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Öz
Geçmişte olan geçmişte mi kalmalı yoksa geçmiş deneyimlerden ders mi çıkarmalı? Tarih, 
elbette egemenler tarafından yaz(dır)ılır ama bu tarih yazımı belleksizleştirmeye hizmet ediyorsa 
tersine çevirmek ve geçmişi unutturmamak gerekmez mi? Bu çalışmada ele alınan Emlak 
Bankası yaklaşık 20 yıl önce tasfiye proğramına alınarak bankacılık faaliyetleri sonlandırıldı. 
Sahip olduğu gayrimenkuller ise TOKİ’ye devredildi. Böylece, Atatürk ile başlayan modern 
mimari ve çağdaş kentçilik ilkelerini oluşturan bir dönem sona erdirilerek Emlak Bankası 
toplumsal bellekten silinmeye çalışıldı. Ancak, Türkiye’nin kentsel dokularında halen izlerini 
görebiliriz. Ürettiği kent parçacıklarıyla varlığının sürmekte olduğunu söyleyebiliriz. Son 
zamanlarda yıkım tehditi altında olan Ankara’daki Saraçoğlu Mahallesi gibi pek çok büyük 
ve önemli yaşam alanları, Emlak Bankası’nın kültürel mirasları olarak varlığını sürdürüyor. 
Banka’nın bu çalışmaya konu olmasının önemi,  bankacılık faaliyetlerinin ötesinde Türkiye’nin 
konut sorununun çözümünde oynadığı rolü, devletin konut alanına müdahale aracı olarak 
gördüğü işlevi ile ortaya çıkmaktadır. Dünyanın ve Ülkenin en zor koşullarında ortaya çıkıp 
75 yıl boyunca hizmet verdikten sonra, IMF’ye verilen bir niyet mektubu ile tasfiye edilmeyi 
hak etmiş miydi? Milyarlarca liralık mal varlığına varis olan TOKİ ile birlikte çalışamaz 
mıydı? TOKİ’yi ve özel kesim ağırlıklı bankacılık sektörünü kurtarma operasyonuna mı feda 
edildi? Bu çalışmada bu soruların yanıtları verilmeye çalışılmıyor. Bu çalışma, soruları daha da 
çoğaltmayı amaçlıyor. 
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Abstract
Should the past be in the past, or should it draw lessons from past experiences? Undoubtedly, 
history is written and printed by the rulers but if this historiography serves to memorize 
memory, Shouldn’t we remember the past? About 20 years ago, Emlak Bank was included 
in the liquidation program and its banking activities were terminated. Its real estate were 
transferred to TOKİ. Thus, a period of modern architecture and contemporary urbanism that 
began with Atatürk was brought to an end and Emlak Bank was tried to be erased from the 
social memory. However, we can still see the traces of this period in Turkey’s urban life. Many 
large and important living areas, such as the Saraçoğlu District in Ankara, which has recently 
been threatened with destruction, remain the cultural heritage of the Emlak Bank. Besides the 
banking function, Emlak Bank played an important role in solving the housing problem and 
operated as the most important intervention tool of the state in the residential area. Emlak 
Bank, which has been operating for seventy-five years throughout the history of the Republic, 
was liquidated through the IMF letter of intent. Why is this done? Couldn’t it work with TOKİ, 
the heir to billions of pounds of assets? Was the Bank sacrificed for the operation of rescuing 
TOKİ and the private banking sector? This study does not attempt to provide answers to these 
questions. This study aims to further replicate the questions.

Keywords: Housing problem, state intervention, Emlak Bank, TOKİ.

