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“Kent sorunlarına aldırmayan bir yurttaş sessiz bir yurttaş değil 

kötü bir yurttaştır.”  

            Perikles M.Ö. 4301 

GİRİŞ 

 

Günümüzde kapitalist düzenin küresel yayılımı sonucunda metalaştırma 

kapsamında her şey piyasa ekonomisi içerisinde malzeme olarak kabul edilmektedir. 

Bu süreçte toprak ve üzerindeki yapılar ekonomide mal konumuna gelmiştir. Konut, 

yatırım ve tüketim aracı olmasının ötesinde, temel insan haklarından barınma 

ihtiyacının karşılanması için gereklidir. Konut hakkı, onurlu bir yaşam hakkı niteliği 

ile, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25.maddesinde, 1966 yılındaki Birleşmiş 

Milletler Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Sözleşmesinde, 1996 Habitat II 

İstanbul sonuç bildirgesinde de yer almaktadır.  

Konut ihtiyacı psikolojide temel gereksinmelerinden biri olarak 

görülmektedir. Özellikle Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisinde de yer alan “barınma 

ihtiyacı” (konut ihtiyacı olarak da algılanabilir) “güvenlik”(safety) kısmında 

bulunmakta ve  2. öncelikte (beslenmeden sonra)2 yer almaktadır. Bunun yanında 

toplumsal olarak barınma sorununun ne şekilde giderildiği de ayrıca büyük önem 

taşımaktadır. Sorunun gideriliş biçimi kişinin statüsünü etkilemekte; ev sahibi olma 

ve sahip olunan evin fiziksel özellikleri, kişiyi tanımlayan önemli öğelerden biri 

konumuna gelmektedir. Ayrıca maddi boyutuyla da bakıldığında kişi konut sahibi 

olduğunda kapitalist sistemin belirli dönemsel ya da süregelen krizlerinden bir 

                                                 
1 Yapı Dergisi, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, sayı 5 (Mart-Nisan 1974 ), s. 23. 
2 Drew Westen, Psychology: Mind, Brain&Culture, USA, John Wiley & Sons Inc., 1999, s. 448. 
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ölçüde bağımsız kalmakta, ekonomik olarak daha özgür bir birey konumuna 

gelmektedir.  

Bunun sonucunda insan hayatında büyük önem taşıyan “konut sorunu”, özü 

birey olan kent yapısı içinde de en önemli ve en zor çözülen sorunlarından biri 

konumuna gelmiş ve kentsel yaşamı bütünüyle etkileyen bir etmen olmuştur. 

Konut sorununun kentsel yapı içerisindeki bu büyük önemi, özellikle son beş 

yüzyıl içerisinde dünyada gerçekleşen büyük değişimler sonucu giderek artmıştır. 

18. yüzyılda başlayan sanayi devrimi ile birlikte kentlerdeki büyüme hızı artmış, 

tarımdaki makineleşme aynı miktar toprağın daha fazla insanı besleyebilmesini 

sağlamıştır. Böylece tarım sektörü dışında kalan insanlar, kentlerdeki sanayi 

sektörüne hazır işgücü oluşturmuştur.3 İnsanlar kentlere artan sayılarla göç etmeye 

başlamışlardır. Bunun sonucu, kentler gittikçe büyümüş, önceleri tarih sahnesine 

savunma amaçlı olarak ortaya çıkan kentler birer endüstri merkezleri halini alarak, 

zamanın askeri komutanlarının ve din adamlarının tercihleri yönünde tasarlanan 

kentler gereken yeni duruma uyum sağlamakta zorluk çekmeye başlamıştır.4  

Kentleşme çabalarını plan dışına çıkartan bu kontrol dışı büyüme 

(kalabalıklaşan kentler5), mekanları, istemi karşılayamaz bir konuma getirmiştir. 

Hızlı kentleşme en başından beri sanayi merkezi (Manchester, Leeds, Bradford,…) 

olarak kurulan kentlerde herhangi bir soruna yol açmamasına karşın, sonradan sanayi 

                                                 
3 << http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanayi_Devrimi>>, ( Erişim tarihi:08.12.2006). 
4 Thomas Hall, Planning Europe’s Capital Cities, London, E & FN Spon, 1997,s. 9,10,44-47. 
5 2008 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlası olan 3.3 milyar kişinin, 2030 yılında ise 5 
milyardan fazla kişinin kentlerde yaşayacağı hesaplanmaktadır. (UNFPA state of world population 
2007 ”Unleashing potential of  Urban Growth”, <<http://www.unfpa.org/swp/2007/presskit/pdf/ 
sowp2007_eng.pdf>>, ( Erişim tarihi:28.07.2007)). 
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yarışına katılan kentlerde (Londra, Paris, Berlin,…)6 mekanlar yetersiz bir konuma 

gelmiştir. 

Ekonomide bir piyasanın işlemesi için kaynağın sınırlı ya da üretilemez 

olması yani “kıtlık koşulları” gereklidir, böylece fiyatı belirleyecek mal değişimi 

piyasası ortaya çıkabilir. Harvey’e göre “Kıtlığın ortadan kaldırılması durumunda, 

kapitalist düzen içinde üretken varlığın kaynağı olan piyasa ekonomisi çöker.” Bu 

yüzden piyasa sürecini destekleyen  “kıtlığın kaybolmamasını sağlamak üzere birçok 

kurum ve mekanizma oluşturulmuştur.(mali, hukuksal, siyasal, eğitimsel, v.b.)”7  

Sanayi sektöründeki bu gelişme ile beraber sistem içerisinde  basit olarak tek 

üretilmeyen varlık durumuna getirilen “fiziksel mekan” aşırı değer kazanmıştır.  

Mekanın fiziksel olarak değer kazanmasının yanında; yönetim şekli liberal 

demokrasi olarak ön plana çıkan mevcut kapitalist sistemin kapitalist birikimi 

destekleyen sistemi kapsamında kişileri ev sahibi olmaya yönelten bir durum da 

ortaya çıkarılmakta, maddi olan her şey satılmaya çalışılmaktadır. Kişi malvarlığı 

kadar vatandaş olmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde de bakılırsa Birinci Dünya 

Savaşı öncesi insanların büyük çoğunluğunun sahip olmadığı evlerde yaşadığı 

görülmektedir. İngiltere örneğinde, Birinci Dünya Savaşı zamanında insanların 

sadece %10’unun kendi sahip oldukları evlerde yaşadıkları belirtilmektedir. Bu o 

dönemin devlet yapıları içerisinde normal karşılanabilecek bir durum olarak kabul 

edilebilmektedir. İngiltere’de, Birinci Dünya savaşından yarım yüzyıl sonra ev 

sahipliği oranı %50’lere, 1980’de %56.2, 1985’te ise %61.9’a ulaşmıştır.8 Bu veriler 

                                                 
6 Friedrich Engels, Konut Sorunu, çev. Güneş Özdural, 2. baskı, Ankara, Sol Yayınları, 1992,s.8. 
7 David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, çev. Mehmet Moralı, İstanbul, Metis Yayınları, 2006, 
s.131-132. 
8 John Doling, Janet Ford ve Bruce Stafford, The Property Owing Democracy, England, Gower 
Publishing Company, 1998, s. 5. 
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dikkate alındığında bireyler açısından taşınmaz pazarlarının gittikçe hareketlendiğini 

ve kişilerin kendi evlerine sahip olmaya çalıştıklarını göstermektedir.  

Ancak bütün bu sorunlara karşın ülkeler konut sorununu uzunca bir süre 

görmezden gelmiştir. Öncelliğini emperyalist ve ulusçu hareketlere vererek gelişen 

ülkeler; günümüzde de küreselleşmenin ve neo-liberal yaklaşımların da etkisiyle 

yeterli ve gerekli konut politikalarını geliştir(e)memiştir. 

Bunun nedeni, gelişmekte olan bu ülkelerde,  yabancı bağımlılığının  

azaltılması gayretiyle kaynakların ekonomik bağımsızlık ve sanayileşme yönünde 

kullanılmasıdır. Böylece aşırı değer artışına uğrayan konut sorununa bir  çözüm 

bulmak için yeterli düzeyde kaynak ayrılmamış; konuya gereken önem 

verilememiştir.9  

Konut sorununun hiçbir biçimde çözülmemesinin diğer nedeni yapısal 

karmaşadır. Kent yapısının ve üretim süreçlerinin karmaşıklaştırılması ve bunun 

sonucunda insanların toplum içerisinde yaptıkları işlere ve çevrelerine 

yabancılaşmasına neden olmuş,  bireyin olgu üzerindeki yetkisi alınmış, kişi 

tamamıyla piyasa mekanizmasının eline terk edilmiştir. Bu durum, yeterli sermaye 

birikimine kavuşması olanaksız hale getirilen işçi ve orta sınıf bireylerinin kendi 

yetersizliklerine özgü bir sorun olarak gösterilmiştir.10 

Öbür gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik 

atılımlar yapılması ve kentlerin gelişmesine karşın, soruna gereken önem 

verilmemiştir. Kapitalist anlayışın da yaygınlaşması ile birlikte, gelişmiş ülkelere 

oranla daha geç de olsa konut sorununun ortaya çıktığını görmekteyiz. Özellikle, 

                                                 
9 Ali Alp, Modern Konut Finansmanı, 2. baskı, Yayın No. 51, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu, 
2000, s.29-33, 52, 143, 144, 192. 
10 Engels, Konut Sorunu, s.54-73. 
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Kurtuluş Savaşı sonrası yeni çağdaş kimliği ile Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu 

sürecinde, yoğun bir şekilde kentleşmeye de ağırlık verilmiştir. Çağdaş kentleşme 

modeli olarak başkent seçilen Ankara gerekli yasal ve teknik  düzenlemelerle diğer 

kentlerimize öncülük etmiştir. Ancak  1929 yılında Amerika’da başlayarak 1930 

yılında dünyaya yayılan ekonomik buhran sonucunda, ülkeler ve bölgelerarası 

dengesizlikler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde hükümetlerin iç ve dış politikalarında 

devrimleri gerçekleştirmek, milli birlik ve bütünlüğü korumak hedefleri ön planda 

yer almaya başlamıştır.  

Dünya ülkeleri gibi önceliklerini değiştirmek zorunda kalan Türkiye’de,  

Ankara dışında, ki o da daha sonraları önemini yitirecektir, planlı ve düzenli bir 

kentleşme  gerçekleştirilememiştir.11 Kentleşme alanına uzak kalınması sonucunda,  

özellikle 2. Dünya Savaşına kadar su yüzüne çıkmayan konut sorunu, 1945 

sonrasında konut sorununu yaratan koşullardaki hızlı artışla birlikte belirgin bir 

biçimde ortaya çıkmıştır. Konut sorunu artık ülkemizin kaçınılamaz bir sorunu 

haline gelmiştir. Hükümetin öncelikli  programına alınarak gerekli önlemlerin 

alınılacağı belirtilmiştir.12 Gecekondu kavramı da ilk kez bu yıllarda ortaya 

çıkmıştır. 

Hükümetlerin konut sorununu programlarına dahil etmelerine karşın gerekli 

önlemlerin alınmaması ya da alınan önlemlerin sürekliliğinin sağlanamaması sonucu, 

ki bunun nedeni olarak idareyi devralan her hükümetin bir önceki hükümetin 

uygulamalarını değiştirmeye devam etmesi gösterilebilir, kararlı bir konut politikası 

                                                 
11 Fehmi Yavuz, Ankara’nın İmarı ve Şehirciliğimiz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları, No.21-3, 1952, s. 10, 108-111. 
12 16. Hükümet Programı(1. Saka Hükümeti(10.09.1947-10.06.1948)) için bknz. 
<<http://www.tbmm.gov.tr/ambar/HP16.htm>>, ( Erişim tarihi:08.04.2006). 
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oluşturulamamıştır. Oluşturulan politikalar, sistemin bütünü yerine parçaları 

çözmeye odaklandıklarından kalıcı bir başarı sağlanamamıştır.  

TEZİN AMACI 

Tezin amacı Türkiye’deki konut sorununa ve bu konudaki uygulamalara 

olabildiğince nesnel bir biçimde değinmek, bu güne kadar benimsenmiş bulunan 

değişik konut politikalarının ne kadar başarı sağladığını ortaya koyabilmek ve 

konuyla ilgili olarak neler yapılması gerektiğini saptayabilmektir. Bu amaçla yasal 

ve siyasal belgelere ek olarak konut pazarı sorunlarını anlamak için geniş ölçüde 

demografik ve makroekonomik eğilimleri de dikkate aldım. Genel olarak, konut ile 

ilgili ulusal ve uluslararası yaklaşımları değerlendirmeye çalıştığım  tezimde, 

Başkent Ankara örneği üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.  

Bu çalışma esnasında temel aldığım varsayımlardan ilki, konut sorununun 

küresel  niteliğidir. Sorunun tek tek bütün ülkelerde az ya da çok hissedilmesi, 

küresel sistemin bir sorunu olduğunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde sorun farklı 

boyutlarıyla algılanmaktadır13. Ancak diğer birçok ülkede de görüldüğü gibi esas 

sorun, sosyal konut yetersizliğidir. Bu nedenle tezimde sosyal konut yetersizliğinin 

boyutları incelenecektir. 

İkinci varsayımım, Türkiye’deki konut sorununu çözmek amacıyla 

uygulanan yöntemlerin yetersizliğidir. Bu varsayımımın temelinde aynı araç ve 

yöntemleri kullanarak farklı bir sonuca ulaşmaya çalışmanın mantıksız olduğu 

düşüncesi vardır.   

                                                 
13 Communication and Information Unit Enterprise And Industry DG European Commision, 
“Squaring Tradition with Innovation”, European Innovation, Brussels, November 2006, s. 9-12. 
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Üçüncü varsayımım, ikinci varsayımımla ilişkili olarak, alışılagelmiş 

politikalara bağlı çözümlerin başarısız olduğudur.  

Son varsayımım, diğer varsayımlar sonucunda örnek olarak seçilecek 

merkezi bir bölgenin, ki tezimde Ankara olarak geçmektedir, diğer bölgeleri de 

temsil edebileceğidir. Ankara örneğinin, Türkiye’nin başkenti olarak sorunların ve 

çözümlerin merkezi olması nedeniyle, sorunun Türkiye genelindeki durumunu ve 

hatta gelişmekte olan bir ülkenin konut sorunu hakkında fikir verebilmesi açısından 

yeterli olacağını umuyorum.  

Bu varsayımlar ışığında yazdığım tezin ilk bölümünde, kavramların 

içeriğinin önemini vurgulamak ve yanlış anlaşılmayı engellemek amacıyla, konunun 

akışı içinde konut, yeterli konut, konut sorunu, konut açığı, kentleşme, gecekondu  

gibi ilgili kavramlar ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Ayrıca olgunun küresel 

niteliği nedeniyle uluslararası ve ulusal temel yaklaşımlar ele alınmıştır. Konut 

sorununun boyutlarına, toplumsal ve ekonomik yapı içindeki rolüne değinilerek, bu 

konu hakkında günümüze kadar süregelen uygulamalar incelenmiştir.  

İkinci bölümde Türkiye’deki konut sorununun durumu, yasal ve kurumsal 

çalışmalar ve sorunun çözülmesi amacıyla ortaya konulan politikalardan 

bahsedilmiştir. Genel durumun tanımlanmasından sonra ayrıntılı olarak yapılan ya 

da yapılması planlanan uygulamalardan bahsedilmiştir. En iyisini belirlemek gibi 

öznel bir amaç gütmek yerine, artıları ve eksileri belirtmek tercih edilmiştir.   

Üçüncü bölümde, başkent ve aynı zamanda  imar çalışmalarında pilot bölge 

olarak seçilen  Ankara örneğinde konut sorunu ile ilgili uygulamalar  

değerlendirilmiştir. Yapılmış ve yapılmakta olan kamu çalışmaları incelenerek, 
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bunların sorun üzerine doğrudan etkileri nesnel bir tutumla ortaya çıkarılmaya 

çalışılacaktır. 

Tezde incelenecek olan yaklaşık 80 yıllık dönemde, 59 hükümet kurulmuş ve 

farklı konut politikaları izlenmiştir. Çalışmada, soruna kalıcı çözümler üretebilmek 

için iktidarda bulunan siyasi partilerin siyasi düşünceleri ve beyanatları esas alınarak 

değerlendirmeler yapılmayacaktır. Yapılacak değerlendirmelerde iktidarların 

uygulamaları temel alınacak ve nesnel bir yaklaşım sergilenmesine özenle dikkat 

edilecektir. Yapılan incelemelerin ardından, sorunu çözmek amacıyla 

geliştirilebilecek yeni yaklaşımlar konusunda çeşitli önerilerde bulunulacaktır.  
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1. KONUT, KONUT SORUNU, KONUT SORUNUNUN ETMENLERİ 

 

     1.1. KONUT  

 

1.1.1. Konut 

İnsanların yaşadıkları yerler olarak konutlar “ev”, ”daire” olarak adlandırılan 

yaşam alanlardır. Konut tanımında yaşam alanı, barınak ve tüketim malı niteliklerine 

yönelik açıklamalar kullanılmıştır. 

* “İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer, mesken, ikametgâh”14   

* “[ikametgâh] Bir ya da birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış, insan 

yaşamasının gerekli kıldığı uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma, 

yıkanma ve ayakyolu gibi temel gereksinme konularında kolaylıkları bulunan 

barınak.“15   

* “İçinde yaşayan insanlara ekonomik ve toplumsal yararlar sağlayan ve bu 

yoldan ekonomik gelişmeye katkıda bulunan dayanıklı tüketim mallarından biri…”16   

Konut, ana malı toprak olan ve barınma amaçlı kullanılan, tarihteki bir çatı 

ve dört duvar niteliğinin yaşam koşullarına eşdeğer gelişmesi ile günümüzde  

“yeterli konut” niteliğine ulaşmış; insanın insanca yaşama hakkının araçlarındandır. 

Günümüzdeki yeterli konut kavramının tanımı: “Konut, her şeyden önce,bir barınak 

olarak, onu kullananları dış çevrenin istenmeyen etkilerinden koruyan, özel yaşamın 

gizliliğini sağlamak, sağlanan kentsel kolaylıkların ve hizmetlerin ulaştığı bir uzam 

                                                 
14 Güncel Türkçe Sözlük; Konut (İlk anlamı) için bknz. <<http://www.tdk.gov.tr/TR/ 
SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA>>,(Erişim tarihi: 
13.09.2006). 
15 Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, 2. baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 1998, s.89. 
16 Ruşen Keleş, Kent ve Siyaset Üzerine Yazılar (1975-1992), İstanbul, IULA-EMME, 1993, s. 170. 
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parçası olarak, insanların özdeksel ve tinsel varlığını geliştirmesine ortam 

oluşturmaktadır.”17  

Konut kavramının taşıdığı anlamlar kapsamında, konutun fiziksel özellikleri, 

ulusal ve uluslararası politikalar ile bireysel düzeydeki anlamı, tarihsel süreçte 

değişen kullanım alanı nitelikleri, konut gereksinimi ve üretim sürecini etkileyen 

koşullar gibi çok çeşitli değerlendirmeler yapılabilir. 

Günümüz kapitalist yaklaşımlarında dayanıklı tüketim malı olarak 

tanımlanan konut sahipliğinin yarattığı ayrıcalıklar nedeniyle, konutun fiziksel 

özellikleri de önem taşımaktadır. Sahiplik, konum, yüzölçüm (m2 olarak), kat sayısı, 

bahçesinin olup olmaması ve benzer başka ayrımlarla tanımlanan konut özellikleri 

içerisinde en önemlisi, sahipliğinin kimin üzerinde olduğudur. Özel şahıslar(kişiler 

ve kuruluşlar) gibi kamu da konut sahibidir (lojmanlar,…). Konut yapımındaki 

aşamalar ve üretim öğeleri de, konut kavramına fiziksel olduğu kadar ekonomik  

yönden anlam kazandırmaktadır. Yapım  aşamaları öncelik sırasıyla  arsa, altyapı, 

üretim aşamalarıdır. Üretimi için önemli üç öğe vardır; 1- Arsa tahsisi, 2- İnşaat 

malzemelerinin temini, 3- Gerekli finansmanın sağlanması.18  

Yapım, üretim aşamalarındaki özellikler ve yaşam koşulları, konutların 

fiziksel kapsamda niteliklerini ve fiyatını belirler: su, elektrik, kanalizasyon, 

fosseptik, mutfak, banyo, inşaat kalitesi, arsa payı, inşaat alanı, konutun toplam 

kullanım alanı, net alan, yeşil alan, binanın bulunduğu semt, doğa manzarası, 

güvenlik sistemi, spor kompleksi, kapıcı dairesinin olması, asansör, hidrofor ve su 

                                                 
17  Cevat Geray, “Açılış Konuşması”, Toplu Konut Sorunları ve Siyasası (XIII. İskan ve Şehircilik 
Haftası Konferansları, 25-26 Mart 1982), Ankara, AÜ. SBF Yayınları: 523, İskan ve Şehircilik 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, No 15, 1983, s.2’den naklen TÜRKKENT, XVIII. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (28 Haziran 2006), s.23. 
18 Alp, Modern Konut Finansmanı, s.1. 
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deposu, açık-kapalı otopark, şömine ve barbekü, balkon, oda sayısı, havuz, ulaşım 

kolaylığı, müstakil ev, zeminin depreme dayanıklı olması, ısınma şekli (soba-

kalorifer-fancoil), dairenin bulunduğu kat (bodrum, giriş, en üst katlar daha 

ucuzdur), alışveriş merkezine yakınlık, aidat miktarı, yapım yılı, güneş alma durumu, 

özel dekorasyon.19  

Konut kavramı, ulusal ve uluslararası devlet politikaları ya da bireysel konut 

hakkı olarak iki ayrı yaklaşımla ele alınmaktadır. Bireysel bir hak olması, devlet 

düzeyinde de yükümlülüklere neden olmaktadır. Konutun bireysel olarak ve devlet 

politikaları düzeyinde taşıdığı diğer önem, küresel ekonomik politikaların ağırlıklı 

olduğu günümüzde hükümet ve birey bütçelerindeki öneminden ötürüdür.  

Devlet düzeyinde konut yaklaşımını ele aldığımızda; konu ilk olarak sanayi 

devrimi ile politika gündemine gelmiş ve konut üretimini daha verimli bir hale 

getirmek gerekliliği hükümet programlarına yansımıştır. İşçilerin daha verimli bir 

şekilde çalışmasını sağlamak ve sisteme olan rahatsızlıklarını azaltmak amacıyla, 

devlet (temel olarak) işçi sınıfına konut tahsis etmiş ve çeşitli yöntemlerle devlet 

müdahaleleri ile konut koşullarını sıkı bir şekilde denetlemeye başlamıştır.20 Birinci 

Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile beraber bu sistem büyüyen piyasaları rahatsız 

etmeye başlamış ve sistemin sürdürülebilirliği tehlike altına girmiştir.  Bu nedenle 

idareler doğrudan müdahaleci olmayan farklı arayışlara girmeye başlamıştır. 1930 

Dünya Ekonomik Bunalımı sonrasında sıkıntıya giren devletler, konut sektörüne 

olan desteklerini kısıtlamaya gitmişlerdir. Üretimden çekilerek finansal olarak 

sistemden çıkmışlar, ancak konut yapım sürecini hala büyük ölçüde kontrol altında 

                                                 
19 Tempo Dergisi, “Konut alırken 40 noktaya dikkat edin,” sayı 13/956  (30.03.2007), s.74-75. 
20 Simon Clarke ve Norman Ginsburg, “Konutun Ekonomi Politiği-1,” çev. Haldun Ertekin, 
Mimarlık,  TMMOB, 79/3, sayı 160, 1980,  s. 20-23. 
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tutmaya devam etmişlerdir. Bu amaçla, özellikle, gerekli yasal düzenlemelerle 

sürekli olarak piyasa mekanizmasına müdahale etmeden kontrolü sağlamaya 

çalışmışlardır.  

Birey düzeyinde, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus 

artışı  sonucu, toplumsal ve bireysel getirileri  nedenleri ile  gün geçtikçe daha çok 

önem kazanan bir yaşam düzeyi belirteci olmuştur. Toplumsal getirileri; sosyal 

yaşam düzeyini belirleyen eğitim, sağlık, ulaştırma, konut ve kira, ev eşyası, giyim, 

eğlence ve kültür, gıda temel koşullarından birini oluşturması ile açıklanabilir. 

Bireysel getirileri; kişilerin barınma, güvenlik, ekonomik yeterlilik, sosyal ilişkiler 

gereksinimlerini karşılaması ve insan haklarının bütünlüğü içinde yer alması 

nedeniyledir.  

Geleceğe dönük olarak, uluslararası programlarda da yer alan konut, barınma 

ile  dünyanın çevresel ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan 

“Sürdürülebilir Gelişme  Göstergeleri”nden biri olarak kabul edilmiştir. Buna göre 

kişi başına düşen oturma alanı, konutun büyüklüğü, kira giderlerinin gelir içindeki 

payı, konut yatırımları, konutların yenilenmesi için yapılan yatırımlar, kişi başına 

düşen oda sayısı gibi konut ve barınma ölçütleri; sonraki kuşaklar tarafından da 

sürdürülmesi planlanan gelişme anlayışının, Sürdürülebilir Gelişme Göstergelerinin 

içinde yer almaktadır.21  

Konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan yatırım, kira, alt yapı, 

inşaat,vb. giderleri, ekonomik dengeleri etkilemektedir. Uygar toplumlarda aileler 

aylık gelirlerinin %20 ile %35’i arasında kalan bir bölümünü barınma giderlerinin 

                                                 
21 Ayşegül Mengi ve Nesrin Algan, Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir 
Gelişme, AB ve Türkiye Örneği, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, s.11-12. 
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karşılanmasına ayırmaktadır. Birleşmiş Milletler yayınları, ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermekle birlikte, konut yatırımları oranlarının, genellikle gayri safi milli hasıla  

(GSMH) içerisinde %2 ile %5, tüm sabit sermaye yatırımları içinde ise %25 ile %30 

arasında değiştiğini göstermektedir. 22  

Tarihsel süreçteki toplumsal değişiklikler, konutun kullanım alanı olarak 

taşıdığı anlamın da  değişmesine  yol açmıştır. Genelde, ülkenin coğrafyası ve 

doğasının elverişli olduğu malzeme ile yaşam koşullarını kolaylaştıracak özellikte 

ülkeye ve zamana uygun farklı konutlar yapılmıştır. Türkiye’de konut konusunda 

kavramsal ve kullanım özelliği olarak yaşanan değişime bakacak olursak;  

Tanzimat’a kadar Osmanlı konakları aynı zamanda işyerleri olarak kullanılmaktaydı. 

Saray ve konaklarda sürdürülen devlet işlerini yürütmek üzere kamu binaları bu 

tarihten sonra yapılmıştır. Daha sonra ofis ve fabrika gibi çalışma alanların 

kullanıma girmesi ile ev özel yaşam alanı niteliğini kazanmıştır. Cumhuriyet ile 

birlikte yaşamda Çağdaşlaşma adına, öncelikle asker ve memur ailelerinin konut 

gereksinmesine yönelinmiştir. Odaların kullanım görevleri ve kuralları 

oluşturulmuştur. Misafir odası, kapısı kapatılarak günlük yaşamda 

kullanılmamaktadır. “Apartman, modern sanayi toplumlarının yeni belirmiş, orta 

tabakalarının, işçi ve memurların konutudur. Onlarla birlikte doğmuştur. Toplumun 

orta tabaka yaratma biçimi ve hızı ile koşut olarak gelişmiştir.”23  Ancak tanım 

olarak, 1933 “Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu”nda “apartman” sözcüğü, 

““dükkan, mağaza, otel, han, kahve” gibi “umuma açık”, konut kullanımı açısından 

“mahremiyet” düzeyi düşük, idealden uzaktır. Ayrıca bir ticari yatırım ürünüdür; 

                                                 
22 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, 8. baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, s.415. 
23 Mübeccel Belik Kıray, “Apartmanlaşma ve Modern Orta Tabakalar,” Toplumbilim Yazıları, 
Ankara, Gazi Üniversitesi Yayını, 1982, s.386. 
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dolayısıyla konutlardan farklı biçimde vergilendirilmelidir. Bir yapının “apartman” 

sayılması için “akarı” yani kira geliri olması gerekir.” Apartmanlar 1950’li yıllara 

kadar “ışık, hava, ses yönünden sağlıksız”, “sermaye sahiplerinin servetlerini emin 

ve karlı işletme aracı”, “sefertası”, “ kira kışlası”, “ asri hapishane” gibi tanımları ile 

olumsuz eleştiriler almıştır.24 Bütün olumsuzluklara karşı 1930’lara kadar  mimar 

tarafından yapılan ve iki katlı bahçeli olarak yaptırılan konutlar, bu tarihten sonra 

apartman inşaatları  haline dönmüştür. 1965 yılında çıkarılan 634 sayılı “Kat 

Mülkiyeti Yasası” ile kolaylaştırılan apartmanlaşmanın yaygınlaşması ile birlikte 

kentin modern kesiminde, modern insanlarla yaşama ayrıcalığı; konut içinde misafir 

odasının yerini L tipi, yemek takımının da konulduğu  “salon”lar  almıştır. Aile 

bireylerinin çalışma hayatına geçmesi,  kültürel değişiklikler, ve 1970’lerde 

televizyonun evlere gelmesi ile birlikte misafir odaları misafirlere ait kapısı kapalı 

alan olmaktan çıkmıştır. Evlerde tüm alanlar herkese açık hale gelmiş, iletişim 

teknolojisinin de gelişmesi ile özel alan kavramı kalmamıştır. Halen kırsal kesimde 

konut, üretim, evde yapılan işlerin pazarlanabildiği küçük işyeri ya da işletme alanı 

olarak ve barınma amaçlı kullanılmaktadır. Kentlerde konutun yeri, kullanım alanı, 

döşenmesi ile bir çeşit sosyal ve ekonomik statü aracı olarak önem taşımaktadır. 

Konutun mutfak-banyo gibi alanları küçültülmüş ve karanlık yerlere konularak daha 

fazla daire için yer kazanılmıştır. 1950-1960 yıllarında büyük kentlere göçle birlikte 

konut sorunu başlamış, bu dönemde çekirdek aile hayatı yaygınlaşmıştır.25  

Günümüzde konut dağılımını belirleyen ve nüfusun ülke yüzeyine dengeli 

dağılımını amaçlayan kentleşme planlarına göre büyük kentlerin çevresinde 
                                                 

24 Murat Balamir, ““Kira evi”nden “Kat evi”ne Apartmanlaşma: Bir Zihniyet Dönüşümü Tarihçesinden 
Kesitler”, Mimarlık, TMMOB, sayı 260, 1994, s.29-33. 
25 Ferhunde Özbay, ““Evler, Kadınlar ve Ev kadınları, Diğerlerinin Konut Sorunları” Habitat II Ön 
konferansı”, Mimarlık, TMMOB, 1996, s. 52-64. 
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ekonomik ve toplumsal açıdan kendine yeterliliği olan Yeni kent (New Town), 

kentin içinde ya da yakınında kendine yeterliliği olmayan Uydu kent (Satellite city), 

kırsal kalkınma modelleri olarak Köy kent, Tarım kent (MHP), Kentsel köyler 

(Urban villages) (Richard Meier), Kırsal kent (Rural town) (Raanan Weitz) gibi 

çözümler üretilmiştir.26  

Konutun niteliği ve dağılımı kadar işlevselliği de dikkate alınmaktadır. 

Kadının da çalışma hayatında önemli görevler üstlenmesi, iş hayatının önemi ve 

ekonomik tasarruf amacı  ile, çamaşırhanesi, mutfak alanı ortak olan, içinde spor 

tesisleri, toplantı alanı gibi sosyal alanların bulunduğu siteler; tek odalı stüdyo evler 

gibi konut çözümleri yaygınlaşmaktadır.  

Konut kavramının tanımladığı diğer anlamlar; konut gereksinimi ve üretim 

sürecini etkileyen koşullarda  meydana gelen değişiklikler kapsamında 

değerlendirilmiştir:27  

• “Bürokratik”: Hükümetlerin ekonomi politikaları, kent planlamaları, 

ülkede geçerli mimari yaklaşım, resmi kurumlarda yapılanmalar, yetki dağılımı, 

kentleşme, işleyimleşme süreçlerinin hızı, yönü, yurt çapında dağılımı,  

• “Yasal düzenlemeler”: İmar Yasalarının, vb. yasa ve  yönetmeliklerin 

konut yapım ve edinimine etkisi; ülke, bölge ve kent ölçeklerindeki planlama ve 

yerleşme kararları, kentsel altyapı düzeyi, 

• “Konut finans ve maliyet”: Arsa sektörü, yapı malzemeleri, aracı 

kurum ve kuruluşlar, bankalar, parasal kaynaklar, kredi olanakları, 

                                                 
26 Keleş, Kentleşme Politikası, s. 47-51. 
27 Cevat Geray, “Konut Gereksinmesi ve Karşılanması,” Amme İdaresi Dergisi,  Cilt XIV, sayı 2 
(Haziran 1981), s.37; Ayten Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve 
Konut Kooperatifleri, TÜRKKENT, Ankara, 1998, s.10. 
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• “Konut nitelik değeri”: Elektronik sanayi ile inşaat sanayinin işbirliği 

ile yapılan akıllı konutlar, afete dayanıklı ev sanayi, taşınabilir konutlar, yapı 

uygulayımlarının geliştirilmesi,  

• “Sosyal gereksinimler”: Aile, işyeri, okul, sığınma evi, huzur evi, 

bakımevi, nüfusun hanehalklarına  dağılımı, bunların yapısal özellikleri, nitelikleri, 

eğilimleri, 

• “Yapım ve onarım, döşeme”: Yapı endüstrisi, iç dekorasyon, bahçe 

mimarisi, süs bitkileri, mimarlık, mutfak donanımı, banyo donanımı, mobilya, 

tesisat, aydınlatma, ısınma, mefruşat, fuarcılık, konut yapılarının iyi nitelikli 

olmasını, ucuza üretilmesini etkileyen tüm kolaylıklar, 

• “Konut hizmeti”: İnşaat işçiliği, hizmetçilik, uşaklık, aşçılık, 

bahçıvanlık, kapıcılık, 

• “Konuta bağlı iş alanları”: Belediye hizmetleri, ulaşım, konut ve 

sakinlerinin korunma ve güvenliği, emlak işletmeciliği, sigortacılık gibi farklı 

yaklaşımlar akla gelmektedir.  

Özetle konut, insanın temel ihtiyacı olan  barınma aracı olmasının dışında, 

kavram olarak tarihsel süreçte devlet yönünden, toplumsal ve bireysel boyutları ile 

evrim geçirmiş olup günümüzde hemen hemen bütün sektörlerde  büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle ülkemiz gibi riskli deprem kuşağında sanayi bölgelerinin ve 

kentleşmenin yoğun olduğu, gelişmekte olan ve nüfus artış hızı yüksek ülkelerde 

konut, tüm alanlarda etkili olan bir unsurdur.  
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1.1.2. Konut Hakkı: 

Konut hakkı, “Yurttaşların toplumsal gereksinmelerinin, toplumsal 

denkserlik ilkesine uygun olarak, devletin gözetimi ve sorumluluğu altında 

karşılanmasını, en az yeterli barınma koşulları sağlandıktan sonra bunun 

korunmasını ve geliştirilmesini isteme hakkı. Konut hakkı, kişilik haklarıyla da 

(özdeksel ve tinsel varlığı koruma ve geliştirme, özel yaşamın gizliliği, konut 

dokunulmazlığı, vb.) ilgili olan ekonomik ve toplumsal insan haklarındandır.”  

olarak tanımlanmaktadır.28  

 “Gözlemlenen ve yaşanan konut sorununu ve bu sorunun temellerini ortaya 

koyabilmek, aynı zamanda, pazar düzeneğinin ortaya çıkardığı “çözüm”lerin 

geçerliliğini sınayabilmek için “normatif” bir çerçeveye gerek vardır. Bu çerçevenin 

de, temel bir gereksinme olan konut, bir insan hakkı olarak odağına alan bir 

yaklaşımla ortaya konabileceği düşünülmektedir.”29  

Bu düzenlemelerde temel dayanak, modern anayasaların hemen hepsinde 

olduğu gibi Anayasa’mızda da bulunan, konut ile ilgili olarak yurttaşlara haklar 

tanınması ve devlete de görevler verilmesidir. “Konut hakkı” ekonomik, toplumsal, 

kişilik hakları ve siyasal haklar çerçevesinde yer almaktadır. “Bu hakkın öznesi 

herkestir; fakat, toplumun güçsüz katmanları öncelikle öznedir. Bu hakkın 

gerçekleştirilmesinden devlet sorumludur.”30  İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

hazırlanan anayasalarda yer alan konut hakkı ile ilgili en ayrıntılı düzenlemeler ise 

Portekiz (1976) ve İspanyol (1978) Anayasa’larında yapılmıştır. 

                                                 
28 Ayten Alkan’ın görüşü için bkz: Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, s.90-91. 
29 İlhan Tekeli, Türkiye’de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, Ankara, Toplu Konut 
İdaresi Yayını, Konut Araştırmaları Dizisi: 2, 1996’den naklen Ayten Alkan, Türkiye’de 1980’den 
Sonra Dar gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, s.10-11.  
30 Alkan, a.g.e. , s.14. 
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Geçerli olan Anayasamızın(1982 Anayasası) 57. maddesinde devletin 

“kentlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut 

ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini  destekler” 

şeklindeki yükümlülüğü belirlenmiştir.31 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesinde “Her kişinin, …, 

sağlığı ve gönencini sağlayacak uygun bir yaşam düzeyi”32ne hakkı olduğu yer 

almaktadır. 

 BM I. İnsan Yerleşimleri Konferansı’nda (1976, Vancouver, HABİTAT I.) 

kabul edilen bildirgede insan hakkı olarak yeterli konutun sağlanması gerektiği, bu 

hakkın sağlanmasından da devletlerin sorumlu olduğu  yer almıştır. 

BM II. İnsan Yerleşimleri Konferansı’nın ( 1996, İstanbul, HABİTAT II.) 

bildirgesinde konut daha kapsamlı olarak değerlendirilmiştir:  

Madde 2- Konut koşullarında süregelen bozulmanın ivedilikle çözümlenmesi 

gereken bir sorun olduğu   

Madde 8- Yeterli konut hakkının “tam ve ilerleyici bir biçimde 

gerçekleşmesi” ve bu doğrultuda tüm toplumsal edimcilerin (her düzeydeki resmi, 

özel ve hükümet-dışı kuruluşların) etkin katılımının sağlanması öngörülmüş   

Madde 9- Eşit koşullarla konut pazarına katılamayanlara, uygun arsa, kredi, 

pazarların denetimi ve eder politikalarıyla destek olunacağı belirtilmiştir. 

Madde 39- Devletlerin, halkın konut edinmesi, konutunu yapabilmesi, 

konutunu koruması ve evlerini, mahallelerini yenilemesi çabalarını desteklemek ve 

                                                 
31 Şeref Gözübüyük ve Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri (Sened-i İttifaktan Günümüze), İstanbul, 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000, s. 281. 
32 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi için bknz.:  
 << http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ insanhak/pdf01/203-208.pdf>> ,(Erişim tarihi:19.12/2006). 



 19 

yapabilir kılmak (enabling), yurttaşlarını sağlıklı, güvenlikli, erişilebilir ve keseye 

uygun konuta kavuşturmaları için devletlerin çalışmasını  

Madde 40- Küresel Eylem Planı’nda keseye uygun konut üretiminin 

desteklenmesi, özendirilmesi, kooperatiflerin yerel toplum tabanlı kuruluşların 

giderek keseye uygun kiralık konut sunumunun arttırılması  

Madde 68/a- Konut yöneltilerinin katılımcı ve danışmacı bir yaklaşımla, 

kooperatif kuruluşlarla ve yerel toplum kesimiyle, özellikle yoksulluk içinde yaşayan 

toplulukların temsilcileriyle birlikte geliştirmesi  

Madde 68/g- Keseye uygun kiralık konutun özendirilmesi  

Madde 85- Devletin, özellikle yerel yönetimlerin, herkese sağlıklı, 

güvenlikli, gönençli ve geliştirilmiş bir yaşam çevresi ile iyi nitelikte ve keseye 

uygun konut sağlamak görevinin olduğu  

Madde 90, 91- Keseye ve teknik koşullara uygun sağlam yapılar yapılması, 

bu amaçla yerelde üretilen sağlam, çevre dostu,dayanıklı ve keseye uygun yapı 

gereçlerinin kullanılması  

Madde 142- Sürdürülebilir çevre ile sağlıklı ve yaşanabilir insan yerleşmeleri 

için öbür önlemlerin yanında herkes için keseye uygun konut sunumunun yeterince 

sağlanması 33 

 

1.1.3. Konuta İlişkin Veriler: 

“Konut gereksinmesinin ölçülmesi, ancak konut üretimi ve dağıtımı 

sürecinin,  nesnel plana ve programa bağlanması sürecinin bir parçasını 

                                                 
33 TÜRKKENT, XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (29 Haziran 2007),  s.19,23. 
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oluşturduğunda anlam taşır”. 34 Konut sorunu ile ilgili değerlendirmelerde: konut 

gereksinimi, konut istemi,  konut yığımı (stoku), konutların işlevsel   yeterliliği, 

yapıların sağlamlığı, konut dağılımı, gelir dağılımı, nüfus dağılımı, kentleşme hızı 

bilinmeden, konut ihtiyacının ve yapılması gereken konutların nicelik (konut açığı, 

vb.) ve niteliğini bilmek olanaksızdır. Bu veriler bilinmeden yapılan plan ve 

programlarla, konut üretim ve dağıtımının  amacı,  yeterli konut sağlamak değil 

bütçeyi zarara sokmaktır.  Konut gereksinmesi ile ilgili olarak sadece konut açığı 

sözcüğü kullanılarak yapılan  yorumlar anlamlı değildir. Konut plan ve 

programlarını kapsayan çalışmalarda başarılı olabilmek için temel alınması gereken 

nesnel veriler: 

 Barınma koşullarının göstergeleri: 35       

1-Toplam konut sayısı: Ülkemizde konut istatistiklerine göre, 22 milyondan 

fazla kayıtlı konut, % 70 oranında mülk sahibi mevcuttur.36  

2-Barınma (konut) yoğunluğu: Kişi başına düşen oda sayısını göstermektedir. 

Kent içinde, bölgesel olarak ve kentsel /kırsal kesim karşılaştırmalarında büyük 

farklılıklar vardır. Ortalama olarak 1990’da yaklaşık 2.1’dir.(  2006’da 4.6 dır.37  ) 

3-Ortalama konut büyüklüğü: Kişi başına düşen yatak odası sayısıdır. 

1990’da yaklaşık 2.6 dır. 

4-Kişi başına konut alanı: Kişi başına düşen m2 cinsinden kullanım alanıdır. 

1994’te Ankara’da 21.87’dir. (2006’da konut stokunun % 85’i  100 m2’nin  

 

                                                 
34 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.110. 
35 Alkan, a.g.e. , s.111-117. 
36 Emlak Pazarı Dergisi, “Rakamlarla Mortgage”, sayı 46 (Mart 2007), s.23. 
37 İbrahim Dönmez, XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 2006), s.75. 
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üstündedir38) 

5-Sağlam konut yapıları: Normal bakım onarım yapılması halinde her 

koşulda en az 20 yıl daha kullanılabilecek konutlardır.1984’te %69.35’dir. (2006’da 

konutların % 60’ı yirmi yaşın üstünde, % 40’ı onarım gerektirmektedir.39 ) 

6-Kiracı ev halkı oranı: 1990’da %29.7’dir. 

Konut üretimi ölçütü: Konut sunumunun, konut yığımını arttırma ve 

yenileme gücünü gösteren ölçüt; “bir  önceki yılda yanan ya da yıkılan konutlar 

çıktıktan sonra, 1000 kişi başına üretilen izinli ve izinsiz toplam konut sayısı olarak 

tanımlanmaktadır.” 1990,1991,1992,1993 ve 1994 yıllarında 1000 kişi başına, sırası 

ile 7.8, 8.2, 8.3, 8.6, ve 7.7 konut üretildiği hesaplanmıştır.40  

Konut yatırımları ölçütü:  Konut üretimini belirleyen yatırım ölçütü, maliyete 

göre saptanmaktadır. İzinli ve izinsiz konut üretimi için  yapılan yatırımların 

toplamının, GSMH  oranıdır. 1990, 1991, 1992, 1994 yıllarında konut yatırımlarının 

GSMH içindeki yüzdeleri sırasıyla  % 4.1, 3.7, 3.7 ve 4.1 olup, konut maliyetinin 

çok yüksek olduğu ülkemizde oldukça düşük bir sayıdır.41  

 

     1.2. KONUT SORUNU  

Konut kavramı; toplumsal ve bireysel olarak güncel yaşam koşullarında 

oluşan ihtiyaçları giderme aracı olmasının yanı sıra, ekonomik ve sosyal adalet 

unsuru olarak, sınırlı kaynakların artan nüfusa göre planlanmasını gerektirdiği için 

                                                 
38 Muammer Niksarlı, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 
Mayıs 2006), s. 96. 
39 Niksarlı, a.g.e., s. 96.  
40 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, s. 
117. 
41 Alkan, a.g.e., s. 117 
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“konut sorunu”  yaklaşımı ile devlet politikalarında  ve hükümetlerin programlarında 

yer almaktadır.42  

  

 1.2.1. Konut Sorunu 

“Konut Sorunu”, “Konut” kavramının geniş çerçevesinde kişilerin 

gereksinmelerinin eksik karşılanması ya da hiç karşılanamaması durumudur. Konut 

gereksinmesinin karşılanması amacıyla  izlenen ekonomik, politik, sosyal, 

demografik, kentsel, sanayi, vb. önlemlerin yetersizliği olarak da tanımlanabilir.  

