarak kapsam ve alan çalışmalarının içeriği tespit edilmiş ve 

kullanıcı memnuniyetini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, öncelikle 

genel olarak TOKİ projelerinin değerlendirilmesi ve seçilen proje çerçevesinde 

maliklere uygulanan anket sonuçlarına dayalı olarak TOKİ tarafından yapılan 

konutlarda kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesi ve çıkarılacak sonuçlara göre 

önerilerin geliştirilmesidir. 

 

Çalışmanın konusuna ve mekanın seçimine ilişkin temel varsayımlar aşağıdaki gibi 

tespit edilmiştir: 
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- Nüfus yoğunluğu, bunun yanında konut arzının aynı düzeyde konut talebini 

karşılayamaması nedeni ile konuta olan taleplerin arttığı varsayılmıştır. 

- Konut üretimi, kullanıcılara yönelik bir olgu olduğundan, memnuniyetin 

incelenmesi önemlidir. TOKİ’nin birçok şehirde yaptığı ve yapmaya devam 

ettiği projelerden ev alanların memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve hangi 

faktörlerden memnun olup olmadıklarının belirlenmesinin, ileriye yönelik 

yapılacak projelere fikir verebileceği varsayılmıştır. 

 

Ortaya konan varsayımlar doğrultusunda çalışmayla araştırılmak istenen temel 

hipotezler şunlardır: 

- TOKİ’nin yaptığı projelerde yer alan sosyal donatıların (okul, cami, kreş gibi) 

çeşitliliği ve projelere yakınlığı, memnuniyet düzeyini etkilemektedir. 

- TOKİ’nin yaptığı projelerin tercih edilmesinin en büyük nedeni ekonomik 

oluşudur. 

- Konut alanından, kent merkezine ve temel gereksinimlerin karşılanabileceği 

sosyal donatılara ulaşımın kolay olması memnuniyet düzeyini olumlu yönde 

etkilemektedir. 

- Konutların kullanıcıları, bu konutlara sahip olmanın, çevrelerinde kendilerine 

prestij kazandırdığını düşünmektedirler. 

- Kullanıcılar konutların yapımına katılamadığından, kullanımla birlikte daire 

içinde değişikliklere gitme isteği duymaktadırlar. 

 

TOKİ konutlarında kullanıcı memnuniyetinin araştırıldığı anket çalışmasının birinci 

bölümünde TOKİ’nin yapısına ve işleyişine, ikinci bölümde yapılan alan çalışması ve 

analizlerine, üçüncü bölümde ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 

1.2 Çalışmada Kullanılan Materyal ve Metotlar 

 

Yapılan çalışmada nitel ve nicel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Alan çalışması 

kapsamında konutları yapan kurum olarak TOKİ’nin tarihsel gelişimi, yapısı ve yaptığı 

konut projelerine ilişkin literatür araştırması yapılarak nitel yöntemden; TOKİ’nin 
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yaptığı konutlarda hazırlanan anket çalışmasının uygulanarak elde edilen sonuçlardan 

analiz yapılarak nicel yöntemden yararlanılmıştır. 

 

Kuramsal araştırmalarla birlikte, alan çalışmasının yapıldığı Ankara İli Yenimahalle 

İlçesi’nde, Ankara İli kapsamında ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde TOKİ’nin yaptığı 

konutlara ilişkin bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla TOKİ’nin hem ülke 

genelinde, hem de alan çalışmasının yapıldığı Ankara İli Yenimahalle İlçesi’nde hangi 

projelerin yapıldığı konusunda bilgi almak amacıyla TOKİ uzmanları
1
 ile görüşme 

yapılmıştır. Böylece gözlem ve görüşmelere dayalı ilk araştırma bulguları oluşmaya 

başlamıştır. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda, tekrar literatür araştırması yapılarak 

çalışmanın kapsamı ve yöntemi belirlenmiştir. 

 

İkinci aşamada, TOKİ’nin Ankara İli Yenimahalle İlçesi’nde yaptığı ve yerleşim 

yanında yapımı devam eden projelerini yerinde görmek amacıyla gözlemler yapılmış, 

oturan maliklerle yapılan yüz yüze görüşme ile kullanıcı beklentileri ve şikayetler 

dikkate alınarak anket soruları hazırlanmış ve ön deneme sonrasında nihai soru 

formlarının tasarımı yapılmış ve bu formlar kullanılarak anket uygulaması ile veri 

toplama süreci tamamlanmıştır (Ek-1).  

 

Araştırmanın nicel yöntemler kullanılarak yapılan kısmı ise, çalışmanın asıl amacı olan 

Ankara İli Yenimahalle İlçesi’nde TOKİ’nin yaptığı konutlarda oturan maliklerin, 

kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesidir. Bu bölümde, TOKİ’nin Yenimahalle 

İlçesi’nde yaptığı projelerin önemli bir çoğunluğunun yeni biten projeler olması, 

yerleşimin tam oturmamış olması gibi etkenlerle, oturmaya yeni başlayan maliklerin 

genel olarak memnuniyetsizliklerini belirtmeleri ve anket sorularına cevap vermek 

istememelerinden dolayı, hedef kitle olarak Park Çiftlik Konutları seçilmiştir. Park 

Çiftlik konutları, 7 adet 4+1 daireleri bulunan CK ile 11 adet 3+1 daireleri bulunan BK 

blok olmak üzere toplam 18 blok 960 adet daireden oluşan bir projedir. Ana kütle grubu 

olarak seçilen bu konutlarda oturan 960 adet daire malikinin % 5’i örneklem grup olarak 

seçilmiş (48 kişi), analiz çalışmasına yardımcı olması bakımından sayının tam olması 

hesap edilerek toplam 50 örneklem grubu hedefi konulmuş ve yönetime aidat ödemeye 

                                                           
1
 TOKİ Uzmanı Bülent ŞEREFOĞLU ile 02 Ekim 2013’te çalışma odasında sözlü bir görüşme yapılmış 

ve TOKİ’nin konut arzına yönelik yaptığı projelerle ilgili bilgi alınmıştır. 
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gelenlerden yönetimin de desteği alınarak, yüz yüze görüşmeler yapılarak, anket 

sorularına verilen cevaplar doğrultusunda anket çalışması tamamlanmıştır. Anket 

çalışmasına 19 Ekim 2013 tarihinde başlanmış olmasına rağmen, çalışma 17 Ocak 2014 

tarihinde tamamlanabilmiştir. Çalışmanın amacı ankette yer almasına rağmen, kişilerin 

anketi kendilerinin doldurmak istememesi ve her soruya, yaşadıkları sıkıntıları da 

ekleyerek cevap vermeleri yanında, yönetime kişilerin aidat toplama dönemlerinde daha 

yoğun bir şekilde gelmeleri nedeniyle anketin tamamlanması süresi biraz uzamıştır. 

Anketin uygulanması sonrasında elde edilen veriler istatiksel olarak toplandıktan sonra 

analizi yapılmıştır. 

 

TOKİ’nin yaptığı konutlarda memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik akademik birçok 

çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada veri elde edebilmek için kullanılan anket, 

yapılmış akademik çalışmaların incelenmesi, TOKİ uygulamaları ve Yenimahalle İlçesi 

Park Çiftlik TOKİ Projesinden konut alanların talep ve beklentileri doğrultusunda 

oluşturulmuştur. Hedef kitle olarak alt ve orta düzey gelir grubuna yönelik yapılan 

konut maliklerinin oturduğu alanlarda yapılan memnuniyet düzeyi çalışmalarından 

farklı olarak, orta ve üst düzey gelir grubuna yönelik yapılan, gelir seviyesi yüksek 

bireylerin oturduğu ve tamamlanmış bir TOKİ projesi tercih edilmiştir.  
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2. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) VE UYGULAMALARI 

 

Ülkemizde özellikle konut sektöründe lokomotif bir rol üstlenen TOKİ, alt ve orta 

düzey gelir grubuna yönelik kesim için ürettiği projeler ile adından söz ettirmektedir. 

Bu nedenle TOKİ’nin yapısına, Kanun ile verilmiş görevlerine ve kurumun işleyişine 

bakılması, TOKİ’nin yürüttüğü faaliyetleri anlamak açısından yararlı olacaktır.  

 

2.1 Kurumun Genel Olarak İşlevi 

 

Ülkemizin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut ve 

kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin arttırılarak işsizliğin azaltılması amacı ile 

1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 

kurulmuştur. Bu tarihte yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk bir 

yapıda Toplu Konut Fonu oluşturulmuştur. 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın temel işlevi, Türkiye’de konut üretim sektörünün 

teşvik edilerek hızlı artan konut talebinin planlı bir şekilde karşılanmasını sağlamak 

yönünde belirlenmiştir. 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı’na özerk ve esnek bir şekilde hareket etme imkanı sağlamıştır. Aynı 

zamanda, Genel Bütçe dışındaki Toplu Konut Fonu ile de İdare konut uygulamaları için 

sürekli ve hareket kabiliyetine sahip bir kaynağa sahip olmuştur. 

 

1990 yılında 412 ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı şeklinde iki ayrı İdare olarak 

örgütlenmiştir. 1993 yılından itibaren, Toplu Konut Fonu’nun Genel Bütçe kapsamına 

alınmasıyla İdare kaynaklarının azalması, İdare’yi konut üretiminden uzaklaştırmıştır. 

Bunun bir sonucu olarak, İdare 2000’li yılların başında gittikçe azalan sayıda konutun 

üretimine destek verebilmiştir. Dolayısıyla, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın nitelikli 

konut ihtiyacı da tam olarak karşılanamamıştır (Anonim 2014d). 

 



6 
 

Kuruluşundan itibaren, Toplu Konut Fonu’nun da sağladığı imkanlar ile ülkemizde 

yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olmuştur (Anonim 2014d) (Şekil 2.1). 

 

 
 

 

Şekil 2.1 TOKİ organizasyon şeması (Anonim 2014) 

 

Toplu Konut Fonu, 20.6.2001 tarih ve 4684 Sayılı Kanun ile tamamen yürürlükten 

kaldırılmıştır. Fonun kaldırılması Toplu Konut İdaresi kaynaklarını büyük ölçüde 

azaltmış ve bütçeden aktarılan ödeneklere bağımlı hale getirmiştir. Halihazırda, Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı’nın gelirleri; gayrimenkul satış ve kira gelirleri, kredi geri 

dönüşleri, faiz gelirleri ile bütçe ödeneklerinden oluşmaktadır. 

 

Kuruluşundan itibaren, Toplu Konut Fonu’nun da sağladığı imkanlar ile ülkemizde 

yerleşim ve konut politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli kurum olan 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kuruluşundan 2002 yılına kadar yaklaşık 950 bin adet 
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konuta kredi yoluyla finansman desteği sağlamış, aynı zamanda kendi arsaları üzerinde 

43.145 adet konutun inşaatını da tamamlamıştır. 

 

Mali yapısına ilişkin olarak ise yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Kıdemli bürokrat ve bir 

bankada danışmanlık görevi yürüten Zafer Yükseler, “Gayrimenkul sektöründe 

gelişmeler ve olası sorunlar” başlıklı bir raporunda; “2003-2008 döneminde 334 bin 784 

adet konut üreten ve bunun 274 bin 817 adedini satan TOKİ’nin mali durumu hakkında 

yeterli bilgi bulunmamaktadır. TOKİ’nin finansal yapısı ve uygulamaları konusunda 

yeterli bilgi bulunmaması, gayrimenkul sektöründe ortaya çıkabilecek potansiyel 

risklerin, TOKİ açısından yaratabileceği sorunların değerlendirilmesini 

engellemektedir” demektedir. 

 

2.2 2985 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler ve Toplu Konut İdaresi’nin  

Görevleri 

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın temel görevleri 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 

belirlenmiştir. İdare’nin kuruluş aşamasında 2985 Sayılı Kanunun verdiği görevler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a) Devlet garantili ve garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler 

çıkarmak; 

 b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut İdaresi’nce kullanma alanlarında yararlanmak 

üzere kredi almaya karar vermek; 

 c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu 

amaçla gerektiğinde bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri 

tespit etmek; 

 d) Konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanlarda çalışanları desteklemek; 

 e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili şirketlere 

iştirak etmek; 

 f) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle 

yaptırılmasını temin etmek; 

 g) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmaktır. 
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İdare’nin kuruluşundan bugüne kadar olan süreçte konut ve kentleşme sorunlarının 

çözümüne yönelik önceliklerde değişiklikler olmuş ve İdare’nin konut ve kentleşme 

meselesinin tüm boyutlarında faaliyette bulunmasına ihtiyaç duyulmuştur. Nitekim, 

2000 sonrası Hükümetler tarafından ortaya konulan Acil Eylem Planları ile konut 

seferberliği kapsamında konut üretimi ve planlı kentleşme birlikte ele alınmıştır 

(Anonim 2014d). 

 

Belirtilen çerçevede, 06/08/2003 tarih ve 4966 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle, 

Toplu Konut İdaresi’nin 2985 Sayılı Kanunla tanımlanan görevleri arasına yeni görevler 

eklenmiş olup, bu görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

a) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek; 

b) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu 

alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine 

yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu 

yapmak; 

c) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, 

altyapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak; 

d) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak 

veya yaptırmak; 

e) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü taktirde konut ve sosyal 

donatıları, altyapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemektir. 

 

Toplu Konut İdaresi, uygulama yaptığı bölgelerde birim kurabilme ve gerektiğinde bu 

birimlerde valilik, belediye ve diğer kamu kurumları personelinden geçici görevli 

personel istihdam etme yetkisine sahip olmuştur. Bu itibarla, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Makam Onayı ile İstanbul, Bingöl, Erzurum, Diyarbakır ve Van’da birim 

kurma kararı alınmıştır. Ayrıca yine yapılan yasal düzenlemelerle İdare, Hazineye ait 

arazileri bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının teklifi ve Başbakanın onayıyla 

bedelsiz olarak devralma yetkisine sahip olmuştur (Anonim 2014d). 
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2.3 TOKİ’nin Arsa Üretimi İşlevi  

 

15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5273 sayılı “Arsa Ofisi 

Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması İle Arsa Ofisi Genel 

Müdürlüğü’nün Kaldırılması Hakkında Kanun” ile 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa 

Ofisi Kanununun adı “Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” olarak 

değiştirilmiş ve Kanundaki görevler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na devredilmiştir. 