Giriş
Kapitalizmde konut sorununun, ekonomik kaygılarla ve bilinçli bir biçimde 
devlet eliyle yaşatıldığı söylenebilir. Özel kesimin en önemli, dahası ana 
yatırım kalemi olarak inşaat ve konut yatırımı, ekonominin sürükleyici 
sektörüdür ve kliantelizmle popülizmin uygun zeminidir. Aynı zamanda en 
güçlü rant alanıdır. Bu nedenlerle devletler konut alanına tam ve mutlak bir 
müdahaleyi uygun bulmazken, sorununun çözümsüzlüğünü iktisadi sistem için 
daha anlamlı ve gerekli görürler. Kapitalizmde mülkiyet hakkı sadece efektif 
talep sahiplerine tanındığı için, bir meta olarak kabul edilen konutun hakkı da 
parası olana tanınır. Sorun devam ettikçe bu sorunu denetim altına almak adına, 
anamalcı dizgeyi güçlendirecek önlemler demeti ile müdahaleye girişilir. Bu 
müdahaleler; bankacılık ve finans kesimini canlandıracak, mülkiyeti tabana 
yayacak, patron-adamı ilişkilerini güçlendirecek, özel girişimi kollayıp 
özendirecek türden sonuçlar doğurduğu sürece uygulanacaktır. 

Devletin bölüşüm alanına kliantelist müdahalesinin sonucunda ortaya çıkıp 
gittikçe keskinleşen mekansal eşitsizlikler, kentleşme ilkelerini siyasal 
tercihlerle göz ardı eden yerel ve merkezi yönetimler; konut sorununu 
bireysel bir tüketim sorunu olarak kabul edip bireysel tüketici kredileri ve 
ipotek kredileri ile kamuya ek yük getirmeden aşmayı hedefleyen politikalar 
yüzünden, konut sorunu, bugün Türkiye kentlerinin ama özelde büyük kentlerin 
temel sorunsalı görünümündedir. Sorun bir yandan lüks konut stoklarında artış 
diğer yandan düşük gelirli kesimlerin konut açığı ve deprem kuşağına uygun 
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olmayan, güvensiz konutlar şeklinde büyümektedir. Konut sorunun çözümü 
için yapılandırılan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ise 1990 sonrası faaliyetleri 
dikkate alındığında, sorun çözmekten oldukça uzak görünmektedir.

Türkiye’nin konut, kentleşme ve bankacılık tarihinde oldukça etkili görülen 
bir örnek, bir geçmiş deneyim olarak Emlak Bankası, bu çalışmanın konusunu 
oluşturmaktadır. Tüm siyasal ve ekonomik dönüşümlerden, politik kararlardan 
etkilenen; Türkiye kentlerinin biçimlenmesinde rol alan; kamu bürokrasisine 
ve KİT’lerde çalışan işçi sınıfına, ordu mensuplarına nitelikli konut alanları 
üreten ve bunu yaparken dört duvar bir çatı anlayışının, parsel düzeninin 
ötesine geçerek toplumsal donatıları ile birlikte yaşam alanları yaratan bir 
banka incelenmektedir. IMF ile yapılan pazarlık sonucu, 2001’de gözden 
çıkarılan, tasfiye edilirken Toplu Konut İdaresi’ni zenginleştiren ve bugün 
geriye Emlak Konut GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) olarak adı kalmış 
olan Emlak Bankasının konut deneyimi anlatılmaktadır. 2019 yılında yeniden 
bankacılık faaliyetlerine dahil edilen Emlak Katılım Bankacılığı ise faizsiz 
finans kuruluşu olarak, 1926’da Atatürk’ün isteği ile kurulan Banka’dan çok 
farklıdır. 26 Şubat 2019’da BDDK’nın katılım bankacılığı yapma izni verdiği 
Banka, icazet ile kurularak faizsizlik iddiasıyla faaliyete başlamıştır.