“Konut gereksinimi”,ekonomik açıdan konut alabilme gücü olan ve konut 

almak ya da kiralamak isteyenlerin konut ihtiyacını tanımlayan “konut istemi” nin  

ve konut alabilme gücü olmayanların konut hakkının birlikte tanımlandığı, geniş 

anlamdaki  konut ihtiyacıdır. Konut istemi, ekonomik bir kavramdır. Konut 

gereksinimi, nicelik (nüfus yapısı, konut ihtiyacı olan  ev halkı)  ve  nitelik ( konutun 

fiziki koşulları) olarak belirlenir.43  

Konut sorununun çok boyutlu önemini belirten Prof. Dr. C. Geray konuyu 

“Konut ne yalnızca toplumsal, ne de yalnızca ekonomik (meta üretimiyle ilgili) 

nitelikte bir sorundur. Toplumun gönencini, sağlığını, esenliğini,verimliliğini 

sağlamak gibi toplumsal işlevi yanında konut ekonomik yaşamda, işlendirme 

(istihdam) yaratma, yapım ve yapıma bağımlı yan işleyimleri bütünleme, ekonomik 

büyümeyi hızlandırma işlevlerine sahip önemli bir ana işleyim kesimidir. Bu nedenle 

                                                 
42 Alkan, a.g.e., s. 7-11,14, 172. 
43 Geray, Amme İdaresi Dergisi, Cilt XIV, sayı 2 (Haziran 1981), s.35-40. 
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kentsel konut siyasası, kentleşme, kentsel alt-yapı, kentsel arsa  konusundaki 

siyasalardan bağımsız ele alınamaz.”44  şeklinde özetlemiştir. 

Tarihsel süreçte ve  zamanın değişken etkenlerine göre önemini koruyan 

konut sorunu çeşitli ekonomik ve politik önlemlerle giderilmeye çalışılmış; Evrensel 

İnsan Hakları Beyannamesinde yer alan barınma hakkı, diğer haklar ile birlikte, 

ülkelerin tarihsel ve politik evrimlerinde rol oynamıştır. Ortaçağdan itibaren 

insanların sahip olmadıkları topraklarda yaşadıkları ve insanca yaşam hakkının 

onlara tanınmadığı, günün sınırlı yaşam koşullarında konut sorununun hayatın 

gerçeği kapsamında algılandığı bir ortamda bulunduklarını görebiliriz.45  

Özellikle Avrupa’daki feodal yapı içerisindeki bulunan bölünmüş devletler 

sürekli kendi aralarında savaşmışlardır. Yönetimin sorumluluk kapsamında 

görülmeden yaşayan yurttaşlar ise sağlıksız mekanlarda, devlet güvenliğinden 

yoksun bir biçimde yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Sağlıksız koşullarda yaşandığı 

için sık sık görülen salgın hastalıklar; yöneticilerin lüks içindeki yaşantılarına 

karşılık halkın vergiler nedeniyle yaşadığı yoksulluk; savaşlar, yağma ve hırsızlık 

gibi güvenlik sorunları  zamanla halkın bilinçlenmesine ve yönetime 

başkaldırmasına neden olmuştur. Feodal sistem bütün bu sorunların nedeni olarak 

gösterilmiş, bunun sonucu olarak sisteme karşı harekete geçen halk, feodalizmin 

çöküşünü desteklemiştir.46  

Ortaçağın bitmesiyle bireysel özgürlükler önem kazanmış, ve temelinde 

özgürlük unsurunu taşıyan yönetim arayışlarına girilmiştir. Arayışlar sonucu 

                                                 
44 Geray, Amme İdaresi Dergisi, Cilt XIV, sayı 2 (Haziran 1981), s.54. 
45 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, çev. Şadan Karadeniz, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005,s.160-162, 
165. 
46 Robert E. Lerner, Standish Meacham ve Edward McNall Burns, Western Civilizations Their 
History and Their Culture, New York, W. W. Norton&Company, 1998, s.361-405. 
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liberalizm ve demokrasi gibi yeni ve daha insancıl olarak sunulan sistemler de ortaya 

sürülmüştür. Sonuç olarak toprak sahiplerinin yerine burjuvalar geçmiş; toprak 

sahiplerine benzer olarak onlar da ekonomik üstünlüklerini korumaya başlamışlardır. 

Bu amaçla diğer insanların ekonomik özgürlüklerini engellemişler ve onları köle gibi 

görmeye başlamışlardır.   

Fransız ihtilali ile bireysel özgürlükler ön plana çıkmış ve bu kapsamda 

kişilerin yaşanabilir nitelikte  barınak sahibi olmaları önem kazanmıştır. Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra endüstrileşme ve kentleşme sorunları, İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra yıkılmış kentler nedeniyle özellikle Avrupa’nın öncülük ettiği 

konut gereksinimi politikaları, günümüzde nüfus artışı ve göç nedenleri ile; toprak 

mülkiyetinin önemi artarak devam etmektedir. 

1900’lerin başında seri otomobil imalatı, demiryolunun yaygınlaşması gibi 

ulaşım kolaylıkları ile gelişen ekonomik kalkınma47 sonrasında, 1929’dan sonra 

Amerika’da başlayan ekonomik sıkıntı, 1930 yılında Dünya Ekonomik Bunalımı 

haline dönüşmüştür. Devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini savunan 

ekonomist John Maynard Keynes’in politikasını benimseyen Batılı ülkelerde, 

istihdam artışı ile birlikte konut ihtiyacı da artmıştır.  İsviçre, Almanya ve Fransa 

1945 -1970 döneminde en fazla yabancı işçi göçü alan ülkeler olmuştur. 1973 Dünya 

Petrol Bunalımı’nın yarattığı olumsuz koşullar ve Batılı ülkelerin sanayileşmeyi 

tamamlamaları nedeniyle, Keynesyen politikalar yerini nitelikli iş gücü gerektiren 

çokuluslu şirket (ÇUŞ) politikalarına bırakmıştır. İşçi ihtiyacı kalmayan ülkeler 1974 

                                                 
47 Erdoğan Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, Ankara, Ekonomik Araştırmalar Merkezi 
Yayınları, 2006, s.33-34. 
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sonrası göçü durduracak yasal önlemler almışlardır. İşsizlik en fazla göçmenleri 

etkilemiş, kentsel sorunlar artmıştır.  

Günümüzde dünyada birçok ülkenin yönetim sistemi olarak uygulanan karma 

liberal demokrasi yönetiminde, özellikle nüfusu hızla artan toplumlarda, yaşam 

kalitesini arttıracak önlemler  yetersiz kalmaktadır. Öncelikli olarak küresel ekonomi 

piyasasında geri kalmamayı hedefleyen politikalar, konut sorununu ekonomiye katkı 

sağlayacak bir yaklaşımla değerlendirmektedir. Bu yaklaşım sonucunda, soruna 

çözüm bulun(a)mamış  ve konut sorununun  kişilerin kendi yetersizlikleri gibi 

gösterme eğilimi görülmüştür. 

Konut gereksinimindeki çözümsüzlüğün  temel nedenlerinden biri, nüfus 

artışına karşılık uygun arsanın sınırlı olmasıdır. Yönetimlerin ekonomik tedbirler 

kapsamında rant yaklaşımı ile değerlendirdiği konut ihtiyacını sorun olmaktan 

çıkarmak için devletin, toplumun insan hakları, ekonomik haklar, toplumsal haklar, 

kişilik hakları ve siyasal haklar içinde yer alan konut hakkını düzenlemesi ve 

planlaması gerekmektedir. Devletin görevi; sosyal politika gereği olarak, ülke 

koşullarına uygun konut politikası oluşturmak, yasal düzenlemeler yapmak, 

kamulaştırma yapmak, arsa ve konut vurgunculuğunu önlemek, toplumsal konut 

üretimini desteklemek, kira düzeyini düşürmek, konutların halka bedelsiz olarak 

geçici kullanımını vermek, uygun kredi koşullarının sağlamak, lüks konut üretimini 

sınırlandırmak için gerekli önlemleri almak, toplumun birlikteliğini sağlamak için 

bütünleşmeye yönelik kurumlar oluşturmak olmalıdır.  

Özetle, devletin öncelikle ulusal bir konut politikası olmalıdır. 2006 yılı 

koşullarında ülkemizde gerekli yasal düzenlemeler olmaması;  konut  ve kentten 

sorumlu, politik baskılardan uzak, denetlenebilen  yetkili konumda bir kurum 
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olmaması, kazanç amaçlı  ortam yaratmakta ve konut gereksinimi piyasa değerinin 

haksız yöntemlerle aşırı yükseltilmesi, konut sorununu çözümsüzlüğe götürmektedir. 

Konut sorununun çözümü sürecinde güncel ulusal ve uluslararası koşullar da dikkate 

alınmalıdır. Devletin öncelikleri; konut fiyatlarının ve arsa maliyetinin kontrol altına 

alınması, yapay müdahalelerin engellenmesi, arazi stokunun planlı kullanılması, 

devlet ve özel kuruluşlara oranla aynı kalitede ve daha ucuza mal eden  

kooperatiflere arsa temininde, konut kredilerinde ve vergi bağışıklıkları gibi 

kolaylıklar sağlanması olmalıdır.48  

Temel eksikliklerini belirttiğimiz konut sağlanmasındaki sorunun; diğer nitel 

ve nicel boyutları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

“Sorunun tanımlanma biçimi çözümün nasıl bir çözüm olacağını belirler. Eğer 

sorunu çok dar olarak tanımlarsanız bulduğunuz çözüm, sorunu daha geniş 

tanımladığınızda çözüm olmaktan çıkar sorunun bir parçası haline gelir. Bir ülkede 

konut sorununun tanımı ne kadar yalınsa, yani miktardaki yeterliliğe indirgenmişse, 

o ülkede konut sorunu çözümden o kadar uzaktır. Oysa sorunun tanımı ne kadar 

karmaşıklaşmışsa sorunun çözümüne o kadar yaklaşılmış denilebilir.”49  

Esas sorun konut sorununun nasıl ele alınması gerektiğidir. Sosyal bir sorun 

olarak mı, yoksa ekonomik bir araç olarak yani bir piyasa sorunu olarak mı çözüm 

üretmek gerektiğine karar vermek gerekmektedir.50 Verilen bu karar sonucu 

çözümün kalıcı bir çözüm ya da piyasayı rahatlatmak amacıyla geçici bir çaba olup 

olmadığı ortaya çıkacaktır.  

                                                 
48 Ali Alp, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 2006), 
s. 89-93. 
49 İlhan Tekeli, “Habitat II’nin Gündemini Oluşturan Temel Kavramların İrdelenmesi,” Mimarlık, 
TMMOB, sayı 262, 1995,  s. 12,13. 
50 Oğuz Oyan, Kent Kooperatifçiliği XIX. Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Antalya (2-5 Kasım 
2006), s.85. 
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1.2.2. Konut Açığı: 

Konut sorunu ile ilgili çalışmalarda kullanılan, konutların nitelik ve nicelik 

yönünden sayısal yetersizliği “konut açığı” kavramı ile belirtilmektedir. Konut açığı 

kavramı: “Konut birimleri sayısının, konut gereksinmesi duyan ev halkı birimlerinin 

istemde bulundukları konut birimlerinin sayısından az olması durumu”51 dur. Sayısal 

veri olarak, konut sorunu ile ilgili diğer değişkenleri değerlendirmemektedir. 

Konut sorunu değerlendirmesinde resmi açıklamalarda ağırlıklı olarak 

kullanılan sayısal konut açığı kavramı, birçok önemli değişkeni dikkate almayan 

politik bir yaklaşımdır. Konut sorunu kapsamında asıl değerlendirilmesi gereken 

değişkenler: a) konut özellikleri (yapım maliyeti, yapımı üstlenen kurum ya da 

kuruluşun sunumu, bakım onarım yönetim sorumlusu, yapım bölgesi ve yeri, alt 

yapısı, kullanım alanı, vb.) b)  hanehalkı özellikleri (hanehalkı büyüklüğü, gelir 

düzeyi, kiracı ya da ev sahibi olması, konut alım ve yatırım gücü, kooperatif üyeliği, 

mesleği, kredi kullanma amacı, sahip olunan ev sayısı, vb.) c)  parasal özellikler 

(devlet destek koşulları, özel kesim koşulları, hedef alınan kitlenin gelir düzeyi ve 

biriktirim gücü, ücretli-maaşlı-yevmiyeli çalışanlar ve  işverenlerin kentte yaşama 

kolaylıkları nedeniyle kazanımları, biriktirim eğilimleri, konut sahipliğinin 

GSMH’deki payı, konut ve kira giderlerinin toplam tüketim harcamaları içindeki 

payı, ortalama yıllık konut kirasının kiracı ailelerin ortalama yıllık gelirine oranı, 

ülkenin-bölgenin-kentin gelir dağılımı, vb.) d) konut politikası (amacı belirlemek 

yani toplumsal sorunların çözümü ile genel ekonomik dengenin sağlanması ya da üst 

                                                 
51 Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, s.89. 
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gelir düzeyi ile özel kesimin kazancını arttırarak dar gelirlileri plan dışı bırakmak 

seçenekleri, konut politikası üretecek bir  kurum oluşturulması, finansman 

sorumluluğunu yürütecek kurumun uzun vadeli desteklenmesi, kooperatifçiliğin 

desteklenmesi, vb.) e) ekonomik sorunlar ve nüfus hareketleri 

Kalkınma planlarımızda sürekli yinelenen ve  konut üretiminin 

gereksinimden az olması anlamında kullanılan konut açığı kavramının  gerçekliği 

konusunda çeşitli görüşler vardır. Demirtaş Ceyhun’a göre “Alanlarda, yollarda, 

kaldırımlarda, parklarda geceleyen aile bulunmadığına  göre”, yeterli barınma 

olanağı vardır ancak gecekondunun konuttan sayılmaması nedeniyle konut açığı ve 

konut sorunu gibi kavramlar yaratılmaktadır. Gecekondu toplumunun, kent 

toplumlarında var olması gereken bir çeşitlilik olduğu görüşündeki Sosyolog Prof. 

Dr. M.Belik Kıray’ın Harita Mühendisleri Odasının 1970 yılında düzenlediği 

Gecekondu Semineri’ne verdiği tebliğde de belirttiği gibi, “kent toplumlarının ilk 

ayırt edici özelliği, kendi içinde farklılaşmış ve tabakalaşmış bir nüfusa sahip 

olmalarıdır.”52  

Böylece bu  doğal sosyal olguda konut kavramının içine gecekonduların da 

katılması gerekmektedir. Bu görüşe sahip olanlara göre, doğal sosyal koşullarda 

kavram karmaşası yaratıp konut açığının vurgulanmasındaki amaç, büyük rant 

sağlayan arsa ticaretinin kullandığı bir çeşit paravan olmasındandır. Arsa 

üretilemediği için zaten değerli olan toprak imar vb. yasal düzenlemelerle daha da 

değer kazanmakta, inşaat sonrası yapılan konutlar aracılığı ile getirdiği kâr 

katlanarak artmaktadır.  

                                                 
52 Mübeccel Kıray, Gecekondu Semineri, Harita Mühendisleri Odası, 1970 ’den naklen Demirtaş 
Ceyhun, “Ülkemizde Konut Sorunu Var Mı?”, Yapı Dergisi, Yapı-Endüstri Merkezi Yayını, sayı 7, 
1974,  s.26. 
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Bu durum “Arsayı bir çeşit düşey parsellemeye uğratıp konutuyla birlikte 

parça parça hisseli satmak oldukça kârlıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Konuya bu 

yönden yaklaşıldığında, ülke ekonomimizde oldukça önemli yer tutan ve konut 

maliyetlerinde önemli paya sahip olan arsa ticareti konusunda önlem almak gerektiği 

görülmektedir. “Aslan Başer Kafaoğlu’nun belirttiği gibi, ekonomik hayatımızı, arsa 

ticareti, para ticareti ve bilgi ticareti olarak” özetlersek; sorunun konut politikasında 

değil  kalkınma politikasında olduğu görülmektedir.53  

TÜRKKENT XIX. Teknik Kongresi’nde O. Oyan’ın yaptığı değerlendirme 

de bu görüşü desteklemektedir: “Ulusal Deprem Konseyi Raporunda, İstanbul’da 

konut dışı yapılanlar dahil 1.000.000 konut stoğu olduğu yazıyor. Ama bir 

bakıyorsunuz İstanbul’da 1.900.000 konut açığı var deniyor. Toplam konut stoğu 

1.000.000 olan bir kent için 1.900.000 konut açığı var deniyor!”  10 milyon nüfuslu 

İstanbul’da, 8 milyon kişi için konut açığı var anlamındaki bu sayı gerçekçi 

değildir.54  

Konutta nesnel verilerin önemi, konut açığı kullanılarak yapılan yorumlarda 

ortaya çıkmaktadır. Gerçekçi değerlendirmelerin yapılmasının çok önemli olduğu 

deprem vb. konularda konut nesnel verilerine, özellikle sağlam yapı sayısına, önem 

vererek ihtiyacın belirlenmesi gerekmektedir. 

 

  1.2.3. Konut Sorununa Genel Yaklaşımlar: 

Konut sorununun bir çok değişkene bağlı olması, artan nüfusa paralel olarak 

ivme kazanması, hızlanan teknolojik ve endüstriyel değişimlere uygun olarak 

                                                 
53 Ceyhun, Yapı Dergisi, Yapı-Endüstri Merkezi Yayını, sayı 7, 1974, s.25-28. 
54 Oyan, Kent Kooperatifçiliği XIX. Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Antalya (2-5 Kasım 2006), s. 
   84-85. 
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yeterlilik koşullarının çeşitlenmesi, çevreyi olumsuz etkileyerek gelecek kuşaklara 

yaratacağı risklerin artması gibi nedenler, konut sorununa genel yaklaşımlarda geniş 

bir çerçeve oluşturmaktadır.   

Konut sorunu,  sanayi devrimi ile birlikte kapsamlı olarak ilk defa Marksist 

yaklaşımlarda ve kent sorunlarından ayrı boyutlarıyla yer bulmaya başlamıştır. 

Engels  konut sorununu, toplumsal hareketlerdeki rolü açısından değerlendirmiştir. 

Ekonomistlerin ve  inşaat şirketlerinin  konuya bakış açıları da, konutun kendi 

alanlarındaki işlevselliği ve getirisi ile sınırlı  olmuştur. Mimari açıdan 1974 yılında 

ülkemizde de sergilenen  “profitopolis” (kâr-kent) isimli eleştirel serginin adını esas 

alırsak, konunun kazanca odaklandığı görülmektedir. Yasal düzenlemelerin 

eksikliklerinden faydalanan politikacılar ve yöneticiler de konuyu kısa dönemli bir 

bakış açısı ile oy ve rant kaynağı olarak değerlendirmektedir. 

Engels, “Konut Sorunu” isimli eserinde karşı görüşteki felsefecileri de 

eleştirerek, konunun yönetimler tarafından insanları bağımlı kılmak ve rant sektörü 

oluşturmak amacı ile kullanıldığı görüşünü ileri sürmüştür. “Dünyadaki tüm yasal 

hakların bile bir eve 50 yıl içinde maliyet bedelinin on katını kira şeklinde geri 

almasını sağlayacak gücü veremeyeceğini, oysa ancak (yasal hak biçiminde 

toplumsal olarak kabul edilmiş olan) ekonomik koşulların bunu 

gerçekleştirebileceğini”  ileri süren55 Engels, konut sorununa ekonomik koşullara 

başkaldırı nedeni olarak yaklaşmaktadır. Proudhon’un  kişilerin manevi ve ailevi 

varlıkları olarak kendi yuvalarının olması gerektiği görüşüne sahip olduğunu ileri 

süren Engels, kişinin değişik kentlerde çalışmasını gerektirecek günümüz 

koşullarının konut sahibi olmayı anlamsız kıldığı ve konut sahibi olmanın kişilerin 

                                                 
55 Engels, Konut Sorunu, s.24. 
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başkaldırısında ayak bağı olacağı  görüşündedir. “Önceleri toprağa zincirlenmiş olan 

işçiyi tümüyle mülksüz bir proleter, bütün geleneksel ayak bağlarından kurtarılmış, 

bir kuş kadar özgür hale dönüştüren tam da bu modern büyük sanayidir. İşçi sınıfı 

sömürüsünü sonal biçimi içinde, kapitalist üretim içinde alaşağı edebilecek biricik 

koşulları yaratan işte tam da bu ekonomik devrimdir.”56 Entellektüel devrim için  

makineleşmenin insana kazandırdığı zaman kültürel gelişme için kullanılması 

gerektiğini, istikrarlı  koşulların toplumsal girdabı yok ederek insanların üst sınıf ile 

mücadele  isteğini yok edeceğini ileri süren Engels, işçileri sağlıklı koşullarda konut 

sahibi yapma girişimlerini, burjuvazinin işçileri bir yere, dolayısı ile mevcut olumsuz 

ücret ve iş koşullarına bağımlı yapma girişimi olarak nitelendirmiştir. Konut sorunu 

için üretilen tüm çözümlerin, var olan burjuvazinin devamını sağlamak, çözüm 

olmaması istenen uygulamalarla eğitimsiz kişileri oyalayıp mal sahiplerini ve inşaat 

şirketlerini zengin ederek hükümetlere bağımlı hale getirmek olduğu görüşündedir. 

Marks, toprağın taşınmaz ve üretilemez olma özelliklerinin tekelci mülkiyete 

neden olduğunu ve toprağın mutlak rant aracı olduğunu ileri  sürmektedir.Marksist 

yaklaşımın etkin bir şekilde konuya eğilmesiyle dönemin üretim kaygısı içerisinde 

hareket eden liberal ekonomistler de konuyla ilgilenmeye başlamışlardır 

Ekonomistler, özellikle getirisi yüksek olan lüks konut alanında yatırım 

olanaklarını desteklemektedir. Konut, iş politikaları ve inşaat sektörü için istihdam 

ve riski az yüksek getiri kaynağı olarak görülmektedir. Konut ile ilgili iş alanlarının 

yarattığı maddi kazançlar ve sosyal gücün  ekonomiye katkısı yönünden 

önemsenmektedir. Toplumsal ihtiyaç kapsamında, dar gelirlilere konut yapılması 

için ayrılacak kaynağın, ülkenin sanayi kalkınmasında kullanılabilecek kaynakların 

                                                 
56 Engels, a.g.e., s.26. 
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riske edilmesi  şeklinde değerlendirilmektedir. Barınak oluşturma ve konut sektörüne 

yatırım yapılmasının üretime katkıda bulunacağına inanılmamaktadır. Toplumsal 

kapsamdaki konut yaklaşımı, sosyal refah amaçlı, getirisi olmayan bir yatırım alanı 

olarak görülmektedir. Amerikalı iktisatçı Galbraith’in, “en yüksek kar oranının her 

şeyin ölçüsü olduğu” görüşünü kanıtlayan ve günün yaklaşımını yansıtan 

“Profitopolis” sergisi, Die Neue Sammlung ve Köln’lü mimar J. Lehmbrock 

tarafından 1974 yılında ülkemizde de sergilenmiştir. Sergi, “Şehrin sorunlarının, 

kendi doğasında mevcut çeşitli yönleri ile tüm bir değerlendirmeyi içine alan bir 

yaklaşımla çözüme götürülmesi yerine, sadece “kâr-kazanç” esası üzerine 

geliştirilen tek yönlü bir yaklaşımın ürünü olarak kent mekanındaki sonuçlarını ifade 

eden sergi”  olarak tanımlanmıştır.57  Prof. Dr. Ruşen Keleş’in konu ile ilgili, “Kâr-

kentler büyük tüketim merkezleri” olduğunu belirtmiş ve ”Spekülasyon, önü alınmaz 

bir güç haline” gelmekte olduğunu vurgulamıştır.58  

1974’teki bu öngörü 2000’li yıllarda gerçekleşmiştir. Dünyadaki fakirlerin 

2/3’ünün yaşadığı Asya’da, Hindistan’ın Mumbai şehrini değerlendiren kent plancısı 

Shirish Patel’e göre, konut sorunu yaşayan insanların çok sayıda olması organize 

olmalarını engellemektedir. Ayrıca hem hükümet, hem de kentsel dönüşüm ile 

uğraşanlar fiyatların yüksek olmasını istemektedir. Politikacılar, gecekondu 

“lord”larından(gecekondu ağaları şeklinde  uyarlayabiliriz) ucu kendilerine kadar 

ulaşan görünmez bir yoldan kâr etmektedirler. Sırası ile gecekondu lordu, yerel 

                                                 
57 Hande Suher, “Profitopolis,” Yapı Dergisi, Yapı-Endüstri Merkezi Yayını, sayı 6 (Mayıs-Haziran 
1974), s.25-30. 
58 Ruşen Keleş, “Profitopolis ve Kamu Yararı,” Yapı Dergisi, Yapı-Endüstri Merkezi Yayını, sayı 6 
(Mayıs-Haziran 1974), s.39-41. 
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politikacı, eyalet valisi, valinin şefi aracılığı ile işleyen yoldan politikacılar hem 

para, hem de oy kazanmaktadır.59  

Görüldüğü gibi, konut sorunu, ekonomiye ve artan nüfusun iş ihtiyacına 

katkıda bulunması, politik kaygılar ve sınıfsal anlamı nedenleriyle liberal ekonomi 

dünyasında var olması istenen bir olgudur. Ancak yönetimlerin kontrolü dışında ve 

kayıt dışı üretilen çözümler, toplumsal dengesizlikler, inşaat sektörüne verilen destek 

nedeniyle özel sektörün kârlılığı azaltılan sanayi yatırımlarından vazgeçmesi, inşaat 

sektörüne yöneltilen şirketlerin finansal ve diğer desteklerinde haksız kurumsal 

tercihler gibi stratejik ve politik yanlışlar gibi istenmeyen nitelikleri de vardır. 

Ayrıca konut kesiminde kârlılığı arttırmak ve işgücü giderlerini azaltmak amacıyla 

sanayileşmenin teşvik edilmesi, yani makineleşme ile birlikte ileri yapı 

teknolojisinin kullanılması sonucunda işsizliğin artması, diğer bir olumsuz 

gelişmedir.60  

 

“Hala toprak ve araziye çoğaltılması mümkün unsurlar gibi  
davranıyoruz.”  

        Louis Storck, Federal Almanya İmar ve İskan Bakanlığı61  

  

1.2.4. Konutta Tekel Nedeni:Toprak: 

İlkel toplumlarda toprakta mülkiyet yoktur. Toprak mülkiyetinin önem 

kazanabilmesi, tarımsal üretimini aracılığı ile sömürme olanağını sağlayacak artık 

değeri yaratan teknolojiye ulaşmasına bağlı olmuştur. Bu durum ilk olarak kölelik 

                                                 
59 The Economist, “The World Goes to Town ,”  A special report on cities,  Vol. 383, No.8527 (5-11 
Mayıs 2007), s. 8. 
60 Keleş, Kentleşme Politikası, s.438.  
61 Yapı Dergisi, sayı 5 (Mart-Nisan 1974), s. 30. 
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toplum düzeninde görülmektedir.62 Konut sorununun temelinde, çeşitli nedenlerle 

değeri artan toprak, toprak mülkiyeti, mülkiyetin tekelci niteliği nedeniyle rant aracı 

olması bulunmaktadır. Kentleşme sorunlarının başında, özellikle yüksek enflasyon 

görülen ülkelerde, arsa vurgunculuğu gelir. “Arsa vurgunculuğu”, “ileride meydana 

gelebilecek değer artışlarından yararlanabilmek için bireylerin ellerindeki arsaları 

boş bekletmelerine, bu amaçla arsa satın almalarına” denir.63 

Sıradan bir mal konumunda olmayan topraklar ve üzerindeki yapılar çeşitli 

özgün anlamlar kazanmışlardır. “1-Toprak ve yapıların yeri değiştirilemediği için 

sahiplerine tekelci ayrıcalık kazandırır. 2- Toprak ve yapılar olmadan sağlıklı yaşam 

koşulları oluşamayacağı için, olmazsa olmaz gereksinimlerdendir. 3- Diğer mallara 

göre sahiplerindeki değişim daha seyrek olur. 4- Yaşam süresi toprakta kalıcılık, 

yapıda görece uzun bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu sayede servet (değer 

biriktirme) deposu olarak işlev görürler. 5- Diğer mallar gibi piyasa değişimi bir 

anda olur, uzun süre kullanılır. Özelliği, kentsel toprak ve mülk piyasasında mali 

kurumların önemli bir rol oynamasıdır. 6- Toprak ve yapıların kullanım seçenekleri 

çok sayıdadır (barınma, servet, statü, vb.).”64  

Mimarlar odası Ankara Şubesi XIV. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 

oluşturulan Komisyon’un Kent Toprakları Sorunu isimli çalışmasında rant tanımları 

derlenmiştir: Toprağın değerlenmesinin iki türde olur; birincisi “ekonomik değer”, 

yani insan emeği sarfı ile yaratılan değer ; ikincisi ve en önemlisi “piyasa değeri”; 

mal sahibinin çalışması gerekmeden, toprağın çoğalmaması,  istem artışı ve sunum 

                                                 
62 Cevat Geray, et. al., “Mimarlar Odası Ankara Şubesi XIV. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 
oluşturulan Komisyonun Kent Toprakları Sorunu Raporu,” Mimarlık, TMMOB, 70-3, sayı 77, 1970, 
s.56. 
63 Mehmet Akdemir, Gecekondu Islah Projeleri Uygulamaları ve Hazine Taşınmaz Malları İle 
İlişkileri, Ankara, T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Yayını, 1998, s.13. 
64 Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, s.146-147. 
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azlığı sonucu gelir sağlama (rant) niteliği ile piyasa değerine sahiptir.  Marks’a göre 

toprak rantı üç çeşittir: 1-Diferansiyel    rant I: Toprakta üretilen malların satış fiyatı 

aynı olduğu halde, arazi verimliliğindeki farka göre üretim maliyetini etkileyen 

koşulların yarattığı artık-değerdir. Nüfus artışı ve ekonominin gelişmesi ile bu rantta 

artış olur. 2-Diferansiyel rant II:  Toprağın kendi özelliklerinden değil, toprak 

üzerinde insan emeği ile yapılan iyileştirme (ıslah) ve yatırımlardan kaynaklanan 

değer artışıdır.3-Mutlak rant:  Toprak sunumunun yeteri kadar artmaması nedeniyle, 

mülkiyet hakkının tekel özelliği taşımasından kaynaklanır.65  

Kentleşme sürecini tarlanın arsaya dönüşme süreci olarak ele alırsak, bu 

süreçte toprağın  değer kazanma kademeleri: Başlangıç aşamasındaki tarımsal arazi 

değeri, 1-Üzerindeki ürün cinsine göre tarımsal arazi değeri, 2-Yakın çevrede kentsel 

yerleşmeler ve imarın başlaması, 3-Belediye hudutları içine ve imar planına alınış, 

iskana açılış, 4-Alt yapının ikmali, 5-Mahallede diğer parsellere yapılan inşaat artışı, 

6-İmar planında değişiklik yapılması, kat eklenmesi, kullanış değişmesidir.   Kentsel 

topraklardaki rant etkenleri, toprağın üretilmesinde sınırlama, kent büyüklüğünün ve 

kent merkezinin yeri, uzaklık nedeniyle ulaşım giderleri, kira, kentte ne büyüklükte 

alanların endüstriye ayrılacağı, ticari alanlar olarak sayabiliriz. Ayrıca kente yeni 

gelenler nedeniyle kentsel arazinin toplam değerinde de artma olur. Konut 

kullanışlarında, ürünün fiyatı toprağın değerini belirlemektedir.66   

Konu ile ilgili çalışmalarda araştırmacıların temel olarak ele aldığı konular:  

1-Toprakların değeri: İnsan emeği ile çoğaltılamayışı ve sunum yetersizliği 

nedeni ile değerlenmesi,  ekonomik kalkınma-gelişme sürecinde sanayileşmenin 

                                                 
65 Geray, et al., Mimarlık, TMMOB, 70-3, sayı 77, 1970, s.56. 
66 Geray, et al., a.g.e., s.55-57. 
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gerektirdiği kentleşme, kent nüfusunun artması ile konut pazarında artan istemin 

kazandırdığı değer, kent yerleşim planlarının kazandırdığı değer, kamu yatırımları ve 

sanayileşmenin getirisi.  

2-Toprak sahipliğinin tekel niteliği: Toprak sunumunun artmaması nedeniyle 

sahip olunan toprak üzerindeki mülkiyet hakkının tekel özelliğini kazanması, mutlak 

ranta ve  arsa vurgunculuğuna neden olması, ekonomik olarak güçlenen büyük 

toprak sahiplerinin yatırım kararlarında ve yerel yönetimlerde söz sahibi olması, 

devletin kamu yararını gözetme etkinliğinin zayıflaması, toprağın bir sınıf 

egemenliği aracı olması sonucu sosyal sınıf ayrımlarının artması, gelir dağılımının 

çalışanlar aleyhine değişmesi, toplum ilerlemesinin yavaşlaması.67  

3- Toprak kullanımı: Uluslararası ve ulusal kuruluşların, merkezi ve yerel 

kurum ve kuruluşların; kamu, devlet, toplum, belirli bir bölge, sınıf ya da grup, vb. 

yararına kullanmak üzere  geliştirdikleri politikalar, uyguladıkları planlar ve  tekelci 

yaklaşımlardır. 

 

“Kent büyük mağazalara ve otomatik kumar makinelerine terk 
edilmiştir. Endüstri yeşil alanlara yayılıp gitmektedir.” 

Otl Aicher, Çevre biçimlendirme uzmanı 68 

 

1.2.5. Konut Gereksinimini Arttıran Etmenler: 

     1.2.5.1. Kentleşme: 

Kent, sözlük anlamı olarak “nüfusu belli bir büyüklüğü ve yoğunluğu aşan, 

ekonomisi daha çok tarım dışı etkinliklerde yoğunlaşan ve kendi nüfusundan başka, 

                                                 
67 Geray,et. al., a.g.e., s.55-68. 
68 Yapı Dergisi, sayı 5 ( Mart-Nisan 1974 ), s. 25. 
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etki alanı içinde yaşayanlara da hizmet sağlayan yerleşim birimi” şeklinde 

tanımlanmıştır.69  

Kentleşme “İşleyimleşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent 

sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplumda artan oranda 

örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere 

yol açan nüfus birikimi süreci”70 dir. 

İnsanoğlu varoluşundan yaklaşık 120,000 yıl sonra (günümüzden 11,000 yıl 

önce) kasaba denebilecek yerleşimleri oluşturmaya başlamış; yaklaşık altı yüz yıl 

sonra nüfusu 100,000’i  geçen kentler gelişmiştir. 1800 yılında dünya nüfusunun 

%3’ü kentlerde yaşamakta iken bu oran günümüzde % 50’yi geçmiştir. Yaşam 

tarzındaki bu hızlı değişimin insan üzerinde kalıcı değişikliklere neden olduğu 

görüşü ile,  tür olarak homo sapiens  adı ile bilinen insan türünün  homo urbanus 

haline dönüşerek, insani niteliklerinin kent insanı şeklinde değişim geçirdiği 

benzetmesi yapılmaktadır.71 

1980’li yıllardan sonraki dönemde uygulanan neo-liberal politikalarla  

küreselleşme ve küresel kentler kavramları yaratılmıştır. Organik olmayan enerji ile 

ortaya çıkan Sanayi Devriminden sonra bu kez ulaşımın ve iletişimin kolaylaşması 

ile gerçekleşen küreselleşme süreci; bireylerin başta ekonomik refahları olmak üzere 

sorunlarının çözümü için sırasıyla köyden kente ve büyük kentlere göç etmesini 

zorunluluk haline getirmiştir. Göç olgusu giderek artan bir hız ve yoğunlukta olduğu 

için, özellikle göçlerin engellenmediği gelişmekte olan ülkelerde,  demografik ve 

kentsel planlar yetersiz kalmaktadır. 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

olan dönemde, dünya nüfusunun yaklaşık % 10’u kentlerde yaşarken, günümüzde 
                                                 

69 Ömer Demir ve Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, 6. baskı,  İstanbul, Adres Yayınları, 2005, 
s.236.  
70 Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, s.80. 
71 The Economist,  Vol. 383, No.8527 (5-11 Mayıs 2007),  s. 3-19. 
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dünya nüfusunun % 8.8’i  (225 milyon kişi) nüfusu 10 milyonu geçen 19 “mega” 

kentte yaşamaktadır. Mega kent sıralamalarında ilk sıralarda olan Avrupa kentleri, 

yerlerini gelişmekte olan ülke kentlerine bırakmışlardır. Örneğin, 1980 yılında 16. 

sırada olan Londra 2000 yılında 25. sıraya düşmüştür. Kıtalar arasında yapılan 

karşılaştırmalara göre ise en hızlı kentleşen kıtanın Afrika olması gelişmekte olan 

toplumlardaki hızlı dönüşümü göstermektedir.72 Bu çerçevede, gelişmekte olan 

ülkelerde artan barınma giderlerinin kalkınma ve yatırım ekonomisine olumsuz 

etkisi, konunun sadece birey-devlet çerçevesinde değil, bütün boyutları ile 

değerlendirilmesini gerektirmektedir.73  

Gelişmiş ülkelerin yoğunlukta olduğu Avrupa Birliği’nde: planlama 

bölgeleri, yönetim bölgeleri, sınırötesi bölgeler, bağımsız bölgeler, türdeş bölgeler ve 

kutuplaşmış bölgeler gibi; işlevlerine ve yapılarına göre farklılaşmış çeşitli bölgesel 

yaklaşım vardır. Yerel yönetim ağlarından olan ve kentlerin çıkarlarını Birlik 

politikaları ile birleştirmek için büyük kentlerin oluşturduğu EUROCITIES, nüfusu 

500 bin üzerindeki sanayi  yerleşimlerinin katıldığı METREX; konut, altyapı,  

işsizlik, vb. konularında kent ve belediye sınırlarını aşan hatta sınırötesi çözümler 

üretmektedir.74  

Dünyadaki kentleşme anlayışını alışılagelmiş tanımların ötesinde 

gerçekleştiren örnekler vardır.  Hollanda’da kent büyüklüklerini yetersiz bularak, 

nüfusu ve iş alanını arttırmak ve Avrupa’da söz sahibi olmak üzere  Randstadt alanı 

                                                 
72 The Economist, Vol. 383, No.8527 (5-11 Mayıs 2007), s.5. 
73 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.93-97. 
74 Mengi ve Algan, Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme, AB ve 
Türkiye Örneği , s.176-179. 
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içindeki kentlerin birleştirilmesi amaçlanmaktadır.75 Japonya’da iki kilometre 

yüksekliğinde ve 500 katlı “Hava Şehri 2001” adındaki  kent ve Tokyo’nun 120 km. 

güneyinde bir milyon insanı barındıracak, dört kiriş üzerinde 100 km2’lik bir finans 

merkezi kurulmakta olduğu bildirilmiştir.76  

Batılı ülkelerin temel yaklaşımları nüfus, işsizlik, vb. sorunlarını bölgesel 

düzeyde tutmak için dışarıdan işçi alımlarını durdurmak, vatandaşlık haklarına 

sınırlamalar getirmek, ülkeye gelmek isteyenlere vize uygulamak, kısa süreli 

başvurularda bile geldiği ülkede işinin ya da o ülkede onu davet eden ve sorumlu 

olacak bir  kişinin  olması gibi koşullarla sınırlamalar getirmek olmuştur. Öncelikle 

nüfus hareketlerinin ve gelir dağılımının kontrol altına alınması, ihtiyaçlardaki 

değişkenlikleri en aza indirgemek, gibi önlemler alarak gerçeğe yakın planlama  

olanakları yaratılmıştır.  

1970’lerdeki kentsel alan planlamalarında yoğunlukların azaltılması, “daha 

az yoğun, daha yayılmış, daha yeşil alanları bol olan kentlerin” yapılması 

amaçlanmıştır. 1980’lerden sonra üretim ilişkilerinin değişmesi ile orta kesim 

yoksullaştırılarak, fakir ve zengin olmak üzere iki gelir grubu  yaratılmıştır. Gelişmiş 

ülkelerde bile gelir dağılımındaki dengesizliğin kentsel yapıya etkileri sonucunda 

aynı alanda zıt iki gelir grubundan bireylerin yerleşimi (ikili yapılı kent) 

görülmektedir. 1990’larda yaygın yerleşimlerin ulaşım ve çevre açılarından uygun 

olmadığı deneyimleri sonucunda “toplulaşmış kentlere dönmek, yerel kimliği olan 

                                                 
75 Ayda Eraydın, Kent Kooperatifçiliği Yedinci Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Belek-Antalya (5-8 
Kasım 1992), s.15. 
76 Cemil Çakmaklı, Kent Kooperatifçiliği Yedinci Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Belek-Antalya (5-
8 Kasım 1992), s.211. 
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alanlar yaratmak ya da uluslararası piyasalarda söz sahibi olabilecek kentler 

yaratmak” önemsenmiştir.77  

Günümüzde nüfusu hızla artan ve kentleşme hızının arttığı ülkelerde, 

toplumsal konut yapımı ve var olan düzensiz yapılaşmanın kentsel dönüşüm 

projeleriyle düzenlenmesi önemsenmektedir.  

 

 

“Toprakların kötüye kullanılmasıyla yaşama olanaklarının 
kötüleştirilmesi, halk tarafından pahalıya ödenecek bir durumdur.”  

Mimar Josef Lehmbrock78 

 

    1.2.5.2. Gecekondulaşma: 

Gecekondular “Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da 

tüzel, kamusal ve özel kişilerin toprakları üzerine, toprak iyesinin istenç ve bilgisi 

dışında, onamsız olarak yapılan, barınma gereksinmeleri devletçe ve kent 

yönetimlerince karşılanamayan yoksul ya da dar gelirli ailelerin yaşadığı  barınak 

türü”79 olarak tanımlanmaktadır.  

Birleşmiş Milletler HABITAT tanımına göre gecekondu şeklindeki yapılar “ 

temiz su kaynağı ve kanalizasyon tesisleri olmayan, yeterli yaşam alanından yoksun 

(aşırı kalabalık anlamında değil), ve yeterli yapı kalitesi ve “konut mülkiyet 

güvencesi” bulunmayan hanelerdir”80  

                                                 
77 Eraydın, Kent Kooperatifçiliği Yedinci Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Belek-Antalya (5-8 Kasım 
1992), s.15. 
78 Yapı Dergisi, sayı 5 (Mart-Nisan 1974), s. 43,44. 
79 Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, s.53. 
80 Justin Kilcullen, “Milenyum Kalkınma Hedefleri,: Kentin Yoksul Bölgelerinin İyileştirilmesi 
Üzerine,” Mimarlık, TMMOB, sayı 326,  2005, s.29. 
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Türkiye gündemine 1940’lı yılların sonunda  giren gecekondunun ilk yasal 

tanımı,  20 Temmuz 1966 tarih 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nda81,  en kapsamlı 

tanımı 1984 tarihli 2981 sayılı Yasa’da yapılmıştır.   

1984 tarih 2981 sayılı Yasa’daki gecekondu tanımı: “imar ve yapı işlerini 

düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın kendisine ait olmayan 

arazi veya arsalar üzerinde sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar; imar 

mevzuatına aykırı yapı ise, ruhsatsız yapılar, ruhsat ve eklerine fen ve sağlık 

kurullarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe 

hattına, bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan, komşu parsele 

veya imar planlarında yol, yeşil alan,  otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için 

ayrılmış alanlara tecavüz eden, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen 

yapılar”dır.82  

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlanmasında görev yapan Şehirleşme 

Özel Uzmanlık Komisyonu raporunda, gecekondu tanımı beş koşula bağlanmıştır: 

“Yasalara aykırılığı (yapı, imar, sağlık), arsa sahibinin rızasının alınmamış olması, 

başkasına ait arsa üzerinde yapılmış olması, alelacele yapılması, ruhsatsız 

yapılması”.83  

Günümüzde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan göçlerin yarattığı konut 

gereksiniminin karşılanmaması nedeniyle oluşan “gecekondulaşma” hemen hemen 

bütün ülkelerde yaşanmaktadır. 1987 yılındaki bir seminerde de dönemin 

Uluslararası Kooperatifler Birliği Başkanı Olle Lindstrom’un belirttiği gibi 

                                                 
81 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.49. 
82 Akdemir, Gecekondu Islah Projeleri Uygulamaları ve Hazine Taşınmaz Malları İle İlişkileri, 
s.47. 
83 Cevat Geray, “Gecekondu Sorununa Toplu Bir Bakış,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 1, sayı 2 (Eylül 
1968), s.12. 
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“Almanya ve İngiltere’de güneye, İtalya’da kuzeye, ABD’de güneye, Türkiye’de 

batıya” göçler görülmektedir.84 

Türkiye’de ve Dünya’da gecekondular farklı kaynaklarda farklı adlarla yer 

almaktadır. “Bütünleşmemiş kentsel yerleşmeler”(Alman Vakfı tarafından 1972 

yılında kalkınmakta olan ülkeler için düzenlenen toplantıda85), “çöküntü bölgesi”, 

“varoş”(Tansı Şenyapılı tarafından belirtildiği gibi86), Batı ülkelerinde “squatter 

house”, “slums”, “shanty”, “blechstadt” Kuzey Amerika’da, “ghetto”, “hobo 

jungles”, Çin’de “penghu”, İspanya’da “chabolas”, Şili’de “callampa”, Peru’da 

“barriada”, Burma’da “kwetthit”, Venezuella ve Panama da “rancho”, Brezilya’da 

“favelas”, Arjantin’de “villa miseria”, Meksika’da “ciudades perdidas(kayıp 

kentler)” ya da “jacale”,  Tunus’ta “gourbeville”, Cezayir’de “casbah”, Fas’ta 

“bidonville”, Hindistan’da “jhugi” ya da “bustee”(çeşitli kaynaklarda belirtildiği 

gibi) gibi çeşitli adlarla tanımlanan ve büyük kent nüfusunun yüzde 20-70’ini 

kapsayan87; temelde altyapı, ekonomik, sağlık ve kültürel sorunların ağırlıklı olduğu 

barınma alanları bütün ülkelerde görülmekle birlikte, çözüm arayışları üçüncü dünya 

ülke ekonomilerini daha olumsuz etkilemektedir.  