 

Özet olarak TOKİ Başkanlığı’nın; 

 Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için 

anlaşma devir, satın alma yolu ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlama, 

 Arsa stoku ve tanzim satışları yapma, 

 Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya planlayarak, altyapı tesislerini 

kısmen veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satma, 

kiralama, trampa etme, irtifak hakkı tesis etme, kamu kurum ve kuruluşları 

eliyle pazarlama ve satma, 

 Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme 

alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan 

kaynak sağlama, 

 Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek 

ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan 

muhdesatı kamulaştırma, 

 Hazine, Belediye, Özel İdare ve Vakıflar İdaresi’nin satışa çıkaracakları arazi ve 

arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce Kanun gereği Toplu Konut 

İdaresi’ne bildirilen yerlerle ilgili olarak görüş bildirme, 

 Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için 

planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine bildirmiş 

bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şuf’a hakkını kullanma, 

 Sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu 

kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü 

kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda 

şerhler koyma ve /veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapma, 
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 Konut, sanayi ve turizm bölgeleri, konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu 

tesisleri meydana getirmek isteyen kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu 

kurumları ve özel hukuk tüzel kişileri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama 

konularında teknik işbirliği yapma, lüzum gördüğü yerlerde Maliye 

Bakanlığı’nın muvafakatini almak şartıyla, bu Kanun’un uygulanması için 

belediyelerle ortaklıklar kurma 

gibi konularda yetkilendirilmiş olduğu görülmektedir (Anonim 2014d). 

 

Belirtilen bağlamda; kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için görev 

mükerrerliklerinin ve yetki karmaşasının önlenmesi yönünde önemli bir adım atılmış, 

ülke genelinde konut, sanayi, eğitim, sağlık, turizm yatırımları ve kamu sektörlerinde 

arsa üretim çalışmalarının bilhassa ucuz arsa ve konut üretiminin sağlanmasına yönelik 

çabaların tek bir elden yürütülmesi sağlanmış, ucuz arsa üretimi ile konut maliyetinin 

düşürülmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut edinmesinin kolaylaştırılması ve atıl 

durumdaki kamu arazilerinin değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına 

yönelik çalışmalar bu Kurum tarafından hızlandırılmıştır. 

 

TOKİ, alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki 

kamu arazilerini değerlendirmekte ve aynı zamanda sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve 

kamu yatırımları için de arsa üretmektedir. 

 

TOKİ’nin uygun satış koşullarında, her türlü teknik ve sosyal altyapısıyla planlanmış, 

yaşanabilir çevrelerde konut üretimi vizyonunun en kısa sürede hayata geçirilmesindeki 

önemli faktörlerden biri, arsa ediniminde İdare’ye sağlanmış olan imkanlardır. TOKİ, 

ihtiyaç sahiplerine düşük maliyetlerle konut edindirebilmek için, konut üretimine uygun 

bulunan yerlerdeki Hazine arazilerini, bedelsiz olarak temin edebilmektedir. Arsa 

maliyeti olmaksızın konut üretebilme avantajı, TOKİ’nin aşırı fiyat artışlarının da önüne 

geçmesini sağlamaktadır. Halen, Türkiye’nin pek çok bölgesinde kaliteli konuta yönelik 

talep, konutların yüksek primle satışına ortam yaratan bir piyasanın oluşmasına yol 

açmıştır. Spekülasyonları önlemek ve rekabetçi ihale ve konut kalitesi denetimleri ile 

konut uygulamalarının hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştirilmesini teşvik etmek 
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açısından öncü rol oynayan TOKİ, kamu ile özel sektör arasında kolaylaştırıcılık görevi 

üstlenmektedir (Anonim 2014d). 

 

2.4 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın İştirakleri 

 

TOKİ faaliyetlerindeki genişleme ve İdare’ye devredilen kurumların portföylerindeki 

şirketler nedeniyle çalışmalarını yedi iştirak ve bağlı birimleriyle yürütmektedir. 

Bakanlar Kurulu’nun 2001/2202 sayılı Kararı uyarınca Türkiye Emlak Bankası’nın 

bankacılık faaliyetleri dışında kalan konularda faaliyet gösteren iştiraklerindeki hisse 

payları 14.12.2001 tarihli protokol ile İdare’ye devredilmiştir (Anonim 2014d). 

 

15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5273 sayılı Arsa Ofisi 

Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel 

Müdürlüğü’nün Kaldırılması Hakkında Kanun uyarınca, Arsa Ofisi Döner Sermaye 

İşletmesi’nin hizmet binası ve lojmanları dışındaki tüm gayrimenkulleri ile hak ve 

yükümlülükleri İdare’ye devredilmiştir. Bu kapsamda Vakıf Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklığı A.Ş. İdare’nin iştiraki haline gelmiştir. 

 

5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu gereğince Ankara 

Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından “TOBAŞ Toplu Konut-Büyükşehir 

Belediyesi İnşaat Emlak Mimarlık ve Proje A.Ş.” kurulmuştur. 

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret 

A.Ş.’nin 23.02.2005 tarihinde yapılan ihale sonucunda % 50 hissesi İdare tarafından 

satın alınarak iştirak haline gelmiştir. 

 

Site yönetimi konusunda faaliyet gösteren Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim 

İşletmeciliği ve Tic. A.Ş.’nin % 1 hissesinin TOKİ’ye devredilmesi ile Şirket İdare’nin 

iştiraki haline gelmiştir. Bu kapsamda iştirakler aşağıdaki gibi sıralanabilir (Anonim 

2014d): 

 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak Konut) 

 Emlak Planlama, İnşaat, Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.  
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 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. 

 Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (GEDAŞ) 

 TOKİ - Büyükşehir Belediyesi İnşaat, Emlak ve Proje A.Ş. (TOBAŞ) 

 Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. 

 

2.5 TOKİ’nin Konut Programı 

 

Kanunla verilen görevler kapsamında birçok faaliyet alanına sahip TOKİ’nin yoğun 

olduğu faaliyet alanı konut sektörüdür. Özellikle alt gelir grubu ve yoksullara yönelik 

ürettiği konut projeleri yanında, yaşam süresini doldurmuş dayanıksız ve deprem için 

risk oluşturan binaların yıkılarak kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeniden inşası 

projeleri, deprem olan yerlerde afet konutları, şehrin gelişim yönünü açan uydukent 

uygulamaları gibi değişik uygulamaları da vardır. 

 

2.5.1 Sosyal nitelikli konut üretimi, alt gelir grubu ve yoksul konutları 

 

Türkiye’de yaşanan konut sorununun artarak devam etmesi karşısında 58. TC Hükümeti 

(18 Kasım 2002 tarihinde kurulmuş) bir Acil Eylem Planı ile harekete geçerek, Ocak 

2003’ten itibaren toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamalarına hız vermiştir. Bunu 

izleyen dört yıl süresince TOKİ’nin kurumsal yapısı geliştirilmiş ve yetkileri yasal 

düzenlemelerle genişletilmiştir. TOKİ’nin arsa portföyü genişletilmiş, İdare’nin kendi 

kaynaklarını kullanarak projeler geliştirebilmesi amaçlanmıştır. TOKİ’nin doğrudan 

Başbakanlık’a bağlı özerk bir İdare haline getirilmesiyle uygulama ve karar 

mekanizmalarında esneklik sağlanmıştır. 

 

TOKİ’nin (Anonim 2014d); 

 Alternatif, yenilikçi uygulamalarla konut üretiminin belli bir model çerçevesinde 

gerçekleşmesini sağlayarak, konut piyasasını disipline etmek;  

 Kalite, sağlamlık, ucuzluk gibi hususlara dikkat ederek spekülatif oluşumlara 

mani olmak;  
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 Ülke nüfusunun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde dağılmasına yardımcı 

olmak  

gibi temel amaçları ile ülkenin bütün illerinde yürüttüğü projeler ile çalışmalarına 

devam ettiği görülmektedir. 

 

TOKİ’nin uzun vadeli konut satışı stratejisi, alt ve orta gelir grubuna yönelik ürettiği 

sosyal konutlar ile gerekli hizmet birimlerinin altyapılarını da tamamlayarak 

faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır. Ülke genelinde, konut ihtiyacının en acil 

çözüm beklediği alanları belirlemek üzere araştırma yöntemleri uygulayan TOKİ, toplu 

konut yatırımları için uzun vadeli bir eylem planı geliştirmiştir. Son yıllarda özellikle 

yoksulluğun da etkisiyle özel sektör yatırımlarının azaldığı Doğu ve Güney Doğu 

Anadolu Bölgeleri’ne yoğunlaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda ise İstanbul, İzmir, Ankara, 

Diyarbakır ve Adana gibi, ülkenin kırsal kesimlerinden büyük ölçüde göç alan büyük 

kentlere daha fazla yoğunlaşma konusunda hedefler belirlemiştir. (Anonim 2014d) 

(Şekil 2.2, Şekil 2.3) 

 

  

Şekil 2.2 Ankara Eryaman’da sosyal konut uygulaması (Anonim 2009) 

 

Bugün gelinen noktada, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla 

hizmet vermeye çalışmakta, sosyal devlet anlayışının güçlenmesine, üretim çarklarının 

önündeki engellerin azaltılmasına, yoksul vatandaşına hizmet eden, adalet ve anlayışla 

yaklaşan bir devlet yapısının oluşmasına, yasalara saygılı vatandaşların devlete olan 

güveninin pekiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 
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Şekil 2.3 İzmir Karşıyaka’da gecekondu dönüşüm uygulaması (Anonim 2009) 

 

Piyasa koşullarında konut edinme imkanı bulunmayan alt gelir grubu ve yoksulların 

ciddi konut gereksinimi ile şehirlerimizin kentsel dönüşüm ihtiyacı dikkate alındığında 

“sosyal devlet” olmanın bir gereği olarak konut üretiminde önemli bir işlev 

üstlenmektedir. 

 

2.5.2 Uydu kent uygulamaları 

 

Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’nin 

yenileme, dönüşüm ve nitelikli konut üretimi dahil olmak üzere 3 milyon civarında acil 

konut ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. TOKİ’nin amacı, bu acil konut ihtiyacının yüzde 

beşi ile onu arasında bir kısmını üretmektir. Konut üretiminin yanı sıra, kalite, 

sağlamlık, ucuzluk gibi hususlara dikkat çekerek konut piyasasını disipline etmek ve 

spekülatif oluşumlara mani olmak da TOKİ’nin temel görevleridir (Anonim 2014d). 

 

TOKİ, Ocak 2008’den itibaren büyük kentlerde hayat pahalılığı karşısında mücadele 

veren düşük ve orta gelir gruplarına yönelik uygulamalarını arttırmıştır. Büyük 

kentlerde yüksek nüfus yoğunluğu, kentlerin mevcut sınırları içerisinde yapım 

faaliyetlerini gitgide daha da olanaksız kılmaktadır. 
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TOKİ, bu durumdan hareketle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır gibi büyük 

şehirlerde bir dizi “uydu kent” inşa etme kararı almıştır. TOKİ büyük kentlerin konut 

sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak yaklaşımıyla hayata geçirdiği uydu kent 

uygulamaları ile kentlerin tarihi dokusunu ve kimliğini bozmadan çözümler üretmeyi 

amaçlamaktadır. Ekonomide kilit bir rol oynayan sanayi merkezlerindeki uydu kentler, 

çalışanlara konut olanağı sunarken ekonomik büyümeyi sürdürecek altyapı ve sosyal 

donatılar da sağlayacaktır. 

 

Uydu kent uygulamalarını çevre odaklı, sürdürülebilir yerleşimlerin kurulması için de 

bir fırsat olarak gören TOKİ, İstanbul Kayabaşı’nda gerçekleştirdiği 60.000 adet konut 

projesiyle bu alanda da büyük bir adım atmıştır. Yoğuşmalı tip kazanlar, güneş 

kolektörleri, fotovoltaik piller kullanılması, yağmur suyu depolama sistemiyle bahçe 

sulaması, daire girişlerinde kalorimetre kullanılması gibi uygulamalarla enerji 

verimliliği sağlayan projede, kişi başına düşen yeşil alan 36 metrekare olarak 

planlanmıştır (Anonim 2014d). 

 

2.5.3 Kentsel dönüşüm projeleri 

 

TOKİ, 2003 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde, kentsel dönüşüm 

projelerinde de faaliyet göstermek üzere yetkilendirilmiştir. Toplu Konut İdaresi 

Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik kapsamında, TOKİ “gecekondu 

bölgelerinin dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla finansman sağlama” amacı ile 

yönetim kaynaklarının kullanılacağı alanlar arasına katmıştır. TOKİ 2003’ten bu yana 

belediyelerle işbirliği içinde yaşam alanları planlamaya ve çağdaş kentleşmeye yönelik 

kapsamlı bir politika izlemektedir. Belediyeler ile işbirliğine gidilerek kentsel yenileme 

projelerinin uygulanmasına başlanmıştır. 

 

Son yıllarda TOKİ, Türkiye’de hemen her kentte karşımıza çıkan gecekondu 

semtlerinin sakinlerine yaşanabilir koşullar sunmaya yönelik projeler için kaynak 

aktarmaya da devam etmektedir. TOKİ’nin bu alandaki faaliyetlerini geliştirme 

çabalarının arkasında yatan temel neden, hızlı kentleşmeye ve bunun olumsuz etkilerine 

maruz kalan kentlerde yaşam standartlarını geliştirme arzusu olmuştur. Çağdaş bir 
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planlama yaklaşımıyla, büyük çaplı bir yeniden imar süreci başlatılmış ve eldeki bütün 

kaynaklar, kent planlamasına ve standartların altında kalan, plansız yapılaşmayı 

yenileme çalışmalarına yönlendirilmiştir. TOKİ, bu alanda yeni çözümler üretebilmek 

için çabalarını sürdürmektedir. 

 

Gecekondu ve kaçak yapılaşma sorununun sadece yerel yönetimlerin gayretleriyle 

çözülemeyeceği açıktır. Kentsel dönüşüm projeleri bugün artık bir devlet politikası 

haline gelmiştir. TOKİ’nin uygulamaları, yerel yönetimler ve konut sektörünün diğer 

aktörleri için de bir model oluşturmaktadır. 

 

Hızla artan konut talebine şehirlerin, normal gelişme hızında yanıt verememesi, uzun 

yıllardır kentlerimizin kimliğini tehdit edecek bir ölçüde sağlıksız biçimde 

yapılaşmasına sebep olmaktadır. Gecekondu ve kaçak yapıların yanında, ekonomik 

ömrünü tamamlamış mevcut konut stoku da, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu 

kentlerimizde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygun olmayan araziler 

üzerinde, kalitesiz malzemelerle, temel mühendislik ve yapım tekniklerinden yoksun, 

plan gözetilmeksizin inşa edilmiş konutlar, hem içinde yaşayanların sağlığını hem de 

şehirlerimizin dokusunu tehdit eder hale gelmiştir. 