Çalışmada amaç, neredeyse Cumhuriyet tarihi boyunca, ancak ağırlıklı 
olarak 1980 sonrasında, konut sorununun ekonomik ve siyasi yapı ile olan 
bağlantılarını Emlak Bankası üzerinden ortaya koyarak, neoliberal iktisadi 
düzenek içinde biçimlenişini sergilemektir. Bu bağlamda, sorunu tanımlayıp, 
iktisat politikası değişmelerinden nasıl etkilendiğini göstermek ve bu düzlemde 
konut politikalarının ekonomik yapı ile karşılıklı ilişkilerini göz önüne alarak 
devlet müdahalesini tartışmaktır

Konut Kesimine Devlet Müdahaleleri
Türkiye’de konut kesimine devlet müdahalesi, genelde, bu alana doğrudan 
girmekten kaçınarak, daha çok sektörel yaklaşımla ve finansal yük altına 
girmeden gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yetersiz 
sermaye birikimi, sanayileşmenin olmaması, toplumun bir tarım toplumu 
olması, kentleşme hızının düşüklüğü ve alt yapı eksikliği gibi kısıtlar altında 
konut politikaları için ne finansman ne de zaman harcanabilirdi. 13 Ekim 
1923’de başkent olan Ankara’nın dışında çok belirgin bir konut sıkıntısı da 
yaşanmamaktaydı. Merkezi yönetimin bu yıllarda konutla ilgili ilk girişimi, 
Erzurum’da yaşanan deprem sonrasında ortaya çıkan konut ihtiyacını 
karşılamak üzeredir. Yine de bu dönemde Atatürk’ün isteği doğrultusunda 
1926 yılında kurulan bir banka, Emlak ve Eytam Bankası yer almaktadır. 



Saadet Aydın

77

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Journal of Education Science Society
Cilt / Volume:17 Sayı / Issue:66 Bahar /Spring: 2019 Sayfa / Pages: 74-107

Yapı sektörüne kredi vererek ülkenin imarı için çalışan bu bankanın ardından, 
konutu da ilgilendiren yasal düzenlemeler gelmiştir. 1930 yılında 1593 sayılı 
Genel Sağlık Yasası ile, yapılacak konutların sağlık koşullarına uygun olması 
istenirken, 1580 sayılı Belediye Yasası’nda ilk kez konut yapımının kamu 
görevi olarak sayıldığı görülmektedir (Aydın, 2003:132).
 
Cumhuriyetin ilk yıllarında kurumsallaşmış bir konut üretim süreci ve 
örgütlenmesinden çok yap-satçı ya da kendi olanaklarıyla küçük ölçekli 
ve bireysel gereksinimleri karşılamaya dönük, parsel bazında üretim tarzı 
izlenmiştir. 1934 yılında devlet öncülüğünde belediye işbirliğiyle kurulan 
ilk konut kooperatifi olan Ankara Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi 
(Alkan, 1998: 65), tabandan gelen bir hareket değil de bir devlet girişimi 
olarak, Ankara’daki memurların konut sahibi olmasına hizmet etmiştir. Bu 
örgütlenmede amaçlananın Cumhuriyet ideolojisini ve kurumsallaşmasını 
güçlendirmek ve ideolojinin somut mekanı olan Ankara’yı Cumhuriyet’e 
yakışır çağdaş bir kent olarak düzenlemek olduğu söylenmektedir (Tekeli, 
1996: 12). Ancak bu yolla aynı zamanda sistemin özel mülkiyet kurumunu 
yerleştirdiği ve kent toprağı üzerinde özel mülkiyeti de onayladığı 
söylenebilir. 1940’da 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu ile başlayan kira 
denetimleri de aslında tek başına konut sorununa bir müdahale değil, yasa 
ile birlikte ele alındığında savaş koşullarından yararlanarak haksız kazanç 
peşinde koşanlara topyekün bir engelleme, yoksullukta adaleti sağlama 
girişimi olarak yorumlanabilir. Yasada karaborsacılık yapanlara ağır cezalar 
getirilirken, kiraları dondurarak mülk sahiplerini, Varlık Vergisi ile sermaye 
sahiplerini, Toprak Mahsülleri Vergisi ile tarım kesimini denetim altına 
almaya çalışan dönemin siyasal iktidarı, genel anlamda konut sıkıntısına 
yönelik bir politika hedeflememiştir. Ankara’daki memurlara 1927 yılında 
başlayan kira yardımları da konut sorununa müdahaleden çok, memurlar için 
bu kenti yaşanabilir kılarak, Cumhuriyet’in ve devlet sisteminin tıkanmasını 
önlemek içindir. Memurların özel konut piyasasından kiraladıkları konutların 
kira bedellerinin yaklaşık %80’ini karşılayan bu ödemeler, kentteki konut 
sıkıntısını hafifletmemiş, yalnızca memurlara konut kiralayan ev sahiplerinin 
gelirlerini arttırmıştır.

