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HABITAT II Konferansı 

Sorunlar ve yöntem 

1996 Habitat ii istanbul Konferansı 'nda Türkiye Raporu/nun veya (NGO) 
Hükümet dışı kuru luşla r tarafından su ııu l acak raporun hazırlanmasında, Bir
leşmiş Mi lletle'rce öngörü len konul arın ele alınmış olmas ı , bu kon u ların ülke 
ortamında incelenmesi ve zenginleştirilmesi ve bu raporun yine Birleşmiş Mil
letler Teşki latın/ca öngörülen ça lışma yolları takib edilerek hazırlanması gerek
tigi malumdur. 

Bu bakımdan, gerek raporun hazırla n masında gözönünde tutulan hususla r; 
gerekse teklif edilecek yön tem esaslarının açık lanması bir zarurct almuştu r.'" 

• • • 

ı. Birleşm iş Milletler Teşkilatı , Habita t II istanbul Konferansı 'n da müza
kere edilecek kon uları , 

a) " I nsanl arı n , çevreleri nin oluşması ve yönetimi için alınacak kararlara kat ı l

mas ı (Participation) 

b) Sürdürülebil ir, devam ettirilebilir bir gelişme (Sustainable) 

c) Adalet üzere düzen (Equity) 

d) Bu amaçlara yönelik olarak i nsanların ve toplumun önündeki engellerin 
kaldırılarak yapabilir (Enable) olma larının temini 

olmak üzere dört ana başlı k altında be l i rlemış bulunmaktad ı r . 

Buna Ilaveten Bi rleşm i ş Milletler Teşkil atı, ülke raporlarının , yalnızca hükumet 
organizasyonlarının veya çalışmaya katı lacak bi r k ısım kuruluşla rın önerileri
nin top lamını degil; toplum içinde va r olan ilgili Hükumet Dışı Organizasyon
la r' ın (NGO), uzman l arın belirli tesbitIer, amaç, politika ve stratejUcr etrafında 
bir araya gelerek oluşturacak l arı konso rsiyumların üzerinde mutabık kalacakları 

hususların belirleınesini esas almaktadı r . Belirlenecek önceliklerin hükumet ra
poru nda yer alması veya hükümet raporu nun, bu öncelikler nazar-ı ıtibara alı

narak vücuda getirilmesindeki amaç, raporun bütün gurup ları n katılım ı ile ha
zırlanmasına matuftur. Raporların hazırlanma takvim! ise 1 yı l alarak belirlen
miştir. 

• • • 

* Bu zaruret, Türkiye Raporu için bugüne kadar yapılan çalışmadı, yuka rıdaki esasların yete· 
rince takip edilmemiş olmasından kaynaklanmıştır. 

a 



HABITAT ıı Konferansı 

ll. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın, Habitat il için yaptığ ı ön hazırlıklar, 1976 
Vancouver toplantısından beri, Vancouver'de alınan kararların uygulanmasın
dan hangi sonuçların ·alındığının tesbit edilebilmesi ve böylece gelinen nokta
nın belirltnerek ileride yapılacak işlerin neler olduğunun tesbit edilmesine bir 
temeloluşturulması üzerine bina edilmiştir. 

Derin ve, köklü değişmelerin yaşandığı ülkemizde, konut, şehirleşme ve çevre 
sorunlarının oluşumundaki olumlu ve olumsuz sonuçları ve gelişmeyi şekillen
diren etkenleri belirleyecek tarihçenin, varılan noktayı ve en önemli değişmele
Tin cereyan ettiği dönemleri (evveli ve sonrasıyla) anlatır tarzda ele alınması zo
runluduLKeza bu önemli değişmeleri kapsamayan bir tarilıçenin yanıltıcı so
nuçlar vereceği de aşikardır. 

Ayrıca bu "tarihi an.lama" girişiminin, varlığın ilgili bütün alanlarındaki olayla
' rı ve bunların iç ilişkilerini, bu çeşitli alanlardan kaynaklanan etkilerin beraber
ce işleyişlerini tanımak ve değerlendirmek, bundan sonra yapılacakları tanım
layabiirnek için zaruridir. 

Maddi varlık alanında, teknolojide sosyal-ekonomik veya psişik-kültürel varlık 
alanlarında- cereyan eden bir olayı, yalnızca, teknik veya sosyal bakış açılarıyla 
anlamak gibi bir yanılgıya düşmeden, bütün cü i tahlil, tesbit ve değerlendirme
ler ile yeni yaklaşımların uygulanması konut-şehir gibi varlığın bütün alanları
nı kapsayan konularda başarılı çözümlere ulaşmak için kaçınılmaz bir zaruret
tir. 

Şehirleşmenin yalnızca ekonomik politikaların yansıması ile şekillenmediği, 
fikri ve ideolojik yönelişler; doğrudan veya müesseseleşme ile toplum telakkisi 
vb. pek çok ideolojik ve yapı ve etkenlerin, dolaylı katılımı ile oluştuğu, bilin
mektedir. Mesela ülkemizde Batılılaşma, Batılılar gibi yaşama biçimi,düzen ve . 
kalıcı olma gibi kavramların ve bunlara göre hazırlanıp, şekillendirilen imajla
rın, şehirlerimizin oluşumundaki etkileri açıkca bilinmektedir. Toplumsal idarı 
yapının, otorite ve halk ilişkisinin, halkın insan olarak katılım hakkının; vücu
da getirilen yapıların, şekillerin kalıcı veya değişmeye açık olması ile ilgili ter
cihlerin, konut ve şehirde oluşumu nasıl etkiledikleri ülkemizin yaşadığı değiş
melerde açıkça görülmekte ve bilinmektedir. Keza, Osmanlı idare sisteminde, 
mahallenin kendi kendisini idare etmesine ve bunun gerektirdiği bütün mali 
ve hukukı vecibeleri üstlenmesine karşılık, her kararın merkezi otorite tarafın
dan oluşmas ı nı öngören 1928 sonrası şehir idaremizin etkisi ile ortaya çıkan 
sonuçların karşılaştırılmaları; katılım, süreklilik, adalet üzere olma k ve insanla
rın yapabilir olmalarını amaçlayan ve mahalli değerleremizin tam bir devamı 
olan evrensel tercihlerle kıyaslanması k ısacası bu tarihin de değerlendirilmesi 
bir zarurettiL 

Böylece Türkiye, bu boyutlara sahip bir yaklaşım ile bir yandan kendi meselele
rini çözerken; diğer yandan "Küresel bir eylem planının" oluşmasına da katkı
da bulunabilecektir. 

Ancak bu yönde yapılacak tesbitler ve değerlendirmelerden hareketle, varılan 
noktanın bütün boyutları ile ve nasıl bir sürecin sonunda teşekkül ettiği anlaşı
labilir. Bu da amacın, hedeflerin ve kısa vadede nelerin yapılmasının gerekli ol
duğunu belirleyen, bir eylem planını ortaya koymak ile mümkün olabilecektir. 



HARlTAT ır Konfe ransı 

Uzun vadede karşılaşılacak durumu, olayları ve amacı bilnıeden kısa vadede 
gerçekleştirilmesi gereken işlerin hedeflerin belirlenmesinin de imkansız oldu
ğu aşikardır . 

Dolayısıyla uzun vadede ulaşılmaya çalışılacak amaç ve bu amaca ulaşmanın 
ilk kademesini teşkil eden 2000 yılına kadar gerçekleştirilecek hedefe ulaşılmak 

için gerilere giden, değişme ve oluşumun asli unsurları ile özettiklerinin, an la
ş ılmasını sağlayan bir tarihçeye ihtiyaç vardır. Bu yolda uygulanacak politika 
ve stratejilerin de eylem planının ayrılmaz bir parçasını teşkil edeceği tabidir. 

Dolay ısıyla geleceğimizi belirleyecek olan böyle bir tarihçenin, asıı unsurların 
ve "bütün"ün gözden kaçırılmasına sebeb olan teferruatçıhktan arınmış bir ya
pıya sahib olması gerekir. 

• • • 

llL. "Adalet üzere" olma k, sürdürülebihrlitik, katılım, insan ların kararlara katı
lıını ve yapabilir kılınması açısından bir ge leceğin tasarlanması, bu tasavvunı 
gerçekleştirecek politika ve stratejilerin ve sair aletlerin neler olduğunun belir
lenmesi, Habitat ll 'nin amacı olup, bu amacın gerçekleşmes i de ancak bütünü 
kapsayan bir yaklaşımla gerçekleşebilir. 

Bu yönde ilk adımlarıoluşturacak bu raporun muhtevası, bütüncül bir yakla
şımla vücuda getirilmeli, aynı zamanda ülkenin bir toplumsal mutabakatlar 
ürünü olmalıdır. 

o halde, Türkiye Raporu'nun, ülkede mevcut binlerce dernek, vakıf vs. kuru
luştan ıso tanesini davet ederek, bunların yazdıklarından cümleler alınarak 
vücuda getirilmesi yerine; Birleşmiş Milletler Habita! ön hazırlık gurubunun 
öngördüğü gibi, toplumun konu ile ilgilenmesini sağlayıp, konular ve çözüm
ler; etrafında toplumsal mutabakatıarın sağlanması en akılcı yololarak görün
mektedir. 

Sunduğumuz bu ön rapof, gerekli mutabakatlara ulaşmak üzere, bir zemin teş
kil eder ise, görevini yapmış olacaktır. 

Aksi takdirde, 1992 yılında tamamlanan ve Aile Araştırma Kurumu'nun girişi
mi ile sayın rroLSacid Adalı'nın başkanlığında geniş bir kadronun hazırladığı 
raporu aşamaz. Bilindiği gibi o rapor ülkemizde yapılmış en şumullü konut 
araştırmasıdır. Şehirlerimizde yaşayan nüfusun % 92.8 inin bahçesi olan evler
de yaşamak istedikleri ortaya konulmuştur. Maamafih devletçi, e!itist, em redici 
yaklaşımlar, Türkiye'deki konut sorununu bu bir iki katl ı evlerden daha çok pa
halı olmas ı na rağmen ve önemli iktisadi mali kayıplılara sebeb olan, aynı za
manda Habitat [l'nin amaçlarına aykırı olarak katılım ve insanların yapabilir 
kılınmasını imkansızlaştıran gayri insanİ ve spekülatif olma niteliği, yeni vec
heler ile de devam eden Teknokratik Toplu Konut adlı uygulamaları gündeme 
getirmiştir . Işin daha da kötüsü, bunun bir çözüm imiş gibi gösterilmesi şeklin
deki yanılgı , ülkemizin, bu konuda dünyanın 70 yıl evvel denediği ve olumsuz
l uğu kanıtlanmış yanılgıları devam ettirerek, itibar kaybetmesine ve konut so
rununda yeni çı kmazla ra sürüklenmesine de sebeb olmaktadır. 

Habitat ii gibi uluslararası bir toplantıda hükumetimizin, halkının istediğini 
önleyen, halkının istediğinin tam aksini yapmaya kararlı , halkın ve insanlarını 

a 



HABITAT il Konferansı 

• 

en yakından ilgilendiren evler ve imar çevrelerinin şek i llenmesine ve oluşumu
na katılma hakkı tanımayan, insanlarının yapabilme imkanını , geliştirmeyi 

gündemine almayan bir tavır ile dünyanın karşısına çıkmas ı , deınokratikleşme 

süreci içindeki ülkemize affedilemez bir haksızlık olacaktır. 

• • • 

Raporun bu temel meseleleri yanında, yer almasını zaruri gördüğümüz iki 
konunun da rapora ilave edilmesini bir sorumluluk addediyoruz. 

Sizce, Bi r leşm i ş Miııetler Ön Hazırlık Grubu, konuları kadın-erkek zemini 
üzerinde ele almakla bir yetersizliğe kap ı aralamıştır. Oysa, sorunu n çocuklar, 
yetişkinler ve yaşlı ları kapsayacak şekilde ele alınması daha kapsamlı olacaktı. 

Keza, bütüncül bir yaklaş ı mda, şehirleşme ve konut üretimi ile şehir ve konut 
i şletme ekonomisinde bu alan larda ki ı srafın hesaba katılması da tam bir 
zaruret ol maktadı r. Dolayısıyla Birleşm i ş Miltetler'in ön hazırlıkları içinde 
gereken önemde ele a lınmamış olan bu iki konuya, çocuklar, yetişkinler, yaş
lılar ve ısraf konularına raporumuzda özel bir yer verilmesini zaru ri bulduk. 

Raporda, insanların kolayca anlayamayacağı teferruattan kaçındık. Teknik 
terimler ile yüklü bir dil kullanmak yerine tarihi tahlilin, meseleleri, öncelikleri 
belirginleştiren sade, dolayısıy la ge leceğin amaç ve hedeflerinin kolaylıkla an 
l aşılmasını, insanlar tarafından amaçların benimsenmesini kolaylaştıracak 
nitelikte bir metin düzenlemesini de sağlamaya çalıştık. 

Bu çerçeve içinde raporun merkezinde yatan şehirl eşme ve konut meselelerinin 
nasıl çözüleceği sorunu ve bu iki alanda israfın ön lenmesinin, konut üreti
minin zeminini oluşturduğu; şehirlenmenin amaçları, bu amaçlara yönelik 
yeni politika ve strate jilerin belirlenmesi, toplumda bu konularda mutabakat
ıarın oluşturulması ve Habitat'1I ye bu mutabakatıarı ve programları yansıtan 

bir Rapor ile gidilmesi zaruridir. 

Bu tahlil ve değerlendi rmelerden hareket edilerek hazırlanan rapor, böylece bir 
toplumsal mutabakatın ve en azından bir ortak görüşün oluşmasına imkan ver
mesi halinde ülkem izin ve insanlığın gelişmesine, bir Küresel Eylem Prog
ramı'nın oluşturulmasına katkı sağlamış olacaktır. 

Türkiye konut ve şehirleşme sorunları 
Bu rapor, bir leşmiş Milletler Teşkilatınca öngörüldüğü şekilde ülke raporunda 
toplumumuzu n bütün kesimlerinin katılımını sağlamak amacı ile kaleme 
alınmış ve yayınlanmış bulunmaktadır. 

Bu konu etrafında toplumumuzun bütün kesimlerinin, insanlarımızın mevcut 
bulunan dernek, va kıf vs. kuruluşların, politik partilerin, bu partilere mensup 
olan ların, üniversitelerin, iş çevrelerinin, ticaret ve sanayi odala rının, meslek 
kuruluşlarının, işci sendi kaları ve konfederasyonlarının ve medyanın; gazete, 
televizyon ve radyo ların konuyu tartışmaya açmaları, uzmanların görüşlerini 
toplamaları ile ülkemizin görüşlerinin ortaya çıkması sağlanabili rse bu yazı 
amacına ulaşmış olacaktır . 



ilAHlTAT II Kunf~ramı 

Türk halkının %92 kadarı, A.B.D.'de, Japonya'da, Alman ya'da, Ingiltere'de eski 
Türk şehir lerinde olduğu gibi bahçesi bulunan evlerde yaşama k isterken, bir 
avuç teknokrat Türk ha l kını apartman larda yaşamaya ma hkum etmektedirler. 
Konut uret imi ve işle tmesinde, yatırım ve işletm e masrafl arını n ekonomik 
gelişmey i önleyen israf düzeyine gelmesinden doğacak sorunlarda halkımızın 
ve ülkemizin uzman ve yap ımcılannın bu katılımı ilc çözümlenebilecek, ayrıca 
ülkemiz bu çok önemli uluslararası platformda SO yıl evvel geçersizli ği kesin
leşmiş yak laşımlar ile temsil edilmenin utancında n da kurtulmuş olacak ve 
çagctaş lı ğı n onurunu yaşayabilecekti r . 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nca, 1996 Hazi ran'ında ıstanbul'da toplanacak 
Ulusla rarası Konut Kongresi'nde (HA BITAT l!), insan yerl eşmeleri, şehirleşme 

ve konut sorununun çözümü için 1976 Vancouver Konferansı'ndan beri 
gelişen düşünceler ve ulus l ararası düzeyde ülkelerarası mutabakatlar 
çerçevesi nde, dört asli sorunun, 

\. Insanların çevrelerinin o l uşmasına ve yönetimine KATI LIM'ın, 

2. Vücuda getirilecek çözüm lerin ve bunl a rın uygu lamal a rının 

SÜRDÜRÜl EBILIR bir niteliğe sahip o l masının, 

3. Çevre ve konut şartlarındaki imkanlardan insanların "ADIL" ve "AHLA KI" 
bir düzen içinde yarar lanmalarının , 

4. Yukarıdak i amaçlara ulaşabilmek için toplumda i nsanların ve ilgili kuru
luşların önlerindeki engellerin kaldırılarak "YAPABI LI R" k ı lı nmala rtnı 

sağ lanmas ı nın, 

tart ışılması öngörünmüş bulun uyor. 

Bu amaçla kongreye sunulacak bildiril er ve diğer bir di zi ko nu üze rinde 
hazırlanacak ülke raporlarının da t oplum ların, konu üzerinde başlatılacak 
çalışma ve tartışmalar ile beliren fikirler et rafında konsorsiyumlar ol uşturularak 

topl um ca gelişt iril en öneril er in , mutabakatıarın bir nıuhassasalası olması 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nca öngörülmüş idi. 

Bu yaklaşımı m teknokratça hükmedici ya k laşımları bertaraf etmesi, katılımcı 
demokrasinin gereğ i olduğu kadar devlet ve toplum ili şkisi n de ülkemizin tarihi 
boyunca yaşam ış olduğu düzenin bir benzerini t eşkil et mesi de önem taşımak
tad ır. 

Netice olarak bu rapor beklediğim iz ve ülkemizin gelecegi açısından çok büyük 
bi r önem taşıya n sorunların tar tı şı lm asına ve mutabakatıarın o luş masına 

imkan verirse, görevini yapmış olacaktır . 

Süreç-Katılımcılar 

Milli Rapor'un hazırlanmasında göz önünde tutulması temenn i edilen hususla
rı kapsayan bu rapor, bir örnek teşkil etmek üzere, Hükümet dışı kuru luş lar ve 
uzman lar tarafından müşterek bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanmı ştır. 

Raporun Bir leşmiş Milletler Teşkilatı'nca "Şehirlinin Katılım ı", "Sürdürülebilir
lik" ve "Adalet Üzere Olmak" şeklinde beli rl enen sosyal verisini genişleten 

ii 



HARıTAT ıı Konfmmt 

Şehirliilin 

katılımı 

Sö rdii rillc bi i irli k 

Encıısel 

ç ii zilmlcıııc 

Adiılet iizcrc 
olmak 

a 

"Sürdürülebilirlik" ilkesinin, ya ni hem deg i şm eye ve oluşuma açık, hem de çağ 

lar boyunCiı devam edecek esaslar üzerinde kurulmuş bir yapı y ı amaçladığı gö
rülmektedir. 

Şehirlinin katılımı, dünya karşısında bilinçli-sorumlu varlık olarak insanın var 
oluşunun ifadesi olması, yani insanı insan yapan ilk adımı belirlemesi açısından 
önemlidir. Bu katılımın yapıs ı ve nas ıl ge rçek leşeceğ i sorunu ise özel bir önem 
taşımaktadır. Katı lımın esas itibariyle dogrudan ve ölçek büyüdükçe temsil yolu 
ile gerçek leşmesi za ruri iken, ilk ve doğrudan katılım olmadan temsili yolla katı
lımın gerçek boyutuna u laşamayacağı da tabidir. 

Bu noktada, çevreni n oluşumuna doğrudan olan katılım ölçeğinin ve temslli ka
tılım dü zeylerinin neler ol acağı yanında, merkezi düzenleme zaruretinin nasıl 

karşılanacağ ı ve bilginin bütün katılım sisteminin oluşumunda işgal edeceği ye
rin tanımlanmas ı da bir zarurettir. 

Sürdürülebilirliğin iki umunı vardır: Biri ilerideki gelişmeler neticesinde doğacak 
ihtiyaçlara da cevap verecek bir yapıya sahip olmak; diğeri ise, bu temel ya pı de
ğişmeden, oluşan yen i şart lara cevap verecek gelişmelere açık bulunmaktı r. 

Ge leceği n sorunla rını da karşılayacak bi r çözümlemenig temel vasfı evrensellik
tir. Her kültür, toplumun temel ortak inançları doğrultusunda o l uşan evrensel 
çözümleme üzerinde gelişir. Bu çözümlemeııin , yapısı itibariyle, mahalli ve tari
hi şartların icaplarını yerine gelirecek çözümlere açık olması gereklidir. Il erhangi 
bir çözümün gerçekten sürdürülebilir olil1 ,l s ı, ileride de ortaya çıkaca k sorunlara 
çözümler bulma}'ı mümkün kılacak bir yapıya sahip olmasıyla mümkündür ve 
evrenselli ği nin şartı da budur. 

Sürdürülebilirlik ilkesinin -çeşitliliğe ve ge l işmeye açık bulu nmak, evrensel ve 
mahalli, evrensel ve aktüelolmak zarureılerini içermesi bakımından- globalleş

menin yap ısını belirleyen bir niteliği de vardır. Globalleşme olmalıdır , zira tek
düze bi r çözümleme yerine, her türlü mahaıı i ve tarihi oluşuma açık bir yap ıya 

sahip; do layısıy l a, bugün var olan ve tarihi gelişim sürecinin ürünü olan tekno
lojiyle, mahalli nitelikteki teknik, ekonomik, sosya l ve kültürel yapıların muha
fazası, varlıklarıııııı korunması, globalleşmeyi belirleyen, şekillendiren, sınırla

yan temel ya klaşımlar olaca ktır. Bu ilke, genel anlamda bugün varlığından ulus
lararası düzeylerde bahsedilmesi zor olan equity (adalet üzere olmak) ilkesinin 
tesisin i ve her iki düzeyde u ygulanmasıııı da zaruri kılmaktadır . 

En kaba hatları ile serveti n iki kaynağından bi ri, serveti oluşturan beceriler, dige
ri ise servetin yap ı taşı, tabii kaynaklar ise; 

Serveti, çeşi tli yollarla (savaş, geliştirme ve bilgi yeteneği) kend i coğrafya larına 

taşımı ş bulunan, bu arada, servetin kaynağı olan ülkelerin hem bu kayn aklarını 

tüketerek; hem de bu ülkelerde insanların kurdukları sistemleri yıkarak mahalli 
çözüm yollarını da tıkamış bulunan zengin ülkelerin ve o ülkelerin in sanlarının 
hayatını şekillendiren tüketimi kı smak suretiyle oluşturulacak kaynakların şu ya 
da bu ölçüde fakir , aç ve barınaks ız bırakılmı ş ülkelere aktarmaları , bu ülkeleri n 
kendi tarihi tecrübeleri içi nde mevcut mahalli çözümlerini yeniden hayata geçir
melerine yardııncı olmaları ahlakın ve adaletin ilk şartı olacaktır. 

Ulusal düzeydeki, her ülkede, o ülkenin bölgeleri a rasında ol uşmuş varlık, servet, 
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hayat şart ları , egitim, haberleşme düzeni farklılaşmalarının aşılmas ı milli poli ti
kaların asli ilkeleri olmalıdır. 

Her insanın bu dünyada yaşamak, bilinçlenmek, sorumlu luk yüklenmek ve gele
cek nesillere daha güzel bir dünya inşa ederek yücel mek imkanı ve hakkının tek· 
rar tesisi adil olan her çağın asli vazifeleridir. 

Evvelce oluşmuş şartların sorumlusu olmayan ve güzel bir dünyada yaşama asli 
hakkına sahip olarak dünyaya gelen nesillerin haklarını, ancak önceki nesilter ko
ruyabilir. 

Her çocuk güzel bı r dünyada yaşamak, dünyanın güzelliğ i ni tanıyarak büyümek 
hakkına sahip olduğu gibi, her insanın bu görevi ni ifa edebilmesi için hayatınııı 
ilk gününden itibaren güzel bir çevrede yaşaması da zaruridir. 

Ister fakir olsu n, ister zengin, her çocuğun ıçine doğduğu dünyanın güzel olması
nı sağlamak, yani çocuklara karşı adil olmanın lık şart ı nı yerine getirmek yetiş
kinlerin üzerine düşen bir vecibed ii. 

Çocuklar ve yaşlılar 

Çocukları dünyaya getirenler, onların güzel bir dünyayı, güzel ve asüde bir çevre
yi, ahengi ve emniyet içi nde korunmuş olmanın huzurunu yaşamalarını, böylece 
hayatları boyunca aynı amaçları gerçekleştirecek kişiliğe sahip olmalarını sağla

mak üzere; 

Anneler en az S·7 yaşına gelinceye kadar çocuklarıyla birlikte olduklarına göre, 
artizanal ve sana ıkarane üretim yapacak şekilde yetiştirilmiş olmalı; kadınlara ro
batların yapabileceğ i fabr ika işçiliği , bedeni ça lışma yerine edebiya t, müzik, sanat 
ve zenaatkarane veya sosyal ve modern haberleşme vs. imkanlarından yararlana
rak, mesleki veya çevre geliştirme türünden sosyal faaliyetler yapabilecekleri im
kanlar hazı rlanmalıdır. 

Büyük aile ko nutları çocuklara aile ötesi dünyayı ve aynı zamanda hayaı süreci
nin bi r mcrhalesi olan yaşlı lığı tanıma imkanı verir. Böylece yaşlılar hem annele
re yardım edecek; hem de çocukların varlığı ile oluşan saadetlerine zemin hazırla· 
yacaklardır. Öte yandan konut yalı rım ve işletrnesinde ekonomi ve elastiki yet 
sağlaması bakımından büyük aile konutlarının yaygınlaştırılmas ı teşvik edilmeli, 
bu konuda gerekli eği tim ıedbir le ri de alınmalıdır. 

Evde üreti m, çocukların oyunu aşıp hayatı tanıma larının en önemli yol udur. 
Özellikle erkek çocukların , evin uza ntısı ve evlerin ortak kontrollü alanı olan ya
ya yolunda ve mahalle meydanında , büyükleri n dünyasına katı lacak şekilde, ya
şama alanların ı genişletmesini sağlamak, yani mahal leyi çocuk ların çevrelerini 
sakin bir şekilde tanıyacak l arı bir yaşama bölgesi haline getirmek gereklidir. 

Özürlüler 

Evin özellik le büyük ailenin ve evinin teşekkülü, anne babanın -ki on ların va rlığ ı 

çocukların ve yaş l ıların hayatını zenginleştirir- yetişkinlerin çocu klarına ayıracak

ları zamanı azalttığı kadar aile içinde özü rlülerin sorunlarını da toplum içinde 
başka hiçbir şart altında olamıyacak kadar iyi bir şekilde çözmeye yardı mcı olur. 

ii 
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Özürlü ve cv 

Bi'yük aile 
ortamı 

a 

Hatta onlara başka h içbi r ortamda o l ınıyacak kadar mesud olma imkaanını da 
sağ l ar. Özürlüye yaşlı lara ve çocuklara kendi ya kınlarının göstereceği ihtimam, 
çok önemlidi r. Evin bahçesi ve evde kendi misafirlerin i kabul etme imkanı , ne 
kadar iyi ol ursa olsun, bir özürlüler veya yaşlılar evinde yah ut bir kampda ve bir 
özürıÜler dünyasında yaşamaya mahkum olmak ile kıyas edi ldiğinde özürlüyü 
ve yaşlıy ı mesud edecek çok sayıda imkan ve fırsat ile doludur. 

Evde bir özürlü aile üyesinin varlığı halinde, aile ferdIeri için onun hayatını ko· 
laylaştıracak her türlü tedbiri almak, hiç bir şekilde imkansız ve zor değildir. 

Bir özürlü, evi nde hayatının önemli kısmın, ı yakınlarının sevgi dolu alakası na 
mazhar olarak geçi rebillr. Özür!ünün, ma hallenin veya komşu ailelerden birinin 
bi r m~nsubu olarak, mahallelin in de iht i mamına mazhar olmas ı ve mahallenin 
sosyal, kültürel faaliyet lerine katı l ması, hatta evde veya mahallede bir kısım işle
ri yüklenmesi ve yapması da mümkündür. Evin ve mahallenin ölçeğinde ilgi ve 
sevgi ile çevri li bir ortamda yaşayan, evin bahçesinde veya mahalle meydanın
da, kahvede, okuma salonunda vaktini geçirebilen bir özürlünün şehir parkında 
veya sokaklarda da gerekli. ihtimama sahib olması, kısaca onla rın ailelerinden 
kopmadan, hatta aileleri ve mahelleli ile birarada bulunarak yaşaması, kendileri 
için sağ lanabilecek en iyi en güzel yaşama biçimidir. Insan lardan, şehirlinin ha· 
yat ı ndan kopart ıl mış, dahası ihtiyarlar ve özürlüler evinde yaşamaya mahkum 
edilmiş. bu insanların va rhkları ve sorun l arı, ailelerin ve mahallelinin sorunu 
olmaktan çı kartıldıgı takdirde özürlülerin hayatının daha güzel yap ılabilmesi ve 
gerçekten sonuç verecek tedbirlerin alınabilmesi, çok daha zor hale gelecektir. 

Ailelerini kaybetmiş kimsesiz özürlüler ve yaşlı l a rın saadeti- için, top l umların al· 
ması gereken tedbirler vardır. Bu arada şehirde onların her türlü i h tiyaçlarını 

karş ılayacak ve h ayatl a rı nı ko laylaşt ıracak tedbirleri de almak, topl umun bir gö· 
revidir. Ancak onlar için yapılacak ilk iş, ailelerinden kopmamalannı saglamak
tır. O halde sorunları kadınların ve erkeklerin sorunu olarak s ı nırlamamak; bila
kis çocukların, i htiyarla rın , özürlülerin, kadınların ve erkeklerin sorunlarını, ai· 
lenin ve toplumun asli il k birim i içinde ele almak gerekir. Sorunu bu bu yolla 
çözümlemenin daha kolay ve daha güzel sonuçlar verecegi kesindi r. Zira yakın, 
kolay; uzak ise zor idare edilir. 

Büyük aile ortamı, çok daha fazla sayıda yaşlı ve özürlü için en uygun korunma, 
ihtimam ve saadet imkanını saglayabilir. Evde üretim de ayrıca özürlüler için 
önemli bir saadet ve bir meşgaledi r. Böylece özürlü üretimede yönlendiriimiş 
olacaktı r. 

Çocukluk ve yaşl ı lık, hayatın güzel ve yaşanması zamr! aşamalarıdır. Tabiatın 

var lıgmı sürdürmesini engeııemeden ya p ıl arın güzelligini sağ l ayacak kültı1rün 

oluşması ve dolayıs ı yla mimarlık, sanat, sosyal düzen ve ekonominin en üst dü· 
zeyde evrensel temellere' dayalı ve mahaJlj oluşuma açık yapısını gerçekleşti · 

rmek bir erdemdir. Bu erdemin, güzel çevreyi oluşturacak bir düzenin kurulma
sında etkili olması esast ı r. 

Yuka rıdaki tah lil ve tesbitler çerçevesinde, varlığın maddl·biososyal, psişik-fikri, 

Illanevi tabakalarının di namik ya pısının, ferdin yüceliğ i ni n , bi lgi nin evrensel ve 
mahalli düzeylerinin bütünlügünü gözeten bir yaklaşımın evrensel çözümleme
Icre temel teşk il etmesi zaruridir. 
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Geleceğin sorunları ve yapılması gereken işler 
Bu degerlendirmeler çerçevesinde dünya yerleşme düzeninin gelişmesi incelen
diğinde h ızla artan ve bugün S.7 milyar kişiye ulaşan nüfusun önemli kısmının 
her türlü barınaktan yoksun olduğu ve çağı mızin çevre, yerleşmeler ve konut 
sorunu açısından insanlık tarihinin en başarısız çağ ı olduğu görülmektedir. 

Türkiye, eyrensel mahalli, ve şahsi çözümlerin en başarılı örneklerini en yakın 
tarihe kadar yaşatmış büyük Osma-nlı kültürünün bir devam ı olarak, bugün ay
nı meselelerle karş ı karşıya bulunmaktadır. 

Bugün, ülke nüfusunun % 50'si, takriben 30 milyon kişi kırsal alanda ve her 
türlü bakımdan yoksun kalmış eski yapılarda veya her türlü bilgi ve teknik kat
kıdan yoksun olarak inşa edilmiş, en ufak depremde y ı kılabi len yen i yapılarda 
yaşamaktadır . 

Şehirle rde yaşayan ve ülke nÜfusunun diğer % 50'sini oluşturan 30 milyon ki
şinin 12 milyonu da gecekondularda bannmaktadır. 

Önümüzdeki otuz yıl içinde, şeh i rlerde, nüfus artı ş ı yüzünden kırsal alandan 
şehir ve kasabalar.a göç edecek ve ayrıca gecekonduları islah edilecek kişiler 
için, kısacası 55 milyon kişi için konut inşa etmek zaruretiyle karş ı karşıya bu-
lunuyoruz. ' 

_ Şehirlerdekt resmi kon ut ve gecekondu oranı, -bugün belediyelerin bir yılda 
verdigi ruhsat sayısından hareket edilerek hesaplandığında- mevcut konut üre
timinin oranlarını ortaya koymaktadır. Buna göre, yı lda gerekli olan 500.000 
konuta karşılık yılda ruhsat verilerek in şa edilebilen konut sayısı 200.000 civa
rında bulunmaktadır. 

Ayrıca köylerde yaşayan nüfusun önümüzdeki 30 yılda 15 milyon kişiye inme
si, kırsal alanda çok önemli bir gelir yükselişine yol açacak ve köylerde de 15 
milyon kişiye ev ve tarım yapıları i nşasııı ı bi r zaruret haline getirecektir. 

Bugün gecekondu inşaabnda harcanan paranın % 30'u, yapıların kaçak inşa 
edilmesi sebebiyle ortaya çıkan kayıplara gitmektedir. Kaçak olarak yapı l an ge
cekonduların alt yapılarının daha sonra ilgi li belediyelerce gerçekleştirilmesi 
ve bu harcamaların şehirliıerin ödediği vergilerle yapılması, şehirlerin muhtaç 
oldugu yattnmıarı imkansızlaştırmakta, kaçak yapı sahiplerine bu şekilde sağla
nan servet transferi, kaçak yapı temayülün ü teşvik etmektedir. 