Halen dünyada 900 milyon kişi gecekonduda yaşamaktadır. Eğer günün 

yerel, ulusal ve uluslararası politikaları aynen devam ederse, bu sayının 2020 yılına 

kadar 2 milyara ulaşabileceği tahmin edilmektedir.88  

 

                                                 
84 der.:Emin Atala, “Konut ve Kent İşletmeciliği Uluslararası Semineri, 13-16 Eylül 1987 Günlerinde 
Ankara’da Yapıldı,” Mimarlık, TMMOB, 87/4, sayı:225, 1987, s. 22-27. 
85 çev. Özcan Altaban,  ““Bütünleşmemiş Şehirsel Alanlar” Konulu Uluslararası  Batı Berlin Semineri 
Çalışma Raporları ve Tavsiye Kararları,” Mimarlık, TMMOB, 72/10,sayı: 108, 1972,  s. 44-46. 
86 der. Ayda Eraydın, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003,  Ankara, Dost Kitabevi yayınları, 2006, s.12. 
87 Keleş, Kentleşme Politikası, s.545. 
88 Kilcullen, Mimarlık, TMMOB, sayı 326,  2005, s.29. 
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Çizelge-1 
2005 Yılı Dünyadaki Gecekondulaşma  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(The Economist, “The World Goes to Town ,”  A special report on cities,  Londra, 
vol. 383, no.8527 (5-11 Mayıs 2007), s.6.) 
 

Gecekondu nitelikleri genelde ülkelerin gelişmişlik düzeylerini yansıtan 

belirteçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde büyük kentlerin 

çevresindeki  yeşil ve gürültüsüz alanlardaki banliyölere genelde varlıklı kişiler 

yerleşirken, gelişmekte olan ülkelerde büyük kentlerin çoğunlukla alt yapısız, ulaşım 

ve yaşam sorunları bulunan gecekondu bölgesinde, en ucuz barınma imkanı olduğu 

için  dar gelirlilerin yaşaması; ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmışlığını 

yansıtmaktadır.89 Gelişmiş ülke ve az gelişmiş ülkelerin kötü koşullu alanlarına ait 

diğer fark, gelişmiş ülkelerde zamanının lüks konutları bakımsızlıktan gecekondu 

                                                 
89 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.43-44. 

 
Gecekonduda 

yaşayanların kentte 
yaşayanlara oranı 

Gecekondu bölgelerindeki 
yıllık büyüme oranı 

Sahranın güneyinde 
kalan Afrika 

70% % 4.53 

Güney Asya % 60’a yakın % 2.20 

Doğu Asya % 35 civarı %2.28 

Latin Amerika ve 
Karayipler 

% 30 %1.28 

Eski Sovyetler 
bölgesindeki Asya 

% 30’a yakın % 0.11 

Batı Asya yaklaşık %25 %2.71 

Çin hariç Doğu Asya yaklaşık %25 %1.76 

Kuzey Afrika yaklaşık %25 %-0.15 

Güney Doğu Asya yaklaşık %25 %1.34 

Okyanus ülkeleri % 20’den fazla  %3.24 

Eski Sovyetler 
bölgesindeki Avrupa 

% 5-6 %-0.33           



 44 

türü alanlara dönüşmekte, halbuki az gelişmiş ülkelerde bu konutlar henüz 

kurulurken yapı- imar- sağlık standartlarından yoksun yapılmaktadır.90  

Gecekondu olgusu hakkında yapılan çok sayıdaki çalışmada  çeşitli 

yaklaşımlarla sınıflandırmalar yapılmıştır: olumlu, olumsuz ya da evrimsel olarak 

kent yapısının doğasında olması gerektiği şeklinde  yorumlar, gecekondunun işgücü 

gibi işlevsel getirileri esas alınarak ya da alınmadan tanımlamalar yapılmakta; çözüm 

önerileri modernist, popülist, ya da sosyoekonomik nitelikli gruplar halinde çeşitli 

değerlendirmeler bulunmaktadır:  

Bu değerlendirmelerden olumlu olan yaklaşımları A.Başer Kafaoğlu’na göre 

örneklersek; nüfusun ülke ekonomisinden, kasaba ya da kentte barınma talebinin 

hem ülke hem birey için en az maliyetli çözümü, gecekondudur. Kasaba ya da kente 

göç eden bir ailenin  yerleşme maliyeti, köyde kalan bir aileninkinden çok daha fazla 

olduğu için, ülke ekonomisine olumsuz etkisi de daha fazla olmaktadır. Göç eden 

aile barınma maliyetini sıfıra yakın tutmak amacıyla öncelikle “gecekondu” tipi 

barınma sağlar. Bu durumun aynı zamanda ülke ekonomisi için de faydalı olduğu 

görüşüne göre “Yanlış olan, gecekondudaki yerleşmeler değil, bu yerleşmelerin aşırı 

yığılışmaya dönüşmesidir.”91 Gecekondu hakkında olumsuz görüşe sahip olanlar; 

gecekonduların kaynak kaybına neden olmalarını, gecekondu yıkımları, arsa stoku 

ve yapı malzeme stokunun yarattığı kayıpları, gecekondu ticareti ile kazanılan 

paranın kırsala gitmesinin neden olduğu kayıplar gibi gecekonduların kent  

                                                 
90 Geray, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 1, sayı 2 (Eylül 1968), s.14. 
91 Aslan Başer Kafaoğlu, ““Türk Ekonomisinin Temel Yapısı”, Cumhuriyet Gazetesi (13 Ağustos 
1974),” Yapı Dergisi, sayı 7, 1974,  s. 8-9. 
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ekonomisine olumsuz etkilerini dikkate almaktadır.92 Üçüncü bir yaklaşım da, 

olumlu ya da olumsuz değerlendirme yapmadan evrimsel kentçilik kapsamında 

tanımlanmasıdır. Gecekondu bölgesinin kendi içinde fiziksel ve sosyoekonomik 

tabakalaşma içermesi esas alınmaktadır. M.Belik Kıray, üç tip gecekondu mahallesi 

tanımlamakta, birinci tipte kentlerdeki idari merkezlerin çevresinde yerleşenlerin, 

sanayileşme sürecinde geçiş bölgesinde kalan konut alanını iş yerlerine terk ederek 

şehre 1-2 saat mesafedeki gecekondulara yerleştiğini ileri sürmektedir. İkinci tip 

mahallelerde tarım bölgelerinden şehre gelenler yerleşmektedir. Üçüncü tip 

gecekondu mahallesi, geçiş bölgelerindeki konut sahiplerinin terk ettiği ancak 

değerlenme olasılığı nedeniyle satmadıkları, eski ve tamir gereken konutların 

bulunduğu, işyerlerinin idari merkez den tali merkezlere kayması nedeniyle, 

kullanılmayan sosyal ve fiziksel çöküntü bölgeleridir. Gecekondu olgusunun kent 

yapısının doğasında olduğunu ileri süren M. Belik Kıray kent bölgelerini “her 

kentteki yapısal sıralama: kentin yönetim fonksiyonlarının toplandığı merkez ve 

etrafını saran halkalar şeklinde işyerleri ve konutların bir arada olduğu geçiş 

bölgesi,  ucuz konut, orta sınıf konut, sanayi (ağır) ve zengin konut bölgeleri” 

sıralaması ile tanımlamaktadır.93  

Gecekondu olgusunun tanımlanmasında da farklı  görüşler  bulunmaktadır. 

Üç temel grup olarak yapılan bir örneklemede, ilk iki görüş, nitelik ve nicelik olarak 

sömürülebilir işgücü ihtiyacı olan ve konut sorununun toplumun üretim biçimi 

sonucunda olmadığı görüşündeki kesimlerin yaklaşımıdır. Bu gruplardan birincisi 

                                                 
92 Tansı Şenyapılı, “Gecekondu Olgusuna Dönemsel Yaklaşımlar,” Değişen Mekan-Mekansal 
Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış:1923-2003, der. Ayda Eraydın, Ankara, 
Dost Kitabevi yayınları, 2006, s.106. 
93 Mübeccel Belik Kıray, “Modern Şehirlerin Gelişmesi ve Türkiye’ye Has Bazı Eğilimler,” Mimarlık, 
TMMOB, 1965/7, sayı 21 (Temmuz 1965),  s.10-12. 
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gecekondu konut türünün, konut sorunu ve sorunun çözüm yolları tartışmasının 

dışında tutulmasını, diğeri konut üretimini arttırarak çözüm bulunmasını 

benimsemektedir. Üçüncü görüş, konut sorununun var olan  üretim biçiminden 

kaynaklandığını kabul ederek, üretim biçiminin değişeceği devrimden sonra 

kendiliğinden çözümleneceğini ileri sürmektedir.94  

Gecekondu çözüm önerileri de çeşitlilik göstermektedir. Gecekondu çözüm 

önerilerini  üç grupta toplamak olasıdır. Modernist yaklaşım daha çok geleneksel 

plancıların ve teknisyenlerin yaklaşımıdır. Buna göre, öncelikle yasaklama, 

yasaklama başarısız olursa imar planlarının uygulanabileceği çözümler (ucuz arsa, 

kredi, tip konut projesi, teknik yardım) uygulanmalıdır. Popülist yaklaşım öncelikle 

belirli koşullarla gecekondunun affı ve yeni gecekondulara izin verilmemesini, daha 

sonrası için de modernist çözümleri   benimsemektedir. Gecekondunun bir kent 

gerçeği olarak yasalar ve denetleme yolu ile kontrol altına alınmasını da kapsayan bu 

görüş kapsamında; nüve konut ve gecekondu önleme bölgesi  gibi uygulamalar da 

yer almaktadır. Üçüncü grubun gecekondu sorununa çözüm yaklaşımı, gecekondu 

bölgesinde yaşayanların kültürel ve ekonomik sorunlarının çözülmesiyle kentle 

bütünleştirilmesinin sağlanmasıdır.95  

                                     1.3. KONUT POLİTİKALARI 

1.3.1. Konut Politikaları: 

“Politika”, sözcük anlamıyla, “bir devlette yöneticilerin belirli bir alanda 

uygulamaya geçirdikleri görüşlerin tümüdür.”96 “Konut politikası” kavramı: 

                                                 
94 Mehmet Adam, “Gecekondu Sorununa Bir Bakış; Yaklaşımlar, Gelişmeler, Öneriler,” Mimarlık,  
TMMOB, 79/3, sayı 160, 1980,  s. 16-19. 
95 İlhan Tekeli, Gecekondulaşmanın Önlenmesi, Kentleşme ve Planlama, Ankara, Türk Belediyecilik 
Derneği-Konrad Adenauer Vakfı (24 Haziran 1994), s.17-19. 
96 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik A.Ş., Cilt XVIII, 1986, s. 9465. 
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”Ailelerin konut gereksinmelerini karşılamak için devletlerce saptanan önceliklere 

göre alınan yasal ve eylemsel önlemlerin tümüne konut politikası denmektedir.” 97  

Konut politikası, dünyanın her yerinde hükümetin politikalarını yansıtır. 

Hakim sınıfların müdahale olanağı olan siyasi kararlar ve bu kararlardan etkilenen 

yönetilen çoğunluk arasındaki dengelerde iki grup değişken vardır. Konut sorunu, 

yönetilen sınıfların yararına güç ilişkisi oluşturan; kentsel- siyasi sorun ise hakim 

sınıflar yararına  güç ilişkisi oluşturan değişkenlerdendir.98 Bu yaklaşım; konut, 

kentleşme, metropolleşme, küresel kentleşme zincirinde genelde ortak ele alınmakla 

birlikte, kent ve konut sorunlarının farklı değişken gruplarda da yer aldıklarını 

belirlemesi yönünden  anlamlıdır. 

Merkezin sağındaki hükümetler liberal ekonomi doğrultusunda pazar 

ekonomisini savunur ve bunu sağlamak amacıyla devlet müdahalesinden uzak, 

sosyal kiralık konut sektörüne sınırlı destek verir, buna karşılık ev sahibi olmayı ve 

özel mal sahipliği sistemini destekleyici politika izler. Merkezin solundaki 

hükümetler ise devletin kontrol mekanizmasındaki etkinliğini artırması amacıyla 

pazara müdahale edilmesi gerekliliğini savunur, yerel otoritelere ve toplu konut 

idareleri gibi kâr amacı gütmeyen ev edindirme örgütlerine sorumluluklar yükler, bu 

kurumlar aracılığıyla konut sağlar.99  

Daha önce merkezi yönetimlerce yerine getirilen bazı hizmetlerin bölgesel ve 

yerel yönetimlere devredildiği günümüzde, belirli kentsel politikaların ve kaynak 

sorunlarının ülke ölçeğinde ele alınması gerekmektedir. Bir çok ülkede konut ve 

                                                 
97 Keleş, Kentleşme Politikası, s.471. 
98 Manuel Castells, Kent, Sınıf, İktidar, çev. Asuman Erendil, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1997, 
s.172,174.  
99 Paul Balchin, Housing Policy in Europe“Introduction,” London & New York, Routledge, 1996, s. 
9,10-21. 
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kentsel gelişmeden sorumlu ulusal kuruluşlar vardır. Genellikle bu kuruluşların 

statüsü bir yasa ile düzenlenmekte, bu yasa onların amaçlarını ve hedeflerini 

belirlemekte, bazı örneklerde de örgüt yapılarını düzenlemektedir. Amaç ve 

hedeflerin farklı olma nedenleri: 1-bazı ülkelerde konuttan sorumlu kuruluşun ana 

işlevinin konut finansmanı olması, 2-bazı ülkelerde çevre konularının görev ve yetki 

alanına girmesidir. 

Çizelge-2 

Batı Ülkelerinde Konut ve Kentten Sorumlu Bakanlık ve Kuruluşlar 

       ÜLKE KURULUŞ 
DANİMARKA Konut Bakanlığı 
FİNLANDİYA Çevre Bakanlığı 

FRANSA 
Altyapı; Konut, Ulaşım ve 

Denizcilik Bakanlığı 

ALMANYA 
Konut, Şehircilik ve kentsel 

Planlama Bakanlığı 

İTALYA 
Çevre Bakanlığı-Bayındırlık 

Bakanlığı 

HOLLANDA 
Konut; Fiziki Planlama ve 

Çevre Bakanlığı 

NORVEÇ 
Çevre Bakanlığı-Yerel 

Yönetim Bakanlığı 

İSPANYA 
Bayındırlık ve Ulaşım 

Bakanlığı 

İSVEÇ 
Konut Bakanlığı-Çevre ve 

Doğal Kaynaklar Bakanlığı 

İNGİLTERE 
Çevre Departmanı 

(Bakanlığı) 

ABD 
Konut ve Kentsel Gelişme 

Departmanı (Bakanlığı) 

TÜRKİYE 
Çevre Bakanlığı-Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı 

(Çevre ve Kalkınma Bakanlığı Tasarısı, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı ve IULA-EMME, IULA-EMME yayın birimi, 1993, s.1-7.) 
 

Konut politikaları konut bileşenlerinin öğelerini de kapsayan, çok değişkenli, 

dönemin ulusal ve uluslararası akımlarının etkisinde olan, ancak devletin kamu 

yararına öncelik tanınması gereken politikalardır. Günümüzde özellikle kalkınmakta 

olan ülkelerde dış müdahaleler, uluslararası finans kuruluşları, ve ilgili inşaat sektörü 

gibi kuruluşlar, iç politikada yer alan konut sorunu gibi konularda, kendi çıkarlarına 
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baskı yapmaları sonucu öncelikler değişmektedir. Bu görüşe göre; konut 

politikalarındaki yaklaşımlar da değişmiştir. Genelde konut politikalarında  kamu 

yararına öncelik verilmesi yaklaşımı halen geçerliliğini korumakla birlikte, kamu 

hizmetlerindeki özelleştirmeler yüzünden bu kavramda da değişim olmuştur. 

“Geleneksel kamu yararı anlayışının yerini bireylerin, özel girişimcinin, sermaye 

sahiplerinin çıkarlarının toplamından oluşan “yeni bir kamu yararı anlayışı” almak 

üzeredir.”100  

Ekonomik açıdan alt yapı ve çevre destek konularında koşullu verdiği 

kredileri ile Dünya Bankası’nı esas alacak olursak, önceleri kendi evini yapana 

yardım politikası izlemiştir. Ancak 1980’li yıllardan sonra geri kalmışlığın nedeni 

olarak gördüğü kentsel sorunları önemseyerek arsa stokunu arttırmak için finans 

sistemlerini destekleme politikasına destek çıkmaktadır. Dünya Bankası (WB) 

günümüzde planlamanın önemsenmediği, küresel sermaye akışkanlığının ön planda 

olduğu bir yatırım destek politikası izlemekte ve ilgili devletlerin politikalarına etki 

etmektedir. Bu durumu küreselleşme adı altında kapitalizmi dünyadaki tek ekonomi 

sistemi yapma gayreti ve bu sayede uluslararası kurum ve kuruluşların ülkenin 

piyasa güçlerine egemen olarak ulusal politikaları ve kamuyu etkisizleştirme 

yaklaşımı olarak da tanımlayabiliriz.101 

Özellikle, ekonomik sorun yaşayan ve kalkınmakta olan ülkelerde parasal 

destek sağlayan ve aracı kurumların iç politikalara etki ettikleri günümüz 

dünyasında, küreselleşme ve sanayileşme sürecinde, uluslararası kurum ve 

kuruluşların politikaları da gittikçe artan ağırlıkla ülke politikalarına yön 

                                                 
100 Keleş, Kentleşme Politikası, s.54. 
101 Mengi ve Algan, Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme, AB ve 
Türkiye Örneği,  s. 14,17,78,94,164,293. 
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vermektedir. Bu kuruluşlar ve bu kuruluşları destekleyen sanayileşmiş ülkeler; az 

gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin kaynaklarına gereksinim duymaktadır. Ayrıca yarı-

sanayileşmiş ülkelerde sanayileşmenin sürdürülmesi ve sanayileşmiş ülke 

ürünlerinin pazarının gelişmesi için de, talebin  artması gerekmektedir. “Yarı-

sanayileşmiş ülkelere yönelik kredilerin büyümesinin teşviki, bu ülke 

hükümetlerinden değil, emperyalist bankalardan” gelmiştir. Bu ülkelerin ekonomik 

politikalarına müdahale edilmesinin nedeni, emperyalist ülkelerin ihracat 

sanayilerine ek bir pazar açma girişimidir.102  18-22 Mart 2002 tarihlerinde 

Monterrey’de yapılan Uluslararası  Gelişmenin Finansmanı Konferansı’nın hazırlık 

toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın belirttiği beklentiler 

içinde “gelişmekte olan ülkelerde kaynak seferberliğinin gerçekleştirilmesi, mali 

kurumların güçlendirilmesi ve yabancı yatırım girişinin hızlandırılması için gerekli 

politikalar konusunda bir uzlaşmaya varılması” yer almaktadır.103  

EEC (Avrupa Ekonomik Komisyonu), WB (Dünya Bankası), ECOSOC 

(Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi), IDRC (Uluslararası Gelişme 

Araştırma Merkezi), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), OECD (Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Örgütü), UNCSD (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme 

Komisyonu), UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), 

IMF(Uluslararası Para Fonu) gibi politik ve ekonomik bütünleşme örgütlerinin 

programları önemli ölçüde kalkınmış ülkelerin mali desteği ile sürdürülmekte ve bu 

ülkeler tarafından yönlendirilmektedir. Uygulamalarda sosyal destek gerekliliğini 

sağlamak için yapılan küresel zirveler de etkili olmaktadır. 1992 Birleşmiş Milletler 
                                                 

102 Ernest Mandel ve Andre Gunder Frank, Ekonomik Kriz ve Azgelişmiş Ülkeler, çev. N. 
Saraçoğulu, Yazın Yayıncılık, 1995, s.81-83. 
103 Mengi ve  Algan, Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme, AB ve 
Türkiye Örneği,  s.51. 
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Çevre ve Gelişme konferansı (Rio), 1994 Birleşmiş Milletler Nüfus ve Gelişme 

Konferansı (Kahire), 1995 Birleşmiş Milletler Sosyal Gelişme Konferansı 

(Kopenhag), UNHSC ( Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi) tarafından 

düzenlenen 1976 Birleşmiş Milletler HABITAT I. Kent Zirvesi (Vancouver) ve 1996 

Birleşmiş Milletler HABITAT II. Kent Zirvesi (İstanbul) gibi çalışmalarla dünyada 

ortak politika ve işbirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. HABITAT II zirvesinde alınan 

kararlardan en önemlileri: herkes için yeterli konut sağlanması, kentleşen dünyada 

sürdürülebilir insan yerleşimlerinin gelişimidir. Ayrıca, 2000 yılında Birleşmiş 

Milletlerin 55. Genel Kurulunda kabul edilen  ve Birleşmiş Milletler Gelişme 

Programı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, OECD’nin ortaklaşa 

kararlaştırdığı “Binyıl bildirgesi”’nde (Milenyum Gelişme Amaçları) 11. hedef: 

2020 yılına kadar en az yüz milyon yoksulluk yuvası (slum) sakininin yaşamlarında 

kayda değer ilerleme sağlamak” olarak  belirlenmiştir.104  

HABITAT II kararlarında yer alan “sürdürülebilirlik” kavramının, 1987 

Brundtland raporundaki tanımı:”bugünün insanının gereksinmelerini, gelecek 

kuşakların  kendi gereksinmelerini karşılama olanaklarından ödün vermeden 

karşılayabilmesi” dir. Bu rapor 1960’ların “kalkınma amacıyla yapılan her türlü 

girişimin geçerli olduğu” yaklaşımının yerini 1970’li yıllardan sonra “çevre 

korumacılığın” almasıyla, iki ideolojiyi uzlaştırarak, gelecekte de sürdürülebilir bir 

kalkınmayı dünya gündemine kazandırmıştır.105  

Nüfusun hızlı arttığı gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik sorunlar, 

hükümetlerin dış borçlanma yolunu tercih etmelerine neden olmuştur. Bu süreçte 
                                                 

104 Mengi ve Algan, Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme, AB ve 
Türkiye Örneği,  s.17,35,36,42,45 ; Akdemir, Gecekondu Islah Projeleri Uygulamaları ve Hazine 
Taşınmaz Malları İle İlişkileri, s.4 ; Kilcullen, Mimarlık, TMMOB, sayı 326,  2005, s.29. 
105 Tekeli, Mimarlık, Sayı 262,  1995, s. 11. 
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artan konut ihtiyacının karşılanması için Dünya Bankası politikalarına paralel olarak 

önceleri devletin katkısı ile ev sahibi edindirme desteklenmiştir. Daha sonraları 

altyapının devletçe desteklenmesi ve üretim aşamalarında özel sektöre verilecek 

kredilerde kolaylık gibi inşaat şirketlerinin desteklenmesi politikaları izlenmeğe 

başlanmıştır. Günümüzde devlet, alım gücü azalan çoğunluğun konut sorununu 

çözmek için kalite ve sayı yönünden yetersiz toplumsal (sosyal) konutlar yapımında 

katkıda bulunmaktadır. Özellikle gelişme süreci kalkınma planları ile yönlendirilen 

ve 1950’li yıllardan itibaren  sosyal konut ihtiyacı olan ülkelerde, bu uygulama 

Toplumsal Konut Politikası olarak bilinmektedir. 

Kalkınma politikalarında esneklik ve yeni kavramlar önem 

kazanmaktadır.Üretim sistemleri, yaşam tarzları, ekonomik bağlamdaki bazı 

kavramlar ve devletin temel işlevleri ve rolündeki değişmeler, toplumların verileni 

alan değil kendi niteliklerine uygun şeyleri talep eden toplumlara dönüşümleri  

ileriye dönük planlamaları etkilemelidir. 1960’lardaki yerellik ulusal bir bölge 

niteliğindeyken artık uluslararası platformda, uluslararası   üretim sisteminin bir 

altbirimi olarak hatta ulusal sınırları atlayarak uluslararası piyasalarda etkili olmasını 

sağlayabilecek bir bölge niteliğindedir. Yerel kalkınma kavramı da buna göre 

değerlendirilmektedir.106  

  

 1.3.2. Toplumsal Konut: 

“Toplumsal konut” kavramının anlamı: “Gelirleri ile  içinde insanca 

yaşanabilir bir konutta barınma olanağı bulamayan, ekonomik açıdan yoksun 

                                                 
106 der.Eraydın, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.17. 
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hanehalklarının barınma gereksinmesinin kiralık ya da mülk bir konutta 

karşılanması” dır. Diğer tanımlar olarak “sosyal konut”, “halk konutu”, “dar 

gelirliler için konut”, “yoksullar için konut”, “üçüncü kesim konutu” deyimleri 

kullanılmaktadır.107  

Toplumsal Konut Politikası kavramı: “Toplumun ekonomik açıdan güçsüz 

kesimlerinin salt kendi olanaklarıyla karşılayamadıkları konut gereksinmelerinin 

kamunun desteğiyle karşılanması amacıyla alınan önlemlerin tümüdür” 108 şeklinde 

ya da “Toplumsal konut politikası kavramı, gelir, konut ölçünü ya da toplumsal sınıf 

gibi öncelikleri olan, ulusal kalkınma planlarının içinde yer alan ve ilgili ülkelerin 

kent ve bölge planlama politikaları ile bağdaşması gereken kurallar, amaçlar ve 

önlemler bütünü olarak tanımlanabilir.” 109   

Toplumsal konut, AB ülkelerinin önemli bir bölümünde, kısaca “toplumsal 

kiralık konut” olarak tanınıyorsa da, konutun nitelikleri yönünden ülkeden ülkeye 

bunun içeriği değişmektedir. Avrupa ülkelerinde kiralık toplumsal konut yaklaşımı 

yaygındır. Kiraların yüksek olduğu ülkelerde devlet, “kira yardımı” ya da “konut 

tazminatı” ödemektedir. Toplumsal konut, toplumsal konut yöneltisinin uygulama 

araçlarından yalnızca biridir. 110 

Toplumsal konut politikasının esas işlevi ise ekonomik gücü olmayan ancak 

barınma sorunu yaşayan kesime yöneliktir. Toplumsal sınıflar ya da katmanlar, gelir 

düzeyi düşük kesim, toplumsal ihtiyacı karşılayacak konut özellikleri gibi öncelikler 

belirlenerek toplumsal yarar anlayışı ve planlama politikaları ile çözüm üretilir. 

                                                 
107 TÜRKKENT, XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (29 Haziran 2007),  s.16 
108 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.17 
109 Keleş, Kentleşme Politikası , s.471. 
110 TÜRKKENT, XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.17. 
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Toplumsal yarar anlayışının gerçekleşmesi için, konut politikalarında  kamu  desteği 

en önemli araçtır. Birinci destek;  vergi, arsa, kredi kolaylıklarıdır. İkinci destekleme 

biçimi “sunum-yönlü devlet karışmacılığı”dır, iki türlüdür. Devletin, kendi konut 

izlenceleri ile ve/ ya da  kâr amacı gütmeyen konut kuruluşlarına parasal, teknik, 

yönetsel yardımı ile, karışmacılığıdır. Konut gereksinmesi,  konut istemini de 

kapsayan; ekonomik değil “aktöresel” bir kavramdır. 111 Konut gereksinmesi 

kavramı, konut politikalarında ekonomik gücü olan ve ev almak isteyenlerin talebini 

belirler, ekonomik bir kavramdır.112  

   Ülkemizde de 1963 yılından itibaren  uygulanan beş yıllık kalkınma 

planları kapsamındaki  toplumsal konut politikasında, lüks ve gereksiz konut talebini 

(istemini) de kapsayan konut gereksiniminin karşılanması değil,  barınma hakkı 

kapsamında konut ihtiyacının karşılanması esastır. Konut politikalarındaki sorunların 

çözümünde katılması ve işbirliği içinde çalışması gereken  öğeler, kuruluşlar: 

mesleki alanda sendikalar, siyasal alanda partiler, ekonomik alanda da 

kooperatiflerdir. Kooperatifçilik farklı ülkelerde, farklı nedenlerle hemen hemen 

bütün siyasal görüşlerin desteğini almıştır. İlk önce İngiltere’de kurulan örgütlenme, 

sanayileşme sürecinde sendikal örgütlenmeyi de destekleyerek Devlet ile birlikte bir 

dayanışma oluşmuştur.113  

Avrupa ülkelerinin deneyimleri, toplumsal konutun rolünün “keseye uygun 

konut”  olması kadar toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilmesi için işlendirme 

(istihdam), kent planlaması ve ulaşım yöneltileriyle bütünleşmesi gerektiğini 

                                                 
111 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.17-20. . 
112 TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (28 Haziran 2006), s. 20. 
113 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, s. 
1-17,35,36. 
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göstermektedir. Ancak “küreselleşme bağlamında devletin küçülmesi ve konut 

kesiminden de çekilmesinin dayatılması toplumsal konut yöneltisinin bir yana 

itilmesi sonucunu doğurmaktadır.”114  

 Günümüzde, küresel şirketlerin ve kuruluşların baskılarıyla kabul ettirilen  

politikalarda, ülkenin tüm sektörlerindeki ekonomik dengeler dikkate alınarak konut 

piyasasına kamu ve kamusal kuruluşların, kâr amacı gütmeyen kooperatiflerin 

katılımı sınırlandırılmıştır. Temelde özel girişimcilerin etkili olduğu bir pazar 

yaratılmıştır. Küresel ekonominin öncelikli koşul olduğu günümüzde, konutta özel 

sektörün getirisinin riski azdır. Buna karşın, devlet düzeyinde karlılığı kadar 

öncelikli yatırım konuları, toprak politikaları, özel sektörün desteklenmesi, nüfusun 

dengeli dağılımı gibi diğer sorumluluk alanları da dikkate alındığında, riskinin çok 

fazla olduğu görülmektedir.  

Özetle, hükümetlerin vatandaşlarına konut sağlama görevlerinin rant kesimi 

tarafından engellendiği günümüzde ilgili politikaların, lojman, kiralık konut gibi 

çözümlerle yürütülmesi; hem çok daha değerli tarım arazilerini korumak, hem de 

ulusal çıkarlar yönünden yasal düzenlemelerle ve kalıcı politikalarla yürütülmesi 

gerekmektedir. Ancak kapitalist politikalar, uluslararası kuruluşlar ve küresel 

değişimin hakim olduğu günümüz piyasaları bu konuda çözümsüzlük üretmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 TÜRKKENT, XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.17 
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“Bu dertleri ile kentlerimiz doğal bir felaket değil, toplumsal 
yetersizliğin sonucu olan felaketlerdir.” 

             Alexander Mitscherlich, Psikiyatrist 115 

 

    1.4. KONUT SORUNU, TOPLUMSAL VE  EKONOMİK YAPI: 

  

Konut sorununun sosyal ve ekonomik boyutu, talebin artmasına yol açan 

nüfus artışı ve yığılmasının neden olduğu denetimsiz kentleşme ile birlikte kültürel, 

ekonomik, eğitimsel, ulusal ve uluslararası uyumsuzluktur.  Küreselleşme, 

sanayileşme, tüketim ve teknoloji toplumu olmaya özendirilme sürecinde, 

gelişmişlik tanımı bilimsel ve toplumsal ağırlıklı niteliğini kaybetmiş ve ekonomik 

nitelik kazanmıştır. Bu yönde değişen tek tip kültüre göre kentleşme bir gereklilik 

durumuna getirilmiştir. Belli yerleşimlerde yoğunlaşan nüfus nedeniyle konut sorunu 

yaşanmasının temelinde, kentleşme sürecini oluşturan ve hızlandıran çeşitli koşullar 

bulunmaktadır. Ülkemizde ve / ya da dünyada genel olarak kentleşmeyi hızlandıran 

ve konut sorununu arttıran koşullar: 

Küresel değişiklikler: Dünyada küresel ısınma sonucu iklim değişiklikleri, 

nüfus artışına bağlı gıda ve su sıkıntısının yaygınlaşması uluslararası göç 

nedenlerinden kabul edilmektedir. İnsanlar, geldikleri yerlerdeki yaşamlarının 

toplumsal niteliklerini özlemekle birlikte, küresel ekonomik politikaların etkilediği 

koşullar, küresel ısınma, sulak alanlardaki, sahillerdeki yerleşim birimlerinde yaşam 

kolaylığı gibi nedenlerle kentte yaşamayı yeğlemektedir.116  

                                                 
115 Yapı Dergisi, sayı 5 (Mart-Nisan 1974), s. 24. 
116 The Economist, Vol. 383, No.8527 (5-11 Mayıs 2007), s.9-10. 
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Kırsal kesimi göçe zorlayan nedenler: a)Gelişmiş ülkelerin ekonomik 

baskıları ile kırsal kesime devlet desteği kısıtlanmış, doğurganlık oranı yüksek olan 

kırsal kesimdeki toprak mülkiyetine yönelim artmış, bölge insanının yaşam koşulları, 

alt yapı- eğitim- iletişim-güvenlik –gelir düzeyindeki sıkıntıları  ve işsizlik sorunu 

büyük kentlere göçü zorunluluk haline getirmiş, kırdan kente yoğun göç 

başlamıştır.117  b)Ülkemizde 1980 sonrasında sermaye ağırlıklı politikaların önceliği 

alması.118  c) Ayrıca  Çokuluslu Şirketlerin (ÇUŞ) toprak edinme eğilimleri, Avrupa 

Birliği’nin Türkiye’deki köylü nüfusunun % 15’lere çekilmesi istemi,  5216 sayılı 

Büyükşehir  Yasası ile merkezden 50 km çaplı belediye sınır tanımlaması ile kırsal 

toprakların küçültülmesi119 kırdan kente göç oranını arttırmıştır 

Kente göçler:  a) Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kaybedilen topraklardan 

Anadolu’ya b) Kırsal kesimden kentlere, kentlerden büyük kentlere  c)Gelişmekte 

olan ve/ ya da  idari sorunları olan komşu ülkelerden  d) Küreselleşme sürecinde 

gelişmiş ülkelerden emekli, vb aktif katkısı olmayacak niteliksiz nüfusun  

Türkiye’ye göçleri ile büyük oranda nüfus artışı, dolayısı ile konut talebinin artması 

gerçekleşmektedir. 

Kentleşme sürecinin ivme kazanması: Kentleşme genel olarak “kent sayısının 

ve kentsel nüfusun artışı” şeklinde tanımlanmaktadır.120 Ülkemizde 1950‘li yıllarla 

birlikte artan kentsel nüfus, 1980 sonrası giderek artan bir ivme kazanmıştır.  

Gelişmekte olan ve ekonomik dengeleri henüz oluşturamamış olan ülkemizde bu 

                                                 
117 çev. Altaban, Mimarlık, TMMOB, 72/10,sayı: 108, 1972, s. 44,45. 
118 Faruk Ataay, “Türkiye’de Kentsel ve Bölgesel Gelişme Dinamikleri (1923-2000),”  Küreselleşme 
Kıskacında Kent ve Politika, der. Muharrem Güneş, Ankara, Detay Yayıncılık, 2004, s.6. 
119 Orhan Özkaya, Cumhuriyet Toprakları ve Küresel İşgal, Ankara,  Bilgi Yayınevi, 2007, s.152. 
120 Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü,s.80. 
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durum kaçınılmaz olarak çeşitli adaletsizliklere ve kırsal alan ekonomisinde boşluğa 

neden olmaktadır.  

Sanayinin işgücü ve pazar gereksinimleri:   Sanayinin ucuz işgücü ihtiyacı ve 

bitmiş imalat ürünlerinin  satış pazarının oluşması için kırsal nüfusun kente gelmesi 

özendirilmektedir. Çünkü kırsal kesimin bitmiş imalat ürünlerine talebi çok 

düşüktür.121  

Küresel para dolaşımında söz sahibi olan Çokuluslu Şirketler ve Dünya 

Bankası gibi uluslararası finans kurumlarının ekonomi anlayışı da tüketimin 

özendirilmesi esasına dayanmaktadır. “Our Consumption Society”122 denilen ve 

frenlenmeyen bir tüketim toplumu, sınır tanımayan küresel (global) ekonomi 

tarafından, ekonominin sağlıklı büyümesi için, üretilmektedir.123  

Kentsel kamu topraklarının satışı:  Kentlerde kamunun iyeliğinde bulunan 

özel ve kamusal taşınmazların kullanım amaçları da kentsel arsa değerini 

değiştirmektedir.Kamunun gelir elde ettiği özel malların satışı,  2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 74. maddesi ve ilgili yönetmelik ile yasalaştırılmış; ayrıca 

gecekondu ve imar affı yasalarıyla bağışı da sağlanmıştır. Kamunun sahip olduğu 

kamusal malların ise kamu yararına kullanılması gereken yerler olması gerektiği 

halde, bilirkişi kararı ya da özel yasalarla mülkiyetinin değiştirilebilmesi 

sağlanmıştır. 

Yerel yönetimlerde politik kesimlerin ve rant kesimlerinin baskısı: İstemin 

hızla artması karşısında sınırlı ekonomik koşullardaki yerel yönetimlerin hizmet 

                                                 
121 çev. Altaban, Mimarlık, TMMOB, 72/10,sayı: 108, 1972,  s.44. 
122 “Tüketim Toplumumuz” anlamında kullanılan ve tüketimi benimseyen toplumun yeğlendiğini 
gösteren bir deyimdir. 
123 Hayrettin Karaca, Kent Kooperatifçiliği XIX. Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Antalya (2-5 
Kasım 2006), s. 149,150. 
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edebilmeleri güçleşmektedir. Belediye hizmetlerinden imar planlaması, alt yapı 

hizmetleri, toprak kullanımını denetlemek (arsa vurgunculuğunu önlemek), ulaşımı 

sağlamak gibi hizmetlerinin bilerek ya da yetersizlik sonucu aksaklıkları, kazanç 

amaçlı oluşumlara fırsat sağlamıştır. Henüz imar gelmemiş, ancak gelmesi beklenen, 

kent çevresindeki tarımsal topraklar, bir süre sonra genişleyen kent gereksinimi 

kapsamında belediyecilik hizmetlerinden de faydalanarak, imarlı kent arsaları haline 

dönüştürülmektedir. Bu süreçte, çevre tarım arazileri yağmalanmakta, 

gecekondularla işgal edilmekte, imar sonrası kent arsası kapsamına sokularak yapay 

değerlenme ile sahibine kazanç getirmektedir. Kent arsalarının değeri, farklı 

etkenlerden (Altyapı, üstyapı, imar, zaman, konum, planlama kararları) etkilenmekle 

birlikte, genelde artış yönünde değişir. 

Tarımsal toprakların azalması: Kırsal yaşamın gereklerinden olan tarımsal 

toprak hem kullanım alanı olarak miras yoluyla bölünerek küçülmekte, hem de 

kentleşme,sanayileşme, erozyon gibi kötü kullanım koşullarından yitirilmektedir:  a) 

Kentleşme ve sanayileşme: Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ayhan 

Barut’un açıklamalarına göre Türkiye, 1950 ile 1981 yılları arasında 171 bin hektar, 

1982-2000 yılları arasında 1 milyon 650 bin hektar verimli tarım toprağını yanlış 

kullanım, (kentleşme ve sanayileşme başta olmak üzere turizm, karayolları, 

demiryolları, enerji ve boru hatları, havaalanları, barajlar, maden ocakları, vb.)  

nedeni ile yitirmiştir. Dünyada verimli tarımsal topraklarını kaybetmeyi en hızlı 

sürdüren ülkeler arasında, aynı zamanda dünyada toprak stoku (rezervi) kalmayan 19 

ülke içinde yer almaktadır.124 b)Erozyon: Ayrıca ülkemizde yılda 1.5 milyon ton 

                                                 
124 Korhan Aydal, “Türkiye Toprak Kaybediyor,” Ekonometri Dergisi (Mart-Nisan 2006), s.120. 
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toprak parçası erozyonla kaybedilmektedir.125  Türkiye’nin 1/192’sine sahip olduğu 

dünya kara parçalarının toplamında 26 milyar ton üst toprak erozyondan 

kaybedilmektedir.126 

Ekonomik kaygıların önem kazanması: Yeni yerleşim birimlerinin 

planlanmasında, toplum ve doğa akılcı bir bütün oluşturacak şekilde ele alınmalıdır. 

Konum belirlenirken doğal çevrenin korunması yaklaşımı ile yerleşim ekosisteminin 

planlanması da gerekmektedir. Geleneksel nüfus projeksiyon hesapları ile yapılan 

planlama ile birlikte  yerleşim ekosistem çalışmalarının da yani nüfusun alt yapı 

gereksinimlerinin ve yakın çevre alanlarındaki doğal kaynakların taşıma kapasitesi 

ile uyumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir.127  

Taşınmaz kavramının değişmesi: 2007 Avrupa Emlak Raporuna göre 

taşınmaz mal yüksek getiri kaynakları  arasında yer almaktadır.128  a)Vurguncular 

için rant anlamını taşıması, b) Riski az getirisi çok bir yatırım aracı olarak görülmesi 

nedenleri ile ulusal ve uluslararası  düzeyde spekülatif uygulamalar sonucu yasalar, 

yerel idarelerin denetim ve kamu yararına hizmet olanakları engellenmektedir. Bu 

durum konut sorununun çözüm olasılığını güçleştirdiği gibi, ekonomik yönden kayıt 

dışı kazançların vergilendirilebilmesini ve ulusal ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. 

Hükümetlerin bütçe açıklarını giderme aracı olması:  “Emlak alımları yoluyla 

geçen yıldaki 2.9 milyar dolara yakın bir giriş olacağını varsayarsak, bundan sonra 

hiçbir işlem olmasa bile yılın tamamı için doğrudan yabancı yatırım girişi 17.4 

milyar dolar ile geçen senenin 20.4 milyar dolarına yakın bir düzeye şimdiden 

                                                 
125 Özkaya, Cumhuriyet Toprakları ve Küresel İşgal, s.152. 
126 Karaca, Kent Kooperatifçiliği XIX. Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Antalya (2-5 Kasım 2006), 
s.136 
127 Ayşe Ezer, “Beyşehir Gölü Yüzey Su Toplama Havzası Yönetim Planı Örneğindeki Ekolojik 
Planlama Yaklaşımı,” Kamu Yönetimi Dünyası, sayı 28 (Ekim-Aralık 2006), s.19. 
128 Emlak Pazarı Dergisi, “Avrupa Emlak Piyasası”, sayı 46 (Mart 2007), s.30-31. 



 61 

gelmiş” durumdadır.129 Devletin elindeki Hazine arsaları; arsa ve konut politikasının 

aracı olmaktan çıkmış, dış borç ve faizlerini ödemeye kaynak oluşmaktadır.130  

Yüzölçümü 781.411 km2 olan ülkemizde Devlet Denetleme Kurulu’nun 6 Şubat 

2006 raporuna göre  yabancı gerçek kişilere ait taşınmazlar: 23.806.494 m2 arazi, 

31.808.269 m2 bağ-bahçe, 5.055.918 m2 arsa, 3.972.203 m2 konut, 52.680 m2 turistik 

tesis, 175.637 m2 işyeri bulunmaktadır.131 Yabancıların tüzel kişiler, ortaklıklar, vb. 

şeklinde sahip olduğu topraklarımızın miktarı bilinmemektedir. 

Toplumsal yaşam değişiklikleri: a) İş, eğitim, vb. nedenlerle aileden farklı 

kentlerde yaşama zorunluluğu b) Ataerkil aile yaşamından çekirdek aileye ve 

bireysel yaşama geçiş nedeniyle konut gereksinimi olan hane halkı sayısı 

küçülmekte, ters orantılı olarak konut sorunu büyümektedir. 

Doğal afet riski:  Ülkemiz deprem, sel, heyelan riski taşıyan bir coğrafyada 

bulunduğu için konut sayısı kadar sağlamlığı da konut sorununu etkilemektedir. 

Örneğin İstanbul’daki 3.5 milyon konutun yarısının sağlam olmadığı, yenilenmesi 

gerektiği bildirilmektedir. Buna ek olarak her yıl 250 bin konut ihtiyacının da 

olması, sadece İstanbul’daki konut sıkıntısının sayısal boyutudur.132  

Konut sorununun sosyo-ekonomik yapı içerisinde nedeni ve bazen aynı 

zamanda sonucu olan koşullar içinde en önemlisi ve en kapsamlısı, kentleşmedir. 

 

 

                                                 
129 Haluk Bürümcekci, “Kaydını Tutmaya Yetişemiyoruz,” Para-Piyasa, Referans Gazetesi 
(30.03.2007), s.5. 
130 Cevat Geray, Gecekondulaşmanın Önlenmesi, Kentleşme ve Planlama, Ankara, Türk 
Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer Vakfı (24 Haziran 1994), s.121. 
131 Özkaya, Cumhuriyet Toprakları ve Küresel İşgal, s.74,302. 
132 Murat Karayalçın, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye ( 4-7 
Mayıs 2006), s.146. 
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“Fizyolojik ve psikolojik değişimlerimizin ana etkeni bu yanlış toprak 
politikasıdır…Kanımca toprak reformu sorunları en önemli 
meselemizdir.” 

                 Konrad Adenauer,Köln belediye başkanı, 1926133 

 

2. TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU VE UYGULANAN POLİTİKALAR 

                             2.1. TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU: 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’deki kentleşme kavramı Ankara kenti 

için geçerliydi ve kentleşme hızı yılda %6’dı. II. Dünya Savaşı sonrasında hızlı 

nüfus artışı ve tarım kesiminin itici gücünün artması sonucu kırsal kesimden kentlere 

göçün artması buna karşılık yeterli  bir endüstrileşme olmaması ve devlet 

düzenlemelerinin yetersiz kalması ile, “apartman”(imarlı yapı) ve 

“gecekondu”(kaçak yapı) şeklinde eşzamanlı ikili bir kent yapısı ortaya çıkmıştır. 

1960’lı yıllarda başlayan kalkınma planlı döneme geçiş sürecinde, niteliksiz 

konutlarda barınanların oranı ve giderek artan kiralar nedeniyle konut sorununda 

artış devam etmiştir. 1960-1980 yıllarında daha kapsamlı olarak ele alınmasına 

karşın yetersiz çözümler, gecekondu rant kesimini yaratmıştır.  