 

Özellikle metropol kentlerde artan çarpık ve düzensiz kentleşmenin ortaya çıkardığı 

sorunlara çözüm bulmak yanında, afet gibi etkenlerle ortaya çıkabilecek 

olumsuzluklardan da en az seviyede etkilenmek amacıyla, 16/05/2012 tarih ve 6306 

sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarılmış ve 

TOKİ’ye de önemli yetki ve görevler vermiştir. Bu Kanun kapsamında, afetlere karşı 

riskli, yapı ömrünü tamamlamış konutların bulunduğu yerleşim yerlerinde birçok 

projesi bulunmaktadır. TOKİ tamamlanan 47 ve devam eden 137 kentsel dönüşüm 

projesi ile birlikte 258 bin konut üretmiş olacaktır (Anonim 2014d). 

 

Belirtilen sorunun çözümü yönündeki en büyük engel ise konut alım gücü bulunmayan 

dar gelirli kesime yönelik sosyal konut politikalarının yakın bir tarihe kadar hayata 

geçirilememiş olmasıdır. TOKİ bir yandan gecekondu ve kaçak yapı alanlarını 
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dönüştürürken, bir yandan da dar gelirli kesimler için ürettiği konutlarla yeni gecekondu 

bölgelerinin oluşmasına engel olmaya çalışmaktadır. 

 

2.5.4 Afet konutları 

 

Doğal afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı ve kamu hizmetlerini planlama, 

inşa etme ve yenileme çalışmalarında da TOKİ öncü bir rol oynamaktadır. İdare’nin afet 

yönetimi ve yeniden yapılandırma alanındaki faaliyetleri 1992’de Erzincan depremi ile 

başlamıştır. Felaketin sonrasında sergilediği başarılı uygulamaları ve yönetimiyle, 

TOKİ Birleşmiş Milletler Örgütü’nden Onur Belgesi (UN Scroll of Honor) almıştır. 

Dünya Bankası tarafından, depremden 13 yıl sonra yayınlanan bir raporda, TOKİ’nin 

kent halkının yaşamına önemli ve olumlu bir etki yaptığı belirtilmiştir. TOKİ aynı 

sorumluluk duygusuyla bugün de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde 

afetlerden etkilenen bölgelere teknik yardım sağlamayı sürdürmektedir. İdare, gerekli 

araziyi Hazine’den bedelsiz olarak almakta ve konut, işyeri ve kooperatif inşaatı için 

kredi sağlamaktadır.  

 

TOKİ aynı zamanda, binaların deprem gibi doğal bir afete dayanıklı olmasını 

gerektirdiği alanlarda, projelendirme ve uygulamaların kendi yüksek standartları 

doğrultusunda yapılmasını sağlamaktadır. Afet durumunda ihtiyaç sahiplerinin 

yardımına koşan TOKİ, 1 Mayıs 2003 tarihinde Bingöl depremi sonrasında toplam 

tutarı 110 milyon TL’yi bulan 19 projeyi hayata geçirmiştir. Proje kapsamında 2.857 

konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atıksu arıtma tesisi, 

cami ve karakol inşaatı yer almaktadır. 23 Ekim 2011 tarihinde Van depremi sonrasında 

ise depremde hasar gören gecekondu ve kaçak yapılaşma bölgelerinde uyguladığı 

kentsel dönüşüm projeleriyle 43 bin 725 aileyi depreme karşı dayanıksız yapılardan 

kurtarmıştır. 7.2’lik depremle sarsılan Van’da TOKİ, 5 bin 996 konutun yanı sıra çok 

sayıda hastane, ilköğretim okulu, karakol, sağlık ocağı yapmıştır.  
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Şekil 2.4 Erzurum Ilıca’da afet konut uygulaması (Anonim 2014) 

 

2.5.5 Tarımköy uygulamaları 

 

Kırsal alanlardaki olanaksızlıklar karşısında 1980’lerden bu yana Türkiye nüfusunun 

neredeyse % 18’i kentsel alanlara göç etmiştir. TOKİ’nin kentsel alanlara yönelik 

çalışmalarının odağında, bu nüfus hareketinin yol açtığı kriz yer almaktadır. Bu akışa 

son vermek amacıyla TOKİ, kültürel dokuyu bozacak bir soruna yol açmaksızın, kent 

merkezlerinde bulunan cazip altyapı olanağını ve sosyal tesisleri köylere götürmektedir. 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) önemli bir kısmı tarım ve hayvancılık sektörüne 

dayandığı Türkiye’de TOKİ, kırsal yerleşimlerin süregiden nüfus kaybı sorununa karşı, 

bölge sakinleri için çağdaş alternatifler sunmak çabası içindedir. 

 

 

Şekil 2.5. Çankırı İnançköy’de Tarımköy Uygulaması (Anonim 2009) 

 

TOKİ tarafından geliştirilen Tarımköy Projeleri’nde köylerde ve kırsal alanlarda 

yaşayan insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yerel halkın iş görmede 
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örgütlenmesi, ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin 

üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması, bozulmadan saklanması, 

oluşturulacak şirket veya kooperatifler aracılığı ile pazarlanması, üretim ve verimliliği 

geliştirici bilgi ve yüksek teknoloji yaratılmasına yönelik, üreten köylüler oluşturulması 

ve atıl duran veya verimli kullanılamayan köy topraklarının ve kaynaklarının devletin 

yönlendirmesi ve kamu imkanları çerçevesinde desteklenerek işler hale getirilmesi, 

buna paralel sosyal yaşamlarının iyileştirilmesi ve köy mimarisinin geliştirilmesi, 

yöresel mimarinin korunup yenilenmesi, halkın yerinde iskanı, sağlıklı yaşanabilir 

konutlara kavuşturulmasına yönelik projeler oluşturularak şehre göçün önlenmesi; 

kurum ve kuruluşların mevcut imkanlarını bir araya getirme ve işbirliğini geliştirip 

güçlendirme ile mevcut kaynaklarının verimli kullanılması amaçlanmaktadır (Anonim 

2014d). 

 

TOKİ ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün işbirliği sonucu baraj ya da benzeri altyapı 

projelerinin inşası için arazileri istimlak edilmiş olan köylüler için yeni yerleşim alanları 

yaratılmaktadır. Köylülerin daha önce uyguladıkları tarım ve hayvancılık faaliyetlerine 

uyumlu bir alana yerleştirilmelerine özel olarak özen gösterilmektedir. Ayrıca, talep 

örgütlenmesine dayalı projelendirme çalışmaları biçiminde de uygulamalar mevcuttur. 

Bu modelde bir ilin belediye ya da valilikler düzeyindeki yetkili mercileri, sakinlerinin 

geçim kaynaklarını ve olanaklarını iyileştirmek üzere başvuruda bulunabilmektedir. 

Başvurular öncelikle ekonomik ihtiyaçlara ve bölgenin yakın gelecekte bir doğal afetten 

etkilenmesi riski gibi faktörlerden oluşan kriterlere bakılarak değerlendirilmektedir. 

Konut satın almak için başvuruda bulunanların sayısı satış kriterleri çerçevesinde yeterli 

olursa TOKİ, projelerini oluşturarak inşaat sürecini başlatmaktadır. 

 

2.5.6 Göçmen konutları 

 

Gerekli durumlarda, TOKİ siyasi nedenlerle ülkeye sığınan göçmenler için de konut 

sağlamaktadır. 1989 yılında, Bulgaristan’dan ülkemize sığınmak üzere gelen 300.000 

kişiyi aşkın Türk soylu ailenin barınmaları ve iskânı amacıyla, Yüksek Planlama 

Kurulu’nun 1990 yılında aldığı kararla Göçmen Konutları Koordinatörlüğü 
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kurulmuştur. Kanunla yapılan değişiklik sonrası, 13 Ağustos 2004 tarihinden itibaren bu 

görevi Toplu Konut İdaresi üstlenmiştir. 

 

Daha önce Kilis’e yerleştirileceği ilan edilen Suriyeli mülteciler için de TOKİ 2 bin 

konteyner ihalesini tamamlamıştır. Kilis Öncüpınar’a kurulacak konteyner ve kurulacak 

merkezi altyapının yanı sıra, 2 adet ilköğretim okulu, bir lise ile 2 adet cami inşa 

edilmiştir. Ayrıca atıl durumda bulunan Milli Eğitim binası, idari binalar, Emniyet 

Müdürlüğü binası ve Sağlık Müdürlüğü binasının kolonları güçlendirilerek yeniden inşa 

edileceği kararı alınmıştır (Anonim 2014d). 

 

Ailelerin acil konut ihtiyacına yanıt verebilmek üzere, Türkiye’nin 17 ilinde, toplam 23 

yerleşim merkezinde göçmen konutları inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. TOKİ, bu 

kapsamda toplam 23.495 adet konut projelerinin koordinasyonunu üstlenmiştir. Bu plan 

doğrultusunda, konut inşaatında kullanılmak üzere Avrupa Konseyi Kalkınma 

Bankası’ndan iki dilim halinde toplam 376,7 milyon ABD doları, alt yapı projelerinde 

kullanılmak üzere ise İslam Kalkınma Bankası’ndan 10 milyon ABD doları olmak üzere 

toplam 386,7 milyon ABD doları, geri dönüşümlü kredi kullanılmıştır. Ayrıca İslam 

Kalkınma Bankası’ndan sosyal hizmet yapıları için 5 milyon ABD doları da hibe kredisi 

temin edilmiştir. Konutların yanı sıra, TOKİ göçmenler için 6 adet su arıtma tesisi, 6 

adet atık toplama hattı, 6 adet okul, 7 adet sağlık ocağı ve 6 adet cami inşa etmiştir. 

Buna ek olarak 3.975 kişi göçmene de 27 adet kooperatif eliyle arsalar da sağlanmıştır 

(Anonim 2014d). 

 

2.5.7 Kaynak geliştirme ve gelir paylaşımı projeleri 

 

TOKİ, Türkiye’nin konut ve kentleşme sorunları karşısında, dar ve orta gelirli 

vatandaşlara yönelik düşük maliyetli çözümler üreterek Türkiye’deki konut sorununu 

gidermeye yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştirmiştir. İdare, faaliyette yıllar boyunca 

birçok kez köklü değişikliklerle karşı karşıya kalmış olsa da, bu süreçler TOKİ’nin 

sorunlar karşısında çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirme kabiliyetini güçlendirmiştir. 

Özellikle son yıllarda daha da belirginleşen bu dönüşüm çerçevesinde, toplu konut 

alanında kapsamlı mevzuat değişiklikleri yürürlüğe girmiş, böylece İdare’nin amaçlarını 
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gerçekleştirebilmek için gerekli finansmanı yaratacak kaynaklara ulaşabilmesinin önü 

açılmıştır. 

 

Arsa karşılığı yapılan gelir paylaşımı (hasıla) projeleri, TOKİ’nin sosyal nitelikli konut 

projelerinin finansmanı açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye’deki konut 

sorununu aşmak üzere faaliyetlerine, ortaya koyduğu farklı illerdeki çeşitli projelerle 

hızla devam eden TOKİ, bu modelini kısa vadeli sermaye giderleri ile uzun vadeli 

alacakları arasındaki boşluğu kapatmak üzere geliştirmiştir.  

 

Şekil 2.6 İstanbul Bahçeşehir’de kaynak geliştirme projesi (Anonim 2009)  

 

Kendi portföyünden arsa kullanan TOKİ, özel sektörle işbirliği yaparak projenin 

gelirinden proje yüklenicisi firmaya belli bir oran dahilinde aktarım yapmaktadır. Bu 

projelerde kullanılan arsaların TOKİ portföyünde bulunması ve dolayısıyla TOKİ 

mülkiyetinde olması, projenin mülkiyet edinim sürecinden kaynaklanabilecek süre 

kayıpları olmaksızın, hızlı bir biçimde inşa edilebilmesine olanak tanımaktadır. Bu 

modelde TOKİ, arsanın geliştirilmesi sürecini yükleniciye bırakmaktadır. Yatırımın tüm 

finansmanını karşılamak da yükleniciye düştüğünden, TOKİ proje için finansman 

arayışlarının dışında kalmış olmaktadır. Sorumlu taraf olarak, arsanın inşaata hazır hale 

getirilmesi ile ilgili tüm fiziksel ve yasal işlemleri tamamlamak ve en kısa sürede 

inşaata başlayıp bitirmek Yüklenici firma için de önemlidir. 

 

Büyük ölçekli gelir paylaşım projeleri, halen İstanbul ve Ankara gibi büyük 

metropollerde yürütülmektedir. Ödemelerin büyük bölümünü tahsil etmiş olan TOKİ, 
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gelir paylaşımı projelerinin sağladığı getirinin büyük bir bölümünü sosyal nitelikli 

konut projelerinde kullanmaktadır (Şekil 2.6). 

 

2.5.8 Restorasyon uygulamaları 

 

TOKİ, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonuna katkı 

sağlamaya yönelik verdiği kredi olanakları yanında, ortaya koyduğu bazı projelerle 

bizzat restorasyon işini üstlenmektedir. Tarihi değeri olan yapıları restore ederek şehrin 

görüntüsüne değer katmak yanında, yaşam sürelerini uzatma amacı taşımaktadır. 

 

2.5.9 Yurtdışındaki uygulamalar 

 

TOKİ, 26 Aralık 2004 tarihinde Güneydoğu Asya’da meydana gelen deprem ve tsunami 

sırasında en çok hasar gören ülkeler arasında yer alan Endonezya ve Sri Lanka’da 

toplam 1550 adet konut, okul, çarşı, ibadethane, toplum merkezi, spor sahası, hastane 

tadilatı ve restorasyon projeleri uygulamıştır (Şekil 2.7). 

 

 

Şekil 2.7 Endonezya’da konut ve okul uygulaması (Anonim 2009) 

 

8 Ekim 2005 tarihinde Pakistan’da meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem sonrasında 

ise, TOKİ söz konusu ülkede, 12 adet yönetim binası, 1’er adet cami, kolej binası, 

konferans ve sergi salonu, alışveriş merkezi, spor salonu, misafirhane, 2 adet ilkokul 

binası, 192 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi projelerini başlatmış ve yeni bir 

şehrin kurulmasına yönelik temel yapıların oluşmasına katkıda bulunmuştur (Şekil 2.8). 
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Şekil 2.8 Pakistan’da idari kompleks uygulaması (Anonim 2009) 

 

2.6 Sosyal Donatılar 

 

Yaşam alanlarının oluşturulduğu alanlarda insanların sosyal iletişime geçmesi, spor 

yapabilmeleri ve şehrin yorucu ortamından uzaklaşarak dinlenme ihtiyaçlarını 

karşılayabileceği yeşil alanlar oluşturmak; eğitim, sağlık, alış-veriş gibi ihtiyaçlarını 

görebileceği kamusal alanlar oluşturmak da en az konut üretmek kadar önemlidir. 