Kaçak yapıya servet transferi mekanizması, kaçak yapı faa liyetini sürdüren ilIe
gal örgütlerin de yaygınlaşmasına sebep olmuştu~. 

Gecekondular, başlangıçtan 1985'e kadar tek tek ailelerin barınmak için çevre
lerindeki şartları gözeterek vücuda getirdikleri bahçeli evler topluluğu i~en, 

1985'te (!) gecekonduları apartman,a dönüştürerek sözde ıs lah etmeyi teşvik 

eden (!) yasa sonucunda, gecekondu inşaatı, bütünüyle spekülatif kaçak yapı 
faaliyetine dönüşmüştür. 

Genellikle bir deprem bölgesi olan Türkiye'de bu 5-6 katlı kaçak gecekondula
rın yapılarındaki çürüklüğün akıı almaz ölçüde fe laketlere sebeb olabileceği de 
aşikardır. 

Sanayiin i ş arzetmesi, işportacılık gibi çok küçük sermaye ile vergi ödemeden .. 
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Şehirl~mcde israf yapılan tica ret, para ödemeden arsa temin edebilme, artan ve taşan köy nüfu
sunun şehirlere göçü, şehirlerin çevrelerinde gecekondu mahallelerinin oluş
masına yol açmışt ır. Gecekanduların varlı~ı ile artan nüfusun arzettiği ucuz iş 
gücü de sanayinin bu yörelere yığılınasına yol açmış, neticede şehirlerin çevre
lerinde yer alan kı ymetli tarım toprakları yok olmuştur : 

Konuıdu inaf 

i m,aııııı katılımı 

a) Şeh irlerin beslenmesi için çok uıaklardan gıda maddelerinin getirilmesi· 
için yapılan harcamalar, 

b) Büyüyen ve ,imar planları ile yo~u nlaştırılan yörelerin alt yapılarının defa
larca sökülüp yeniden yapılması, 

c) Nüfusun yoğunlaşt ığ ı yörelerde yapıların yıkılarak daha çok katlı olarak 
yeniden inşası. şeh irlerin inşa yatırım maliyetlerinin artmasına, çok bü
yük i s ra fl arı n oluş masına ve şehi rl erin büyük miktarda altyapı ve sosya l 
dana llım eksikliği ilc karşı karşıya kalmalarına sebep olmu ştur. Ayrıca şe

hirlerde işletme masrafl arı da, başta ulaşımda olmak üıer e, akıl almaz öl
çüde kayıp lara ve israfa sebep olmaktadır. 

Yalnız kiş i başına gün lük seyahat süresin in ıs tanbul'da 2.S saate varmas ı ve 
bu nun tekabül ettiği asgari emek kaybının kabaca yılda 300 trilyon TL. gibi bir 
meblağa ulaşmas ı kayıpları n ölçüsünü orlaya koymaktadır. Şehi rleşmenin biçi
mi, bu israfın ana sebebini teşkil etmektedi r. Önümüzdeki 30 yılda şehirleşme 
ve konut alanı nda o luşacak is rarın ekonomik gelişmeyi büyük ölçüde engelle
ycce~i de aşika rdı r. 

Şchirleşmedeki israf yanında , konut üret iminde de önemli israf alanları me\,-
cuttur. 

Şeh irleşme ve konuttaki bu israf dışında bugünkü şehir leşme ve konut üretim 
şekli ; 

a} Çok büyük speküla tif kazanç ve servet transfer mekan izmalarının işlerlik 

kazanmasına , 

b) Şehir ve kamu idarelerinde ahlak meselelerinin 'ol uşumuna, 

c) Iyi örneklerin yaygınlaşmasının imkansızlaşmasına yol açmaktadır. 

Insanların farkl ı kültürel yöneli şl er ve inançlara; farklı, sosya l-ekonomik-tekno
lojik yapıya sahip ülkelerinde-farklı çözümlere sahip olma ları tabiidir. Dolayı

siyle bu farklı şartl arın gerekımgi, mahalli ve uygun (A PPROPRIATE) teknoloji
lerin geliştiri lmesini ıaruri kılar. 

• In s~nın katılım ı nın en önem li ve doğrudan oluştuğu alan, i n sanın, mima-
ri çevrenin, oluşumu sırasında çevrenin şekilleme koşullarına katılımıdır. 

Dolayısıy la insan, evinin yerini, komşularla ilişıdsini, evinin yönelişini , büyük
lüğünü, renklerini belirleyerek, insanı yüce yaratık düzeyine yükselten dünyayı 

güzelleştirme sorumlulugunu yerine getirecek imkanlara sa hi b o l malıd ı r. ~u da 
her insan için asli bir hak olup ancak kendi ferdi alemini düzenlerken kullana
bileceği bir hak ve gerçekleştireceği bir görevdir. 

Çevresin in oluşumu, şekillenmesi, güıelleşmes i sorum lulugunu yüklenerek yü
celme hakkı bütün insanların yaratılıştan onlara verilmiş asli hakkıdır. Bu ba-
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kımdan şehirlinin köylüden hiç bir farkı yoktur. Her çocuk, ister köyde, ister 
şehi rde olsun, doğduğunda gözlerini güzel bir dünyaya açmak hakkına sahip
tir. Hangi ekonomik düzeyde aileye mensup olursa olsun, her çocuk ve her in
san, güzel bi r çevrede yaşamak hakkına sa hiptir. Bugün, insanlarımızın ve gele
cek nesillerin bu haklarını yok et miş olan asrımızll1, bu yanılgısının güna hını 

aşmak için neler yapmak gerektiğin i ve bizi bu amaca tavizsiz götürecek yolu 
belirlemeye çalışma k bu raponın gayesi olm uştu r. 

Her insan, çevrenin oluşmasına ait bütün sorunları çözecek bilgiye, teknOlOji 
geliştirmeye, sosyal, ekonomik, kültürel-mimari meseleleri çözecek tecrübeye 
sahib olamaz. ÖZf'llikle teknolojilerin tari h, mahalli, ekonomik ve sosyal - kül
türel şartların bilgi birikimi içinde derin kökleri vardır. Bu sebeplerle Insanlar, 
ancak var olan teknolojinin çerçevesi içinde çevre düzen leme ve mimari çevre
nin olu~masıy ıa ilgili kararlar verebilrnektedirler . 

• Bugün ulusl ara ra sı teknoloji transferleri, özellikle sömürgeleştirilmiş ülke
lerde mahalli teknoloj ileri büyük ölçüde tahrip etmiştir. Birçok defa da it
hal edilen teknoloj iler sebebiyle bu Olkelerde büyük ekonomik problem
ler yaşan mıştır. 

Uygun teknolojilerin ekonomik gelişmeye muvazi olarak yeni unsurlarla geliş
tirilmesi, teknolojinin ve kültürel birikimin gereğ i olan mim'.lri çözümleri, çev
renin küllürel kalitesini gerçekleşlirebilen nitelikte olması gerekir. Tasarruf ilke
sinin şarlı teknoloj inin, yapıların bütün tek nik sorunlarını kolaylıkla çözebi le
cek bir yapıya sahip olması ve yapının vücuda getirildiği yörenin şartlarına ve 
i mkanlarına uygun o l ması ise; yap ı türü ne ait uygun teknolojilerin geliştiril
miş olmas ı da ekonominin şartıdır. Evvelce yapılanı deği ştirmek , onlara ekler 
yapabilmek için çözümlerin açık bir bütünlük teşkil etmeside zaruridir. 

Teknolojiye ait standartlar, teknik ala na ait çözümün kalitesinı teminat altına 
alır. Teknik standa rtların belirlenmesi mimari yi şekillendirir. Dolayısıyla önce
likle mahalli mimari standartları n ın geli ş liril mes i ve teknik s t andart ların da 
buna göre şekillenmesi icab eder. 

Standartlar düzen inin ortaya koya cağ ı yapı e lemanları, insan gücüyle yerine 
yerleştir ilecek ölçüde ve hafif olmalıdır. Bu takdirde insanların evlerini kendile· 
rinin yapmasına imkan verilmiş olur. Böyle bir standartlar düzeni, en fakir in
sanların evlerinin bile güze l olmas ı na imkan sağlayacaktır . 

Böyle bir standartlar düzeni, her evin, sahib i nın veya kullanıc ı sının yaşama 

düzenine ve ekonomik düzeyine göre planlanmasına ve inşasına da zemin ha
zırlar. 

Tarihte, bu vasıflara sahip standartlar düzeni ve bu düzen içinde toplumların 

konut sorununun çok yü ksek düzeyde çözü ldüğüne dair pek çok örnek vardır. 

Toplumların mahalli deneyleri ve evrensel kültürel dini yöneliş l e riyle vücuda 
getirdikleri konut stoklarından arta kalan örnekler, bu toplumların ev mimarisi 
ve teknoloj isi ne çözüm getirecek çalışmalar için , özelli kle bugünün çok değerli 

bilgi hazinelerini oluş t urur. Toplumlar, bu birikimden yararla nabilmek için, 
üzeri nde var oldukları coğrafyanın farklı yörelerinde oluşmuş bulunan bi r Illi
mariden hareket ederek mahalli konut, teknik ve mimari standartlarını gelişti-

m 
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recek çalışmaları yapmalıdırlar. Bu çalışmaların başlatılması için gerekli kay
nakları sağlayarak yerel yönetimleri ve kuru luşları desteklemek, uluslararası ka
tılım ile hükCımetlerin görevi olacaktır. Bu mahalll çalışmaların tutarlılığı, 
amaç belirleme metodolojisi ve programlama denemeleri ile değerlend irilınesi

nin başarısı için, bu çalışmaları yönlendirecek küçük fakat çok yiiksek düzeyli 
bir merkezı kadronun, yetkili kılınması gerekir. Ancak bu-kadro, mahalli çalış
ma gruplarının sorunlarını çözecek bir konum ve imkana sahip olmalıdır. 

Bu merkezi ve mahalli konut-teknoloji standartlar vs. araştırma kurumları, 

a) Ilgili uzmanlıkların en üst düzey temsilcilerinin 

b) Malzeme üreticilerin 

c) YapınKıların 

katılımı ile teşkil edilmeli ve eğitim kurumları ile yakın ilişki kurmalıdır. 

1991-92 yıllarında Aile A raştırma Kurumu'nca sipariş edilen ve sayın Prof. Sa
cid Adalı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen araşt ı rma, ülkede halkımızın % 
92.8'nin, küçük de olsa, bir veya iki katlı bahçeli evlerde (pasif yeşil alana sahib 
ortamlarda) yaşamak istediğini ortaya koymuştllf(Ekl) . Bugüne kadar Türki
ye'de uygulanan imar planları ise var olan bütün iki üç. katlı evlerden oluşan 
şeh irler i ve mahalleleri y.ok ederek, yerine apartmanlar ,inşa etmeyi emreden 
düzenlemeler getirmiştir. 

Sermayenin kıt olduğu Türkiye'de bugün, 10-12 katlı apartman inşasına ayrı

lan sermaye harcamaları yapı maliyeti içinde çok büyük bir pay işgal etmekte
dir.Zahirde kişilerin ortak, tasarım katılımını amaçlayan konut kooperatifleri
nin hemen hepsi; kullanıcının içinde yaşayacağı konutların tasarım ı ve biçim· 
lenmesine müdahele imkanı vermeyen süreçler ile konut üretimine hakim bu
lunmaktadır. 

Ev, insan ölçeğinde bir ürün ve bir çevre unsurudur. Insan ölçeğinde olmayan 
apartmanların aileler arasına tekdüze fiziki mesafeler koyması, insanların kol
lektif davranışlarını geliştirmek yerine, insanlar arası gayri insanı mükellefiyet
Ierin ve münasebet şekillerinin oluşmasına yol açmıştır. 

Mahalle ile apartman, birbirine zı t iki iskan birimidir. Mahalle koııektif, davra
nışın gönüllü katılım, idrak ve sorumlu luk duygusuyla oluşan ürünü iken; 
apartman, teknoHalik despotizm ürünü ve spekülatif kararlara hizmet eden bir 
alet durumundadır. Ülkede kooperatiflerin % 9S'inin apartınan üretmesi, spe
külatif rant transfer mekanizmalarını k.ooperatifler içinde en geniş şekilde uy
guladığımızın açık delilidir. Kooperatifleşmenin ister istemez getirdiği bir diğer 

sosyal sakatlık da, kooperatiflerin meslek grup larına mensup o lanların bir ara· 
da yaşamasını zaruri kılan meslek gettolarını oluşturmasıdır . 

Bu çalışmada ülkeler, sahip oldukları ve harekete geçirebilecekleri akıı, bilgi, iş 
gücü, kaynak ve alt yapı üretim kapasitelerinı de harekete geçirecek çözümlere 
önemle eğilmelidirler. 

Farklı ortamlar için geliştirilen teknolojilerin kompozit kullanış şartlarının 
oluşturulması bu çalışmaların genel çerçevesini teşkil edecektir. 

Konuta ekonomi-fonksiyonellik, elastikiyet, kültürel kalite sağlayacak sist.emler 
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oluşturu l madan konuta finansman sağlamak, olumsuzlukları yaygınlaşt ırınak 

ve iyi n in gerçek leştirilmesini zorlaştırmaktan başka birşey değildir. Bunun so
nucunda; 

• Katılımcı çözümlemeyi gerçek alanının dışına itmek ve sözde katılımcılığı 
yaygınlaştırınak, 

• Kendi başına yapabilirliliğin oluşmasır.ı imkansızlaştırmak veya seviyesiz
l eşti rmek, 

• Insanların çevre bilincinin ve çevreyi güzeııeştirme sorumluluğunun geliş
mesini gereksiz kılmak, ve 

• Evlerin kültürel mimarı kalitesi nin teşekkül ünu imkansızlaş t ırmak söz ko
nusu olacaktır. 

Böyle bir çalışmada asıl amaç, mimari' ve konut alanında yapılan faaliyetlere 
toplumun en seçkinlerinin önderlik etmesi ve en yüksek bilgi ve yeteneğin, in
sanların hizmetine suııulmasına imkan verilmesi belirlemelidir. 

Bugüne kadar ülkemizde yürürlükte olan şeh ir planlama yaklaşı mı , şeh irlerin 

konut alanlarını tahrip ederken büyük Türk sivil mimari stokunu da yok etmiş, 

merkezi devlet ideologları bu büyük kü ltür (mimari) çözümlemesini halkın gö
zünde kuçük düşürecek her türlü propaganda, eğ itim, media eıkileme, yasa ve 
yönetim araç ların ı kullanmışlardır. 

Bugün ülkeni n konut üreten büyük kuruluşlarından hiçbirisi, Agenda 21'i n ön
gördüğü ve tarihi Türk konut mimarıs i nin üretim sistematiği ve teknoloj isini
nin imkan verdigi katılım, kendi başına yapma, yapıyı tamamlama, tasarım ka· 
rarlarına katılma ve bu kararları bir ekseriye ı kararına uymadan, kendi alanı 
için belirleme imkanını insanlara vermemiş, vermeye muvaffak olamamışlar
dır. 

Insanların , çevrelerinin oluşumuna katılmalarının imkansızlaşmas ı , çevre kali
tesinin de düşmesine sebeb olmaktadır. 

Sorunla rın bütününü kapsamayan çözüm lerin başarısı elbette imkansızd ı r. 

Geleceği tarif etmeden üretilecek çözümler, müteakip gelişmelerin engelleridir. 
Binaenaleyh , 

19 ve 20. asrın Batıh çözümlerini göıü kapalı tekrar etmek üzere yola çıkan 
Türkiye, bu Batılı çözümlerin yanılgılarını en tahripkar şekilde tatbik eden ül
kelerden birisi olm uştur. 

Agenda 21 'i n getirdiklerin i ve getirmeyi umduklarını, daha asrın başında yaşar

ken, merkezi em redici devlet ıdeolojisine ait büyük ölçekli organizasyonların 
hakimiyeti ni ve etkenligini umarak geliştirilmiş mevzuat, yasa lar ve teknoloji· 
lere dayandıran ülke miz son 70 yıld a Agenda 21'in ve tarihi tec rübesinin 
amaçlarının ve çözümlerinin dışına itilmiş bulunmaktadır. 

Bonapart'c ı mcrkeziyetçiliğin karşısında halkın % 93'ünün bugün gündeme ge
len talebine uymak üzere (Ek-I ) ülkede pek çok değişime ıhtiyaç va rdır. O ka
dar ki, gündeminde Agenda 21 'in amaçlarına yer veren Demir Evleri pi lot pro
jesi belki de bu sahada tek proje olarak kalmıştır. 

iii 
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Öncelikli Konu i 

Konut üretimi için tercihler 
a) Gelecek için aydınlatıcı ve büyük bir çözüm modeli olan tarihi mimarlık 
m irasın ı korumak 

b) Yen i konut üretimini, Agenda 21'in tek nolojik, kültürel ve mimari alan
lardaki çözümleriyle genişleterek gerçekleştiren bir teknolojik sosyal mü
essese kurmak. Her ülkenin tarihi mimarlık konut tasarım ve üretim, çev
re düzenleme s istematiğinin ışığında ekonomik sorunlarını cevaplandıra
bilmesi için gerekli önderliğin tesisi ve bu bilgi ve yeteneği n önderliği al
tı nda, en fakirinden en zenginine kadar, çocuklar için güzel bir ev ve 
çevre üretmesi esast ı r. O halde evlerin ve insanların bireysel katılımları 
ile oluşan mahallerin, toplumsal birimlerinin inşa edilmesi ve bu birim
lerin yönetiminin de o insanlara bırakılması gerekir. 

c) Böyle bir konut üretiminin gerçekleşmesi için gerekli standartlar düzeni
ni kurmak ve bu mahalli standartların gerektirdiği mimarı elemanların 
endüstriyel yolla imalini teşvik etmek. 

d) Bu çevre düzeninin ol uşmasını en uygun şekilde uygulamaya imkan ve
recek ve mevcut şehi rlerin olumsu zluklarının daha fazla büyümesini ön
leyecek "Galaksi" y ı ldız kümesi biçiminde metropollerin vücuda getiril
mesini, şeh i rleşmenin asli amacı olarak kabul etmek. 

e) Böylece gayr i iktisadi, gayri insani dev şehirlerin oluşmasına son vermek. 

f) Yapı ve arsa spekülasyonu yolu' ile servet transfer mekanizmalarının işle
yişine son vermek. 

g) Yukar ıdaki amaçları engelleyen bütün yasaları ve ilgili mevzuatı değiştir

mek, bu amaçlara h izmet edecek yasaları, mevzuatı ve idari yapıyı tesis 
etmek. 

h) Bu oluşumu gerçekleştirenleri mali ve idari açıdan desteklemek 

öncelikli konuları teşk il etmektedi r. 

Stratejilcr 

Bu önceli kli sorun ların çözümü, yönetimi mahallileştirme stratejileri içinde, 
yukarda ki bilgiler doğrultusu nda ıüzumlu kararlan almayı gerektirmektedir. Bu 
kararlar doğru ltusunda; 

A- 1) Mevcud şehi rlerde nüfus artışına, bu şehirlerde sınai gelişmeye ve sa
nayide yeni iş arz ı na son verilmelidir. 



Üretime katılım 

Öncelikli Konu ı i Konut üretimi için tercihler 

2) Yeni nüfus ve yeni iktisadi faaliyetler için yeni şehirler kurulmalıdı r. 

3) Bu şehirlerin ölçüleri, yer seçimleri ve tasarımları en az yatırım ve işletme 
masrafı gerektirecek şekilde yapılmış olmalıdır. 

4) Yeni şehirlerin yerleri özel danışmanlık gruplarına tevdi edilen bölge, yö
re, şeh ir planlama çalışmaları ile belirlenmeli, yeni şehirlerin kurulacağı 
arazi devlet ve maham idareler tarafından sahiplenildikten sonra (satın 
alma, kamulaştırma, ortaklık kUfIlia vs. gibi) planlama çalışmalarına baş
lanmalıdır. 

5) Bölge idaresi , şehre kadar alt yapıyı (yol, su, enerji, haberleşme) gerçek
leştirerek bu harcamaları sah iplenerek masraflarına ekleyip arazileri bir 
"arsa -şehir geliştirme" şirketine devretmelidir. 

B) Bu noktadan itibaren bütün gelişmeler halk tarafından gerçekleştirilmeli
dir. Arsa ve Şehir Geliştirme Şirketi, uzman bir danışmanlık kuruluşu ma
rifetiyle şehir planını ve şehir geliştirme projesini hazı rl atmalı; gelişme 

programına göre arazinin iç-a1tyapıs1111 ve sosyal donanım tesislerini 
(mahalle sınırlarına kadar veya mahalle içi proje alan sınırlarına kadar) 
hazır, tamamen veya kısmen hazır olan alt yapı h-sosyal donanımlı arsala
rı (bu işler için harcadığı arsa, dış-altyapı, plan-pro[e harcamaları, iç -alt
yapı ve sosyal donanım harcamalarının toplamına) bir kar (% 10-20 gibi) 
ekleyerek konut üreticilerine devretmelidir. 

Konut üreticileri, yılda 50 ile 150 arasında, ev sahibi olacak her müşteri ile iş
birliğI' içinde yöresel standartlar düzeninin verd i ği esaslara uygun malzemeleri 
kullanmak suretiyle, 1,2 veya 3 katfı küçük bahçeli evleri üreterek kullanıcıları
na teslim etmelidirler. 

Konut ve Şehir 

Arsa -Üretim ve Işletme Stratejisi'nde amaçlar: 

I) Her ev sahibinin, evinin ve evinin çevresi ile birlikte oluşumuna katılma
sı sağlanmalıdır. 

2) Arsa-şehir üretiminde mahallelinin, özellikle mahailelerin vücuda getiril
mesi sırasında, mahallenin oluşumuna ve daha sonra mahallenin yöneti
mine katılınası sağlanmalıdır . 

3) Mahalleli, bugün gecekondu mahallelerinde cereyan ettiği gibi cami. 
mektep vs. sosyal dOl,anım tesislerinin gerçekleştirilmesine katılmalıdır . 

4) Mahalle, komşuluk ve çevre bilincini oluşturmak üzere 10-50 evli k ufki 
kat mülkiyeti düzenine dayalı ve parsellere şahsiyet ve yerleşme elastiki
yeti sağlayan bir vaziyet planı tasarım düzen i geliştirilınelid i r. 

S) Ufki kat mülkiyeti düzeninde ve mahallede sokakların temizlenmesi, çöp 
toplanması, bekçilik, muhtarlık hizmetlerinin ve mahalle sokak ve alt ya
pılarının bakım tamifve i şletme masrafları, bu i şleri yapacak olanların 
tayin- azil yetkileri mahalleliye ait ol~a lıdır. 

EI 
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6) Yapıla ra r ası sorunların çözümünde mahalle planının öngördüğü yap ı ha
cim leri aşılınamak şartı ile çözüm mahalleli tarfından önerilmelidir. 

7) Maha lleyi, köyü veya kasabayı inşa eden miınarlardan birisi, mahallenin 
dallı şmaııı ola rak görevlendirilmeli; bu kişi, oluşabilecek şahsi tasarımı 

veya mimarlık sorunlarını çözecek yetkiye sahib bulunmalıdır . 

8) Gelecek nesillere bırakı lacak olan evlerin sosyal danallım tesislerinin sağ· 
lıklı, ekonomi k ve güzelolması için mahallelinin düşüncesi alınmalı, ka
tılımları sağlanmalıdır. 

Vapılacak işler 

Yukarıda sözü geçen hususları gerçekleştirmek amacı ile gereidi yasa düzen
lemeleri yapılmalıdır . Bu yasa ön hazırlıkları ilgili uzmanlarca hazırlanmalıdır. 

İzleme Yöntemi 

Yasa ve sai r mevzuatın o luşumu ilgili meslek kuruluşları, üreticiler, egiti m 
kurumları ve bagımsız uzmanlar ile ilgili kamu kuruluşların ca takip 
edilebilmeli, bu kuruluşlar ve kişile r ile yapı la n danı~malar ile geliştiril1l1e li dir. 

Söz Veren Kuruluşlar 

Parlamento (Büyük Millet Meclisi), hükümet, ilgili bakanl ıklar, me slek 
kuruluşları, eğitim kurumları. 
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Hava, su ve 
gü rültü kirımği 

Öncelikli Konu II 

Ülke yerleşme sisteminin kurulması 

Konunun öncmi 

Habitat II'nin hazırlık çalışmaları sırasında, yerleşmelerin kent ve köyayırımı 
olarak ele alındıgı ve var olan kentler düzeninin ötesine geçilmedigi açıkça gö
rülmektedir. 

Batı ortaçağ feodal yapısından gelen böyle bir kennt ve köyayırımı yap ı lmadan, 

her çocuğun gözlerini, güzel, bozulmamış, kirlenmem i ş, güzelleştirilmiş bir çev
rede dünyaya açmaya ve her insanın ister köyde, ister kentte otursun; çevresinin 
oluşumuna katılmaya ve onu güzelleştirmeye, do lay ısıyla çevrenin oluşumunun 
ve yönetimin in sorumluluğunuda üstlenerek yücelmeye hakkı teslim edilerek 
ülke yerleşme sistemi oluşturulmalıdır. 

Bu açıdan kent-köy ayırımı yapmaksızın yerleşme düzeninin oluşumu ve gelece
ği ele alındığında, önümüzdeki 35-40 yıllı k dönem için ülkemiz şehirlerinde; 

• Artacak nüfus için: 30 milyon kişi, 

• Gecekondu ıslahı için: LO milyon k i şi, 

• K.usal alanlardan şehirlere göç eden nüfus için: i S milyon kişi, 

kısaca, şehirlerde toplam SS milyon kişi için konut inşa etmek mecburiyeti var
dır. 

Aynı süre içinde kırsal alanda nüfus 1 S milyon kişiye inecektir. Gelir düzeyleri 
yükselecek bu iS milyon kişi ye, (mevcut konut stokunun tamamı bütünüyle es
kimiş olduğu içi n) yeni konut inşası gerecektir. Bu çok büyük ölçekli görevin ifa
sı, ülke ge leceğinin kurulmasında lam bir öncelik taşımaktadır. 

Önerilcn Çözüm 

Şehirlerde kendilerine konut inşa edilecek SS milyon k işinin mevcut şehirlere 
yerleştirilmesine imkan yoktur. 

A. Mevcut şeh irl er, düzensizlik, yo~unluk, kirlilik, ulaşım zorlukl arı ve imkan
sızhkları sebebiyle çevrelerindeki tarım toprak l arı tahrip edilmeden ve artan nü
fuslarıy la yat ı rım ve işle t me masrafları (kişi baş ı na) daha da gayri iktisadı sonuç
lara sebep olmadan üzerlerine yeni nüfus alamayacak bir duruma gelm iş bulun
maktadı rlar. 

Bu şehirle rde yapı labilecek işle r, tarihi mimarlık mirasının korunması ; hava, su 
ve gü rültü kirliliklerinin azaltılması; kişi başına gerekli yeşil alan sağlanması için 
yeşilin altınıması; arazi kullanış yo~unluklarının azaltılması vs. gibi sıh hileştir

me tedbi rlerini almak ve ıslah edilmesi gereken yerleşmele ri ı slah etmektir. 

m 
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Katılım ve 
yapabilirlik 

Bu durumda, şehirleri sıhhileşt'irmck için uygulanacak desantralizasyon tedbir· 
lefi ilc beraber, gecekondu laşma tasfiyesi programla rının da uygulanması zarur; 
olaca ktır. 

Neticede, gelecek 30-40 yıl içinde 55 milyon kişiy i yeni şehirlere yerleşti r mek 

zaruri görünmektedir. 

B. Yeni şehirler kurulurken "galaxie" "yıldız kümesi" şeklin de, bir yerleşme 
düzenine ihtiyaç vardır. Böylece yatırım ve işletme süreçlerine uygun iktisadi 
büyüklük lerde ve tasa rruf il kesi içinde kurulan ihtisas şehirlerinden oluşan 
metropollerin vücuda getiril mesi zarureti ortaya çıkar. 

Bu yerleşmeler in, ülke içi ilişk i le r i ge l iştirecek ulaşım ve haberleşme sistemleri 
vücuda getirilerek, verimli üretici ve gelişmeye açık bir düzenin, geliş ti rici bi· 
rimleri olmala rı amaçlanmalıdır . Bu yerleşmeleri, insanların çevre bilinci ve so· 
rumlul ugu ile katkıda bulundukları ve en üst seviyede bilgi ve yetenekten ya· 
rarlana rak vücuda getirdikleri, gelişt irdikleri yerleşmeler olmas ı sağlanmalıdır. 

Yapılacak işler 

Yen i şeh i r leri n ve metropollerin, düzenli ve insanların katılım ve yapabilirliklc. 
rinin harekete geçirilmesı suretiyle merkezi ülke yerleşım p lan laması ve prog· 
ramları çerçevesinde olan dış-altyapı ları, merkezı bölgesel yatırım kuruluşların· 
ca gerçek leş tirilme li , arazi de bölgesel merkezi otorite ta rafından temin edilme
lidir. Daha sonra, merkezi-bölgesel konut ve yerleşme standartlarına göre Deve· 
10per'Ia r tarafından planlanıp iç -altyapısı tesis edilerek mahalle ölçeğinde üre· 
tilen ve konut üreticilerine devredilen altyap ıh arsalar üzerinde, ıŞ ve sanayı ıe· 

sisleri ve sosyal donanım tesisleri nin oluşumu ile yeni şehırleri n inşa edilmeleri 
sağlanma l ıd ır . 

İzleme Yöntemi 

30-40 yıllık amaçlar ve stratejik programların, 10-20 yıllık orla vadeJj ve S yıllık 
kısa vadeli programların ülke bölge ve alt bölge ölçeğinde gelişme otoriteleri LLe 
izlenmesi ve sonuç ları n Merkezi Şehi rleşme Konut Merkezi'ne iletilmesi gere· 
kır. Ayrıca müteakib gelışıne safhası için teşvik,ıakip ve yenı proje kararlarının 
ol uşturulması yoluyla mahalli gelişmenin bölge ve merkeze ulaştırılması yan ı n· 

da yeni merkezı yönlendirme teşv i k kararla rını n merkezden mahall i kurula ve 
ilgililere iletilmesi suretiyle iki yönlô haberleşme sistemi ile süreçler izlenmeli· 
di l. 

Sözveren İlgililerı icracılar 

Bunla rı n sıralaması şöyle yapılab i lir: Merkezı idare, bakanlıklar, mahalli idare
ler, plan lama, takip, finansman ve altyapı , arsa üretimi, sosyal donanım tesisle
ri geliş ti rmeden sorumlu kuruluşlar vd. 

Gerekli yerel düzenlemeler aç ı s ı ndan hükumet ve pa rlamento, finans kuruluş· 
la rı vd. 
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Öncelikli Konu III 

Ülke yerleşme sistemi 

Ülke yerleşme si~1:emindeki dış ve iç ilişki kurma 
kapasitesinin arttırliması; dış ilişkiler sisteminin 
dcngelenmesi. 

Konunun Önemi 

Ülke yerleşme sistemin in bugünkü yapısı, son ıso y ı l boyunca (1840 Türk-In
giliz Ticaret Anlaşması ile ülkenin yalnızca Satı'dan ithalat yapan bir duruma 
düşmüş cilması sonunda) ülkenin batısında Istanbul, ızmi r gibi liman şehirle
rinde odaklanması sonucunda oluşmuştur. Dış ilişki sistemlerinin değişen dün
ya şartları içerisinde Asya, Karadeniz, Orta Doğu ve Akdeniz yöreleri ile Pasifik, 
Güney ve Kuzey Amerika, Afrika ve Uzakdoğu'yu kapsayan global ilişkiler siste
minde gerçekleştirecekleri yer leşmeler düzeni ile ulaşım ve haberleşme sistem
lerinin oluşturulması ve Doğu Batı arasında farklılığın yok edilmesi faa liyetleri
nin dengelenmesi, ülkenin geleceği açısından özel önem taşı maktadır. 

Habitat Il'nin hazırlık çalışmaları sırasında yerleşmel er kent köy ik!lemi içinde 
kavramsallaştırılmıştır. Bu kavramsallaştırma, yerleşmeleri birbirinden kopuk 
birimler olarak ele almakta ve yerleşmeler içindeki yaşam kalitesinin geliştiril
mesine sadece o yerleşmenin içinden bakarak çözüm bulmaya çalışmaktadır. 

Oysa küreselleşen bir dünyada yerleşmelerin sorunları ve bu yerleşmelerde ya
şayanların refahı, sadece o yerleşme içinden çözülemez. Günümüzü n yerleşme
leri ve sakin lerine sağladığı refah, büyük ölçüde kurabildiğ i dış ilişkilere bağlı

dır. Başka bir deyiş l e küreselleşen dünya sisteminden dışlanmayışıyla yakından 
ilişkilidir . Bu nedenle bir ülkenin yerleşme sistemi hem kendi içinde, hem de 
diğer ülkelerin yerleşmeleriyle ilişki ağları kurarak gelişmelidir . Bir yerleşmenin 
dünya sistemi ile ağsal (network) ilişkiler kurması sadece bir ekonomik zorun
luluk değildir. Aynı zamanda da seçme olanaklarını genişletme ve özgürlüğü 
geliştirme demektir. 

Önerilen Çözüm 

Türkiye'deki yerleşme sisteminin dünya sistemiyle sı kı bir eklemlenme içinde 
bulunması iki yönlü çabay ı gerekti rmektedir. Bir yandan ilişki ağın ın kurulma
sına olanak verecek alt yapı sistemenin gelişti rilmes i, yani bockc1oth'un yara
tılmas ı, öte yandan bunun üzerinde ilişki trafiğ i nin yoğunlaştırılması gerekir. 