Beş Yıllık Kalkınma Planlarının uygulamaya girdiği 1963 yılından önceki 

verilere göre 1962 yılında 118.793 adet konut gereksinimi saptandığı halde konut 

üretimi 57.330 adet olmuştur. Konut açığının 1962 yılında 60.045, 1963 yılında 

71.395 ve 1968 yılında 141.400 olduğu bildirilmiştir.134 Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine göre halen her yıl 600 bin civarında artan yeni konut gereksinimi, 

günümüzde toplam nüfusumuzun %35’ini oluşturan genç nüfusun daha da artacağını 

                                                 
133 Yapı Dergisi, sayı 5 (Mart-Nisan 1974), s. 26. 
134 Ceyhun, Yapı Dergisi, sayı 7, 1974, s. 25-28. 
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öngören yabancı bir kurumun (Mc Kinsey) araştırmasına göre konut gereksinimi 

2015 yılında 815 bine çıkacaktır.135 Nüfus artışından başka, önümüzdeki on beş 

yıllık dönemde sadece eskiyen konutların neden olacağı konut stok eksilmesinin 5 

milyon 263 bin 213 olacağı hesaplanmıştır.136 

Başbakanlık Konut Müsteşarlığının yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de 

kentsel yerlerdeki konut stokunun ortalama % 62’sinin inşaat  ruhsatı vardır. Yapı 

kullanım izinlerine göre bu oran % 33’e düşmektedir. İl ve ilçelerdeki kentsel 

kesimdeki 13.597.676 konut stokunun 8.366.000’sının inşaat ruhsatı, 

4.524.000’ünün yapı kullanım izni bulunmaktadır. DİE kestirimlerine göre 2000-

2010 döneminde kentsel nüfus artışının 10.970.493 olacağı öngörülmektedir. Hane 

halkı büyüklükleri ve nüfusa göre 2.860.343 konuta ihtiyaç duyulacağı 

hesaplanmıştır. Değişik varsayımlara göre 2010 yılında: 13.597.676 konut stoku 

sabit kalırsa 169.035 konut açığı, inşaat ruhsatı artış oranında arttırılması durumunda 

6.127.000 konut fazlası, ruhsat artışı ile birlikte ruhsatsız konut üretimi olmaması 

durumunda 3.505.414 konut fazlası olacağı öngörülmektedir.137  

 

2.1.1. Kentleşme: 

Kamu yararına politikalarda, özellikle  ekonomik bunalım dönemlerinde 

geliştirilen tasarruf tedbirleri kapsamında, öncelikle “büyük kentlerde yerel 

hükümetler tarafından karşılanması beklenen üretim, değişim, tüketimin 

toplumsallaşmış işlevi” sorgulanmaktadır.138 Alınması düşünülen ilk önlemler 

genellikle büyük kentlerdeki tüketimden kazanç sağlamak şeklinde 
                                                 

135 Dönmez, XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 2006), s.75. 
136 TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.21. 
137 <<http://www.ntvmsnbc.com/news/180336.asp#BODY>>, (Erişim tarihi:14.08.2007). 
138 Castells, Kent, Sınıf, İktidar, s.219. 
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gerçekleşmektedir. Dünyada kentsel yaşam yoğunluğu ve kentleşme hızının artması, 

aynı zamanda gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin yaşaması için de bir gerekliliktir.  

Ayrıca  toplumsal ve ekonomik yapıyı etkileyerek konut sorununa yol açan 

tüm etmenler, bu süreçte  kentleşmeyi de  etkilemektedir. Ülkemizde kırdan kente 

göçün  yoğun olduğu bir kentleşme sorunu yaşamaktayız. 

Kentleşme sorunlarının kentsel boyuttaki çözümünde için imar, imar için 

gereken arsa, yani  arsa düzenlenmesi yoluyla arsa üretimi için haritalar, kadastro, 

tapu kütükleri, teknik altyapı  gerekmektedir. Ülkemizde kadastro 1934 tarihli 

yasaya göre yapılmış, 1987’de yasa değişmiş ancak tanım aynı kalmıştır. 

“Taşınmazların tüzel ve geometrik sınırlarını belirlemek” 1934’ten 1991 yılına kadar 

ülkenin birinci kadastrosunun %58.1’i yapılmıştır, başlangıçta yapılmış olan 

kadastrolar da eskidiği için gerçek değer daha azdır. İmar sorunundan başka, kentsel 

altyapı ederi de kentsel maliyetlerin % 30’unu  oluşturmaktadır.139 

Bölgesel ve ulusal boyuttaki kentleşme sorunları  Prof.Dr. C.Geray’ın 

görüşüne göre engellemelerle değil, gerçekçi plan ve politikaların üretilmesi, ve 

uygulamalarda süreklilik ile çözümlenebilir. Bir dönem İmar ve İskan Bakanlığı’nın 

bölge planlaması birimince başlatılan, DPT kurulduktan sonra da birlikte sürdürülen 

“bölge ölçeğinde planlama yapılması” gibi bölge planlaması çalışmalarını tüm ülke 

düzeyine yayarak ekonomiye katkıda bulunması sağlanabilir. Bölgelerarası dengeli 

kalkınma politikalarını, kentleşme politikalarını bir arada güderek ülke düzeyinde 

daha dengeli bir nüfus dağılımı sağlanabilir. Kentleşme, imar ve gecekondu 

sorunlarına sahip çıkan bir bakanlık olmalıdır. Kamulaştırma sisteminde kötü niyetli 

                                                 
139 Erol Köktürk, Kent Kooperatifçiliği Altıncı Teknik Semineri, TÜRKKENT, Sarıgerme (30 Ekim-
3 Kasım 1991), s. 17-23. 
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kullanıma elverişli “rayiç bedel”, “emsal bedel” gibi bedeller yerine, “halihazır 

kullanım değeri”, ya da “vergi değeri” gibi gerçekçi nesnel ölçütler kullanılmalıdır. 

“Arsa politikamızda temeldeki sorun arsanın kimin maliyetinde olduğu değil; 

kentleşmenin, kalkınmanın ve sağlıklı bir gelişmenin, bölgesel anlamda gelişmenin 

bir aracı olarak (kamunun ve özel mülkiyetin elindeki) bu arsaları nasıl 

kullanacağımızdır.140”  

Gelişmiş ülkelerde kentleşme hızı kontrol altına alınmışken, gelişmekte olan 

ülkelerde kontrol sağlanamadığı ve  mega kentlerin gelişme hızının arttığı 

konusundaki diğer verilerden “Dünya Bankası verilerine göre ; Türkiye, 1980-2000 

yılları arasında, dünyada kentleşme oranı en yüksek üçüncü ülkedir.”141  Türkiye’de 

nüfusu 10.000’den fazla olan yerler kent olarak kabul edilirse; toplam nüfusa göre 

kentli nüfusun oranı  1927 yılında  % 16.4, 1940 yılında % 18, 1950 yılında % 18.5, 

1960 yılında % 25.1, 1970 yılında % 33.3, 1980 yılında % 45.4, 1990 yılında % 

55.4, 2000 yılında  61.4 olmuştur. (Başka bir kaynakta 1990’da % 59, 2000’de % 

64.9 olarak verilmektedir.142 Kentli nüfus artışı ile barınma-çalışma-tüketim 

sorunlarının giderilmesi, sağlık, eğitim, kültür, ulaşım, su, elektrik gereksinimlerinin 

karşılanması, kaynak yetersizliği ile gereği gibi yapılamamaktadır. Bu durum 

çevreye zarar verdiği gibi, toplumsal ve siyasal bunalımlara ortam hazırlamış, 

kentlerin yaşam kalitesi oldukça düşük yerler  olmasına neden olmuştur.143 

 

 

 
                                                 

140 Geray, Gecekondulaşmanın Önlenmesi, Kentleşme ve Planlama, s.115-123. 
141The Economist, Vol. 383, No.8527 (5-11 Mayıs 2007), s.102. 
142 Tempo Dergisi, “Göstergeler Yükselişi Destekliyor,” sayı 13/956 (30.03.2006),  s.64-65. 
143 Ruşen Keleş ve Can Hamamcı, Çevrebilim, 4. baskı,  Ankara, İmge Kitabevi, 2002, s.70-72. 
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2.1.2.Kentsel Dönüşüm:  

Belediyenin bölgedeki arsa  ya da gecekondu sahipleri ve projeyi finanse 

edecek girişimcilerle işbirliği yaparak oluşan değer artışının paylaşımını esas alan, 

Kentsel Yenileme Projeleri olarak da bilinen, eski bir uygulamadır.  

Kentleşme sorunlarının çözümünde yeni bir kavram olarak sunulan “kentsel 

dönüşüm” düzenlemelerinin sadece kentsel yenileme anlamında olmadığı; “yap-sat” 

modelinin “yık-yap” türü olduğu ileri sürülmektedir.144 Mimarlar Odası Genel 

Başkanı Oktay Ekinci, uygulamayı kentsel kimliklerin yok edilmesi; rantı daha da 

yükselterek çarpık apartmanlaşmanın düzenli bloklaşmaya dönüştürülmesi ve Kat 

Mülkiyeti Yasası, İmar İslah Planları Yasası, İmar Yasası, Turizm Merkezleri Yasası 

gibi yasal düzenlemeler nedeniyle zaten Türkiye’de 50 yıllık geçmişe sahip bir 

uygulama olarak yorumlamaktadır. “50 yıldır imar afları hep “siyasi söylemle” ve 

“popülist terminolojiyle” gerçekleştirildi. Şimdi de galiba ilk kez “bilimsel 

söylemle” ve “şehircilik”(!) desteğiyle son büyük imar affını gerçekleştiriyoruz.“145 

Gecekondu ve kaçak yapılaşmaya yeni bir çözüm olarak öne sürülen bu 

modelde, kentsel dönüşüm yetkileri yeterli bulunmayarak daha geniş ölçekte tüm 

kırsal alanlar, kıyılar, ormanı da kapsayan dönüşüm alanları için hazırlanan 

Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı, konuyla ilgili 13 Kanunun (Kültür 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Çevre Kanunu, Özel 

Çevre Koruma, Kıyı Kanunu, Boğaziçi Kanunu, vb.) öngördüğü koşulların dışına 

çıkmaktadır. Askeri harekat alanları hariç, tapulu-tapusuz bütün taşınmazlara  el 
                                                 

144 Zekai Görgülü, “Planlamada Bir Araç: Kentsel Dönüşüm,” Mimarlık, TMMOB, yıl 42, sayı 322, 
(Mart-Nisan 2005), s.26. 
145 Oktay Ekinci, “ “Kentsel Dönüşüm”ün Akla Getirdikleri”, Mimarlık, TMMOB, yıl 42, sayı 322, 
(Mart-Nisan 2005), s. 36-38. 
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koyabilme yetkisi gibi yetkiler veren, “kentsel ve kırsal alan ayrımı yapmadan, 776 

bin kilometre kareyi ilgilendiren bir özel dönüşüm alanı” kanun tasarısıdır.146 Bu 

kanunda da imar affı vardır. “Dönüşüm alanları sınırları içinde 12.12.2004 tarihinden 

önce yapıldığını belgeleyen gecekondu sahiplerine, ruhsatsız yapı sahiplerine ve 

ikamet edenlere, bedeli 20 yılı aşmamak üzere borçlandırılmak üzere yapılacak 

sosyal konutlardan veya yapılardan bağımsız bölüm verilebilir.”147  

 

2.1.3. Gecekondulaşma: 

Ülkemizdeki  gecekondulaşmanın tarihçesi; politik yaklaşımlar olarak 1963 

öncesi plansız dönem ve sonrası planlı dönem olarak ayırt edilebileceği gibi; 

akademik araştırmalar yönünden yaklaşık beş dönem halinde de değerlendirilebilir   

( 1945-1950, 1950-1970, 1970-1980, 1980-2002, 2002 sonrası). 

Cumhuriyet ilanından sonra kırsal kesimi destekleme politikaları 

çerçevesinde  1925’te aşar kaldırılmış, 1932-1950 döneminde halkevleri, 17 Nisan 

1940 tarihinde Köy Enstitüleri kurulmuş, tarıma devlet desteği verilmiş, 1930’lu 

yıllarda ziraat, veterinerlik alanlarında eğitim vermek üzere Yüksek Ziraat Enstitüsü 

kurulmuştur. Ancak Türkiye’de “gecekondu” olgusunun gelişme dönemi olan, 1945-

1950 döneminde kırsal kesimin kalkınması politikası çerçevesinde gerçekleştirilen 

iyi niyetli girişimler İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik nedenlerle 

başarısızlığa uğramıştır. Bu dönemde özellikle 1948 Marshall Yardım Planı’nın 

                                                 
146 Oyan, Kent Kooperatifçiliği XIX. Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Antalya (2-5 Kasım 2006), 
s.89-90. 
147 Oyan, a.g.e., s.116. 
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desteğiyle tarımda yaşanan makineleşmenin yarattığı işsizlik sonucunda  kente göç 

artmaya başlamıştır.148  

İkinci Dünya Savaşı sonrası 1945-1970 döneminde, gecekondu olgusunun 

yoğunluğu ve ivmesi artan yeni bir süreç başlattığı bu dönemde, yaklaşımlar 

çoğunlukla olumsuz, engellemeye yönelik niteliktedir. Bu dönemde 

gecekondulaşmanın kentlerde oluşan sorunların nedenlerinden biri gibi görülmesi, 

bu konuda geliştirilen politikaların sorunları gidermekteki yetersizliği gibi nedenlerle 

akademik ve bürokratik çalışmaların başlangıç noktasını kırdan kente göçü ve 

gecekondulaşmayı engellemek oluşturmaktadır.149  

Ankara’ya yönelik 1948 tarihli 5218 sayılı Yasa, gecekonduya yönelik ilk 

kanundur ve af niteliğindedir. Ankara Belediyesine ait arsa ve arazinin bir miktarını, 

konut yapacak ihtiyaç sahiplerine karşılığı 10 yıl içinde eşit taksitlerle ödenmek 

üzere verilmesi ile gecekondulaşma önlenmek istenmiştir. Aynı yıl 5228  sayılı Yasa 

ile bütün Türkiye için geçerli olmak üzere, arsa yardımı alanların konut kredisinden 

de yararlanmalarını sağlamak için, Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından yapı 

parasının %75’ine kadar %5 faizle kredi verilmesi sağlanmıştır.150 

1949 yılında 5431 sayılı Yasa ile, 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar 

Kanununun ruhsatsız yapılarla ilgili maddesi değiştirilerek gecekonduların 

önlenmesi ve yıktırılması konusunda bazı tedbirler alınmıştır. 1953’te, 5218 ve 5228 

sayılı Yasa’ları yürürlükten kaldıran ve belediyelere konut yapımını teşvik amacıyla 

ve izinsiz yapılarla ilgili bir takım yetkiler tanıyan 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik 

                                                 
148 Hacı Kurt, Türkiye’de Kent-Köy İlişkisi, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, s. 62-73. 
149 Şenyapılı, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.86-99. 
150 Akdemir, Gecekondu Islah Projeleri Uygulamaları ve Hazine Taşınmaz Malları İle İlişkileri, 
s.32. 
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ve İzinsiz Yapılan Binalar Hakkında Kanun  çıkarılmıştır. Bu yasa ile 1953 yılına 

kadar yapılan gecekonduların yasallaştırılması ile ilk kez gecekondu 

yasalaştırılmıştır. Önceki imar affı yasalarında ağır yaptırımlar da yer almakta iken, 

bu yasada af netlik kazanmıştır. 1959 tarih 7367 sayılı yasa ile hazine arsalarından 

belediye sınırları içinde bulunanların belediyelere devredilmesi sağlanarak 

belediyelerin arsa edinme olanakları genişletilmiş, böylece gecekondu yapımı 

önlenmeğe çalışılmıştır.151  

Bu dönemdeki çalışmalar  gecekondulaşmayı önleyecek önlemler üzerinde 

yoğunlaşmış, çeşitli yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır.152 Ekonomistler göç 

nedenlerini tarım sektöründeki işsizliğe bağlayıp, hızlı sanayileşme ile iş alanı 

yaratarak olumsuzlukların giderilebileceği inancındaydı. Sosyolog, gazeteci, 

antropolog, siyasetçi ve kentçilikle uğraşanların görüşleri de genelde olumsuzdu. 

Antropolog Oscar Lewis’e (1953) göre, yoksulluk bu kesimin kusuru, konut da 

yoksulluğun mekansal yansımasıdır. “Bu durumda kıt kaynakların bu alana 

aktarılması anlamsızdı”153 Konut sektörünün  kamuya maliyetinin geri dönüşümü 

olmadığı için, ilk kalkınma planları da bu anlayışla hazırlanmışlardır.  1950-1960 

yıllarında gecekondu temelde fiziksel mekan sorunu olarak tanımlanıp tapu, takip ve 

yıkım işlemleri gibi şehrin geleceğe dönük imar planı üzerinden çözüm aranıyordu. 

1960 sonrası beş yıllık planlarda çözüm aranmıştır. Bu süreçte, gecekonduda 

yaşayanlar  1950-1960 yıllarında kalıcılığı hedeflemiş, 1960 sonrasında ithal ikame 

modeli kapsamında yer ve işlev üstlenerek kalıcılık kazanmışlardır. 

                                                 
151 Akdemir, a.g.e., s.32 ; Geray, Amme İdaresi Dergisi, C.1, sayı 2 (Eylül 1968), s.22 ; Bayraktar, 
Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.138.    
152 “1951 yılında gazetelerde çıkan bir habere göre, belediye her ay 500 aç ve perişan kişiye 
Anadolu’ya dönüş bileti almaktaydı (Cumhuriyet gazetesi, 1 Ağustos 1951)”, Şenyapılı, Değişen 
Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış:1923-2003, s.88. 
153 Şenyapılı, a.g.e., s.88,93. 
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1959 tarih 7367 sayılı Yasa’da, imar planı olsa bile tüm hazine arazilerinin 

karşılıksız olarak belediyelere devri ve gecekondulaşmanın önlenmesine karar 

verildiği halde; 1963 tarih 327 sayılı Yasa ile  İmar Kanununa geçici madde 

eklenerek, sahibinin, Vakıflar İdaresi dışındaki kamu tüzel kişilerinin ya da özel 

kişilerin yazılı onayı bulunan arsalarda 31.12.1962 yılına kadar yapılmış olan 

ruhsatsız yapıların bir defaya mahsus belediye hizmetlerinden yararlanmaları 

sağlanmıştır. Gecekondulara tanınan bu hizmetlerden yararlanmak için gecekondu 

niteliğini taşımak yani İkinci Beş Yıllık Plan hazırlık raporunda tanımlanan beş 

koşulun birlikte olması gerekirken, 20.7.1966 tarih 775 sayılı Kanunun tanıdığı 

haklardan yararlandırılma sürecinde; başkasının arsasına sahibinin izniyle yapılmış 

kaçak yapıların, gecekondu bölgelerinde normal yapım sürecinde tamamlanmış ve 

standardı normal ölçülerin üstünde bulunan sağlam yapıların, malikin kendi arsasına 

ruhsat olmadan yapmış olduğu ve sadece bir ailenin konut olarak kullandığı yapıların 

sahipleri de Gecekondu Yasa’sından yararlandırılmışlardır. 775 sayılı yasada 

“konut” yerine “yapı”  tanımı kullanılarak işyerleri de kapsam içine alınmıştır.154  

Gecekondu tanımı kapsamında beş koşullu değerlendirilen yasa metni, Ankara 

Belediyesi internet sitesinde dört koşullu yani yapım süreci belirtilmeden ele 

alınmıştır. “Gecekondu deyimi ile imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel 

hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi ve arsalar üzerinde, 

sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir.”155 Kanuna göre 

kamu arazileri bedelsiz olarak belediyelere devredilecek(madde 3), vakıf arazilerinin 

                                                 
154 Geray,Amme İdaresi Dergisi, C.1, sayı 2 (Eylül 1968), s.12-14,24.  
155 <<http://www.ankara-bel.gov.tr/mahalli/57.htm>>, (Erişim tarihi:09.01.2007) 
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bedelleri ödenerek alınacak(4.madde, b bendi), özel mülkiyet taşınmazları satış ya da 

kamulaştırma yolu ile alınacaktır(madde 5 ve 31).156  

1976 yılında çıkarılan 1990 sayılı Yasa ile değiştirilmiş ancak ana hatları ile 

uygulanmakta olan 775 sayılı Yasa’nın temelde kalkınma planlarının ilkeleri ile 

uyumlu olduğu ileri sürülmektedir.: “Gecekondu Politikası, gecekondu sorunlarının 

kısa ve uzun dönemde  çözümlenmesine olanak veren önlemlerin tümü olarak 

tanımlanırsa, bu politika ile gecekonduların hem ekonomik ve toplumsal, hem de dar 

anlamdaki kentçilik sorunlarının çözümüne çalışılacağı açıktır. 775 sayılı Yasa, bu 

sorunlardan yalnız dar anlamdaki kentçilik sorunlarının çözümünü amaçlayan bir 

yasadır”157  

1976 tarih 1990 sayılı Gecekondu Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılması 

Hakkındaki Kanun’la; Cumhuriyet’in 50. yıldönümünde her türlü suç kapsamında 

gecekondu yapmak suçunu işleyenlerin de bağışlanması gerekçesi ile, 1966-1976 

döneminde sadece kamu arsalarında yapılan gecekonduların yıkımı durdurulmuş, 

özel kişilere ait arsalardaki gecekondular bağışlanmamıştır. 1981 tarih 2464 sayılı 

Yasa ile, 775 sayılı yasadaki  kamu hizmetlerinin giderlerine para olarak katılım 

payının 10 yılda 10 eşit taksitte ödenmesi koşulu, 4 yılda 4 eşit taksitte ödenmesi  

şeklinde değiştirilmiştir. 1983 tarih 2805 sayılı Gecekondu Affı Yasası ve 1984 tarih 

2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak İşlemler 

Hakkındaki Kanun’nun ikisi de Milli Güvenlik Konseyi’nin gecekondu yapımını 

yasakladığı 2 Haziran 1981 tarihinden önce yapılmış bulunan  gecekonduların 

bağışlanması ile ilgilidir. 2981 sayılı yasa ile gecekondu sahiplerine ilke olarak tapu 

                                                 
156 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.141-143. 
157 Akdemir, Gecekondu Islah Projeleri Uygulamaları ve Hazine Taşınmaz Malları İle İlişkileri, 
s.35. 
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verilmesi planlanmış, ancak imar ıslah planları yapılıncaya kadar “tapu tahsis” 

belgelerinin verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, kaçak yapıların bağışlanmayacağı 

sakıncalı alanlar ( askeri bölgeler, su alanları vb.) ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. 

1986 tarih 3290 sayılı Yasa ile tapu verme işlemleri kolaylaştırılmaya çalışılmış,  ve 

2981 sayılı Yasa’nın belediyelere verdiği hamur yetkisi % 35’e ( 2007’ de % 40) 

çıkarılmıştır. 1987 tarih 3366 sayılı Yasa ile gecekondu alanlarının iyileştirilmesi 

hedeflenmiştir. 1945 yılından sonraki gecekondu yasalarını genelleyecek olursak, 

1953/ 6188, 1966/ 775, 1976/ 1990, 1983/ 2805, 1984/ 2981, 1986/ 3290, 1987/ 

3366 sayılı yasalarda  gecekondular ve kaçak yapılar, imar afları ile 

özendirilmiştir.158 IV. Beş Yıllık Kalkınma Planında gecekondu alt yapı 

hizmetlerinin sağlanması planlanmıştır.159 Bu yasalarla, gecekondu oy potansiyelinin 

de artması ile, gecekondu affının kalıcılığı sağlanmıştır. Af beklentileri zamanla  bir  

hak olarak algılanmaya başlamıştır. 

Artan iç göçe koşut olarak gelişen ve kırsal alandan özellikle büyük kentlere 

yapılan göçler sonucu inşa edilmiş  olan gecekonduların sayısı,  seçim dönemlerinde 

büyük bir hızla artmıştır. Politikacılar, gerekli yaptırımları uygulamak yerine seçim 

kazanmak için bu bölgelere çeşitli belediye hizmetleri götürmüş, yol, su, elektrik 

gibi temel ihtiyaçlarını sağlamış; kent imar planlarına aykırı olan bu kaçak yapıları, 

“af” olarak adlandırılan tapu ve imar izni vererek, yasallaştırmıştır.160
 Popülist 

politikaların aracı olarak kullanılan aflar ve gecekondulara tapu verilmesi; hukukun 

temel kurallarından “mülkiyet düzeninin”, ve ikinci dereceden “standart normlara 

                                                 
158 Akdemir, a.g.e., s.40-52 ; Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.167. 
159 Bayraktar, a.g.e., s.136,137,138,154. 
160 Emre Kongar, “A survey of familial change in two Turkish gecekondu areas”, in J. G. Peristiany, 
ed., Mediterranean Family Structures, (Cambridge University Press, 1976), pp. 205-218 
<<http://www.kongar.org/aen_ge.php>>, (Erişim tarihi:16.04.2005). 
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uymak zorunluluğunun” tanınmaması anlamındadır. “ Böylece kamu çıkarlarını 

korumakla görevli Devlet, haksız yere gaspedilen kamu arazisini özel mülkiyete terk 

etmekle görevine ters düşen bir işlem yapmış olmaktadır.” 161 Ayrıca, dönemsel 

dağıtılan tapular, günün yasalarına göre gecekondu sakinlerinin yaşantısını ıslah 

etmek için standart normlara uygun değişiklikleri yapmasını  önlemektedir. Zira 

“tapu alan ıslahat yapamaz çünkü izin alamaz, yıkıp yerine başka şey inşa edemez 

çünkü tapu binaya aittir bir daha verilmez.”162  

Bu durum, bir suçun bağışlanması anlamına geldiğine göre gecekondu ve 

kaçak yapıların bağışlanması, toplum zararına işlenmiş bir suçun, toplumun yararını 

gözetmekle sorumlu yönetim tarafından bağışlanması anlamına gelmektedir. Yasalar 

kapsamında, suçu işleyen bireyin bağışlanması, suç öğesi yapının bağışlanması ve 

böylece yasal kapsama alınarak belediye hizmetlerinden faydalandırılması sağlanır. 

Hukuksal olarak kendine ait olmayan mülke yerleşene tapu ve tapu tahsis belgesi 

verilerek toprak mülkiyeti uyuşmazlığı giderilmiş,  ayrıca, konut açığı küçültülmüş 

olur.163  

1980’li yıllarda gecekonduların ticari rant potansiyeli, kaçak yapılaşmanın 

öncüsü olmuş, kentleşme  sürecinin ve kentin dışında kalan bu çemberlerdeki 

kültürel-ekonomik-sosyal nitelik farkı, yeni bir kavram olarak “varoş”  terimi ile 

tanımlanmalarını gerektirmiştir. A. Eraydın “Bu alanları hem eskinin gecekondu 

alanları ile karıştırmamak, hem de bu alanların sorunlarına farklı bir şekilde 

                                                 
161 Geray, et. al., Mimarlık, TMMOB, 70-3, sayı 77,1970, s. 61. 
162 Geray, et. al., a.g.e., s.60-61. 
163 Ruşen Keleş, İmar ve Gecekondu Affı, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği-Konrad Adenauer 
Vakfı, 1996, s.12-13. 
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yaklaşmak gerekiyor.” görüşüyle, gecekondu olgusunun sistematiği çözülemeden, 

dinamik bir başkalaşma sürecine girdiğini belirtmektedir.164  

Türkiye de gecekondu ile ilgili araştırmalar 1950’li yılların sonlarına doğru 

başlamıştır.165 1960’lı yıllara kadar konu ile ilgili araştırmalarını Güney Amerika’da 

yapan yabancı araştırmacılar da Türk gecekondu olgusunu incelemek üzere gelmeye 

başlamışlardır. İstanbul Zeytinburnu’nda 1962 yılında gecekondular üzerine çalışma 

yapan  Charles Hart’ın  1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Yasa’sını eleştirmesi 

istenmiş; Hart, kente yerleşmiş kesim ile yasadan sonra geleceklerin ayrı ayrı ele 

alınması gerektiği halde, yasadaki genel yaklaşımın sakıncalı olduğu konusunda 

görüşünü belirtmiştir. Buna göre geleceklerin yer sorunu için “önleme bölgesi” 

tanımının yanı sıra, yerleşik olanlar için de “ıslah bölgesi” tanımını önermiş ve kabul 

edilmiştir.166  

Dünyadaki ekonomik bunalım Türkiye’yi de etkilediği için 1970 ve 

sonrasındaki on yıllık dönemde devletin gecekondu sorununa çözüm katkısı azalmış, 

konut pazarından çekilmemekle birlikte maddi katkı sağlayabilecek kredi ve finans 

çözümleri arayışına girmiştir. Türkiye’de olumsuz ekonomik koşullara karşın tarım 

kredileri ve tarım ürünlerine sübvansiyon uygulamaları ile kırsal ekonomik destek 

sağlanması, göç hızını azaltmıştır. Gecekondu öncelikli yaklaşımlar, gittikçe artan 

hızla kentleşmenin getirdiği sorunlar nedeniyle kentleşme sorunları kapsamında ele 

alınmıştır. Kentleşme kapsamında gecekondu  olgusunu ele alan  her düzeyde kurum 

ve kuruluşların çalışmalarında esas aldıkları temel unsurlar kente yerleşenlerin 

                                                 
164 der.Eraydın, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.12  
165 “Konu ile ilgili ilk anket çalışması için bkz: İbrahim Öğretmen’in Ankara’da 158 gecekonduyu 
kapsayan çalışması, Ankara,1957.”  
166 Şenyapılı, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.91,95,96. 
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sosyal uyumsuzluğu, toplumsal yapıdaki görevleri ve konut sorununda 

gecekondunun rolü olmuştur.167 

1973 tarihli verilere göre bazı kentlerimizde konut stoku içindeki gecekondu 

oranı  Ankara’da % 65, İstanbul’da % 40, İzmir’de % 25, Adana’da % 49, Bursa’da 

% 22, Samsun’da %41, Erzurum’da % 40, Diyarbakır’da %13’tür.168 1970 – 1980 

dönemini, gecekondu gerçeğinin kabul edildiği ancak tanımlanmasındaki çeşitlilikler 

nedeni ile sorunlar ve çözümlerin de çeşitlilik gösterdiği, devletin mali katkısının 

kısıtlı olduğu  dönem olarak özetleyebiliriz. 

1980 sonrasında,  kentlere göç yeniden artmıştır. 1980 öncesinde gecekondu 

mahallelerinde görülen gelir, eğitim, istihdam, hemşerilik, etnik ve dinsel 

farklılaşmalar, 1980 sonrasında sosyoekonomik farkların konut dağılımına yansıması 

ile bölünmüş kentler halinde ortaya çıkmıştır. Gecekondu afları ve lüks konut 

sektörünün yüksek karlılığı konut politikasını oluşturmuştur. Buna göre ”Konut 

sektörü kentsel ve sosyal gelişmenin lokomotifi olarak ele alınıyordu”169 

İlk zamanlarda, izinsiz de yapılmış olsa bitmiş bir yapının yıkılması için 

mahkeme kararı gerekmesi nedeniyle genelde bir gecede bitirilen bu tür konutların 

gecekondu olarak tanınmasına neden olmuştur. Günümüzde, “başkalarının arazisi 

üzerine izinsiz yapılan yapı” tanımına uyan 14-15 katlı apartmanlardan oluşan 

mahalleler bulunması; konunun ihtiyaç sahibi kişilerin bulduğu çözüm olmaktan 

                                                 
167 Şenyapılı,a.g.e., s.111-112. 
168 Mimar Odası’nın hazırladığı ve 17-22 Mayıs 1973 günleri arasında Ankara’da Uluslararası Mimarlar 
Birliği Konut Çalışma Grubu toplantısında sunulan “Türkiye’de Konut Sorununa Genel Bir Bakış” 
raporu, Mimarlık, TMMOB, 73/5, sayı 115(Mayıs 1973),s.9-11. 
169 Şenyapılı, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.102,110-119. 
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çıkıp, yatırım aracı niteliği kazanarak, gecekondu rant kesiminin tekeli haline 

geldiğini göstermektedir.170 

 

Çizelge -3  

Türkiye’de Gecekondu ve Gecekondulu Nüfus  
    

  

(Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, Ankara,  İmge Kitabevi, 2004, s.561.) 
 

Gecekondu sayısı 1948 yılında 25-30 bin, 1955’te 50 bin, 1965’te 430 bin, 

1995’te 2 milyon, 2002’de 2 milyon 200 bin olmuş; gecekondu nüfusu ise 1955’te 

250 bin, 1965’te 2 milyon 150 bin, 1995’te 10 milyon, 2002’de 11 milyon olmuştur. 

Gecekondu nüfusunun kentsel nüfustaki payı en fazla 1995 yılında % 35 oranına 

çıkmış, 2002 yılında yaklaşık olarak 1980 yılındaki orana gerileyerek % 27 

olmuştur.171 Bugün 40 ilimizde gecekondu sorunu yaşanmaktadır.172 Gecekondu 

sayısı ve nüfusu ilerleyen yıllarda  devamlı arttığı halde, kent nüfusuna göre oransal 

gerileme dikkati çekmektedir. Kent nüfusunda gerileme olmadığına göre, bu durumu  

kentsel nüfusta gecekondu nüfusuna göre daha hızlı bir artışla ya da gecekondu 

tanımına giren yapıların yasallaştırılması ile açıklamak olanaklıdır. Kısaca, yakın 

                                                 
170 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.52,53,118,119. 
171 Keleş, Kentleşme Politikası, s.560-561. 
172 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.123. 

   YILLAR GECEKONDU 
GECEKONDULU 

NÜFUS 
KENTSEL NÜFUSTAKİ 

PAYI (%) 

1955 50.000 250.000 4.7 

1960 240.000 1.200.000 16.4 

1965 430.000 2.150.000 22.9 

1970 600.000 3.000.000 23.6 

1980 1.150.000 5.750.000 26.1 

1990 1.750.000 8.750.000 33.9 

1995 2.000.000 10.000.000 35.0 

2002 2.200.000 11.000.000 27.0  
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gelecekte kentleşme hızı ve buna eşlik eden gecekondulaşma olgusunda gerileme 

beklenmemektedir. 

Hacı Kurt’un 2003 tarihinde 398 kentli, 529 köylü ile yaptığı anket 

çalışmasında,  deneklerin göç etmek için ilk tercih edecekleri kentlerin sıralaması 

sırasıyla Ankara, Antalya, İstanbul, Adana ve İzmir’dir.173 Bu sıralamadaki 

kentlerimizde konut sorununun daha yoğun olacağı görülmekte, dünyada da 

gecekondulaşma giderek artmaktadır. 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve aynı zamanda yönetimin de göz 

yumması ile tek katlı olarak bildiğimiz gecekondular çok katlı plansız ve ruhsatsız 

kaçak yapılara dönüşmüştür. Yeni gecekondu kuranların yanı sıra, şehrin gelişim 

sürecinde eski kent merkezinde kalan gecekondusunu çeşitli nedenlerden ötürü satan 

kişiler de174 kent merkezinin dışında kalan yerlerde çoğunluğu ruhsatsız ya da 

plansız olan yerleşim yerlerine taşınmaktadır. Bu nedenle eskisi gibi kamu 

hizmetinden yoksun; kötü şartlar altında yaşayan insanların sayısal olarak ayrımını 

yapmak giderek zorlaşmaktadır. Aynı zamanda, yerel yönetimlere ağırlık veren 

güncel politik eğilim sonucunda sık sık değiştirilen büyük kent imar planları ile 

istatistiksel veriler de güvenilirliğini yitirmektedir.  

Planlama anlayışının değişmiş olması, imar planları, ıslah imar 

planları,mevzi planlar ve koruma planlarının hatalı olması, nüfus artışı, kırsal 

nüfusun azalması, gerçek konut gereksiniminin bilinememesi, gerçek yoksulluğun ve 

yoksul nüfusun bilinmemesi, işsizlik, gecekondunun yerini alan kaçak yapılaşma, 

imar afları, yetkili tek bir kurum (Örneğin Kentleşme ve Konut Bakanlığı  gibi) 

                                                 
173 Kurt, Türkiye’de Kent-Köy İlişkisi, s.185. 
174 Hasan Önal,  “Yeni evlerini satıp ucuz bölgelerden 4 daire alan var” bknz: 
<<http://www.zaman.com.tr/2003/10/29/haberler/butun.htm>>, (Erişim tarihi:26.04.2005). 
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olmaması, toplu konut olayının ticarileşmesi sonucunda175  gecekondu olgusu 

değişim geçirmiştir. Barınak için bir gecede biten evler günümüzde artık çok katlı 

kaçak yapılara dönüşmüştür. Ülkemizde nüfusun dörtte birinden çoğu, son 15 yılda 

yapılan kaçak yapılarda yaşamaktadır. 2 milyondan çok kaçak yapı son 5 yılda 

oluşmuştur ve yaklaşık 10 milyon kişiyi barındırmaktadır.176  

1980 yılından sonra sayısal verilerin dayandırılması gereken ölçütlerdeki 

değişkenlik nedeniyle,  konut ihtiyacının sayısal gereksinim olarak tanımlanması 

kolay değildir. Örneğin, bina inşaat maliyetindeki artışlar, teknolojinin gelişmesi gibi 

nedenler ile  TÜİK tarafından üçer aylık dönemler halinde hesaplanan 1991 temel 

yıllı Bina İnşaat Maliyet Endeksi’nin, 2005 temel yıllı olarak güncellenmesi gibi177 

değişiklikler verilere de yansımaktadır.Gereksinimin tanımlanmasında ve sunumda  

değişkenlik olması, karşılaştırılabilirliği olumsuz etkilemektedir. Konut üretim ve 

dağıtım süreci, nesnel plana ve programa bağlanma sürecinin bir parçası olduğunda 

anlamlı olur.178 

1950-1980 yıllarında kırdan kente, 1980 sonrasında da kentten kente göç 

yoğunlaşmıştır. Kentsel nüfus,1950-1980 yılları arasında her on yıllık dönemde, 

yılda ortalama %5-7 oranında artarken, 1980-1985 arasındaki beş yıllık dönemde 

yılda %100 artmıştır. 2002’de Türkiye nüfusunun % 61.4’ü kentsel, % 38.6’sı kırsal 

nüfusu oluşturmaktadır.179  

                                                 
175 Gönül Tankut, İmar ve Gecekondu Affı, Ankara, Mahalli İdareler Eğitim ve Araştırma Geliştirme 
Merkezi, 1996,  s.111-114. 
176 H.Mehmet Aksoy, Kent Kooperatifçiliği XIX. Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Antalya (2-5 
Kasım 2006), s.16. 
177 Referans Gazetesi, “Bina İnşaat Maliyeti Yüzde 4 Arttı”, Anadolu Ajansı (26 Nisan 2007), s.4. 
178 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.110. 
179 Keleş ve Hamamcı, Çevrebilim, s.71. 



 79 

Enflasyon hızının 1980’den sonra % 50’nin altına düşmemesine karşın, gelir 

dağılımı politikası ve konut sorununa yaklaşımlar, dar gelirlileri destekleyecek 

yönde olmamıştır. 5 Nisan 1994 kararları, gelir dağılımındaki dengesizliği daha da 

arttırmıştır.  Genelde alım gücünün nüfusun yoğun olduğu bölgelerde arttığı 

görülmekle birlikte, konut maliyetleri de aynı bölgelerde arttığı için, gerçek anlamda 

alım gücü artışı olarak değerlendirilmemelidir. 

Ülkemizde  2004 yılında nüfusu 20 000’den yukarı kentlerde 1.5 milyonu 

gecekondu olmak üzere 10.2 milyon konut ve 3.5 milyon köy konutu olduğu; 

ülkenin toplam konut stokunun 14.8 milyondan fazla olduğu bilinmektedir.180 Başka 

bir kaynaktaki daha güncel sayılabilecek konut verilerine göre ise 22 milyondan 

fazla kayıtlı konut vardır. Bunların % 70’i mülk konuttur, geri kalan % 30 kiracıdır. 

En çok İstanbul, Ankara, İzmir, ve Antalya’da olmak üzere 2005-2006 yılında 400 

binden fazla konut kredisi kullanılmıştır.181  

Türkiye’de 1990- 2004 yılları arasında 7.186.000 konuta gereksinme olduğu 

belirtilmektedir. Yapı kullanma izinlerine göre bu dönemde 3.436.000 konut 

üretilmiştir. Yapı ömrünün 40 yıl olduğu kabul edilirse,  yapıların % 57.4 ünün son 

yirmi yıl içinde, % 30.2’si 1950-1970 yıllarında yapılmış olması sonucu, fiziksel 

yaşlanma  nedeniyle  konut açığı büyüyecektir. 2005 yılında 397,730; 2010 yılında 

671,400; 2017 yılında 684,941 konut 50 yaşın üstüne çıkarak ömrünü tamamlamış 

olacaktır. Her biri üç konut birimi olarak ele alındığında önümüzdeki on beş yıllık 

dönemde konut stokundaki olası eksilmenin 5,263,213 olacağı hesaplanmıştır.182  

                                                 
180 Keleş, Kentleşme Politikası,  s.442. 
181 Emlak Pazarı Dergisi, sayı 46 (Mart 2007), s. 23. 
182 TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.21. 
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2006 verilerine göre konutların % 60’ı yirmi yaşın üstünde, %40’ının 

onarıma ihtiyacı olduğu bildirilmektedir.183  
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Ülkemizde  konut ve kira giderlerinin toplam tüketim harcamaları içindeki 

payı DİE verilerine göre ortalama 1994 yılında % 30.5, 2004 yılında % 29.1’dir.184 

2004 sonunda 13.5 milyar lira olan konut kredilerinin toplam tutarı, 2006 yılında 16 

milyar lira olup GSMH’nın % 3.5’i düzeyindedir185. 

 
 

                                                 
183 Niksarlı, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 
2006), s.96. 
184 TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.37. 
185 Dönmez, XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 2006),  s.76. 
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Çizelge-4 
Konut Yatırımlarının Sermaye Yatırımlarındaki Payı: (%) 1985-2007 (DPT, 

Temel Ekonomik Göstergeler, (1993 ve sonrakiler)) 
 
  

* DPT Kestirimi 
** DPT’nin ereklediği 

(TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (28 Haziran 2006), 
s.5; TÜRKKENT, XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (29 Haziran 
2007), s.12.)  
 

DPT’nin Temel Ekonomik Göstergelerinde konut yatırımlarında özel ve 

kamusal kesim payları belirlenmiştir. 186  

                                                 
186 TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.5. 

YILLAR ÖZEL KESİM KAMUSAL KESİM 

KONUT 

YATIRIMLARININ 

TOPLAMDAKİ 

PAYI(%) 
1985 29,7 2,2 12,8 

1986 34.9 1,9 10,9 
1987 42.5 1,5 20,3 
1988 48.4 1,8 26,3 
1989 49.8 1,9 28,2 
1990 38.4 3,8 23,9 
1991 40.5 2,1 22,9 
1992 40.6 2,3 23,2 
1993 29,8 1,4 32.8 
1994 35,8 1,3 41.7 
1995 28,4 1,1 35.9 
1996 25,4 1,2 31,8 
1997 25,6 0,9 27,6 
1998 24,3 0,8 26,4 
1999 33,8 1,3 24,2 
2000 23,7 0,8 18,1 
2001 26,7 0,9 20,1 
2002 17,0 0,8 11,1 
2003 15,1 1,0 10,8 
2004 13,3 1,0 16,7 
2005 15,2 1,7 15,3 
2006* 17,7 1,3 13,7 

2007** 15,6 1,4 15,2 
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1955-2000 dönemindeki verilere göre; Türkiye’de konut yatırımlarının 

toplam sabit sermaye içindeki payı (%) ve GSMH içindeki payı (%) en fazla olduğu 

yıllar 1955 (%34.5), (%4.9), 1995 (%37.3), (-), 2000(%31.1), (%2.8) ;  en az olduğu 

yıllar 1975 (%16.5), (%3.6), 1985 (%12.8), (%6.3) olarak saptanmıştır. Bu yıllar 

arasında konut sıkıntısı yönünden belirgin farklılık görülmemiş olması, sorunun 

nedeninin sadece mali kaynak sorunu olmadığını göstermektedir. Kalkınma 

planlarındaki hedeflerin başarısızlık nedeni;  özel sektör, uluslararası politikalar, 

piyasa değişiklikleri vb. çeşitli öğelerin etkisi ile oluşan değişikliklere uyum 

sağlanamamasıdır.187  

Konut sahipliğinin ulusal gelirdeki payı; 1988-1996 yılları arasında % 5.1 ile 

% 5.8 arasında değişmiş, 1998’de % 5.9’a yükselmiş, daha sonra yüksek faiz 

oranları, repo ve döviz getirisinin taşınmaza göre daha yüksek olması nedeniyle 

1999 ve 2000 yıllarında % 5.6 olmuştur. Kasım 2000’deki mali piyasalardaki 

bunalımın ve kiraları % 25 ile sınırlandıran yasanın Anayasa Mahkemesi’nce iptal 

edilmesi ile konut sahipliğinin ulusal gelirdeki payı 2003’te % 4.3 iken 2006’da % 

4.1’e düşmüştür. Aynı şekilde yapı kesiminin ulusal gelirdeki payı da 1985’teki % 

6.7 düzeyinden 2005’te % 4.2’ye düşmüştür. DİE göstergelerine göre, konut 

kesiminin  ekonomideki öneminin   1995’ten sonra giderek azaldığı görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
187 Keleş, Kentleşme Politikası, s.475. 
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Çizelge-5 
Yapı ve Konut Kesimlerinin GSMH İçindeki Payları (1980-2005)  

(1987 yılına göre sabit üretici ederleriyle)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (28 Haziran 2006), 
s.3; TÜRKKENT, XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara (29 Haziran 
2007), s.11)  

 
Yapı (inşaat) kesiminin GSMH’daki payları 1985 ve 1994’te % 6.7 iken 

1995’te % 5.9’a, 1996’da % 5.8.’e, 1997’de % 5.7’ye, 1998’de % 5.6’ya düşmüştür. 