TOKİ’nin konut programları ve çevre düzenlemeleri kapsamında çeşitli sosyal donatı 

uygulamaları vardır. 

 

2.6.1 Konut programı kapsamında yapılan sosyal donatı uygulamaları 

 

Hanelerin konut gereksinimleri irdelendiği zaman; 

 

 Altyapısı ve ulaşımı tamamlanmış; 

 Eğitim, sağlık, kültür, ticaret gibi sosyal donatıları yeterli; 

 Parkları, bahçeleri, çevre düzeni, spor, dinlenme ve eğlence tesisleri ile insanlara 

çağdaş yaşam olanakları sunan yerleşim alanlarında ikamet etme tercihlerinin 

öne çıktığı anlaşılmaktadır. 

 

Belirtilen yaklaşımla TOKİ sadece konut değil “yaşam merkezleri” üretiyor olmanın 

bilinci ile konutların yanında aynı zamanda okullar, kreşler, sağlık ocakları, ticaret 

merkezleri, camiler ve kültürel tesisler de inşa etmektedir (Anonim 2014d). 

 

TOKİ’nin toplu konut projeleri planlanırken, bir insan hakkı olan barınma ihtiyacını 

karşılamanın yanında, insanların sağlık, eğitim ve dinlenme ihtiyaçları için gerekli 
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donatıları da düşünülmüş, sosyal açıdan bütünleşmiş yerleşimlerdir. Tüm projelerinin 

merkezine insanı yerleştiren TOKİ, aynı zamanda çağdaş bir şehir planlamacılığı 

anlayışının yerleşmesine de ciddi katkılarda bulunmaktadır. 

 

Başta büyük kentler olmak üzere, ülkemizde plansız gelişen yerleşim alanlarının ortaya 

çıkardığı teknik, ekonomik ve sosyal sorunlar, kıt kaynakların verimsiz kullanılmasına 

neden olmakta ve kent yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Toplu konut projeleri, 

nüfusu giderek artan, yapı stoku ise giderek kullanılmaz hale gelen büyük kentlerde, 

sosyal donatı ve teknik altyapısı ile birlikte kısa zamanda çok sayıda konutun 

üretilmesine olanak vermektedir. 

 

TOKİ, ürettiği yeni yaşam alanlarında yaşayan nüfusun sağlıklı bir sosyal yaşam 

sürebilmesi için projelere bütüncül bir planlama ve yönetim mantığıyla yaklaşmakta ve 

gerekli olan altyapı ve sosyal donatıların en yüksek standartlarda oluşturulmasına dikkat 

etmektedir. Projeler ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmakta ve konut alanında yeterli 

sağlık, eğitim alanlarının, ibadethanelerin, ticari ve kültürel alanlar ile hizmet 

tesislerinin bulunmasına, ayrıca sağlıklı altyapı ve ulaşım çözümlerinin üretilmesine 

dikkat edilmektedir. 

 

TOKİ, kentsel açık alanların insanların kent kimliğini benimsemesinde ve sosyal 

bütünleşmede büyük rolü olduğunun bilinciyle, projelerinde bu alanların 

düzenlenmesine büyük özen göstermektedir. Sosyal etkileşimin ve iletişimin en önemli 

araçlarından olan kentsel açık alanlar, değişik yaş gruplarının ve engellilerin 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek biçimde planlanmakta; her projede oyun, açık havada 

dinlenme ve spor faaliyetleri için mekânlar oluşturulmaktadır. 

 

2.6.2 Çevre düzenlemeleri ve ağaçlandırma 

 

TOKİ, projelerinin çevre düzenlemeleri için standartlar oluşturmuştur. Yerleşim 

projesinde yaşayan herkes için yeterli, erişilebilir, konforlu açık alan düzenlemelerinin 

varlığı, TOKİ projelerinde yaşam kalitesini arttırmakta ve memnuniyet yaratmaktadır. 

Her projede yürüyüş yolu, oturma alanları; parklara açık mini futbol veya mini 
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basketbol/voleybol/açık tenis sahalarından en az bir adet yapılmaktadır. Konut 

alanlarında, yüz konuta kadar olan projelerde bir adet, yüz konutun üzerindeki 

projelerde ise her yüz yetmiş beş konuta kadar ilave bir adet çocuk oyun alanı 

yapılmaktadır. Çocuk oyun alanlarının üç ve üçten fazla olması durumunda bir tanesi 

“engelsiz oyun grubu” ile donatılmaktadır. Proje sahasında mutlaka % 6 ile % 8 eğimli 

olacak şekilde engelli rampaları yapılmaktadır. Ayrıca, tüm projelerde atık toplama 

alanları da ayrıntılı bir biçimde planlanmaktadır. Konut üretim alanlarını kıraç 

bölgelerden seçerek, bölgenin ağaçlandırılması da sağlanmakta, çevre düzenlemeleri 

kapsamında milyonlarca ağaç dikimi ve çalı peyzajı yapılmaktadır. 

 

2.7  Kamuya Yönelik Uygulamalar 

 

Kamu kurumları için yapılan tesis ve binalar; 

 Hastaneler ve Sağlık Ocakları, 

 Okullar,  

 Yurt ve Pansiyonlar, Spor Salonları, 

 Sevgi Evleri, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Huzur Evleri, 

 Askeri Tesis ve Karakollar, 

 Diğer Kamu Kurumlarıyla Yapılan Ortak Projeler’dir. 

 

Planlama, ihale ve inşaat konusundaki deneyimlerinden güç alan TOKİ, ülkemizin diğer 

devlet kurumları ile işbirliği içinde vatandaşlar için çeşitli sosyo-ekonomik fırsatlar 

yaratmaktadır. 

 

 

Şekil 2.9 Ankara Sarayköy’de yapılan sevgi evleri (Anonim 2009) 
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TOKİ, gerçekleştirilen farklı protokoller çerçevesinde birçok farklı kamu kurumu için 

binalar inşa etmektedir. TOKİ, konut projeleri kapsamında yapılan okulların ve sağlık 

tesislerinin yanı sıra, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ile yapılan protokoller 

kapsamında, ihtiyaç bölgelerinde sağlık, eğitim, spor tesisleri, sevgi evleri ve yurtlar 

gibi birçok sosyal amaçlı tesisin yapımını da üstlenmektedir. İdare, yapımını 

tamamladığı bu tesisleri ilgili kurumlara bedelsiz olarak devretmektedir. 

 

TOKİ, uzmanlığının ihtiyaç duyulduğu her yere hizmet götürme misyonu ile Milli 

Eğitim Bakanlığı ile okul ve ek binalarının yapımı konusunda ortak bir çalışma 

yürütmektedir. İdare, Bakanlığın belirlediği arsalarda, iyi ve kaliteli eğitim verilmesini 

sağlayacak tesislerin planlama ve inşaatını üstlenmiştir. Bu projeler Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu bina ihtiyacını karşılama kararlılığının bir göstergesidir 

(Şekil 2.10). 

 

 

Şekil 2.10 Bursa Kestel’de yapılan ilköğretim okulu (Anonim 2009) 

 

TOKİ, terk edilmiş ve olanaksızlık içindeki çocuklara sevgi dolu ve üretken bir yaşam 

sürdürebilmeleri için daha iyi fırsatlar sağlama amacıyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu ile de işbirliğine gitmiş olup; çocuklarımızın sevgi dolu, ailevi bir 

ortamda bakımı için, küçük ve bağımsız binalardan oluşan sevgi evleri inşa etmektedir. 

Ayrıca, bedensel engelli çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik olarak, tekerlekli 

sandalyelerle erişilebilir engelsiz yaşam merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin 
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planlama ve yapım çalışmaları da devam etmektedir. Bunların yanı sıra, ihtiyaç olan 

bölgelerde huzurevleri, emekli evleri ve çocuk yuvaları da inşa edilmektedir. 

 

Diğer yandan TOKİ, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığı ile gerçekleştirdiği farklı protokoller kapsamında, bu kurumlarca ihtiyaç 

duyulan birçok tesis ve binanın yapımını üstlenmiştir. 

 

TOKİ eliyle ayrıca, Ankara’da Telekomünikasyon binası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı binası, Gümrük Müsteşarlığı hizmet binası; Bingöl’de Uydukent Telekom 

Santral binası; İstanbul Çatalca’da Posta İşletme Merkezi binası, Kâğıthane’de Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğüne ait Milli Arşiv Sitesi, Emniyet Müdürlüğü binaları ve 

Polis Okulları başlatılan uygulamalar arasındadır. 

 

2.8  TOKİ Tarafından Sağlanan Krediler 

 

TOKİ, kamu kaynaklı bir kurum olduğu için ürettiği projeler yanında, diğer kamu 

kurumları ve özel sektörün de konut üretimine katkıda bulunması için çeşitli teşvikler 

de bulunmaktadır. Toplu Konut İdaresi tarafından sağlanan krediler, konut, belediye, 

şehit, deprem ve restorasyon başlıkları altında toplanabilir. 

 

2.8.1 Konut kredileri 

 

14 Haziran 1997 tarihinde, 23019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Konut 

Kredileri Uygulama Yönetmeliği’ne göre TOKİ; toplu konut yapımcılarına 

(kooperatiflere, kooperatif birliklerine, sosyal yardımlaşma kurumlarına, yapımcılara-

satmak üzere konut üreten gerçek ve tüzel kişiler ve belediyelere) konut ve altyapı 

inşaatları için kredi desteği sağlamakla görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir. 
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2.8.2 Belediye projeleri kredileri 

 

14.11.1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye Arsaları 

Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair 

Yönetmelik” çerçevesinde; belediye mülkiyetinde en az 400 adet konutun sığabileceği 

büyüklükte, toplu konut yapımına fiziki açıdan ve maliyetler açısından engel olmayan, 

Valilik tarafından Toplu Konut Alanı olarak ilan edilmiş bölgelerde, Belediye ve İdare 

işbirliği ile geliştirilen ve konut büyüklüğü 100 metrekareyi geçmeyen toplu konut 

projelerine kredi desteği verilmektedir. 

 

2.8.3 Şehit kredileri  

 

21 Eylül 1991 tarih ve 20998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Terör Malülleri ile Dul ve Yetimlerine 

Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” kapsamında, belirtilen koşullara uyan 

durumlarda, Toplu Konut İdaresi şehit ailelerine kredi sağlamaktadır. 

 

2.8.4 Deprem kredi uygulamaları 

 

15 Ekim 2003 tarih ve 25260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik 

kapsamında, TOKİ’ye, afetten etkilenen bölgelerde, afetzedelere kuracakları 

kooperatifler aracılığıyla uygun şartlarda konut ve işyeri kredisi açılmasına ilişkin 

yetkiler sağlanmıştır. 

 

2.8.5 Restorasyon kredileri 

 

2005 yılında başlatılan, tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve 

restorasyonu için kredi uygulaması kapsamında, TOKİ, tarihi kent dokularının 

sağlıklılaştırılmasına yönelik, yerel yönetimlerin öncülüğü ve koordinasyonu ile 

gerçekleştirilecek projelere öncelik tanımaktadır. 
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2.9  TOKİ’nin Görev Alanı Kapsamında Faaliyetleri 

 

TOKİ Kanun ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken, mevzuatının öngördüğü 

çerçevede faaliyetlerini çeşitli usul ve esaslara göre yerine getirmektedir. Bu kapsamda 

TOKİ’nin başlıca faaliyetleri aşağıda özet olarak sunulmuştur:  

 

03.05.2006 tarih ve 26157 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa 

Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 2. maddesinde kapsamı 

belirlenmiştir (Anonim 2014d): “Bu Yönetmelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 

satış, devir, intikal, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi ve arsa satışı karşılığı 

gelir paylaşımı işleri ile uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara 

ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetlerinin temininde 

uygulanacak iş ve işlemleri kapsar”. Söz konusu ihale yönetmeliği incelendiğinde 

faaliyetlerini çeşitli yöntemlere göre yaptığı görülmektedir: 

 

Kuralı satış yöntemi; İdare tarafından satılması planlanan taşınmaz sayısından daha 

fazla talep olması durumunda başvuranlar arasında kura çekilişi yapmak suretiyle 

alıcıların belirlendiği satış yöntemidir. İdarece satılması planlanan taşınmaz sayısından 

daha fazla talep olması durumunda başvuranlar arasında kura çekilişi yapmak suretiyle 

alıcılar belirlenir. 

 

Açık satış yöntemi; herhangi biri veya birkaçıyla satışa sunulduğu halde, yeterli sayıda 

talep gelmemesi nedeniyle satılamayarak İdare stokunda kalan taşınmazlar ile 

satıldıktan sonra satış sözleşmesinin feshedilerek İdare stokuna çekilen taşınmazların; 

belirlenen muhammen bedelleri üzerinden İdarece ilan edilen tarih aralığında satışa 

aracılık eden bankalara başvurulması suretiyle başvuru önceliğine göre alıcıların 

belirlendiği satış yöntemidir. 

 

Ön talep toplama ile satış yöntemi; nüfusu 40.000 kişi ve altında olan ilçe ve beldelerde, 

gayrimenkul alıcısının talebi Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediyeler aracılığıyla belirlenen 

satış yöntemidir. 
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Açık artırmalı satış yöntemi; İdare’ce bir gayrimenkul için belirlenen muhammen 

bedelin alıcılar arasında fiyat arttırarak oluşturduğu en yüksek fiyat üzerinden alıcısının 

belirlenmesine yönelik satış yöntemidir. 