Bunlardan birincisi çok yön lü alt yapı geliştirme sorunudur. Haddizatında cid
di bir proie oluşturmak, bir kaynak bulma ve gerçekleştime sorunudur. Dünya-

ii 
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Bölge ve 
metropoller 

da ilişki kurma ağları büyük yatırımlarla oluşum içindedir. Bu oluşumun dışm
da kalan ülkeler gelecekte bu ilişkiler ağına bağlanmak yahut bu ağda çok bağ
lantılı düğüm noktaları oluşturmakta, büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak
lardır. Türkiye telekomünikasyon alanında geçtiğimiz yıllar içinde bu ağlara 
bağlanmak konusunda büyük gayretler göstermiştir. Ama diğer alanlarda bu 
kadar gelişme gösterememiştir . Avrupa hızlı tren projeleri ile mesafe - zaman 
matrisini değjştirip önemli bir dönüşüm geçirerek kOreselleşmiş bir yerleşmeler 
alanı haline gelirken Türkiye bu gelişmenin dışında kalmıştır. Terkiye'nin böy
le bir ağa bağlanması tek başına yeterli değidir. Bu ağ içinde önemli bir düğüm 
noktası haline gelebilmesi, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya lCasında yüklenmek is
tediği merkez rolü nü üstlenebilmesi için, uluslararası projeleri başlatma ve Of

ganize etme başarısını gösterebilmelidir. 

Kuşkusuz sadece ilişki kurmaya olanak verecek alt yapının kurulması yeterli de
ğildir. Bu alt yapı üzerinde yeterli, hatta yoğun bir ilişki tranğlnin yaratılması 
gerekir. Bunun gerçek leştirilebilmesi için bir yandan yerel ekonomilerin, yerel 
Oretimlerin küreselleşmesi, dış dünyaya açılması gerekir. Öte yandan dış ilişki 
kurma kapasitesine sahip yerleşimIerin sayısını arttırılmasına gerek vardır. Bu 
bir kapasite yaratabilme sorunudur. Bir yerleşmenin dış ilişkilerini geliştirmesi 
ile bir yerleşme sisteminin yerleşme için sorunlarını çözebilmesi arasında sıkı 
ilişkiler vardır. Dış ilikilerini geliştirmiş bir yerleşme iç sorunlarını çözebilme 
kapasitesi yaratmış demektir. Ama bir yerleşme sisteminin dış ilişkilerini gelişti
rebilınesi de çoğu kez yerleşme içi soruunlarını çözmü} olmasına bağlıdır. 

Yerleşmeler ve haberleşme ulaşım sistemleri, bugünkü Batı ağırlıklı düzenİ 
dengelemek üzere, Güneydoğu ve Kuzeydoğu'da oluşturulacak metropollerde 
odaklaşan Orta Asya, Güney Asya ve Ortadoğu ilişkilerinin gerçekleştirilerek 
ulaşım ve haberleşme sistemlerinin kurulmasına ihtiyaç göstermektedir. 

!stanbul, ızmir, Adana, Çukurova gibi yerleşmelerin, bu iç ve dış ilişkiler düze
ninin içinde fonksiyonlarını ifa edebilecek şekilde metropol içi iyileştirmelerin 
yapılması bu yörelerin gerekli yerleşim ve haberleşme ulaşım imkanlarına ka
vuşturulması gereklidir. 

Yapılacak İşler 

a) Yerleşme sisteminin dış ilişkilerini güçlendirecek alt yapıların oluşturul
ması konusunda merkezi hükümet düzeyinde tüm fırsataların kullanıla
bilmesi için, Türkiye uluslararası projelere katılmalı, yeni projeler başlat
mak için uluslararası projeler geliştirmelidir. 

Önerilen çözümleri gerçekleştirmek için de ülke, bölge ve metropoller ölçeğin
de eylem planlarının kısa, orta ve uzun vadeli programlarının geliştirilmesi ve 
uygulanması gerekir. 

b) Toplumda bireyler ve diğer aktörler düzeyinde dış ilişki kurma kapasitesi
ni arttırmak konusunda ciddi bir gayret içinde bulunulmalıdır. Bunun 
için özellikle formelolan ve formelolmayan eğitim mekanizmaları geliş
tirilmelidir. 
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izleme Yöntemi 

Türkiye'de genelli kle akımlar ve kuru lan ilişkiler hakkında istatistik bilgi top
lanmamakt~dır. Öncelikle istatistikIerin bu yönde geliştirilmesi gerekir. Yerleş
meler arası ilişkilerin yoğu nluğundaki gelişme ve alt yapı ağlarınını ülke meka
nını kapsama oranı ve ağların yap ısal özelliklerine ilişkin kat sayılar gelişmeyi 
izleme ölçüsü olarak kullanılab i lir 

Söz Veren İlgililer ve Sorumlular 

Merkezi hükümet ve toplumdaki tüm diğer aktörler. 

ii 
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Şehirleşme ve konntta israf 

Konunun Önemi 

A. Şehirleşme israf. 

Tüketim çılgınlığı Dünyanın ve ülkemizin ka r şı karşıya bulundugu pek çok sosyal ve ekonomik 
meselenin temelinde, gittikçe hızlanan bir tüketim çılgınlıg ı yatmaktadır. Ko
nut, şehir ve çevre meselelerinıiıin de çogu doğrudan doğruya veya dolaylı oLa· 
fak bu ç ı l gınlıktan ileri gelmektedir. Insanoğlu elbette ihtiyaç duyduğu mal ve 
hizmetleri tüketecek, bunun için de üretecektil. Fakat gerek üretirken, gerekse 
tüketirken israfa kaçmamamız, tabiatın düzenini bozmamamız, dünyayı çirkin. 
leştirmememiz ve çevreyi kirletmeınemiz gerektiğini asla unutmamalıyız. Her 
sahada kaynak i s rafına yol açan ve aslında kaynak tüketimi olan aşırı üretim ve 
tüketim, düzen in bozulmasına, dünyanı n kirlenip çirkinleş.mesin e sebep 01· 
makta ve bu da Allah'a, bütün insanlara ve gelecek nesillere karşı işlenmiş bırer 
suç olmaktadır. 

Plansız büyüme 

Evlerimizi, şehirlerimizi ve çevreınızi meydana getirirken yapılan israr büyük 
boyut lardadır . Insan larımızın ihtiyaçlarını karşılamak ıçin meskenler yapıp şe· 

hirler kurarken, konut ihtiyacının insanın 7..aruri ihti}'açlarından sadece biri ol· 
duğunu biç hatırdan çıkarmadan ve kaynakları israf etmeden kuııanmak, takip 
edilmesi gereken temel politika olmalıdır. Kaynaklar s ınırsız degildir. Fakat, bil· 
gı ve tasarrufla kullanıld ıgında her kaynak yeterli olacaktır. 

Ülkemizde son bir asırdır konut ve şehir inşa alanında tam bir israf hakim ol· 
muş, şehirlerim iz kısmen harabeye, kısmen de düzensizlik ve kargaşa cehenne· 
mine dönmüş; halkımız ya gayri sı hhi gecekondularda ve evlerde veya lüks, fa· 
kat gayri in sa ni konut si l olarında yaşamaya mahkum edilmiştir. Ülkemizin sa· 
hip o lduğu teknik gücün konut silosu diyebileceğimiz apartmanların tasarım 
ve inşasında israf edilmesi, bütün halk kesimlerine hizmet götürmeyi imkansız· 
laştırmış, bu durum gecekondu ve sefalet mahallerinin oluşmasında önemli bir 
faktör olmuştur. 

Şehirlerin plansız, programsız, rastgele çok hızlı bir şekilde büyümesi ve toplu· 
mun organizasyonundaki yetersizlikler sonucu, insanların evleri ile işyerlerinin 
aralarındaki mesafeler çok açılmış; bu durum, insanların şehir içinde ve şehirle
rarası mesafelere denk uzaklıklara taşınması için ancak geçen asır sömürgeci!i· 
ginin sa~ladıgı servetler ile gerçekleştirilmiş olan ilk yatırım ha rcamaları yüksek 
ve tesis süresi çok uzun, metro gibi taşıma sistemlerini zamr! kı lmıştır. 

Şehirleşme sü recimiz boyunca şehirlerimizin büyümesine paralelolarak nüfus 
ve iktisadi faaliyetlerin ülke çapında ve şehir ö lçeğinde rasyonel dagıhmının 
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Geçekondu ve 
israf 

Öncelikli Konu IV i Şehirl(şl1l t w' kmıultıl israr 

sağ lanamamış olması da başarılamayan çok önemli ve temel bir mesele olmuş
tur. Meselelere uzun vadeli çözüm araştırmak yerine günübirlik çözümlere yö
nelindiği, gerçek ve kalıcı çözümün ancak konula rın bir "bütün"lük içinde de
ğerlendiri lmesi yoluyla sağlanabileceği bilincinin oluşmadığı bir ortamda, var· 
lığın zaman-mekan bütünlüğünde oluştuğu düşün ülmeden tek boyutlu ve bö
lük pörçük, bir mekan boyutundan yoksun iktisadi planlama ve k ı sıtlayıcı, 

kontrolcu ve teferruatçı bir idarı yak laşımla ülke düzeyinde nüfus ve ekonomik 
faaliyet dağı lımı nı düzenlemek ve yöneltmek elbette başarılamazdı, 

Şehir planlamasında "y ık-yoğunlaştır-yap " yanılgısı, arsa spekülasyonunun ve 
spekülatif baskının oluşmasına yol açmış; gecekondu dahil şehirle r i birer ce
hennem haline dönüştüren etkenlerin gün yüzüne çıkmasına kap ı a ra lamıştır. 

Büyük insan kitleleri ülkenin çeş i t l i yerlerinden ve özelli kle kı rsa l alanlardan 
büyük şeh i r l erim ize yığ ı lırken , şehirle rin ge leceğini beli rl eyecek planlar, tarihi 
şeh irlerim iz i yık ı p aynr alandaki konut yoğu n luğunu ar ttı rarak şeh i r toprağı

nın değerinin artmasına zemin hazırlamış, spekülatif kaza nç düşkünlerin i n kö
rüklediği kaza nç hırsı lle hareket eden kitleleri n de baskıs ı ile her gün biraz da
ha bozularak va rlığını sürdürmüştür. Her safhada spekülasyon ve gayri meşru 
uygulamalar artarak devam etmiştir. 

Ilkel matematik formü llerle veya kıs ır ve dar görüşle rle yapılan nüfus tahminle
rine dayandınlan, bunu nla da kalm~yıp nüfUz suistimali ile her türlü spekülas
yona açılan şehir p lan larının yetersizliği , şehirlere yeni gelenleri şehir çevresin
deki boş araziler üzerinde gecekondu mahalleleri kurmaya sevk etti. Bu süreç 
şehirleri bir taraftan kontrol edilemez düzensiz dev varlıklar haline dönüştürür
ken, diger tarafta n büyük ekonomik kayıplara sebep olan israf odakları haline 
getirdi. 

Bir yandan tarihi yapı stokunun yıkılıp yok edilmesi, öte yandan tarihi evlerin 
yerlerine yap ılanlarla birlikte yeni konutların şehirleri yoğu n laştı rma süreci içe
risinde tekrar tekrar yı kılıp yeniden yapılmaları sonunda, 50-100 yı l ömrü olan 
yap ı l ar, 70 senedir ancak 1 0-20'şer y ı l kulla nılabilmişler, böylece şehir kurma 
ve konut üretim i için ku ll anı la n kaynaklar israf ve yo k edilmiştir. 

2 kat lı evlerin yerine 4 katl ı yapılar yerleştirilirken yapı stokuna 2 kat ilave et
mek için 4 katı vücuda geti recek harcama yapmak en büyük israf şekli olmuş

tu r. Şehi rde münfe rit konutlara ait tarihi toprak parselasyon düzeni üzerinde 4-
8 katlı yapıla rın vücuda getirilmesi ile yapıların kullanım ve hizmet alanları 
arasında oluşan ora nsızlı k da diğer bir kayıp kaynağını teşkil etti. Yoğunlaştı rı 
lan şehirterin alt yapı tesislerin in tekrar tekrar inşa edil mesi de bir başka israf 
kapıs ı nı o luşturmaktadır. 

Burada gecekonduların da başlıbaşına bir israf kaynağı olduğu unutulmamalı
d ı r. Kaça k inşa edilen bu yapıla rın, ulaşımı zor yerlerde, geceleri, her türlü yapı 
bilgisinden yoksun sayılacak şekilde inşa edilmeleri bunların ömürlerinin 15-
20 sene gibi kısa olmasına sebep olmaktadır. Gecekondu l arın inşas ı esnasında 

ağaçlık, korul uk ve orman lık bölgelerde hası l olan tah riba t da önemli bir kayba 
sebep o l maktadır. Merkezden çevreye doğru yoğunlaşma ve yayılma şehirlerin 

çevresinde yüzyıllardır işlenerek gelişmiş en değerl i tarım topraklarının yok ol
mas ı na sebep olmuş, böylece kaynakla rımızın en değer li bölümü geri gelme-

EI 
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mek üzere kaybedilmiştir. Bu düzenin yerleşmeler" ile şehirler:n çevresinde 
mevcut değerli tarım topraklarının yok olması, önemlı nakliye problemleri de 
doğurmuş, tarım ürünlerınin yüzlerce, binlerce km. uzaklıktan taşınması eko· 
nomi için çok önemli yük getirmiş ve önemli miktarda israta sebep olmuştur. 

Bu nakı~ye mecburiyetinin yollara getirdiği trafik yükü de zararın bir diğer bö
ıümüdür. Şehirlerin yık-yap yöntemi ile yoğunlaşmas ı bütün altyapı varlığı
nın daha hizmet ömrü dolmadan yetersiz duruma düşmesine; sökülüp yeni
den yapılma mecburiyetinin cİoğmasına, şehiriçi yollarının her 20-30 senede 
ihtiyacı karşılayamaz ha.le gelerek genişletitme zaruretinin ortaya çıkmasına 
yol açmış ve bu sebeple, teşekkül etmiş şehir kısımlarının yıkılıp yolların kor
kunç masraflarla genişletilmesi, adeta şehir idarelerinin asli görevi haline gel
miştir. 

Şehirlerin maruz kaldığı yoğunlaştırınanın günlük hayata tesiri, şehir merkezi
ne yönelik trafiğin sürekli sıkışı k olmas ı şe kli nde tezahür etmektedir. 1974-75 
yıllarında Dünya Bankası Büyük Istanbul Planlama çalışmaları sırasında yapı
lan bir hesap, trafik sıkışıklığının, zaman kaybı hariç yılda 500 milyon lira 
(O zamanki değeriyle 25-30 milyon dolar) tutarında bir maddi kayba sebep ol
duğunu ortaya ·çıkarmıştır . O tarihte belediyenin yıııık gelirlerinin toplamının 
2 milyar lira civarında olduğu düşünülürse, sırf trafjk sıkışıklığından kaynakla
nan kaybın, şehir işletme masraflarının % 2s'ini geçtiği görülmektedir. 

Şehirlerin kontrolsüz büyüyüp yoğunlaşması yüzünden iskan ve çalışma alan
ları arasında hiç bir rasyonel ilişki kurulamamış ve neticede şehirli, Iıer gün iş
yeri ile evi arasında 4 vas ıta kuııanarak, verime dönüsebilecek saatlerini boşa 
harcar olmuştur. 

Hastalıklı-irrasyonel yerleşmenin ortaya çıkardığı arazi kullanış düzensizli
ğinden kaynaklanan bu giderlerin, işyeri ile evarasındaki yolculuğun yaya 
olarak yapılabildiği 100-150 bin kişilik şehirlerde sıfır; bu büyüklükte veya da
ha küçük birimlerden oluşan galaksi biçiminde metropollerde ise plansız bir 
şehirdekinin sadece % 1O-20'si mertebesinde olduğu görülmektedir. 

Tutarlı ve rasyonel bir arazi kuııanış düzeninin bulunmadığı böyle bir ortam
da şehirlin in hayatının nas ı l bir işkenceye dönüştüğünü hepimiz tecrübe ile 
bilmekteyiz. Ne var ki alışkanlık hem işkencenin kendisini, hem de tedrici ar
tışını görmeye man i olabilmektedir. Böyle bir değişmenin en büyük kurbanı . 
olan ıstanbul 'da bu çarpık yapının iktisadi gelişmeye nasıl engelolduğunun 
en çarpıc ı örneklerini görmek mümkündür. 

197s'te yaklaşık 120.000 işçinin çalıştığı ayakkabı imalat sanayiinin, şehir 
içinde ancak kendine yer açabildiği yapı bölümlerinde yerleşerek genişlemesi 
sonunda dünyanın en modern aletleri ile çalışan bu sektörde imalat, birbirin
den kopuk 20·30 atölyede gerçekleşiyor ve mallar atölyeden bir kaç kilometre 
sepetlerle taşınarak tamamlanıyordu. Bu durum Istanbul ve diğer büyük şehir
lerimizdeki çeşitli sektörlerde bugün de devam etmekte ve imalat sektörferinin 
hem ucuz imalat imkanını, hem de modernleşme ve gelişmesini imkansızlaş
tırmaktadır. 



Kültür 
değerlerinin 

ta hribl 
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D. Konutla is raf 

Işgücü ihiyacının hızla ar~tıgı ülkemizde aile fertlerinin çogunun, bazen de ta
mamının gündüz çalıştığı; böyle ailelerin evlerinın gündüzlerı ısıtılmasına ihtj
yaç olmadıgı; öte yandan gündüz kullanılan hacimlerin geceleri ısıtılmasının 
gereksiz olduğu göz önünde tutularak gelişt i rilecek (ya lnız kullan ı lan hacimle
rin kullanıldıkları süre içinde ıs ı tılmasını saglayan) bir tesisat sistemi ve hacım
Ierin ısıtılmaya başladık tan kısa bir süre sonra ı sınmasını saglayacak iSi yükü 
düşük yap ı-duvar sistemlerinin kullanılması ha.linde, ısıtma masraflarında bü
yük ölçüde, tasarruflar sağlamak mümkün olacaktır. 

Büyük bina larda.gerçekleştirilmesi zor olan bir diger tasarruf dilimi de müslakil 
evlerde, yenileme ve mimari düzen lemele~ ile, güneş enerjisinden pasif metod 
ile yarar lanmak suretiyle sağlanabilir. Bu yoııa sağla nacak enerjinin Orta Ana
dolu'da pencerelerden kaybedilen enerji miktarından fazla olduğu düşünü lü rse 

bu konuda tasarruf imkanının büyüklüğü anlaşılır. 

Şehirleşmede israfın en önemli şekillerinden birisi de mimarlık mirasının ve 
kültür değerlerinin tahribidir. Iyi bir gelecek için tarihi mimarlık mırasının ko
runması ve bu kaynağın israf edilmemesi şarttır. 

60 milyon insana 30 yılda evler inşa etmek mecburiyeti karşısında bu büyük 
görevi gerçekleştirmek için kesin bi r tutum içinde olmak za ruridir. Şehirleşme
de, yer yer yoğunlaşmadan kaynaklanan büyük israfa son vermek için bütün 
şehirlerimizi bugü-nkü halleri ile stabilize ederek şehirlere gelen yeni ve artan 
nüfusu yeni şeh i rlere 'yerleştirmek gerekir. Zira mevcut şehi rler i mizin yoğunlaş

tınlmas ı yatırım israfı na, genişletilmesi ve yaygınlaştırılmas ı ise günlük hayatta 
israflara yol açmaktadır. 

Yeni yerleşim yerlerinde yatay yoğun yerleşme şekillerinin tercih edilmesi gere
kir. Zi ra 1, 2 ve 3 katlı evlerin insan hayat ı nın icaplarına daha uygun olduğu 
kadar, çok katlı konut yapılarına göre daha ucuz oldugu da bilinmektedir. Yeni 
şehir lerde arazi kullanım yoğunluğunun sabit tutulması şartı ile alt yapı gider
leri de aynı olacakt ı r. 

Önerilen Çözüm 

Ilayat sürekli bir o luşum olup "değ işme" onun degişmez özelligidir. Yapılar ise 
inşa tekniklerine göre az veya çok kalıcı , değişmez nesnelerdir. Hayatın değiş
ken ligi ile yapının kalıcı1ığı arasındaki z ı tlık, ancak ihtiyaçların değişimi gözö
nünde tu tularak aşılabilir. Bu sebeple hareketli kültürlerde yapılar daha yüksek 
vas ı flı malzeme ile hazı r, sökülüp takılan, yeniden kullanı l abilen, ha fif yapı 
eleman ları ile vücuda getirilmiştir. 

Değişmeyi çağımızın belirgin bir özelliği haline getiren hız lı teknik gelişmeler, 
maddi va rlık alanına ait sorunlara yeni cevap ve çözümler getirirken ve bina la
mı daha ucuz, daha sağlıklı. daha dayanıklı ve daha kolay inşa edilmelerini de 
mümkün k ı lar. ~ 

Yeni teknoloj i, ancak amaçlarımıza h izmet ettiği oranda kullanılmalı ve on
dan bir göster:ş aracı olarak faydalanılmamalıdır. 
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Az katlı evler 

Ev ıılanlaması 

Tabii. evlerimizi ve şehirlerimizi teknolojinin hakimiyetine terk etmemek gere
kiL Amaç, bi nata rı mızda ve şehirlerimizde teknolojinin gücünü sergilemek, 
ona boy göstermesi için zemin hazırlamak değil, onu kullanmakhr. Bu konuda
ki başarı mız, tercihlerimizin oluşturulmasında insana ve değerlere verdiğimiz 
önem ile oran t ılı olacaktır. Bugün bu konudaki başarısızl ığımız yüzünden evle
rimiz insani şart l arın gerçekleşmesine ve insanın çevrenin sorumhıluğuna ka
tı lmasına imkan vermeyen ve is rafın sebebi olan Babil Kulesi misali dev ölçekli 
yapıların içinde bir kutu, bir hücreden ibaret hale gelmiştir. 

Evi teşkil eden mekanın, komşu l arı arasına sıkıştırılmış; büyümeye, değişmeye 
imkan vermeyen niteli ği yüzünden ailenin ölçü, ihtiyaç ve statü değişikliği ha
linde bu hücreyi terk edip ihtiyacını karşılayacak bir başka hücreye taşınma 
mecburiyeti, insanı yaşadığı çevrenin sorumlusu olmaktan çıkarırken, beraber 
yaşad ığ ı insan lar ile ortak bir cemaat hayatı gerçekleştirmesini de imkansızlaş
tırmıştır. Bu ise en önemli kaynak ve varlık olan insanın yok edilmesi, yani is
raf ı dır. 

Çok katlı mesken yapılarından vazgeçip 1, 2 ve 3 katlı evler yaptığımızda, 

1- Çü\.; katlı b inaların alt katlannın, üstündeki katların yüklerini taşıma 
mecburiyetinden doğan yüksek maliyete gerek kalmayacaktır. Yalnız 
kendi yükleri ni taşıyacak 1,2 veya 3 katl ı bir evin duvar ve temel maliye
tindeki tasarrufa ilaveten iç bölme ve döşemelerinin de ucuz ve taditata 
imkan verecek şekilde teşkilinin mümkün olması önemli tasarruf imkan
l arıdır. 

2- Çok katlı yapılarda kullanılması zaruri olan yüksek dozlu ve bol teçhizatlı 
pahalı betonarmeye gerek kalmayacak, bu yolda kaynak israfı azalacaktır; 

3- Yapı yüksekliğinin depreme dayanıklılık için gerektirdiği tedbirlerden do
ğan kayıplar ve harcamalardan tasarruf edilecektir. 

4- Asansör yatırım ve işletme harcamaları, kat, koridor ve merdiven alan ka
yıpl~rı ve yatırım ma liyeti bertaraf ed i lmiş olacaktır; 

S- Apartman tipi yapılarda her ikamet biriminin döşeme ve tavanının ge
rektirdiği yalıtım ihtiyacı ortadan kalkacaktır; 

6- Çok katlı büyük apa rtman blokları inşaatının terk edilmesi ile inşaat sü
resin in uzun olmasından kaynaklanan yatırım finansman maliyet kayıp
larmdan da kurtulunmuş olacaktır. 

Yaln ız gündüz kullanılan oturma hacimlerinin yemek ve yatmak için de kulla
nılması ev döşeme alanında % 20-40 arasında değişen tasarrunar sağlayabile

cekti r. 1983 yı l ı Ağa Han Mimarlık Ödülü'nii alan Nail Çakırha n Evi'nin ödül
lendirilen temel özelliği, çok maksattı kullanılışı başarılı bir şekilde gündeme 
getirmiş olması idi. Geçmişte ev planlamasında önemli bir tasarruf da Türk-Is
lam büyük aile yapısıyla sağlanmakıa idi. Büyük aile için tasarlanan Türk evin
de misafir odas ı , sofa lar, mutfak, avlu ve bahçe gibi alanlar iki veya daha fazla 
küçük aile tarafından ortak kullanılacak şeki lde tertipleniyor, dolayısıyla % 10-
20 a rasında mekan tasarrufu sağlanıyordu. Sos>'a! yapının büyük aileye yönel
mesi, sadece bina ekonomisi değil, aynı zamanda ailelerin çocuk bakımı, yaşlı
ların diyalog ihtiyacı, dayanışma ve huzur için teşvik edilmelidir. 



Tasarruf ve 
sad elik 
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Anadolu·Türk ev mimarisinin önemli bir çözümü de evin ileride geliştirilfl!eye 
müsait şekilde planlanması, fakat kullanıcıya mevcut ihtiyacına cevap vermeye 
yeterli, asgari yatırımla gerçekleştiriimiş ve asgari masrafla kullanılır seviyede 
tesli m edilmesidir. Kullanıcı sonradan ihtiyacının ve imkanının geli şmesini 

dikkate alarak evini geli ştirebilir. . 

Bu yaklaşım, genç ailelerin az para ile ev sahibi olmalarına ve mali durumları 
düzeldikçe evlerinin konfor ve mimari düzeyini geliştirme lerine imkan ver· 
mektedir. Bu yolla, ilk yatının masraflarından sağlanacak tasarruflar sayesinde, 
konut açığının daha hızlı bir şekilde kapatılması mümkün olacaktır. 

Frans ızca bir kelime olan "dekorasyon", tiyatro oyu!1cusunun oyununa uygun, 
gerçek olmayan bir çerçeveyi vücuda getirme işi anlamına gelir. Batıda bu asra 
kadar yaygın dekorasyon anlayış ı ile mimarinin gerçekli ği arasında bir çelişki 
vardır . 

Mimarı-dekorasyon .ikilemi Türk evin in 10 asıdı!.: ananesi içinde mimar, nec· 
car, nakkaş vs. ihtisas erbab ı tarafından büyük bir maharelle aşılm ış bu lunmak
taydı. 

Asır başında, Islam ve Uzakdoğu toplumlarının mimari çözümlerinin yapı-de· 
kor ikilemini mimari içinde haııettiği anlaşılınca Batı dünyasında· modern mi· 
marlık akımı dekorasyon meselesini mimarinin içinde çözümleme yoluna gitti. 
Bu ikilemin aşılması ile, ikilemin kaçınılmaz son ucu olan munzam harcamalar 
ve gösterişçilik israfı da bertaraf edilecektir. 

Tasarrufu n ve sadeliğin mimarideki yüceltid etkisini degerlendiref(~k evin, so
kakla temas halinde yaşama imkanı veren sade, fakat zevkli ve güzel bir ortam 
haline getirilmesine çalışmalıdır , Eskı evlerlnılzdeki sedirlerin insana çeşitl i bi
çimlerde oturma imkanı veren zenginliği yerine, Firavn tahtından türemiş kol· 
tu klar konulunca Islam alemi ve Is lam'ın seçkinleri bile despot Fransız ve Al
man krallarının binbir oymalı, yaldızlı, masraflı; gösterişçi fakat bayağı ve zevk· 
siz mobilyalarını evlerirıe doldurdular. Çok zaman maliyeti evin m.aliyetine 
ulaşan mobilyaların bayağılık ve is rafından kurtulmak da günümüzde mİmar! 
He gerçek leş t i rileb i ~ecek önem li bi r tasarruf ve kültürel gelişme başarı s ı olacak· 
t ır. 

Bu şartlar altında çözüm; ülkemizde gelecek 30·40 yılda şehirlere yerleşecek 55 
milyon kişiy i , mecut şehirleri büyütmeden, yaygınlaştırmadan, yoğunlaştırma
dan, yatırım ve işletme masrafları-daha az olan küçük şehirlere; bu küçük şehir
lerin oluşturacağı yıldız kümesi biçimindeki nıetropollere yer leştirınektir. 

Diğer taraftan da konut üretimi ve işletmesinde yukarıda sözü geçen bütün is
raf şekillerini terketmek de bir zaruret olmaktadır . 

Yapılacak işler 

Yeni yerleşmelere açık yeni şehi rleri geliştirmenin önü ndeki bütün engeller 
kaldırılmalıdır. Yatırım ve işletme açısından en az masraflı yerleşme düzenini 
tasarlayacak ülke ve bölge, metropol ölçeginde yerleşme kararlarını alacak 
planlama ve gelişti rme kuruluşları oluşturulmalıdır. Bu kuruluş l arla ilgili idare-

BI 
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lerin vücuda getirilmesi ve görevlendirilmesi ile müstakilen çalışmalarını sağla

yacak gerekli yatırımlar çıkartılmalıdır. Keza "develüpertik" danışmanlık hiz
metlerin i gerçek leştirecek kuruluşların çalışma esaslarının meslek kuruluşları 
tarafından geli ştirilmes i için gerekti yasa ve mevzuatın oluş t uru l ması sağlan

malıdır . kamulaş t ırı lan şeh i r merkezlerinin, şehir alt yapısını inşa edecek veya 
işletecek belediyelerin veya vakıfların elinde top lanması için yasa ve mevzuatta' 
düzenlemeye gidilmelidi r. 

Gerekli a raştırma kurumlarının tesisi ve bu alanlarda gerekli teknik ve mali ya
tırun saglanması da şarttır. 

İzleme Yöntemi 

Bölgelerden, alt bölgelerin şehir ve yen i şehir ge l iştirme programlarına ait bilgi
leri toplayarak Şehir leşme ve Konut Araştırma Kurumu Merkezi Izleme Biri 
mi'ne ulaştırılmas ı . 

Her kademede 3-4 ayda bir yap ı lacak top lantıla r ile neticelerin değerlendirilme

si vs. yoltar ilc gelişmelerin izlenmesi mümkündür. 

Söz Veren Kuruluşlar 

Merkezi hükümet, baka nlıkla r, mahalli idareler, meslek odaları özel sektör vb. 



Şehir ve çevre 

Öncelikli Konu V 

Şehir ve Çevre 

Huzurlu, bilinçli, istikrarlı ve üzgün yapısına u ygun bir 

çevrede haya t. 

KonUlllin Önemi 

30-40 yıllık bir sürede ül ke nüfusunun 90 milyon kişiye ulacağı ve bu nüfusun 
7S milyon kişis i nin şeh irlerde, ı s milyon kişisinin de köylerde yaşayacağı ön
göriilmektedir, bugü ııkü şehirlerimizden, ancak küçük bir kısm ında iy ileştirme

ler yapılabi lecektir. Iyileşterme esas olan şehir ler ancak 20 mi lyon kişiye hitap 
edebilen ve alt yapısı ile sosyal donanımı, gayri sıhhi ve yetersiz olan çirkin şe
hirler olacaktır. O halde başarı lı ve tu tarlı bir uygulama ile, bugünku şehi r leri

mizde gecekondularda yaşayan 12 milyon :nsanımızın LO milyon kişilik bölü
münün yaşama ort amlarııı ı n sıhhileştiri l mesi veya yeni yörelerde sağlıklı ko
nutlara ve şe hir l ere ye rleştir il mes in in sağla nmas ı zaruridi r. Bu tedbir ülke 
nüfusunun önem li kı s mının sağ l ığı ve geıeceği açısı n da n özel bir önem 
t aşımaktadır. 

Bugiinkü ~chirlcriıniz 

Bu şehirl erin bugünkü yap ı larıy l a çevre k i rli liğ i , ulaşım, sosyal donanım eksik
liğine ilaveten, iç ve dış il i şki kurma yeteneklerini geliştireöilmek ve bu amaçla 
sağ l ıkl ı merkezi fonkstyonlarına sahib olaca k şekilde düzenlenebilmeleri de çok 
büyük çaba lar gerektirecektir. 

Genellikle kıymetl i tarım a lan larıyla çevrili iken ve en değerli tarım toprakları-
111 işgal ve yok edere\..: bugünkü azman ve vahşi ölçülerine ulaşmış olal1 bu şe
hirıe rde 1946'dan itibaren sanayileşmenin sağladığı iş a rzının cazibesi ilc k ı rsal 

bölgelerin 150 yılda tamamen bakımsız, fakİr, altyapısız ve sosya! donanımsız 

b ı rakılmış bulunması yüzünden, bu yöreterin işsiı ama dinamik insanları sana
yileşmeyle o l uşan işlerde çalışmak üzere şehirle re göçmüşlerdi r. Bu insan ların 

i ş bulma, İ ska n , konut altyap ı sorunlarına çözüm aramaktan uzak yönetimlerin 
bigiineliği sonucunda o l uşan gecekondu bölgeleri, insanların komşuluk mesa
fe lerini ve komşu ilişkilerin i , topoğrafyayı gözeterek çok değişik bir sosyal da
yan ı şma ve beraber ya şama iradesiyle i n şa ett ikleri yerl eşmeler oldu. 

Ancak her türlü teknik- mimari katkıdan mahrum olarak ve geceleri jandarma -
polis engellemelerine direnerek bu yapıları vücuda getirenlerin; bir taraftan 
ISO )'11 evvelki loncaların lağvı ile yok olan yapı bilgisinin katkısından mahru
miyetleri, diğer taraftan da şehirlerde toplumun varlıklı kesiminin apartman 
mimarisine ithal ettiği yozlaşıırılm ı ş Chicago pencerelerine özentileri, yaptıkla-
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Spekülatif 
kaıanç 

rının herhangi bir mimari tekrtik ve biçim degerine sahib olmaması sonucunu 
dOğurdu. · Ancak bu insanları n ailelerini ve çocuklarını barınd ırmak amacıyla 
vücuda getird ikleri ortamda diktikl eri agaçla r ile bu yerleşmeler, Cum huriyet 
döneminin tabiatla barışık az sayıda ürünü a rasında yer aldılar. 

Şehirlerde bu gecekondu inşaatını tiksinerek durdurmak isteyen toplumun üst 
kesimleri ise 1928-30 yıllarında tarihi mimarlık mirasının değerli eserlerini ter
kedip imar plan l arı ile şeh ir dokularını yok ederek çirkin, gayri sı hhi apartman 
inşaatın ı en yaygın şekilde uygularken, araziden daha fazla yararlanmanın ve 
arsa yapı spekülasyonunun, y ık-yap'ın yoğunlaştırma süreçlerin in etkisiyle, ko
nut üretiminin esas amacını daha fazla kar sağ lamaya yönlendiriyorlard ı. 