1988 ile 1994 yıllarında bu oran % 6.4 ile % 6.8 arasında değişmiş, 1999’da % 5.1’e 

inmiştir. 2000 yılında yapı kesiminin payı % 5.1, 2001’de % 5.3, 2002’de % 4.6, 

2003’te % 4.0, 2004’te % 4.2 olmuştur. Bu durum, yapı  üstlenicilerinin yurt dışında 

girişimlerde bulunma gereksinimlerini açıklamaktadır.188 

                                                 
188 Ülkemizdeki inşaat şirketlerinin büyüme hızına dikkat çeken  “Engineering News Record” 
dergisindeki dünyanın en büyük 225 inşaat firması sıralamasında 2005’te 14, 2006 yılında 20  Türk 
firmasının yer aldığı, sektörün yaklaşık 200 alt sektöre daha iş ve istihdam yaratacağı belirtilmiştir. 
Yine aynı kaynağa göre önümüzdeki yıl Türk firmalarının işgücü büyüklüğünün % 15-20 büyüyeceğinin 
tahmin edildiği belirtilmektedir. Onur Uysal, “İnşaat için Hedef 200 bin yeni alım”, Sabah Gazetesi, 
İşte İnsan eki (1.4.2007), s.7. 

YILLAR YAPI KESİMİ KONUT SAHİPLİĞİ 

1980 % 6.1 % 7.5 

1985 % 6.7 % 7.5 

1990 % 6.4 % 5.5 

1995 % 5.9 % 5.3 

2000 % 5.1 % 5.6 

2001 % 5.3 % 5.4 

2002 % 4.6 % 2.5 

2003 % 4.8 % 4.3 

2004 % 3.9 % 4.5 

2005 % 4.2 % 4.2 

2006 % 4.8 % 4.1 



 84 

Ancak bu büyümeyi destekleyen hükümet politikalarının sonucunda, hızlı ve 

sürdürülebilir büyümenin belirleyicisi  olarak tanımlanan özel sektör yatırımlarının 

üretici olan sektörlerden üretici olmayan inşaat sektörüne kaymasına neden olduğu 

ileri sürülmektedir.189 2006 yılı TÜİK verilerine göre, “Geçen yılın son çeyreğinde 

yüzde 16,1; yılın tamamında ise yüzde 19,4 oranında büyüyen inşaat sektörü”ne 

karşın üretim yöntemine göre büyüme değerlendirilmesinde, konut sahipliği yıllık 

yüzde 2,2 düzeyinde kalmıştır.”190 

 

     2.2. TÜRKİYE’DE KONUT POLİTİKALARI 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devir alınan 

borç,sorunlar ve yasalarla başlangıç yapmış olduğu için, konut sorunu gelişimi de 

aynı yaklaşımla ele alınmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde toprakta özel 

mülkiyet hakkı yoktur. Ancak 1858 tarihinde, Arazi Kanunnamesi ile toprakta özel 

mülkiyet hakkı tanınmıştır. 1842 yılında Moltke, İstanbul’un ilk imar planını 

yaparak Ebniye Nizamnamesine öncülük etmiştir. Bina yapımı ve kent düzenlenmesi 

ile ilgili ilk kurallar, Ebniye Nizamnamesi (1848) ile belirlenmiş, bu nizamname 

1882 yılında kanunlaştırılarak imarın plan ve haritaya göre yapılması, konut ve 

altyapı çalışmalarının birlikte yürütülmesi esasını getirmiştir.191 Bu süreçte ilk olarak 

Ankara’da memurlar için konut, günümüzde ise düşük gelirliler için toplumsal konut  

                                                 
189 <<http://www.cellotin.com/forum/ekonomi_isletme/1980_sonrasi_ekonomik_durum-
t1196.0.html>>, (Erişim tarihi:05.04.2007). 
190 Faruk Türkoğlu, “Durgunluk yok ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme sürpriz değil”, Referans Gazetesi (3 
Nisan 2007), s.10. 
191 Eyüp G. İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, Gazi Büro Yayınları, 1991, s.47-50. 
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ağırlıklı, güncel konut sorunlarının giderilmesinde konut kooperatiflerinin payı 

büyüktür. 

Cumhuriyet kurulmasını izleyen yıllarda önce Ebniye Nizamnamesi esas 

alınarak, daha sonra gerek duyulan yasal düzenlemelerle ve kurumların 

yapılandırılmalarıyla,  öncelikle Ankara’da yapılan çalışmalarda, 1945 sonrası çok 

partili dönemde ve 1963 sonrası “Planlı dönemde” Beş Yıllık Kalkınma Planlarında 

kent, imar, konut çözüm arayışları sürdürülmüştür. Kalkınma Planları, kamu 

yatırımlarının tahsisine, bütçe ve iş programlarına baz oluşturan temel 

dökümanlardır. Özel kesimin yol gösterici olan plan hedeflerine uygun hareketini 

sağlamak için makro-ekonomik politikalar ve özellikle teşvik politikaları 

kullanılmaktadır. Kamu yatırımlarını bütün halinde belirleyen bu planlar, değişik 

ekonomik ve sosyal politikaların birbiriyle tutarlılığını sağlamakta; yıllık 

programlarla uygulanmaktadır. 192  

Türkiye’de Beş Yıllık Kalkınma Planlarının (BYKP) başladığı 1963 yılından 

sonra “Planlı  Dönem”e geçilmiş, I. BYKP (1963-1967), II. BYKP (1968-1972), 

III.BYKP (1973-1977), IV.BYKP (1978-1983), V. BYKP (1985-1989), VI. BYKP 

(1990-1994), VII. (1996-2000), VIII. BYKP (2001-2005) planları ile bölge planı, 

kentleşme politikası ve  konut politikası   çalışmaları sürdürülmüştür. 28 Nisan 2005 

tarih 5339 sayılı Yasa ile, uzun vadeli plan (2001-2023) çerçevesinde yer alan VIII. 

BYKP’nın 2005 yılı sonunda tamamlanmasından bir yıl sonra başlaması 

kararlaştırılan  IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı, yedi yıllık süre yönünden  diğer 

planlardan ayrılmaktadır. 

                                                 
192

 9. KALKINMA PLANI   

 <<http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/ix/ 9kalkinmaplani20070302.pdf>>, (Erişim tarihi:22.06.2007)) 
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2.2.1. 1923 – 1945  Arası Dönemdeki Politikalar: 

1923-1945 dönemindeki hükümetlerin politik öncelikleri; ülkenin sınırlı 

parasal kaynaklarını savaş sonrası ekonomik canlılığı yaratmak, bağımsızlığı ve 

siyasi varlığın devamlılığını sağlamak olmuştur.  

Ülkeye gelecek Türklerin yerleştirilmelerini ve yurtlandırılmalarını sağlamak 

için 1923’te “Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı” kurulmuştur. Bu bakanlık, 1924 

yılında görevleri İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan İskan Genel Müdürlüğü’ne 

devredilerek, kaldırılmıştır. 193 Nüfusu esas alan bir yaklaşımla, genelde nüfusun 

yayılması ile kalkınma, aynı zamanda nüfusun belirli merkezlerde yoğunlaştırılması 

ile kentleşme planlanmıştır. “Bütün sanayi kuruluşları İstanbul kenti ve Marmara 

Bölgesi dışında, çoğunlukla nüfusu on bini aşmayan yerlerde kurulmuştur. Fabrika 

kurulan yerlerin hepsinden demiryolu geçmiştir.”194 Ulaşım olanaklarının sağlanması 

ile desteklenen yerleşim yerlerinin yanı sıra, yeni başkent ilan edilen Ankara’da 

konut politikasına ve kentleşmeye yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nde kentçilik ve yerel yönetim mevzuatı  ilk kez, başkent ilan edilen 

Ankara ölçeğinde oluşmaya başlamış, imar planlaması ve konut politikası 

oluşturmak için Ankara Şehremaneti yetersiz bulunarak İmar Müdürlüğü 

kurulmuştur. Kent planlamacılığının yasal oluşumu 1930’lu yılların ikinci yarısında 

gerçekleşmiştir.195 

                                                 
    

193
 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.109,110. 

194 Haluk Tandırcıoğlu, “Bölgesel Dengesizliklerin Çözümüne Yönelik Alternatif Kamu Politikaları ve 
Türkiye Örneği,” (Basılmamış yüksek lisans tezi, Maliye Programı, Maliye Anabilim Dalı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir,1998,s.123-124. 
195 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.114. 
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1925 tarihinde 642 sayılı kanunla Ebniye Kanunu değiştirilmiştir. 1928 

yılında 1351 sayılı Kanunla “Ankara Şehri İmar Müdürlüğü” kurulmuştur. 1925 

yılında 586 sayılı yasa ile bütün memurlara konut kooperatifleri kurmaları için 

aylıklarının yarısı kadar avans verilmesi, 1928’de 1352 sayılı yasa ile Ankara’da 

memur konutlarının yapımı, 1929’da 1452 sayılı yasa ile memurlara konut tazminatı 

ödenmesi öngörülmüştür. 1937 yılından sonra memurlara konut sağlamak için devlet 

bütçesinde belirli bir ödenek ayrılmıştır. 1944 tarih 4626 sayılı yasa ile memurlara 

konut yapımı görevi devlete verilmiştir. Ankara – Saraçoğlu mahallesi (yeni adıyla 

Namık Kemal Mahallesi)  bu yasaya göre yapılmıştır.196 

1923-1928 yıllarında imar planı zorunluluğu olmadığı için, “plansız dönem” 

olarak da bilinir. 1928 – 1956 döneminde bütün belediyeler imar planlarını 

hazırlamak zorunda olmuşlardır. 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda 

konutun sağlık şartlarına uygunluğu ile ilgili kararlar yer almıştır. Mesken Genel 

Müdürlüğü kurulmuştur. 1930 yılında yayınlanan 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile 

imar planı hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. 18 Haziran  1933 tarih 2290 sayılı 

Belediye Yapı Yollar Kanunu’nda belediyelerin beş yıl içinde 50 yıl için kent 

planları hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu Kanun 1956 yılına kadar yürürlükte 

kalmıştır.197 Daha sonra özellikle 1980 sonrasında imar ve şehir planlaması için 

düzenlemeler yapılmış ve yeni kanunlar çıkarılmıştır.  

1930 tarih 1580 sayılı Belediye Kanunu,  belediyelere yerleşme ve yapılaşma 

denetim görevlerinden başka isteğe bağlı olarak konut üretme görevi de verilmiştir. 

1933 yılında Ebniye Kanunu yürürlükten kaldırılarak, tüm belediyelere imar planı 
                                                 

196 Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 2002, 2003 ve 2004 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp 
Denetlenmesine İlişkin Rapor Özeti için bknz: 
<< http://www.cankaya.gov.tr/tr_html/DDK/ tkonut.htm>>, (Erişim tarihi:18.08.2007). 
197 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s.47,56. 
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yaptırma zorunluluğu getiren 2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu 

çıkarılmıştır.198 Belediyelerin harita-plan-altyapı finans sorununu çözmek üzere 1932 

yılında Belediyeler Bankası kurulması kararlaştırılmış, 11 Haziran 1933 yılında 2301 

sayılı Kanunla Belediyeler Bankası kurulmuştur. Belediyeler Bankası’nın, İl Özel 

İdareleri,Belediyeler ve Köyleri de içine alan “Mahalli İdareler İmar Bankası”na 

dönüştürülmesi için 29.07.1944 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan kanun tasarısı 

hazırlanmıştır. Bu tasarının Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Bankanın 

adı “İller Bankası” olarak değiştirilmiştir.İller Bankası, 13.06.1945 tarihinde kabul 

edilen ve 23.06.1945 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanununla 

kurulmuştur.199 

1934 yılında ekonomik kriz sonrasında,1939 yılında yürürlüğe giren Milli 

Koruma Yasası gereğince, konut kiralarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir. 

Kiraların sınırlanması 1963 yılına kadar sürmüştür. Aynı dönemde  Emlak ve Eytam 

Bankası kredileri geri ödenmemiş, zor durumda kalan banka Emlak Yapı Limited 

Şirketi kuruluşuna katılmıştır. 1944 yılında belediye ve kamu binalarını ihalesiz 

yapma ayrıcalığının tanınması ile güçlenen şirket sayesinde Banka konut 

kooperatifçiliğine  destek olmuştur. 1946 yılında Banka,   Türkiye Emlak ve Kredi 

Bankası olarak değiştirilmiştir.200  

Ankara imarının 1929-1932 yılları döneminde konut sektörü, krediler  ve 

memurlara konut tazminatı yoluyla desteklenmiş, ancak devlet konut yapımına 

girmeyerek, liberal ekonomi kapsamında  konut üreticileri korunmuştur.201 1929-

                                                 
198 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.114. 
199 İller Bankası, Tarihçe için bknz.:  
<< http://www.ilbank.gov.tr/?komut=ic&pid=2>>, (Erişim tarihi:13.08.2007). 
200 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.115,116. 
201 Gönül Tankut, Bir Başkentin İmarı, İstanbul, Anahtar Kitaplar, 1993, s.44,72,113. 
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1932 yıllarında özel girişimi güçlendirmeyi amaçlayan bir devletçilik anlayışı ile 

birlikte ekonomide liberal sistem anlayışı, 1932’den sonra karışmacılık ve devlet 

işletmeciliği  ağırlıklı uygulamaya dönmüştür.202  

   

                                    2.2.2. 1945 – 1960 Arası Dönemdeki Politikalar: 

1945 yılında çok partili döneme geçilmiş, 1950 yılındaki iktidar değişikliği 

ile Demokrat Partinin programı uygulanmıştır. 1950-1960 Demokrat Parti iktidarı 

döneminde devlet ülkenin altyapı (yol, enerji, baraj) yatırımlarının yapılmasına 

ağırlık vererek kamusal yatırımları birçoğunu büyük yerleşim yerleri dışındaki 

alanlarda gerçekleştirmiştir.203 Bu dönem ve sonrasında yatırım yerlerinin seçilmesi 

ve planlı kentleşme politikası, parti politikalarına göre siyasi ağırlıklı yürütülmüş, 

başarısız kararlar günümüzün sorunlarında rol oynayan nedenler arasında yer 

almıştır. Özel  sektör yatırımlarının İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege 

Bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 1950 yıllarında artan konut gereksiniminin 

pazar koşullarında  giderilmesi yaklaşımının benimsenmesi, yeterli denetim olmayan 

ve kârlı bir pazar alanı olarak, konutta özel kesime güç kazandırıldığı bir dönem 

olmuştur. Bu dönemde konut kooperatifçiliğine özendirmek amaçlı SSK’dan konut 

kredisi almak isteyen işçilerin kooperatif kurma zorunluluğu öngörülmüş, SSK 

kredilerinin konut kooperatiflerine verilmesine başlanmıştır. 204 Emlak ve Eytam 

Bankası’nın yerine Türkiye Emlak ve Kredi Bankası’nın kurularak evi olmayanlara 

parasal destek olanağı sağlanmış ancak bu önlemler nitelik yönünden yeterli 

olmamıştır. Ordu Yardımlaşma Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Devlet 

                                                 
202 Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, Ankara, Savaş Yayınevi, 1982, s.30-96-100. 
203 Tandırcıoğlu, (Basılmamış yüksek lisans tezi, Maliye Programı, Maliye Anabilim Dalı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir,1998, s.124. 
204 Ziya Gökalp Mülayim, Kooperatifçilik, 5. baskı,Ankara, Yetkin Yayınları, 2006, s.540; Alkan, 
Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, s.65,66. 
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Demiryolları,ve Limanları  İşçileri Emekli ve Yardım Sandığı, Askeri Fabrikalar 

İşçileri Emekli ve Yardım Sandığı’nın konut kredileri işlevsel olamamıştır. Bu 

sonuçta, kredilerin yetersizliği, konut gereksiniminin karşılanmasında 11 büyük ile 

öncelik verilmesi (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Kayseri, Bursa, Zonguldak, 

Kocaeli, Eskişehir, Diyarbakır, Konya), kiraların yüksek olması gibi ekonomik 

koşulları zorlayan nedenlerle konut iyeliği için gerekli birikimi yapamayan düşük 

gelir kümelerinden çok orta ve yüksek gelir kesimine yönelik olması, özkaynaklara 

dayanmaması, arsa vurgunculuğu205, denetimin yetersiz olması, özel kesimin 

toplumsal konut üretim ve dağıtımına direnmesi gibi  koşullar etkili olmuştur.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1945 yılından bu yana hızlı kentleşme ve 

gecekondulaşma gibi konut sorunları oluşmaya başlamıştır. 1945 yılında Çalışma 

Bakanlığı’nın ve İşçi Sigortaları Kurumu’nun sigorta primlerinden bir bölümünü 

konut kredisi olarak işçi kooperatiflerine verilmesi uygulaması başlatılmıştır. 1951 

yılında 5656 sayılı yasa ile belediyelerin konut yapmasının zorunlu görev haline 

getirme yetkisi Belediye Meclisine tanınmıştır206. Ancak yerel yönetimler  konut 

üretim sürecine katılma olanağı bulamamışlardır. Amerika’nın savaş sonrası dört 

yıllık ekonomik yardım planında (1948-1952, Marshall Planı) Türkiye’ye tarımsal 

alanda destek yapılması kapsamında, traktör (makineleşme) ve karayolu yapım aracı 

(ulaşım kolaylığı) verilmesi sonucunda işsizliğin arttığı köylerden kente göç 

hızlanmıştır. 

Gecekondulaşmayı engelleme çabaları güçlenmiş, harita ve imar planı 

önemsenmeye başlanmıştır. 1946 yılında Emlak ve Eytam Bankası yerine kurulan 

                                                 
205 Alkan, a.g.e., s.65 – 68. 
206 Ahmet Turgut, “Türkiye’de Yasal ve Yönetsel Sistematik İçinde Toplu Konut Olgusu”, (Basılmamış 
yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi), İstanbul, 1994, s.18. 
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Türkiye Emlak Kredi Bankası, ülkemizde toplu konut üretim sürecinin ilk 

örgütleyicisi olmuştur. (İstanbul’da 1.,2.,3. Levent ve Ataköy projeleri). 1958 yılında 

çıkarılan 7116 sayılı Kanun ile İmar ve İskan Bakanlığı kurulmuştur. Daha önce 

Ankara İmar Müdürlüğünde olan imar planlarını onaylama yetkisi bu bakanlığa 

verilmiş, bölge, kent, kasaba ve köylerin harita ve imar planlarını hazırlamakla 

görevlendirilmiştir. Mesken Genel Müdürlüğü de evsiz vatandaşları birer konut 

sahibi yapmak ya da onlara elverişli kiralarla barınma olanakları sağlamak için 

önlemler almakla görevlendirilmiştir.207  

2290 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanununun ihtiyaçlara cevap vermemesi 

nedeniyle 1956 yılında 6785 sayılı “İmar Kanunu” hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanuna göre nüfusu belirli bir sayının üstünde olan belediyelere “imar planı” 

yaptırılması zorunluluğu; nüfusu bu sayının altında olan belediyelere “yol istikamet 

planlarının” yaptırılması zorunluluğu getirilmekteydi. 1958 yılında 7116 sayılı 

kanunla kurulan İmar ve İskan Bakanlığı ile kent planlamasını yönlendirecek 

merkezi bir kuruluş oluşturmaya çalışılmaktaydı.208  Bu dönemde, 1957’ye kadar 

belediyelerin ve İller Bankası’nın  kentleşme ve konut sorunları ile ilgili olarak 

yaptırdıkları imar plan çalışma raporları da, kentlerle ilgili ham verileri kapsayan 

belgeler niteliğindedir.209  

 

2.2.3. 1960 – 1980 Arası “Planlı Dönem” Politikaları 

1961 Anayasası ile planlama teşkilatının (DPT) kurulması, sol akımların 

siyasete girmesi, 1958 yılında İmar ve İskan Bakanlığı’nın kurulması gibi yapısal 
                                                 

207 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.116,137,138. 
208 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s.47,48. 
209 Şenyapılı, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.91. 
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değişiklikler dış dünya ile ilişkileri değiştirmiş ve Amerikan ekolü etkisinde yeni, iç 

pazara ağırlık veren bir ithal ikame modeli benimsenmiştir210  

I. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967), (I.BYKP), kırsal gelişmede 

toplum kalkınması esas alınmıştır. Bölgelerarası denge ve köy kalkınması ile toplum 

kalkınması bütünlüğü içinde kır nüfusunun yerinde istihdam ve iskan etme yaklaşımı 

esastır.211 Bu planda kentleşmenin bir kalkınma göstergesi olduğu belirtilmiş ve 

“dengeli kentleşme”nin tanımı, “kentlerde yaratılan iş olanakları oranında büyüyen 

bir kentleşme” olarak yapılmıştır.  Gecekonduda yaşayanlara yer bulunmadan 

yıkılmaması öngörülmüştür. Planlamada; inceleme ve araştırmaların yetersizliği, 

meskenlerle ilgili standartların olmaması gibi sorunlar tanımlanmış, konut 

yatırımlarının toplam yatırımların % 20’sini geçmemesine karar 

verilmiştir.Potansiyel gelişme bölgeleri, geri kalmış bölgeler ve Büyükşehir bölgeleri 

olarak tanımlanan hizmet bölgelerinin milli planlarla bütünlük sağlanması 

öngörülmüştür.212 Bu dönemde apartmanlaşmanın ve ortak yaşamın getirdiği 

anlaşmazlıkları çözmek üzere 1965 yılında çıkarılan “Kat Mülkiyeti Kanunu” 

hakkında “bir anlamda yap-satçı müteahhitliğin tescili olarak kabul edilebilir” 

görüşü ileri sürülmektedir.213 I. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1963-1967) 

sendikalar da konut üretimine katılmış, Ankara’da Balgat ve Aydınlıkevler siteleri 

kurulmuştur.214  

                                                 
210 Şenyapılı, a.g.e., s. 91. 
211 Şenyapılı, a.g.e., s.84-119. 
212 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s.60. 
213 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.139. 
214 Şengül Öymen Gür, “Türkiye’de Konut Sorunu”,için bknz:  
<< http://www.evkultur.com/mimarlik/ turkiyedekonutsorunu/turkiyedekonut.htm>>, (Erişim 
tarihi:21.07.2007). 
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II. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972), (II. BYKP) kentleşme 

sorunları esas alınmıştır. “kentleşme, sanayileşme, tarımda modernleşme,  “kademeli 

yerleşme” kavramları getirilmiştir”.215  I. BYKP’da kentleşmenin “kalkınma 

göstergesi” olarak ele alındığı yaklaşımdan farklı olarak, kentleşmenin “ikinci bir 

ekonomik ve sosyal kalkınma unsuru olduğu değerlendirmesi” bulunmaktadır. 1972 

yılı programında “geri kalmış bölge” deyiminin yerine “kalkınmada öncelikli yöre” 

(KÖY) kullanılması ve DPT bünyesinde önce İl Mahalli İdareler Planlama (İLMİP) 

Bölümü, daha sonra “Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi” kurulması; homojen 

bölge anlayışının yerine homojen alan anlayışının benimsendiğini göstermektedir.216 

Konut konusunun karma ekonomi düzeni içinde çözülmesi amaçlanmıştır. 

Gecekondu yapımını önleme ile ilgili “uygulamada öncelik kriteri” net olarak 

belirlenmediği için etkili olamamıştır. Bu planlama döneminde Devlet Planlama 

Teşkilatının bölge planlama teknik ve metotlarını geliştirmesi ile görevlendirilmesi 

kararlaştırılmıştır217 1970’li yıllarda II. BYKP ile önerilmiş olan toplu konut üretimi, 

özel kesim ve yerel yönetimler tarafından başlatılmış, DISK ve Türk-İş’e bağlı 

sendikaların, memur ve meslek örgütlerinin öncülüğünde Batıkent Konut Üretim 

Kooperatifleri Birliği (Kent-Koop) kurulmuştur.  

Yasal düzeyde gecekondulaşma ve yapılaşmaya ilişkin sorunları hedef alan 

kanunlar yetersiz kalmıştır.  6785 sayılı İmar Kanunu, kamu yararına kullanılması 

gereken alanlarda (33. madde) ve iskan sınırının dışında kalan yerlerde (49. madde) 

yapı yasağı getirmiştir. Ancak kamusal hizmetlere ayrılmış olan alanlarda yapı  

                                                 
215 Şenyapılı, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.92. 
216 Tandırcıoğlu, (Basılmamış yüksek lisans tezi, Maliye Programı, Maliye Anabilim Dalı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir,1998, s.133. 
217 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s.62,64,170. 
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yasağı, imar programındaki alanlarda programın dört yıllık süresi sonunda, 

programda olmayan alanlarda sahibinin yazılı başvurusundan beş yıl sonra 

kamulaştırılmaması halinde geçerliliğini yitirmesi nedeni ile  etkin bir önlem 

değildir. İskan sınırı dışındaki alanlarda ise sınırlar baskılarla sık sık değiştiği, yasal 

önlemler gecekondu mahallelerinin oluşmasını engelleyemediği için yasa etkili 

olmamıştır.218 1972 yılında 1605 sayılı kanunla 6785 sayılı İmar Kanunu’na önemli 

maddeler eklenmiştir. 

1969 tarihli 1163 sayılı Kooperatifler Yasası, yine aynı yıl çıkarılan 1164 

sayılı kanunla Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kurulması gibi çalışmalar devletin 

düzenleyici görevini sürdürdüğünü göstermektedir.  

1975 tarih 7/9715 sayılı kararname ile Kamu Konut Kredilerini Düzenleme 

ve Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.219 

1973 petrol fiyatlarındaki artış nedeni ile, 1970 sonları-1980 başlarında 

küresel ekonomik gerileme sürecinde Türkiye de enflasyondan etkilenmiştir. Özel 

kesim firmalarında borçlanmalar, artan kamusal borçlar, ekonomik durgunluk, 

işsizlik sorunları  konut alanını da etkilemiştir. Yeni-sağ olarak tanımlanan 

ekonomik politikalar toplumsal gönenç devleti kavramının zayıflamasına,  

endüstrinin yerini hizmet kesimine bırakmasına neden olmuştur. Enflasyona karşı 

alınan önlemler, ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, uluslararası yardım ve konut 

giderlerinde bütçe kısıntıları ile gerçekleştirilmiştir. Dar gelirli kesimin büyümesi ve 

kamu desteğinin azalması sonucunda, 1930 Ekonomik bunalımında olduğu gibi, 

toplumsal gereksinim desteği işlevi gören kooperatifleşme yeniden önem 

                                                 
218 Cevat Geray, “Kent Planlamasının Yasal Araçlarının Yetersizliği Üzerine”, Mimarlık, TMMOB, 
72/10, sayı 10, 1972, s.29. 
219 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s.66. 



 95 

kazanmıştır. Gerçek faiz oranlarındaki düşmenin ve kentsel nüfusun artmasının da 

etkisiyle, 1976-1979 yıllarında konut istemi artmıştır. 

III. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973-1977) (III.BYKP), stratejik olarak 

bölge planlaması ya da bölgesel gelişme sorunları yer almamakla birlikte, yerel 

araştırmalar önemsenmiştir. Ana sektör planlaması (master planlar), İl mahalli 

idareler planlaması, toplu küçük mahalli tasarrufların derlendirilmesi politikası, 

kalkınmada öncelikli yöreler politikası kullanılarak, yerel ya da yöresel olanakların 

ülke kalkınma planına katılımını sağlamak amaçlanmıştır.220 Bu plandaki gecekondu 

sorununa yaklaşım farklı şekillerde yorumlanmaktadır. E.Bayraktar’a göre 

gecekondu sorununa yönelik önlemler alınmamış, ekonomik büyümeyle sorunun 

giderileceği varsayılmıştır.221 E.G.İşbir’e göre kent konut stoku yenilenmesinde hem 

gecekondu hem çürük konutlar ele alınmıştır. Sosyal  toplu konut kooperatifçiliğinin 

desteklenmesine karar verilmiştir. Bu planda, gecekondu önleme ve tasfiye 

çalışmalarında  “nüve mesken” (daha sonra oda eklenebilecek nitelikte, 30 m2 lik  tek 

bir oda)  tanımı getirilmiştir.Ayrıca bu planda, belirli yörelere özel kalkınma planları 

hazırlama eğilimlerine, bütünlük ilkesine ters düşen uygulamalara yol açabileceği 

için kesinlikle son verileceği kararlaştırılmıştır.222 “DPT bünyesinde yapılan 

değişikliklerin bile kanun hükmünde kararnamelerle yapılmış olması, üçüncü plan 

döneminin bölgesel çalışma çabalarına kuşkuyla bakılmasına yol açmıştır. Bu 

                                                 
220 Tandırcıoğlu, , (Basılmamış yüksek lisans tezi, Maliye Programı, Maliye Anabilim Dalı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir,1998, s.134-137. 
221 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.152. 
222 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s.65,66,171. 
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nedenle bu kuruluşlar kesinlik kazanmayan görev, ölçek, metodoloji ve stratejileri ile 

kendilerine düşen görevleri yerine getirememişlerdir.”223  

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1978-1983) (IV.BYKP), yapılan 

değerlendirmeye göre, ilk üç plan, bölgelerin gelişme sorun ve amaçlarına uygun 

olarak farklılaştırılması  ve bölgelerarası işbirliği için gerekli olan örgütlenme ve 

kurumlaşma sağlanamadığı için başarısız olmuştur. Bu plan döneminde de 

KÖY’lerle ilgili hükümler bulunmaktadır. Kamu lojman politikasının yeniden 

düzenlenmesi, yasal kira denetimi önlemlerinin alınması, bölgelerarası 

dengesizliklerin giderilmesi için genel önlemler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 

kalkınmada öncelikli yöreler olarak yatırım destek önlemleri yer almaktadır. 

     

2.2.4 1980 – 2002 Arası Dönemdeki Politikalar 

Ekonomik, siyasal ve toplumsal çözülmeler 1980 yılında ordunun yönetime 

el koyması ile sonuçlanmıştır. 24 Ocak 1980’de yürürlüğe giren ekonomik önlem 

kararları, 12 Eylül hükümetince de  benimsenmiştir. Türkiye’de 24 Ocak kararları ile 

devlet korumacılığının bittiği, tarımsal desteğin, sosyal yardımların azaldığı bu 

dönemde; dışsatım, mali piyasalar ve özelleşme modeli benimsendiği bilinmektedir. 

Bu dönemde konut pazarında düzenleyici kuralların fazla olması, faizlerin serbest 

pazar düzeyinin altında olması gibi nedenler konut sektörüne yatırım yapılmasına 

caydırıcı rol oynamıştır. Ancak lüks konut sektörünün sanayi yatırımlarından fazla 

kâr getirmesi ve peş peşe aflarla rant kaynağına dönüştürülen gecekondular konut 

sektörünü yeniden canlandırmıştır.224  

                                                 
223 Tandırcıoğlu, , (Basılmamış yüksek lisans tezi, Maliye Programı, Maliye Anabilim Dalı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir,1998, s.137. 
224 Şenyapılı, Değişen Mekan-Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu 
Bakış:1923-2003, s.112,113. 
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Bu kararlarla birlikte dönemin ekonomik  eğilimi netleşmiş, “ranta dayalı 

haksız kazançların ağırlıklı olduğu, liberalleşme ve bunun bir uzantısı olan  

özelleştirme politikalarının yaşama geçirildiği, devletin toplumsal özelliğinin giderek 

eritildiği bir ekonomik düzenin temellerini atmıştır.”225 Enflasyon önlemi olarak 

tercih edilen yöntem, ücretlerin dondurulması olmuş ve bu uygulama yıllarca 

sürdürülmüştür. Bu dönemde yapım firmalarının çoğu pazardan çıkmış ya da 

Ortadoğu pazarına yönelmiş, pazar tekelleşmeye başlamıştır. 1980-1982 döneminde 

banker ve banka faiz oranlarının artması ve alım gücünün azalması ile birlikte konut 

istemi olumsuz etkilenmiştir.  Konut alanındaki olumsuzluğun, genel ekonomik ve 

toplumsal koşulları  ağırlaştırması sonucunda, devlet konut pazarına ağırlıklı olarak 

katılmak zorunda kalmıştır. 1981 tarihli 2487 sayılı ilk Toplu Konut Kanunu ile 

ulusal bütçeden toplu konut uygulamalarına fon ayrılması, kooperatiflere ve 

toplumsal güvenlik kurumlarına kredi desteğinin arttırılması öngörülmüştür. Önceki 

toplu konut yaklaşımlarından farklı olarak, devlet politikası konutu yatırım alanı 

olarak değerlendirmekte, ekonomik kalkınmada kullanmak amacı taşımaktadır. 

Ancak bütçeden ödenek verilmediği ya da ayrılan ödenek tümüyle kullandırılmadığı 

için bu yasa başarılı olamamıştır.1984 yılında 2985 sayılı ikinci Toplu Konut 

Kanunu’nda fon bütçe dışı gelirlerle oluşturulmuştur.226  

1984 yılında 2985 sayılı “Toplu Konut Kanunu”, 1983 tarih 2805 sayılı 

“İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak 

İşlemler” ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 

Kanun” ile 1983 tarih 2872 sayılı “Çevre Kanunu”, 2873 sayılı “Milli Parklar 

                                                 
225 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.73. 
226 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.168,169. 
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Kanunu” ve “2863-3386 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” şehir 

planlamasını yönlendiren başlıca kanunlardır..227 

1984 yılında İmar ve İskan Bakanlığı’nın yapısı ve işlevinin değiştirilmesi 

kapsamında Konut (Mesken) Genel Müdürlüğü’nün kaldırılması ile konuttan 

sorumlu makam kalmamıştır.  Bu politikalardan en çok kârlı çıkanlar, yapı gereçleri 

üreticileri ve toplu konut sürecinde görev üstlenen firmalar olmuştur.228  

V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) (V.BYKP), bölge planlaması 

anlayışı yeniden benimsenmiş ve I. BYKP’den sonra ilk defa büyük yer verilerek 

kesin, ayrıntılı önlemler getirilmiştir. Bu planda kalkınma kutupları yerine, 

ekonomik olarak gelişen ve belirli sektörlerde gelişme olanağı olan bölgeler esas 

alınmıştır.229  

 Konut sektörünün ekonomiyi canlandırıcı ve iş olanağı sağlayıcı 

özelliğinden de faydalanılması amacıyla ihtiyaç sahiplerinin bankalar aracılığı ile 

tasarrufa yönlendirilmesi, farklı kredilendirme şartları ile kaynak yaratılması 

düşünülmüştür. Birinci derece afet bölgelerindeki köylere öncelik  verilmesi, köy 

konut çeşitlerinin geliştirilmesi. Kamu Lojman Planı inşaatları 10 yıl içinde 

tamamlanması öngörülmüştür.230  

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994) (VI. BYKP) bölgesel 

gelişmenin ilke ve politikaları belirlenerek, kalkınmanın bölgelerarasında dengeli 

olması; bölgesel gelişme çalışmalarının refahı yönünde ele alınması temel ilke olarak  

                                                 
227 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri,, s.47,48. 
228 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.76. 
229 Tandırcıoğlu, (Basılmamış yüksek lisans tezi, Maliye Programı, Maliye Anabilim Dalı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir,1998, s.137. 
230 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s.69,70. 
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kabul edilmiştir.231 “Bölge planlaması” tanımı yerine “bölgesel gelişme” kullanılan 

bu planda bölge ve alt bölge planlarının yapılması yaklaşımı, bölge planlamasına 

verilen önemi göstermektedir. Anakentlerdeki sanayi ve nüfus yoğunluğunu 

azaltmak için yerleşim yerlerinin kademeleşmesinde denge sağlamak ve yeni 

yerleşmeler oluşturulması öngörülmektedir. Sanayinin dengeli dağılımı için  örgütlü 

(organize) sanayi bölgelerinin oluşturulması yaklaşımı, gerçekçi olmayan bir 

yaklaşımdır.232  

VII. Beş Yıllık Kalkınma Planının (1996-2000) (VII. BYKP) temel hedefi 

ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal yönleriyle bir bütün oluşturan gelişmenin 

ulusal birliği geliştirecek nitelikte olmasıdır. Bu planda iç göç hareketlerindeki hızın 

sağlıklı bir kentleşmeye izin vermeyecek düzeyde olduğu belirtilmiştir.  Toplam yeni 

konut gereksiniminin 2 milyon 540 bin olacağı ileri sürülen Yedinci Plan döneminde 

konut üretimi ile birlikte konut iyeliği özendirilmiştir. Parasal destek için uygun 

finansman modellerinin geliştirilmesi ayrıntılı belirlenmemiştir. Memur, işçi ve 

emeklilerin konut edinmeleri için önceki dönemlerde yapılamayanlar eleştirilmiştir. 

Gecekonduların yasallaştırılması, belediyelere arsa sağlanarak kent yenilenmesi 

planlanmıştır.233  

2.2.5. 2002 Sonrası Dönemdeki Politikalar 

Bu dönemde konut sorununda etkili olan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na (2003) bağlanmış, 2004 yılında kapatılarak 

görevleri ve malvarlığı ile Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredilmiştir.234  

                                                 
231 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT, 1989, s.318. 
232 Keleş, İmar ve Gecekondu Affı, s.279. 
233 Keleş, Kentleşme Politikası, s.527. 
234 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme,s. 152. 
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VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) (VIII. BYKP)  dönemindeki 

konut gereksinmesi 3 milyon olarak belirlenmiştir. Kaçak yapılaşmayı ve 

gecekondulaşmayı önleyecek önlemler, Marmara ve Düzce depremlerinin zararlarını 

gidermek, konutta ve çevrede sağlık, güvenlik, kalite ve ekonominin sağlanması 

hedeflenmiştir. Bu Planda finansman için sermaye piyasası içinde çalışarak konut 

kredisi verebilecek kurumlar öngörülmüştür. İmar Yasasının Avrupa Birliği uyum 

çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi, konuttan sorumlu bir Bakanlığın kurulması, 

Kat Mülkiyeti Yasasında yeni düzenleme yapılması planlanmıştır.235 28.6.2001 

tarihinde kabul edilmiş olan 4698 sayılı “Konut Müsteşarlığının Kurulması Ve Arsa 

Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Arsa Ofisi Genel 

Müdürlüğü, TOKİ Başkanlığı ile birlikte Başbakanlık Müsteşarlığı’na bağlanmıştır. 

Müsteşarlığın kuruluş amacı: “Kalkınma planlarına ve yıllık programlar ile bölgesel 

ve yerel politikalar arasında uyumu sağlayarak sağlıklı ve düzenli yapılaştırmayı 

oluşturmak üzere, yatırım sektörleri, kamu tesisleri ve her çeşit konut için ihtiyaç 

duyulan arsa üretimini sağlamak, konut ihtiyacını gidermeye yönelik alternatif 

finansman modellerini geliştirmek, arsa ve konut politikaları üretmek ve bu 

politikaların uygulanmasını sağlamak”tır. 236 

 Planlı dönemde genel olarak kalkınma hızı ve bölgesel gelişimde denge 

seçeneklerinden, kalkınma hızına öncelik verilmiştir.  

IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013) (IX. YYKP)’da Uzun Vadeli 

Kalkınma Planı (2001-2023) çerçevesinde, devletin ekonomideki rolünün yeniden 

                                                 
235 Keleş, Kentleşme Politikası, s.528. 

   236<<http://www.ampyazilim.com.tr/docs/mevzuat/kanunlar/mevkan21.htm.>>,(Erişimtarihi:     

25.06.2007). 
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tanımlanmasının bir sonucu olarak, makrodengeleri gözeten, piyasaların etkin işleyiş 

olanağını sağlayacak kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkaran bir stratejik 

yaklaşıma geçilmektedir. Bu kapsamda devletin ticari mal ve hizmet üretiminden 

çekilerek politika oluşturma, düzenleme ve denetleme işlevleri güçlendirilecek; e-

devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak ve etkinleştirilecektir.  Plan vizyonu “İstikrar 

içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, 

bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir 

Türkiye” dir. Ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri olarak tanımlanan yedi başlık 

içinde “Bölgesel gelişmenin sağlanması” kapsamında 4. madde kırsal kesimde 

kalkınmayı; “Rekabet gücünün arttırılması” kapsamında 6. madde çevrenin 

korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesini  amaçlamaktadır. 

Kırsal alanda yaşayan toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla 

uyumlu olarak geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması, kırsal alan dönüşüm 

sürecinde ortaya çıkan işsizlik, göç gibi olumsuzlukları azaltmak için kırsal gelir 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi öngörülmektedir. Kentsel yaşamda su kaynakları, 

ulaşım, çevre kirlenmesi, evsel ve evsel olmayan katı atık, kentsel altyapı 

önlemlerinin gerektiği belirtilmektedir. Önceliği “piyasaların etkin işleyiş olanağını 

sağlamak” olan yaklaşımda; konut, gecekondu ve kaçak yapıya yönelik önlemler yer 

almamaktadır. “Özürlüler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve göç edenler başta olmak 

üzere, dezavantajlı kesimlerin eğitim, sağlık, barınma, sosyal hizmetler ve istihdam 

hizmetlerine öncelik tanınacaktır” öngörüsü ile genel bir yaklaşım yer almaktadır. 
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Plan öncesi dönemde Türkiye’deki ekonomik ve sosyal gelişmeler 

kapsamında; DPT’nin 9. Kalkınma Planı’ndaki toprak, tarım, göç, kentleşme gibi 

konut sorunlarına yönelik maddeler halindeki değerlendirmelerde237: 

91.md.- Yabancı sermaye yatırımlarını arttırmak ve yatırımcılara güven 

sağlamak amacıyla uluslararası tahkime imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. 

157.md.- “Hızlı ve plansız kentleşme, büyük kentlerde yaşanan nüfus artışı ve 

motorlu taşıt sahipliğindeki artış”; ulaşım sorunları ve çevre kirlenmesi yönünden 

değerlendirilmiştir. 

164.md.-  2004 itibarıyla 3225 belediyeden 1911’inden derlenen istatistiklere 

göre belediye sınırları içindeki altyapı hizmetleri değerlendirilmiştir. 

• kanalizasyon hizmetlerinden yararlananlar % 80 

• atık su arıtma tesislerinden yararlananlar % 47 

• kullanma suyundan yararlananlar  % 93 

• içme suyu arıtma tesislerinden yararlananlar% 42’dir. 

179.md.- “Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi” başlığı altında yer alan ve 

GSYİH içerisinde tarım ile tarımsal istihdam konularındaki 2000 ve 2005 yıllarına 

ait veriler, kırsal kesim ekonomisinin desteklenmesi konusunda  yapılanların yeterli 

olmadığını göstermektedir.   

 Çizelge-6:  
 2000 Yılına Göre 2005 Yılındaki Tarımsal Gerileme  

  2000 2005 

GSYİH içerisinde tarım % 14.1 % 10.3 

Tarımsal İstihdam % 36 % 29.5 
 

                                                 
237 9. Kalkınma Planı (Erişim Tarihi:22.06.2007). 
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181.md.- Son 10 yılda tarım dışına çıkarılan yüksek verimli alanların toplamı 

1.26 milyon hektardır. 2005 tarih 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu ile toprak kaynaklarının etkin kullanımının sağlandığı ileri sürülmektedir. 

209.md.- İnşaat, mühendislik, Mimarlık ve müteahhitlik hizmetleri 2004 

sonrası gelişmiştir. 2005’te yapı izni % 85 (99.5 milyon m2 / yıl),  yapı kullanım izni 

% 32 ( 48.5 milyon m2 / yıl) oranında artmıştır. 

681.md.- Kırsal yerleşim planlamasının esas ve kriterleri kırsal alan 

özelliklerine ve kırsal toplum ihtiyaçlarına göre belirleneceği belirtilmiştir. Öncelikli 

yöreler; merkezi yerleşim birimleri, turizm bölgeleri, koruma alanları, afet riski 

yüksek yöreler olarak tanımlanmıştır. 

IX. Kalkınma Planını VIII. Kalkınma Planı ile karşılaştırdığımızda, konut 

sorunu ile ilgili olarak planlamanın hazırlık süreci ve sonrasında büyük farklar göze 

çarpmaktadır.  

VIII. Planda, Marmara depremi etkisi ile konut önemsenmiş, plan hazırlık 

sürecinde 98 komisyondan birisi olarak “Konut Özel İhtisas Komisyonu” 

oluşturulmuştur. Bu komisyonda ayrıca kent kooperatiflerinin de etkin olarak 

katıldığı 10 alt komisyon görevlendirilmiştir. Bu süreç sonunda hazırlanan VIII. 

BYKP’da “Kentsel ve Kırsal Altyapı” başlığı altında: “İnşaat, Mühendislik-

Mimarlık Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri”, “Yerleşme ve 

Şehirleşme” ve “Konut” sektörleri yer almaktadır. 

IX. Planda, diğer kalkınma planlarından farklı olarak, dört ana gelişme ekseni 

altında sektörel politikalar belirlenmiştir. Plan hazırlık sürecinde kamu, özel kesim 

ve üniversite kesiminin katılımı ile oluşturulan komisyonda kent kooperatiflerine yer 
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verilmemiştir. Ayrıca “Konut” konusunda özel bir ihtisas komisyonu 

oluşturulmamıştır. Bu süreç sonunda hazırlanan IX. YYKP’da, “Çevre ve Kentsel 

Altyapı”, Rekabet Gücünün Arttırılması Ekseninde yer almaktadır. Bu planda  

“Yerleşme ve Şehirleşme” ile “Konut” alt sektörleri bulunmamaktadır. “İnşaat, 

Mühendislik-Mimarlık Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri”, önceki 

planda Kentsel ve Kırsal altyapı başlığı altındayken, bu planda Rekabet Gücünün 

Arttırılması Ekseninde, Çevre ve Kentsel Altyapı ile birlikte yer alan “Hizmetler 

Sektörü”  başlığı altında bulunmaktadır. IX. Planda yer almadığı için, konut ile 

yerleşme ve kentleşme konularındaki önceki dönem gelişmeler; İnşaat, Müşavirlik 

ve Müteahhitlik alt sektöründe değerlendirilmiştir. Devletin konut üretimi 

konusundaki strateji ve politikaları değişmiştir. Konut konusundaki devletin 

sorumluluğu, özel sektör/müteahhitlerinin rekabet gücünü arttırmaya yönelik 

önlemlerle sınırlanmıştır.  238    

 

     2.3. KONUT SORUNUNDA DEVLETİN ROLÜ: 

Devletler, ulusal, uluslararası  ve küresel nitelikli kararlarda yurttaşlarının 

çağdaş koşullarda barınma ihtiyacının karşılanması için gerekli önlemleri almak, 

planlamalar yapmak, parasal destek koşullarını ve konut edinme koşullarını 

belirleyecek yasalar hazırlamakla  yükümlü tutulmuşlardır. Konut sorununun 

varolması; bireylerin, ulusal,  uluslararası ve küresel kurum ve kuruluşların,  devletin  

yükümlülüklerini yeterli nitelik ve nicelikte yapamadığını belirlemektedir. İşbirliği 

                                                 
238 Serpil Aydoğuş, “IX. Kalkınma Planında Konut da Kooperatifleri de Yok,” Kent Kooperatifçiliği 
Bülteni, TÜRKKENT, sayı 177 (Temmuz-Eylül 2006), s.28-35. 
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koşullarını oluşturmak ve yönetmek görevlerinden ötürü devletin hataları, konut 

sorununu belirleyici niteliktedir:  

A) Planlama Hataları: Devletin konut kesimindeki ekonomik sürükleyiciliği 

doğru değerlendirmemiş olmasına, saptanan ölçütlerin toplumsal baskılarla amaç 

dışına çıkarılmış olmasına bağlıdır. Örneğin, İmar ve İskan Bakanlığı toplumsal 

konut büyüklüğünü  63 m2 olarak belirlediği halde sonra giderek 100 hatta 150m 2’ye  

çıkarılmıştır. 1981 tarih 2487 sayılı ilk toplu konut yasasında “toplumsal konut” 

büyüklüğü brüt “100 m2” altında, ikinci toplu konut yasasında “kredi verilecek konut 

büyüklüğü” şeklinde değiştirilen  tanımı ile “150 m2“ olmasına karar verilmiştir.239 

30 Mayıs 1989’da yayımlanan Uygulama Yönetmeliği ile 150m2 brüt konut alanı 

koşulunu 100m2 lik konutlara kredi verilmesi ilkesine dönüştürmüştür. 