 

Pazarlık ile satış yöntemi; muhammen bedeli ve satış esasları İdare tarafından 

belirlenmiş olan satışı yapılacak projelerde yer alan gayrimenkullerin toplu satışında ve 

satışa konu gayrimenkullerin maliyetinin altında olmamak şartıyla nihai satış fiyatının 

belirlendiği satış yöntemidir. Kapalı teklif ile satış yöntemi; tekliflerin kapalı zarf 

usulüyle yazılı olarak alındığı satış yöntemidir. 
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3. ALAN ÇALIŞMASININ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

3.1 Alan Çalışması Kapsamında İncelenen Projelerin Tanıtımı 

 

Ankara İli Yenimahalle İlçesi’nde TOKİ’nin yapımını tamamlayarak, maliklerin 

yerleşimine açtığı projeler yanında bir kısmı tamamlanmış ve oturmaya hazır hale 

gelmiş ve yerleşimin hala başlamadığı şantiye şeklinde birçok projesi bulunmaktadır: 

 

 Ankara İli Yenimahalle İlçesi’nde TOKİ’nin yaptığı, biten veya devam eden konut 

uygulamaları: TOKİ’nin yaptığı ve yerleşime açtığı veya yapımı devam eden 

projelerinin çok büyük projeler olması ve bu nedenle etap etap yapılması projelerin 

tamamlanma süresini uzatmaktadır. 

 

 AOÇ Mahallesi 960 adet konut, 1’er adet; kreş, cami, sağlık ocağı ve 32 derslikli 

ilköğretim okulu inşaatı ile ada içi, genel altyapı ve çevre düzenleme işi (Park Çiftlik 

Konutları): Sitenin önceki unvanı Yenimahalle İlçesi TOKİ AOÇ konutları olup, 

İstanbul Yolu üzerinde çiftlik kavşağına varmadan sağ tarafta, her tarafa yakın, merkezi 

bir konumda bulunmaktadır (Şekil 3.1, Şekil 3.2). 

 

Proje; 7 adet 4+1 daireleri bulunan CK blok ile 11 adet 3+1 daireden oluşan BK blok 

olmak üzere toplam 18 blok 960 adet daireden oluşmaktadır. Dairelerden bazıları çeşitli 

bakanlıklara ait lojmanlardır. Sitenin hemen yanı başında okulu, sağlık ocağı, kreşi ve 

camisi bulunan sosyal donatılı toplu yapı özelliği taşımaktadır. Ayrıca sitenin giriş 

kısmına yakın alana, içinde alışveriş merkezi olan bir ticaret alanı yapılmış ve inşaatı 

halen devam eden bölümler bulunmaktadır. 

 

İstanbul Yolu ile sitenin arasında kalan pasif yeşil alanda Büyükşehir Belediyesi; 

içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, spor sahaları, çocuk oyun alanları bulunan park 

yapmış, peyzaj çalışmalarında bulunmuştur. Sitenin çevresi ve blokları, ileri teknoloji 

güvenlik kamera sistemiyle donatılmış, girişe ayrıca özel güvenlik tarafından yönetilen 

güvenli geçiş kontrol sistemi konulmuştur. 
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Asansörler, ısınma sistemleri, ortak alan aydınlatmaları ve hidrofor sistemi 4 büyük 

dizel jeneratör tarafından beslenmektedir. 

 

 

Şekil 3.1 Park Çiftlik’ten genel görünüm (Anonim 2014) 

 

 

Şekil 3.2 Park Çiftlik’ten genel görünüm (Anonim 2014) 
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Yeşil alanlar otomatik sistem ile sulanmaktadır. Site sakinlerinin araçları OGS sistemine 

kayıtlı olup, stikır ile otomatik giriş yapmaktadırlar. Siteye giren tüm araçlar kayıt altına 

alınmaktadır. İstanbul Yolu yaya girişinde ise göster-geç anahtarlıklar kullanılmaktadır. 

 

Yukarı Kurtçu Kuyupınar Mevkii (Turkuaz Vadisi Projesi): Ankara Eskişehir yolunda, 

Çankaya Üniversitesi karşısında bulunan Turkuaz Vadisi Projesi çok aşamalı bir proje 

olup, bölge etapları şeklinde yapılmıştır. 

 

Projede 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer aldığı her bloğa ait açık otoparkı, çardağı ve 

oyun parkları ile site sakinlerine yaşam alanları oluşturulmuştur. Proje içerisinde sağlık 

ocağı, okul, camii, spor alanlarına yer verilmesi yanında, etrafında alışveriş merkezleri, 

üniversite bulunan bir konumda yer almaktadır. Proje içerisinde yapılan etaplar 

aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir: 

 

* 1. Bölge 1152 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, ada içi altyapı ile çevre düzenlemesi 

inşaatı işi, 

* 2. Bölge 712 adet konut, 1’er 24 derslikli ilköğretim okulu, spor salonu, ticaret 

merkezi, camii, kütüphane, kreş ile ada içi altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* 3. Bölge 1272 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, ada içi altyapı ile çevre düzenlemesi 

inşaatı işi, 

* 4. Bölge 726 adet konut ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* 5. Bölge 564 adet konut, 1’er 24 derslikli ilköğretim okulu, 32 derslikli lise, ticaret 

merkezi, camii, sağlık ocağı, kreş, 2 adet spor salonu ile ada içi altyapı ile çevre 

düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Turkuaz Vadisi 2. Etap 426 adet konut ile ada içi altyapı ve çevre düzenlemesi 

inşaatı işi. 

 

 Demetevler Mahallesi 740 adet konut, 1’er adet ilköğretim okulu, karakol, sağlık 

ocağı ile inşaatı ile genel, ada içi altyapı ve çevre düzenleme işi: 13 blok konut ve 4 ayrı 

blokta sosyal hizmet alanlarını kapsayan bir projedir. 740 adet konut yanında sosyal 

donatı alanlarına da sahip olacak bu projede, 1’er adet ilköğretim okulu, karakol, sağlık 

ocağı yapılması, altyapı ve çevre düzenlemesinin de yapılması planlanmıştır. 
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 Yapracık Projesi: Konum olarak, Ankara-Eskişehir yolunun 29. kilometresinde 

olup, bulunduğu alan itibariyle geniş olması çok büyük bir proje ortaya çıkmasına yol 

açmıştır. Etaplar halinde yapımı devam eden ve bir yandan da yerleşimin başladığı 

Yapracık Projesi kapsamında yer alan işler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 

* Ankara Yapracık 1. Bölge 698 adet konut inşaatı ile ada içi, genel altyapı ve çevre 

düzenlemesi işi (Şekil 3.3), 

* Ankara Yapracık 2. Bölge 822 adet konut inşaatı ile ada içi, genel altyapı ve çevre 

düzenlemesi işi, 

* Ankara Yapracık 3. Bölge 592 adet konut, 1 adet 32 derslikli ilköğretim okulu, ada içi 

ve genel altyapı ile çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Yapracık 4. Bölge 1014 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Yapracık 5. Bölge 226 adet konut, 1 adet 32 derslikli ilköğretim okulu, 1 adet 

24 derslikli lise ile altyapıları ve çevre düzenlemesi inşaatı işleri, 

* Ankara Yapracık 6. Bölge 488 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Yapracık 7. Bölge 1190 adet konut, altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Yapracık 8. Bölge 732 adet konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Yapracık 9. Bölge 448 adet konut, 1 adet 32 derslikli lise, 1 adet cami ile 

altyapıları ve çevre düzenlemesi inşaatı işleri, 

* Ankara Yapracık 10. Bölge 504 adet konut, 1’er adet cami ve kreş ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Yapracık 11. Bölge 554 adet konut, 1 adet 32 derslikli ilköğretim okulu ile 

altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi, 

* Ankara Yapracık 12. Bölge 948 adet konut, 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre 

düzenlemesi işleri, 

* Ankara Yapracık 13. Bölge 578 adet konut ile altyapısı ve çevre düzenlemesi inşaatı, 

* Ankara Yapracık 14. Bölge (Şekil 3.4) 430 adet konut, 1 adet 32 derslikli ilköğretim 

okulu, 1 adet 24 derslikli ilköğretim okulu inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi, 

* Ankara Yapracık 358 adet konut, 1 adet sosyal tesis ile altyapı ve çevre düzenlemesi 

inşaat işidir. 
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 Pamuklar Mahallesi 422 adet konut, 61055-61056 ada gecekondu dönüşüm inşaatı 

ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatı işi: Kentsel dönüşüm projesi kapsamında 7 blok 

422 adet konuttan oluşan bu projede konutların iki farklı tipte yapılması planlanmıştır. 

Gecekondu tarzı yerleşimin olduğu Pamuklar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm 

uygulaması kapsamında yapılan bir proje olup, orada oturan hak sahiplerine öncelik 

vermek suretiyle alt ve orta düzey gelir grubuna yönelik olarak yapılmıştır. 

 

 

Şekil 3.3 Yapracık Konutları’ndan genel görünüm (Anonim 2014) 

 

 

Şekil 3.4 Yapracık 14. Bölge Konutları’ndan genel görünüm (Anonim 2014) 
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 Macunköy Mahallesi 408 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi 

2010 yılında 1. etap olarak başlayan proje, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2. ve 

3.etap uygulamaları ile birlikte devam etmektedir. Gecekondu tarzı yerleşimin olduğu 

Macunköy Mahallesi’nde kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında yapılan bir proje 

olup, orada oturan hak sahiplerine öncelik vermek suretiyle alt ve orta düzey gelir 

grubuna yönelik olarak yapılmıştır. 

 

3.2 İncelenen Park Çiftlik Konutları’nda Kullanıcı Memnuniyetinin Analizi 

 

Ana kütle grubu olarak seçilen bu konutlarda oturan 960 adet daire malikinin % 5’i 

örneklem grup olarak seçilmiş (48 kişi), analiz çalışmasına yardımcı olması bakımından 

sayının tam olması hesap edilerek toplam 50 örneklem grubu hedefi konulmuş ve 

yönetime aidat ödemek için gelenlerden yöneticinin de desteği ile yüz yüze görüşme ve 

anket çalışması tamamlanmıştır. Anket çalışmasına 19 Ekim 2013 tarihinde başlanmış 

ve 17 Ocak 2014 tarihinde tamamlanabilmiştir. Maliklerin ankete katılımlarını 

yükseltmek için soru formunun ilk sayfasında çalışmanın amacı açıklanmış ve ayrıca 

uygulama aşamasında anketin amacı sözlü olarak açıklanmıştır. Kişilerin ankete 

katılmak istememelerine ilave olarak her soruda yaşadıkları sıkıntıları da ekleyerek 

cevap vermeleri, bazı sorulara cevap verilmek istenmemesi, site yönetimine kişilerin 

aidat toplama dönemlerinde yoğun olarak gelmeleri ve konutlarda ikamet edenlerin 

gündüz saatlerinde konutlarında bulunmamaları gibi nedenlerle anketin tamamlanma 

süresi öngörülenden daha uzun olmuştur. Anketin uygulanması sonrasında elde edilen 

veriler istatiksel olarak toplandıktan sonra analizi yapılmıştır. 

 

3.2.1 Konut edinen kişilerin demografik ve ekonomik özellikleri  

 

Anketin birinci bölümünde konutu satın alan kişi ile ilgili veri elde edebilmek amacıyla 

doğrudan kişiyi ilgilendiren sorulara yer verilmiş olup, bunların genel olarak analizi 

yapılmıştır. Proje alanından konut satın alanların önemli bir çoğunluğunun 56 ve üzeri 

yaşta olduğu ortaya çıkmıştır. Maliklerin çoğunluğunun emekli olan veya emekliliğe 

hazırlanan kişilerden oluştuğu değerlendirmesi yapılabilir. TOKİ’nin orta ve üst gelir 

grubuna yönelik olarak yaptığı Park Çiftlik Konutları’nda uygun fiyatı nedeni ile 
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birikimlerini değerlendirmek isteyen kişilerin, konut tercih ettikleri gözlenmiştir. Bu 

görüşü destekleyen bir diğer sonuç konut satın alanların % 90’ının hem üniversite 

mezunu olması, hem de gelirlerinin 2001 TL üstünde olması, % 52’sinin aylık gelirinin 

3001 TL ve hatta % 22’sinin aylık gelirinin ise 4001 TL’nin üzerinde olmasıdır. 

Konutta yaşayan aileler genellikle çekirdek aile şeklinde olup, konut edinimine arkadaş 

veya tanıdıklardan alınan bilgilere göre karar verildiği belirlenmiştir.   

 

Seçilen proje alanından konut satın alanların % 44’ü 56 yaş ve üzeri yaşlarda, % 26’sı 

46-55 yaş aralığında ve % 26’sı ise 36-45 yaş aralığında bulunmaktadır. Konutların 

edinimini tercih edenlerin yaklaşık % 96’sının 36 yaş ve üzerindeki yaşlardaki 

maliklerden oluştuğu görülmektedir (Şekil 3.5). 

 

 

Şekil 3.5 Görüşülen kişilerin yaş gruplarına göre dağılımı 

 

Proje alanından konut satın alan maliklerin eğitim durumları incelendiği zaman, ankete 

katılanların % 90’ının üniversite mezunu olduğu görülmüştür. Genel olarak görüşülen 

maliklerin konut edinimine karar verme sürecinde çevre koşulları ve daha önce konut 

satın alan maliklerin niteliklerini araştırarak tercih yaptıkları yönünde değerlendirme 

yapılması mümkündür (Şekil 3.6). 
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Şekil 3.6 Konut satın alanların eğitim durumu 

 

Ankete katılan ailelerin % 38’inin aylık gelirinin 2001-3000 TL aralığında, % 30’unun 

3001-4000 TL aralığında ve % 22’sinin ise 4001 TL ve üzerinde olduğu saptanmış olup, 

görüşülen kişilerin yaklaşık % 52’sinin aylık gelir seviyesinin 3001 TL ve üzerinde 

olduğu ve doğal olarak hanelerin orta ve üst gelir grubunda olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Proje alanında ikamet eden maliklerin kamu ve özel sektörde çalışanların 

bulunduğu, özellikle kamuda çalışanlardan orta ve üst düzey gelir seviyesine sahip 

(hakim, savcı, idari kademede yetkili görevliler, milletvekili gibi) maliklerin olduğu 

gözlenmiştir Şekil 3.7). 

 

 

Şekil 3.7 Konut satın alanların aylık ortalama gelirleri 
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Konutta yaşayan birey sayısına ilişkin soruya verilen cevaplara göre görüşülen ailelerin 

% 28’i konutta 2 kişi yaşadıklarını ve % 34’ü ise 3 kişi yaşadıklarını söylemiştir. Anket 

sonuçlarına göre hanelerin % 64’ünde ailedeki birey sayısının 3 kişi ve altında olduğu 

için ve projeden konut edinen hanelerin genel olarak çekirdek aile şeklinde 

tanımlanmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapılabilir (Şekil 3.8). Ancak proje 

alanındaki ikamet eden ailelerin genellikle emekli ve olgun kişilerden oluşması, konut 

piyasasında mobilite ve özellikle el değiştirmenin nispeten düşük düzeyde olmasına ve 

bu sorunun taşınmaz değerindeki artışın sınırlı düzeyde kalmasına etki edeceği açıktır.   