Konut sıkıntısının ülke geneline yaygınlaşmaya başladığı 1950’ler, tek parti 
iktidarının sona erdiği ve merkez sağın temsilcisi Demokrat Partinin yönetimi 
ele aldığı yıllardır. Liberal bir söylemle işbaşına gelen parti, özellikle 
İstanbul’da giriştiği yoğun altyapı ve imar çalışmaları ile kenti, tarımda boşa 
çıkan işgücü için bir çekim merkezi haline getirirken, aynı zamanda kent 
toprağı ve konutlar üzerinden haksız kazançlar elde edilmesine, ranta ve 
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vurgunculuğa yol açan bir kuralsız,  plansız kentleşme pratiğine yol açmıştır. 
Liberalizmin bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sığlığı içerisinde, zengin 
olma arzularını destekleyerek ve bu eğilimlerin önünü açarak iktidarını 
sürdüren DP, ülke ekonomisini borçlanmaya ve yükselen enflasyona teslim 
etmiştir. Barınma üzerine popülizm yaparak gecekondu kuşaklarını kentlere 
eklemiş, kentsel rantları ülke ekonomisinin temel öğelerinden biri haline 
getirmiştir.

Yeni iktidarın ilk icraatlarından birisi, Ankara’daki memurlara yapılan kira 
yardımını sona erdirmek olmuştur. DP iktidarının Ankara’dan çok İstanbul 
üzerinde yoğunlaştığı ve İstanbul’un imarı için çalıştığı bu dönemde, İstanbul 
yeniden bir çekim merkezi haline getirilmeye çalışılmıştır.

1960’lı yıllarda planlama pratiğine kavuşan Türkiye’de kalkınma planları, 
kentleşme ve konut politikalarının yer aldığı siyasal ve ekonomik belgeler 
olmuştur. Ülkede yaşanan konut sorununun ifade edildiği bu metinlerde konut, 
üretken olmayan ve bu yüzden de kalkınma çabaları içerisinde olabilecek en 
az kaynak ile üstesinden gelinmeye çalışılacak bir sorun alanıdır. Temel kaygı, 
sorunun çözümünde kamuya herhangi bir biçimde ek yük getirtmemektir. 
Bu kaygı 2000’li yıllara dek süregelmiştir. Örneğin 2001 yılı programında, 
1999 depremlerini yaşamış ülkede yeniden imar çalışmalarının kapsamı 
“Afet sonrası rehabilitasyon uygulamalarında, kamu sorumluluğunu sadece 
sosyal ve teknik altyapının yenilenmesi olarak tanımlayacak şekilde kamunun 
yükünü hafifletici düzenlemelere gidilecektir” ifadesi ile belirtilmektedir. 
(Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,2000: 226).

İzleyen bölümde, Türkiye’de konut alanında tarihsel olarak oldukça önemli 
bir rol oynamış olan bir kamusal aktör, Emlak Bankası ele alınmaktadır. 
Bankanın, Türkiye’nin konut alanındaki birikiminin ve deneyiminin en önemli 
unsuru ve göstergesi olduğu varsayımından hareket edilmektedir.

Emlak Bankası’nın Tarihsel Gelişim Çizgisi: İlk Yıllar
Emlak Bankası’nın geçirdiği dönüşümler, Türkiye ekonomisindeki ve 
siyasetindeki dönemlere paralellik göstermektedir. Başlıca üç döneme 
ayrılmakta olan Banka tarihinin ilk dönemi, 1926- 1946 yıllarını kapsamaktadır. 
İkinci dönem 1946’dan 1984’e kadar olan tarih dilimini, üçüncü dönem ise 
1984’den kapatıldığı 2001 yılına kadar olan süreyi içermektedir2.