 2006 yılında Ankara’da, 775 sayılı Gecekondu Yasasına göre yapılan 25 bin 

konutta, “75 m2” olması gereken konutlar “125 m2”’ye çıkartılmıştır.240  

 Kalkınma Planları’nda konut yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı 

giderek azaltılmış, kamu kesiminin toplam konut yatırımları içindeki payı, hiçbir 

zaman %10’u geçmemiştir. Toplam kamusal yatırımlar içinde konuta ayrılan pay ise 

nadiren %5’i geçmiştir. 1960-1980 döneminde kentsel nüfus / genel nüfus oranı 

%25.2’den % 45.4’e yükselmiş, buna karşılık konut yatırım payı aynı oranda 

artmamıştır.241  

B) Önlemlerin Eksiklikleri:  1-Kente göç nedenlerinin ortadan 

kaldırılmaması - Kırsal kesime gereken önemin verilmemesi sonucu kente göç 

                                                 
239 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.83,96. 
240 Niksarlı, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 
2006), s. 63. 
241 Alkan, a.g.e., s.77,78. 
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giderek ivme kazanmaktadır. 1984 tarih 235 sayılı kanun hükmündeki kararname ile  

kurulan, Temmuz 1993’te Başbakanlığa bağlanan, 2005 yılında 5286 sayılı yasa ile 

tasfiye edilen Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi, yerel yönetimlere yetki artırımı 

ve özelleştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi de etkili çözüm sağlamamıştır.  2-

Konut kredileri- En uygun koşullarda konut kredisi veren Sosyal Sigortalar 

Kurumu’nun ve alanında en önemli rolü oynayan Türkiye Emlak Kredi Bankası’nın  

kredileri bile dar gelirliler için elverişli koşullara getirilememiştir. 2- Belediye 

desteği- 1948- 1966 yılları arasında yasal düzenlemelerle konut sorununun çözümü 

için belediyelere yetki ve hazine arazileri verilmiş olmasına karşın belediyeler konut 

için arsa sağlama konusunda etkin olamamıştır. 3- Kooperatifler- Devlet tarafından 

yeterli denetlenemeyen özel girişimcilerin  ağırlıklı olarak yer aldığı, önayak olduğu 

kooperatifler katılımcıların parasal kayıplarına neden olmuştur. Buna karşılık yasa 

ve kooperatif ilkelerine uyan kooperatifler, konut istemini örgütlemede ve konut 

yapımında başarılı örnekler vermişlerdir. 2006 yılında 38 bin konut kooperatifi ve 

yaklaşık 100 denetmen bulunan ülkemizde242 kooperatiflerin denetlenebilirliğini 

sağlamak için üst kurullara kayıtlı olma zorunluluğu getirilmelidir. 

C) Toplumsal ve Ekonomik Politikaların Gerçekçi Olmaması:   Dar gelirli 

nüfusun ağırlıklı olduğu ve toplumsal hareketlerin hızlı yaşandığı toplumlarda kiralık 

konutun önemsenmesi gerekirken, barınma amacı dışında konut sahibi olmak, hatta 

bu yolla gelir elde etmek yaklaşımı geçerli hale gelmiştir.243 1980 sonrası yıllardaki 

ekonomik politikalarda, a) Politik: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda konut 

sorununun göz ardı edilmesi, Dördüncü Beş Yıllık Plan’ın da yürürlükten kaldırılmış 
                                                 

242 Kamil Dalgıç, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 
2006), s.43. 
243 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.117. 
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olması ve toplumsal-ekonomik-siyasal politikalarda dar gelirlilerin haklarının 

gözetilmemesi, denetimsiz lüks konut yatırımlarına ağırlık verilmesi, kente göçün 

özendirilmesi, ulusal politikalarda dışa bağımlılık b)Ekonomik: enflasyon, konut 

maliyetlerine yansıyan arsa ve malzeme maliyet artışı, dengesiz gelir dağılımı, 

toplumun büyük kesiminin alım gücünün azalması, kaynakların lüks konut gibi 

yanlış önceliklere ayrılması, kırsal kesimin ihtiyaçlarının desteklenmemesi 

c)Toplumsal: köyden kente göçün artması,  gerekli dengeler oluşturulmadan endüstri 

toplumuna geçiş sonucunda, çoğunluğu oluşturan dar gelirlilerin konut sorunu ivme 

kazanmıştır. 2006 yılında ülkemizde bireylerin %27-28’i yoksulluk sınırı altında 

yaşamaktadır.244 Hükümetlerin sosyo ekonomik politikaları, Anayasal kavramlara da 

yansımaktadır.  

 

“Anayasaya aykırı olan yalnızca yasa, karar ve yönetimler değil, 
Anayasaya aykırı durumlar ve kentler de mevcuttur.” 

  Hans-Jochen Vogel, Eski Münih Belediye Başkanı 245  

 

2.3.1. Anayasa ve Konut:  

Anayasa, hukukun üstünlüğü inancı ile hemen her ülkede ülke koşullarına 

uygun olarak hazırlanmış olan  akılcı, temel yasadır. 18. ve 19. yüzyıllarda hukuki 

anlamda önemsenen anayasalar, son yüzyılda siyasi anlamda, “temel politik kararlar 

için teknik formüller olarak görülmektedir”246   

Konut “hak” olarak anayasalarda ve uluslararası antlaşmalarda da yer 

almaktadır. Öncelikli olarak  İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 17. maddesinde 
                                                 

244 Nurcan Turan, Kent Kooperatifçiği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 
2006), s. 53. 
245 Yapı Dergisi, sayı 5 (Mart-Nisan 1974), s. 29. 
246 Carl J. Friedrich, Sınırlı Devlet, çev. Mehmet Turan, İstanbul, Gündoğan Yayınları, 1999, s.15. 
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kişiye “mülkiyet hakkı”, 25. maddesinde de “kişinin ve ailesinin sağlık ve refahı 

için… konut hakkı”  tanınmış ve 12. maddesinde de “yasayla korunduğu” 

belirtilmiştir.247  

BM, “İnsan Yerleşimleri” konusundaki uluslararası konferanslarda konut 

sorununu ele almaktadır. HABİTAT I  (1976) konferans bildirgesinde, temel insan 

haklarından olan barınma hakkının karşılanması ve yeterli konut sağlanması  için 

devlet sorumlu tutulmuştur. HABİTAT II (1996) konferansında konu daha kapsamlı 

değerlendirilmiştir. Bildirgede konut gereksiniminden sadece devletin değil 

toplumun da sorumlu olması, kooperatifler ve yerel yönetimler başta olmak üzere 

konut sunumunun düzenlenmesi,  dar gelirlilerin parasal önlemlerle desteklenmesi, 

kiralık konutun özendirilmesi konuları ele alınmıştır. (bkz. Konut Hakkı) 

 “Konut dokunulmazlığı”, Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak 

önemsenmiş, hazırlanan 1924, 1961 ve 1982 Anayasa’larında yer almıştır. 

1924 Anayasası’nda konut dokunulmazlığı, “Türklerin Kamu Hakları” 

başlıklı 5. bölümünde yer alan 70. maddede “Cana, mala, ırza, konuta hiçbir türlü 

dokunulamaz”, 76. maddede “Kanunda yazılı usuller ve haller dışında kimsenin 

konutuna girilemez ve üstü aranamaz” hükümleriyle güvence altına alınmıştır. 248  

Planlı dönem başlangıcı olan 1961 yılında kabul edilen Anayasa’nın 1961 

Anayasası’nda konut ve konut sorunu hakkında yer alan kararlar yeterli olmamakla 

birlikte, 1982 Anayasası’na oranla daha toplumsal devlet yaklaşımı niteliğindedir. 

Konut, sağlık hakkının uzantısı olarak ele alınmıştır. Devletin konut gereksinmesini 

karşılayacak önlemleri alması öngörülmüştür. Bu önlemlerde öncelik, yoksul ya da 

                                                 
247 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, (Erişim  Tarihi:19.12.2006). 
248 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.110. 
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dar gelirli ailelerin sağlık koşullarına uygun konut gereksiniminin karşılanması 

olarak tanımlanmıştır. 1961 Anayasası’nda toplu konutun özendirileceğine ilişkin bir 

hüküm yoktur. Ancak, 49. maddesinde devlete sosyal konut konusunda  sorumluluk 

verilmiştir. Devletin, yoksul ya da dar gelirli ailelerin sağlık koşullarına uygun konut 

gereksinimini karşılayacak önlemler alması öngörülmüştür. Devletin 

kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak her türlü önlemleri alması gerektiği 

belirtilmektedir. Ancak bu önlemlerin tanımı yapılmamıştır (md.51). İyelik hakkı, 

ekonomik ve toplumsal haklar içinde yer almaktadır (md. 36) Bu başlık altında 

kamulaştırma, toprak  iyeliği, devletleştirme düzenlemeleri yer almıştır.(md.38) 249 

1982 Anayasası, toplumsal devlet yaklaşımının gerileyip çıkar kümeleri ve 

güç dengelerinin etkinleştiği değişiklikler getirmiştir. 1982 Anayasası’nda 

çalışanların örgütlenmesine sınırlamalar getirilmiş, sendikalar başta olmak üzere 

demokratik kitle örgütlerinin dengeleyici öğe olmalarının engellenmesine 

çalışılmıştır. 1982 Anayasası’nda konut sorunu ve konut sorununun etmenlerine 

yönelik olarak; konut sunumunda devletin rolü, toplu konut ve kooperatifçiliğin 

desteklenmesi, tarımsal arazi önlemleri ile kırsal ekonominin düzenlenmesi, 

yerleşme özgürlüğü ve iyelik hakkı ele alınmıştır. Ayrıca bu hak ve özgürlüklerin 

çevre ve kamu yararına sınırlandırılabileceği belirtilmiştir.: 250 

Madde 21- Konut dokunulmazlığı: Kimsenin konutuna dokunulamaz, yasal 

koşullara uygun hakim kararı ya da yetkili kılınan makamın kararı olmadıkça 

kimsenin konutuna zorla girilemez, arama yapılamaz ve eşyasına el konulamaz.  

                                                 
249 Gözübüyük ve Kili, Türk Anayasa Metinleri (Sened-i İttifaktan Günümüze), s. 184-187. 
250 Gözübüyük ve Kili, a.g.e., s. 269,274, 277, 281, 326, 327. 
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Madde23- Yerleşme özgürlüğü: Yasa ile tanınan bu özgürlüğün; sosyal ve 

ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve 

kamu mallarını korumak amacıyla yasa ile sınırlandırılabileceği öngörülmektedir.   

Madde 35- İyelik hakkı; 1961 Anayasası’nda ekonomik ve toplumsal haklar 

içinde yer alırken, 1982 Anayasası’nda kişilik hakları bölümüne alınmıştır. İyelik 

hakkının toplum yararına aykırı kullanılamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 44- Toprak iyeliği: Devletin, toprağın verimli  olarak işletilmesini 

korumak, geliştirmek ve erozyonla yitirilmesini önlemek, topraksız olan ya da yeterli 

toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 

önlemleri almasını öngörmektedir. Dağıtılan toprakların bölünemeyeceği, mirasla 

ilgili yasal gereklilikler dışında başkalarına devredilemeyeceği, dağıtılan çiftçiler ile 

mirasçılar tarafından işletilebileceği, bu koşulların gerçekleşmemesi durumunda 

dağıtılan toprakların devletçe geri alınacağı belirtilmiştir.  

Madde 46- Kamulaştırma: Önceden iyelik hakkı kapsamında iken, 1982 

Anayasa’sında kişinin haklarına dahil edilen iyelikten ayrılmış, kamu yararı 

başlığına alınmıştır. Buna göre kamulaştırma karşılığının para olarak ve peşin 

ödenmesi gerektiği; ancak büyük yerleşme, vb. projelerinin gerçekleştirilmesi için 

taksitle ödeme yapılabileceği belirtilmiştir. Kamulaştırılan toprağın o toprağı işleten 

küçük çiftçinin iyeliğinde olması durumunda da peşin ödeme yapılacaktır.  

Madde 56- Çevre: Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının esas 

alındığı bu maddede “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek Devlet ve vatandaşların görevidir” hükmü vardır. Bu madde 

35. madde ile birlikte yorumlandığı zaman mülkiyet hakkının kamu yararı gözeten 
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çevre hakkına aykırı kullanılamaması nedeniyle mülkiyet hakkı, çevre hakkı yararına 

sınırlandırılabilecektir.251    

Madde 57- Konut: Devlet “kentlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten 

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

konut teşebbüslerini” destekleyecektir. 

Konut, 1982 Anayasası’nda ayrı bir madde olarak ele alınmış, 1961 

Anayasası’nda olduğu gibi devletin konut gereksinmesini karşılayacak önlemler 

alması gerektiği belirtilmiştir. Kentlerin özelliklerini ve çevre koşullarını gözeten bir 

planlama çerçevesinde devletin konut gereksinmesini karşılayacak önlemler almasını 

öngörmektedir. Devletin görevlerine toplu konut girişimlerini desteklemek de 

eklenmiştir. 1961 Anayasası’nda dar gelirli ailelere tanınan öncelik, 1982 

Anayasa’sında açıkça belirtilmemiştir.  Ancak temel haklarla ilgili maddeler devletin 

sorumluluklarını tanımlayıcı niteliktedir. (md. 20,21,23,56) 

Madde 171,172,173- Kooperatifçiliğin geliştirilmesi başlığı altındaki bu 

maddeler ulusal ekonomik yararlar nedeniyle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin 

kendisini koruması için gerekli girişimleri özendirmeyi öngörmektedir. 1961 

Anayasası’nda toplumsal ve ekonomik haklar bölümündeki kooperatifçiliğin 

geliştirilmesi konusu, 1982 Anayasasında mali ve ekonomik hükümler kapsamına 

alınmıştır. Kooperatifçiliğin desteklenmesinde devlet, ulusal ekonominin yararlarını 

dikkate alarak öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan 

kooperatiflere destek verecektir.  

                                                 
251 Çevre Hakkı için bknz:  
<< http://tr.wikisource.org/wiki/%C3%87evre_Hakk%C4%B1>>, (Erişim tarihi: 28.07.2007) 
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Mülkiyet hakkı ve toprak mülkiyeti, 1961 Anayasası’nda Ekonomik ve 

Sosyal Hak ve Ödevler bölümünde, mutlak bir hak niteliği taşımadan, ekonomik ve 

toplumsal koşullar gerektirdiğinde sınırlandırılabilecek nitelikte, ve birlikte yer 

alırken, 1982 Anayasası’nda ayrılarak mülkiyet hakkı Kişinin Hak ve Ödevleri 

bölümünde, toprak mülkiyeti Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde 

düzenlenmiştir. “Bu durum, liberal anlayışın gelişmesi ile birlikte mülkiyet hakkının 

kutsallığı ve dokunulmazlığı düşüncesinin bir sonucudur”.252  

İyelik (mülkiyet), yasal olarak dört şekilde ele alınmıştır: 1-Mülk sahibi 

olma, 2- Mülkü devretme, 3-Mülkü kullanma hak ve sorumlulukları, 4-Mülkiyet 

hakkının kötü kullanılmasını engelleyecek sınırlar. Klasik anlamda ilk üçü genelde 

eskiden beri tanımlanmakta (Ör.1924 Anayasası), ancak mülkiyet hakkının da 

sınırları olması gerektiğini belirleyen  yetki ve ödevler, yeni bir yaklaşımı 

göstermektedir (Ör.1961 ve 1982 Anayasaları). Her iki Anayasada da mülkiyet 

hakkının kullanılması ve sınırlandırılmasında “kamu yararı” ve “toplum yararı” 

kavramlarının kullanılması,  bu kavramların ilgili çalışmalarda farklı yorumlanması 

nedeniyle önem taşımaktadır. Kamu yararı, hem “hukuki, teknik ve dar” hem de 

toplum yararına karşılık gelen “siyasal, ideolojik ve geniş” anlamlı olarak 

tanımlanabilmektedir. 253  

Kamu yararının güncel  niteliğini tanımlanmasında toplumun yararının yerini  

“Geleneksel kamu yararı anlayışının yerini bireylerin, özel girişimcinin, sermaye 

                                                 
252 Ruşen Keleş,Cevat Geray, Cahit Emre ve Ayşegül Mengi, Kentsel Toprak Rantının Kamuya 
Kazandırılması, Ankara, Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği, 1999, s.76. 
253 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.35-39. 
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sahiplerinin çıkarlarının toplamından oluşan “yeni bir kamu yararı anlayışı” almak 

üzeredir.”254  

 

2.3.2. İlgili Kurum Ve Kuruluşlar: 

İmar Kanununun amacını açıklayan 1. maddesine göre “Bu Kanun yerleşme 

yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaları plan, fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun 

oluşumunu sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.”   

Planlama, kapsanan alan ve amaçlarına göre “Bölge Planları” ve “İmar 

Planları” olarak ikiye ayrılmaktadır. İmar Planı da “Nazım İmar Planları” ve 

“Uygulama İmar Planları” olarak ayrıca ikiye ayrılmaktadır. Bölge planı sosyo-

ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme potansiyelini (8.madde), 

nazım imar planı bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı 

yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme ve yön büyüklükleri ile ilkelerini 

(5. madde), uygulama imar planı bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve 

düzenini (5. madde) göstermektedir.255  

1984 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel 

Müdürlüğü kaldırılarak 1985 yılında 3194 sayılı İmar Yasasının 8. maddesine göre 

bölge planları hazırlama yetkisi Devlet Planlama Teşkilatı’na ; imar planlamasının 

hazırlanması ve onaylanması yetkisi belediyelere devredilmiştir.  

 

     2.3.2.1. Ulusal Kalkınma Politikaları 

Düzenli bir kentleşmeyi sağlayabilmek ve konut sorununun etmenlerinden 

olan dar gelirlilerin konut gereksinimini denetleyebilmek için kırdan kente göçün 

                                                 
254 Keleş, Kentleşme Politikası, s.54. 
255 İşbir, Şehirleşme ve Meseleleri, s. 48-50. 
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yönlendirilebilmesi gerekir. Bu amaçla kurulan DPT’nin hazırladığı Kalkınma 

Planları ve Yıllık Programlar, hangi sektörlere, ne zaman ve ne kadar yatırım 

yapılması gerektiğini belirler. Türkiye’de bölge planlaması yapmaya yetkili diğer 

kuruluşlar: İller Bankası, Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu, Üniversite döner 

sermayeleri, Mimarlar Odası, Güneydoğu Anadolu Projesi Yüksek Kurulu, Turizm 

Bakanlığı, Çevre Bakanlığı’dır.  

1960 yılında Planlı Döneme geçiş sürecinde kurulan DPT’nin görevleri256:  

1-Ülkenin tabi, insansal ve ekonomik her türlü kaynak ve olanaklarının 

saptanması; izlenecek ekonomik, sosyal ve kültürel politika ve hedefleri belirlemekte 

hükümete müşavirlik yapmak.  

2-Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ekonomik, sosyal ve 

kültürel politikayı ilgilendiren çalışmalarında işbirliğini sağlamak için görüş 

bildirmek ve önerilerde bulunmak. 

3-Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun vadeli kalkınma 

planları ile yıllık programları hazırlamak. 

4-Kalkınma planlarını ve yıllık programların uygulanmasını izlemek, 

koordine etmek, değerlendirmek ve gerekli hallerde planda ve yıllık programda 

usulüne uygun olarak değişiklikler yapmak. 

5-Özel sektör ve yabancı sermaye çalışmalarının plan hedef ve amaçlarına 

uygun bir şekilde yürütülmesinin özendirici ve düzenleyici önlemleri saptamak ve 

önermek. 

                                                 
256 Tandırcıoğlu, (Basılmamış yüksek lisans tezi, Maliye Programı, Maliye Anabilim Dalı, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Dokuz Eylül Üniversitesi), İzmir,1998, s.129. 
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6-Kalkınma öncelikli yörelerin daha hızlı gelişmesini sağlayacak önlemleri 

saptamak ve önermek, uygulamayı izlemek ve koordine etmektir. 

  

     2.3.2.2. Kentsel Arsa Politikaları: 

Kent arsa politikası tarihçesinde özellikle üç kurum önem taşımıştır. 

Bunlardan kamu kuruluşu olan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 2004 yılında kapatılarak 

yetki ve sorumlulukları Toplu Konut İdaresine (TOKİ) devredilmiştir. Ancak 

dönemsel önemi nedeniyle burada yer verilmiştir.: A) Belediyeler, idari olarak yetki 

ve ödevleri ile, B) Arsa Ofisleri, arsa  stoku oluşturarak kentsel toprak 

değerlenmelerinin denetimini sağlayan yetki ve ödevleri ile C)Toplu Konut İdaresi 

(TOKİ) özellikle kentsel dönüşüm süreçlerinde, öncelikli bölgelerde konut çözümleri 

üretmek ve  dengeli kentsel gelişim konusunda etkili kuruluşlardandır.  

 

          2.3.2.2.1. Belediyeler: 

1930 tarih 1580 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 15. maddesinde, 76 kalem 

halinde zorunlu ve isteğe bağlı görevleri tanımlanmıştır. Bütçede öncelik zorunlu 

hizmetlere verilmiştir. 15. madde 68. bendinde belirtilen ve isteğe bağlı olarak 

tanımlanan konut yapmak, kiraya vermek, kent gelişme alanlarında toprak alıp imar 

planına göre düzenlemeler yaptıktan sonra yapı yapmak isteyenlere satarak arsa ve 

konut spekülasyonlarını önlemek görevi, başta finansal olmak üzere nedenlerle 

başarılı olamamıştır. Bu yasada zorunlu görevler yerine getirilmeden isteğe bağlı 

görevler için bütçeye ödenek konulması engellenmiştir. 1950 yılında 5656 sayılı 

yasa ile konut görevini belediye meclisinin kararıyla zorunlu göreve dönüştürme 

yetkisi verilerek bu engel aşılmasına karşın, belediyeler kentsel toprak yöneltilerinde 
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etkin olamamıştır.257 Temel sorun, gelişmiş ülkelerde yapıldığı gibi kamusal 

toprakların kiraya verilmesi yerine, toprak satışıdır. Ayrıca mülkiyet hakkından 

doğan yetkilerin toplum yararına kısıtlanması olanaklarına yeterli işlerlik 

kazandırılmamasıdır. (el koyma, kamulaştırma, harcamalara katılma payları, emlak 

vergisi gibi özel sınırlamalar; bölgeleme, hamur, çeşitli vergiler gibi genel 

sınırlamalar.) 

Belediyeler başlıca üç yetki ile arsa elde edebilirler: Satın alma, bağış, 

kamulaştırma. 

Bunların yasal dayanakları şöyle özetlenebilir: 775 sayılı Gecekondu Kanunu 

ile gecekondu önleme, tasfiye, ıslah alanlarındaki taşınmazları satın alma yetkisi; 

1580 sayılı Belediyeler Kanunu 15/68. maddesi ile kent gelişme alanlarında toprak 

alma yetkisi; 1580 sayılı belediyeler Kanunu 19/6. maddesi ile taşınmaz bağışı kabul 

yetkisi; 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile gecekondu önleme, tasfiye, ıslah 

alanlarındaki özel mülkiyete ait taşınmazları kamulaştırma yetkisi. 

Bu yetkilerin dışındaki diğer olanakları: Emlak vergileri, kamulaştırma, 

hamur yetkisi, şerefiye, yapı yasakları, yapı yapmaya zorlamak, kentsel gelişme 

projeleri üretmektir (Ör. Ankara’da Portakal Çiçeği Vadisi, Dikmen Vadisi, 

Hacıbayram Meydanı Çevre Düzenleme projeleri). Kentsel gelişme projelerinde 

belediyelerin mülk sahipleri ve girişimcilerle işbirliği yaparak eldeki yer bölümlerin 

toplulaştırılması, esastır.  Amerika’da “Tax Increment Financing” (artan vergi 

değeri, ya da dondurulması, vergi matrahı finansman sistemi), Fransa’da 

kamulaştırma için arazi değerinin sabitlenmesi ve alım önceliği (önalım, şuf’a hakkı)  

gibi çözümler üretilmiştir. 

                                                 
257 Keleş, Geray, Emre ve  Mengi, Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, s.54. 
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Kullanılan yasal terimlerin anlamı kısaca açıklanacak olursa; 

Emlak vergisi:  Bina ve arazi vergileridir. Emlak Vergisi, 1985 tarih 3239 

sayılı Kanun’a göre emlakın bulunduğu bölgeye  ve 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanun’una göre bina ve arazilerin sürüm değerine (beyan tarihindeki satış değerine) 

göre farklılık göstermektedir. Arazi vergisi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 12. 

maddeye göre arsa ve arazi tanımları yapılmış, arsa vergisi %6, arazi vergisi %3 

olarak saptanmış, vergiden muaf (bağışık) yerler belirtilmiştir. Buna göre arsa, 

belediyelerce yer bölümleme yapılmış araziler ve belediye sınırları dışında Bakanlar 

Kurulu’nun belirlediği arazilerdir. 1985 yılına kadar emlak vergisini toplayan 

merkezi yönetim yerine 1985 yılında yapılan düzenleme ile belediyelerin vergi 

toplamasına karar verilerek, finans kaynağı sağlanmıştır.258  

Hamur: 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre kentsel düzenleme sırasında 

belediyelerin ilgili alanda kamu yararına (yol, vb.) kullanmak üzere bir arsanın en 

fazla %40’ını “düzenleme ortaklık payı” olarak, kalan arsaya bu şekilde kazandırılan 

değer karşılığı, bedelsiz alabilme hakkıdır. Aynı arsanın daha fazla oranda 

kullanılmasını gerektiren durumlarda, kamulaştırma yapılır. 

Şerefiye (Değerlendirme resmi): 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda yer alan 

terim, 1948 tarih 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda “değerlenme resmi” 

adını aldı.  Belediye hizmetlerinin taşınmaza kazandırdığı değer artışı için, değer 

artışı oranında, bir kere alınan vergidir. 1978 tarih 2216 sayılı Kanun’da   

değerlenme resmi ile ilgili yenilikler Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa’ya aykırı 

                                                 
258 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.73. 
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bulunduğu için Meclis’e geri gönderilmiş, 1981 tarih 2462 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu’nda  uygulamadan kaldırılmıştır.259  

Şerefiyenin kaldırılması kentsel gelişme için olumsuz bir gelişme olmuştur; 

çünkü  belediyelerin gelir yollarından biri yok edilmiş,  vurgunculuğu sınırlayan bir  

araç eksilmiştir.  

Kamulaştırma: Toplum yararının, bireysel yarardan daha önemli olduğunu 

belirleyen bir uygulamadır. Anlamı, mülkiyet hakkının kamu yararına sınırlanması 

olmakla beraber, bedeli ödenerek mülkiyet hakkının ortadan kaldırılması olarak da 

yorumlanmaktadır.  1961 Anayasasında toprak mülkiyeti mutlak bir hak değil, 

ekonomik ve toplumsal koşullar gerektirdiğinde sonlandırılabilecek haklardandır. 

1982 Anayasasında  mülkiyet hakkının dokunulmazlığı esas alınmış, kamu yararına 

değiştirilmesi kısıtlanmıştır. Kamulaştırma bedelinin saptanmasında da zaman içinde 

farklı koşullar esas alınmıştır: 1961 Anayasasında sürüm değer (güncel satış fiyatı), 

1971 Anayasa değişikliğinde nesnel bedel (mal sahibinin bildirdiği vergi değeri), 

1977 Anayasa Mahkemesi kararı ile sürüm değer, 1981 tarih 2487 sayılı Toplu 

Konut Kanunu ile nesnel bedel, 1982 tarih 2587 sayılı yasada üst sınırın nesnel bedel 

alınması, 1983 tarih 2942 Kamulaştırma Kanunu ile sonlandırılmıştır. Ayrıca peşin 

ve nakden ödenmesi usulü ayrıcalıklar tanımlanarak değiştirilmiştir.260  

Satın alma: Özel mülk arsalarının sürüm değer ödenerek kamu mülkiyetine 

geçirilmesidir.261  

Devletleştirme: Taşınmaz değil, özel teşebbüsün kamu teşebbüsü haline 

getirilmesi sırasında toprak kazanılmasıdır.1961 Anayasasının 39. maddesindeki 

                                                 
259 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.73-75. 
260 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.75-78. 
261 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.78. 
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“kamu yararının gerektirdiği hallerde” tanımı, 1982 Anayasası 47. maddesinde 

“kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde”  tanımına dönüştürülerek uygulanabilirliği 

kısıtlanmıştır.262  

Ulusallaştırma: Kamu yararına ve bedelsiz olarak toprağa (Ör. Sosyalist 

ülkeler), ya da imar haklarından doğan değer farkına (Ör. İngiltere) el 

konulmasıdır.263  

Kentsel Yenileme Projeleri: Belediyenin bölgedeki arsa  ya da gecekondu 

sahipleri, ve projeyi finanse edecek girişimcilerle işbirliği yaparak oluşan değer 

artışının paylaşımı esastır. Toprak toplulaştırılması sürecinde takas, satın alma, 

enkaz bedeli ödenmesi, enkaz kullanılmasına izin verilmesi, gecekondu eşya ve 

enkaz taşımacılığının üstlenilmesi gibi uzlaşma yollarının geçerli olmadığı zaman 

kamulaştırma ile mülkiyet kamuya geçirilmektedir. 

Arsa istemi oluşmadan, ileriye dönük sunum politikaları ve planları 

oluşturmak da bir çözüm olabilir. Bunun için arsa, konut, kira borsalarını oluşturmak 

gerekir.264 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ: 

12 Eylül sonrası, 1982 Anayasası’nın 127. maddesi “Kanun, büyük yerleşim 

merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.”  dayanağı esas alınarak,  

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki KHK (1984), Mahalli İdareler 

Seçimi Hakkındaki Kanun (1984), ve 1984 tarih 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkındaki Kanun ile bu sistemin temeli oluşturulmuştur.  
                                                 

262 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.79. 
263 F Yavuz,Ruşen Keleş ve Cevat Geray, Ankara: A.Ü.SBF yayını, Gözden geçirilmiş ve 
Genişletilmiş 2. Baskı, 1978, s.515’den naklen Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.80. 
264 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, a.g.e., s.52-83. 



 120 

TBMM’de 10.07.2004 tarihinde kabul edilmiş; 5216 sayılı Kanun olarak 

23.7.2004 tarih 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’na göre, “Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 

10.000 m uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 

75.000’den fazla olan il belediyeleri, …, kanunla büyükşehir belediyesine 

dönüştürülebilir.” Yasanın geçici 2. maddesinde nüfus yoğunluğuna göre büyükşehir 

belediye sınırları belirlenmiştir. “…., büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve 

Kocaeli illerinde il mülki sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde mevcut valilik 

binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir 

milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu bir milyondan 

iki milyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu iki 

milyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı, 

büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.”  

            Büyükşehir belediyesi sisteminde imar yetkileri ile ilçe ve ilk kademe 

belediyeleri üzerindeki denetim yetkisi arttırılmaktadır. Yetkileri ile birlikte yetkili 

olduğu alan da genişletilerek (İstanbul ve Kocaeli’nde ilin tamamı) kent ve toprak 

rantını kontrol etme gücü de arttırılmıştır. 265 

 9 Temmuz 2004 tarihli 5215 sayılı Belediye Kanunu’nun Arsa ve Konut 

Üretimi başlığı atında 69. maddesinde ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı başlığı 

altındaki 73. maddesinde konut sorunları ele alınmıştır.: 

 Madde 69.- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve 

ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 

                                                 
265 Deniz Sayın, “Büyükşehir Belediyesi Yasası”, Kamu Yönetim Dünyası, sayı 28 (Ekim-Aralık 
2006), s.54,55. 
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özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt 

yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla 

arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla işbirliği yapmak ve gerektiğinde 

onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.  

Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis 

edebilir.  

Arsalar hariç üretilen konutların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine 

tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya onsekiz 

yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz 

kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda 

olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre 

oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere 

arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci 

maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın 

uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 

müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri 

tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

Madde 73.- Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçe ve 

ilk kademe belediyeleri ve il belediyeleri ile nüfusu 50.000'in üzerindeki belediyeler; 

kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore 

etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar 

oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel 

dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.  
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Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının 

salt çoğunluğunun kararı ile ilân edilir.  

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit 

yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır.  

Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin 

belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az 50 000 metrekare 

olması şarttır.  

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı 

ve kamulaştırmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 

kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde 

öncelikle görüşülür ve karara bağlanır. 266 

 

          2.3.2.2.2. Arsa Ofisi: 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 1969 yılında 1164 sayılı yasa ile İmar ve İskan 

Bakanlığı’na bağlı olarak arsa fiyat artışını önlemek için tanzim alış ve satışı 

yapmak, arazi ve arsa sağlamakla görevli olarak kurulmuştur. 1989- 2003 yıllarında 

çeşitli makamlara bağlı olarak çalışmıştır. İlk olarak İmar İskan Bakanlığına bağlı 

olarak kurulan genel müdürlük, sonra sırası ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı (1989), 

Başbakanlık (1999), Konut müsteşarlığı (2001), Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 

(2003) bağlanarak çalıştıktan sonra 2004 yılında kapatılarak görevleri ve malvarlığı 

Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devredilmiştir.267 15.9.1993 tarih 517 sayılı Yasa 

Gücünde Kararname ile Arsa Ofisinin harita, imar, uygulama ve yer bölümleme 

                                                 
266 <<http://www,belgenet.com/yasa/k5215.html>>, (Erişim tarihi:29.08.2007). 
267 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s. 152. 
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planları yapma yetkisi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 2004 yılı Aralık 

ayında da kapatılarak arsa stoku Toplu Konut İdaresi’ne devredilmiştir.  

Arsa Ofisi, kentsel toprak yığını (arsa stoku) oluşturmak ve değerini 

denetlemekle görevliydi. Kamu yönetimleri arsa satış ve alış işlemlerinde öncelikle 

Arsa Ofisi aracılığı ile işlem yapmak zorundaydı. Bu zorunluluk 4 aylık süre ile 

sınırlı olup, Arsa Ofisi istenen sonuca ulaşamazsa zorunluluk kalkar. “Arsa 

ofislerinin  sattığı arsalar üçüncü kişilere satılamaz” ilkesi, arsa üzerinde yapı 

yapıldıktan sonra satılabilmesi ile geçersizleştirilmiştir. Arsa ofisinin yetkisi, planlı 

alanlar ile sınırlıdır. 1984 tarih 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na göre, arsa 

ofisleri valiliklerin belirlediği toplu konut alanlarını;  5656 sayılı Kanun’a göre 

belediyeler de bu alanların dışında kalan ucuz konut alanlarını 

kamulaştırabilmekteydi. 

Arsa Ofislerinin görevleri:  

1-Konut, sanayi, eğitim, sağlık, turistik tesis, kamu tesisleri için; 

kamulaştırma, hazine arazilerinin devri, hazine-belediye-il özel yönetimi-vakıfların 

satışa çıkardığı arazileri alım önceliği olanaklarını kullanarak arsa ve arazi sağlamak. 

2-Arsa stoku ve tanzim satışları yapmak. 

3-Arsa ve arazilerin planlama ve altyapı aşamasına katılarak ya da 

katılmadan, kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile satmak, kiralamak, trampa ve 

irtifak hakkı tesis etmektir. 

1989 yılında başlatılan “Kentsel Arsa Üretim Projesi” uygulamasında hazine 

arazilerini devir alıp, yer bölümleme ( parsel = üzerinde yalnız bir yapının 

yapılabileceği toprak parçası) planlamasını ve altyapıyı yaptıktan sonra,  “Arsa 

Edindirme Sertifikası” karşılığında bireylere satılmıştır (İstanbul, İzmir, Bursa, 
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Konya, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Manisa, Kocaeli, Tekirdağ, Çanakkale). Yer 

bölüm planlarında, A) Kentteki konut, sanayi, ticaret  alanlarını belirlemek (kullanım 

bölgelemesi) B) Bir semtteki kat yüksekliğini belirlemek (yükseklik bölgelemesi) C) 

Nüfus yoğunluk dağılımını belirlemek (yoğunluk bölgelemesi) belirlenir. İmar  

Kanunu’nun 23. maddesine göre, bir alanın kentsel gelişme planı kapsamında yer 

bölümlemesi ve alt yapısı yapılmış ise yapı izni verilir.268  

 

          2.3.2.2.1. Toplu Konut İdaresi (TOKİ): 

Toplu konut yapımı konusunda 10 Temmuz 1981 tarihinde 2487 sayılı Toplu 

Konut Kanunu (İlk Toplu Konut Yasası)  yürürlüğe girmiş; 19 Ocak 1982 tarih 2487 

sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği269 ile yapılan düzenlemelere 

göre Yasanın ilkeleri:  

1-Toplu konut: bireysel konutları değil geniş çaplı konut üretimi hedef 

alınmış, küçük girişimcilerin yerini büyük girişimciliğin alması yeğlenmiştir. (En az 

200 konutluk olması) 

2-Dar ve orta gelirliler: Konutla ilgili toplumsal politika içinde yer alan 

kesimi hedeflemiş ancak % 40’lık nüfusun geliri yetmediği için uygulama dışında 

kalmıştır. Orta gelir üst sınırının yüksek tutulması ve yaklaşık yapı maliyetinin 1/4-

1/5 oranında ön ödeme koşulu, dar ve orta gelirlilere uygun olmadığı için, orta ve üst 

gelir grubu faydalanmıştır. 

3-Toplumsal konut: Toplu konut “toplumsal konut” ölçülerinde 

öngörülmüştür. ( brüt 100 m2 altında olması) 

                                                 
268 Keleş, Geray, Emre ve  Mengi, Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, s. 64. 
269 Turgut, (Basılmamış yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi), 
İstanbul, 1994, s.38. 
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4-Büyük kentlerdeki yığılmayı önleme:  30 bin- 500 bin nüfuslu 

yerleşimlerde planlanmış olması, daha kalabalık kentler için koşulların 

ağırlaştırılması, büyük kentlere göçü yavaşlatmak amacını taşımaktadır. 

5-İyelik: Konut iyeliğinin bireylere ait olması kuralı, arsanın da bireylere 

geçmesi anlamındadır. Bu şekilde arsa iyeliği de verildiği için vurgunculuğa olanak 

sağlayan bu yaklaşım, kiralık konut üretimi ve bakım- onarım- yönetim işlerinin  

kooperatifçe yürütülmesi gibi ileriye dönük çözümler getirmemiştir. 

6-Toplu konut kuruluşu: Bu kapsamda konut kooperatifleri,kooperatif 

birlikleri ve toplumsal güvenlik kuruluşları esas alan yasada, özel kesim 

desteklenmemiştir.  

7-Özeksel yönetime ağırlık: Devletin konutla ilgili görevleri bütünüyle 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verilmiştir. Belediyelerin yerel yönetim birimi 

olarak konut yapımı konusunda yetkilerinin bulunmadığı belirtilmiştir. 

8-Toprak ve kamulaştırma: Ayrıca kamu yararı olduğuna dair karar almaya 

gerek duyulmadan, toplu konut yerleşme alanlarında kamulaştırma hakkının 

doğduğu belirtilmiştir. 

9-Kamu konut fonu ve konut yatırımlarının verimliliği: Birinci-Dördüncü 

Beş Yıllık kalkınma Planlarında yatırımlardan konuta ayrılan pay azaldığı için bu 

kanunla durum düzeltilmeye çalışılmıştır. Konut yatırımlarının desteklenmesi için 

kaynak oluşturulmuştur. (Ulusal bütçenin en az %5’inin Kamu Konut Fonu’na 

ayrılması, kredi geri ödemeleri, Hazine güvencesinde Toplu Konut Tahvilleri, hak 

sahibine verilemeyen konut ve işyeri satış bedelleri, arsa maliyeti)  Ancak fona 

aktarılacak para konusunda Maliye Bakanı destek vermemiştir. Devletin diğer 

yollardan sağladığı bu kaynağın sadece konut yapım sürecinde geçerli olması 
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öngörülmüştür. Araştırma, mühendislik-mimarlık tasarım giderleri, araç-gereç 

yatırımı, işletme giderleri gibi maliyetler konusunda katkı yapılmamıştır.   

17 Mart 1984 yılında, 2985 sayılı Kanun ( İkinci Toplu Konut Yasası) ve  23 

Haziran 1984 tarih 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile270 

genel bütçe dışında, özel fon oluşturularak özerk yapıda ancak Başbakanlığa bağlı 

olarak kurulmuştur. Ana işlevlerini Anayasanın 57. maddesinden almaktadır.271 

Konut ihtiyacının giderilmesi için alınan önlemler yetersiz kaldığı için yeni bir 

arayışın ürünüdür.  

 İkinci Toplu Konut Kanunu, ilk Toplu Konut Kanunu gibi ayrıntılı olmayıp, 

tüzük ve yönetmeliklerle desteklenmesi gereken bir tür yetki yasasıdır. Dar gelirliler 

öncelik taşımamaktadır.  Önceki Toplu Konut Kanunu’nda olduğu gibi nüfus esas 

alınmamış, belediyecilik hizmetlerinin olması yeterli görülmüştür. Bu kanunda 

bireysel kredilere de onay verilmiş,  yasal düzenlemelerle toplumsal konut tanımı 

bırakılarak kredi verilecek konut brüt alanı 150m2  ye çıkarılmıştır. Önceki yasada 

sadece kooperatiflere ve toplumsal güvenlik kuruluşlarına tanınan öncelik 

kaldırılmış, özel kesimin de yararlanması sağlanmıştır. Fon yönetimi (konut 

finansman sorumluluğu) ve yetkiler, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresine 

(TOKİ) verilmiş, Toplu Konut Fonunun (TKF) bütçeden ayrılan payla değil, bütçe 

dışı kaynaklarla oluşturulmuştur. Konut alanının belirlenmesinde valiliklerin 

belediyelerle işbirliği yapması ve anakent belediye sınırları içinde en az 1000, diğer 

belediyelerde en az 400 konutluk alanlar  olması öngörülmüştür. Bu yasa ile önceki 

dönemde kredilendirildiği halde TKF’nda para olmadığı için bitirilememiş konutlara 
                                                 

270 Turgut, (Basılmamış yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi), 
İstanbul, 1994, s.43-44 
271 Lokman Tuncer, Kent Kooperatifçiği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 
Mayıs 2006),  s.40 
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öncelik verilmiştir.Toplu Konut Fonu 1987 yılından sonra yeni kaynak ve yöntem 

arayışlarına girmiştir.  

1- Konut Edindirme Yardımı (KEY) 11.11.1986 tarih 3320 sayılı Memurlar 

ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması 

Hakkındaki Kanun ile kısaca konut edindirme yardımı olarak bilinen ;  10 ve 10’dan 

fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan işçiler ile bağımsız konutu olmayan memur 

ve işçi emeklilerine 180 ay süreyle, belli miktarlarda işverenin zorunlu olarak nakdi 

yardım yapmasına, biriken tutarın 70 m2 den küçük konutlar için kredi olarak 

kullandırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girmiştir. 30.12.1987 tarih 87/12460 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararıyla, 1.1.1988 tarihinden itibaren yardım miktarları 

arttırılmıştır. 233 sayılı KHK ile Emlak Konut A.Ş., gayrımenkul yatırım ortaklığına 

(EGYO) dönüştürülmüş, 26.11.1999 tarih 588 sayılı KHK ile Emlak Bankası’nın 

taşınmazlarından konut edindirme yardımı hesapları tutarındaki bölümü bu şirkete 

ayni sermaye olarak devredilmiştir. Hak sahiplerine payları oranında senet verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Günümüzde ortaklığın ödenmiş sermayesinin % 99.9’u ve 

paylarının % 39.1’inin iyeliği TOKİ’nin kontrolündedir.  22.5.2007 tarih 5664 sayılı 

yasa ile KEY hesaplarında biriken paranın  1.1.1987-29.12.1999 tarihleri arasındaki 

kısmı Emlak Bankasının en düşük faizi olan 6 aylık mevduat birleşik faizine göre, 

geri kalan süredeki kısım için EGYO’ya devredilen taşınmazların karşılığı olan 

395.75 üzerinden oranlanarak nemasıyla birlikte isteyen hak sahiplerine verilmesi 

öngörülmektedir.272  

Yıllar boyunca etkili kullanılamamış olan KEY hesabının tasfiyesi 

aşamasında oluşan en büyük sorun ilgili kesintiye uğrayan kişilerin(en iyi ihtimalle 

                                                 
272 TÜRKKENT XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.8. 
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üçte birine ulaşılabileceği tahmin edilmektedir) ödedikleri paranın bugünkü 

değerinin çok altında bir karşılık alacak olmasıdır.273  

30.5.2007 tarihinde yürürlüğe giren son yasaya göre KEY ödemelerinde 1 

Ocak 1987 ile 29 Aralık 1999 tarihleri arasındaki dönemde bankanın 6 aylık vadeli 

mevduat faizi bileşik usulde uygulanacak; 29 Aralık 1999 tarihinden sonraki dönem 

için EGYO’nun net aktif değerinin %60.96’sı, banka tarafından ayni sermaye olarak 

EGYO’ya devredilen taşınmaz karşılığı 395 milyon 751 bin 717 YTL’ye oranı esas 

alınarak nema hesaplanacaktır. Hak sahiplerine ödeme yapılması ve hisse senedi 

verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar, hak sahiplerinin EGYO’daki 

hissedarlığından doğan mali ve yönetimsel hakları, TOKİ tarafından temsil edilmesi 

öngörülmektedir. 274 

2-Konut ve arsa sertifikası  ,1989’da yatırım araçları yolu ile konut 

gereksinimini kullanarak  para politikasının hedeflendiği, kooperatiflerin dışlandığı 

bir uygulamadır.  