  

 

Şekil 3.8 Satın alınan konutta yaşayan kişi sayısı 

 

Birçok kentte hanelerin, taşınmaz ve özellikle konut edinim kararlarını etkileyen 

faktörlerin bilinmediği ve bu sorunun konut pazarlaması ile ilgilenen kişi ve kurumların 

strateji geliştirme başarısını etkilediği bilinmektedir. Proje alanında konut satın alınması 

ve edinim kararının verilmesinde etkili olan kişi ve kurumlara ilişkin soruya, görüşülen 

kişilerin yaklaşık % 60’ı arkadaş ve tanıdıkları, % 28’i TOKİ’nin ilanları ve web 

sayfasında proje ile ilgili olarak verilen haberler ve kalan %12’si ise diğer bilgi 

kaynaklarını kullandığını belirtmişlerdir. Bu sonuca göre proje alanında konut satın 

alanların yakın çevrelerini de etkileyerek söz konusu projeden konut edinimini 

etkiledikleri ve kentlerde sık kullanılan “ev alma komşu al” sözünü destekleyen 
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güvenilir komşuya sahip olma fikrinin, uygulamada yaygın olduğunu göstermektedir 

(Şekil 3.9). 

 

 

Şekil 3.9 Konut satın almada etkili olan bilgi kaynakları   

 

3.2.2 Satın alınan konutlara ilişkin sonuçların değerlendirilmesi  

 

TOKİ’nin yaptığı konutlardan satın alan maliklerin % 96’lık kısmı konutları genel 

olarak kullanışlı bulduklarını belirtmişlerdir. Konutlarda yaşayan ailelerin çekirdek aile 

yapısı özelliği gösterdikleri, konutlarda kullanılan malzemelerin kalitesinin maliklerce 

kullanışlı bulunmadığı, bağımsız bölümlerde önemli ölçüde imalat hataları nedeni ile 

ilgili yaşanan sorunlarla ilgili muhatap bulunamadığı veya nadiren şikayet için teknik 

kişilerce ziyaret edilmiş olsa bile mevcut sorunlara kalıcı çözüm bulunamadığı 

vurgulanmıştır. Bu çerçevede maliklerin kendi imkanları ile sorunlarına çözüm bulmak 

zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. Konutlarda ısınma sorunu olmadığı ve görüşülen 

kişilerin tamamına göre ısı yalıtımının iyi yapıldığı, ancak ses yalıtımı ile ilgili 

şikayetlerin de neredeyse bütün katılımcılarca ifade edildiği gözlenmiştir. Genel olarak 

üretilen konutların depreme dayanıklı olarak değerlendirildiği ve sağlamlık ile ilgili 

şikayetin olmadığı gözlenmiştir.  

 

İncelenen proje alanında konut alanların kullanışlılık özelliği ile ilgili soruya, maliklerin 

yaklaşık % 96’sı söz konusu taşınmazları kullanışlı buldukları ve kalan kısmının çeşitli 
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sorunlar nedeni ile taşınmazları kullanışlı bulmadıkları saptanmıştır. Projeden konut 

edinen hanelerin çekirdek aile yapısı özelliğini gösterdikleri ve genel olarak konutların 

3+1 ve 4+1 olarak inşa edildiği ve belirtilen özelliklerdeki konutların maliklerce 

kullanışlı bulunduğu gözlenmiştir (Şekil 3.10). 

 

 

Şekil 3.10 Alınan konutun kullanışlılık değerlendirmesi  

 

Alınan konutta kullanılan malzemelerin kalitesi ile konutun fiyat ilişkilerine ilişkin 

malik değerlendirmesi de alınmıştır. Görüşülen kişilerin % 94’ü “inşaatta kullanılan 

malzemelerin kalitesinin beklentileri karşılıyor mu sorusuna” olumsuz cevap verdikleri 

veya bu görüşe katılmadıkları görülmüştür. Neredeyse projeden konut edinen bütün 

maliklerin satın alma sonrasında konutta tamirat işi (ıslak zemin, kapılar, kapı kolları, 

mutfak dolapları, pencereler gibi) ile ilgilenmek ve bu işlere ayrıca harcama yapmak 

zorunda kaldıklarını belirtmiş (Şekil 3.11) olması, malzeme –kullanım-fiyat ilişkisinin 

olumlu bulunmadığının göstergesidir. 
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Şekil 3.11 Alınan konutlarda kullanılan malzeme ve fiyat ilişkisi 

 

Konutu aldıktan sonra karşılaşılan imalat hataları konusunda muhatap bulunması ve 

sorunların giderilme biçimine ilişkin soru ile ilgili olarak görüşülen kişilerin % 96’sı 

özellikle kullanılan malzemelerin kaliteli olmaması nedeniyle sorun yaşadıklarını, ancak 

yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak muhatap bulamadıklarını veya bulsalar bile çözüm 

için gelen kişilerin çözüm üretmede yetersiz kaldıklarını beyan etmişlerdir (Şekil 3.12). 

 

 

Şekil 3.12 Alınan konutlarda karşılaşılan sorunların giderilmesi durumu 

 

TOKİ konutlarında ısınma sorununa genel olarak rastlanılmamaktadır. Konutun ısı 

yalıtımının iyi olduğunu beyan eden maliklerin oranı genel olarak yüksek düzeydedir. 
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İncelenen projede oturan maliklerin % 98’lik bir kısmı ısı yalıtımının iyi olduğunu 

beyan etmiş ve genellikle ısınma ile sorun yaşanmadığını vurgulamışlardır (Şekil 3.13). 

 

 

Şekil 3.13 Satın alınan konutun ısı yalıtımı 

 

Konut projesinin yer ve malzeme seçimi ve yapım kalitesi, gürültü kontrolü ve ses 

yalıtımı konuları arasında ilişki bulunmaktadır. Proje alanında görüşülen kişilerin 

neredeyse tamamına yakını konutlarının ısı yalıtımının iyi olduğunu ifade etmelerine 

karşın, tersine neredeyse tamamına yakını (% 94’ü) ses yalıtımının çok kötü olduğunu 

ve hatta bir alt ve üst katta oturan kişilerin normal olarak konuşmalarının duyulduğunu 

ve bunun da yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir (Şekil 3.14). 

Konutlarda özellikle mücavir karayolunun trafik ve gürültüsü başlıca rahatsızlık 

kaynağı olarak görülmektedir.  
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Şekil 3.14 Satın alınan konutun ses yalıtımı 

 

Proje alanından edindikleri konutu genel olarak kullanışlı bulanların oranı % 94 iken, 

konutun tuvalet, banyo ve mutfak gibi mekanlarının kullanışlılık ve ihtiyaçları 

karşılama düzeyine ilişkin olarak maliklerin % 90’ının olumsuz değerlendirme 

yaptıkları gözlenmiştir (Şekil 3.15). İlke olarak konut seçiminde etkin olan 

parametrelerin başında konutun konumu ve yeri ile konutun temel özellikleri 

bulunmaktadır. Gerek önceki araştırma sonuçları, gerek bu çalışma kapsamında 

incelenen hanelerden alınan değerlendirme sonuçlarına göre konutun seçiminde 

özellikle bulunulan kat ve yön, iç mekanların boyutlandırılması, banyo ve balkon sayısı 

ve kullanım olanakları, mutfak, oturma mekanlarının boyutlandırılması, ısınma ve 

aydınlatma gibi özelliklerinin belirleyici olduğu ortaya konulmuştur (Tanrıvermiş vd. 

2013). 
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Şekil 3.15 Satın alınan konuta ilişkin tuvalet, banyo ve mutfağın kullanışlılık durumu 

 

Kullanılan malzeme ve teknik özellikleri arasında depreme dayanıklılık ile ilgili soruda 

maliklerin % 94’ü depreme dayanıklı bir binada oturduklarını düşündüklerini beyan 

etmişlerdir. Bu sonuca göre proje alanından konut satın alanların mühendis ve mimar 

gibi teknik meslek dallarından olmadıkları veya kullanılan malzeme, proje ve inşaat 

kalitesi hakkında objektif değerlendirme yapmamaları gerektiği varsayıldığı zaman 

genel olarak TOKİ’nin sağlam bina inşa ettiği algısının bulunduğu ve inşaat kalitesine 

yönelik olarak maliklerde olumlu beklentinin mevcut olduğu düşünülebilir (Şekil 3.16). 

 

 

Şekil 3.16 Konutun depreme dayanıklılık algısı 
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Ankete katılanların % 94’ü satın aldıkları konutu, genel olarak kullanışlı bulduklarını 

belirtmelerine rağmen, % 86’lık kısmı konutun genişliğini aile bireyleri açısından 

yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Genel olarak proje alanında taşınmaz edinen 

hanelerin çekirdek aile yapısına sahip olmalarına karşın, konut brüt alanının yeterli 

bulunmaması, hanelerin daha rahat yaşama istekleri ve özel alanı bulunan yaşam alanı 

talepleri ile ilişkili bulunmaktadır (Şekil 3.17). 

 

 

Şekil 3.17 Satın alınan konutun genişlik durumu 

 

Konutu satın aldıktan sonra yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun bir süre tadilat işiyle 

uğraşanların özellikle kullanılan malzeme kalitesini beğenmedikleri gözlenmiştir. Konut 

aldıktan sonra tadilat işiyle uğraşan maliklerin oranının % 98 olması, malzeme seçimi 

ve uygulama yönlerinden yaşanan sorunun büyüklüğünü açıklamaktadır (Şekil 3.18). 

 

 

Şekil 3.18 Konutun satın alınmasından sonra tadilat yapılma durumu  
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Ankete katılan maliklerin önemli bir çoğunluğu (% 86) apartman girişlerini ve 

asansörlerin yerlerini kullanışlı bulmadıkları gibi, kapasitelerinin de her bir binada 

oturan kişi sayısı ile uyumlu olmadığını belirtmişlerdir (Şekil 3.19). İlke olarak proje 

geliştirme sürecinden önce kapsamlı sürüm ve piyasa araştırması ile ihtiyaç analizi 

yapılmadığından, belirtilen nitelikteki sorunların yaşanması olağan bulunmaktadır.   

 

 

Şekil 3.19 Konutun bulunduğu ana taşınmazın girişi ve asansör yerlerinin durumu 

 

3.2.3 Toplu konut projesinin yerine ilişkin görüş ve değerlendirmeler  

 

Konutların bulunduğu yerin konum olarak Yenimahalle İlçe Merkezi’ne yakın olması, 

maliklerin rahat bir şekilde şehir merkezine ulaşarak işlerini ve alışverişlerini 

yapabilmesi, sosyal anlamda yaşamlarını kolaylaştıran bir unsur olmuştur. Birçok 

malikin yeşil alanların yetersizliğinden söz etmesine karşın, özellikle büyükşehir 

belediyesi tarafından sitenin çevresinde peyzaj düzenlemesinin yapılması, spor aletleri 

tesisi ve yürüyüş-koşu alanı inşa edilmesi ile söz konusu taleplerin büyük ölçüde 

karşılanmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Ancak konut alanına ilişkin en büyük sorun 

otopark alanının yetersizliği sorunudur. Çarpıcı bir sonuç olarak, her bloğun önünde 

park alanı yapılmasına rağmen, kapasite sorununa bağlı olarak maliklerin % 92’si 

tarafından otopark alanı ve açık-yeşil alanların yetersiz bulunduğu vurgulanmıştır.  
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Toplu konut bölgesinde sosyal imkanlarla ilgili olarak, sosyal imkanların yeterli 

olduğunu belirten kişilerin oranı yaklaşık % 92 olmuştur. Bu durum maliklerin 

ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmadıklarını göstermektedir (Şekil 3.20).  

 

 

Şekil 3.20 Alınan konutun çevresindeki sosyal imkanların durumu 

 

Sosyal imkanların önemli ölçüde yeterli olduğunu söylerken, yaşanılan toplu konut 

alanında kamu hizmetlerini (eğitim, sağlık ve güvenlik gibi) yeterli düzeyde alabildiğini 

beyan eden maliklerin oranı (% 96) da oldukça yüksek bulunmuştur. Bu sonuca göre 

incelenen konut alanının ilçe ve hatta ana kent merkezine oldukça yakın ve ulaşımının 

da kolay olması nedeni ile kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığı değerlendirilebilir 

(Şekil 3.21). Buna ilave olarak konutlarda ikamete eden kişilerin sosyo-ekonomik 

nitelikleri de kamu hizmetlerine erişim üzerinde etkili olmaktadır.  

 

 

Şekil 3.21 Alınan konutun bulunduğu yerdeki kamu hizmetlerinin durumu 
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Konutun bulunduğu alanda maliklerin % 88’ine göre yeterli açık-yeşil alanın 

bulunmadığı ve belediye tarafından bu eksikliği gidermek için sitenin çevresine 

yürüyüş-koşu-spor alanının tesis edildiği ifade edilmiştir (Şekil 3.22). 

 

 

Şekil 3.22 Alınan konutun çevresindeki yeşil alan durumu 

 

Konutun bulunduğu alanda yeterince oyun alanı ve açık hava spor aletleri varlığı ile 

ilgili soruya maliklerin % 98’i olumsuz cevap vermiştir. Hem site içindeki binaların 

çevresinde, hem de sitenin çevresinde belediye tarafından tesis edilen yeşil alan ve 

içinde mevcut oyun alanı ve spor aletlerinin, maliklerin söz konusu ihtiyacının 

giderilmesine büyük ölçüde hizmet ettiği anlaşılmaktadır (Şekil 3.23). 

 

 

Şekil 3.23 Alınan konutun çevresindeki oyun alanı ve spor aletlerinin durumu 
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Toplu konut bölgesinde otopark alanı ve yeterliliği konusunda sıklıkla sorun 

yaşanmaktadır.  TOKİ tarafından seçilen proje alanlarında inşaat emsalinin yüksek 

olması ve projede kapalı otopark alanına önem verilmemesi nedeni ile otopark 

sorununun önemli ölçüde yaşandığı gözlenmektedir. Bina aralarına otopark alanı 

yapılmasına rağmen daire sayısına göre otopark alanı planlanmadığından park ihtiyacı 

karşılanamamakta, malikler araçlarını site dışına park etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu 

sorun nedeni ile maliklerin % 92’si otopark alanının yetersiz olduğunu beyan etmişler 

ve sorun önemli memnuniyetsizlik kaynağı haline dönüşmüştür (Şekil 3.24). 

