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Toplu  Konut  Idaresi  Sayin  Baskani, Sayin Genel Sekreter, Sayin Genel 
Müdürler,  Saygideger  Konuklar, Sevgili Meslektaslarim, Türk Basininin ve 
Televizyonlarinin Degerli Temsilcileri. 
 
Konusu "Konut Sektöründe Prefabrikasyonun Yeri" olarak belirlenen ve 
ülkemizin en köklü basin organlarindan Dünya Gazetesi ile birlikte 
düzenledigimiz Panelimize hos geldiniz. Sizleri  Yönetim Kurulu adina saygi ile 
selamliyorum. 
 
 
Degerli Konuklar; 
 
Bugün Türkiye bir refah ülkesi olmak zorundadir. Bu nedenle  hizla 
sanayilesmelidir. Hizla  sanayilesmenin en agir bedeli ise kentlesme ve konut 
sorunudur. 1960 yilinda toplam nüfusumuzun  % 24'ü kentlerde yasamakta idi. 
1992'lerde bu rakam % 54 - 55 seviyesine ulasmisdir.  2000'li  yillarin basinda bu 
rakam  % 75'i asacaktir. Eger bu trend ve rakamlar dogru ise - ki  dogrudur,  
kentlerimizde önümüzdeki  8 yil içinde en az 2.000.000 yeni konuta ihtiyacimiz 
olacaktir. Bugün Türkiye'nin konut açigi Devlet Planlama Teskilati verilerine göre 
400.000  civarinda tahmin edilmektedir. Konunun neresinden bakilirsa bakilsin, 
yalniz önümüzdeki yillarda Türkiye yaklasik 100 Milyar Dolar civarinda  bir 
kaynagi yeni kent konutlari üretimi için ayiracaktir. Bu veriler konunun sayisal 
boyutlaridir. 
 
Diger taraftan üretilmekte olan konutlarimizin ve kentlesmemizin sonuçlarindan 
kimse memnun degildir. œehirlerimizin noksan ve sagliksiz altyapilari, konut 
üretimindeki bilgisizlik, yetersizlik, yapi fizigi gereklerinden yoksunluklar, 
kullanilan dogal ve maddi kaynaklarin adeta çar-çur edilmesi, her depremde 
büyük maddi ve manevi kayiplar, kamuoyumuzun genis bir bölümü ile birlikte 
Türkiye Prefabrik Birligini  de derinden üzmektedir. Üstelik gelismis ülkelerde 
gördügümüz, izledigimiz sehirler ve konutlar, temiz ve saglikli kentler, içinde 
yasayan insanlarin mutlulugu hislerimizi imrenme ve gipta etmenin ötesine 
tasiyarak, benim ülkem neden böyle degil diye üzüntülerimizi agirlastirmaktadir. 
Hele 2000'li yillara yürürken dogal güzelliklerimizi hiçe sayarcasina, Türk 
insaninin  "konut ve sehir kültürü" yokmus gibi  kentlesmeye  ve konut 
üretimlerine devam edilebilmesi en hafif tabiri ile düsünen kamu oyunda saskinlik 
yaratmaktadir. 
 
 



 

 
Degerli Konuklar, 
 
Ekonomimize adeta musallat olan enflasyon gelir dagilimi dengesini, ekonomik 
gücü az   fakat sayisi çok kesimlerin aleyhine bozarak ve konut edinme ümidini 
yok ederek büyük kentlerde mutsuz topluluklar yaratmaktadir. Ayni toplumda 
yasayipta, yasadigi ülkenin hiç bir kösesinde ailesi için,  küçük ve saglikli bir 
konuta sahip olmayan veya ilerideki yillarda   saglayabilecegi gelirle bile konut 
edinme ümidini yitirenler, mutsuzluga mahkum olurlar, toplumla yabancilasirlar. 
Bu insanlarin saglikli barinma ihtiyaçlari çözümlenmedigi sürece, mutsuzluklari 
devam edecektir. Ve belki, sayilari artinca toplumsal düzeni zorlayacaklardir. 
Diger kelimelerle kentlesme ve konut üretimi toplumlarin, refaha  ulasmalarinda 
önemli bir "istikrar" parametresidir. 
 
Konut üretiminin gündeme getirilmesi gerekli bir  diger önemli boyutunu da 
vurgulamak istiyorum. Saglikli kentlesme ve konut üretiminin sanayi toplumu 
olma sürecini hizlandirdigini ve hatta "bilgi toplumu" sürecine geçisin en önemli 
kilit taslarindan birisi oldugunu biliyor ve sezinliyoruz. Çagdas toplumlarda konut, 
artik basit bir barinma ihtiyacina cevap veren üretimin ötesinde anlamlar 
tasimaktadir. Insanlar ilk kültür ve aile-içi egitimini konutunda kazanir. Konut ne 
kadar saglikli bir ortam yaratirsa  bu kültür de o kadar saglikli olacaktir. Konutlar 
mozaiginden  œehirler - Kentler dogar. Kentte yasam kültürü konutta ve 
çevresinde sekillenir. Çagdas toplumlarda konut ve çevresinin islevi "sosyal 
kültür ve egitim ocagina" dönüsmüstür. Günümüzde insanin mutlu olmasi, 
yasamindan zevk almasi, daha çok üretebilmesi ve gelisebilmesinde, konutun 
fiziksel niteliklerinin ve çevre sartlarinin büyük önemi vardir. 
 