3-Emlak Kredi Bankası’nın Toplu Konut Üretimi, 200 binden çok konuta 

kredi sağlamış olan Türkiye Emlak Kredi Bankası,  1989’da “yuva kredisi” adı ile  

1992’nin ikinci yarısında devraldığı KEY birikimlerini de kullanarak, verdiği yüksek 

faizli kredilerle ve belli firmalara ihale edilip maliyet yükseltilerek lüks konutlar 

yapılmıştır. Kredi faizinin yüksek oluşu ve konut maliyetinin yüksek oluşu nedenleri 

ile  dar gelirli kesimin faydalanamadığı bir uygulamadır.   (Ankara’da Bilkent, 

Konutkent,  Ümitkent, Etlik; İstanbul’da Bahçeşehir, Sinanoba, Mimaroba, Ataşehir; 

                                                 
273 Oğuz Oyan, “KEY Aldatmacasında Son Perde”, Memleket Mevzuat, YAYED, Cilt. II, sayı:24 
(Haziran 2007), s.52-55. 
274 <<www.tbmm.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=42299>>, (Erişim tarihi:29.08.2007). 
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,İzmir’de Gaziemir, Mavişehir)275 Kaynak tükenmesi sonucu  kredilerde kısıntıya 

gidilmiş, etkinliğini yitirmiştir. 

4-TOKİ’nin Konut Üretimi, Konut  kesiminin üreticiler ya da tüketiciler 

önderliğinde örgütlenmesini özendirmek, uygulanacak politika konusunda temel bir 

örgütleme yeğlemesidir. 276 Alt-orta, orta ve düşük gelirlilere brüt 100m2’nin altında  

konutlar yapılması planlanmıştır. Planlamada diğer amaç, Güney Doğu 

Anadolu’daki konut sorununu gidermektir.Standart nitelikler belirlenmeden 

firmalara yaptırılan konutların yüksek maliyeti nedeni ile düşük gelirliler 

faydalanamamıştır. (Ankara’da Eryaman; İstanbul’da Halkalı, Ataköy; Kocaeli’nde 

Yahya Kaptan; Marmara’da Gökçeada, Bozcaada; Diyarbakır; Şırnak; Hakkari) 

TOKİ, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kapatılması ile sahip olduğu arsaları 2004 

yılı verilerine göre %84.4 oranında kendi projelerine ayırmış, %10.3 oranında 

belediyelere, %1.6’sını kooperatiflere  kullandırmıştır.277 2006 yılı verilerine göre 

466 şantiyesi olup, 174.997 konut sayısına ulaşmıştır. 79 il ve 83 ilçede bitmek üzere 

olan konutlar yapılmıştır.278 Ancak konut fiyatları sıralamasında, en pahalı Emlak 

Bankası konutları ve ikinci sırada TOKİ konutları yer almaktadır.279 TOKİ 2005 

yılında yaptığı konut inşaat ihalelerinin m2’si en fazla 300 YTL olduğu halde, 450 ile 

550 YTL’ye satmaktadır.280  

                                                 
275 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.131. 
276 Alkan, a.g.e., s.132.  
277 Turan, Kent Kooperatifçiği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 2006), 
s.58. 
278 Tuncer, Kent Kooperatifçiği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 
2006),s.41. 
279 Alp, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri,s.93. 
280 Niksarlı, , Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 
2006),s.63. 
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5-Yapı Tasarruf Dizgesi  (Kontratlı Kredi) Temmuz 1995’te çıkarılan 

yönetmelikle yürürlüğe girmiştir. TOKİ tarafından verilecek kredilerin a)konut 

alımında, b) kişilerin kendi arsalarında konut yapmasında, c) Kooperatif, belediyeler, 

toplumsal yardımlaşma kurumunun konut üretiminde kullanılması koşulu vardır. 

Enflasyonun düşük olduğu ülkelerde başarılı örnekleri olan bu sisteme göre 

konut edinmek isteyenler, sabit koşullarda, küçük miktarlardaki birikimlerini ilgili 

kurum ya da kuruluşa yatırıp belirli bir süre sonra aldıkları krediyi sabit faizle geri 

öderler. Almanya’da uzmanlaşmış kurum tarafından 1921 yılında yaratılan 

Bausparkassen, Fransa’da ticari ya da mevduat bankaları tarafından 1951 yılında 

başlatılan L’e/pargne Logement uygulamaları esas alınarak Türkiye’de ilgili 

yönetmelik 11 Temmuz 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 281 

 

     2.4. KOOPERATİFLER: 

2.4.1. Kooperatif tanımı:  

Kooperatifin  genel, hukuksal, ekonomik çeşitli tanımları vardır. Ülkemizde 

1969 tarih 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2004 tarih ve 5146 sayılı yasayla 

değişen 1. maddesindeki tanıma göre   “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının 

belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını 

işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 

sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı 

ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.”282  

                                                 
281 Ali Türel, “Dünyada ve Türkiye’de Yapı Tasarruf Sistemleri,”Kent Kooperatifçiliği Onuncu 
Teknik Kongresi, Kuşadası (2-5 Kasım 1995), s.98,100. 
282 Demir ve Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü,s.53-54;  Mülayim, Kooperatifçilik, s.66. 
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Daha kısa bir tanımla “Bireylerin tek başlarına yapamayacakları ya da 

birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde ve maliyet fiyatına yapmak 

üzere oluşturdukları, bireysel güçlerini birleştirdikleri dayanışma türlerine 

kooperatif denmektedir.” (Mali güçlerin birleştirildiği ticari şirketlerden farklıdır.)283  

Ticari işletmelerden farklı olarak güçlerini birleştiren bireyler, zaten 

çalıştıkları bir konuda bir araya gelmekte ve kazanımlarını  herhangi bir aracıya 

komisyon ödemek zorunda kalmadan eşit haklar çerçevesinde paylaşmaktadırlar.   

 

2.4.2. Kooperatif tarihçesi:  

Tarihte, İsa’dan üç bin yıl önce eski Babilonya’da ilkel anlamda arazi 

kullanma kooperatiflerinin olduğu bilinmektedir.284 İlk kooperatif denemesini Robert 

Owen (1771-1858) yapmıştır. İlk tüketim kooperatifi 21 Aralık 1844’de İngiltere’de 

Rochdale kasabasında 28 dokuma işçisince kurulmuştur. Esas işlevi kârlılık değil 

üyelerine hizmet olan kooperatifler, günümüzde ülke genelinde ekonomik büyümeye 

katkıda bulunarak; kamu kesimi ve özel kesim ile birlikte üçüncü kesimi 

oluşturmuşlardır. Yasal kooperatifçilik düzenlemelerini ilk önce İngiltere (1852), 

daha sonra Avusturya (1873), Hollanda (1876), Almanya (1889), Luxemburg ve 

Japonya (1900), Finlandiya (1901), İsveç (1911), İtalya (1947) Türkiye (1969) 

hazırlamıştır. Amerika’da 1922 yılından beri Hükümet Kararnamesine göre 

kurulmakta; Belçika, Norveç, İsviçre, Portekiz gibi bazı ülkelerde ise Ticaret Yasası 

hükümlerine göre düzenlenmektedir. Ülkemizde ilk tüketim kooperatifi 1912  

                                                 
283 Mülayim, a.g.e.,s.17. 
284 Vahan Totomianz, La Cooperazione, Roma, 1950, s.15’den naklen Mülayim, a.g.e.,s.31. 
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yılında kurulmuştur.285 Kooperatifçilik hareketi, 1895 yılında Londra’da ICA 

(Uluslararası  Kooperatifler Birliği) kurulması ile uluslararası işbirliği  

oluşturmuştur. 286  

Kooperatifçilik farklı ülkelerde, hemen hemen bütün siyasal görüşlerin 

desteğini almıştır. İlk önce İngiltere’de kurulan örgütlenme, sanayileşme sürecinde 

sendikal örgütlenmeyi de desteklemiştir. İngiltere’de tüketim kooperatifçiliği ile 

başlayan hareket, Fransa’da üretim kooperatifçiliği, Almanya’da kredi 

kooperatifçiliği olarak ortaya çıkmıştır. Bu örgütlenmenin öncülüğü çeşitli ülkelerde 

farklı kesimlerin desteği ile olmuş; İngiltere’de verimi arttırmak için bir işveren, 

Almanya’da işçilerin ekonomik özgürlüğünü desteklediği için liberaller, Fransa’da 

sosyalizme doğru bir adım olarak gördükleri için sosyalistler, ayrıca hristiyanlıkla 

toplumculuğu bağdaştırdığı için Sosyal Hristiyan Akım tarafından desteklenmiştir. 

Türkiye’de bu işlevi bürokratlar üstlenmişlerdir. 287  

Kooperatiflerin sosyo-ekonomik güç olmaları nedeniyle, devlet politikaları 

ile ilişkileri vardır. İngiltere’de Rochdale kooperatifçiliğinde devletten yardım 

almaksızın devlete destek olan serbest bir işbirliği vardır. Fransa’da sosyal 

sorunlarda devletle işbirliği  karşılığında maddi ve eğitim desteği alan  karşılıklı 

yardım sistemi, az gelişmiş ülkelerde devletin kooperatif yönetiminde söz sahibi 

olduğu vesayet sistemi, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya’da tamamıyla devlet organı 

haline getirilmiş olan devletçilik sistemi geçerlidir.288  

                                                 
285 Mülayim, a.g.e.,s.523. 
286 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.31. 
287 Alkan, a.g.e., s.35,36. 
288 Mülayim, Kooperatifçilik, s.96-100. 
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Kooperatifler en küçük ölçekte yerel halkın gereksinimlerini karşılamak 

üzere, kuruldukları dönemdeki temel amaçlara yönelik az sayıda iken, günümüzde 

değişen ihtiyaçlara göre çok çeşitli üretim kümelerine ayrılmıştır: 

 

2.4.3. Kooperatif Çeşitleri: 

1-Üyelerine karşı yüklendiği ekonomik görev (üretim, tüketim, kredi, yapı, 

konut) 

2-Sorumluluk durumu (sınırlı, sınırsız,katlı) 

3-Çalışma alanı (kentsel / kırsal, tarım dışı / tarımsal) 

4-Çalışma düzeyi (yöresel,bölgesel, ulusal, uluslararası) 

5-Ekonomik kesimler (endüstri, tarım, hizmet) 

6-Üyelerin ekonomik uğraşı (işçi, memur) 

7-Amaç ve konu (tek amaçlı / çok amaçlı) 289  

 

 

2.4.4. Kooperatifçilik ilkeleri:  

Güncel gereksinimlere göre değişiklikler geçirmiş, Eylül 1995’te 

Manchester’de toplanan ICA 100. yıl Kurultayı’nda  yedi ilke benimsenmiştir: 290  

                                                 
289 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.42,43. 
290 Alkan, a.g.e., s.44-47. 
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1-Üyelikte gönüllülük ve açıklık: Üyeliğin gerektirdiği sorumlulukları 

benimseyecek herkesin, ayrım yapılmaksızın üye olabilmesi, isterse kooperatiften 

çıkabilmesidir. 

2-Demokratik üye denetimi: Eşit haklara sahip üyelerin karar alma, politika 

belirleme ve uygulama süreçlerinde etkin katılımı ve denetiminin olması, kooperatif 

eylem ve işlemlerinin tümünde açıklığın olmasıdır. 

3-Üyelerin parasal katılımı: Bu ilkede “risturn” ve “sınırlı faiz” kavramları 

birleştirilmiştir. Buna göre kooperatif gelir fazlası  üyelere eşit oranda dağıtılabildiği 

gibi, yatırımları destekleyecek başka seçeneklerde de kullanılabilecek; kooperatife 

yatırılan anamala faiz  ödenmesi kararlaştırıldıysa, bu faiz oranı sınırlı tutulacaktır. 

4-Özerklik ve bağımsızlık:  Kooperatiflerin başka kuruluşlarla işbirliğine 

girmelerini ya da dış kaynaktan parasal yardım almalarını, üyelerinin demokratik 

denetimi ve kooperatif özerkliğinin sürdürülmesi koşuluna bağlamaktadır. 

5-Eğitim, öğretim ve bilgilendirme: Toplumsal ve ekonomik sorunları 

tanımlayıp bunların çözümünde kooperatifçilik kurumundan faydalanabilmek için 

halkın eğitimi ve kooperatif çalışanlarının yeterliliklerini arttırmak için gerekli 

uygulamalara gidilmesidir. 

6-Kooperatifler arası işbirliği: Çokuluslu ve tekelci özel kesime karşı 

işlevlerini sürdürebilmek için; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yatay ve dikey 

işbirliği gereksinimidir. 

7-Toplum yararını gözetme: Kooperatiflerin toplumsal kalkınma konusunda 

görev taşıdıklarının dikkate alınmasıdır. Bu ilkeler, gerçek anlamda etkin bir güç 

oluşturmak için temel niteliktedir. Kooperatif yöneticilerinin kendi çıkarlarını 
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gözetmeleri gibi, ilkelerden sapma sonucunda kooperatifçilik günümüzde güven 

kaybına uğramıştır. 

 

 

2.4.5. Konut kooperatifleri:  

İlk  önce İngiltere’de Rochdale tüketim kooperatifinin kuruluşundan 17 yıl 

sonra kurulmuş ancak 1874 Konut Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra 

gelişmiştir. Almanya’da 1849 yılında kurulmuştur. Avrupa’da 19. yüzyılın 

ortalarından itibaren gelişen  konut kooperatifçiliği Fransa ve Danimarka’da 1860, 

İtalya’da 1870, İsveç’te 1872, Belçika’da 1887, Hollanda’da 1901, İspanya’da 1922 

yılında kurulmuş ve ülkelerin konut politikasında önem kazanmıştır. 1988 yılında 

dünya’da 72726 konut kooperatifi tanımlanmıştır. Konut kooperatifçiliğinde en 

önemli örnek, kentsel kesim konutlarının % 75’ini üreten Polonya 

kooperatifçiliğidir.291 Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) yapısı içinde çalışan 

kooperatifler, dünyanın kapsamı ve boyutları en büyük toplumsal-ekonomik akımı 

niteliğini taşımaktadır. Konut kooperatiflerinde,  etkinlik sürecine, üyelere karşı 

yüklenilen görevlere ya da konutların tasarım, yapım, yönetimindeki etkinlik 

sürelerine göre çeşitlilik vardır: 

A) Konut kooperatif etkinlik süreci:1-Konutların yapım sürecinde etkin olup, 

iyeliğe verilmesi ile son bulan konut kooperatifleri 2-Konutların yapımından sonra 

iyeliğe devretmeden kira sistemi ile yönetimi sürdüren konut kooperatifleri 

B) Kooperatif in yüklendiği görev: 1-Üye birikimlerini dağıtmak üzere 

toplayan yapı biriktirim sandığı vb. 2- Arsa temini 3- Yapım 4- Kentin ekonomik, 

                                                 
291 Mülayim, Kooperatifçilik, s.425-426. 
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toplumsal, ve kültürel süreçlerine üyelerinin katkısını  sağlayan konut 

kooperatifleri292 

 

2.4.6. Türkiye’de  Konut Kooperatifleri:  

Ülkemizde 1863 yılında Mithat Paşa “Memleket Sandığı” adı altında ilk 

kooperatif sayılabilecek tarım kredi kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Bu kuruluş önce 

Menafii Sandıklarının ve daha sonra 1888’de Ziraat Bankası’nın kuruluşuna öncülük 

etmiştir.293 Toplu konut ve kooperatifleşmenin ilk örnekleri 1887 yılında, İstanbul’da 

yaşayan İngilizlerin konut sorununu çözmek için Akaretler’de yapılmış olan ve 

1922’de Laleli’de Mimar Kemalettin Tayyare apartmanlarıdır.  1927 yılında 

Ankara’da Vakıf Evleri ve 1928-1930 yıllarında yapılmış olan Vakıf Apartmanı da 

ilk örneklerden kabul edilmektedir. Ancak bu konut ve kooperatifler dar 

kapsamlıdır.294 1925 yılında memurlar için “Memurlar İstihlak Kooperatifi” 

kurulmuştur. 1932’de kooperatifçiliğin Türkiye’deki öncüsü sayılan Nusret Uzgören 

tarafından Ankara’da kurulan Bahçelievler Yapı Kooperatifi, ilk kapsamlı konut 

kooperatifidir. Türkiye’de ilk kurulan kooperatif birliği, 1971 yılında İstanbul’da 

kurulan Konut Birlik’tir. 1987’de belirli ilkeler çerçevesinde birleşen yapı 

kooperatifleri birlikleri Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği’ni 

(TÜRKKENT) oluşturmuş; 1988 yılında da Türkiye Mili Kooperatifler Birliği 

kurulmuştur. Türkiye’de 1932 yılında başlayan yapı kooperatifçiliği, Konut Birlik ve 

                                                 
292 Alkan, Türkiye’de 1980’den Sonra Dar Gelirlilerin Konut Sorunu ve Konut Kooperatifleri, 
s.54-55. 
293 “Türkiyede Kooperatifçilik,” için bknz.: 
<< http://www.borkoop.com/turkiye_koop.php >>, (Erişim tarihi:18.07.2007). 
294 Öymen Gür, (Erişim tarihi: 21.07.2007).  
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Kent-Koop hareketiyle güçlenmiştir.295 2006 yılında 38 bin yapı kooperatifi296 ve 

TÜRKKENT’e bağlı 30 birlik vardır.297 

Kooperatiflerin yasalarına ilişkin çalışmalar ICA (Uluslararası Kooperatifler 

Birliği), COPAC (Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve İlerlemesi İçin Uluslararası 

Komite), ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından yürütülmektedir. 

1969 yılında yürürlüğe giren 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun, 1971, 

1981, ve 1987 yıllarında birer maddesinde değişiklik yapılmıştır. 1988 yılında 9 

maddesini tamamen, 15 maddesini de kısmen değiştiren ve ayrıca iki ek madde 

ekleyen 3476 sayılı Yasa ile kapsamlı bir değişiklik yapılmıştır.298 Sonraki yıllarda 

kooperatifleri olumsuz etkileyecek uygulamalar devam etmiş, en son 21 Haziran 

2006 günlü 26205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu, bazı maddeleri dışında 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere 

yürürlüğe girmiştir. Bu yasada “muafiyetten yararlanma koşulları olan üst birliğe üye 

olma şartı” kaldırılarak, kooperatiflerin demokratik sivil toplum kuruluş gücü olan 

üst birliğe üye olma yapısı engellenmeye çalışılmıştır.299  Bu uygulama, devletin 

denetleme olanağını da olumsuz etkileyeceği için kamu yararına değil piyasa 

yararına olacaktır.  

Ülkemizde konut kooperatifçiliği, üç dönemde paylarını arttırmıştır. 1950 

yıllarında SSK ve Türkiye Emlak Kredi Bankası kredilerinin konut kooperatiflerine 

                                                 
295 “Türkiyede Kooperatifçilik,” (Erişim tarihi: 18.07.2007). 
296 Dalgıç, Kent Kooperatifçiliği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 2006),  
s.43. 
297 İbrahim Aldemir,  Kent Kooperatifçiği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 
Mayıs 2006),  s.69. 
298 Ersen Yavuz,  “Kooperatiflerde Dağılma, Tasfiye, Bireyselleşme ve Vergi Bağışıklıkları,” 
TÜRKKENT, Ankara, sayı 6, t.y., s.77. 
299 Şekip Dinçer, Kent Kooperatifleri XIX. Teknik Kongresi, TÜRKKENT, Antalya (2-5 Kasım 
2006), s. 96. 
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verilmesi ile, 1970 yıllarında belediyelerle işbirliğinin başlaması ile, 1980 yıllarında 

Kent-Koop’un yaygınlaşması ve Toplu Konut Fonu tarafından konut kredisi 

verilmesi ile artış göstermişlerdir.300  1980’li yıllara kadar yapım aşamasında belirli 

dönemlerde kamu öne geçmiş ve konut kooperatifleri desteklenmiştir. 2003 yılından 

sonra hükümetlerin bütçelerini zorlayan diğer yatırımların da etkisi ile, devlet konut 

üretimini ağırlıklı olarak ihale yoluyla  serbest piyasaya devretmiştir. Konut yapı 

kooperatifleri, konut kooperatiflerinin pazar payları 1980’lerde % 10 düzeyinden 

1990’ların ilk yarısında % 40’a çıkmış, 2005’te tüm kooperatiflerin payı % 5’e 

düşmüştür.301  2000 – 2004 yılında ülkemizde üretilen konutların % 31.5’i 

kooperatifler tarafından yapılmıştır.302 2007’deki uygulamalar, yasalara karşın 

kooperatif örgütlenmesinin dışlanmaya çalışılması, parasal baskı, TOKİ’nin 

kooperatif kredilerini durma düzeyine getirip, belediyelerle birlikte oluşturulan 

kentsel dönüşüm alanlarında özel şirketlere konut yaptırması yoluyla işlevsel baskı 

gibi Türkiye’deki konut sorununun sosyal çözüm aracı olan kooperatifçiliği 

engellemek yönündedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
300 Mülayim, Kooperatifçilik, s.540-543. 
301 Karayalçın, Kent Kooperatifçiği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 
2006), s.124. 
302 Turan, , Kent Kooperatifçiği XVIII. İlkbahar Semineri, TÜRKKENT, Fethiye (4-7 Mayıs 2006), 
s.63. 
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 Şekil -2  

Toplam bina sayısı içinde bina yaptıran kesimlerin payları(2000 yılı) 

Binayı yaptırana göre bina sayılarının toplam bina sayısı içindeki oranı(2000 YILI)

Özel Sektör

Kamu Sektörü

Yapı Kooperatifi

Diğer

(T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Bina Sayımı (Building Census) 2000, 
CD, Yayın No. 2471) 

 

DİE yapı sayılamalarına göre, 1979-2005 yılları arasındaki dönemde yapı 

izinlerine göre kamusal kesim, özel kesim ve kooperatiflerin konut üretimindeki en 

yüksek payları aldığı yıllar değerlendirildiğinde;  kamusal kesim % 10.5 (2005), özel 

kesim % 86.5 (2004, 2005),  kooperatifler % 35.4 (1988) pay almışlardır. 

1979-2005 yıllarındaki yapı kullanma izinlerine göre en yüksek oranlara 

ulaşılan yıllar; kamusal kesim % 8.7 (2001), özel kesim % 74.0 (2005), kooperatifler 

% 34.8 (2001) olarak saptanmıştır. Yapı izinleri ve yapı kullanma izinleri esas 

alındığında, kooperatif yapı izin payı hariç, genelde  her üç kesimin konut üretim 

payları 2000’li yıllarda artmıştır. Ancak kooperatifler 2005 yılında % 6.8 yapı izni 

ile kendi verileri içinde 1979-2005 yılları arasındaki en düşük düzeye inmiştir. 303    

                                                 
303 TÜRKKENT, XVIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, s.8,11. 
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2006 yılında kooperatif ve diğer kesimlerin yapı izinlerine göre payları 

kamusal kesim % 4.7, özel kesim % 87.2, kooperatifler % 8.1; yapı kullanma 

izinlerine göre payları kamusal kesim % 6.4, özel kesim % 80.4, kooperatifler  % 

13.2 olarak bulunmuştur.304  

 

2.5.  TUTULU KREDİ (MORTGAGE)  

21 şubat 2007 günü Meclis’ten geçen “Konut Finansman Sistemine İlişkin 

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adını taşıyan ve 

Mortgage Yasası olarak bilinen 5582 sayılı Yasa, konut edinmek için kredi alınması 

koşullarını düzenlemektedir.  

Konut ödenci (kredisi)’nin tanımı, “ (mesken kredisi, ipotek kredisi, housing 

credit, mortgage loan, real-kredit, credit hypothecaire) Konutu olmayan kimselerin 

bir konut edinebilmek için gereksindikleri, bir banka ya da benzeri kuruluştan belli 

süre ve ürem koşullarıyla geri ödemek üzere aldıkları para” dır.305  

“Mortgage” olarak ithal edilen konut finansman sisteminin adı; Türkçe 

kullanımında Taşınmaz Tutusuna Dayalı Kredi306, Türk Dil Kurumu tarafından 

önerilen307 Tutulu Satış (Tut-Sat), Tutulu Kredi, ya da İpotekli Emlak Kredisi olarak 

yer almaktadır. “Mortgage” konut finansmanı amacı ile kullanılan parasal araçlardan 

batılı ülkelerde en çok kullanılanlardan ve son zamanlarda Türkiye’de de en çok 

konuşulanlardan birisidir.  

                                                 
304 TÜRKKENT, XIX. Olağan Genel Kurul Toplantısı,  s. 14,15. 
305 Keleş,  Kentbilim Terimleri Sözlüğü, s. 91. 
306 Cevat Geray, “Basından Yansımalar,” Kent Kooperatifçiliği Bülteni, sayı 178-179 (Ekim-Aralık 
2006, Ocak-Mart 2007), s.101. 
307 <<http://www.tdk.gov.tr/TDKSOZLUK/SOZBUL.ASP?kelime=mortgage>>, (Erişim tarihi: 
06.04.2005). 
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Tutulu kredinin daha önce ülkemizde uygulanmakta olan konut kredilerinden 

esas farkı, bankaların verdikleri kredileri, vade yapıları ve ödeme performansına 

göre derecelendirerek ikincil piyasada satmasıdır.308  

Basit anlamda İpotek (Mortgage) borçlunun vadesinde borcunu ödemesini 

sağlamak amacıyla sahip olduğu taşınmaz üzerindeki sınırsız kullanım yetkisini 

kısıtlayan hukuki işlemdir. 309 Sistem olarak Tutu (ipotek), hem taşınmaz 

(gayrimenkul) hem de taşınabilir (menkul) mal varlığı üzerinden olabilmektedir.  

Eski Anglo-Sakson dilinde, mort “ölü”, gage ise “teminat” demektir. 

Mortgage  “Ölü Teminat” anlamını taşımaktadır.310 Tutulu Kredi (mortgage) olarak 

bilinen ve en çok Amerika’da uygulanan sistem, temelini İngiltere’nin Common 

Law’dan311 almaktadır. Taşınmaz malın borca karşılık teminat olarak bırakılmasına 

bu sistemde mortuum vadium denilmiştir. Eski kanunlara göre teminatı veren kişi 

topraktan kira ya da kar elde etmesine karşın borçlu için arazi ölü bir konumdadır 

çünkü ipotek süresi boyunca arazi(konut) üzerinde ticari bir işlem yapamaz. Diğer 

bir teminat türü olan vivum vadium’da ise araziden elde edilecek kârlar, borcun 

ödemesi için kullanılır.312   

Bu iki türün birleşmesi sonucu bildiğimiz anlamıyla Tutulu Kredi (Taşınmaz 

Tutusuna Dayalı Kredi, Mortgage, İpotekli Emlak Kredisi) kavramı ortaya çıkmıştır. 

Yöntem olarak ülkeden ülkeye (hatta Amerika içindeki eyaletler arasında bile) 

                                                 
308 Kerem Tezcan,  “Mortgage’den Tüketici Ne Zaman Etkilenecek?”, Emlak Pazarı Dergisi, sayı 46 
(Mart 2007), s.24. 
309 Mehmet Sayarı, Muhasebe Sözlüğü, Ankara, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Yayınları, 2001, s.68. 
310 George R. Karvel ve  Murice A. Unger, Real Estate Principles and Practices, Cincinnati Ohio, 
South Western Publishing CO, 1991, s. 212. 
311 (Kaynağı yazılı kanun olmayan, Anglo-Sakson örf ve töresi olan hukuk sistemi. Kanunmuşçasına kabul edilir.) 
312 Ronald W. Melicher ve  Maurice A.Unger, Real Estate Finance, 3 rd ed., Cincinnati Ohio, South 
Western Publishing CO., 1989,s.3. 
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farklılıklar içerse de,  genel olarak konut sahibi olmak isteyenlere finans 

kuruluşlarınca, konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında 15-20 yıl gibi uzun 

vadeli konut kredilerinin kullandırılmasına dayanmaktadır. Tutulu Kredi satışı temel 

olarak bir tutu sözleşmesi sonucu alınan kredi olarak düşünülebilir. Genellikle iki 

taraf arasında yapılmaktadır. Bu sözleşme genellikle borçlu (mortgagor) ve alacaklı 

(mortgagee) arasında yapılmaktadır.  

Bazı ülkelerde ve Amerika’nın bazı eyaletlerinde alacaklı-borçlu tarafların 

olduğu Tutulu Kredi (Mortgage) yerine, alacaklı-borçlu-mutemet şeklinde üç tarafın 

olduğu “Tutu Karşılığı Kredi” (Deed of Trust, İpotek Karşılığı Kredi) uygulaması 

vardır.313 Taraflar borçlu (trustor), alacaklı (beneficiary) ve mutemed (trustee)’den 

oluşmaktadır. Tapu senedi mutemede devredilmek suretiyle alacaklı kendini 

garantiye almaktadır. 

Tutulu Kredi sistemi, bankanın müşteri adına müşterinin talep ettiği bir 

taşınmazı peşin olarak satın alması ve mülkiyeti müşteriye devretmesiyle başlar. 

Müşterinin bankaya borcunun, yani bankadan aldığı kredinin, karşılığı olarak aldığı 

mülk ipotek edilir. Müşteri bankaya borcunu belli bir ödeme planına göre, önceden 

belirlenmiş bir vade sonuna dek aylık ödemelerle kapatır ve böylece taşınmazın 

üzerindeki tutu kalkar.  

Kredilerden doğan alacaklar İDMKK (İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet 

Kuruluşları’na) devredilir ve bu kuruluşlar devraldıkları alacaklar karşılığında ipotek 

yatırım fonu ya da varlığa dayalı menkul kıymet ihraç ederek, satarlar. Bu yöntemle 

sistem kendi kendini mali olarak besler. Konut kredilerinin menkul 

                                                 
313 Yaman Törüner, “İpotekli emlak kredisi senedi = mortgage” için bknz.: 
<<http://www.milliyet.com.tr/2004/12/13/yazar/toruner.html>>, (Erişim tarihi:02.04.2005). 
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kıymetlendirilmesinden elde edilen fonlar, tekrar sisteme aktarılır ve böylece finans 

kuruluşları uzun vadeli konut kredilerini finanse edebilir konuma gelirler.   

Konut finansmanı kuruluşları’nın tanımı: “konut finansmanı amacıyla 

doğrudan tüketiciye kredi kullandıran ya da finansal kiralama yapan bankalar ile 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca konut finansmanı etkinliğinde 

bulunması uygun görülen finansal kiralama ve finansman ortaklıklarıdır.”314   

Konut finansmanı fonu’nun tanımı: “Çıkarılan tutuya dayalı taşınabilir 

değerler, karşılığında toplanan paralarla, tutuya dayalı taşınabilir değerler 

sahipleri hesabına inançlı (!?) mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır” 

Fonun tüzel kişiliği yoktur, ancak malvarlığı kurucunun malvarlığından ayrıdır.315  

İnançlı Mülkiyet, yatırım fonlarının kurucusu için geçerli bir tanımdır. 

Tasarruf sahipleri fon kurucusuna, fon içtüzüğüne uygun sözleşme çerçevesinde 

ilgili işlemlerini yapma yetkisini verirler. Kurucu, tasarruf sahiplerinin haklarını 

koruyarak yönetmek ya da yönettirmek zorundadır.316  

Varlık finansmanı fonu’nun tanımı: “ Çıkarılan varlığa dayalı taşınabilir 

değerler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı taşınabilir değerlerin 

sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır.”317  

İpotekli Sermaye Piyasası Aracı’nın, SPK yasası 3. maddesine göre tanımı: 

“İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek 

finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen hisse senedi dışındaki sermaye 

piyasası araçları ve konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak 

                                                 
314 Cevat Geray, “Taşınmaz Tutusuna Dayalı (Mortgage) Getirdikleri, Götürdükleri,” Kent 
Kooperatifçiliği Bülteni, sayı 178-179 (Ekim-Aralık 2006,Ocak-Mart 2007), s.69. 
315 Geray, a.g.e. , s. 69 
316 Tanıtım Rehberi için bknz:  
<< http://www.spk.gov.tr/kyd/yf/mkyf/mkyf_tanitimrehberi.html>>, (Erişim tarihi:14.08.2007). 
317 Geray, Kent Kooperatifçiliği Bülteni, sayı 178-179 (Ekim-Aralık 2006,Ocak-Mart 2007), s.69 
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veya bu alacakların teminatı altında ihraç edilen diğer sermaye piyasası 

araçlarıdır.”  

Dizgeye kaynak yaratmayı amaçlayan bu yaklaşımda tanıma uygun araçlar:1-

Tutu güvenceli taşınabilir değerler (ipotek teminatlı menkul kıymetler), 2-Tutuya 

dayalı taşınabilir değerler (ipoteğe dayalı menkul kıymetler), 3-Tutu (ipotek) 

finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen, hisse senedi dışındaki sermaye 

piyasası araçları, 4- Konut finansmanından kaynaklanan alacaklara dayalı olarak ya 

da bu alacakların güvencesi altında çıkarılan öbür sermaye piyasası araçlarıdır.318
  

Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için sistemde iki piyasanın bulunması 

gerekmektedir.a)“Birincil piyasa”, finans kuruluşlarının kişilere verdiği kredilerden 

oluşmakta, teminat açısından çoğunlukla tüketicinin ödeme gücü ve almak istediği 

konut dikkate alınmaktadır. Yurtdışı uygulamasında, bu piyasada finans 

kuruluşlarına yardımcı olan servis sağlayıcı firmalar bulunmaktadır. b) “İkinci el 

piyasa”da ise finans kuruluşları bu kredileri satın alıp, yurt dışından ya da yurt 

içinden ikinci el yatırımcılara satmaktadır. Uygulamada farklı yöntemler kullanılıyor 

olsa da yaygın yöntem finans kuruluşlarının bu krediler karşılığında tahvil ya da 

hisse senedi çıkarıp satmalarıdır. Yani esasında VDMK (Varlığa Dayalı Menkul 

Kıymet) ihracı yapılmaktadır. Bu sistemde alıcılar toplumun üst gelir grubunu 

oluşturan kesimi, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ya da doğrudan müşteriyle ilişki 

halinde olmayan toptan piyasanın aktörleridir.İkinci el piyasası, finans kuruluşlarının 

                                                 
318 Geray, a.g.e., s.67. 



 145 

para akışkanlığı (likidite) sorununu engellemekte ve verilen kredilerin teminatının 

daha çabuk geri alınmasını sağlamaktadır.319  

Tutulu Kredi uygulamasında zamana bırakılan sorunlar mevcuttur. Kuruluş 

ve bakanlıkların yaptığı yeni düzenlemelere göre: 

1-SPK: İpotek finansman kuruluşlarına ait esasları, konut ve varlık 

finansman fonları ile ilgili menkul kıymetlere ait esasları belirlemesi gereken SPK, 

TOKİ’ye  bu konuda esneklik tanımış, ayrıca değerlendirme yapacaklarda aranacak 

nitelikleri belirleme ve bunların ilanı yetkisini elinde tutmuştur.320  

2-Sanayi ve Ticaret bakanlığı: Bilgi formlarına ve bilgilendirme 

yöntemlerine ait esaslarını belirlenmesi, konut finansmanı kapsamındaki kredilerin 

yeniden finansmanına ilişkin yöntem ve esasları Türkiye Bankalar Birliğinin 

görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir.321  

3-Merkez Bankası: Değişken faizli konut finansman endekslerinin usul ve 

esaslarını ; ayrıca konut finansman bankalarının yükümlülüklerini belirlemesi 

gerekmektedir. 

4-BDDK: Sistemde akçal kiralama ve finansman şirketlerine ait esasları 

geliştirmektedir. 

5-Hazine Müsteşarlığı: Konut finansmanına ilişkin sigorta sözleşmeleri ile 

ilgili usûl ve esasları; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin görüşlerini 

alarak belirlemeye yetkilidir.322   

                                                 
319 Yavuz Akbulak, “Türkiye’de 2005 Yılı İçerisinde Oluşturulması Planlanan Mortgage Sisteminin 
Genel Çerçevesi,” Mali Pusula, sayı 3 (Mart 2005), s. 62-64. 
320 Geray, Kent Kooperatifçiliği Bülteni, sayı 178-179 (Ekim-Aralık 2006,Ocak-Mart 2007),  
 s.68-75. 
321 Geray, a.g.e., s.69. 
322 Geray, a.g.e., s.69 
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6-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü: Kadastro güncellenmesi ve merkezi 

ipotek işlemlerine geçiş çalışmalarının yapılması işlemlerini sürdürmektedir. 

7-Bayındırlık ve İskan bakanlığı: Yapı kullanım izninin kolaylaştırılması için 

gerekli önlemlerin alınması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

8-TOKİ, belediyeler, Milli Emlak Genel Müdürlüğü: Arsa maliyetlerini 

azaltmak için gerekli önlemlerin belirlenmesi işlemlerini sürdürmektedir. 

9-İçişleri bakanlığı: Finansman temini ve alacak takibinde güvenilir ve hızlı 

çözümlerin  belirlenmesi görevi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır..323   

SPK Yasasında yapılmış olan değişikliklerden başka, İcra ve İflas, Tüketiciyi 

Koruma ve Finansal Kiralama  yasalarını da kapsayan toplam 12 ayrı yasada 

değişiklik yapılmıştır.324  

Mortgage (Tut-sat,tutulu satış) sisteminin getirmesi  beklenen yenilikler: 

1-Taşınmaz sektöründe kayıtdışılık azalacak, inşaat ve yan sektörlerde  

kayıtlı ekonomiye geçilecektir. 

2-Konutlar gerçek değerinden beyan edileceği için bu sistemden konut 

edinen kişi kredi değerinden düşük Emlak Vergisi Beyannamesi veremeyecektir. 

Daha önce konut kredisi almış olanlar 3 ay içinde itiraz etmezlerse bu sisteme dahil 

olacaktır. Henüz proje ve inşaat aşamasındaki konutlar için de kredi verilebilecektir. 

3-Konut kredisi sabit ya da değişken faizli olarak tercih edilebilecektir. Sabit 

faizli kredi kullananlar borcunu erken kapatmak istedikleri zaman anaparanın %2’si 

kadar fazla ödeme yapacaktır. 

4-Referans fiyat ve endeksleri Merkez Bankası belirleyecektir 

                                                 
323 Vatan gazetesi, Borsa&finans (19.3.2007), s.11. 
324 Geray, Kent Kooperatifçiliği Bülteni, sayı 178-179 (Ekim-Aralık 2006,Ocak-Mart 2007),  s.67-75. 
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5-Aylık ödemelerin, kişinin gelirinin İstanbul’da 1/3’ünü, diğer yerlerde 

1/2’sini geçmeyecek şekilde ayarlanması düşünülmektedir. 

6-Sözleşme bilgi formu standartlarını ve konut kredilerinin yeniden 

finansmanına ait usul ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı belirleyecektir. 

7-Gayrimenkul değerleme uzmanlığı gelişecek, uzman raporu olmadan kredi 

verilemeyecektir. Ekspertiz (değerleme uzmanı kararı) genelde gerçek değerin % 30 

altında olup banka bu değerin en fazla % 75’i kadar kredi verecektir. Bu nedenle 

alınacak evin fiyatının yarısı kadar miktarda nakit hazır olmadıkça konut kredisinin 

kullanılmaması önerilmektedir. 

8-Halen bankalar ve katılım bankalarının verdiği krediler gerekli 

düzenlemeler yapıldıktan sonra kiralama ve finansman şirketleri tarafından da 

verilebilecektir. 

 9-TOKİ, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ve belediyeler arsa stokunu 

arttıracaktır. TOKİ, menkul kıymetleştirmede doğrudan ihraç yapamayacaktır. 

10-Bankaların da iştirak edebileceği İpotek Finansman Kuruluşları 

oluşturulup daha uzun vade ile, daha iyi konut temin edilebilecektir. 

11-Ekonominin göstergeleri olarak kullanılan kur, faiz, döviz, borsa endeksi, 

büyüme oranlarının yanı sıra “Konut Fiyat Endeksi” de geçerli olacaktır325 

Gerçekleşmesi beklenen bu yeniliklerin ne ölçüde başarılı olduğu 2008 

sonuçlarına göre kesinlik kazanacaktır. Ülkemizde yaşam, gelir, gider koşulları 

değerlendirildiğinde uygulamanın konut sorununa  değil, kayıtdışı ekonomiye çözüm 

olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. 2002-2003 yıllarında yoksulluk sınırı altında 

                                                 
325 Sabah gazetesi (18.2.2007), s. 8 ; Sabah gazetesi (11.3.2007), s.9. 
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yaşayanların artış oranları Türkiye genelinde % 4.4, kentlerde % 1.3, köyde % 5.1 

olduğu bilinmektedir.326  

Konutta en düşük faiz oranı olarak % 1.5 esas alınıp; gelir, maksimum taksit, 

kredi tutarı, 240 aylık vadeye göre  hesaplandığında yoksullaşma oranı artan bir 

ülkede dar gelirlilere uygun olmadığı görülmektedir. 

 

 

 

Çizelge-7 

Çeşitli Gelir Gruplarında Konut Kredileri Faizlerine Göre Ev Alabilme 
Olanağı 

GELİR EN FAZLA TAKSİT KREDİ TUTARI KONUT TUTARI 

1000 333 22000 30000 

1500 500 33000 44000 

2000 666 43000 57000 

2500 833 54000 72000 

3000 1000 65000 87000 

3500 1166 76000 101000 

4000 1333 86000 15000 

4500 1500 97000 29000 

5000 1666 108000 144000 

(Selma Şenol, “Bin YTL kazanan 30 bin YTL ‘lik evi ancak alabiliyor”,Referans 
gazetesi, (21.03.2007), s.9.) 
 

Dünyada bu sistemi kullanan  batılı ülkelerde genelde konut ve para 

politikalarının daha kararlı yürütüldüğü de düşünülürse, Tutulu Satış’ın (Mortgage) 

ülkemizdeki koşullar için uygun olup olmadığı ortaya çıkar.  Bu sistemi kullanan 

Amerika ve İngiltere’de sistemden kaynaklanan sorunlar türemektedir. Ekonomisi 

                                                 
326 Cevat Geray, “Toplumsal Konut Yapılmalı,” Cumhuriyet gazetesi, İnceleme, (17.09.2005), s.9. 



 149 

dengeli olan bu ülkelerde başarıya ulaşamamış bir sistemin; gelişmekte olan, 

ekonomisi küresel hareketlere duyarlı ülkemizde başarı şansı olmayacaktır. 

İngiltere’de mortgage kredisinin sadece faizini ödeyerek oturma hakkı elde 

etmek, anapara ödemesinin miras  bırakılması (faiz mortgage’i) tasarısı 

tartışılmaktadır. Halen 100 000 pound kredi ve %5.5 faizle 25 yıl sonunda 185 000 

pound ödenerek ev sahibi olunabilmektedir.327 

25 yıl önce uygulamaya geçen Amerika’da geri ödenmeyen krediler nedeni 

ile zarar eden kuruluşlar, riskli yatırım kuruluşları (hedge fon) tarafından satın 

alınmaktadır. Amerika’daki mortgage devi New Century’nin toplam 8.5 trilyon 

doları aşan mortgage kredilerinde 1.2 milyar dolarlık batık bulunması ve New York 

borsasında işlem görmesinin yasaklanması da benzer olumsuzluklardandır. Merkez 

Bankası verilerine göre, ülkemizde kredi borçlarını ödeyemeyen 26 bin 15 kişi 

bulunduğu, bunlardan 15 bin kişinin konut kredisini ödeyemez duruma girmeleri 

sonucu icraya verildiği belirtiliyor. Konut ihtiyacı olan kişilerin parasal sıkıntılarını 

çözmeyeceği Bakan A. Şener tarafından da belirtilen bu Yasa en çok yabancı 

sermayenin ihtiyacı için elverişlidir. Alman Aareal Bankası CEO’su Wolf 

Schumacher yasanın ülkemizi finans alanında farklı bir boyuta taşıyacağını, IMF 

kurmaylarından Schadler Ortadoğu bölgesindeki ülkelere mortgage için para 

pompalandığını ileri sürmektedir.328  

 

 

 

                                                 
327 Meltem Ersoy, “Mortgage’da Ölmek Var Dönmek Yok,” Sabah gazetesi, Ekonomi (24.08.2006), 
s.12. 
328 Geray, Kent Kooperatifçiliği Bülteni, sayı 178-179 (Ekim-Aralık 2006,Ocak-Mart 2007), s.103. 
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“Kentlerimizi bugün küle gömseydik, 2000 yılında arkeologlar küller 

altında aynı tipteki konutların sonsuz tekrarını keşfetse, ne olurdu?Bu 

durum onlara canlı bir demokrasiyi mi, yoksa kölelik devletini mi 

tanımlardı?”  