 

 

Şekil 3.24 Alınan konutun otopark alanı durumu 

 

İlçe merkezinin yürüme mesafesinde yakın olması ile alanın otobüs ve metro 

bağlantısının olması gibi alternatifler sayesinde maliklerin % 98’ine göre proje alanında 

ulaşım sorunu yaşanmamaktadır (Şekil 3.25). Ayrıca konutlarda oturan maliklerin gelir 

seviyesinin yüksek olması ve buna bağlı olarak araç sahipliğinin fazla olması toplu 

taşıma araçlarına talebi azalttığından genel olarak ulaşım önemli bir sorun olarak 

gözükmemektedir. 
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Şekil 3.25 Alınan konutun şehir merkezi ile ilişkisi 

 

Toplu konut alanında binaların oturuş düzeni, park ve oyun alanları gibi etmenler 

birlikte düşünüldüğünde toplu konut alanının planlı bir yerleşim alanı olarak 

değerlendirilmesine ilişkin maliklerin % 90’ının olumsuz cevap verdikleri saptanmıştır. 

Burada otopark alanının yetersizliği ön plana çıkmakta, adeta bina sakinleri aracını 

evine yakın ve güvenli bir ortama park etmek için yarışa girmektedirler (Şekil 3.26).  

 

 

Şekil 3.26 Alınan konutun yerleşim alanı durumu 

 

TOKİ tarafından oluşturulan geçici site yönetiminin çalışmalarına ilişkin soruya ankete 

katılan maliklerin % 90’a yakın bir kısmı site yönetiminin çalışmalarından memnun 

olmadıkları ve yönetimin sorunlara çözüm üretmede yetersiz kaldığını ifade etmişlerdir 

(Şekil 3.27). Sitelerin işletme döneminde önemli sorunların yaşandığı ve seçilen 

yöneticilerin de site yönetimi konusunda bilgi sahibi olmadıkları dikkati çekmektedir.  
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Şekil 3.27 Alınan konutla ilgili site yönetiminin hizmetleri  

 

TOKİ’nin halkla ilişkiler ve bilgi edinme taleplerine karşı verilen hizmetleri ile ilgili 

olarak ankete katılanların önemli çoğunluğunun (% 90’ı) TOKİ’nin halkla ilişkiler ve 

bilgi edinme taleplerine yönelik hizmetlerini yetersiz buldukları ve genel olarak 

belirtilen konularda hizmet sunumundan memnuniyetsizliğin yüksek düzeyde olduğu 

saptanmıştır (Şekil 3.28). Bu sonuç proje alanında hizmet sunumunun müşteri odaklı 

olmadığını ve edinim sonrası yaşanan sorunların çözümlenmesi için oluşturulan 

yönetim modelinin de başarılı bulunmadığını göstermesi bakımından ilginç 

bulunmuştur. Bu bakımdan site ve tesis yönetimi alanında kentlerde yeni bir iş alanının 

geliştirilmesinin zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

 

Şekil 3.28 TOKİ’nin halkla ilişkiler ve bilgi edinme talepleri hizmetleri 
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3.2.4 Konut finansmanına ilişkin sorular 

 

Konut satın alan maliklerin % 98’i konut fiyatlarını uygun bulduklarını ve ev sahibi 

olabilmek için proje alanından konut satın aldıklarını ifade etmişlerdir. Kişilerin gelir 

durumları nispeten iyi olduğundan, konutların edinim maliyeti ve kredi kullanım 

düzeylerinin değişken olduğu, kredi vade (süre) ve taksit tutarlarının ödeme güçleri 

bakımından önemli bir etken olmadığı gözlenmiştir.  

 

Konut alımında maliklerin önemli bir kısmı tarafından taksit sayısının etken olarak 

görülmediği dikkati çekmektedir. Maliklerin % 88’lik bir kısmının konut alımında taksit 

sayısı konusunda araştırma yapmadığı ve taksit sayısını önemsemediği gözlenmiş olup, 

bazı kişilerin indirim yapılması nedeniyle peşin alımı tercih ettiği tespit edilmiştir  

(Şekil 3.29). 

 

 

Şekil 3.29 Alınan konutun taksit sayısının etkisi 

 

Konut satın alımında maliklerin fiyat tercihleri ve edinim kararları ile ilişkisi de 

irdelenmiştir. Görüşülen kişilerin % 96’sı konut alımında ilan edilen satış fiyatlarını 

uygun buldukları ve doğal olarak alım kararı verdikleri gözlenmiştir (Şekil 3.30). 

Bununla birlikte maliklerin konutun piyasa fiyatı – kira getirisi ilişkisini yeterince iyi 

yapamadıkları ve yatırım kararlarının verilmesinde rasyonel davrandıkları gibi 

hususların özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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Şekil 3.30 Alınan konutun fiyatı 

 

Konut alan maliklerin % 88’i alım aşamasında taksit tutarına özel önem vermediklerini 

ve hatta hiç dikkate almadıklarını beyan etmişlerdir. Birçok kişinin ilan edilen satış 

fiyatı üzerinden önemli ölçüde indirim yapılması nedeniyle peşin alımı tercih ettiği 

gözlenmiştir (Şekil 3.31). 

 

 

Şekil 3.31 Alınan konutun taksit miktarı 

 

Proje alanında konut edinen maliklerin % 88’i konutun gelecek yıllarda değer 

kazanacağını düşünerek seçim yaptığını ve yatırım amaçlı olarak taşınmaz edindiklerini 

beyan etmişlerdir (Şekil 3.32). Konut ediniminde değerlenme ve yatırım kazancının öne 

çıktığı gözlenmiştir.  
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Şekil 3.32 Alınan konutun alımı ile yatırım ilişkisi 

 

Önceki soruda yatırım amaçlı taşınmaz edinimi öne çıkmakla birlikte ankete katılan 

maliklerin % 88’inin konutu öncelikle kendi ikametleri için seçtikleri ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 3.33). Esasen yatırım amaçlı edinim ile öncelikle ikamet amaçlı 

taşınmazı değerlendirme çelişkili gibi görülse bile, emsal kira ve kira parasında tasarruf 

olanağının bulunduğu ve zaman içinde konutu, konut ile ikame etme avantajının 

oluşacağı gözden uzak tutulmamalıdır.    

 

 

Şekil 3.33 Konutu satın alırken ev sahibi olma düşüncesinin varlığı 

 

TOKİ’nin uzun vadeli ödeme seçeneğinin konut alımında etkisi de proje alanından 

konut edinenler yönünden irdelenmiştir. Ankete katılan maliklerin % 88’i konut 
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ediniminde uzun vadeli ödeme seçeneğinin önemli bir etkisinin olmadığını ve edinim 

tercihini etkilemediğini beyan etmişlerdir (Şekil 3.34). Proje alanından taşınmaz 

edinenlerin genellikle orta ve yüksek gelirli olmaları ve düzenli gelirlerinin olmasının, 

söz konusu değerlendirmenin yapılmasında etkili olduğu vurgulanmalıdır.  

 

 

Şekil 3.34 TOKİ’nin uzun vadeli ödeme seçeneğinin etkisi 

 

Görüşülen maliklerin % 92’sinin konutun taksitlerini ödemede zorlanmadığı ve sadece 

% 4’lük kısmının ise biraz zorlandığı gözlenmiştir. Proje alanından konut satın alanların 

gelir durumlarının iyi olmasının bu değerlendirmede etken olduğu açıktır (Şekil 3.35). 

 

 

Şekil 3.35 Alınan konutun taksitlerinin ödenmesi durumu 
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Ankete katılan maliklerin % 88’i konut alımında gelecek yıllarda taşınmazın 

değerleneceğini ve olası satış kararının verilmesinde ödenen bedelden daha fazlasının 

elde edilebileceği yönünde değerlendirme yapmışlardır (Şekil 3.36). Buna göre 

taşınmaz edinim kararında konutun değer kazanması olasılığının, piyasa fiyatından ve 

bedelin ödenmesinde uygulanan taksitlendirmeden çok daha etkili olduğu açıktır.     

 

 
Şekil 3.36 Konutu satın almada değerleneceği düşüncesinin varlığı 

 

TOKİ konutlarının satışında taksit tutarındaki artışın memur maaş artışına endekslendiği 

ilan edilmiş olsa da, maliklerin taksit sayısı ve artış oranına ilişkin görüşleri de 

alınmıştır. Taksitlerin artış oranının normalliği ve bilgilendirmede olduğu gibi 

uygulamanın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ankete katılan maliklerin % 92’si 

ödenen taksitlerin artış oranının normal olmadığı ve yapılan bilgilendirmeye uygun 

yapılmadığını beyan etmişlerdir (Şekil 3.37). 

 

 

Şekil 3.37 Taksit ödemelerinin artış oranlarından memnuniyet ilişkisi 
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Konut edinim kararlarında hanelerin getiri-taksit-maliyet ilişkisine verdikleri önemin 

bilinmesi, yatırım kararlarının rasyonelliğinin irdelenmesinde önemli bir parametre 

olarak görülmektedir. Ankete katılan maliklerin % 90’ı konutu satın almada toplam 

edinim maliyetini hesap ederek, ne kadar para ödemesi gerektiğini bilerek satın alma 

kararını verdiklerini beyan etmişlerdir. Görüşülen maliklerin eğitim seviyesi ve gelir 

düzeylerinin yüksek olması, bu değerlendirmenin ortaya çıkmasında etken olmuştur 

(Şekil 3.38). 

 

 

Şekil 3.38 Konuta ödenecek toplam miktarın hesaplanıp hesaplanmadığı 

 

3.3 Yapılan Alan Çalışmasına İlişkin Bilgiler ve Ortaya Konulan Bulgular 

 

Yenimahalle İlçesi’nde yapımı tamamlanan veya devam eden TOKİ projelerinde 

yapılan alan ve anket çalışmalarının sonuçlarına göre proje alanında konut edinen 

hanelerin beklentilerinin karşılanma düzeyleri irdelenmiş ve çalışma sonuçlarının yeni 

projelerin geliştirilmesinde karar organları için önemi vurgulanmıştır. Özellikle ilçe 

sınırları içinde devam eden projelerde anket çalışmasının yapılamaması ve önemli 

sorunların yaşanması nedeni ile maliklerin anket sorularını cevaplamak istememesi gibi 

nedenlerle hedef kitle olarak Park Çiftlik Konutları’nın seçilmesi zorunlu olmuştur. 

Deneklerin çalışmaya zaman ayırması için site yönetiminden de destek alınarak, 

aidatlarını ödemeye gelen kat maliklerinden örneklem grubunun oluşturulması zorunlu 

olarak tercih edilmiştir. Hedef kitlede karşılıklı görüşme yöntemi kullanılarak 50 

örneklem alınmış ve hazırlanmış olan anket soruları yöneltilerek soru-cevap şeklinde 

araştırma yöntemi uygulanmıştır.  
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Anket çalışması sonucunda, maliklerin genel olarak konutlardan memnun oldukları, 

ancak bunun yanında ses yalıtımı, otopark ve yeşil alan eksikliğinin genel bir sorun 

olarak kabul gördüğü sonucuna varılmıştır. İncelenen proje alanında olduğu gibi, 

TOKİ’nin birçok projesinde hedef kitlenin orta ve üst gelir grubu bireyler ve haneler 

olduğu, sosyal konut projesi ve toplam konut üretimi içinde sosyal konutların payının 

düşük düzeyde kaldığı açıktır. Özellikle TOKİ’nin alt gelir grubu ile kentsel dönüşüm 

alanları ve gecekondu önleme bölgelerinde inşa ettiği konutların toplam içindeki 

payının artırılmasının gerekli olduğu ve bu yolla TOKİ projelerine yapılan eleştirilerin 

de asgari düzeye çekilebileceği değerlendirilmektedir. Esasen TOKİ’nin temel hedefleri 

arasında düşük gelirli haneler ile gecekondu alanlarının dönüşümüne yönelik konut 

projelerine finansman sağlamak için orta ve üst gelir gruplarına yönelik konut projesi 

uygulamasının yapılabileceği ve hizmet sunumunda kalite, çeşitlilik ve sürekliliğin 

sağlanmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir. Dolayısı ile orta ve yüksek gelirli 

hanelerin tercih ettikleri TOKİ Park Çiftlik Projesi gibi alanlardan konut satın alan 

kişilerin edinim maliyeti, taksit sayısı ve taksit tutarı gibi mali büyüklükleri fazlaca 

eleştiri konusu yapmadıkları ve hatta birçok malikin indirimli fiyat nedeni ile peşin 

alımı tercih ettikleri gözlenmiştir. 

 

Anayasa’da tanımlanan sosyal devlet ve TOKİ’nin temel işlevleri birlikte ele alındığı 

zaman TOKİ’nin proje sepetinde incelenen örnekte olduğu gibi rant projeleri yerine, 

sosyal konutların yüksek pay almasının isabetli olacağı açıktır. Ancak proje finansmanı 

ve kendi kendini finanse eden projelerin geliştirilmesi nedeni ile son yıllarda rant amaçlı 

imar tadilatları ile hasılat paylaşımı gibi modellerin öne çıktığı gözlenmektedir. 

TOKİ’nin gelecek yıllarda yapacağı projelerde belirtilen hususlara ve özellikle kullanıcı 

beklentilerinin tatmin edilmesine özel önem vermesi gerekmektedir. Özellikle konut 

projelerinde ses yalıtımı, ıslak zeminde kullanılan malzemelerin kalitesi, otopark 

kapasitesi ile açık-yeşil alan ayrılması gibi konularda yapılan eleştiriler dikkate alınarak 

projelerin geliştirilmesi ve çok katlı bina hayatının getirdiği yaşam şeklinin etkilerini 

azaltmak için site içerisinde yeterli sosyal ve spor olanaklarına yer verilmesi zorunlu 

görülmektedir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişe paralel olarak ülke genelinde yığınsal 

göçler meydana gelmiş, kentleşme süreci hızlanmış ve konut gereksinimi önemli ölçüde 

artış göstermiştir. Bu dönemde konut arzı efektif talebe göre belirlenmiş, ödeme gücü 

olmayan kesimin konut gereksinimi, büyük oranda yasal olmayan yöntemlerle 

karşılanmaya çalışılmış ve bu yüzden büyük kentlerde önemli bir gecekondu sorunu 

ortaya çıkmıştır. Devlet, ödeme gücü düşük olan ailelere yönelik, kredi imkanları 

sağlamak yanında, yoğun talebi karşılamak için yasal düzenlemelerle mevcut 

gecekondu bölgelerini, çok katlı ve ruhsatlı yerleşim alanlarına dönüştürmeye yönelik 

politikayı benimsemiş ve bu uygulamaları halen sürdürmektedir. 