Toplumun karar verme yetkisine sahip bu kesimi, yaptıkları uygulama ıı e in
sanların çevreleri nin oluşumuna katılma imkanını tamamen yok ettiler. Dahası 
1980'lerde çı ka rı la n bir yasa ile "Gecekondu ısla hı " adı altında gecekonduların 

da 4-6 katlı spekülatif amaçla üretilen ve en küçük depremde büyük fe laketlere 
sebep olacak yen i gecekondu apartman stokunun üretilmesine yol açtı lar. 

Böylece bugün şeh irlerde yaşayan 30 milyon insanırnız - bunların 12 milyonu 
gecekondularda barınmaktadır- deprem, kirlilik, ulaşım sorunları vb. ile bir ce
hennem hayatı yaşamaya mahkum ed ildiler. 

Bu spekülatif kazanç tarzını n gayrimeşru güçlerin elinde kullanılır hale gelmesi 
çok yogun, içiçe girmiş kitleler, menfaat çaıışmalarına ilaveten bu vahşi yaşam 
ortamını istismar eden kesimlerin kışkırtmalarına da muhatap oldular ve so
nuçta şehirl erimiz bugün terörün de beşiğ i haline geldi. 

Gitgide atman laşa rak, dev bir sefalet ortamı haline gelen ve nüfusunun yarısı 
gecekondularda yaşayan ı stanbul 'da bugün, sanayi, liman fonksiyon ları na şeh
ri terketmeye baş lad ı . Bugüne kadar uygulanan şehirle ri büyüıerek yoğunlaştırı

lacak şehirleşme stratejisi devam etligi taktirde Ankara, ı zmir, Adana, Diyarba
kır gibi merkezlerin de Istanbul'a benzer bir felakete sürü~leneceği kesind ir. 

Tarımda modernleşmenin, köyden şehire nüfus a kı şı sonunda karşı karş ı ya 

geld iğimiz şehirleşmeyi düzen altına almanın ve bütün· ülkede huzurlu şehi r 
hayatını gerçek leş ti rmenin tek çaresi yeni şehi rler kurulmasıdır. 

Her y ı l ülkede 250.000 kadar ruhsatlı konut, 250.000 kadar da kaçak gecekon
du i nşa edilmektedir. Bu durum, ülkenin halen çeşitli teknik ve konfor stan
dartlarında 500.000 konut üretme kapasitesi ne sa hip olduğunu göstermektedir. 

Ancak bu ko nut üretim gücü çok verimsiz ve yanlış kullanılmakta ve ülke dü· 
zeyinde şehi rlerde yanlış yörelere, yanlış biçimde yerleştirihnekte ve çevre kir
lenmesine ilaveten kültürel kirlen meye sebep olan mimarisiz ve seviyesiz bir 
yapılaşma ile çevremiz çi rkinleşmektedir . 

Iş arzeden sanayi de ülkede konut yatırımlarından bağımsız olarak ele alınmak
ta, sanayi bölgeleri çevrelerinde gecekondu bölgelerinin oluşmasına sebep ol· 
maktadır o ' 

G«ekonduıa~mada Gecekondular için evi inşa eden ailenin öded iğ i toplam paranın yüzde 2S' i arsa 
israr eşkıyasına, polis ve jandarmaya haraç olara k gitmekte; yüzde lS'i malzeme mü

bayaasında ödeme gecikmelerini karşı l amak üzere nalbur'a senet faizi olarak; 
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yüzde lO'u de gece çalışan işçilere ve gece malzeme nakline, ücret farkı olarak 
ödenmektedir. 

Böylece gecekondu inşaatında, elde edilen ürünün gerçek maliyetinin bi r misli 
kac;iar bi r mebla~ üretim dışı alanlarda harcan maktadır . 

Pek çok ülkede gecekondu ön lemede kullanılan (site and services) arsa ve hi z
met projelerine prefabrike konut mimarı eleman larının eklenmesi ile gayrımeş
ru konut i nşaatının makro konut üretimine ve teknik ve mimari açıdan seviye
siz yapılaşmanın da seviyeli mimariye sahıp konutlara dönüştürülmesı müm
kün olabilir. 

Toplumun en fakir kesimi olan gecekonduların harhangi bir finans destegin
den yoksun olarak gerçekJeştirdıkler i bu konutla rı n "Gecekondu Islah Yasası" 
ıle spekülatıf konuta dönüşmesi ne son verilmelidi r. 

Yeni sanayi ve küçük sanayi bölgelerinin kOnut iskan bölgeleri ilc ili şkilerinin 

kurulması, yen i şehır ve kasabaların kurulması demektir. 

Gecc,kondu dışı konut üretimi gecekondulardan çok daha mahzurlu bir çizgide 
gerçek leşmektedir. 

Önerilen Çözüm 

Bu oluşumda: 

• Bugünkü şehirlerimizde nüfus artışına son verilmesi, 

• Kirletici sanayi ile büyümek isteyen sanayi in ve saır ıktisadi faallyet lerin 
bu şehir le rden dışarı çıkartılması ve desantralizasyonu, 

• Bu şehirlerin kültürel, ticari ve iktisadi · karar merkezleri il imnde gelişmesi
ni saglayacak i ş merkezleri, haberleşme ve u laş ım sistemlerinın ve gerekli 
konaklama v.s. hizmetlerin geliştirilmesi, 

• Sanayie ba~lı gecekondu sa kinlerine sanayiin yeniden yer leşti gi alan larda 
konut teıninine karşı lık yaşam tehlikesi (deprem) t a şı yan gecekonduların 

tasfiyesi, 

• Tarihi mimarlık mirasının korunması ve yen i mimarini n tarıhi muhteva 
ile uyumlu ve düzeyli olmasının saglanmas ı , 

• Gerekli yeş il alanların tesisi, 

• Bütün uygulamalarda TASARRUFun esas ilke olarak kabul edilmesi ve ula
şımda pahalı altyapı yerıne i şletme tedbirlerini tercih edilmesi, gerekli çö
züm olacaktır . 

Yogun, gayri sı hhi, plansız ve düzensiz ge lişmiş alan larda yo~u ıılu k azaltıcı uy
gulama larla bu yörelerde yaşayan fark lı kö kenli nüfus guruplarının sürtüşme 
sebeplerini azaltmak gerekmektedir. 

Şehir, çevre ve mimarlık bilincini o l uşturmak üzere maha lle ölçegi takriben 
1000 aile ölçüsü civarına indirilerek; mahallelinin çevre bakım iş letme i ş lerin

den sorumlu ve bu i ş l eri yapacak şeki lde yetkili kı l ınması içi n yasal düzenleme
ler yapılmalıdır. 
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Maha llelerin yo~unluk azaltılarak sıhhileştirme pro jeleri tatbik edilmelidir. 

Mahalle iç yoııarı , trafikten arındırılmış yaya ve çocuk alan larına dönüştürüı · 

mdidir. 

Ticari ve ikti~adi faaliyetler, iskan alanlarının dışındak i i ş merkezlerine nakledi · 
lerek yaşama alanlarında huzur ve sükunet sa~ıanmalıdır. 

Mahalle ölçeğinde düzenlemeler, mahallelinin katılımı ile kararlaştırılarak ger· 
çek leşt i rilmelidir. 

Yasal, küçük müdahalelerle iskan alanları sıhhileş t i rilerek bugünkü şehirlere sa· 
nayini n yeniden yerleştirilmesine son verilmesi, yeni şehirle r oluşturmayı zaru· 
ri kıld ı ğı gibi, şehirleşecek nüfu s için de yeni şehirler kuıulmasını da zafuri kı · 

lacakt ı r. 

Iş merkezlerinin yeniden düzenlenmesi ve kamu tarafından kurulması , şeh i r 

maliyesinin ana gündemini teşkil edecek şekilde ele a lınmalıdır . 

Şehirlerde altyapılı arsa üretiminin olmaması ve imar planları yolu ile çok katlı 
konut inşaatının ve bu yolla konut ve arsa spekülasyonundan yoğunluk arttır
ma kararları aldırtarak üretmeden kazanç sağlama yollarının terk edilmesi ha
linde: 

a) Yoğunlaştırmayı meşrulaştıran imar planı ve uygulamasından ka ynakla
nan gayri ahlfıki gelişmele r i bertaraf etmek, 

b) Çok katlı yap ı ların deprem vs. sebeplerle oluşan imalat maliyeti art ı ş lar ı 

nı önlemek 

c) Çok katlı yapıların imalat süresi finansman harcamalarından doğan pa· 
hal ı l ışmaları ' bertaraf etmek, 

d) !-ler ev sahibinin, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluguıı teşekkülü için 
çevresinin oluşumuna katılmasını sağlamak , 

e) Konutlarda mimarinin ve konutların teknik kaitesinin yükseltilmesi için 
sanayi ürünü olan mimari elemanları kullanmak, 

f) Acil konut illli yaçlarını kolaylıkla karş ıl a nabilmesi için kısmen bitirHmiş 

evin hemen kul lanı l masın ı ve sonradan tamamen bititilmesini sağ lamak, 

g) Hafif mimari elemanlar il e konut inşasında bizzat ev sah ibinin ve aile 
fcrtlerinin koi gücünden yararlanmak 

il) Evlerin, küçük de olsa sahip olacaklar bahçeler sayesinde ller yaş kes im i
nden ev halk ı nın en yogun şekilde tabiatla t emasını sağ lamak, 

i) Evin planlanmas ı ve yerinin seçilmesinde ev sahibinin karara katılmasın ı 

sağlayarak (eski veya yeni) şehirlilerde çevre bilinç ve so rumluluğunu 
olu şturmak, 

k) Ev bahçesine gçrektiğinde selamlık vs. şeklinde ilaveler yapılarak değişen 
aile ölçüsüne mimari çevrenin uyumunu saglamak, 

i) Yeşil alanlar için belediyelerin harcamalarını azaltmak mümkün olacaktır. 

Toplam yap ı harcamalannda çok önemli kaynak tasarrufu sağl ayacağı cihetle 
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yeni konut projelerinin ufki yogun avlulu bahçeli evler düzeni ile kurulması 
tercih edilmeli ve çok kallı spekülatif konut üretimine son verilmelidir. 

Yeni sanayi alanları , bunlara bagıı yeni mahalleler ve insanların çeşitli düzeyde 
ihtiyaçlarını karşllaY,lcak i ş ve hizmet merkezleri ilc sosyal donanım tesisleri
nin birbi rlerini tamamlayacak şekilde inşas ı , yeni şehir l er inşası demektir. Bu 
şehirle rin alışver iş, çarşı-pazar ve sa ir iş binaları ile bun ların arsa larının kamu, 
belediyeler veya vak ıfla r elinde toplanması halinde, bu alanlarda oluşacak artı 
değer de bu kuruluşlar vasıtasıyla şehrin sosyal donanım tesislerinin yatırım ve 
işletme harcamalarını karşılayabilecekt ir, 

Yapılacak işler 

Yeni şehirler kurularak mevcut şehirler üzerindeki baskıya son vermek, 

Tarihi şehir dokularının korunmasını saglayacak tedbirleri almak, projeleri 
üretmek ve uygulamak için kaynak tahsis etmek, 

Gayri sıhhi olanları sıhh i leştirmek , 

Şehir le r i yogunlaştıracak servet transferine yol açan planlamaya ve bunların 
uygulamas ına son vermek, 

Gerekli yasaları ve mevzuatı düzenleyerek insanların çevrelerinin oluşumuna 
katılmasını sağlamak . 

Söz veren kuruluşlar 

Hükü met, belediyeler, politik partiler, meslek kuruluşları. 

iii 
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Kaynakların doğrn kullanımı 

Şchirl~medeı konut tasarımında ve üretiminde 
israfa yol açmadan eldeki kaynakların doğru kullanımı ve 
amacı gerçekl~tirccek tedbirlerin alınması . 

Konunun Önemi 

Ülkemizde son iki asır boyunca şeh irlerimizin temel yapısal özelliklerinin terk 
edilip şehirlerimizi ve evlerimizi esas itibariyle Fransız şehirlerine benzer hale 
getirmek için yıkıp yeniden inşa etmek veya son yetmiş yıl süresince de spekü
latif amaç ile şehirlerde arazi kullanım yogunluklarını arttırmak için mevcut ve 
ömrünü tamamlamamış yapıları yıkmak ve yerine daha büyük yapılar inşa et
mek, şehir inşası için kullanılabilecek kaynakların çok büyük ölçüde israf edIl
mesine yol açmıştır. Şehirde arazi kullanım yoğunluğunu arttırmanın bir diğer 
sonucu da mevcut alt yapının yetersiz kalması ve her yoğunluk artışını takiben 
yol, su, elektrik, telefon vs. altyapıyı sökmek ve yeniden inşa etmek şeklinde 
ikinci bir israf kapısı . daha açılmıştır. Bu israf sonucunda oluşan kaynak yeter
siz li ği neticesinde de şehirlerimizde neredeyse altyapı hiç bir zaman tamamlan
mamış ve şeb ir nüfusunun yarısı, gecekondularda, kaçak yapılarda ve sefalet 
mahallerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. 

Şehirde bu spekülatif amaçlı arazi kullanım yoğunluklarının sürekli arttırılması 
sonunda bir taraftan sosyal donanım tesisleri yetersiz kalırken , diğer taraftan 
da insan hayatı için zaruri olan tabii kaynaklar (hava ve güneş gibi) şehirleri
mizde yetersiz kalmış ve şehir halkını_n çok büyük bir bölümü kış aylarında çok 
yüksek düzeydeki hava kirlenmesinin, güneşsizliğin, su yetersizliğinin, gürültü
nün, ulaşım zorlukları nın tahripkar etkisine maruz bırakılmıştır. Keza şehir yol 
şebekesinin sürekli bir şekilde genişletilmesi ve pek çok defa da şehir inşası ve 
işletmesi için kuııanılması gereken kıt kaynaklar, yol genişletme veya metro ve 
köprü gibi çok büyük sermaye tahsislerini gerektiren yatırımlar ve bunların ta
mamen gayri iktisadi pahal ı kullanım ve işletme giderleri için kullanılmış kıt 
kaynakların daha da yetersiz düzeylere düşmesine sebep olarak şehirlerimizi n 

sorunlarını arttı rmıştır. 

Şehirlerimizin yekpare bir tek merkez etrafında büyümesi sonunda öncelikle 
ulaşım sektöründe çok büyük ve gereksiz israf yolları açılmış, mesela ıstan
bul'da kişi başına günde 2-2 .S saate ulaşan günlük seyahatler yüzünden vakit 
kayı pları oluşmuştur. Insanların yaşadıkları hayatın (uyku hariç) % IS'ine teka
bül eden bu kaybm çeşitli boyutlar ve mertebelere ulaştığı ve mutlaka beharaf 
edilmesi gerektiği ortadadır. 

Şeh irlerimizde yalnızca aktif yeşil alanların tesisine çalışılırken, tarihi şehirleri-



Şehir 

planlaması 
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mizde evlerin bahçelerinden, cami avlularından, pazar ve bayram yeri gibi 
alanların sağladığı ortak mekanlar ve yeşil alanlardan yararlanmanın hesaba 
katılmamas ı , yeşil alan tesis ve işletme masraflarını arttıran bir diğer kaynak is
rafı olmuştur. 

Ülkemizin tarihi tecrübesi kullanılarak yapılacak konut üretiminde, odaların 
çok maksatlı kullanılış ı ile sağlanabilecek olan ve % 30-40'a varan mekan-mali
yet tasarrufları, büyük aile için konut üretimini de çocuk ve yaşlıların saadetini 
sağlamak yönündeki bedeli ölçülemez yararlanıı yanında yapı döşeme alanın
da da % 10-20 oranında mekan tasarrufu imkanını hesaba katmayan konut 
planlamasının sebep olduğu israf, çok katlı konutların inşaat süresince atıl ka
lan sermaye finansman masraflarının ve çok katlı büyük ikarnet blokların .ııı 

teknik zaruretler sebebi ile oluşan maliyet artışlarının ve nihayet bu yapılarda 

ısıtma giderleri aç ısından ısıtma elastikiyeti hesaba katı l madığı için oluşan gi
derlerin sebep olduğu harcamalar, eldeki kaynakları daha da kıt hiile düşür
müştü r. 

Gecekondu ve kaçak yapıların her türlü teknik katk ıdan mah rum olarak vücu
da getirilmeleri sonunda ortaya çıkan çeşitli israf şekillerine de son vermek za
rureti vardır. 

Bu yapıların kaçak olarak inşa edilmeleri sırasında toplumum bu en düşük ge
lirli kesiminin arazi eşkıyasına, kaçak inşaata göz yuman görevlilere, gece çalış
tıkları için işçilere ve tefeci faizleri ile inşaat malzemesi satanlara, ödediği para
lar, toplam harcamalarının % 40 ila % SO'sini teşkil etmektedir. 

Ayrıca kısıtlayıcı-teferruatçı kontrolcü şehir planlamasının şehir arsası üretimi
ni zorlaştırması sonunda, planların öngördüğü gelişme alan larında p lanın ko
ruyucu hukuki yapısı altında varlığı teminat altına alınan bu şehirleşebilecek 
arsa l arın ·sah iplerin in ellerine geçen bu fırsatı, hayallerinde her gün daha da ge
lişen, büyüyen gölge fiyatlar ile gel işmeye ta hsis edilemez hale getirmeleri söz
konusudur. Keza şehir arsası miktarındaki yetersizlik sebebiyle arsa fiatlarının 
artışından doğan spekülatif gelirler bu kazancı sağlayanların harcamalarına git
mektedir. Neticede şehrin oluşturduğu ve şehir hizmet ve yatırımlarına bir kay
nak teşkil etmesi gereken arsalar, israfa neden olacak kaynak yetersizliğinin bir 
diğer sebebini oluşturmaktadır .. 

Önerilen Çözüm 

Şehirleşen nüfusu, şehirleri yoğunlaştırarak veya çevreterini büyüterek yerleştir
menin sebep olduğu spekülatif kazançların ve israfın oluşmasını önlemek üze
re, artan şehir nüfusunu yeni şehirlere yerleştirmeli ve bu yeni şehirlerde teşek
kül edecek artı değerin şehrin altyapı ve sosyal donanım tesislerin in gerçekleş
tirilmesi ve işletmesi için kuııanılması sağlanmalıdır. 

Bu yeni şehirlerde araziler kam uca sahiplenilmeliı bu arazilerin satın alınma ve 
kamulaştırma değerler i, arazin in plandan evvelki kullanım şekli , sağlad ığı gelir 
ve ödenen arazi vergisi belirli hesap usulleriyle değer lendirilerek kamuya inti
kal ettirilmelidir. Şehrin merkez ve iş alanları ve tesislerinin kamu mülkiyetine 
geçmesi sağ lanarak oluşacak gelir ve artı değerler , şehrin a ltyapı ve sosyal do-

ELI 
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. Altyaı)! 
standartları 

namın tesislerinin inşa ve işletmesine tahsis edilmelidir. Konut arsalan, arsa 
maliyeti+altyapı mali>,eti+kar == hesaplanarak ve düşük gelir gruplarına daha 
küçük kar ile gelir gruplarının üst kesimlerine ise artış ve piyasa değerleri ile sa
tılmalı, satın alanlardan ise yanlızca kendilerine ev yapmaları şartı aranmalıdır. 

Kurulacak yeni metropol galaxilerde yeni şehirler 100.000 nüfuslu ve daha kü
çük ihtisas şehirleri olarak vücuda getirilmeli, böylece yatırım ve işletme döne
mi masraflan azaltılarak gerekli kaynak tasilrmflan sağlanmalıdır. 

Şehir altyap ı standartları (yaya yollarının ve pasif yeşil alanların yaygınlaşması 
gibi) tasarruf sağlayıcı olmalıdır. 

Kon ut tasarımında teknoloji seçimi ve plan ölçülerinde tasarruf sağlayıcı stan
dartlar uygulanmalıdır. 

Yeni şelı irplanları yapılırken iş sanayi alanları ile konut alanlarının birbirlerine 
göre uygun ve kolay ulaşılabilen mesafelerde kurulması sağlanmalıdır. 

Yapdaçak işler 

,Şehir arsası üretimi için yeni şehir kuruluş alanları, ülke ve bölge planları ile 
hızla belirlenmeli, şehir kuruluş sürecini n bürokratik işlemleri sadeleştirihneli, 
kamulaştırma ve salın alma işlemleri ile ilgi!i değer takdiri vs. konular, karayol
ları ve bar~j alanları kamulaştırma kıyınet takdiri usullerindeki gibi değiştiril
meliı spekülatif kara yol açmayacak şekilde hesaplanmalı ve bu işlemler şeffaf
laştırılmalıdır. 

Konut planlaması çalışmaları , mahalli araştırma ekiplerinin de katkılarıyla, ma
halle tasarımı ile ilgili standartların oluşturulması için bölgesel ve yerel özeilik
ler gözetilerek ele alınmalı, bu konuda teknik yardım imkanlarından merkezi 
bilgi birikiminden ve seçkin uzmanların katkılarından yararlanılmalıdır. 

Bütün bu konular için yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Söz Veren Kuruluşlar 

Hükümet, politik partiler, meslek ve eğitim kurumları, uygulamacılar. 
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Toplumsalhayat ve işsizlik 

Kadınlarııı ve çocukların hakları açı sından yaşama 

düzeni ve yeni şehir mahalle ve evlerin buna göre 
nasıl düzenleneceğinin belirlenmesi . 

KonUlU1fI Önemi 

Işsizlik, asrınmda pek çok ülkenin çok ciddi bir sorunudur. Bu durumun bir se
bebi pek çOk işi artık makinaların yapması neticesinde aynı işi yapan insan la
rın i şsiz kalması ise bir diğer ve daha önemli sebebide işbölümü yapmada geli
şen tutarsızlıklardıf. Bu tuta rsızlıklardan biri de geçmişıe (özeııikle Batı ülkele
rinde) pek çok ala .ıda kendilerine hak tanınmayan kadınların haklarına sahip 
olması na çalışılırken yapı lan yanlış lardan kaynaklanmıştır. 

Asrın başında, bugün en basit iptidai maldnaların yaptığı işleri, fabrikalarda ka
dınlara yaptırmak yoluyla kadınların kendi hayatlarnıı ve bağımsızlıklarını ka
zanmalarını sağlamak amaçlanmıştı. Oysa bugün benzer uygulama alanlarında 
arzedilen iş miktarına göre daha çok say ıda kadın ve erkek iş arayan işç i orta ya 
çıkm ı ş t ır. Üretimde makinanın bu hakimiyeti işsizliğin önemli bir sebebini 
o luşturmaktadır. 

Konuyu yalnızca işsizlik, kadın hakları veya kadın ve erkeğin şehirdeki hayatı 
olarak ele almak çözüm bulmayı zorlaştırmakta ve hatta im kansızlaştırmakta

dı r. 

Dünya üzerinde devam eden insan hayatının iki önemli safhası, çocukluk ve 
yaşlılık dönemleridir. 

Ancak yetişkinler bir yandan çocukların yetişmesi ve eğitiminden; diğer ya· 
ndan yaşlıları n korunmasından da sorumludurlar. 

Çocuk, yaşlılar ve Çocukların ve yaşlıların sorunlarını bi r kenara iten aileler, çocuklarını yakınla-

aile ortamı rının , anne ve babalarının ilgisi dışında kreşler, ana okulları , yatıh okullar, ök· 
süzler, kimsesizler yurtlarında veya ihtiyarların 'da yaşlılar evi gibi kurumlar va
s ıtasıyla çözmeyi tasarladılar. Böylece dünyaya geti rdikleri çocukların sorumlu
luğumı unuımayı tercih etmiş oldular. Yalnızlığa itilmiş bu çocuklarına muh· 
taç oldukları himayeyi ve şefkati sağlamanın, ne yazık ki, kendi. saadetlerinin 
de bir parçası olduğunu idrak edemediler. 

Dünyanın iktisaden en gelişmiş ülkelerinde çocukların yaşadığı trajediııin in
sanlık tarihinin en utanç verici olayı olduğu açıktır. 

Çocuk en az 5 ila 7 yaşına kadar annesi nden kopamayan bir varlıktır . Ailenin 
3-4 yaş ara ile (Türkiye'de doğurganlık vasatisi 3 çocuk addedilirse) 3 çocuğu 

iii 
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Kadltllll ruHi 

oldu~u kabul edili rse; annenin en k.üçük çocugu 7 yaşına gelinceye kadar 13 
yıllık bir süre çocuk.ları ile yakından meşgul olması gerekir. Annenin ilk hami
lelik dönemini de sakin bir ortamda yaşaması, onun en tabii hakkı olduğuna 
göre, 14 yıııık bir dönemde hem kendi hayatı ve hem de çocukların ruhi sa~lı~ı 
açısından evin in dışında gerilim içinde çalışmaması gerekir. Böyle bir süreçte, 
kadının evinde sanat, edebiyat, müzik veya çeşitli türden bir zenaat ilc meşgul 
olmaya da imkan bulacağı tabiidi r. Kadının kültürel gelişmesi yanında güzel 
şeyler üretmeye çalışması ve çocukları ile toplumun ileriki nesillerinin gelişme
si ve mutluıugu üzerinde etkili olacagı böyle bi r dönemin özel bir degeri olaca
ğ ı inkar edilemez. 

Kadın için ınümkün olan ve ülkemizin an'anevi aile düzeninin kadına sağladı
ğı imkanlarla kıyaslandığında onu bir fabrika işçisi yaparak bağımsız kılmayı 
amaçlayan ya k laşımın yanlışlığı hemen ortaya çıkacaktır. 

Kadının bu dönemde oy hakkı ve sahib olduğu boş zaman içinde yapabileceği 

bütün işle r için seçilme hakkının ülkeınizde daha yıllarca evvel tesis edilmiş 
bulunması sevindirici ve ÇOk olumlu bir gelişmed ir. 

Evde annelerinin kültür~1 alakalan ve meşgaleleri ile ürettiği güzel şeyleri n ço
cuklar üzerindeki olumlu etkisi; onların bütün haya t çizgilerini ve alaka alan la
rını zenginleştirir. Bu etki , kadının başka bir çalışma alanında yapabilecegi etki 
ile kıyas edilemeyecek kadar önemli ve dcgerli bir katkıdlT. Üstelik bö}'lece ço
cuğu için iyi bir geleceği de hazırlamış olur. 

Böyle bir dönemi yaşamış olan kadının çocukları ilc ilgisi, elbette ki çeşitli şe
killerde gelişe rek devam edecektir. 

Insanlık tarihinin önemli pek çok insa nının hayatında, ailesinin, annesinin 
onu geliştiren etkisi vardır. 

Çocukların, yaşlıları tanıması, onların göçüp gideceklerini, hayatı , nesillerin 
gelip geçtiği bir süreç olarak idrak etmeyi bilfiil yaşayarak öğrenmele r i, onlar 
için önemli bir idrak aşamasıdır ve buna alışmaları da çok özel bir önem taşı
maktadır. 

Bireyleri, yaş l ıları ve torunları ile beraber bulunmaktan doğan aile saadetlerin
den mahrum eden herhangi bir çözümün veya yaşaıııa tarzının geçer[iligiııden 
bahsetmek elbette mümkün değildir. 

Insanları, ekonomi içi n basit bedeni güçıen ibaret bir araç telakkı eden yanlışın 
aşılması zaruridir. Kadınların bu tür çalışma yerine, ailenin direği olarak ifa 
edecekleri fonksiyonu ifa etmeye yöneltilmeleri, hem hayatın daha güzel ya
şanması; hem de işsi zliğin bir bölümünün berta raf edilmesi için yararlı ve ge
reklidir. 

Işsizliğin bir diger önemli sebebi, yeni iş arzetmeııin sanayide büyük yatırım lar 
gerektirmesi mecburiyctidir. Ancak san 'at ve zenaat ürünleri üretmek için çOk 
daha az sermaye yeterli olabilmektedir. Saıı'at ve zenaat ürünlerinin üretilmesi 
için evlerde yer olması, bu tür üretimin yapılabilmesin i kolaylaştırır. Konut 
planlamasında evin bahçesinde eve bir ek yapı labilmesinin bu açıdan özel bir 
önemi vardır . 

Makinaya ve yeni teknolojiye insanın bütün me.selelerini çözebilecek güçler at-



Ev planlaması 
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fetmenin ne derece bir önemli yanılgı olduğu artık bilinmektedir. Büyük maki
nalar ile büyük organizasyonların büyük binaları inşa edilebilmesi çağımızın 
asli başarısı deği!; özeııikle konut sektörünün asli yanılgısı olmuştur. 

Konut üretiminde şehirleşmenin düzenlenmesi sırasında bugün bu alanda kul
lanı lmayan iş gücüne büyük ölçüde iş arzetmek imkanı sağlanabilecektir. 

Önerilen Çözüm 

Çocukların , yaşlıların, kadın l arın daha mesud ve hakettikleri hayatı yaşayabi!
dikleri bir aile düzeninin kurulması için kadının çocukları ile en az lO-lS yıllık 
bir süre daha yoğun bir şekilde ilgilenmesi, bu arada kendi kültür düzeyini ge
!iştirmesi, ev içinde san 'at veya zenaat ürünü üretmesi, kültürel sosyal 
faaliyetlere katılması ve dolay ısıyla atıl iş gücüne iş temin edilmesi sağlanmalı
dır. 

Ev planlaması, büyük aile hayatını ve evde üretimi mümkün kılacak şekilde ya
pılmalıdır. Mahaııe ise san 'at ve zenaa! üretimlerine yer verecek şekilde düzen
lenebilir. 

Kadınların sanayi ve hizmet sektörlerindeki yeni işlerin bir kısımlOdan çekil
mesi, çeşitli şekille rdeki israfın sona erdirilerek yatırım imkanlarına, sermaye 
ihtiyacının karşılanmasına ve işsizliğin de azaltılmas ı na imkan verecekt ir. 

Hayatının önemli bir kısmını evde geçiren kadınının, tabiat ilişkisinin yoğun 
bi r şekilde kurularak, ev ve bahçenin bütünlüğünün sağ l anması zaruridir. 

Keza yaşlıların ve çocukların yoğun tabiat ile açık havada yaşama hakk ı da, an
cak bahçesi olan evler ile sağlanabilir. 

Yapılacak işler 

• Öncelikle çocukların yaşlıların ve büyük aile içinde saadetlerini sağlayacak 
büyük ailenin ihtiyacı olan konut üretimini teşvik etmek. 

• Evde artizanal üretim şekillerini teşvik etmek. 

• Çocuklarına gerekli süre boyunca ilgi göstermenin annelerin bir nıükelle
fiyet i ve asli görevlerinden biri olduğu düşüncesini yagınlaştırınak. 

• Yaşlıların aileleri, çocukları ve torunları ile beraber veya birbirlerine yakın 
bir ortamda yaşamaların! sağlayacak I\onut planlamasını yaygınlaştırmak. 

• Kadınların fabrika işçisi gibi bedeni ve benzeri işlerde çalışmasını kısıtla
mak; kadınlara evlerinde kültürel faaliyet ve san'at-zenaat üretimi gerçek
leştirmeleri için gerekli teşvik ve eğitim imkan larını sunmak. 

• Bu aile hayatına hizmet edecek konut ev üretimini gerçekleştirmek. 

İzleme Yöntemi 

Şehirleşme-konut araştırma planlama üretimi kuruluşlarına teklifler sunarak is· 
tatistiklerin tesisi ve takibi. 
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Söz Veren İlgililer 

• Aile Araştı rma Kurumu, belediyeler, Şehirleşme ve Konut Merkez ve Bölge 
otoriteleri, DPT-Sanayi Bakanl ı ğı, sendikalar. 



Öncelikli Konu VIII 

Sürdürülebilir gelişme 

Devam edebilir (sürdürülebilir) bir gelişme biçimini tesis 
etmek, kişilerin katılımını sağlamak, bireylerin karar 
yetkisinin kötüye kullanılmasını önlemek, gelecek nesillerin 
haklarını korumak, mimarİnin (insan çevresinin) yüksek 
kültür düzeyinde oluşmasını sağlamak. 

Konunun Önemi 

Sürdürü lebili r bir gelişme, öncelikle gelişmenin malzemesinin ve kaynaklarının 
tüketılmemesini gerekli kılar. 

Dolayısıyla bugün kaynaklarını tüketen ve hayatın en önemli kaynağı olan dün
yayı kirleten sözde gelişme türüne son vermek bir zanırel olmuştur. 

Sürdürülebilir bir gelişme de gelecek nesillerin de bu gelişmeye katkıda bulunma 
ve gelişmeyi sürdürmeyi gözönünde bulundurmaları gereklidir. Böyle bir geliş
menin ise evrensel bir geçerliliğe sahib olması zamrdir. Bu evrensel geçerliliğin 
temel unsurları ise teknolofik veya ekonomik olmaktan çok; varlığın yapısını ve 
yaradılışın kaplarını bilerek ve anlayarak ortaya konulacak varlığın evrensel ya
pısal özellikleridir. Bu evrensel geçerliliğin bir alanı mahalllve aktüel gerçekler 
iken; bir diğer vechesi varlığın dinamik bir süreç olduğu gerçeğidir. 

Va rlığın bu yap ısal özelliklerinin yansımadığı hiç bir alan yoktur. Dolayısıyla, 
bir süreç olarak gelişmen i n sona ereceği bir amaç tasarımı nasıl imkansız isei 
varlığın hiç değişmeden Olduğu gibi kalacağını tasavvur etmek de o derece im
kansızdiL 

Yapıların değişeceği hakikatinden hareketederek bu değişimin nasıl ve nerede 
olacağının belirlenmesi, devam edebilir bir gelişmenin sağlanmas ı için gerekli 
olacaktır. 

Ancak dünyada insanın ürettiği en uzun ömre sahib ürünler, yapılardır. Diğer 
taraftan tarihi boyunca insan dalıa uzun ve daha kısa ömürlü yapılar da üretmiş
tir. 