Degerli Konuklar ; 
 
Gerek parasal boyutu, gerekse sosyal istikrar boyutu ve gerekse degisen dünya  
degerleri çerçevesinde kazandigi kültür boyutu ile "konut" konusunu Türkiye'nin 
gündemine getirmek ve özellikle önemini vurgulamak istiyoruz.  Prefabrik Birligi  
olarak,  inancimiz o dur ki, bugün Türkiye'nin tutarli - akilci - isliyebilir - hizla 
sonuç aldiracak - sektörü yönlendirecek - düzenleyecek - iklimlendirecek konut 
politikalarina ihtiyaci vardir. Zaten imrenerek gözlemledigimiz çagdas ülkeler 
konut konusunda 1850'lerden baslayan ve devamli toplumun degisen sartlarina 
uyarlanan konut politikalari gelistirmisler, uygulamislar ve  bugünkü imrendigimiz 
sonuçlara ulasmislardir. 
 
Peki bu politikalari kimler olusturacaklardir?  Bu konuda görev kimindir?   Benim 
cevabim bu politikalari kimler uygulayacaksa onlar üretmeli ve topluma 
sunmalidir. Türk toplumu çogulcu demokratik siyasal yapida örgütlenmistir ve bu 
sekilde yönetilmekte kararlidir. Çogulcu demokratik yapinin vazgeçilmez unsuru 
siyasal partilerdir. Onlar Türk insanindan oy isteyecekler ve özgür irade hangi 
parti lehine tecelli ederse iktidar olacaktir. O halde, bu  politikalarin olusturulma 
yeri partiler ve onlarin "arastirma kurumlari"dir.  Sorunlarimizin sahipsiz ve 
büyümekte olmasinin en önemli sebebi,  belki  "partilerimizin gerçek arastirma 
merkezlerinin" olmamasidir. 
 
Artik Türk Toplumu partilerinden bilimsel tabana dayandirilmis, akilci politika 
önerileri beklemekte ve Türk Siyasetinin  "zarif ve teknik bir sanat" niteligini 



 

kazanmasini siddetle arzulamaktadir. Inaniyorum ki, bu arzu yalniz benim 
sesimde degil  büyük vatandas toplulugunun engin bagrinda yankilanmaktadir. 

Bu noktada  su soru akla gelebilir. Üniversiteler, diger  arastirma kurumlari, sektör 
temsilcileri ve basinin bu konudaki rolü ne olacaktir. œüphesiz bu kuruluslar 
politikalar için veri hazirlayacaklardir. Partilerin arastirma kurumlari bu verileri 
proses edecek ve halkimiza politika olarak sunacaktir. Parti iktidar olunca, 
hazirlanmis politikalarini uygulayacaktir.   Iste bu sorumluluk duygusu ile Türkiye 
Prefabrik Birligi Konut Sektöründe Türk Prefabrikasyon potansiyelini kamu 
oyunun dikkatine sunmak istemektedir. Tutarli bir konut politikasi çerçevesi 
içinde, hizli üretim, kalite, modüler tasarim, ekonomik yapi sistemleri, ileri 
teknoloji uygulamasi, genç Türkiye nüfusunun isteklerine uygun konut tipleri, 
saglikli altyapi, estetik çözümler, Türk insaninin kendi konutunu insa etme 
dinamiginden istifade ederek gecekondu olgusunu tekniklestirmek, yapi fizigi 
sartlari,  konut üretiminde enflasyonla mücadele, kitlesel üretim ve finansman 
iliskisi gibi konular alt basliklari olusturacaksa; bu konularda prefabrikasyon 
teknolojilerinin özellikleri büyük önem kazanma potansiyelindedir. Bugün 
Türkiye'nin en yetkili uzman ve uygulayicilari sizlerle  bu konulari  tartisacaklardir. 
 
Degerli Konuklar, 
 
Türk insani için kalitesiz konut üretimi, sagliksiz altyapi, çagdisi ve çirkin kentler 
yazgi ve kader degildir. En az diger çagdas toplum bireyleri kadar Türk insaninin 
da çagdas nimetlerden istifade etmek, yasamini mutlu geçirmek hakki oldugu 
inancimi sizlerle paylasmak istiyorum. 
 
Degerli Konuklar, 
 
Bu duygularla, panel organizasyonumuza  verdikleri destek nedeni ile  Dünya  
Gazetesi'ne; katkilari dolayisi ile degerli panelistlerimize birligimiz adina tesekkür 
ediyor ve katiliminizla anlam kazanan panelimizi açiyorum.    
 
Derin saygilarimla, 
 
 
 
 