 

1980 sonrasında konut sunum biçimleri daha çok üst ve üst-orta gelirli grubun talebine 

göre oluşmuş, özellikle nüfusu yoğun yerleşim alanlarında güvenlik gibi etkenlerin de 

ön plana çıkması ile dışa kapalı yerleşim alanlarına olan talep artmıştır. Özel sektörün 

kar amacı ile üst gelir gruplarının talebini karşılamaya yönelik konut üretimi 

yapmasının yanı sıra, Emlak Bankası’nın ve TOKİ’nin kaynakları da genel olarak 

belirtilen biçimde kullanılmıştır. Doğal olarak, konut sektörü bir rant getiri alanı olarak 

görülmüş, alt gelir grubuna yönelik konut ihtiyacının karşılanması kapsamında fazla 

proje üretilememiş, bu alan daha çok kamu kaynaklarından fazla destek göremeyen 

kooperatiflere bırakılmıştır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılamaması nedeniyle, 

kooperatiflerin de üyeleri yeterince koruyamaması, inşaatların zamanında 

tamamlanamaması veya çok uzun süren inşaatların getirdiği maliyetlere katlanma 

zorunluluğunun doğması, maliklerin sosyo-ekonomik durumları nedeni ile büyük 

ölçüde başarılı olamamıştır.  

 

Günümüzde TOKİ, başta konut olmak üzere Türkiye’deki yapı sektöründe bütün yetki 

ve sorumlulukları bünyesinde toplayan, etkin özelliklere sahip ve çok farklı 

fonksiyonları olan bir kamu kurumu ve gayrimenkul geliştirme idaresi niteliğini 

kazanmıştır. Alt gelir grubuna yönelik konut üretimine önem vermemekle eleştirilen 

TOKİ’nin nicelik olarak yaptığı konutları, gerçekleştirdiği performansı ve sahip olduğu 

gücü göz ardı etmemek gerekir. TOKİ’nin sahip olduğu yetkinin olumlu bir sonuç 



61 
 

alınabilecek şekilde kullanılması sistematize edilmesi veya bazı özelliklerinin 

farklılaştırılması gerekir. Özellikle TOKİ’nin bundan sonra uygulayacağı projelerde, 

yapılan araştırma ve analizlerde ortaya konulan durum ve sonuç önerileri doğrultusunda 

hareket ederek, yapılan eleştirileri minimize edebilmesi mümkündür. 

 

Temel görevi artan konut ihtiyacını planlı bir şekilde karşılamak ve özellikle dar 

gelirlilere yönelik konut projeleri yapmak ve ayrıca yeni uydu kentler kurarak büyük 

şehirleri rahatlatmak olan TOKİ, bu işlevini 2985 sayılı Tolu Konut Kanunu’nda 

yapılan değişiklikler sonrası verilen yetki ve görevler sayesinde ortaya koyduğu 

projelerle 2001’den sonra daha etkin ve aktif bir şekilde yapmaya başlamıştır. Bununla 

birlikte TOKİ’nin gerçekleştirdiği projeler ve yaptığı uygulamalara ilişkin çeşitli 

eleştiriler de yapılmakta olup, başlıca eleştiri konuları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

  Konut projelerindeki sosyal alan eksikliği, iç içe geçmiş binalar arasında yeteri 

kadar ortak alana yer verilmemesi, konut alanlarında yoğunluğun yüksek 

tutulması, çevre kalitesi ve binaların aralarında kalan mesafe açısından rahatsız 

edici bir durum, kalite açısından da olumsuz bir faktör olmaktadır. 

 Şehrin dokusu ve projenin yapıldığı alanlar düşünülmeden yürütülen farklı 

şehirlerdeki benzer binalar, dolayısı ile mimari ve estetik açıdan yoksunluk söz 

konusudur. Uygulanan toplu konut örneklerinin, kentlerin farklı noktalarında 

ortaya çıkardığı silüetler yan yana konulsa, mimari tasarımda belli bir anlayışın 

eksikliği, tek düzelik ve pek çok özelliği tartışılabilecek olan kitlesel kent 

parçalarının oluşturduğu değişik bir sosyal etkileşimin oluştuğu söylenebilir. 

Planlama anlayışında tip proje odaklı, küçük değişikliklerle oluşturulmuş 2+1 ve 

3+1 konutlar çoğunluktadır. Asıl hedef, bir barınak veya nasıl olursa olsun bir ev 

yapmak değil, kullanıcıya memnuniyet duyarak yaşayacakları bir ortam 

yaratmak olmalıdır. 

 Yapılan konutlarda kullanılan kalitesiz malzeme ve bloklar arasında rastlanan 

standart dışı uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan sorunlar vardır. Detaylardan ve 

kötü işçilikten kaynaklanan birçok sorun belli bir süre TOKİ’nin 

sorumluluğunda çözülse de, yaşanan mekanlarda genellikle banyo, mutfak ve 

tuvaletlerdeki bakım onarım işleri kullanıcıyı mağdur etmektedir. Tesisat 

problemleri, iç mekanların yapı elemanlarındaki birleşim noktaları, yer ve duvar 
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döşeme malzemelerindeki işçilik kalitesindeki yetersizlikler ile binalara dış 

cepheden bakıldığında çok kısa bir süre sonra görülen cephe çatlamaları veya 

dökülmeleri, boya bozulmaları en çok rastlanan yapım kusurlarıdır. 

 Arsa temini konusu ele alındığında, TOKİ’nin hazine arazilerini arsa haline 

getirip, planlamasını ve onayını kendi bünyesinde yaparak kısır döngü içinde 

çalışan bir sistemle yürüttüğü görülmektedir. TOKİ’nin kamu arazisi bulunan 

her yere proje yapmak gibi bir eğilimi vardır; yani sahip olduğu yetki ve 

görevleri çok geniş yorumlayarak yeşil alanları imara açması (Sakarya Karaman 

ve Camili’de yapılan eleştiriler vardır.), ucuz arsa maliyeti sayesinde ıslah 

edilmesine rağmen detaylı analiz çalışmaları yapılmadan zemini çok sağlam 

olmayan yerleri tercih ettiği (Samsun Kuzey Yıldızı ve Samsun-Çarşamba 

örnekleri) söylenebilir. 

 

Araştırma sonuçlarına göre TOKİ projesinden konut alanların kullanılan malzemeyi 

kaliteli bulmadıkları ve bundan dolayı ankete katılanların % 98’inin konutu satın 

aldıktan sonra tadilat işi ile uğraşmak zorunda kaldıkları tespit edilmiştir. Genel olarak 

ısı yalıtımı sorunu olmadığını düşünseler de ses veya gürültü yalıtımının kötü olması 

öne çıkan bir sorun olarak gözlenmiştir. Proje alanındaki her binada en az iki asansörün 

bulunmasına rağmen, çok katlı binalar ve her katta dört dairenin bulunması asansörlerin 

yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bunun yanında asansör yerlerini ve apartman 

girişlerinin yerini beğenmeyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur (% 86).  

 

Öne çıkan en önemli sorunlardan biri de daire sayısına göre yeterli olmayan otopark 

alanlarıdır. Bina girişlerine ve aralarına otopark alanı yapılmasına rağmen, daire 

sayısına oranlandığında otopark alanı yeterli gelmemekte ve bu sorun maliklerin 

araçlarını site dışına park etmelerine neden olmakta ve memnuniyetsizlik kaynağı olarak 

görülmektedir. Aynı şekilde sosyal alanların yetersizliği ve yeteri kadar yeşil alan 

ayrılmaması gibi eleştiriler olmasına rağmen, söz konusu projenin bitişiğine belediye 

tarafından yapılan dinlenme ve spor yapabilmeye yönelik alanlar ihtiyacı karşılar hale 

gelmiştir. 

 



63 
 

Bütün bu eleştiriler ışığında yapılması gereken Anayasa’nın Konut Hakkı başlıklı 57. 

maddesinde yer alan “Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir 

planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut 

teşebbüslerini destekler” hükmüne uygun olarak; kentlerin kimliklerini kaybetmesine 

izin vermeden vatandaşları çağdaş, güvenilir, sağlam konutlara kavuşturmak, temel 

felsefe olarak kabul edilmelidir. Böylece kentsel dönüşümle şehirler 

yenilenirken;  şehrin mimari dokusuna uygun, sosyal yaşamı teşvik eden uygulamalara 

yer verilmelidir. 

 

Kullanıcı memnuniyeti ve konut üretimi, yalnızca ev sahibi olmaya bağlanmamalı, 

konut üretiminde niceliğin yanı sıra, nitelik de önemsenmelidir. Bu çerçevede TOKİ’nin 

konut üretimi doğal, ekolojik ve kültürel değerleri ortaya çıkaran kimlikli bir mimarlık 

anlayışı çerçevesinde daha yaşanabilir ve kaliteli çevreler oluşturmaya yönelmelidir. Bu 

anlamda akademik çevreler tarafından yapılan çalışmaları, sivil toplum örgütleri ve 

çeşitli kesimler tarafından yapılan eleştirileri, alan (anket) çalışmalarının sonuçları ve 

bütün paydaşların görüş ve önerilerini göz ardı etmeden, süzgecinden geçirerek 

projelerini ortaya koyması hem eleştirileri azaltacak, hem de sadece konut üretmek değil 

yaşanabilir ve özellikli yaşam alanları oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. 
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EK   

TOKİ KONUTLARI MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ 

Değerli Malikler; 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim 

Dalı’nda Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bu anket, programı bitirme ödevi olarak 

“Ankara İli Yenimahalle İlçesinde TOKİ’nin Yaptığı Konutlarda Memnuniyet 

Durumu”  konusunda araştırma yapmak için hazırlanmıştır. Ankete katıldığınız 

için teşekkür ederiz. Bilgi İçin: İsmail IŞIK-0 505 256 17 56 

 

A. KONUT SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

1- Konutu aldığınız projenin adı nedir? 

…………………………………………………………………………….. 

2- Adınız ve Soyadınız. 

…………………………………………………………………………….. 

3- Mesleğiniz. 

…………………………………………………………………………….. 

4- Yaşınız. (Konutu satın aldığınız zaman) 

a) 25 ve altı  b) 26-35  c) 36-45  d) 46-55  e) 56 ve üzeri 

5- Eğitim durumunuz. (Konutu satın aldığınız zaman) 

a) Okur-yazar değil  b) İlköğretim c) Lise  d) Üniversite  e) Yüksek 

Lisans ve üstü 

6- Aylık aile geliriniz 

a) 1500 liradan az b)1501-2000 c) 2001-3000 d) 3001-4000 e) 4001 ve 

üzeri 

7- Konutta yaşayan birey sayısı 

a) 1 kişi  b) 2 kişi c) 3 kişi  d) 4 kişi  e) 5 ve 

üzeri 

8- Satın aldığınız konutu hangi yoldan buldunuz? 

a) Gazete ilanı b) İnternet c) Tanıdıktan öğrendim d) TOKİ’den 

takip ederek öğrendim e) Diğer  
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B. ALINAN KONUTA İLİŞKİN SORULAR 

1- Aldığım konutu genel olarak kullanışlı buluyorum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

2- Aldığım konutta kullanılan malzemelerin kalitesi, aldığım fiyata göre 

beklentilerimi karşılıyor. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

3- Konut aldıktan sonra karşılaştığım imalat hataları konusunda muhatap 

bulabildim ve sorunlar giderildi. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

4- Konutun ısı yalıtımının iyi olduğunu düşünüyorum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

5- Konutun ses yalıtımının iyi olduğunu düşünüyorum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

6- Tuvalet, banyo ve mutfak çok kullanışlı yapılmış ve ihtiyaçlarımızı karşılıyor. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

7- Kullanılan malzeme ve teknik özellikleri bakımından, depreme dayanıklı bir 

binada oturduğumu düşünüyorum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 
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8- Satın aldığım konutun genişliği, ailemiz için yeterli büyüklüktedir. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

9- Konutu satın aldıktan sonra yaşadığım sorunlar nedeniyle uzun bir süre tadilat 

işiyle uğraştım. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

10- Apartmanın girişi ve asansör yerleri kullanışlı ve ihtiyacı karşılıyor. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

 

C. TOPLU KONUTUN YAPILDIĞI YERE İLİŞKİN SORULAR 

1- Toplu konut bölgesinde sosyal imkanlar (alış-veriş merkezi, eczane,  terzi, 

cafe…v.s.) ihtiyaca cevap verecek şekilde yapılmıştır. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

2- Yaşadığım toplu konut alanında yeterli düzeyde kamu hizmetlerini (eğitim, 

sağlık, güvenlik…v.s.) alabiliyorum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

3- Konutumun bulunduğu alanda yeterli yeşil alan vardır. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

4- Konutumun bulunduğu alanda yeterince oyun alanı ve açık hava spor aletleri 

vardır. 
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a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

5- Toplu konut bölgesinde yeterince otopark alanı vardır. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

6- Şehir merkezi ile ulaşım sorunu yoktur. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

 

7- Toplu konut alanının geneli düşünüldüğünde planlı bir yerleşim alanıdır. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

8- TOKİ tarafından oluşturulan geçici site yönetiminin çalışmalarından 

memnunum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

9- TOKİ’nin halkla ilişkiler ve bilgi edinme taleplerine karşı verilen 

hizmetlerinden memnunum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

 

D. KONUT FİNANSMANINA  İLİŞKİN SORULAR 

1- Konutu satın alırken taksit sayısını düşünerek aldım. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 
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2- Konutu satın alırken uygun fiyatı nedeniyle tercih ettim. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

3- Konutu satın alırken taksit miktarını düşünerek aldım. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

4- Konutu satın alırken değerleneceğini düşünerek yatırım amacıyla aldım. 

a)Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

5-  Satın alırken ev sahibi olabilmek amacıyla aldım. 

a)Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

6- TOKİ’nin uzun vadeli ödeme seçeneği konut almamda etkili oldu. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

7- Satın aldığım konutun taksitlerini öderken zorlanıyorum. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

8- Konutu satın alırken ileride getireceği kazancı düşünerek aldım. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum  

9- Ödediğimiz taksitlerin artış oranı normal ve yapılan bilgilendirmede olduğu 

gibidir. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 
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d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum 

10-  Konutu satın alırken toplam maliyetini hesap ederek satın aldım. 

a) Kesinlikle katılmıyorum  b) Katılmıyorum  c) Kararsızım 

  

d) Katılıyorum  e) Kesinlikle katılıyorum          

 

Bitti, teşekkürler... 
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