Top lumların kalıcı değerlerine tekabül eden yapıların daha .uzun ömürlü olacak 
şekilde inşa edilmesi, diğer yapıların da hayatın değişimine uyacak şekilde, daha 
narin ve kısa ömürlü olmaları, tarih boyunca sık sık rastlanan bir uygulamadır. 
Yapıla rın ömürleri tamamlanması veya kullanış biçimlerinin artık geçersiz hale 
gelmesi neticesinde yıkılmaları gerektiğinde, bu ' ''yapı''ıa rın bazı parçalarının 

tekrar kullanılmasına da tarih boyunca pek çok yerde rastlanınaktadır. 

Böylece değişen şa rtlara ve gelişmenin yeni hedeflerine göre yapının malzemesi
nin tekrar kuııanılabilmesi de, gelişmenin sü rdürülmesi ne imkan veren bir diğer 
husustur. 

m 
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Tezadların 

çöziimlcıımesi 

Dünyayı kirletcn 
gelişme 

Ancak, her yapı az veya çok bir süre için kalıcı bir varlıktır. Dolayısıyla gelişme
nin yeni hedeflerine göre, "yapı"lara ve şehirlere ilaveler yapılması; veya bun
ların şu ve bu kısımlarında degişiklik yapılabilmesi da gereklidir. Bu durumlar
da "yapl"ların, üzerlerine ilaveler alacak özelliklere sahip olması veya üzerine 
ilaveler eklenerek bir evden başlayarak zamanla bir mahallen in oluşması gibi 
bir şehire de yeni mahalleler eklemek gereklidir. Böylece şehirlerin büyümesi, 
biçiminin degişmesi ve oluşumu, gelişmeyi mümkün kılan bir duzenleme 
zarureti de ortaya çıkar. 

Ister evrensel değerler ve dini inançlar; ister bilimsel yoHar ve erişilmesi gere
ken hakikatler etrafında olsun; isterse basit teknik çözümler olsun, zaman için
de maruz kaldıkları degişik farklı çözümleri de beraberlerinde getirirler. Evvelki 
çözümlerle, erişilen veya üretilenler arasında farkların ve zıtlıkların oluşmasına 
sebep olu rlar, bu tezad ortamında geliştirilecek yeni çözümleri kaçınılmaz kılar . 

Zaten amaç da bu tezadları çözümlemektir. 

Var olanın ölçüsü ve sonsuzluk içindeki"dağılım düzeni, bir noktada var olanın 
çevresine ve birimlerinin arasına yeni birimler eklemeye kadar imkan verir 
veya bunu imkansızlaştırır. 

Sürdürülebilir bir gelişme, gelecek nesiılerin bu süreç içinde ulaştıkları yeni 
noktalardan itibaren daha güzel bir dünya üretmek için on ların kendilerini so
rumlu, yetkili sayacakları konulara sahip olmalarına imkan tanır. Böylece her 
çağın i nsa nları, bu bilinç ile dünyayı güzelleşlirmek görevi ve sorumluluğunu 

. taşıyarak yücelmek hakkına ve saadetine sahip olabilirler. 

Önerilen Çözüm 

Devam edebilir, sürdürülebilir bir gelişme dünyayı ~irletmeyen bir gelişmedir. 
Tabiat, bir yerleşmenin evcil kirliliklerini (belirli bir miktarı ve yoğunluğu aş
madıkça) temizleme gücüne ve hatta ondan yararlanma imkanına sahiptir. Kü
çük, seyrek tabiat içinde yerleşme le r, içlerine, çevrelerine il.3.veler alma imkanı
na sahip oldukları gibi, iç içe bulundukları tabiat kirliliklerinin önemli kısmını 
temizleme gücüne ve imkanına da sahiptir. Ayrıca tabiat bundan da ya rarlanıL 

Kirliliklerin, tabiat tarafından temizlenemeyen en önemli türü kültürel kirlilik
lerdir. Birçok kliltür ve san 'at ürünleri, onlara, insanın istediği zaman Ulaşacağı, 
istediği zaman uzağında duracağı bir yapıya sahiptirler. Yalnızca mimari insa· 
nın her zaman ilişki içinde bulunduğu, bulunmaya mecbur olduğu bir kültür 
ürünüdü r. 

Her insan, bir mimari orlamda dünyaya gözünü açar ve yine mimari ortamda 
büyür ve yaşar. Bu ortama yabancılaşması, ona karşı duyarsızlığı, insanın yü
celme fiilini , çevren in güzelleşlirilmesi sorumluluğunu yüklenmesini imkansız
laştırır. Güzel, gerçeğin yansımasıdır. Insanın çevresine bigane1iği, bu gerçeği 
bulması ve yapmasının da asli engelidir. Ancak çevre bilinci ve sorumluluğun 
oluşmas ı , güzel çevreyi gerçekleştirmek için yeterli değildir. Bugün ülkemizde, 
güzel eski evleri yıkıp yerine çirkin yeni evler yapanlar, aslında eskisinden daha 
güzel evler yaptı klarını zannetmektedirler. Bu yanılg ı "güzel"in ne olduğunun 
bilinmemesinin sonucudur. 



Mima ri kiiltiirel 
kirlenme 

Ed mükemmel 
çözüm 
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Herkes sanatların her meselesini bilemez. Ancak bilen lerin güzeli an l atma ları 

sayesinde gen i ş insan kitleleri bu nu tanımak, sevmek, degerlendirmek yetene
ğine ulaşabili r ler. 

Tarihi oluşumun birikimleri halk içinde devam eder. Bu sebeple halka ulaşabi
lecek ve devam edebilecek bir "güzel"in bilgi si, halk ı n içinde var olan birikim 
ile bütünleşebilen bir çözümlemedir. 

Bu çözüm leme ancak i nsanların bilincine çıkartılıp yeni bir idrak ile tekrar ha
yata geçirildiginde, insanların tadarak yücelecekl eri ve mesud o l acakları bir 
ürün haline gelebilir. 

• Mima ri kültürel kirlenmeni n aşılmas ı bu süreç ile gerçekleşebilir. 

Bu sürecin baş latı lması ve tarihi mulı tevan ın yeniden hayata geçirilmesi, top
lumda ancak çok sı nır lı bir insan gurubunun sahip olabileceğ i bir bilgi, duyarlı 

lık ve yetenek bütünlüğü lle gerçekleşebilir. 

Bu bilgi, duyarlılık ve yeteneğ in ulaştığı idrak ve yapıua imkanından yararlan
mak, toplu mun var olan bır hakkı ve gelişmeyi sürdürmenin şartıd ı r . Oahasl 

hen) de bütün insanların ve gelecek nes illerin de hakkıdır. 

Insan la rın bir "güzel"den yararlanma hakkına tecavüz, dolayh olarak, bütün 
tarih boyunca takbih edilmi ştir. Sanat eserlerinin korunmas ı için insanların or
tak tavrı , bu eserlerin bütün insanlara ait degerleri temsil etm elerindendir. 

Bu sebepler ile her nesil kendi döneminde üretebilecegi en iyi mimarıyi , en 
yayg ı n bir şekilde gerçekleştirmek ile de mükelleft ir. 

En seçkin eserler, şüphesiz en seçkin kişiler in en seçkin ki ş ilere yaptırd ığı eser
lerdir. Bu önemli eserleri n ortaya koydugu örnek ve çözüm lerin yayg ı nlaştırıl

ma s ı , toplumun en fakir, en zavallı insanın ın , çevresinin as ıl özell ikleri haline 
getirilmesi, topl umda bazı ki şil eri kül türel aç ıdan geri bırakma gibi gayri ahlaki 
ve gayri meşru bir tavra düşmemek için şa r ttı r. 

Büyük sanat bilgisinin başarısının bütün insanlara ulaştırılmas ı için, toplumun 
bütün ya p ı l arını , küçük ve öze! bi r insan gurubunu n ya pmas ı istenemez. Bu 
mümkün de değildir. Büyük başarıl ı kültür (ağları , in sanların çevrelerinin oluş
masına ka tılım süreçleri içinde, çağın başarılı çözümünü standartlar içine yer
l e şt i rerek, bu standart çözümlerin yaygın kull a nışı ile çağ ların her eserine yük
sek bi r duyar lılık ve başarı düzeyi kazandlftlUş l a rdır. 

Küçük, hafif mimari elemanların yüksek mimari değere sahip bir bütünün par
ça la rı olacak düzeyde standartla ştırılmas ı , bu ameliye s ı ra sında bu nların , fa r klı

çeşitli ela stiki kulla nım biçimlerini mümkün kı l acak şekilde tasa rlanmasını sağ 
lar. Böylece bu büyük çözüm lerneyi her insana u laştırmak imkanı sağlanabilir. 

Osman lı konut çözümlemesi ve bugün Japon kalfa l arın ın konut üretimi, bu 
yak laşımın geçer li li ğinin en şaşmaz kanıtlarıd ı r. 

Böyle bir standartla r düzeninin en mükemmel çözümünün, tasarlayanlar tara
fından gcli şti r i lebileçeği aşikardır. Toplu mun da gelecek nesillere gü r..el bir dün
ya b ı rakmak için bu kişiler i görevlendirmesi, ahlaki bir görev ve sorum luktur. 
Bütün toplumlar, aynı yolları takip ederek aynı sonuca ul aşabilirle r. 
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Yapılacak İşler 

Yukarıdaki sebepler muvarehesinde ülkemiı, bütün ülke için geçerli temel üs
lup meselelerinin çöıüınü olabilecek bir Konut mimarisi ve standartlar düzeni 
araştırma ve geli ştirme merkezi'ni kurmalıdır. 

Evrensel nitelikli Tarihı mahalle çözümlemelerinin ışığında, ülke mimarlığının , evrensel nitelikli 
çöziim değer l er ve çözü mler ile bütünleşmesi , bölgesel konut ve mimarı sıandartla r ge

liştirme merkezlerinin de bir an evvel ku ru lması zaru rid ir. 

ii 

Bu ku rul uş lar, özel surette seç ilm iş genç uzmanlardan oluşturulmalı ve 3 ila 4 
~yda, aralıklar ile ül ke ölçeğinde yapılacak ortak toplantılarda, ulaştıkları so · 
nuç ları değerlendirerek gelecek dönemin çalışma esasları nı tesbit etmelidirler. 

Bu çalışmalara yabancı ve yerli uzmanlar da davet edilmeli ve onlardan ya rarla- . 
nılmalıd ı r . 

~a lışmalar sı rasında üzerinde çalışılan konular ilc ilgili olarak, bugün üretim· 
tasarım iş l emi yapan ilgili maham uzman kiş i ve kuruluşların, konut ve malıe

ııe üreticilerinin danışmanlığ ı ndan da yararlanılınahdı r. 

En kısa sü rede (söz gelimi 3 ila 6 ay içerisinde) bölgelerin en belirgin özeııikleri
ıe sahip bulunan şehir, kasaba, köy ve yörelerin de çözüm öncrilerini deneye
·ck, pilot projeler ile varılan sonuçlar değer lendir ilmelidir. 

?ilot projeler, geli ştirilen s tandartların mali, iktisadi sonuçlarını olduğu kadar, 
nimarı çözümlerin kalitesini ve toplumsaltepkiyi ve sebeplerini de ölçmeyi ve 
:alep hii linde, üretimin yaygınlaştırılması ile ilgili program Ve usfıl tedkiklerinl 
je içermelidir. 

izleme Yöntemi 

li10t projeler üzerinde proje sarhasında ve uygulama sonrasında yapılacak tek
ıik ve mi mari değerlendirmeler; 3-4 aylık periyodik toplantılar; yerli ve yaban
:1 uzma nl ara yaptırı lacak değerlendirm e l e r . 

ialkın ve kullanıcının değerlendirmelerini de içeren çalışmalar "Merkezi Ko· 
ıut-MiınariStandartlar Araştırma Gelişti rme Kurulu" tarafından izlenecektir. 

'öz Veren Kuruluşlar 

ropl u Konut Idaresi, konut kooperatifleri , sendikalar, meslek oda la rı , ul uslara
· a sı kuruluşlar , yerel yönetimler. 

-{ükümet, bakan lıkl a r v.s. 



Tarihi mimarlık 
mirası ve kimlik 

Öncelikli Konu iX 

Tarihi mimarlık mirası 

Tarihi değerlerin korunması ve mevcud bina ve konut 
stokunun restorasyonu, bakımı ve sıhhilcştirilmesi için 
finansman ve ilgili kişi ve kuruluşların katılımını 
sağlayacak örgütlenme. 

Konunun Önemi 

Tarihi mimarlık mirası, her ülkenin kimliğini oluşturan unsurların en önemli
lerindendir. 

Herhangi bir yeni çözümün oluşması için, onun arkasında o eserin tarihi tecrü
beye ilave ettiği yeni unsurların varlık sebebi olan bir tarihı bilinç ve birikimin 
varlığı zaruridir. 

Geleceğe, yönelik her geçerli çözümün arkasın da derin bir tarih bilinci yer alır. 

Asrımızın geniş haberleşme imkanı, mimaride ve başka pek. çok alanda olduğu 

gibi geçmişte benzeri olmayan etkileme ve etkilenme imkanlarını ortaya çıkar
mıştır. Ayrıca asır başında rasyonelliğin meseleleri çözrnede tek ve evrensel yol 
olduğu inancı üzeri nde oluşan modern mimarinin ürünlerine atfedilen evren· 
selliğin geçerliliği zannı oluştu. Haberleşme imkanları sayesinde her yerde ge
çerli olduğu zannedilen ve geniş bir yayın ağı ile dünyanın her köşesine ulaştı
rılan teknoloj inin yeni aletleri ile daha gösterişli hale getiri len ve fotoğraf 
oyunları ile daha da çarpıcı bir biçimde dünyaYi! tanıt ılan modern yapıların 
ikinci, üçüncü el kopyala rının çok kısa bi r sürede bütün dünyada tekrar edil
mesine yol açtı. Bugün Şikaga'da yapılan bir yapının aynı y ı l bir kopyası Kuzey 
Kutbu'nda, ertesi gün bir diğer kopyası Hicaz çölünde veya Uzakdoğu'da bir 
yerde tekrar edildi. 

Mimarinin münhasıran teknik araçlar, parlak madenier, camlar ile dünyanın 
her ikliminde geçerli olabileceği yanılgısı, insanlık tarihinde hızla ve görülme
m iş ı:niktarda mimari yapıyı ortaya çıkard ı. Bu bir kültürel değişim değildi. Zira 
yapıların, içinde gerçekleştiğ i ortamların maddı, teknolojik, ekonomik, sosyal 
ve kültürel yapı ile ilişkileri olmadan ve gerçek daya naktan yoksun olarak tek
rar edil meleri geçersizbir tutumdur. Bunun sonunda yapılar bilfiil bu kopyala
nn içinde bulundukları ortamın özellikleri ile bağdaşmamanın getirdiği aksa
malar ve tutarsızlıklar sebebi ile varlık larını sürdüremedilec. Sonuçta dünya bu 
türden yanlı ş l ar ile malul bir kötü mimari ür9nlcri mezarlığına dönüşüverdi. 

Modern teknoloji ve ibadet edereesine bir güven ile mahalli iklimi, iktisadi ve 
sosyal şartları hesaba katmayan iptidailik, tekdüzeli~e sürükleyen bir yüzeysel· 

ii 
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Konut 
mimarisinde 
çözüm 

ii 

liğin oluşması ve yaygınlaşması dünyayı uçsuz bucaksız, çirkin ve seviyesiz mi
marlık bataklığı haline dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmış bulunuyor. 

Teknolojiyi, elinde topladığı servet ile bir israf ve gösteriş aracı olarak kullanan 
ve dünyada zengin kültürel mirasa sahip insanlığın zenginliğini oluşturan bu 
farklı tarihi deneyimleri yok eden anlayış, maalesef bugün de sürdürülüyor. Ta
rihi, mahalli süreçlerin realitesinin ürünü olan kültürel zenginliği, bu zenginli
ğin yapıcısı olan toplumların şahsiyetlerini silen, yok eden bu felaketli oluşum 

karşısında gerçek şartların ürünlerinin, tarihi mimarlık mirasının korunması, 
hiçbir zaman olmadığı kadar insanlığın asli vazifesi haline gelmiş bulunuyor. 

Her toplum, insanlığın ürettiği bu zenginlikleri, değerleri, tarihi tecrübeyi yok 
etmemek ve bunları daha güzel bir geleceğin oluşturulmasında hareket nokta
ları olarak kullanma imkanını, ve tarihi mimarlık mirasını teşkil eden yapı sto· 
kunu, korumak ile mükellef bulunmaktadır. 

Ülkemizde iki asırdır güçlü dış etkiler altında Osmanlı kültürünün muhteşem 
mimarlık mirası büyük ölçüde yok edilmiş bulunmaktadır. Bugün elde kalmış 
çok önemli, fakat çok az miktardaki özel sivil mimari eseri ile önemli sitleri ve 
tarihimizi gelecek nesillere tanıtan şehir parçalarını korumak için, acil tedbirler 
almak zarureti ile karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Elde kalan bu çok ufak miktardaki ve her biri bir büyük kültürün ürünü ve 
temsilcisi olan Türk-Osmanlı sivil mimari örneklerini n, modern mimarinin en 
önemli kültürel başarılarına da temel teşkil ettiğini biliyoruz. 

Bugün konut mimarimize çözüm ararken, bir taraftan temel inanç sisteminin 
asli inançlarının yansıması olan üslup özellikleri ile kültür ortamımızda evren
sel geçerliliğe sahip olan, diğer taraftan da insanlık tarihinde benzeri bulunma
yan bir şekilde, mahalli ve aktüel şartların, gerçeklerin icabı olan çözümler ile 
mahalli·ferdi şahsiyete sahip olabilmeyi, evrensel ile mahaHiJiğin karşıtlığını 
aşmayı başarmış bu çözümlemenin, ülkemiz için olduğu kadar; insanlık için de 
özel bir önem taşıması sebebi ile, bu tarihi mimarlık mirasının korunmasında 
yalnız mevcut yapıların korunması ile yetinmek de yetersiz bir girişim olacak
tır . 

Bu şartlar içinde ülkemiz ancak bu tarihi mimarlık deneyinin muhtevası ile 
uyum içinde bir mimarlık çözümlemesini, bu tarihi tecrübeyi aktüelleştirmeyi 
ve yeni konut mimarimizin asli bir temeli olarak değerlendirmeyi başarabiIme

si halinde; gelecek nesiller için yeniden şehir, konut tasarım ve inşa programla
rını geçerli bir düzeyde gerçekleştirebilecektir. 

Önerilen Çözüm 

Bu durumda tarihi mimarlık mirasının yapı stoku olarak korunması kadar yeni 
konut ve şehir mimarisinin oluşturulmasında mahalli tekniklerin ve mimari 
çözümlemelerin değerlendirilmesi ve yeniden canlandırılması, yorumlanmalı 

dır. Zira tarihi muhteva ile yeni mimari çözümlemelerin, uyumunun sağlan
ması, başarılması zaruri, asli amaç olmaktadır . 

Yeni konut ve şehir mimarisinin oluşumu için evvelce sözü edilen konut mi-
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mari eleman standa rtları a raştırma geliştirme kuruluşları gerekli ça lı şmaları 

yapma l ıd ırl ar. 

Mevcud tarihi mimarlık mirasının büyük abidelerinin korunması için Vakıflar 
Genel Mürdürlügünce sarfedi len önemli çaba lar a rttırı1malı, bu çabalar ülkenin 
her tarafından yogunlaştırılmalıdır. 

Koruma çabalarının yönlendiricisi ve üst karar mercii olan Tabiat ve Kültür 
Varlıkla rı nı Koruma Kurulları 'nın ve Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Üst 
Kuwlu'nun bugün süregelen işley i ş şeklinin , yani kendilerine gelen, ulaşan ko
ruma veya korurnama tekliflerini inceleyip teferruatçı bir yaklaşım ile tek tek 
vakalar için k ı sıtlama kararları almasının ilgililerin koruma şevk ve iradelerini 
körleş tiren bir zorluklar dizisi ol uşturması adeta korumayı engelleyen yaklaşım ı 

terk edilmelidir. 

a) Bu kuruJlar; yetkili bulundukları yörelerde mevcut tarihi mimarlık miras ı 

nın (yapı stokunun) korunması için bu eserlerin üzerinde yer a l dıgı sit
lerde ve arazi parçalarında, korumayı teşvik edecek temayüllerin ve akım
ları n o luşmasına yardımcı olacak şekilde bölge metropol şehi r planlarına 

yön vermelidirler 

b) Bugün koruma, imar p lanı adı a ltında hazırlanan ve mimari eseri koru
mak bir yana, bilakis şehir dokula rın ı zedeleyen kısıtlayıc ı planlardan 
vazgeçilmelidir. Doğrudan korunacak eserlerin, yapı sınıflarının ve sitle
rin korunması , yahut restore edilerek şehrin yaşayan değerli bir parças ı 

haline getirilebilmesi, o yöredeki nüfusun ekonomik ve sosyal yapıs ı nı 

da korumanın amaçlarına uygun hale dönüştürülmelidiL Restorasyon sı
rasında boşa ltılacak yapılardaki mevcut nüfusun yerle ştirilmes i ve resto
rasyonun amaca uygun olması için pro jelerinin nası l hazırlanıp nasıl uy
gulanacağının belirlenmesi şarttır. Yap ılacak kapsamlı eylem plan ve pro
jeleri ile bunların fizibilitelerinin hazırlatılmas ı çalışmalarında özel ve 
seçkin kişilerin yönetimindeki danışmanlık kuruluşlarının katkıla rından 

yararlanılmasına yönelmek gerekecektir. 

c) Bu tü r plan ve pro je çalışmalarının sonuç lar ı ön kararlar olarak belirlen
dikten sonra, bu projeler uzman da nışman lık gruplarına tevdi edilmeli
dir. Hazı rl atılacak proje, belediye veya ilgili idare yetkililerinden oluşan 
bir karar ve o bölge için restorasyon otoritesi o luşturulmalı (bu otorite 
bütün konularda tam yetkili olmalıd ı r), ve bütün çalışmaların yapılması

nı mümkün k ılacak bir idari-hukukı düzen leme yapı l malıdır . 

d) Ister kişi l erin, ister kurumların, isterse bir yap ı gurubunun çalışmas ı ol
sun, bir sitin korunması veya restorasyonu çalışmalarına imkan oldugu 
sürece yap ı sahiplerini n katılımını da saglamak gerekir. 

e) BütO n koruma ve restorasyon çalışmalarında yeni yapı - yatırım finans
manından çok daha (azip şartlar ile ve finansman imki\nlarından önce
likle yararlanmaya gayret edilmelidir. 

O Kültür Bakanlığı'nın kültürel faaliyetleri içinde, mimarlık mirasın ı koru
mayı önceli ği olmayan bir raaliyet addederek sağlad ığı teşvik ve destekle
me sistemi kökten deg i ştirilmelidir . Mimarlık miras ı eserlerin toplumun 

ii 
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müşterek malı o lduğu da gözönünde tutularak, mimarlık mirasının ko· 
runmas.ı girişimlerine birinci öncelik verilmelidir. 

g) Restorasyon çalışmalarının en üstün bilgi ve yetenek gerektirdiğ i gerçeğ i 

konusunda bu üst bilgi ve yeteneğe sahip uzman kişilere iş tevdHnde ön· 
celik verilmeli; bu gurupların çalı şma ortamları yeni uıman kadro larının 

eğitimi içi n değerlendirilmel idir. 

h) Projelerı eğilim programlarına uzman sağ lanması ve finansman yolu ilc 
ulus lararası kuruluşlar tarafından desteklenmeli, vakıflar ve sair hükümet 
dışı kurul uşlar ile hükmi ve gerçek şah ı sla rı restorasyon gi rişim le rinde 

vergi indirimi vs. şekillerde teşvi k edilmelidirler. 

ı ) Mevcud yetersiz envanterin, önceli kleri belirleyebilmeye imkan verecek 
verileri de içerecek şeki lde hazırlanması sağlanmalıdı r . 

Yaptlacak işler 

Koruma projeleri Mevcud planlama pratiği ndeki eksiklikler bertaraf edilmeli, eylem planlaması, 
her d üzeyde korumayı amaçlayan programlar ile uygu lamaya geçirilmeli dir. 
Korum a projeleri için yukarıda sözü edilen hususlar ı gerçek leştirecek hukuki, 
idari yap ı düzenlemeleri; teşvik ve finansman imkanları gerçekleşti rilmeli, uz
man yetiştirme ve seçki n uzman grup larının sağlı klı ça lı şma ve istihdam şartla
r ı sağlanmalıdır . 

ii 

izleme Yöntemi 

Öncelikle kurulan i şleyiş düzeyin in ve görevlendirilen kuruluş ve kiş i l eri n özel
liklerinin performansı ve düzeyi 3 ila 6 aylık toplant ılarda açıklanarak deger
lendirmesi ya pılma l ıd ır . A rdından , ge rçekleş t irilen restorasyonların başarısı de
ğerlendirilme l i , ülke ölçeğinde envanter ça l ışmalarının devamı sağlanmalı ve 
yeni verilere göre önceli kler geliştirilerek yeni programlar oluşturulmalıdır . 

Söz Veren İlgiıller 

Merkezi yönetim bakanlık l arı, belcdiyelcr, yerel yönetimler, sivil toplum örgüt· 
leri, Vakıflar bölge sakinleri, uluslararası kültür ve finans kuruluş l arı. 
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Konut güvenliği 

Mevcud gecekondularını sağlıksız ve tehlike yaratan 
konut stokunun ve konut alanlarının sağlıklı haıc 
getirilmesi açısından alınabilecek tedbirler. 

Konunun Önemi 

Ülkem izde geçen asırda inşa edilmiş olup henüz öm rünü tamamlamamış az 
miktardaki konuta ilaveten Cumhuriyet Dönemi'nde ruhsat alarak inşa edilmiş 

ve taşıy ı cı sisteminin sağ lam ve güvenilir olduğunu farz edebileceğim iz konut
larda yaşayan insan sayısı, şehir nüfusunun takriben yarısı kadar; yani 15 mil, 
yon kişid i r. Harap tarihi m imarlık mirası konutlarda ise, iki milyon ki şi n in ya
şadığını kabul edersek 13 milyon kişinin kaçak yap ı larda ve gecekondularda, 
30 milyon kişinin de bakımsı z, harap, ufac ık, bir depremde tamamen yı kılıve
recek köy konutlarında yaşadığı görülmektedir. 

Şeh i rlerimizde önemli kuruluş lar ta rafından inşa edilmiş konut bl oklarının bile 
yeterli zemin - jeolojik etüdleri yapılmamış olduğu için, 7 gücünde bir deprem
de yı kılma tehlikesi olduğu Istanbul Büyükşehir Nazım Plan çalışmaları sırasın
da görevlendirilen bir uzmanlar grubu tarafından ortaya konulmuş bulu.nuyoT. 

Başlangıçta 1945-1970 yı ll arı arasında, tek kat ı: olarak ve i nsanların ailelerini 
barınd ı rmak için inşa edilm iş gecekondu ların, daha sonra çok katl ı apartman· 
la ra dönüşmesi ile bugün oluşan durum dehşet verici tehlikeleri içermektedir. 

Hiç bir uzmanlık katkısı olmadan inşa edilm i ş çok katl ı kaçak yapıların, çok 
katlı gecekondula rın, ne kadarının depreme ne ölçüde dayanabileceği; bu yapı
ların ilk ve en önemli sorunlarıdır. 

Ülkemizde 10-11 milyon k i şinin barındığı bu çok katlı gecekondular, 7 ve daha 
güçlü bir depremde yalniz ıs tanbul'da 4-5 milyon kişi nin hayatını tehdid eden 
bir tehlike teşkil etmektedirler. 

Altyap ı ve sosyal donanımdan yoksun bulu nan ve af kanunları ile bilahere alt
yapı l arı tamamlanan bu çok katlı gecekonduların depreme dayanıklılık incele
meleri yapı lmadan ve muhtemel depremlere dayanıklık larından emin olma
dan, sağlam yapılar imi ş gibi ikamete aç ı k tutu lma ları halinde, oluşabilecek bir 
depremde hayatını kaybedenlerin sorumluluğu, bu konuda gerekli i kazı yap
mayanlar ve bu binalarda i nsanların yaşamalarına müsaade edenlere ait olacak
tır. Milyonlarca ki şinin hayatın ı tehdid eden bu yapı ların teker teker tamir ve 
ta kviye edi lerek sağ lam laştırılması ise ülkeni n mevcud teknik gücü ile başarı 1-
ması i m kansız ve son derece pahalı bir ameliyedir. Ayrıca bu kaçak ve herhangi 
bir proje ile mühendislik hesabına dayanmadan, şeh i rl erim izin çevresine dü-



Öncelikli Konu X i Konut güvenligi 

zensizce yerleşti r il miş tehlike ya ratan bu yapıların depreme karşı sağlam la ştı rı 1· 
ması, bu gecekondu yer leşmelerinin aşırı yoğunluğu sebebi ile sağlıksız yerl eş· 

melerin kalıcı ol masın ı sağ lamaktadır. Bu uygulama insanları sağlıksız ortamda 
yaşamaya mahkum etmek demektir. 

Insanların aileleri n! barındırmak için vücuda geti rdikleri ilk nesil, 1945·1970 
yıll arı arası gecekonduların, bu insani zaruret ile oluşmalarını hoşgörü il e karşı· 
lamal arı, makul ve tabiidir. Bugün, yükseklikleri 3 ila 6 kattan oluşan ve spekü
latif karlar için i nşa edilmiş, 1970·1 995 arası gecekondularının taşıyıcı sistemle
rinin ıslah edilmesi i mkansızdır.Binaendeyh bu yapıların taşıyıcı sistemlerinin 
ı slah edilmesi halinde oluşacak yerleşmelerin de sağlı ksız yerleşmeler olacağı 
gözönünde tutulursa; bu vakıanın adeta bir savaş tahribatını tamir edercesine 
radikal ,kökten kararlar alınarak çözünılenmesi kaçını lmaz olur. Milyonlarca, 
i nsanın hayatını tehdid eden bu yapıların bir kattan fazla katını yıkmak ve 
böylece deprem tehdidi asgariye indirilen bina sahibi nin burada geçici olarak 
barınmasını sağlamak, depreme karşı alınabilecek ilk tedbir olabi lecektir . 

Nüfus yogunluğu Bu gecekondu larda yaşayan ve büyük ekscriyeti ile son 5·10 yılda şehi rlere ge· 
len nüfus şehirlerimizi yaşanmaz hale getirmişlerdir. Bu nüfus yoğunluğunun 
o l d uğu şehirlerin , gayri sıhhi tesislerden arındırılarak ı s l ah ve gayri merkezileş· 
tirme programları ile bütünleştirilerek ku~ulacak yeni şeh i rlere aktarılması da 
şehir ve bölge planlarının ıslah ve yeni şehir programlarının konusu o l malıdır. 

TeknIk 
yetersizlik 

ii 

Şehi rlerimizde her halükarda, şehir planlarının şehir için zararlı görmaliği var· 
lığını sürdürecek gecekondu mahallelerinin gerekli ve insan hayatının gerektir
diği düzeyde yo~un l uklara u l aştırı lınas ı nı sağlayacak seyrekleştirme, sıhhileştir

me iş lemlerinin oluşturacağı, "S ı h h ileşt i rrne Operasyon ları" diyebileceğiz ope
rasyonların bu ye r leşmelerin yol şebe keler i nin ıslahın ı ve esas itibariyle 
yaya laştırılmasını mahallelerin, vücuda getiril mesini; bu safhayı takiben de bu 
yörelerde pis su ile su ve enerji şebeke le rinin sosyal donanım yatırımlarının ya
pılması için programlar hazırlanmalıdır. 

Bu yatırımların asgari bi r maliyet ile gerçek leşen k ısım ları na önceli k verilmeli· 
dir. 

Gecekondu ıslah programlarının gerektirdiği kaynaklar ve finansman ihtiyac ı 

hesaplan malı, önümüzdeki 30 yılda 55 milyon k işiye yeni şehi rlerde konut in· 
şa etmek için ayrılacak kaynakların sağlad ığı fayda ile gecekondu ıslah projele· 
rinin sağlayacağ ı fayda oranları karşılaştırılarak öncelikler belirlenmelidir. 

Ülke şehirleşme ve kon ut üretim süreci içinde kaynakların en verimli ve en 
doğru alanlara yatı rılmas ı zarureti gözönünde tutularak gecekondu bölgelerin· 
de depreme karşı seyrekleşti rmeye, gidilmelidi r. Ancak fazla katları n yok edil· 
mesi şeklindeki insani zaruret ile yapılacak icraatın dışında kalan ıslah operas
yon larının , yeni ve sağlıklı şehir ve konut üretim alanlarına yapılacak yatırım

lardan sonra gündeme getirilebileceği unutulmamalıdır. 

Teknik yetersizlik ve eskime sebebi ile tehlike gösteren köyevleri içi n, köylüle· 
rin kendilerinin yapabilecekleri sağlamlaştırm a yahut yenileme şeklindeki mü· 
dahaıc ıer i n gerekli şekilde yapılmasını sağlayacak mahalli uzman kadroların 
yeti ştirilmesi ve anketlerle belirlenecek öncelikli yörelerde görevlendirilmesi 
öngörülmelidir. 



Öncelikli Konu X i Konut guvenligi 

Gelecek 30 yılda kurulacak yeni şehirlerde oluşacak sanayi ve diger hizmetlerde 
çalışmak için bugünkü tarım alanları nda nüfusun ı /ı'sinin şehirle re göç edece
gi; tarım tekniklerinde sağ lanacak gelişmele r ile de tarım sektöründe çalışacak 
insan sayısının aza lacağı gözönünde tutulursa, 30 yıl sonra tarım alanlarında 
ka lacak 15 milyon k işin in, artacak kişi başına gelirin, neticesinde daha }'Üksek 
vasıflı mimariye ve konfor şartlarına sahip evlere sah ip olmak isteyecekleri de 
kaçınılmazd ı r. 

Bu sorunun çözümü, şehir kon ut üretimi için alınan tedbirlerin kırsal alan ko
n utları için de gündeme getirilmesini zaru ri kılacaktır. 