     Jacob Berend Bakema,1974,mimar ve kent planlama uzmanı 329  

 

3.  ANKARA ÖRNEĞİ: 

   

     3.1. ANKARA’NIN TARİHÇESİ: 

Ankara, arkeolojik buluşlara göre Paleolitik çağdan beri yerleşme alanı 

olmuş, Frigya kralı Midas döneminde gemi çapası anlamına gelen “Ankyra” adıyla 

kent olarak kurulmuştur. Ankara daha sonra sırası ile Lidya, Pers, Galat, Roma 

İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Türkler (1073), haçlılar (1101), 

Danişmentliler (1127), Moğollar, İlhaniler, Ahiler, ve son olarak 1356’da 

Osmanlıların eline geçmiştir. Tarihinin en önemli dönemi; askeri ve  politik konumu, 

ülkenin nüfus dağılımına göre ağırlık merkezi olan konumu, zamanının ulaşım ve 

iletişim nitelikleri nedeniyle 13 Ekim 1923 tarihinden sonra Türkiye 

Cumhuriyeti’nin   başkenti olduğu dönemdir. Bu dönemde Ankara’nın imarı, 

Atatürk’ün çağdaşlaşma ilkesinin somutlaşmış hali, devrimlerinden biri olmuştur.  

Dini başkent olarak tanınan İstanbul’un 3.3.1924’te Halifeliğin  kaldırılması 

sonucunda bu niteliğini yitirmesi ile, Ankara idari anlamının yanı sıra ve laik bir 

ülkenin başkenti olmuştur. 5 Şubat 1937 tarihinde, 1924 Anayasası değişikliği için 

                                                 
329 Yapı Dergisi, sayı 5 (Mart-Nisan 1974),s. 26. 
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yapılan oturumda, 2. maddede; Kemalist ilkeler, Türkçe’nin resmi dil olması ve 

başkentin Ankara olması  yer almaktadır.330 

20. yüzyılın devlet eliyle bir çeşit siyasal eylem olarak başkent olarak 

planlanan dört şehrinden (Ankara, Canberra, Brasilia, İslamabad) biri olması 

nedeniyle yeni kurulan kentler içinde ayrıcalık taşımaktadır. İslamabad ve 

Ankara’nın yeni  siyasal yapılanmada idari merkez olarak tasarlanması, yeni bir 

ülkenin ekonomisi için büyük bir yük anlamını da taşımaktadır.331  

Zaman zaman 30-50 bin nüfusa ulaşan ve tiftik ticareti ile uğraşan yabancı 

tüccarların yerleştiği Ankara’ya, Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği (1886-1894)  

sırasında 1887 yılında İstanbul’a demiryolu ile ulaşımı sağlanmış ve kente su 

getirilmiştir (1890). Başkent olarak ilan edildiği 1923 yılında yaklaşık 20.000 

nüfuslu olan kent; 1873-1874 büyük kuraklığın332, 1915 yılında üç gün süren 

yangının333,  I. Dünya Savaşında verilen kayıpların olumsuz etkilerini taşımaktaydı. 

Ayrıca 1915 yılından sonra Ermenilerin, Yahudi ve Rumların şehri terk etmeleri de 

nüfusun azalmasının nedenlerindendir.334  

Cumhuriyet  yönetiminin nüfus konusunda yaptığı ilk ciddi girişim olan 1927 

yılı genel nüfus sayımında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 kişi olarak saptanmıştır. 

Nüfusu 40.000’nin üzerinde olan altı kent içinde yer alan Ankara’nın nüfusu 

                                                 
330 Tankut, Bir Başkentin İmarı, s.15, 16, 45- 47. 
331 Tankut, a.g.e., s.35,49. 
332 Bilal N. Şimşir, Ankara…Ankara…Bir Başkentin Doğuşu, Ankara, Bilgi Yayınevi, 2006, s.35. 
333 Fehmi Yavuz, Ankara’nın İmarı ve Şehirciliğimiz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları, No.21-3, 1952, s.1,2,7,8. 
334 Mehmet Sarıoğlu, Ankara Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 
 2001, s.74. 
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74.553’tür.335 Ankara’nın 50 yıl sonra 300.000 olacağı varsayılarak kentin imar planı 

tasarlanmıştır. 

 

       3.2. ANKARA’NIN İMARI: 

Ankara’da, dönemin güçlü iktidarına karşın tutarlı bir imar politikası 

izlenememiş, yeterli bir kentleşme planı uygulanamamıştır. Başkentleşme, kentleşme 

ve metropolitenleşme sürecinde kentsel gelişim planları: 1932-1939 yıllarında 

Atatürk’ün çağdaşlaşma ilkesine uygun olarak, 1956’da kentleşme baskısı ile, 1975 

(Nazım Plan) metropolitenleşme gayreti ile üç planlama yapılmış olmakla birlikte; 

ekonomik koşulların sürekliliğinin sağlanamaması, kabul gören kent planı ile 

çakışan ve yabancı mimarlara yaptırılan binalar (Holzmeister’in Milli Savunma 

Bakanlığı, Orduevi binası), rant peşindeki yetkililer nedeniyle ilk plan uygulamaları 

dahil, aykırılıklar olmuştur.336  

Ankara’da ilk imar çalışmaları, 16.2.1924 tarih 417 sayılı Ankara 

Şehremaneti kanunu ile başlatılmıştır.337 Şehremaneti görev yaptığı 1924-1930 

yılları arasında arazi sağlamak için kamulaştırma, yapı malzemesi fabrikaları, işçiler 

için konut, elektrik fabrikası, gaz deposu, un fabrikası, fırın gibi hizmetler yapmıştır. 

Kamulaştırma alanı,  1925 tarih 583 sayılı yasa (istimlak yasası) ile 4 milyon 

metrekare olarak belirlenmiş, şehremanetine iki yıl için yol, meydan, yeşil alan, 

hastane, hükümet konağı yapma yetkisi verilmiştir. Yasada belirlenen yaptırımlar, 

1882 tarihli Ebniye yasasının yaptırımları olup yeni koşullara uygun değildir.  Bu 

                                                 
335 Sarıoğlu, a.g.e., s.75,78. 
336 Tankut, Bir Başkentin İmarı, s.96,102. 
337 Sarıoğlu, Ankara Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), s.43 ; Bayraktar, Gecekondu ve 
Kentsel Yenileme, s.110 ; Tankut, Bir Başkentin İmarı, s.49. 
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dönemde şehremaneti kent toprağına sahip çıkamamış, su ve kanalizasyon, düşük 

yapı maliyeti ihtiyacını karşılayamamıştır.338  

1926 yılına kadar yabancı ülkelere güvensizlik nedeni ile çoğunlukla Türk 

mimarlarla çalışma anlayışı, 1927 yılında üç yabancı mimara başkent imar plan 

teklifi götürülerek değişmiştir. 1927 sonrasında imar işlerini kolaylaştırmak için İller 

Bankası kurulmuştur.339 Ankara ile ilgili ilk plan, konut sıkıntısını gidermek üzere, 

Ankara Şehremaneti’nin bir inşaat  şirketine ısmarladığı Yenişehir planıdır (Lörcher 

planı). M.Sarıoğlu’na göre İstanbul İmar Komisyonu üyesi Berlin’li mimar Dr. Carl 

Ch. Lörcher ile İstanbul şehremini iken Ankara Şehremanetinde görevlendirilen 

Haydar beyin işbirliği ile olmuştur. Lörcher’in yeni şehrin 150 hektarlık alanını 

yaptığı sokak düzenlemesi ile değiştirmiş olması, daha sonra  başkentin kent imar 

planı hazırlanırken kısıtlama yaratmıştır. Kapsamlı bir başkent planı amacıyla 

1927’de üç yabancı mimara sipariş verilerek ayrı ayrı plan hazırlatılmış, uygulama 

için Alman Herman Jansen’in imar planı seçilmiştir. Jansen, başkent plan çalışmaları 

süresince Sağlık Bakanlığı inşaat bürosunda görevli Avusturyalı Robert Oerley’den 

destek almıştır. 271.000 nüfus öngörülerek hazırlanan bu planda konut alanı 1475 

ha’dır. Lörcher plan tarihi konusunda çeşitli tarihler  bildirilmektedir. Örneğin E. 

Bayraktar 1924 tarihini esas almaktadır.340 F. Yavuz ise 1924’te eski kent, 1925’te 

yeni kent olmak üzere iki plan hazırlandığını bildirmektedir. Kesin olan, Jansen 

planından önce yapılmış olduğudur. 

1926 tarihli 748 sayılı Kanun ile vakıf arazilerinin belediyelere satışı, 

1928’deki yasal düzenleme ile de tüm vakıf arazi ve arsalarının enkaz bedeli 

                                                 
338 Tankut, a.g.e., s.49-53,64. 
339 Sarıoğlu, Ankara Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945, s.47-53. 
340 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.111. 
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ödenmek sureti ile Ankara  İmar Müdürlüğü’ne devri hakkında karar verilmiştir. 

Amaç, H.Jansen’in Ankara Kent Planı için gerekli organizasyonu sağlamaktır.341 

Ankara İmar Müdürlüğü, 28 Mayıs 1928 tarih 1351 sayılı yasa ile kurulmuştur. 

Ankara İmar Müdürlüğü 1985 yılına kadar görev yapmış, 1932, 1957, 1975 

planlarına göre imarı yönlendirmiştir.342 Halen İmar Daire Başkanlığı olarak Ankara 

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmaktadır. İmar Daire Başkanlığı, 

17.12.2003 tarih 637 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararı uyarınca; 

3194 sayılı İmar Kanununun yerel yönetimlere görev ve sorumluluk veren mevzuatı 

kapsamında Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Encümenince verilecek 

görevlerden sorumludur.343  

23.6.1929 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde, Ankara’da yapılaşmanın 

1926 yılında 405 konut yapımı ile başladığı ileri sürülmektedir. 1923-1927 yılları 

arasındaki yapılaşma genellikle eski kentin boş alanlarında ya da çevresinde rasgele 

gerçekleşmiştir. 1924 yılında Ankara’nın kentleşmesini desteklemek üzere Gazi ve 

Latife okulları, Evkaf oteli (Sonradan Ankara Palas adını aldı), 1925 yılında Maliye 

Bakanlığı, Adliye binası, Büyük Postahane, gibi binalar yapılmıştır.344 Ankara’da ilk 

gecekondu, Altındağ sınırları içinde Atıfbey Mahallesinde yapılmıştır. 345 1925 

yılında Ankara’nın batısında yüz bin dekar arazi satın alan Atatürk burada bir çiftlik 

kurmuştur. 1926 yılında Etnografya müzesi, Osmanlı Bankası merkez şubesi binaları 

yapılmıştır.  1925 yılında 586 sayılı yasa ile memurlara maaşlarının yarısı kadar 

avans verilerek ve 583 sayılı yasa ile arsa sağlanarak Yenişehir’de 198 konut 

                                                 
341 Bayraktar, a.g.e., s.112. 
342 Tankut, Bir Başkentin İmarı, s.57,72,93. 
343 ABB Stratejik Plan için bknz.:  
<< www.ankara-bel.tr./bilgie.asp>>, (Erişim tarihi:15.06.2007). 
344 Sarıoğlu, Ankara Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), s.52. 
345 Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi, Özet Raporlar, 2007. 
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yapılmış, daha sonra 1927’de Vakıf Evleri, 1928-1930’da Vakıf Apartmanı 

yapılmıştır. 346   Yetim ve dul bireyler için oluşturulmuş Eytam Sandıkları (Emniyet  

Sandıkları) yeniden düzenlenerek, 1926 tarih 844 sayılı kanunla konut kredisi 

vermek üzere, 20 milyon sermaye ile, 99 yıl sürmesi planlanan Emlak ve Eytam 

Bankası kurulmuştur. Banka, 1926-1946 yılları arasında Güvenevler, Bahçelievler, 

Küçükevler kooperatiflerine katkıda bulunmuştur.3471929 yılında 1452 sayılı yasa ile 

Ankara’daki memurlara konut ödeneği verilmesine başlanmış, bu uygulama 1951 

yılında 5715 sayılı yasayla sonlandırılmıştır. 348 1932’de Bahçelievler Yapı 

Kooperatifi ile birlikte Ankara’da konut yapımında kooperatifler etkin rol oynamaya 

başlamıştır.349  1930’lu yıllarda kredilendirme yöntemiyle konut kooperatifleri 

tarafından kurulan Bahçelievler, Güvenevler, Kavaklıdere’de bazı apartmanlar ve 

Ziraat Bankası lojmanlarından sonra 1944 yılında 4626 sayılı yasada devletin 

görevleri arasında memurlara konut yapmanın yer alması ile üst kademe memurların 

konut sıkıntısını gidermek için 275 konut biriminden oluşan Namık Kemal 

(Saraçoğlu) mahallesi kurulmuştur. 1948 yılında Ankara’ya yönelik getirilen 5218 

sayılı kanunla belediyeye bedelli ve bedelsiz arsa ve arazi devrini, Ankara 

Belediyesinin bu arsa ve arazinin belli bir kısmını 2490 sayılı kanun hükümlerine 

bağlı olmadan konut yapacaklara vermesini350  ve yine 1948 yılında çıkarılan 5228 

sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu ile Emlak Kredi Bankası’ndan konut kredisi 

alınabilmesini öngören yasalarla bina yapımı kolaylaştırılmıştır.  Ankara’da bu iki 

                                                 
346 Öymen Gür, (Erişim tarihi:21.07.2007). 
347 Sarıoğlu, Ankara Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), s.40-41. 
348 Fehmi Yavuz, “Ankara ve Şehirciliğimiz”, Mimarlık, TMMOB, sayı 37, 1966, s.44. 
349 Öymen Gür, (Erişim tarihi:21.07.2007). 
350 Akdemir, Gecekondu Islah Projeleri Uygulamaları ve Hazine Taşınmaz Malları İle İlişkileri, 
s.75. 
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kanunun desteği ile Yenimahalle semti kurulmuştur.351 Keçiören’e bağlı 18 hektarlık 

alanda 1953 yılında kooperatif tarafından başlanıp 1957 yılında teslim edilen, tek ve 

iki katlı binalardan oluşan Kavacık Subay Evleri kurulmuştur. 1963-1967 döneminde 

sendikalar da konut üretimine katılmış, Ankara’da Balgat ve Aydınlıkevler siteleri 

kurulmuştur. 352 6887 ve 7307 sayılı kanunlarla Ankara’nın Güney Batısında 43 km2 

bir alanın kamulaştırılmasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi kurulmuştur. 

Çizelge-8 

1926-1934 Yılları Arasında Yapı İzni Alan Konut Sayıları 

YILLAR: 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

YAPI İZNİ: 240 367 246 87 203 275 151 155 150 

(G. Tankut’un 20.8.1932 tarihli Hakimiyeti Milliye, 21.4.1935 tarihli Ulus ve 1975 
Milliyet yayınlarından alıntısı353 ) 

 

1927-1940 döneminde Ankara’nın büyüme hızı %204, İzmir’in %29, 

İstanbul’un %25 olmuştur.354 1950 yılından sonra nüfusu 300.000’i geçen Ankara’da 

Jansen planının yetersiz kalması sonucunda 1955 yılında açılan uluslararası plan 

yarışmasını Nihat Yücel - Raşit Uybadin tarafından hazırlanan Ankara İmar Planı 

kazanmıştır. Plan 2006 nüfusu 750.000 olacağı öngörülerek 5720 hektarlık alanı 

kapsamaktadır.355  

1967 yılında İmar ve İskan Bakanlığı tarafından Ankara çevresi için bir 

çalışma başlatılmıştır. 1973 yılında Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan 

Bürosunun hazırladığı ve  1990’lı yılların gelişme planını oluşturan “Ankara Nazım 

Planı” 1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu planda nüfusun 3.6 milyon olacağı 

                                                 
351 Öymen  Gür, (Erişim tarihi:21.07.2007). 
352 Öymen Gür, a.g.e. 
353 Tankut, Bir Başkentin İmarı, s.108. 
354 M.Ali Göktaş,, Türkiye’de Sosyal Konut Sorunları ve Sosyal Konut Politikası, 1974, s.84 
355 Öymen Gür, (Erişim tarihi:21.07.2007). 
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düşünülerek 19.318 hektarlık alan belirlenmiştir. Yine bu kapsamda 1977 yılına 

kadar batı koridoru üzerinde Batıkent, Sincan, Yeni yerleşmeler gibi toplu konut 

alanları planlanmıştır.356 

Batıkent: Yapımında, tek bir toplu konut alanında bir araya gelen 

kooperatiflerden oluşan Sınırlı Sorumlu Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri 

Birliği (KENT-KOOP) görev yapmıştır. 1979 yılında 113 üyeli 13 kooperatif ile 

kurulmuş olan KENT-KOOP bu proje ile İngiliz Sosyal Konut Vakfı’nın 23 gelişmiş 

ülke adayı arasından birincilik ödülünü kazanmıştır. 357 KENT-KOOP, yapı 

Kooperatifleri birlikleri ve yerel yönetimler eliyle toplu konut sunum biçiminin ilk 

örneğidir. 358 Batıkent’te yeni kentsel alanlar için önce arazi kamulaştırması yapılıp 

daha sonra imar planları düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca Ankara’da (belki 

Türkiye’de) 1580 sayılı Belediyeler Yasasına 5656 sayılı yasa ile getirilen 

değişikliğin arsa üretmek ve gereksinim sahiplerine vermek amacıyla yapılan arazi 

kamulaştırmasının bilinen ilk uygulama örneğidir359 

 

     3.3. ANKARA’NIN KENTLEŞMESİ 

Yüzölçümü 30.715 km2 olan Ankara ilinde 1990 yılında 2 000 583, 2000 

yılındaki nüfus sayımında 4.007.860 kişi sayılmıştır.360  

                                                 
356 Mehmet Tuncer,  Tarihsel Çevre Koruma Politikaları,T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, 2000,s. 6-9. 
357 Ayşegül Kaplan, “Toplu Konut Üretim Modellerine iki örnek-KENT-KOOP ve MESA”, 
(Basılmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi), Ankara, 1987, 
s.11,37,55. 
358 Ali Türel, “Toplu Konut Politikaları ve Uygulamaları”, Kent Kooperatifçiliği Beşinci Teknik 
Semineri, Kuşadası (1-3 Kasım 1990), s.37. 
359 Hüseyin Ülkü, “Ankara’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu” Bildiriler Kitabı, 
TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, (Aralık 2001), s. 176. 
360 ABB Stratejik Plan, (Erişim tarihi:15.06.2007). 
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İmar çalışmaları ile birlikte mahalle sayısını değiştirmek gibi uygulamalarla 

Ankara’nın kentsel gelişimi sağlanmaya çalışılmıştır. 1926 yılında Ankara Belediye 

Encümeninin, Ankara belediye hudutlarını saptama kararı alması ve 1924’te yerleşik 

eski kent kesiminde 69 olan mahalle sayısının 26’ya indirilmesi kararları, siyasi 

düzenleme girişimlerinin ürünüdür.361  Halen Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları 

içinde 8 ilçe, 404 mahalle, 2 220 165 konut vardır. 5216 sayılı yasaya göre il 

mücavir sahası 850 ha olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük 

belediye ve mücavir alan sınırına sahiptir. 2005 sonu 8 ilçe tanımlanan belediyenin 

12.4.2007 tarihli internet site verilerine göre kent merkezinden 50 km yarıçaplı alan 

içerisinde 15 ilçe (yukarıda belirtilenler dışında Akyurt, Ayaş, Bala, Çubuk, 

Elmadağ, Kalecik, Kazan) bulunmaktadır.362  

            
Çizelge-9 

2005 Yılında Ankara’da Mahalle ve Konutların İlçelere Göre Dağılımı  

  Mahalle Sayısı Konut Sayısı 
Altındağ 113 129 094  
Çankaya 104 312 031 

Etimesgut 22 76 389 

Gölbaşı 5 18 988 
Keçiören 43 213 882 
Mamak 56 152 576 
Sincan 10 101 588 

Yenimahalle 51 215 637 

TOPLAM 404 1.250 185 
 (Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl 2, sayı 60, 28 Aralık 2005-3 Ocak 2006, s.2)    

 

 

 

                                                 
361 Sarıoğlu, Ankara Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945, s.52. 
362 ABB Stratejik Plan, (Erişim tarihi:15.06.2007). 
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3.4. ANKARA’NIN GECEKONDULAŞMASI 

Ankara’da 1930’lu yıllarda,  “baraka” olarak bilinen gecekondular belirmeye 

başlamıştır.363 Ankara’da kentsel nüfusa oranı % 72.4 düzeyine çıkan gecekondu 

nüfusu,  500.000’den fazla sayıda gecekonduda yaşamaktadır: 

 

Çizelge- 10 

Ankara’da Gecekondulaşma 

YILLAR GECEKONDU GECEKONDULU NÜFUS KENTSEL NÜFUS(%) 

1955 12.000 62.000 21.8 

1960 70.000 364.000 56.0 

1966 100.000 520.000 57.4 

1970 144.000 748.000 60.6 

1975 202.000 1.156.000 64.9 

1978 240.000 1.300.000 68.4 

1980 275.000 1.450.000 72.4 

1990 350.000 1.750.000 58.3 

1995 450.000 2.250.000 65.0 

2002 500.000 2.500.000 62.5 
(Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, 8. baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 2004, 

s.562.) 

                                          

     3.5. ANKARA’NIN  KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 

 Ankara’da  zaman içinde gecekondulaşma nedeniyle oluşan kentleşme 

ve konut sorunları imar islah planları ve kentsel dönüşüm projeleri ile giderilmeye 

çalışılmıştır.  

                                                 
363 Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, s.135. 
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Portakal Çiçeği Vadisi Projesi: Nazım planlarda yeşil alan olarak korunmuş 

vadilerden Portakal Çiçeği Vadisi ilk dönüşüm uygulamalarındandır. 1985 yılında 

kamulaştırılmak istenmiş olan vadi, kaynak sıkıntısı nedeniyle para karşılığı 

kamulaştırma yerine rant karşılığı kamulaştırılmıştır. Belediye, bölgedeki arsa 

sahipleri, gecekondu sahipleri ve finanse edecek girişimcinin ortak olduğu PORTAŞ,  

Anonim Şirket biçiminde örgütlenmiştir. Arsa toplulaştırılması işleminde klasik 

yöntemlerin dışında takas, inşaat anlaşması, satın alma yollarıyla uzlaşmayan arsa 

sahiplerinde kamulaştırma yapılmıştır. PORTAŞ, projedeki yatırımları inşaat 

şirketlerine kat karşılığı olarak yaptırmıştır. Projeye uzlaşı yoluyla katılan taraflar 

vadide ortaya çıkan değer artışını paylaşmaktadır. 364 Proje özelliği, gecekonduları 

yıkıp, gecekonducuları başka alana taşıyarak alanın yenilenmesidir. 

Dikmen Vadisi Projesi: Dikmen Vadisi Ankara kentsel gelişim alanının 

güneyinde bulunan bir akarsu vadisidir. Su toplama havza alanı 28 km2dir. Havzanın 

en geniş bölümü yaklaşık 4 km.dir. Su kanalının toplam uzunluğu 13 km. iken kentsel 

etkiler sonucu büyük bir bölüm yapay kapalı kanallara alınmıştır. Günümüzde sadece 

4.5 km.lik bölümü doğal olarak akmaktadır. Kentin diğer akarsularında olduğu gibi 

Dikmen Deresi de bölgenin açık kanalizasyon kanalı işlevini görmektedir.365 

Vadi ortalama 300 metre genişlikte ve 6 kilometre uzunluktadır.1986 yılında 

onay alınan proje, 1989 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Etaplar halinde ilerleyen 

projede, iki etap bitmiş üçüncü etap çalışmaları sürdürülmektedir. Proje özelliği 

gecekonduluyu yerinde korumak olmakla birlikte, yenilenmiş çevreye uyum 

                                                 
364 Keleş, Geray, Emre ve Mengi, Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, s.81-83. 
365

 Şükran Şahin, “Dikmen Vadisi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir 
Araştırma,” (Basılmamış doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi), Ankara, 1996. 
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sağlayamayan gecekonducular, değer artışından da faydalanmak için konutlarını 

satarak bölgeden ayrılmaktadır.  

Günümüzde kentsel dönüşüm kapsamında sürdürülen plan ve projeler: 

 *Ulus Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi: 200 hektar alanda 

tahmini 125 000 000 YTL bütçeli Hacıbayram cami ve Kale bölgesi Belediye ve 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak  projesinde, Maliye Hazinesi, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü ve belediyeye ait taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek; özel mülkiyet 

belediye tarafından kamulaştırıldıktan sonra bakanlığa tahsis edilmek üzere Maliye 

Hazinesine devredilecektir.Ayrıca belediye proje yapımını da üstlenecektir.366  

*Güneypark (Mühye 902 parsel)Kentsel Dönüşüm Projesi: 170 (177) hektar 

alanda tahmini 150 000 000 YTL bütçeli projedir. TRT Genel Müdürlüğü, Turan 

Güneş bulvarı, İmrahor vadi cepheli, Mogan ve Eymir Gölü manzaralı 1.5 milyon m2  

alanda 887 hissedar ve 470 gecekondu sahibi bulunmaktadır.367  

*Altındağ Kentsel Dönüşüm Projesi: Altındağ belediyesi ve TOKİ işbirliği 

ile Doğantepe ve Aktaş mahallelerinde 700 toplu konut yapılması.368 

*Altındağ İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi: 13 hektar alanda tahmini 20 

000 000 YTL bütçeli projedir.369  

*Altındağ Hıdırlıktepe – Atıfbey Kentsel Dönüşüm Projesi: 103 hektar 

alanda tahmini 100 000 000 YTL bütçelidir.370  

                                                 
366 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl 1, sayı 23 (13-19 Nisan 2005), s.10-11 ; ABB Stratejik Plan, 
(Erişim tarihi:15.06.2007) 
367 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl 2, sayı 60 (28 Aralık 2005-3 Ocak 2006), s.4,5 ; Büyükşehir 
Ankara gazetesi, yıl 2, sayı 97 (20-26 Eylül 2006), s. 6,7 ; ABB Stratejik Plan, Erişim 
tarihi:15.06.2007). 
368 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl1, sayı 43 (31 Ağustos-6 Eylül 2005), s. 26. 
369 ABB Stratejik Plan, (Erişim tarihi:15.06.2007). 
370 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
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*Keçiören Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi: 5104 sayılı özel 

bir yasayla planlanan projede, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi İnşaat ve Emlak A.Ş. 

ortaklığında kurulan TOBAŞ şirketi yer almaktadır. 1582 hektar alanda tahmini 300 

000 000 YTL bütçeli projede belediye gazetesinde Keçiören ve Altındağ’da toplam 6 

bin 760 gecekonduyu [belediye internet sitesinde 10 500 gecekonduyu] kapsayan bir 

projedir.371  

*Çankaya Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi: 176 hektar 

alanda 4000 gecekonduyu kapsayan, tahmini 150 000 000 YTL bütçeli projedir.  

*Mamak Hatip Çayı (Samsun yolu) Kentsel Dönüşüm Projesi: 947 hektar 

alanda 16 000 gecekonduyu kapsayan, tahmini 75 000 000 YTL bütçeli projedir.372  

*50. Yıl Parkı Kentsel Dönüşüm Projesi: 116 hektar alanda 3000 

gecekonduyu kapsayan tahmini 75 000 000 YTL bütçeli projedir.373  

*Susuz Göksu Kentsel Dönüşüm Projesi: 550 hektar alanda tahmini 75 000 

000 YTL bütçeli projedir.374 

*Güneytepe Kentsel Dönüşüm Projesi:60 hektar alanda tahmini 75 000 000 

YTL bütçeli projedir.375  

*Karataş-Yakupabdal-Yaylabağ Kentsel Dönüşüm Projesi: 3635 hektar 

alanda tahmini 150 000 000 YTL bütçeli projedir.376  

*Beytepe (Lodumlu) Kentsel Dönüşüm Projesi: 600 hektar alandaki proje 

bütçesi belirtilmemiştir.377  

                                                 
371 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl2, sayı 57 (7-13 Aralık 2005), s. 16,17 ; ABB Stratejik Plan, 
(Erişim tarihi:15.06.2007). 
372 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
373 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
374 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
375 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
376 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
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*İmrahor Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi: 3500 (3560) hektar alanda 

tahmini 75 000 000 YTL bütçeli projedir.378  

*Kazıkiçi bostanları MİA Kentsel Dönüşüm Projesi: 150 (130) hektar alanda 

tahmini 20 000 000 YTL bütçeli projedir.379 

*Kent Girişleri Projeleri: Toplam 493 hektar alanda tahmini 40 000 000 YTL 

bütçeli projedir.380  

2007-2011 yılları arasındaki tahmini bütçeli ve aynı sitede farklı 

yüzölçümleri ile tanımlanan bu projelerin toplam maliyeti 1.480.160.000 YTL olarak 

hesaplanmıştır. 30.715 km2 yüzölçüme sahip Ankara ilinde yaklaşık 12.500 hektarlık 

alanda kentsel dönüşüm, yenileme ve kent girişleri düzenlemeleri kapsamında,  

34.000’den fazla gecekondu sahibi, 11.786 imarlı konut sahibi olacağı 

belirtilmektedir.  Ayrıca bedelsiz olarak çözümlenmesi planlanan, kat karşılığı konut 

ve / ya da işyeri üretim projeleri vardır: 

*Dikmen Vadisi Projesi: 1. ve 2. etabın devamı olan 3. etapta toplam 25 (29) 

hektarlık alanda 191 bin 868 m2  inşaat, 152 m2 park planlanmaktadır. 300 gecekondu 

kamulaştırılmış olup 6  bin 600 kişinin yaşayabileceği 1120 konut yapılması 

planlanmaktadır. 381  

*Çankaya Karakusunlar’da (Çukurambar) 800 konut planlanmaktadır 

*Yenimahalle Batıkent’te (Yuva) 3 500 konut planlanmaktadır.382  

*Altındağ Bentderesi’nde 100 konut ve işyeri planlanmaktadır.383  

                                                                                                                                                                                                       
377 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
378 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
379 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
380 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
381 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl 2, sayı 60 (28 Aralık 2005-3 Ocak 2006), s. 16-18 ; ABB 
Stratejik Plan, (Erişim tarihi:15.06.2007). 
382 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
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*Mamak Doğukent’te 5766 konut planlanmaktadır.384 

*Eskişehir yolunda yapılması planlanan konut sayısı belirtilmemiştir.  

*Etimesgut-Sincan yolundaki Şeker Fabrikaları alanından  1 milyon 400 bin 

m2 alan, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile fuar alanı yapmak üzere belediyeye 

devredilmiştir.385  

*Eskişehir yolunda 4000, 700, ve 500 kişilik kongre merkezi inşaatı devam 

etmektedir.386  

*Mavi Göl rekreasyon alanı: Bayındır barajında 2 milyon 120 bin 694 m2 

alanın düzenlenmesi.387 

*Samanyolu rekreasyon alanı: Gölbaşı-Kepekli boğazındaki yaklaşık 40.000 

m2 alanın düzenlenmesi.388 

*Mogan Park rekreasyon alanı: Mogan gölü kıyısında 602.000 m2 alanın 

düzenlenmesi389 

Toplam yaklaşık 4.163 hektar alanda rekreasyon yapılması planlanmaktadır. 

Ankara, başkent olarak seçilmesi ile başlayan süreçte imar ve konut 

uygulamalarında Türkiye’ye öncülük yapmıştır. 1932-1982 döneminde 

kooperatiflerin ağırlıklı olduğu konut çözümleri, liberal ekonominin benimsenmesi 

ile ekonomik getirisi olan çözümler  niteliğine dönüşmüştür. Büyükşehir 

belediyelerinin ve TOKİ’nin yetkilerini arttıran yasal düzenlemelerle,  planlanan 

kentsel dönüşüm projelerinde kooperatif etkinliği kısıtlanmaya çalışılmaktadır. 

                                                                                                                                                                                                       
383 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
384 ABB Stratejik Plan, a.g.e. 
385 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl1, sayı 43 (31 Ağustos-6 Eylül 2005), s.16-17. 
386 ABB Stratejik Plan, (15.06.2007). 
387 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl 2, sayı 61 (4-17 Ocak 2006), s. 6 
388 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl 2, sayı 97 (20-26 Eylül 2006), s. 4,5 
389 Büyükşehir Ankara gazetesi, yıl 2, sayı 61 (4-17 Ocak 2006), s. 6 
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Konut sorununun çözümünde önemli rol oynayan kooperatif mahalleleri yerine 

çokkatlı uydu kentler ve eklemlenmiş yerleşkeler (Elmadağ, Gölbaşı, Sincan, 

Temelli, vb.) benimsenmektedir.  

Başbakanlık Konut Müsteşarlığının yaptığı araştırmaya göre Ankara’da 

ruhsatsız konutlar nedeniyle konut fazlalığı görülmesine rağmen, ruhsatlı konut 

üretiminin fazla olması nedeniyle 2010’da ruhsatlı konut açığı beklenmemektedir.390 

 

Altındağ Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uygulamaları:Konut sorunu ile ilgili 

kentsel Ankara örneğindeki uygulamalar, küçük ölçekte Altındağ ilçesi ile ele 

alınmıştır. Toplam alanı 7987 hektar olan Altındağ nüfusu gece 412.000, gündüz 

1.300.000 kişidir. İmarlı bölgelerde yaşayan nüfus 186.000 kişi, gecekondu 

bölgesinde yaşayan nüfus 226.000 kişidir. Belediye sınırları içerisinde 4135 adet 

imarlı bina, 34.800 adet gecekondu bulunmaktadır. 

Samsun yolu kuzeyinde yer alan gecekondu bölgesi gibi kent çevresindeki 

gecekondu alanlarında islah planı ile oluşturulan imar yollarının açılması ile imarlı 

yapılaşmanın sağlanması beklenmektedir. Siteler Bölgesi ve kuzeyinde kalan 

mahallelerin bağlantı yollarının açılması için bugüne kadar yaklaşık 2000 adet 

gecekondu yıkılmıştır.Bu alanlarda revizyon imar planı ile yapılaşma, kentsel sosyal 

ve teknik altyapı alanlarının arttırılmasına çalışılmaktadır. 

Kent merkezine yakın gecekondu alanları ise çöküntü alanlarına dönüşme 

sürecine girmişlerdir. Bu alanlarda alana, bölgeye ya da üzerinde yaşayanlara özgü 

sorunların giderilmesini amaçlayan kentsel dönüşüm projeleri ile kalıcı çözümler 

üretilmektedir. Örnek olarak yapımı biten ya da bitmek üzere olan projelerden 

                                                 
390 <<http://www.ntvmsnbc.com/news7180336.asp#BODY >>, (Erişim tarihi:16.08.2007). 
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Aktaş-Atilla Mahallesi, Başpınar Mahallesi, Eski Altındağ, Doğantepe, Gökçenefe-

Doğanşehir, Bentderesi Caddesi Kentsel Dönüşüm Projeleri verilebilir. Yapımı 

devam etmekte olan Kentsel Dönüşüm alanlarında Aktaş Mahallesinde 173 adet, 

Doğantepe Mahallesinde 60 adet gecekondu yıkılmıştır. Altındağ Belediye 

Meclisi’nin 7.1.2005 tarih 11 no.lu kararı ile 14.6.2005 tarihinde TOKİ ile antlaşma 

yapılmıştır. Antlaşmaya göre 718 adet konut yapacak olan TOKİ, bunların 268 

adedini Proje kapsamında yıkılan 233 gecekondu sahibine vermek üzere belediyeye 

devredecektir. TOKİ’ye kalan konutlar 2006 yaz aylarında 13.000 kişiye satılmış, 

belediyeye kalan konutlardan 166 adedi 12.1.2007 tarihinde kura ile hak sahiplerine 

verilmiştir. TOKİ ile 4.4.2006 tarihinde imzalanan ayrı bir protokole göre 800 

gecekondu yıkılmış olup bu alanda 784 adet konut üretilecektir.  Ayrıca Karapürçek 

Mahallesindeki gibi büyük alanlı kapsamlı park projeleri ile park ve spor alanı 

gereksinimleri karşılanmaktadır.391  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
391 Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi, Özet Raporlar, 2007 
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5. SONUÇ 

 

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda olduğu gibi Türkiye’de de uzun 

yıllardan bu yana konut sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunu çözmek amacıyla 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren çeşitli kurumlar aracılığıyla bir çok politika 

yürütülmüştür. Hükümetlerin izlediği bu politikalar kimi zaman başarılı 

sayılabilecek nitelikte olsa da genel anlamda konut sorununa kalıcı çözümler 

üretilememiş olduğu görülmektedir. Planların gerçekleştirilmesindeki başarısızlıklar 

ve öngörülemeyen sosyal hareketler de bu sonuçta etkili olmuştur.  Ayrıca günümüz 

dünyasında konut sorununun ve konut politikalarının küresel gelişmelerden 

etkilenmesi, çözümü güçleştirmektedir.  

1930 Dünya Ekonomik Bunalımı, İkinci Dünya Savaşı ve 1973 Petrol 

Bunalımı gibi dünyayı etkileyen parasal darboğazlar Osmanlı İmparatorluğu’nun 

borçlarını ödeyen ve gelişmekte olan ülkemizi gelişmiş ülkelerden daha fazla 

etkilemiştir. Küreselleşme, yerelleşme ve özelleşme  sürecindeki dünyada küresel 

sanayileşme ve ekonomik politikalar,  ideolojik bölünmeler olmayan günümüz 

dünyasında  sömürgecilik yaklaşımıyla yayılmaktadır. Nüfusun ivme kazanarak 

arttığı dünyamızda, kentlileşmiş tüketim toplumu özendirilmektedir. Uluslararası 

düzeyde, günümüzdeki uluslararası para dolaşımını ve akışkanlığını destekleyen 

Uluslararası Kurum ve Kuruluşların (Dünya Bankası, IMF, Çokuluslu Şirketler, vb.) 

baskılarının sonucunda tüketim toplumu yaratılmaktadır. Toprak kaybı, su kıtlığı, 

hava kirliliği, sera etkisi gibi yaşam koşullarını tehlikeye sokan etkenlerle sağlıklı 

barınma olanakları yitirilmektedir. Bu süreç, HABITAT II.’de vurgulanan, “her 

insan için insanca, yeterli koşullarda yaşama ve barınma hakkı”nı gelecek kuşaklarda 



 168 

sadece “yaşam hakkı”na indirgeyecek nitelik kazanmaktadır. Ülkemizin kendine 

özel yapısına uygun gereksinimleri belirlemek yerine başarısız ithal uygulamalar 

(Mortgage gibi) çözüm olarak tanıtılmaktadır.  Küresel politikalar nedeniyle temel 

ulusal yasalarda değişiklik öngören yasalar yürürlüğe konulmaktadır. Örneğin, 

Dönüşüm Alanları Yasa taslağı, 13 yasada değişiklik getirmektedir. Tutulu Kredi 

Yasası 12 yasada değişiklik yapmıştır.  

Birinci varsayımıma uygun olarak küresel ekonomi-politikalar ülkemizdeki 

konut sorununu olumsuz etkilemektedir. Çözüm olarak öne sürülen küresel 

uygulamalar üretildikleri gelişmiş ülkelerde bile başarılı olamadıkları gibi bu 

uygulamaların düzgün çalışamaması sonucu oluşan kriz392 ülkemizde bile 

hissedilmiştir.  

Kırsal alanda işsizlik, kentte yaşamın özendirilmesi ve kırsal koşulların 

kötüleşmesi, kente göçün zorunluluk haline getirilmesi, gelir dağılımında 

adaletsizliğin artması gibi etmenler konut gereksinimini arttırmakta ve konut 

sorununu doğurmaktadır. Arsa stoku oluşturmak için çıkarılan ve belediyelere, arsa 

ofisine yetki veren yasalar, parasal sorunları gidermek için Belediyeler Bankası ve 

İller Bankası’nın kurulması gibi çözümler yeterli olamamıştır. Toprak iyeliğinin 

tekelci niteliğini ranta dönüştürme  yaklaşımı giderek neoliberal hükümet 

politikalarının aracı olmuştur. Bu durum, Türkiye’de konut sorunun çözmekte 

kullanılan yöntemlerin yetersizliğini kanıtlamakta ve ikinci varsayımımı 

desteklemektedir. 

Konut politikalarımızdaki yetersizlik nedenlerinin temelinde konut 

sorununun çok yönlü olması ve konut sorununun doğru tanımlanabilmesi için konut 

                                                 
392 2006’nın ikinci yarısında başlayan ve etkisini 2007 yılında gösteren Mortgage Krizi 
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sorunu ile ilgili nesnel verilerin yeterli olmaması bulunmaktadır. Ayrıca  toprak 

mülkiyetindeki anlayışın değişerek devletin küçültülmesi, devletin temel işlev ve 

rolündeki değişiklikler, devletin yetkilerinin azaltılması, yerel yönetimlere tanınan 

geniş yetkiler kapsamında askeri harekat alanları dışında her toprağa el konabilmesi, 

satışa çıkarılabilmesi, kamu yararını ve iyelik hakkını olumsuz etkilemektedir. 

Ülkemizin konut sorunu konusunda  denenmiş ve başarısız olmuş gecekondu-kaçak 

yapı-imar afları gibi popülist politikalar, 84 yılda 60 hükümetin görev yaptığı 

ülkemizde politikalarda sürekliliğin olmaması, parasal kaynak sıkıntısı, bir kuruma 

(Ör. TOKİ) çok geniş kapsamlı yetkiler verip politik karışmacılıkla rant sağlanması 

gibi tekrarlanan hatalar, üçüncü varsayımıma göre konut sorununu çözmek amacıyla 

uygulanan alışılagelmiş politikaların başarısızlığını göstermektedir. 

Son varsayımın kapsamında seçilmiş olan, demografik ve stratejik olarak 

Türkiye’nin merkezinde yer alan ve çağdaş bir başkent olarak planlanan, Ankara, 

Cumhuriyet döneminin imar düzenlemelerine öncülük etmiştir. Memurların konut 

sıkıntısını giderme gereksinimi ilk Ankara’da ortaya çıkmıştır. İlk kooperatif evleri 

Bahçelievler’de yapılmış, ilk gecekondular “baraka” adıyla Ankara’da ortaya çıkmış, 

gecekondu islah imar yetkisi  ilk olarak Ankara belediyesine tanınmıştır. Türkiye’de 

kentleşme hızı en yüksek il olan Ankara, konut sorununu en yoğun yaşayan 

kentlerimizdendir. Günümüzde Büyükşehir belediyesi ve TOKİ işbirliği ile 

uygulanan kentsel dönüşüm projeleriyle konut sorununa çözüm aranmaktadır ancak 

kooperatiflerin dışlandığı bir sistemde bunun gerçekleşmesi olası değildir. 

Türkiye’nin konut sorununda, Ankara, özellikle yüksek kentleşme hızı nedeniyle bu 

sorunu yoğun yaşayan bir kent olarak diğer kentlere örnek alınabilir.  
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Gerek ortaya çıkan sorunlar gerekse de uygulanan çözümler olarak Ankara 

Türkiye’nin geri kalan kentlerine öncülük etmektedir. Bu açıdan son varsayımının da 

geçerli olduğunu ve tezim içerisinde de görülebileceği üzere Türkiye’de uygulanan 

ve uygulanmakta olan bütün konut politikalarının öncelikle Ankara’da denendiğini 

belirtmek isterim.  

Özetle,  1980’lerden sonra liberal ekonomi, 2000’lerden sonra küreselleşme 

politikaları ve değişen hükümetlerin  politikaları,  nüfus artışı ve kentleşme hızı 

ülkemizdeki konut sorununun yakıcılığını  arttırmıştır. Temel nesnel verilerin 

yaklaşık olarak ele alındığı, konut açığı söylemleri ile lüks nitelikli ikinci, üçüncü 

evlerin tartışmalı ihaleleri, keseye uygun ve yeterli konut sunumu için varlığı 

gereken kooperatiflerin dışlanması,   krediyi almak zorunda bırakılanı değil kredi 

veren çoğu yabancı ortaklı kuruluşların haklarını gözeten yeni düzenlemelerle konut 

sorununun giderilmesi olası değildir.  

Düşük gelir düzeyindeki nüfusun ve kentte yaşayan nüfusun arttığı dikkate 

alınarak kentleşme bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Dış baskılarla kırsal nüfusu 

azaltacak önlemler yerine kırsal yaşamı kolaylaştıracak  önlemler alınmalıdır.  

Konut sorunu, temelde barınma hakkını gözetmek zorunda olduğumuz ve 

toplumun çoğunluğunu oluşturan dar gelirli kesimin sorunudur. Sorunun çözümünde 

alım gücü olan kesimin konut isteminin değil, parası olmayan kesimin konut 

ihtiyacının öncelikli olarak karşılanabilmesi için: 

1- PLANLAMA-Nesnel verilerin, kontrol edilemeyen sosyal değişimler 

de dikkate alınarak, saptanması çözümün temelidir. Kalkınma Planlarında 

gerçekçi bölgesel yerleşim planlamalarının yer alması, konut gereksinimi 
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konusunda uzun dönemli strateji belirlenmesi, sürekliliğinin sağlanması için 

önlemlerin alınması ve yasa ile desteklenecek yaptırımlar gerekmektedir.  

2- POLİTİKA-Uygun  konut politikalarının oluşturulması gerekmektedir. 

Konut politikaları tüketim ağırlıklı değil, üretim ağırlıklı olmalı ve Konut 

Bakanlığı kurularak politika üretebilmelidir. Ulusal kalkınma stratejilerinde 

bölgesel kalkınma kapsamında yapılacak planlamalarda, toprak bir meta değil 

bir üretim öğesi olarak yer almalıdır. Konut sorunu piyasa sorunu değil, 

öncelikle bir sosyal sorun olarak ele alınmalıdır. Kamuya ait arsalar meta 

anlayışıyla satılmamalıdır. Nüfusta kent  – kır dengesi korunmalıdır. 

3- PARASAL DESTEK-Bütçeden bağımsız ve koşulsuz bir finans 

desteğinin sağlanması, organizasyon içinde dengeli dağılımının sağlanması ve  

denetlenebilmesi gerekmektedir. 

4- ORGANİZASYON- Konut sorununu çözmek için kamusal kesim, özel 

kesim ve kooperatiflerin dengeli yer aldığı bir organizasyon gerekmektedir. 

Devlet tarafından izleme,  yeterliliği denetleme ve yaptırım 

uygulanabilmelidir.  
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