Önerilen Çözüm 

Mevcud gayri sıh hi ve tehlikeli durumda bulunan gecekondular, kaçak yapıla r 

ve köy kon utlarının envanteri çıkarılmalı ve tehlike yahut gayri s ı hhiHk oluşu

mu incele nmelidi r. Öncelikle müdahale edilmesi gerekli olanlar tesbit 
edilmeli, -müdahale türü ve düzeyi belirlendikten sonra sağlamlaştırmak, ta
mamen veya kısmen yıkmak, vd.- tedbirlerin maliyetleri hesaplanmahdır. ÜL
ke, bölge ve şehir ö lçeğinde değerlendirme ve öncelik yöreleri beli rlenmeli ön
celikli yöreler için müdahale projelerinin ön fizibilitele ri yapılarak mukayesel i 
de~crlendirmelerden sonra gereken yerlerde projeler uygulanmalıdır. 

Mimaride Konu, ülke ve bölge ölçeğinde sorumlu ve yetkil i konut Mimari Standart Araş
standartlar düzeni tırma ve Geliştirme Kuruluşları içinde teşkilatland ı nım ı ş gecekondu ve teh likeli 

gayri sıhhi yapılar birimi tarafından hazırlanacak esaslar ile uzman kuru luşlara 

inceltirilerek proje ve fizib iliteleri ele alın ıp gel i ştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Yapılacak işler 

Çalışmayı yürü tecek kuruluşları vücuda getirmek, gerekli proje fizibilite değen

lendirmelerini yapmak, kaynak temin etmek, 

izleme Yöntemi 

Mevcud durumu tesbit eden envanter sistemini, sürekli yenik'mek ve her gün
kü durumu yansıtır hale geti rmek. Mevcud durum ilc uygulama aras ı ndaki iliş

kileri degerlend irmek. Alt yapı, ulaş ım çözümleri ile ilgili olarak ülke-şehir dü
zeyinde verilen kararların etkin liğinin izlenmesi için istatistik ve veri tabanı sis
temlerini ge l iştirmek. 

Söz Veren İlgililer 

Merkezi yönetim, yerel yönetimler, bakanlıklar bölge konut otoriteleri, gece
kondu sakinleri, köyler, köylüler meslek odaları finans kuruluşlar ı. 

.. 



İmar planlaması 

Öncelikli Konu XI 

Çevre ve sağlıklı şehir 

Çevre ve sağlıklı şehir hayatı açısından şehir düzeni, 
sosyal donanım tesisleri, alt yapı ve enerji kullanımı. 

Konunun Önemi 

Ülkem izde, asır başında varolan Osmanlı mahalle, yol, konut dokuları, maale
sef yanlış bir değerlendirme sonucunda yetersiz, büyük bulvarlara sahip olma
dı kları için imar edilmemiş addedildi ve bu şehirleri n "mamur", imar edilmiş 
hale getirilmesi için yeni şehir planları yapıldı. Imar planı adı verilen bu plan
lar ile, ilk aşamada şehirdeki topoğrafyaya uyarak vücuda getirilen yol şebekele
ri cetvel ile çizilip, bulvar özentilerine dönüştürüldü. Bu arada tarihi mimarlık 
mirasının emsalsiz güzellikteki evler yıkılıp yolun iki yanına apartıııanların in
şasın ı emreden planlar uygulandı. 

1940'larda başlayan ima r planlamas ı ise düzgün yollar ve bulvarlar sistemi üze
rinde, apartmanların kaç kal olacağını belirleyen vlanlara, yöneldi. Bu arada 
sanayiin nereye koll\.ı lacağı, şehir merkezinin nerede ve ne büyüklükte olacağı
nın işaretlenmesi ile 1930' larda Sy. Prof. jansen'nin Ankara için hazırladığı pla
nın birkaç unsurunun ilavesi ile bir kademe da.ha gelişmiş arazi kullanma plan
laması gerçekleştirildi. Bu dönemde bir kontrol ve kısıtlama belgesi olan bu 
pl anların teferruatçı yapısı gelişerek, kısıtlama politi kaları, plan ların, hayali bir 
nitelik kazanmasına yol açtı ve neticede şehir planlamas, ülkemizde uygulan
mayan ve ülkenin yatırım uygulama kapasitesini kısıtlayan bir faaliyet haline 
geldi. 

Bu şartlar altında, merkezi idareye bağlı sektör kuruluşlarının her biri, gelişen 
ve gelişmeyi harekete geçiren alt yapı ve sosyal donanım tesislerini, lY6S'ler
den sonra, imar planlarını hesaba katm~dan gerçekleştirmcye başlamışlardır. 
19S7-60'da ön lıazırlıkları yapılan Bölge Planlaması'nm eylem planlaması ve 
bütünleşti ri ri çabaları , bu planlama çabasının dört-beş yıllık başlangıç döne
minden sonra durdurulunca, bir taraftan kısıtlayıcı imar planlarının; diğer ta
raftan mahalli ve merkezi kam u idarelerinin 5ektör leri için planladıkları ve uy
guladıkları liman, sanayi bölgesi, enerji santralleri, karayolla rı gibi projeler, şe
hirlerimizin tam bir kargaşa ve kirlilik ortamına dönüşmesine sebep o l muştur. 

Bu kargaşaya, kısıtlayıcı planlamanı n harekete geçirdiği spekülatif amaçların 
oluşturduğu yapılanma anarşisi, yık-yap v(;' bunun sebep olduğu iktisadi kayıp
lar ile israf ve gecekondular da eklenince, şehirlerimiz alt yapısız, fakir, düzen
siz, kargaşa ve kirlilik ortamlarına dönüştüler. 

Şimdi önümüzdeki görev, bir taraftan tarihi şehirlerimizi bu arazi kullanım kar-



Ulaşım ilişkisi 

Önceliidi Konu XII çe\'fe ve sağ/ıkiı şehir 

gaşasından, trafik darboğazından ve kirliliklerden kurtarmak; diğer taraftan da 
kurulacak yeni şehirlerimizi en iktisadi ve sağlı klı , yaşama imkan verecek şekil
de düzenlemek olmaktadır. 

Tarihi şehi rlerimizde hala ulaşım sisteminin kurulmasını, arazi kullanış düze
ni nden ayrı bir gir işim olarak ele alma yan lışı devam etmekte ve meselenin çö
zümü için yeni ulaşım yatırımları, arazi kullanış düzeninden bağımsız olarak 
planlanmakta ve uygulanmaktadır . 

. Sanayi Bakanlığ ı, nüfusun arttmlmaması gereken yerlerde organize sanayi böl
geleri kurarak burada i ş arzını gen işletmektedir Sanayi bölgesi kirliliklerinin ne 
olaca~ ve iskan sa halarını nasıl etkileyeceği hesap edilmemektedir, Şehi r mer
kezleri ise bu plaı:ılamanın dar bogazlardan geçerken siyasi tamayüııere yön de
ğiştirmesine sebep olmaktadır. Ev-iş ilişkisi, insanların mesela, ulaşım için ıs

tanbul'da ömürlerinin % 15'ini yok edecek boyutlara varmasına sebep olmak
tadır. 

Bu arazi kullanış kargaşasının aşılması bu şehirlerin sağlıkh ortamlara dönüştü
rülmesii başta olmak üzere ülke ve dünya düzeyinde bu görevi ifa edebilmesi 
için bir zarurettiL 

Daha küçük ölçekte olsa da aynı mesele l erı ülkenin diğer önemli şehirleri için 
de aynen varittir. 

Yeni şeh i r, ticaret-iş ve kültür merkezlerinin kurulması, bunların üzerinde olu
şan şehirleşme rantlarınııı, mahalli idarelere vakıflara mal edirmesi, şeh ir içi alt 
yapı ve sosyal donanım yatırımlarının veya şehir sı hhileşti rme operasyonları

nın kaynağını teşkil edecektir. Ayrıca, bu merkezlerin 50.000 kişi veya 100.000 
ila 300.000 kişilik her yerleşme gurubu için vücuda getirilmesi de arazi kulla
nış, ev-iş u laşım ilişk i sini i yileştirerek, ulaşım meselelerini büyük kaynak israfı
na sebep olmadan çözü lmesine yardımcı olabilecektir. 

Bu şehirle r, su ihtiyacı, uygu lanacak -nüfus artışını durdurma, sanayiin yeni 
merkezlere aktarılması, desantralizasyon gibi tedbirleri, mevcut kaynakların ki
fayetli hale getiri lmesi ve ki rliliklerin de aynı seyrekleştirme süreçleri ilc sınır
landırılmasın ı mümkün kılacaktır . 

Bu süreci başlatacak ve gerçekleştirecek strate ji ise, desantralizasyon oluşumu 
esnasında, şehi r içindeki çeş i tli faaliyetle ri üstlenecek yeni çekim noktalarının 
oluşturulmasıdır. 

Önerilen Çözüm 

Bugün önümüzdeki 30 yıl için, 55 milyon insanı yerleştirmek ve bunu mevcu t 
şeh i r l erde degil kuru lacak yen i şehi rle rde gerçekleştirmek mecburiyeti vardır. 

Bu büyük görevi gerçekleştirebilmek, ancak bu alanda kuııanılabilecek kaynak
ları en iktisadi ve rasyonel şekilde ve hiç bir israfa yol açmadan harcamak; ge
rekli çözümleri de uygulamakla mümkün olabilir. 

Şehirlerin büyüdükçe, artan yatırım ve işletme maliyetlerinin uygun düzeyde 
tu tulması mümkündür. Mesela ev-iş ilişkisinin 100.000 kişiden az nüfuslu şe
hirlerde araç ktillanılmadan saglanması; mahalle - iç yollarının yayalaştırılması 

ii 



Öncelikli Konu Xi i çevre ye' sallıkır şehir 

ısıtma iş ıeınıesi 

ELI 

ile geometrik ve teknik standartlarda yapılacak tasarruf1ar, uıa~ım sistemi yatırım
larında öneml i bir kaynak o luşturabili r. Keza küçük ~ehirle ri n daha az su ihtiyac 
olacagı için bu küçük ~eh irle rin küçük su kaynaklarına daha yakın yörelerde ku
rulması mümkündür. Evcil kir li likler k i r liliğin olu~tuğu yerde yan i evin bahçesin
de ucuz aile ö lçeğinde biolojik - bitkisel tasfiye sistemlerini n ağaç ve bitkilerin tas
fiye gücünden yararlanmaya imkan veren gücünden yararlanıla rak pis suyu iskan 
a lanlarında oluştuğu noktalarda yok etmek ve kullanmak, yeşilliği 19'uncu asrın 
felaketli şeh i rle rinin bir çözümünün devamı olan masraflı gen i ş yeşil ala nlarda ol
maktan çok, kullanıcının hemen yakınında , ku llanıc ı ta rafından tesis edil en ve 
bakı l an , i~ıetilen evlerin bahçelerinde yer edinebil ir. Böylece şehir i şletmes inde, 

hem yatırım safhasında önemli tasarrunar yapılıp hem de kullanma yo~nl uğunu 

arttırmak yolu açılacaktır. 

Aynı husus, ı s ı tma işletmesi için de varittiL Isı yükü hafif yapı sistemleri ile evle
rin belirli bölümlerini günün belirli saatlerinde ı sı tmak önemli bir tasarruf sağ l ar. 

Böylece hava k i r l i liği de olu~tuğu noktada, tabiat tarafından yok edilebilecekti r. 
Küçük, bağ ımsız, kendi i~ ve çalışma a lanları olan; sosyal donanım ı , ihtisas şehi r 

lerinden oluşan Ga laxie (yı ld ı z kümeSi) biçiminde, metropollerde, bu küçük yer
leşme bi rimleri nin hem çözük doku la rı , hem de yerleşmeleri n dışında üzerlerine 
ekler alabilmesi, bu tür bir gelişmenin bilinmeyenler ile dolu ge leceğ i ni , yeni za
ruretleri karşılayacak imkanlar sUsitesine açık bıra kması , zaruridir zira ancak o za
man gelıeceği tıkamayan , sürdürü lebilir bir oluşum mümkün o lacaktır. 

Yapılacak işler 

Büyük şehirle rim i zin meselelerini çözecek metropol ve şehir içi tedbirler a lı nmalı

dır Metropol dı şı tedbirleri belirlemek için bölge p lanlaması nı başlatmalı ve ülke 
gelişme yerleşme stratej isi il e bölge şehir plan lamalan bütün l eş ti ri lmelidir. 

Bu planlama, eylem p lan laması ve sektörler aras ı nda yatırımların kayn~k talıs i si, 

fi nansman imkanı ve ilişkilerinde öncelikleri bel irlemeli ve zamanlama program
lanmasın ı sağlamalıd ır . 

Bütün ülkeni n ge lece~ i n i beli rleyecek bu görevi n ifas ı için bütün ilgili kişi ve ku
ruluşların katılım ı ve yapabilirliği n i en üst düzeyde gerçekleşti recek bi r oluşum 
gerekir, üstelik uygula ma sistematiği de gelişti r il meli dir. 

Bu vazi feyi ifa edecek kuruluşlar özel bir konumda (Başbakanlık Müsteşarlığ ı , Böl
ge Plan lama Kurumları ve Şehir Planlama Kurumları gibi) yetkililerle denetlenmiş 

olur. Bütün bu pl an lamadan beklenen, ilgililerin yapabil i r liğini Iıarekete geçire
rek, değerlendirerek, geliştirerek ve ku llanarak görevini yapmakdır. 

İzleme Yönt emi 

Merkezi ülke plan lama, gelişme, strateji, pl an l arı gelişti rme kurulu bölge planlama 
geli ştirme ku ru ll arı, şehir ve kırsalolan a rasında aşağ ıdan yukarı ve yukarıdan aşa
ğı plan, karar, yat ı rı m gelişti rme ve genel haber leşmesi yolu ile. 

Söz Veren Kuruluşlar 

Merkezi hükümet, parla mento, ma halli idareler, halk. finans kuruluşları , uluslara
rası kuruluşlar ve finans kuruluş l arı , sürekli izlenmelidir. 



Öncelikli Konu xn 
Güzel bir dünya inşa etmek 

İnsanların çevrelerinin oluşumuna ve yönetimine 
katıhmının sağlanması ve yapabilir kılınmaları açısından 

konut tasarım, üretim ve kalitesinin yükseltilmesi için 
modeller. 

Konu ve önemi 

Insanların sagllklı ve güzel çevrelerde yaşamaları asli haklarıdır. Çocukla rı n bü· 
tün dünya ve varlık tasavvurları , onların, içinde dünyaya geldı kle r i ve yaşadık
ları çevrenin etkisi altında şekil lenir. Bu sebeple güzel bir dünya inşa etmek, 
dünyayı güzelleştirmek, insanların gelecek nesillere karşı asıı vecıbeleri ve so
rum luluklandır . 

Insan bu asıl görevinin bilincine sah ib olarak dünyayı güzelleşticme sorumlulu
gunu üstlend igi za,man diğer. canlılardan farklı bir konuma yükselir. Allah 'ın 

dünyadaki halifesi; yahut yaradıImışların en yücesi düzeyine yükselir. Her insa
nın bu yücelme aşamasına erişmeye hakkı vardır. Bu sebeple insanın çevresini 
geliştirme hakkını kısıtlamak, gayri meşru bir tasarruf olup insanın insan olma 
hakkına bı r tecavüzdür. Insanı insan yapan bu oluşumun önemi, dünyada 100-
200 yıldır ha kim olan politik, kültürel yönelişlerin fark etmedikleri ve önemse
medıkieri bir husus idi. Netkede, asrım ız ınsanları merkezıyetçi , emredici, poli
tik, teknokratik, elitist baskı ların felaket ii sonuçlarmı yaşadılar. 

Insanın bu yüce hakkının tekrar fark edilip ona teslim edilmesinin, insanlığın 
çok önemli bir gelişmesi olduğu kesindir. Son 100-200 yıldan arta ka l mış bir
çok unsur, ha la bu yanılg ıyı günümüzde de sürdürmeye devam etmektedirler. 

Insanın katılımını zorlaştıran husus ise insanın içinde yer aldığı ortamın bü
yüklüğüne göre küçük ve önemsiz bi r yere sahip olabilmesidir. Büyük muktedir 
devlet, büyük şirketler, büyük projeler, büyük organizasyonlar; gitgide içlerin
deki birimleri önemsizleştirirler. 

Bugün ülkemizde; 

a) Konutları yap ıp satan gi rişimciler ve şirketler, 

b) Kooperatifler, 

c) Konutlarım kendileri yaptıran varlıklı kişiler, 

d) Gecekondu sakin leri, 

olmak üzere dört asli konut üretme yolu mevcuttur. Bugün ülkemizdeki evlerı
ni tasarlamak, yerini seçmek, inşa etmek, çevresini düzenlemek ve komşuları 
ile yapacağ ı inşaat için mutabakat tesis etmek açısından , insanların karar ver
me ve yapabili r olma imkanının yüksek düzeye ulaş t ığ ı üretim-organizasyon 
biçimi gecekondu in şaatıdır. 



Öncelikli Konu xıı i Giizel bir dünya inşa etmek 

Konut üretiminde 
idari a hlaki 
sorunlar 

ii 

Gecekondu inşaatında ev sahibi, sınırlı imkanlar da olsa evinin yerini, çok 
ol.umsuz spekülasyon ortamının ürettiği gayrimeşru mülkiyet sı nırları içerisin· 
de, ve komşuluk mesafe ve ilişkilerini belirleyebilmektedir. 

Bir arazi parçası üzerinde ilk gecekonduların yerleşmes i sırasında arazi·yapı iliş

kisi ve komşulara mesafen in düzenlenmesi , gecekonducunun hesaba kattığı 
hususlar olabilmektedir. 

Gecekondu inşaatının hatalı veya tasvib edilemez yönleri ise, 

a) Toplam harcamanın % 40 kadar bir kısmını rüşvelin, gece çalışma sebebi 
ile ödenen yüksek ücretin 've kredili malzeme alımları dolayısıy la nalbur· 
lara ödenen tefeci faizlerinin oluşturması, 

b) Yapının gayri hukuki ve gayri meşru bir zemin üzerinde gayri meşru bir 
girişim olarak gerçekleşt irilmes i , 

c) Yapıya hiçbir teknik ve mimarı kültürel katkı sağlanmaması, 

d) Toplumun en düşük gelir gurubuna mensup olan gecekonducunun öde· 
diği meblağın yal nızca % 60'ma tekabül eden bir mal ve işçilik satm al· 
ması olarak karşımıza çıkar. 

" Evlerin i yaptı rmak için arsalarını ve mimarlarını seçebilenler, yalnızca 
va rlıklı kişilerdir. Ancak evlerin yerini çok defa anlamsız imar planları ve 
akılsızca düzenlenen yönetmelikler tayin etmekted ir. Mimar ve mühen· 
disler vS.den oluşan ekibin ilgisinin odak noktası, amacı kendilerini ve 
mal sa hibini hoşnud edecek gösterişli bir yapıy ı projelendirmek ve pek 
çok defa da yapı hacmini arttırmak yani spekülatif kazanç için malsahi· 
binden gelen talebe hizmet etmekten ibarettir. 

" Konutları yapıp satan ve çeşitp ölçekte üretim yapan şirketlerin ve bunla
rın arasında apartman üretenIerin veya arsa karşılığı kat usulü ile çalışan
ların girişimleri nin odak noktası, konut apar~man dairesi başına isabet 
eden arsa (a ltyapı) harcamasını en aza indirmek için ellerindeki arsa üze
rine daha fa zla daire sığdımıayı sağlamaktır. Bu işleyiş, tamam l anıp 

onaylandığı andan itibaren imar p lanlarının tadil işlerinin başlanmasına 
ve imar pla n ların ın işlevlerini yapamaz du ruma düşürülmesine, çok 
önemli idari ve ahlaki sorunların doğmasına sebep olmaktadır. Yapma 
im kan ına sahi p olan ların yapma gücünün s ınırlanmasından, piyasada 
yeter mi ktarda alt yapılı arsa üretil memesi ve konut için gereken asli şart

ların insan sağlığı için gerekli azami yoğunlu kları aşmamak mükellefiye
tinin ç iğnenmesi ve bu i şleyi şi n şeffaflığının mevcud olmamasında ndır. 

Kooperatiflerin, kişilerin katılımını imkansız!aştıran mahzurları, idari bünyele
rinde ya pılacak ı s lahat ile aşı labi lir. Bu tür büyük organizasyonlar varlığı zarur! 
merkezi kuruluş yanında, varlığı gerekli olacak kooperatif üyeleri ile şahsi te
mas ve üyelerin karar ve isteklerin i katılım imkan larının, teker teker çözecek 
mekanizmaların ryıerkez denetimi sebebi ile karmaşık idari işleyişleri ve bunla
rın mun zam masraflarını zaruri kılacak i şl eyiş yavaşl aması da problemleri çöz
mede önemli bir mahzur t eşkil edecekti r. 

Bu karmaşık yapıdaki mahzurlann küçü k üretici eliyle konut üretiminde mev· 
zubahis olmadığı da aşikardır. 



Küçük ü retici ilc 
k onut üret imi 
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Bugün ülkemizdeki kooperatif düzen inde kooperatiflerin bir meslek veya bir iş
yerinin memuplarını bir araya getirmesi sonunda bu yerleşmeler bir tek meslek 
veya i şyer i mensupların ın gethosu haline gelmektedir. Böylece toplum, diger 
meslek mensu plarının hayatlarını ligilerinden yö"nelişlere kapalı ve ya lnızca 
kendi gurubu içi ne hapsolmuş insan grupları haline gelmekte; bir nevi toplum
sal bölünme yaşanmaktadır. 

Kooperatiflerin bir diğer sorunu da kooperatifin bir mahalle nüfusundan az ve
ya çok i nsanı barındı rması sonunda, sosyal donanımı ile oluşan bi r mahallen in 
teşekkül etmesini zorlaştırmasıdır . 

Özetle kooperatiflerin, düzeltilmesi zorunlu üç eksiği vardır; Bunlar; 

a) K i şinin ferdi çözümüne katılımına imkan vermemek 

b) Meslek geth o l arı oluşturmak 

c) Ölçü olarak uKomunote" mahalle ölçüsüne uyma zorluğu. 

Bu şartlar altında , kooperatjf işleyi şinin bu mahzurları bertaraf edecek şeklide 
teşkilatlanma esas l arı tamamen düzeltilmelidir. 

Büyük ş i r ketler eliyle gerçek leşen konut üreti mjnde, yukarıdaki mahzurla rdan 
son ikisini n çözümlenmesi münikün görülürken, ilk hahıur, yani ki şinin kara
ra katılmas ı , ferdi çözümlere imkan verilmesi ya lnız şirket ve müşteri arasında 

cereyan edecek bir olaydır . Bu nedenle bir kooperatifteki kooperatif idaresi, or
taklar ve talepte bu lunan yeni o rtak olmak üzere daha çok sayıda ilgilinin varlı
ğ ı fe rdi katılım ve k i şinin özel taleplerinin yerine getirilmesi hususunda koopa
ratiflere göre şirke tle ri daha avantajlı duruma getirmektedir. 

Küçük üreticiler eliyle konut üretimi ise kooperatifl eri n ve büyük şirketlerin iş
leyişinde ortaya çıkan bu mahzurları bertaraf edecek imkanlara sahipti r. 

Bugün ülkemizin bulunduğu gelişme düzeyi ve son beş asırlık konut tasarım ve 
üretim kültürü, h a l ihazır deneyiminin u ygulanması halinde büyük gel işme 
saglayabilecektir. Bu durumda standartlar düzeni ile küçük üreticiler sayesinde 
konut üretimin in gerçekleştirilmesi, takib edilecek en kolay ve en başa rılı yol 
o l acaktır. 

Ferdi Konut Kredisi sistemin senelerdir ülkemizde uygulanmaktadır ve firma
nın açısından herhangi bir sorun çıkması sözkonusu olmayacaktır. 

Ayrıca bugün ül kemizde 30.000 kadar mimara ilaveten en az bir O kadar da in
şaat mühendisi ne sahib bu l unmaktayız. Bu büyük potansiyel güç bugün teşki

latlanmamış bir ortamda mesleki bilgi ve yeteneklerini kullanarnamanın ıztıra

bını ve hayal kırıklıgmı yaşamaktadır. 

Bu kadronun yarısın ı n, üçer kişilik üretici gruplar ı halinde bir araya gelmeleri 
hali nde, oluşacak vasat i 10.000 üret ici grubun her bi rine (her yıl ülked e 
500.000 konut inşas ı sözkonusu olduguna göre) yı lda SO konuttan oluşan bir 
yerleşme biriminin tasarım ve uygulama i ş ini yapmak gibi çok cazib bir ça lı ş

ma alanı açılmı ş olacaktır. 

Bu ölçüde bir i ş gücünün ülkenin ihti yacı olan bu iş l eri yapabilmesi için kamu
nun ve şehi r oto ritelerinin yeni şehir alan larını sahiplenerek, d ış altyap ı sını 

yapıp "developer"lar eli iie şehir plan la rını ve alt yapısını hazırlayıp, konut 

ELI 
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Ko nut 
ü ret iminde 
sürenin 
kısaltılmas ı 

üreticilerine, o yörenin ekonomik yapısına ve sosyal talebe göre konut üretmek 
ve yara rlanmak üzere tafı sis etmesi n i gerçekleşt irmesi gerekir. Aksi takdirde, 
bugün şehi rl erim izdek i , gecekond ularda ve köylerdeki yetersiz konut larda yaşa
yan insan la rımızın ı gelecek 30 y ı lda sayıları SO milyon kişiyi bu lacaktır! 

Küçük üreticiler eliyle, çeşitli bölgelerdeki geliştirilmiş mimari standa rt eleman
ların ku llanı l mas ı suretiyle bir konutun i nşa süresinin kısaltılması mümkün
dür. Ancak, yen i şehirler kurup buralarda konut üretimine geçmenin bir vakit 
alaca~ ı gerçegi de gözönünde tutulmalıdır . Bu arada öncelikli kooperatif-işleyiş 
düzeninde kat ı lım ı kolaylaştıracak, ev sahibinin yapma imkanını azaınileştire
cek ve kooparetiflerde çeşitli toplum kesimlerinden insanların , ailelerin karışı
mından oluşacak bir üyeier toplulugunu tesis edecek tedbirlerin alınması gere
kecektir. Diger taraftan konut maliyelinde yer alan iki yıl süreli bir inşaatta ve 
toplam maliyetin % 20, % 30 gibi bir bölümünü teşk i l eden fin ansman masraf
l arın a ilaveten, maliyetin % 20·30'una tekabül eden çok kat lı yapı maliyetini 
tasarruf edebil mek için konut inşaat sü resini 1-2 ay gibi bir süreye sıgdırmak 
üzere diger bütün katı lı m, yaşama standardının o l uşması v.s. gibi faydaları da 
gözönünde tutma zorunlugu vardır. Bunun için ülke genelindeki iskan alan la
rında, evlerin 1-2 ve 3 katlı evler olarak inşasını ciddi şekilde teşvik ederek, bu
na aykırı imar planı hükümlerini iptal etmek ve en k ı sa zamanda gerekli yasal 
düzen i kurmak gerecektir. 

• Büyük miktarda konut üreten kooperatifler, bugünkü arsa p iyasasın ın ve 
imar p lan larının tesis ettiği ortam içinde az veya çok konut üreten kuru
l u ş l arın ka r ş ı karşıya kaldıkla rı aynı idari ve ah laki sorunları yaşamakta

dırla r . 

Büyük ş irketler ve kooperatifl erin, merkezi yönetim ha rcamalarında tasarruf 
sağlamak için bUyük g i rişimleri gerçekleşt i rme zarureti, her iki tür kurul uş şek

linde, üyelerin veya konut satın alacak müşterinin tek tek kararlara ka t ılımını 

sağ l am ayı imkansız laştırmaktadır. Bugüne kadar ancak ödemeler, kooperatif 
yönetimin i belirlemek gibi işle r için oy verme düzeyinde olabilmiştir. Böyle bir 
işl eyişin ise u l aşı lmak istenen neticeyi h iç bir şekilde sağlayamayacağı aşika rdı r. 

Mimarı ve t eknik Büyük konut üreticilerini n, konutları daha iyi fi yatlar ile satabil mek için mima-
k a Ht e ri ve tekn ik kaliteyi daha iyi projelerden yararlanarak üretme yoluna gittikleri 

vaki ise de aynı mimari ve teknik kalite endişesinin kooperatifle rde daha az 
oluştugu da bir gerçekt ir. 

ii 

Her halükarda bugüne kadarki uygulamaların mimari tasarım süreçleri mimari 
kali te amacı yerine gösterişe yönelik olmuş; çevre ilişkileri açısından duyarsızlı· 
ğın ve yogu nluklar bakımından da olumsuz tutumların etkili olduğu görül
müştü r. Bu son ucun her iki alandada, hem ku llanıcı katılımı hem çevre ilişkile· 

* Halen ülkemizde yılda 200 000 ruhsatlı konul inşa edildiğine ve her konutla <i kişi iskfin 
ediJecegine göre otuz yılda 200.000 x <i x 30 yıl. 24 milyon kişi iskan edilmiş olacaktır. 
Halen gayri sıhhi ve çirkin şehirlerimizde 15 milyon kişi Tuhsatlı yapılarda yaşadığına gö
re (-16 + 24 Milyon ol 40 Milyon-) 30 yıl sonunda iılkemiz 40 milyon kişiyi ruhsatlı yapıla
ra rerleştirebllccek ve SO milyon kişi de ruhsatsız kaçak yapılarda yaşamaya mahkum ola· 
caktı r. 

90 milyonluk bir ülkede nüfusun SO milyonun gecekondularda veya o standartta köy ev. 
lerinde yaşamasının ortaya çıkaraca~ sonuçları tasavvur edememek mümkün değildir. 
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ri ve hem de teknik kalite ve oluşan evlerin mimarisi, açısından olumsuz ve ba
şarısız oldugu malUmdur. 

Önerilen Çözüm 

Kişilerin katılımını saglamak .ve yapabilirligini geliştirmek için (d ünyanın en 
çok konut üreten ülkelerinde veya insan lık tarihinin son büyük konut kültürü
nün oluştugu Osmanlı kültür alanında oldugu gibi) konut üretimini küçük üre
ticiler ile gerçek leştirerek; bu küçük üreticilerin geliştirilmiş yüksek vasıflara, 

evrensel ve mahalli kalitelere sahip mimari çözümlere uiaştırılmas ı şarttır . Bu 
durumda en basit, en fakir insanın evi nde dahi bu çözümün gerçekleşmesini; 
her insanın evi inşa edilirken evinin oluşumunda (mimarinin degiı) çevre iliş

kilerine, evin fonksionel düzenine ait kendi yaşama biçimi nden kaynaklanan 
tercihlerini ortaya kaYGTak katı lması, üretici ile karşı karşıya gelerek konuyu 
çözmesi imktinını degerlendirmek zaruri olmaktadır. 

Staotlart mimari Bu küçük üreticilerin, evleri vücuda getiri rken kullanacakları mimari eleman-
çözüm lar, )'Üksek mimari çözüm üzerinde oluşturulmuş standartlar düzenin eleman

larının sanayi üretim teknikleri ile geliştirilm i ş bulunması, bu evlerin mimarı 

kalitesi yanında teknik mükemmeliyet açısından da kalitesini, yatırımın, i şlet

me ve maliyet açısından uygunlugunu da saglayacaktır. Yapıların ölçü planın
daki ve üzerinde yer aldıkları arsaların farklılıkları açısından oluşabilecek so
runların ise, bu mahalli konuları çözecek, topraga bağlı çözümler ile standartlar 
düzeninin transandantal yapısı arasındaki bag larını tesis edecek olan kişi, genel 
çözümlerinin yerinde nasıl uygulanacaSını belirleyecek çevre düzenlemesini 
bahçe ve evin iç düzenlemesini de içeren işle ri yapacak küçük üretici konut 
üretiminin tasarımı ve uygulama alanının gerçek bir uzmanı olabilecektir. 

Yeni yerleşme 
birimleri 

a) Merkezi yüksek bilgi duyarlılık ve yeteneğinin ürünü mimari standartlar 
düzeninin ürünlerini kullanarak, 

b) Ev sahibinin veya küçük üreticinin mahalli düzenleme bilgisi ilc stan
dartlar düzeninin kaliteli ürünlerini bir araya getirmesi, ve böylece evi, 
özel bir mimari başarı olacak şekilde inşa etmesi mümkündür. Nitekim 
bu sistemin çevresi ile bütün leşti rm e bilgisin i kullanabilme yoluyla, ev 
üretim amacını gerçekleştirecek, donanm ı ş, yaygın ölçüde uygulamış bir 
modelolarak tekrar ülkemizde uygulamaya geçirilmesi de mümkündür. 

Yapılacak işler 

Hangi alanda olursa olsun herhangi bir çözümün, ülkelerin her yerinde aynı 
anda uygulanması mümkün degildir. Ancak, konut mimari standartlar düzeni
ne dayalı modeli, merkezi ve mahalli araştırma ve geliştirme kuruluşlarının te
sisine muvazi olarak, ülkenin farklı şartlara sah ip bölgelerinde inşasına geçile
bilir. Yeni küçük ihtisas şehirlerinde 15-20 bin kişilik kasabalarda bu yeni yer
leşme lerin mahallerinde pilot projeler olarak hemen uygulamaya konulabilir. 

lık aşaması bir kaç mahalleyi kapsayacak bu pilot parjeler, alt yapısı, arsa üre
timi tasarımı ; prefabrikasyon, montaj, çevre düzen lemeleri, kuııanıClnın katı lı-

ELI 
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mı, fi nansman maliyet kontrolü vb. konuların tümünü çözümleyecek yakla
ş ımla r olarak ele alınmalıd ır. 

Bu pro jelerin son ve en üst ürünü m i ınari kalite old uğuna göre; bütün tasarım 
ve uygulama kontrol işi , en üst mimari kaliteyi ve ekonomikliği sağlayacak bir 
kadro et ra fında o l uşturu lacak özel danışmanlık gu rupları na tevd i edilmelidir. 

Ülkenin geleceğini belirleyecek bu g i r i şim tam bir şeffaflık ile yürütülmelidir. 

Bu pilot pro jeler, üç yılda tamamlanacak şekilde finanse edilmeli, 2.000 yılına 
kadar 1·2 yıl kullanıma açıkolmalıd ır. 

Bu pi lot pro jeler tasarım safhasında tartı ş ılmalı; şehir planları haz ı rlanmalı ve 
ufki kat mülkiyeti ku raııarı içinde bağım s ız bölüm pla nla rı ve ev tipleri hazırla 

narak, inşaattan evvel programlanmalı , müşterile r de bu arsa içerisinde, evleri· 
ni n yerleşme kara rına katı lmak i mkanına sah ip olmalıdırl a r. 

izıeme Yöntemi 

Belediye'ler, toplu konut idaresi ve sair ku ruluşla r. Bölgeler için toplanan bilgi 
değerlendirilerek bölge ölçeğinde al ınacak ka rarlar ile 8·10 bölgenin her birin· 
de yeni şehir a lanı seçimi planlama esasları belirlendikten sonra şehi r p lanı ha· 
zırlanıp plan tartışmaya açılmalı ve müteakip her gelişme aşam ası, değerl endi. 

cilen çalışmanın fi nansman pro je üretimini veya i nşaatın, tüm yapılmam ış her 
ödeme aşamas ında (2·3 ayda bir )gelişm esi incelenmeli , değerlendirilmelidir . 

Bu konu tasarım, teknOlOj i seçimi, uygulama usulleri vs. açılarda n özel semi
nerIerde ta rtış ılarak iılenmelidiL 

Söz Veren Kuruluşlar 

Toplu konut idaresi, Bayındırlık ve ı s kan Bakanlığı diğer ilgili ba kanlık lar ve 
kuruluşlar . Belediyeler, uzmanlar, fi nans kuruluşl arı , meslek odaları. 



Kaynakıarın 

tüketHmesi 

Öncelikli Konu XIII 

Kentsel rantın dağılımı 

Şehirleşmede adil ve ahlaki bir oluşumun gerçekleştirilmesi 
için kentsel rantın dağılımı, kullanımı, alt yapı ve 
sosyal donanımın finansmanı 

Konunun Önemi 

Ülkemizde ve tarihi şehir kurma, işletme düzenleri, sömOrgecilik döneminde 
tahrib olmuş pek çok ülkede, şehirleşmede adil ve ahlaki olmayan bir işleyişin 
yaygını olduğu bili nmektedir. Yani şehir ve köyarasında, gerçekte var olmayan 
ve olmaması gerekli olan bir çevre ve şeh ir düzeyi fa rkı ol uşmuş bulunmakta
dır. 

Halbuki ister kırda, ister şehirde yaşasın; büyük küçük her insanın, bu dünya
nın güzelli klerini idrak ederek yaşamak; dünyayı güzelleşti rmeye ve böylece in
san olma düzeyine ulaşma bakımından eş imkanlara sahip olmak hakkı vardır. 
Bu bakımdan, feodal yapıları (ed eden Islam kurtürlerinde, köy-şehir ayırımı
nın gayri adil yaklaşımının reddedilmi ş olması , her toplum ve her çağ için ev
rensel bir geçerliliktiL 

Sömürgecilik zihn iyetinin, kaynaklarına el koyduğu ve tükettiği Afri ka ülkele
rinde bile, ister şeh irde ister köyde olsun insanların yaşad ı ğı, yaşamaya mah
kum olduğu çevre şartları insan haysiyetine sahip olanl ar için derin bir utanç 
vesilesi teşkil edecek düzeydedir. Varlıkl ı ülkelerin, bu ülkelerdeki şehirleşme ve 
kırsal gelişme çabalarına bugüne kadar olduğundan çok daha bilgili ve ciddı 
yaklaşımlar ile ve çok daha büyük ölçüde katkıda bulunmaları , kendi ülkelerin
deki tüketim ç ılgınlığın ı kısıtlayarak sağlanacak tasarruflar ile oralara bir katkı 
sağlamaları , adil ve ahlaki bir. tu tumun zaruri neticesi ve ahlaki bir vecibedir. 

Fakir ülkelerin sorunlarının çözülebilmesi ve bu çözüm lerin şahsiyeti yok ede
cek müdahaleler olmaması için bu ülkelerin tari hi tecrübe ve birikiminin de
ğerl endirilmesi şarttır. Ayrıca çözümlemenin çeşitli alanlarda başarı ya ulaşabil
mesi için, son iki-üç asırdır bu ülke ınsanları pasifleştiren sörnürgeci tavrın, 
hükmeden yaklaşımlarını n da sona erdirilmesi zarur idır. Takip edilecek yol bu 
ülkelerin insanları yapabilir kılınarak şehir ve konut üretim kapasitelerin in ge
liştirilmesi takib edilecek yololmalıdır. 

Bugün dünyanın en zengin ülkelerinin dahi şehirleşme ve konut alanında kor
ku vericı sorunlar ile karşı karşıya bu lundukları unutulmamalıdır. 

Bunlardan birisi olan ve 1940 yılı n a kadar fakir de olsa her ailenin bahçeli bir 
eve sahip bulunduğu ülkem izde, 30 milyonu köylerde; bir o kadar da şehirlerde 
olmak üzere takriben ülke nüfusunun % 75'1 yetersiz konutlarda yaşamaktadır. 
Daha da vahim ve korku verici husus, ülkemizde köy konutları yanında yapı 



Öncelikli Konu xııı { Kentsel nll1tm dağılımı 

Teferruatçl 
planlama 

Vergi ve arazi 
kullanımı 

m 

tekniği bak ı mından 1980'!erde gelişen çok katlı, sözde ıslah planları ile inşa 
edilmiş olan ve yalnız ıstanbul'da S m ilyon kişiııin yaşadığı gecekonduların 
deprem halinde dehşet verici bir fe lakete sebeb olarak yıkılma ihtimaliyle karşı 
karşıya bulunmasıdır. 

Şeh irleşmeyi kısıtlayıcı teferruatçı planlama tekn iklerinin, bu planlama ve şe
hir leşme süreci içinde oluşan spekülatif rantların ortaya koyduğu bu vahim du
rum gayri ad il ve gayri ahlakı iş leyişin sonucudur. Bu durumun aşılabilmesi 
için plan lama ve şehirleşmede ciddi usul değişiklikleri ve araziden yararlanma
yı düzenleyen hukuki yapının da değişti rilmesi zaruridir. 

Nitekim her arazi kullanış kararı , o arazinin değerini belirler. Bu durumda kısıt
layı cı, kontrolcu planlamanın her kararı, ilgili arazi sah iplerinden bir kısmına 
az bir diğer kısmına daha çok araziden yararlanma hakkı tanımış olur. Böylece 
kişiler adına az veya çok artacak arazi değerine tekabül eden servet transferine 
yol açılm ı ş olur. Bu servetin oluşmasını ise şehir i n varlığı, şehiri şehir yapan 
yatırımların yapılması ve plan kararı ile değeri artan arazi kı sıml arının bu alt 
yapı ve sosyal donanım tesislerinin varlığından yararlanma kararı sağlamakta
dır. Buna plan kararı ile imkan verilmesi, demek şehiri şehir yapan bütün har
camalardan bu değer i artan arazinin yararlanmasına müsaade edilmesi demek
tir. Böylece arazi nin artan değerine tekabül eden meblağ, esasında o araziyi şe

hir a rsasına dönüştüren şehirde yapılan altyapı sosyal donanım tesislerine ve 
yatırımlara harcanan paradır. 

Bu iş ley i ş şekli, planda alınan karar ile, hiç bir katıl ı mı olmadığı Mide vergiler, 
vesair yollardan eldE; edilen kaynakların, arsa sahibine transfer edilmesidir. 

Bu iş ley i ş gayri ad il ve gayri ahl akıdir. Topluma güzel ve iyi bir gelecek hazırla
yacağı için meşru toplumun tabi olacağı bir kararlar sistemi aslında amacına 
aykırı olarak, toplumun bir kesiminin ödediği vergiler. ve yaptığı tasarrufları, 
bazı kişilere transfer eden bir mekanizma olarak işlemektedir. 

Plan, planı yapan kurumların o kurumları teşkil eden insanların kararları ile 
oluşur. Arazi sah iplerini n arazi den daha çok yararlanmak için plancıları doğru
dan veya dolaylı yollar ile etkileme girişimlerinin ortaya çıkması ve girişimleri
ne göre planın şekillenmesi için her çeşit müdahaleyi yapmaları da bu düzenin 
kaçınılmaz ahlaki sorunlarını gündeme getirir. 

Toplymun bütün kesimlerinin ahlaki çöküntüsüne sebep olan ve aslında da 
gayri adil ola n; buna rağmen dünyayı şekillendiren bu işleyişin düzeltilmesi ge
reğinin, gelecek nesillerin hakları gözönünde tutulunca, büyük önemi anlaşıl
maktadır . Ya lnızca dünyay ı güzeııeştirme gayesine yönelik ol mak şartı ile meş
ru olan plan lama ve yapı faaliyeti, bu gayri adil ve ahlak dışı işleyiş ile arsa sa
hiplerinin gayri meşru kazanç sağ lama amaçlanna hizmet-eden bir faaliyet de
rekesine inmektedir. 

Bu h astalıklı ve gayri meşru iş leyişin önlenmesi için planlama kararları netice
sinde değeri artan arazinin bu artan değerinin vergilendirme yolu ile geri alın
ması, bugün dünyanın pek çok yerinde uygulanmaktadır. 

Ancak alınan vergi miktarı ile arazi kullanış kararının sağladığı menfaat arasın
daki ilişkinin doğru kuru l ması ve şeffaflığının sağlan ması karmaşık ve zor iş
lemleri gerekti rmektedir. 



Güzel bir dünya 
inşa etmek 
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Bu durumda ödenecek vergiden daha büyük menfaat sağlamak ıçin planlama ka
rarlarını etkilemeye yöneJj k gayri ahlaki gı rışimler veya plan kararı Ile sağlanan 
menfatten daha az mıktarda vergi ödemek ıçin hukuk dışı işleyişle rin gelişmesını 
önlemek kolay ve başarılı olamamaktadır. 

Bu iş ley i ş, şehirde insanların yaşadıkları ortamın bozul masına , ıskan alanlarının 

yoğun laşmsının, ev lerın yerini apartmanların almasına çok katlı gayri iktisadi ve 
insan için uygun olmayan çevrelerin oluşmasına sebeb olmuştur. 

Şehirde oluşan en büyük arazi değeri, şehirlerin ticaret ve iş merkezlerinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu merkezler, şehirlerin % ıS 'i kadar bir alanı kapsar. 

Artı değerden yararlanma lursını harekete geçiren, hukuk ve planlama düzeni, bir 
spekülatif kazanç baskıs ı al tında, şehi rlerin sakin, insanca yaşanacak iskan alanla· 
rını tahrib edip daha çok arlı değer üreten tesislerin bu iskan alanları ıçinde yer· 
l eşmesini de planlar lle meşrulaştırarak insan l arın Cil ası" güzel. sakin bir çevrede 
yaşama ımkanların ı da yok etmiştir. Bu uygulama, sürekli yoğunlaşma planları 

Ile yapı·konut üretiminde ve şehir altyapısının sosyal donanım tesislerinin de sö
kUlüp yeniden yapılması gibi büyük miktarda israfa yol açan işleyişleri de kaçınıl
maz hale getirmektedir. 

Önerilen Çözüm 

Her aile bir ev sahibi olmak, barınmak hakkına sah iptir. En iyi cv tabiat ile ilişki
li, cv sahibinin biçim lenınesine, komşuluk ilişkilerinin düzen lenmesi ile ilgili ka· 
ra rlara katıldığı, mimarlık sanatının ve kültürün yüksek degerlerine sahip olan 
evd ir. 

Evler, mahalleleri vücuda getirirler. Ev sahipleri, mahallelerinin iş l eyişine dogru
dan katılmalı , mahallenin bakımı, temizliği, emniyet ve asayişi için gerekli karar
l arı almalıdırlar. 

Insanların, çevrelerinin oluşumuna en yoğun ve dogrudan katılımlarının saglan
ması, çevrenin hem oluşumunun ve hem de işleyişinin, bu katılımı gerçekleştire

cek şekl ide düzen lenmesi ile mümkündür. 

Toplumlar, insanlara bu imkanları sağlamakla mükellef oldugu gibi; evlerin, ma· 
hallelerin tasarlanmasında ve vücuda getirilmesinde de insan ların dünyayı güzel
l eştirmek, gelecek nesillere güzel bir dünya inşa etmek amaçlarını saptıracak, en· 
gelleyecek hiç bi r etkenin varlığına müsamaha edilmemel ıdir. 

Evler için altyapı maliyeti + tarla bedelinden oluşan bir deger ile yalnız ailesini 
barındırmak üzere bir ev inşa edecek k i şile re satılmak üzere kamu kuruluşlarınca 

yeni şehirlerde arsa üretilmelidir. 

Şehirin bütün artı değerini üzerinde toplayan ticaret ve iş merkeılerinin toprağı 

ve bu alanlarda inşa edilecek lş·ticaret tesisleri ile bunların gelirleri, şehrin sosyal 
donanım Tesislerin i ve şehir iş letme hizmetlerini yapacak olan belediyelerin veya 
va kıfların ellerinde toplanmaı ı dır. 

Ülkede yeni şehirlerin kuruluşu sırasında, mevcud şehi rlerde ise iş merkezlerinin 
sıhhileştirme, geliştirme programları ile mevcut iskan alanlarının, gecekondula· 
rın sıhh i le ştirıne programları çerçevesinde bu program uygulamaya geçirilmeli
dir. 

ID 
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Yapılacak işler 

Yeni şehirle rin arazisi Devlet ta rafından kamulaştırılmalıdır. Bu kamulaştı rma

nın adil o l ması için arazi nin tarım üretimi potansiyelinden hareketle satış de
gerini belirleme usulü tesis edilerek açık, saghklı , adil bir kamulaştırma işleyişi 
tesis edilmelidir. 

Arazinin şehi r arsasına dönüştürülme ve üzerinde şehri n oluşması ile ilgili işl e

yiş i n özel sektör şahıslar eliyle oluşumu, spekülati f kazanca yol açmayacak 
esaslara bag lanmalıd ı r . 

Şehir merkez a lan larında oluşan artı degerin , şehir altyapı sosyal donanım te
sislerine ve hizmetlere tahsis edilmesini sağlayacak işleyiş düzeni yasaıı aştırıl

malı ve uygulanmalıdır. 

İzleme Yöntemİ 

Beledi ye birlikleri meslek odaları merkezi ve bölge ida reler i vs. Söz veren ilgili 
ler, Parlamento, ilgili bakan l ı kla r vs. 



Öncelikli Konn XIV 

Adaletin Tesisi 

İlgili kişi ve kuruluşlarını yapabilme yeteneklerinin 
ha rekete geçirilmeşi ve önlerindeki engellerin kaldırılması 
için şehirleşme ve yapı faaliyetinin düzenlenmesi; kişi ve 
kuruluşları yapabilir kılma açısmdan arsa üretim tahsis 
düzeni ve kentsel rantm dağılışında (cquity) adaletin tesisi. 

Konunun Önemi 

Bugüne kadar ülkemizde ve dünyada emredici, ıeferruatçı, kısıt l ayıcı yönetim 
felsefelerinin merkeziyetçi yapıs ı tahripkar o l muştur. Bu yöntem biçimi , bir 
çok alanda olduğu gibi, şehrin ve inşa edilmiş çevrenin konutlarının vücuda 
getiril mesinde kullanıcıların kat ılımın ı imkans ız l aş ı ırması yanında bilfiil ya
p ımcıların ve üreticilerin çalışma a lanlarını ve üretim faaliyetini kısıtlamıştır. 

Teknokratça ve kullanıcıl arı dışlayarak, makinaların ve tekn ik çözümlerin ön 
plana ç ı kartılması ile tasarlanan dev ika met blokları vücuda getirilmesinin ge
rektirdigi özel şartların gerçekleşmes i için, mahalli-merkezi teferruatçı kon trol 
sistemlerinin her proje için ayn ayn onay ve kararlarının alınmasının sebeb ol
dugu uzun zaman kayı pları olmaktadır. 

Ancak aynı işlemlerin küçük projeler için gerçekleştirilmesi ise bu küçük proje 
sah iplerini n hem mali ve hem de teknik im ka nları nın sı nırlarını aşmakta ve bu 
küçü k proje şahi pler i n in yapma g irişimini da ha ilk adımda durdurmaktadır. 

Bir mahallenin inşas ı veya bir ev grubun un restorasyon u sözkon usu olduğun

da, ilgili lerin bir araya gelerek bi r ~irket veya kooperatif oluşturmas ı esastı r Bu 
teşebbüs lerin proje ruhsat işleri nde olduğu kadar kaynak temini finansmanı ve 
iş i n uygulamas ı nın bir elden idaresi suretiyle de bu zo rlukları aşma yolunu ter
cih ettikleri takdirde; ku llanıcının şirket veya kooperat ifin alacaSı kara rlara an
cak dolay ıt bir kat ılım im ka nı bulabilirler. Ev sahibi olmak için teşebbüse katı
lan kişi, kooperatifi n yüzlerce üyesinden sadece bi r tanesi olarak ancak kararla
rın ufak bir kısmına katılab ilmekte ve bu konuda ancak bi r Tey kullanabiImek
tedir. 

Önerilen Çözüm 

Ev insan - aile ölçeğinde bir ürün iken böyle bir organizasyonda ev, yüzlerce 
evden o l uşan büyük bir girişimin küçücük, yani önemsiz bir noktası düzeyine 
indiıgen iyor . Müstakil ev sahibinin komşuluk i lişkileri , evin çevre ile münase
beli yahut diger özellikleri ile ilgili herhangi bir talebini gündeme getirmesi ya
hut evin in ol uşmasına katılma imkanı da ortadan kalkı yor . 
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Her ev sahibinin, evinin oluşumuna katılabilmesi için evin üreticisinin, mima
rın, mühendisin, müteahhidin yaptıkları işler ile ilgilenmesi ve onlar ile bera
ber karar verme sürecine katılması da ancak varlıklı ailelerin yüklenebilecekleri 
bir imkandır. 

Katılımı azami leştirirkeıı katılım ile ilgili şartların alabildiğince sadeleştirilmesi 
ve kolaylaşt ırılmas ı da zaruridir 

Mimar i ve kültürel Japonya hala an'anevı yapı teknikleri ile konut inşaatın ı sürdü rebilmektedir. 
kalite Asrımızın başına kadar Osmanlı konut an'anesinde yliksek mimari ve kliltürel 

kaliteye sahip konut üretiminin ve katılımın, şehirin ve konutun çeşi tli üretim 
safhalarında şehir planı ve arsa üretiminden altyapısına; şehirin konut ve sos
yal donanımdan inşasına kadar bütün aşamalarda, toplumun üretebilir kesim
leri, kuruluşları ve şahıs l arı evlerin inşasına katılım sağlıyorlardı. Günümüzde 
de, her üretim türüiılin gere.ktirdiği vas ı flara sahip hükumet dışı kuruluşların 
yapabilir hale getirilmeleri ve bunların önlerindeki engellerin kaldırılm\lsı ge
reklidir. 

Bu amaçla 30-40 yıl içinde 55 milyon kişiye şehirlerde; kırsal alanda ise 15 ınil
yon kişiye konut üretmek gerekmektedir. Bunun için konut'un sanayileşmesi, 
konut-mimari ve teknik unsurlarının prefabrikasyonunu yönlendi recek mahal
ıı şartlara göre çözümlenmiş bir standartlar düzeninin kurulması gereklidir Ko
nut mimarisinin ana özellikleri bu mahalli sta ndartlar düzeni ile oluşturulun
ca, bir konutu, çevresi, bahçesi ve şehrin kullanış düzeni ile beraber tasarlayıp 
inşa etmek mümkün Mle gelecektir. Bir küçük üretici her yıl az say ıda (30-50 
konut,) standartlar düzeninin ve mimari eleman prefabrikasyonunun sağlaya
cağı yüksek kültür kalitesinde, kullanıcının katılımı ile konutlar ve mahalleler 
Üretilebi lecekti r.Kul!anıcının yapabilme gücünden ve "tasarımc ı-uygulayı

cı"nın da bu katılıma kullanıc ı ile doğrudan ilişki kurma imkanı veren "iş ölçü
sü" nden yararlanılarak konut üretimini düzenlemek gerekli olacaktır . 

Böylece konutun, mimarı elemanlarının önemli kısmının sanayi ve artizanal 
teknikler ile- üretilmesi ve bu hafif prefabrikasyon elemanlarının yerinde hazır
lanan projelere göre hızla montaj i sağlanmış olacaktır. Evin inşaat süresini ve 
inşaat-süresi finansman masrafından sağlayacağı tasarruflara ilaveten inşaat 
maliyetindeki tasarruflar ile toplam maliyetin cidditasarruflar sağlayarak ev sa
hibi olacak kişilerin yapabilme gücünü arttıracaktır. 

Konut inşaatında, şehirleşmenin önündeki en önemli engel , kendisine ev inşa 
etmek isteycn k işini n, i şyerine yakın bir yerde bir arsa bulmaktaki zorluk ve 
yüksek arsa maliyetleridir. 

Spekülat if kazanç Spekülatif kazançları kamçılayan bugünkü şehirleri yoğunlaştıIma ve yayarak 
büyütme politikalarına son verilerek, yeni şehirl er kurulması yoluyla gerçekleş
tirilecek 50.000 -150.000 nüfuslu veya daha küçük şehirlerin yatırım ve iş letme 

masraflarının daha az olması na müvazi olarak bu şehirlerde arsa fiatları da alt
yapı masrafıyla dengeli olarak daha ucuza maledilebilecektir. 

Sağlanan her tasarruf, insan ların yapabil me gücünü arttıran bir katkıdır. 

Yeteri kadar şehir ve şehir a rsası üretilmediği takdirde, piyasada satın alınabile
cek arsa sayısının azlıgından doğacak fiyat artışlarını önlemek güçleşi T. O halde 



, ~ehir geliştirme 

kuruhışları 
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yeterli miktarda konut arsası üretilmesine ihtiyaç vardır. Merkezi otoritenin bu 
işi tek başına yapması imkansızdır. Bugün devlet arazisini işgal edip kanun dışı 
parselasyonlar ile gecekondu ve kenut inşa etmek üzere spekülatif karlar ile sat
malarına imkan sağlayan yeteri kadar konut arsası üretilmemesidir. 

Yeteri kadar ucuz konut arsası , ancak şehirlerin dışında yeni şehir kurulacak 
alanlarda üretilebili r. 

Bu durumda, yen i kurulaca k şehirlerin yerlerini, büyü klüklerini tayin etmek 
üzere ülke ölçeğinde iktisadi faaliyet lerin ve nüfusun nası l dağı lacağını bir stra
te ji planı ile belirlemek gerekecektir. Bölge ölçeğinde planlar ile, Iktisadi sosyal 
·faaliyetlerin dağılımını ve kurulacak yeni şehirleri n yerini, ölçülerini, bunların 
gerçekleşme ana programlarını belirlemek, ancak devlet eliyle yapılabilecek 
olan bir husustur. 

Kalkınma plan ve programlarına göre şehir arazisi, boş arazi toprak .değeri üze
rinden bölge idarelerince, bölge gelişme otoritelerince kamulaştırılıp, dış alt ya
pıları yapılıp, şehir geliştirme şirketle rine (kuruluşlarına) kamulaştırma maliye
ti + dış a ltyapı maliyeti eklenerek devredilmelidir. 

Bugün şehir geliştirme inşa faaliyetinden mahrum bulunan toplumun önüne, 
böylece yeni ve çok önemli bir üretim alanı çıkabilecektir. 

Şehir geliştirme kuruluşları (developper'lar) şeh ir planların ı hazırlat ıp iş-ticare t 

ve sosyal donanım alanı dışındak i iskan a l anlarını kon ut üretimine; sanayi 
alanlarını sanayiye pazarlamalı; iş, ticaret ve sosyal donanım alanlarını ise bu 
son konuda gayrimenkul yatırım ve işletmesi yapacak şehir altyapı ve sosyal 
donanım tesislerini vücuda getirecek ve işletecek vakıflara veya belediyelere 
tahsis etmelidir. 

Develüpper'lar, konut a rsası üretip bun ları küçük üreticilere, ev sahibi olmak 
isteyen kişi ve gruplara, kooperatiflere ve yap-satçılara maliyet+ makul bir kar 
ile satacaklardır. Bütün bu sat ı şların arazi üzeri nde kullanış hakkı satışı olması, 
mecburi olmalıdır . 

Böylece, konut üreticilerine ev sahibi olmak isteyenler, iş yerleri civarında, ya
hut oluşumuna ve işletmesine kat'ıldıkları mahallelerde ev bulmak imkanına 
sahip o lacaklardır. Ucuz alt yapılı arsa ve ev üretimi ile bugün şehirlerinıizi fe
lakete sürükleyen kaçak inşaat ve gecekondu yanında arazi kullan ım yoğunluk

larını arttırarak spekülatif kar sağ lamanın, bütün toplumun ahlaki yapısını , 

hatta siyası ahlaki tahrib eden; şehirlerimizin sağlıklı oluşumunu imkansızlaştı
ran ve toplumun bütün kesimlerine sirayet eden spekülatif gayri meşru kazanç
la rın kapıs ı da kapatılmış olacaktır. Şehirde oluşan ar tı değerin , bu değeri vücu
da getiren alt yapı ve süsyal donanım yatırınılarında kullanılması sağlanmış 
olacaktır. Halkın ödediğj vergiler ile yapılan yatırımlar neticesinde oluşan artı 
değerin gayri ahlak] işleyiş ve davranışlar ile şahıslara transfer edilmesi ve bir 
sebeble o luşan şehirleşme anarş i si de sona erdirilebilecektir. 

Gelişmeyi ımkansızlaştıran israfm önlenmesi de hemen hemen sağ lanmış ola
cakt ı r. 

rı 
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Plan hiyerarşisi 

Yapılacak işler 

Bugünkü i şleyişin adaletsiz ve gayri ahlaki yapısının, şehirlerimizi nas ı l bir fela
kete sürükledigi geniş halk kitlelerine duyurulmalıdı r. 

Bu durumu düzeltecek yeni yasa ve mevzuat tesis edilmeli, parlamento bu ko
nuda gerekli çalışmayı (uzmanların önderliğinde) yapmalıdır: 

Ülke ve bölge fiziki planlama çalışmaları h ızla başlatılmalı, ülke ve bölge ölçe
ginde planlama ve konut araştırma merkezleri kurulmalı, ülke ölçeğinde bilgi 
politika ve standart üreten bir merkez· bu merkez gerekH kadroların eğitimini 
de saglamalıdır kurulmalıdır. 

Plan lama kapalı kapılar ardında teknokratların faa liyeti olmaktan kurtarılarak, 

toplumun bütün kesim lerinin katılımı ile üst düzey bir tekn ik kültürel faaliyet 
haline getirilmeli plan hiyerarşi s İ kurulmalı ve buna işlerlik kazandırılmahdır. 

Bu çalışma düzeninin kurulmasında uluslararası bilgi ve tecrübeden yarar l anıl

malıdır. 

izleme Yöntemi 

Merkezi Planlama Araştırma Birimi, toplumun bütün kesimlerinin katıldığı pe· 
riodik toplantılarda gelişmeyi tartışmaya koymalı, bu çalışmalar bölge ölçeğin. 
de de tekrar edilmelidir. 

Böyle bir çalışmada gerekli sari h bilgin in toplanması sağ la nmalı ve gereken 
hallerde yeni hedefler belirlenmelidir. 

Söz Veren Kuruluşlar 

Ülke politik partileri, parlementerler, merkezi yönetimler, yerel yönetimler, 
meslek kuruluşları, ülke finans kuruluşları, uluslararası kuruluşlar. 



Ek: 1 

Türk ailesinin yaşadığı mekanlaralkonutlara ilişkin 
eğilimler 

Türk ailesinin yaşadığı mekanlara i konutlara il işkin eğilim ler çalı şmas ı , değişik 

iklim, coğrafi, sosyal ve kültürel şar tlara sah ip olan ülkemizde, ailelerin nasıl 
konutlarda yaşadığını, ne gibi şikayet ve beklentileri olduğunu tesbite yönelik 
geniş bir alan . araştırmasıdlf . Bu çalışmada, konutlara ve ailelere ait özellikler, 
fi ziki ve sosyal bakımdan Türkiye geneline, bölgelere, şehi r büyüklüklerine, ko
nut türlerine göre tahlil edilmiştir. 

,Türk ailesinin yaşadığ ı mekanlara / konutlara ili şk in eğilimlerin yeterli ve tat
minkar bir biçimde soruşıurulabilmes i , geniş kapsamlı bir araştırma modelinin 
kurulmasın ı gerektirmişt ir. Bu çerçevede, konut eğilimleri tüm ülke çapında 
araştırılırken, beş adet veri toplama modelinden yararla nı lmıştı r . Bunlar litera
tür taraması, anket uygulaması, mülakat, gözlem, harita ve fotoğrafla belgele
me çalışmalarıdır . Anket uygulama çalışmalarında çok aşamalı tabakalama, ör
nekleme yönteminden yararlanı larak 46 şehirde 622S aileyle yüzyüze görüşme 
yapılmıştır. Örnek şehir ve konutların seçiminde "büyükl üğe orantılandırma" 
yöntemine başvurulmuştur. Sonuçlar yüzde dağılım tabloları ve çapraz tablo
larla analiz ed ilerek sosyo-ekonomik, biyografik ve konut değişenlerine göre 
analiz edilm i şti r . 

Butün Türkiye'yi temsilen yu rt çapında konut eğilimleri araştırması 'nda elde 
edilen neticeler ve bu neticelere bağlı olarak değiştirilen ilke, plan ve tasarımlar 
aşağıda , önce "Sonuçlar"; daha sonra da "Öneriler" başlıklarıyla özetlenmiştir. 

1- Sonuçlar 

A- Çarpık kentleşme ve çevre oluşumu engellenmelidir. 

Türkiye genelinde kent ve kasaba yer leşmelerinde yapılan araştı rmaya gö
re, kentlere yönelik göçlerin devam ettiği ve bu göçlerin büyük kesiminin 
köy çıkı şlı olduğu (% 44) 

1· Evlendikten Sonra Anket Uygulanan Tarihe Kadar Kaç Ev 
Değiştirdiği 

Türkiye geneline göre, hiç ev değiştirmeyenıerin oranı % 30; 1-3 defa de
ğişt iren l eri n oranı % 45; 4·10 defa değiştirenlerio oranı % 20 civarındadır. 
Buradan Türk halkının üçte bire yakın bir kesiminin kendi evinde otura
rak istikrar lı bir hayata sahip oldukları an laşılmakıa ve ailelerin en az yarı-
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sının da çeşitli nedenle ı ila 3 defa arasında ev değiştirdikleri sonucuna 
varılmaktadır . 

2- Yaşndıgı Son Konutu Degiıtirmesinde RolOynayan Sebebler 

Çoklu işaret lemeleri d ışarda tutmak suretiyle yap ılan değerlendirmeler , 

Türkiye genelinde ev değiştirmenin başlıca neden inin ev satın almak oldu
ğunu ortaya koymuştur. 

3. Konutu Olmayanların Konut Sahibi Olmak için 
Neler Düşündükleri 

Türkiye genelinde ailelerin % 64'ü, bir konuta sahip old ukları anlamında
ki bu soruyu cevaps ız bıra kmışla rdıf. Aileleri n % 17'si i mkanlarının bulun
madığı nı , % S.O'i kooperatife üye olduk larını, % 3.0'ü para biriktirdikleri· 
ni, % 2,S'u arsas ı olduğunu belirtmişlerdir. % 6.0'lı k kesim ise konut sahi
bi olmayı şimdili k düşünmediklerin i ifade etmiştir. 

4. Ailenin Birden Fazla Konuhı Oluı' Olmadığı. 

Türkiye genelinde ailelerin % 80'i sadece tek eve sah ip o ldu klarını bildir
miş lerdir. K ırada evi olduğunu bildirenlerin oranı % 7,O'dir. Yazlığ ı bul un
duğunu söyleyenlerin oranı ıse % 2,S civarındadır. 

B- Fiziki şartlarla ilgili sonuçlar 

1- Konutların Yakın Çevresindeki Donatılar 

Türkiye genelinde konutların ya kın çevrelerinde yeterli düzeyde bulunan 
donatıların başında cami ve mesciUer gelmektedir. Bunu ilkokultar ve ar
dından sağlık kuruluşları izlemektedir. 

2- Sokaktaki Kcnt Mobilyaları ve DonatllanOln Yeterlilik 
Derecesi 

Ailelerin yak laşık % 40'1 yaya kaldırınu, elektrik donanımı, telefon kulübe
si, çöp kut u ları, ka nalizasyon ve araba park yeri gibi imkan lar açısından 
sokaklarını yeterli bulmamışlardır. Öte yandan yeter liliği yüksek iki im
kim, aydınlatma ve kanalizasyon sistemid ir ki, bunların oranları da % 7· 
9' lar civarındadır. 

3- Nasıl Bir Çevrede Oturmak İstenditi (Fiı.iki Çcvre Beklentis i) 

Türkiye genelinde ailelerin % 97'si yeşil a lanı geniş bina ve kat sayıs ı az 
yerleşim yerlerinde yaşamak istediklerini be l irtmişlerdir. Bu beklenti böl
geler itibariyle önemli bir değişiklik göstermernekıedif. 

C· Konut çevresinin sosyal şartlarıyta ilgili sonuçlar 

1- Bina Dııındaki Yakın Çevre İle Koııııuluk ilişkileri 

Türk ailelerinin % 72'si sokak düzleminde komşularının çogu ile llişki leri· 

nin iyi oldugunu belirtmişle rdir. Ilişkisi olmayanların oranı % S.O civarın· 
dadır . Iyi komşuluk ilişkilerinin en yüksek gözliktüğü yeT, Karadeniz böl
gesidir. 
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2· Komşuluk İlişkisi Kurulan M le Sayısı 

Türkiye genelinde sokak düzleıninde 6 aileye kadar samimi komşuluk 

ilişki s i içinde bulunma oranı % 46 civarında olmasına ka rş ılı k; ilişki ge
lişti rmeyen ailelerin oranı % 5.0 nisbetindedi r. Bu sonuç, bireyse lleşmiş 

yaşam biçimi n i tercih eden % ID rakamına yaklaşık bir degerdir ki, 
muhtemelen bu kişiler samimi ilişki kurmaktan kaçınmaktadırlar . 

3- Sokag-ın İnsanları Hakkında Görüşler 

Türkiye geneli değerlerine göre, egitim ve kültür düzeyi düşük ve nor
malin a l tında olan kişilerin oranı % 48 civarındadır. Normal ş ı kkın ın 

işaretlenme oranı % 40'tu. Iyi şeklinde cevaplama oranı % 9.0 olarak 
be li r l enmiştir. 

4- Çocukların Oynadıklan Yerler 

Türkiye geneli değerlemelerine göre, çocuk ların % 80'i sokaklarda oyna
maktadır . Bina ve çocuk bahçelerinde oynayan "bahth" çocukların ora
nı ise sadece % 14 düzeyinded ir. 

S- Soka kta Yaşayan İnsanlarla ilgili ŞikaycUer 

Türkiye genelinde ailelerin % 70'i, sokağında yaşayan insan larla ilgi li 
bir şlkayeti bulu nmadığını ·b ild irm i ştir. En fazla şikayet, sokağın temiz 
tutu lmaması ve çevreden gelen gürültü kon usundad ı r. Özellikle okulda 
okuyan gençlerin büyük bir bölümü gü tlil tüden şikayetç i o l m uştur. 

6- Ailelerin Konuta mı Yoksa Komşuya mı Öncelik Verdigi Husu

". 
Türkiye genelinde evi tercih edenler % ıo, komşuyu tercih edenler % 
80 c ivarındadır . Sosyo-ekonomik değişken ieric yapılan karş ı laştırmalar, 

yaşın artm as ı y la birli kte komşu önemli tercihinde art ı ş l ar o ld ugunu 
göstermekte, öte yandan eğitim düzeyinin yükselmesiyle "ev" ve "kom
şu" nu n dışında başka faktörlerin önemi artmış, ev ve komşu tercihi nis
bi olarak azalmıştır. 

7- Yaşamak istenilen Sosyal Çevr e 

Türkiye geneli nde aileler % 65 gibi bir oranla "samimi i nsanların oldu
ğu" bir çevrede yaşamak istemektedirler. Ikinci s ırada % 22'lik oranla 
"dost ve a kraba l arın " bulundugu çevrede yaşamak isteyenler ve üçü ncü 
sırada , % 11 'li k oranla, "herkesin kendi işiyle meşgulolu p , birbi rini ra
hatsız etmediği " bir çevrede yaşamak isteyenler gelmektedi r. 

D- Binanın fiziki imka n ve c;zellikleriyle ilgili sonuçlar 

1- Binanın Bahçesi Varsa Kaç Metreka re Olduğu 

Türkiye genelinde ailelerin yaklaşı k % 38'i bahçesi olmayan binalarda 
oturmaktad ı r l ar. Bahçesi olanların en büyük kesimi ise 11 ·50 mI 'lik bir 
alana sahiptir. 

ID 
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2· Bahçede Yeşillik Bulunması ve Çocuk la rm Oyna ma Durumu 

Bulgular mevcut bahçelerin sadece % S.O'inde yeşillik bulunduğunu gös· 
termektedir. Bazı ailelerde yeşilıik bulunmasına rağmen çocukların oyna· 
masına müsait olmadığı dile getirilmiştir. 

3· Ot urulan Binaların Kat Sayısı 

Türkiye genelinde birinci sıradaki büyüklük, 2·3 katlı yapı la r; ikinci sırada 
1 katlı yap ı lar, üçüncü sırada ise 4·S katlı yapılar şeklindedir. Ülkemizde 
tek katlı ve çok katlı binalar yerine 2·3 katlı binalara doğru bir yönetimden 
sözedilebilir. 

4· Binadaki Da ire Sayısı 

Türkiye'de tek daireli yapılarda oturanların oranı % 34; 2·5 daireli yapılar· 
da oturanların oranı % 37; 6·9 daireli yapılara otu ranların oranı % ]O'dur. 
Buna göre, ailelerin yaklaşık % 80'i yoğun olmayan konut mekanlarında 
yaşamaktadır. 

5· Bina da ki İmkanlar 

Binada konfor özellikleri sayılabilecek mevcut imkanla rı n başında "su 
deposu" gelmektedir. Ikinci sırada kalorifer t!'!sisatı ve üçüncü sırada ise 
düşük bir oranla hidrofor tesisatı bulun maktadır. 

6· Binanın Bölümleri 

Binalarda en fazla kömürlük bul unduğu bildirilmiştir. Ikinci sırada dü k· 
kan·büro, üçü.ncü sırada ise kapıcı dairesi yer almaktadır . 

7· Binada ki Rahatsız Edici Hususla r (Bina Şikayetleri) 

Ailelerin yaklaşık % SO'si binalarından herhangi bir şikayetleri bulun· 
madığını bildirmiş lerd i r. Bu sonuç bina ların genelde "genç" olmasından 
da ·kaynaklanıyor olabilir. 

8· Nasıl Bir Bina da Oturma k 

Ailelerin beklenti ve özlemleri değerlendirildiğinde, % 66'lık kesimin tek 
katlı, % 20'lik kesimin ise bağımsız bahçeli iki katlı evde yaşamak istedik· 
leri anlaşı lmıştı r . Apartmanlarda yaşamak isteyen lerin oranı % 10 kadar· 
d ı r . 

E- Binadaki sosyal ilişkilerle ilgili sonuçlar 

1· Aparlmanıarda Dair e Sak inlerinin Karşılıklı Komşuluk 

İlişkileri 

Apartmanlarda yaşayanların komşuluk ilişkilerinin zayıf olduğu şek lindeki 

genellemeye karşın; araştırmaya katı lan l arın üçte ikisi aynı binadaki kom· 
şu ların çoğu ile iyi ilişki içinde olduklarını belirtmişlerdir. Soruyu cevap· 
l ayanların yaklaşı k % 2S'lik bölümü; az sayıdaki sakin ile iyi ilişki içinde 
oldukların ı , % S.O'lik bir bölümü ise "hiç bir komşuluk ilişk isi kurmadık· 

larını" dile geti rm işlerd i r. 
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2- Binada Kaç Aile İle Samimi Komşuluk İlişkisi İçinde Bulunduğu 

Türkiye genelinde samimi olunan en fazla aile sayısı birinci sırada "1-2 
aile", ikinci sırada ise "3-4" aile grubudur. 

3- Komşulardan Hangi Konularda Şikaretçi OIunduğu 

Genelde ailelerin % 80'i komşularından bir şikayeti olmadığın ı belirtmiş

lerdir. En yaygın şikayetler, bitişik daireden gürültü gelmesi, binanın müş

terek kullanılan kısımlarının temiz tutulmaması ve halı gibi şeylerin sil
kelenmesi konusundadır. 

F- Konutun fiziki özellikleriyle ilgili sonuçlar 

1- Yaşanılan Konutun Kaç Metrekare Olduğu 

Türkiye'deki konutlann % 30'unun 85-100 m2; % 20'sinin 101-120 m2; % 
12'sinin 120 m2 den büyük olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre mevcut 
konutların % 62'si 85 m2' nin üzeri ndedir. Türkiye'de aileler genelde 
büyük evlerde yaşamakta ve daha sonraki sorulardan da anlaşıld ığı gibi bu 
büyüklüğü yeterli görmeyerek daha büyük konutlarda yaşamak istemek· 
tedirler. 

2· Apartman Türü Yapılar~a Ailelerin Oturdukları Katlar 

Araştırma bu lgularından, apartmanlarda yaşayan ailelerin % 34'ünün giriş 
katında, % 3.0'ünün bodrum katında, % 20'inin en üst kat ve % 42'sinin 
ise ara katlarda oturdukları belirlenmiştir. Genelde bodrum katlarının 
yaşama mekanı olarak tercih edilmediği anlaşılmaktadır. 

3- Konuta Girmeden Önce veya Girdikten Sonra Yapılan 
Değişiklikler 

Türkiye genelinde konutların % 80'inde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

Yapılan değişiklikler arasında en yaygın olanlar balkonun kapatılması ve 
mutfağın büyütülmesidir. Bi rlikte i şarettenen şıklar dikkate alındığında en 
fazla yine bu iki değ işikliğin işaretlenmesinden, balkonun zaman" zaman 
mutfağın büyütülmesi amacıyla kapatıldığ ı yönündedir. Ikinci sıradaki 
değişiklik, iki odanını bir leş ti rilerek daha büyük bir oda elde edilmesidir. 

4- Salon veya Odalardan Birinin Sadece Misafirler İçin Ayrılması 

Türkiye genelinde konutların yaklaş ık yarısı misafir odası ayırırken diğer 
yarısı ayıramamaktadı r . 

5· Yemeklerini Genellikle Ne Üzerinde Yiyorlar 

Türkiye genelinde ail elerin yaklaşık yarısı yemekl erini yer sofrasında 
yemektedirier. Masada yiyenlerin oranı % 46'dır. 

6- Yemeklerin Hangi Odada Yendiği 

Aileler birinci sırada % 47'lik oranla oturma odasında, ikinci sırada % 28 
gibi bir oran la yemeklerini mutfakta yemektedirler. 

iii 
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7- Komıtta Çamaşır Genellikle Nerede Yıkamyor 

Türkiye geneli nd e aile lerin yaklaş ık % 73' ü çamaşırlarını ban yoda 
yıkamaktadırlar. % ll ' lik kesim "diger" şıkkını işaretlerken % 8.0'j llOlü % 
8.0'i de mutfağı i şarellemişlerdir . 

9- Konutun ıSıtılması 

Türkiye genelinde konutlarm % 85'1 soba, % ı ı 'i kaloriferle ı s ıtılmaktadır. 

Kalorifet le ısman ailelerin en büyük o ranına Trakya, Batı Anadolu ve Iç 
Anadolu bölgelerinde rastlanılmı ştır. 

10- Konutun Genel Değerlernes i 

Aileler yaşadıkları konutları % 50 oranında vasaı-normal; % 25 oranında 
iyi; % 12 oranında ise kötü olarak değer l endirmişlerdir. 

11 - Banyo iıe ilgili Şikayetler 

Ailelerin yaklaşık % 50'si banyolanndan bir şi kayetleri olmadığını belirt
mişti r. Şikayellerin başında banyonun küçüklüğü ve havalandırma prob
lemi gelmektedir. 

12- Mutfakla ilgili Şikayetler 

Ailelerin yak laşık % 43'ünün mutfaktan önemli bi r şikayeti olmadığ ı an
la şılm ıştır. Belirtilen sorunl arın başında " mutfağın küçüklüğü", "yemek 
yeme imkanının bulunmamas ı "; "kiler ve balkonun bulunmaması" , 

"hava l a ndı rman ın yetersiz o l uşu " ile "yeterli miktarda güneş ış ıgı ala ma
mas ı " gibi hususlar gelmektedir. 

13- Salonla ilgili Şikayetler 

Ailelerin % 56'51 salon larından bir şikaye t i bu l unmadığını beli rtmişlerdir. 

Diğer ai lelerden gelen şikayetle r , salonun küçüklüğü konusunda yoğunlaş 

mı şt ı r. Bunu, salo nun eşyaların yer l eş tir i lmesine uygun o lmadı gı ve 
salona bağlı balkan bulunmaması şikayeti izlemektedir. 

14- Odalarda iıgili Şikayetler . 

Ailelerin % 50'si odala rında n ş ikayeti bulunmadığını beli rtmişlerdir. 
Şikayetler, odaların sayısının az olması ve boyut bakımından küçük olması 
konularında odaklanmaktadır. Daha dli şük yüzdele rl e, pence relerin 
konumundan ve odalara salondan geçi lerek ulaş ı lmasında n şikayet edil
miştir. 

15- Oturulan Konutta Yapılması Dii.şiinülen Değişiklikler 

Bu soruyu cevaplayan ailelerin % IO'u ko nutlarında hi ç bir değ i şik l ik 

düşünmezken, % 51 ' j kat veya oda-göz sayı sında değişiklik yapmayı plan
ladıklarını , % 23'0 ise evlerini daha konforlu ve rahat hal e getirmeyi; % 
6.0'sl da bakım ve onarım değişiklikle r i yapmak istedikleri ni belirtm işler

dir. 

16- ideal Konut Diizeni 

UNasıl bir ko nutta yaşamak istiyorsun uz]H sorusuna gelen cevaplardan, 
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mutfakta yemek yeme imkanın ın en fazla aranılan özellik oldugu, bu nu 
ebeveynin ayrı bir banyosunun bulunmas ı i steğinin takip ettigi anlaşıl
maktadır . 

17· Ailenin Gerçek ihtiyacına Cevaı' Verecek Konutun nacmi (nı') 

Aileler bi rinci s ı rada, % 39 gibi bir oranla 101·129 m2'lik konuta ihtiyaç 
duyduklarını belirtirken, ikinci sırada % 31 'lik oranla 120 m2'den büyük 
konut talebinde bulunmuşlard ı r. Türkiye genelinde 100 m2 den büyük 
konutla rın ihtiyaçlarını karşılayabilecegini düşünenleri n oranı % 70'dir. 

G- Konut ünitesinde sosyal ilişkilcrlc ilgili sonuçlar 

1- Konuta Ayda Kaç Defa Yatısız Mis<tfir Gelmektedir 

Türkiye geneli verilerine göre, ı -s defa yatı sız misafir kabu l eden ailelerin 
oranı % 41 di r. 6-12 defa yatı s ız misafir kabul edenlerin oranı ise % 27'dir. 
Buna göre ailelerin yaklaşık % 70' i ayda 1·12 defa misafi r kabul edenler 
grubuna girmektedir. Ailelerin % 40'1 haftada bir; yak laşık % 30'u ise 2,5 
günde bir yatı s ı z misafir kabul etmektedir. 

2- Konuta Yılda Ortalama Kaç Defa Yatılı Misafir Gelmektedir 

Ailelerin % 4·S' i yaklaşık 2.5 ayda bir misafir kabul etmekte, % 19'u ise ay
da bir yat ılı mi safi r ağırlamaktadır. Bu arada, hiç yatılı misafi r gelmediğ i ni 

söyleyenlerin oranı % 14 olarak belir l enmiştir. Buna göre Türk ha l kının 

hemen hemen yarısın ın 2,5 ayda bir yat ıh misafir kabul etmesi, misafirlik 
geleneğinin büyük ölçüde devam ettigi n i göstermektedir. 

3. Bayramlarda Kom~ularıa Ziyaretlcşme 

Ailelerin % 72' si bayramlarda komşu larıom çoğuyla ziyaret l eştik l e rini 

belirtirken hiç ziyaret yapmayanlar % 4.0 civarında çıkmıştır, 

4. Yatısız Misafirleri / Aynı Oda larda Ağırlanıa Durumu 

Kadlf1 ve erkekleri aynı mekanda ağırlayanla r % 57 ile en yüksek oranı 
oluşturmuştur . % 24' lük kesim yak ın lı k derecesine göre degişir cevabını 
verirken, % i 6'hk kesim ayrı mekanda ağırladıklarını belirtmişlerdir. 

S. Konut içindeki Sosyal Sorunlar 

Türk halkın ın % 6S'lik kesimi herhangi bir aile sorununa sahip olmadık
l a rı nı belirtirken , % 12' lik kesim çocukların kavga etmele rini, % 5.0 
civarında bir kesim ise odaların ye ters izliğinden kaynaklanan tartışmaları 

dile getirmiş l e rdir. 

6. Oturulan Konuttan En Çok Kimler Şikayetçi 

Ailelerin % SS 'i bir şikayeti olmadığın ı belirtmiştir. Şikayet edenler içinde 
birinci s ırada evin hanım i , iki nci sırada çocuklar ve üçüncü sırada evin 
beyi gelmektedir. 

7. Çocukların Evlenmesi Halinde Aynı ını; Yoksa Ayrı Evlerde mı 
Yaşamayı Tercih Ediyor? 

Türkiye genelinde ailelerin % 80'i çocukla rın ın evlenmeleri halinde ayrı 

ID 
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evde yaşamalarını istemiştir. Aynı evde yaşamalarını isteyenlerin oranı 
% 16 dı r. 

8. Evlenen Çocukların Ayrı Evde Yaşamalarını İsteyenlerin 
Gerekçeleri 

Sözkonusu sorunun cevap şıkl arı , "konut gerekçeleri", "sosyal gerekçeler" 
ve "ekonomik gerekçeler" biçiminde düzen lenm iştir . Türkiye geneli deger
lendirmeleri, aileleri n ayrı yaşama gerekçesi olarak "sosyal ilişkilerin iyi ol
ması " görüşOnü ön plana çıkardıklarını göstermektedir. Ekonomik gerek
çeleri ikinci ve konut gerekçeleri, düşük yüzde ile, üçüncü sıradadır. 

9. Evlenen Çocuklarıyla Aynı Evde Yaşamak isteyenlerin 
Gerekçeleri 

Türkiye genelinde ailelerin % 12'si ilişkilerin daha iyi olacagı düşüncesiy . 

le, % 7.0'si ekonomik gerekçelerde, % 1.0' i ise konut gerekçeleri nedeniyle 
evlenen çocuk1arıyla birlikte yaşamak istediklerini bel irtmiş lerd i r. 

H- Gençlerin görüşleriyle ilgili sonuçlar 

ı. Gençlerin Konut Çevresiyle ilgili Şikayet ve Beklentileri 

Türkiye genelinde gençlerin % 4.0'0 sosyo-kültürel merkezlerin; % 2,S'u 
spor alan larının; % 1.0'i de parkıann yetersiz l iğinden şikayet etmişt i r. 

2. Gençlerin Bina İle İlgili Şikayet ve Beklentileri 

Gençlerin % 4.67'si bahçenin yeters izliğinden % 2.17'si bina içinden kay
naklanan gürültüden şikayet etmişlerdir. 

3. Gençlerin Konut Ünitesi İle İl gili Şikayetler i 

Türkiye genelinde gençlerin konut ünitesi ile ilgili birinci sıradaki şikayet
leri ayrı bir odaların ın bulunmaması, ikinci sıradaki şikayetleri ise ev
lerinin arkadaş ağırlamaya müsait olmamasıdır. Ayn bir oda bulunmaması 
konusunda en büyük şikayet Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu böl· 
gelerinden gelmişt ir. 

II. Öneriler 

Gelecekte ailelerin insanca yaşayabileceği sağlıklı ve güzel çevrelerin oluş· 
turulabilmesinde Türkiye için S ana ilke esas alınmalıdır: 

• Ça rpık kent1eşme ve çevre oluşumu engellenmeli, 

• Şehirleşme ve konut israfı önlenmeli, 

• Toplumumuz için evin anlamı ve temel özellikleri belirlenmeli, 

• Yüksek kültüre dayalı mimari ve çevre için standartlar düzeyi geliştiril· 

meli, 

• Yen i yerleşim alan ları gerçekleştirilme li ve yeni çevrelerin oluşumu des· 
teklenmelidi r. 
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ı. Ülke İçin Uzun Vadeli ve 
Kısa Vadeli Eylem Planları 

Ülke Şehirleşmesi ve Konut Üretiminin 
Uzun Vadeli Planı 

Gelecek için herhangi bir görüş geliştirebiimek, geçmişin tarihi o l uşumunun ve 
varı lan noktan ın bilinmesine, amaç l arın beli rlenmesine bagı ı dır. Rapordaki 
açıklama l ar, Türkiye'nin yerleşme düzeni, şeh i rleşme biçim'! ve konut sorunları 
açısından ta rihi ve bugün belirlenebilecek hedefleri ana hatla r ı ile ortaya koy' 
mayı amaçlıyor. 

Eldeki verilere göre, raporda ülkemizde önümüzdeki 30 ile 40 yıl içerisinde 
ka,rşılaşacagı yerleşme meselelerine ve konut ihtiyacına da işa ret edildI. 

Özet olarak, gecekondu yenilenmesi dahil olmak üzere; önümüzdeki 30·40 yıl 
İçinde takriben şehi rlerde SS milyon kişiye; kırsa l alanda da 15 milyon kişiye 
yen iden konut i nşa etmek mecburiyetinde oldugumuz gü n kadar aşikardır. 

Bu i htiyacın karşılanmasının çok zor o lduğu bilinmekle beraber ülkemizin 
gelecegini belirleyecek bir fırsat oldugu da aş ikardır. 

Bu görevin başarılması için takib edilmesi za mri olan pol it i kaları ve uygu
lanacak stratejileri aşağıda özetle sunuyoruı. Bu özet taslağın ayrıntıları ile en 
kısa zamanda geliştirilmesi kaçınılmaz bir sorumluluktur. 

ı. a- Tasa rrufa riayet edilmeli. Eldeki mali, iktisadi, maddi, fikri ve kültürel 
kaynaklar en iyi şeki lde kullaııılmalı, bu ala nl arın hi ç birisinde israfa 
müsaade edilmemelidir. 

b- Tasarru fu şehirleşme alaııı nda gerçekleştirmek, SS milyon k i şiy i , ye ni 
şehirlere yatırım ve işle tme ma li yet i düşük olan ihtisas şehir l erin in 

o luşturduğu yıldız kümesi (G ALAXIE) şek li ndeki metropoller ku rarak bu 
şehirlere yer l eşti rmeye bağlıdır. Ancak bu sayede mevcud şehirle re nüfus 
yığılmasına ve şehirlerdekı yık-yap yoluyla yahut yoğunlaşma sebebiyle 
şehir yatırım ve işletme masraflarından tasarruf edilebilecektir. 

Bu durumda nüfus yığılması sebebi ile mevcud şehirlerimizde devam edegelen 
sürekli inşaatın ve altyapı yatırımlarıllin sını rlanması sağlanabilecek, nüfusun 
yeni şeh i rlere çekilmesi ile de hali hazır şeh i rlere nüfus çeken ya nlış strateji
lerin sebeb olduğu tahribata ve israfa, son verilebilecektir. 

c- Konut üretiminde yoğun yerleşmelerin çeşitli iktisadi, sosyal, idari, ah laki 
mahzuıla rı na son vermek ve sağlı k lı , ucuz, insanların katı lımına imkan 
veren ve toplumun üretici güçlerinin ve insanların önündeki engelleri 
kaldırarak, yapabili-r kılınma larmı sağlamak gerekir. Bunun için ufki , 
yoğun yerleşme düzeninin yani bir, iki, üç katlı bahçesi olan evlerden 
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teşekkül eden mahalleierin bütün yeni şehirlerin iskan alanlarında uygu· 
Ianması tercih edilmelidir. Bütün bu süreç içinde de konut ve şehir üreti· 
minin Devletin değil; insanların ve toplumun yapıcı organ ve güçlerinin 
spekülatif olmayan üretim faaliyeti haline getirilmesi gereklidir. 

d · Bu yen-i şehirl erin iosası sırasında konutun teknik, kültürel,mimarı 
. kalitesini sağlayacak standartlar düzeninin, konutun mimari strüktünel 
elemanlarının , sanayi üretim yolu iı~ üretilmesini gerçek l eştirmeye 

imkan vereceği aşikardır . Bu mimari standartlar düzeninin ülkede mev· 
cut bulunan üst düzeyde düşünce ve tasa rım yeteneğine sahip bir 
kadroyla mahalli mimarlık kadrolarının müşterek çalışması sonucu 
gerçekltiştirilip uygulanabileceği de tabiidir. 

Böylece,ülkenin her noktasında, her gelir seviyesine mensup ailelere en üst 
teknik ve kültür·mimari düzeye sahip konutların üretilmesi de sağlanabilecek· 

tir. 

e- Yukarıdaki amaçları gerçekleştirecek merkezi, bölgesel ve maham idari 
yapı düzenlemeleri hemen yapılmalı ve uygulanmaya konulmalıdır . 

Sistemin ileriki işleyiş ihtiyaçları gözönünde tutularak gerekli eğitim program
ları da oluşturulup uygulanmalıdır. 

n. Önümüzdeki 30 ile 40 yıllık süre içinde mevcud şehir l e rde konut stokları 
i yileş.tirilmeli, özellikle tarihi konut stokunu korumak için gerekli 
çalı şmalar ve restorasyon projeleri öncelikl e yapılmalıdır. Şeh irlerin 

arazj kullanış, ulaşım düzeninj i yileşti rmeye yön verici tarife, ücret, 
vergilendirme uygulamalarından yararlanı lmalıd ır. 

Şehirlerde ticaret faaliyetler inden alınacak vergiler, şehirlilik vergisi gibi gelir· 
lere ilaveten, şehir merkezlerinin kamu yararına, yatırım ve hizmet yapan 
kuruluşlarca sahjplenilmesinden sağla naca k geli rleri de mümkün kılacak 
mevzuat değişiklikleri sonucunda nüfus artış l arı dondurularak, eski mevcud 
şehirlerin sıhhileştirilmesi için gerekli kaynaklar da sağlanmalıdır. 

Ülke Şehirleşmesi ve Konut Üretimi İçin 

Beş Yıllık Eylem Planı 

1995·2000 Yılları 

Ülkenin 30·40 yıllık uzun vade li sorunların ın çözümü iç in 1980 yılında 
ekonomik politikaları değiştiren 24 Ocak Kararları gibi şehirleşme ve konut 
üretiminde de bugünkü ol umsuzlukların sebebi olan mevzuatın politika ve 
stratejilerinde köklü değişiklikler yapılmalı ve böylece ülkenin geleceğinin kur
tanıması için zaruri, hukuki, idari çerçeveler tesis edilmelidi r. 

Bu kararlar HABITAT ILKonferansının ana konuları olan, 

a) KATILIM 
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b) DEVAM EDEBiLiRLİK 

c) ADALET ÜZERE OLMAK 

ve insanların ile toplumun yapıcı güçleriııin önlerindeki engelleri kaldırarak, 
bunların YAPABILIR kılınması gibi amaçlar 1995-2000 yılı döneminin daha ilk 
yılında gerçekleşti ri lmelidir. 

Ancak bu amaçların tamamına ulaşabilmek için: 

1) Yeni şehirle rin kuruluş yerlerini, büyüklüklerini belirleyen, ülke ve bölge 
a raştırmaları ve planlaması yapacak gerekli programları hazırlayacak, 
yen i şehirlerin arsa temini ve dış altyapı tesislerini geliştirmek için pro
gramlar ı gerçekleştirmeye yeterli bütçe tahsislerin i sağlayacak, bu pro
gramların uygulanmasını takib edecek bakanlıklar üstü Başbakanlığa 
bağlı bir Şehir ve Konut Müsteşarlığı kurulmalıdır. 

2) Kamu tarafından dış altyapı bağlantıları gerçekleştirilmiş arazi üzerinde 
kurulacak şeh rin planlama işlerini ve iç altyapı yatırımlarını, bu 
şehirlerin sanayi parkıarını ve sosyal donanım tesislerini gerçekleştirecek, 
konut arsalarım tasarımc ılara, konut üretecek kuruluş veya kişilere vere
cek GELIşTIRIcı (Developper) lerin çal ı şma kar esaslarını belirleyecek 
mevzuat gerçekleştirilmelidir. 

3) Yeni şehirlerin merkezi iş alanlarının kamu yararına kar amacı gütmeyen 
ve şehir hizmetlerinin sosyal donanım tesislerinin gerçekleşmesi için 
vücuda getiri lm iş müesseseler ve vakıflara mal ed i lmesi ve bu 
yatırımların ile hizmetlerin, bu kuruluşlar eliyle gerçekleştirilmesini, 
mahaııelinin mahalle nin idaresi, bakımı , mahalleye ai t tesislerin 
işletilmesi için Ilasıl teşkilatlanıp çevresinin doğrudan yönetimine 
kat:lma şeklini düzenleyen yasalar ve mevzuat en kısa zamanda gerçek
leştirilmelidir. 

III. Bu yeni yasal ve idarı yapı çerçevesinde, ülkenin farklı bölgelerinde 
bölgesel mimari standartların oluşturulmasıııı sağlayacak çalışmaların 
en kısa sürede ikmal edilmesi; bu standart l arın uygulaması ve 
kesinleştiril mesi için her bölge de bir veya birkaç yeni şehir pilot projesi 
başlatılmalı ve bitirilmelidir. 

Pilot projelerde denenecek konut üreti mi n de veya mahalli mimarlık 
kültürünün muhtevası ile 'uyum içinde mimari eleman standartlarının üretim 
şeklinin rasyoneııeştirilerek geliştirilmesi veya sanayi leştirilmesi, bu standart
ların üretimi ve uygulaması başlatılınalıdlL 

KATILIM, DEVAM EDEBILIRLIK, ADAL ET ÜZERE OLMAK ve ki şilerin ve 
yap ı mcı kuruluşların YAPABILIR hale gelmeleri ile önlerindeki ENGELLERIN 
kaldırılması için, pilot proje olarak bu projelerden yararlanılmalıdır. 

Projelerin mahalli mimarinin muhtevası ile uyum içinde en yüksek mimarlık 
ve kültür değerine sahip olacak şekilde farklı gelir düzeylerine mensup ailelerin 
ihtiyacına cevap vermesi ve toplumsal ayırımcılığa yol açmadan gerçekleşmesi 

sağlanmalıdır. 
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Bu uygu l amanın şeffaflığı mutlaka bütün safhalarında tesis edilmelidi r. Bu 
pilot projelerde şehri n , mahallenin, konutların inşası safhasında bu evlerde 
oturacak, yaşayacak insanların doğrudan katılım ı ile tasarımın gerçekleştirilme

si, mahalleierin ve mahalleni n doğrudan kat ı lı m ı ile iş l etilmesi ve yönetilmesi 
temin edil melidir. 

Bu dönemde krediler esas itibariyle bu projelere yöneltilmelidir. 

II. Küresel Eylem Planı 
Ülkelerin kendi sorunlarını şehirleşme ve konut üretimi açısından nas ıl çöze
ceklerine ait yaklaşımla r , benzer sosyal, ekonomik şartlara sahi p diğer ülkeler 
içi n örnek teşk il edebilecektir. 

Özellikle 19. as ı r sömürgeciliğinin kaynaklarını sömü rdüğü ve mahalli üretim
yönetim sistemlerini bugünkü fukaralık düzeyi ne mahkum ettikleri ülkelerde 
de Türkiye için öngördüğümüz amaç politika ve stratejiler mahalli gerçeklerin 
zarurı kıld ığ ı değişme ler yapıla rak uygulanmalıdır. 

Türkiye, nasıl geceko nduların ıslahı ve artan nüfus sanayileşme ve tarımın 
sanayileşmesi sebebi ile kırsal alanlardan şeh i rlere göç eden nüfusa inşa edeceğ i 

yeni kon utla r ı, yatırım ve iş l e tme masrafı en az olan ihtisas şehirlerinin yıldız 
kümesi (Galaxie) şeklinde yer leşmeler olarak inşas ı nı öngörüyor ise kaynakları 

k ı t olan bütün fak ir ülkelerin de aynı yolda hareket etmesi öngörülmelid ir. 

Ülkemizde, nas ı l önü müzdeki 30-40 yı l bütün kaynaklar, temiz ortamlarda 
sağlıklı şeh irl eşmeni n gerçek l eştirilmesi ne ve va ro lan şeh i r l e rdeki ta ri hi 
mimarlık mirasın ın korunmasına tahsis edilip mevcud şeh i rlerin gelecek 3-40 
yı l içinde kendi kaynakları ile kendilerini sağlık l ılaştırmaları öngörülüyor ise 
bu ülkelerde de aynı yaklaş ı mın uygulanmas ı , tipik küresel eylem planının asli 
ilkesini oluşturnahdır. 

Diğer tarafta n nas ı l Türkiye kendi yerleşme düzen inde adalet üzere o lma 
ilkesi n in gereği olarak ülke yerleşme düzeyinde rnevcud iktisadi dengesizlikleri 
bertaraf etmeyi öngörüyor ise; aynı şe kild e bu ülkelerde de ülke yer l eşme 

düzeyindeki dengesizlikl erin bertaraf edilmesini , bütün dünya ül keleri için 
tavsiye edebilir. 

Kü resel Eylem Planı ' nın temel mese lesi dün ya üzerinde yerleşm e düzeyi 
bakımından mevcud dengesizliklerin nas ıl a şı lacagıdır. Bu konuda yapılacak i ş 

ise bu dengesizl iklerin , insan ıı gın bir bö lüm ü aç ve evsiz iken, di ge r 
bölü münün i srafı , hayatın tabii parçası llaline getirmiş olmasının hastalıklarını 
yaşamasına ve bu is rafın gereksiz üretiminin beraberinde get i rd iğ i çevre kirlen
mesine sosyo kü ltü rel sorun lara da çare olacak şekilde israfa son verecek eylem 
program l arının hazı rl anmasıdır. 

Zengin ülkelerin bügün yard ım adı altın da fakir ülkelere aktardı kları son dere
cede küçük miktardaki katkıla r, bu fak ir ülkelerden transfer ettikleri tabii kay
naklar ile insan gücüne karşılık oluşan borçlarının çok küçük bir k ı smıdır. 
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Fakir ülkelerin sömürgeci yaklaş ı mlar ile zedelenmiş, yok edil miş mahali 
tekniklerinin kültü rel muhtevalar ile birlikte tekrar kullanılır hale geti rilmesi, 
bu ü lke insanlarının şahsiyetlerini koruma ve bu çerçeve içi nde yapabilir 
kılınmalarının sağla nması, bu amaçla yapabili rli klerinin önündeki mahalli 
engeller yanında sömürgecHiğin bir uzantısı olarak, yabancı teknokratık 

çözümlerğe ve bu ülkelerde olumsuz etkiler yol açan maha lli gerçekleri dikkate 
almıyorsa yaklaşımla ra da son verilmelidir. 

Bu ülkeler ve toplumların insan larını yapabilir kılmak amacıyla katılım devam 
edebilir, ADIL düzenin kurulması bir ülke yerleşme, konut üretiminin farih!, 
mimari, kültürel çözümlerin muhtevası ilc uyuml arı sagla bu mimari 
geliştirme lerine yardım edilmelidir. 

Bu ülkelerin fukaralıklarına ve ka yna k yetersizlikl erine son vermek üzere, 
bugünün zengin ülkelerinin iki asırdır onlara oluşa n borcunu, geri ödemek 
üzere bir bo rç ödeme planı vücuda getirilmelidir. 
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