Banka, 1926 yılında Emlak Ve Eytam Bankası adı ile merkezi Ankara’da 
olmak üzere kurulmuştur. Atatürk’ün isteği ile kurulan bankanın amaçları  
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ise “yetimlerin hakkını korumak” ve Ankara ile diğer gereksinim duyulan 
kentlerde halkın yaptıracağı konutlara finansman sağlamaktır. 13 Nisan 
1927 tarihli yönetim kurulu kararı ile de “istisnaen ve tecrübevi mahiyette” 
ilk bankacılık işlemlerinin başlatılmakta olduğu belirtilmiştir (Güvenç, 
Işık,1999:24). Ancak, 1940’ların ortalarına dek Banka’nın konut konusunda 
herhangi bir girişimi olmadığı gibi, konut konusuna tümüyle yabancı bir duruş 
sergilediği, diğer bankalardan ayırt edici özelliğinin ise gayrimenkul ipoteği 
karşılığında kredi vermesi olduğu belirtilmektedir (Güvenç/Işık, 1999: 3-4).

1946 yılına kadar Türk siyasal yaşamı da tek parti egemenliği altındadır. 
Belki bunun da etkisiyle, Banka, 20 yıllık tarihinde sadece üç genel müdür 
ile çalışmıştır. Ancak, baştan sona politik bir kurum olarak, genel müdür ve 
yönetim kurulunun yanında tüm kamu kurumları, ilgili bakanlıklar, yerel 
yönetimler, CHP ve parti ile bağlantısı olan sivil toplum örgütlerinin etkisi 
altında kalmıştır. Doğal olarak dönemin özgül koşulları, Bankaya ilişkin 
beklentilerin çok abartılmaması gerektiğini anımsatır. Birinci Dünya Savaşı 
ile içiçe geçmiş bir Bağımsızlık Savaşı’ndan ağır yaralı olarak çıkan bir 
ülkede, ekonomisi çökmüş, toplumsal ve siyasal yaşamındaki çalkantıları 
henüz durulmamış, iç ve dış tehditlerin yaşandığı bir dönemde kurulan 
Banka, daha kurumsal yapısını tam oluşturamadan, Dünya ekonomisi 1929 
bunalımına düşmüştür. 1929 yılına kadar, açık ekonomi koşullarına uyum 
göstermek için çabalayan yeni Devlet, bunalımın ardından 1930–1939 
yıllarında dışa kapanarak, devlet eliyle sanayileşme politikasına yönelmiştir 
(Boratav,1998:45). 1929 Bunalımının Banka üzerindeki etkisi özellikle yerel 
yönetimlere açmış olduğu kredileri geri alamaması ile görülmüştür. Durgunluk 
ortamında, kendisine ayni sermaye olarak devredilen taşınmazları satamadığı 
için nakdi sermaye yaratamamıştır. Bir de bunların üstüne ABD Doları Türk 
Lirası karşısında ani değer yitirince, ülkedeki Amerikan şirketlerine açılan 
kredilerden de zarara uğramıştır (Güvenç/ Işık, 1999: 8-10).

1930’ların ilk yarısı, inşaat kesiminin can çekişmekte olduğu, inşaat şirketlerinin 
iflas noktasına geldiği bir dönemdir. Henüz talebin örgütlenemediği ve konut 
üretiminin bireysel, küçük üretici tarzı ile gerçekleştirildiği bu dönemde, 
1935 yılında, Ankara’da Bahçelievler Yapı Kooperatifi’nin kuruluşu 
gerçekleşmektedir. Kooperatifin kuruluşuna ilişkin karar, İcra Vekilleri 
Heyeti’nden geçerek, Atatürk’ün imzası ile onaylanmıştır. Yapılacak olan 150 
konut için Banka’nın 1936 yılında 800 bin lira kredi vereceğine ilişkin bir 
karar tutanağı imzalanmıştır. Banka, özellikle Ankara’nın imarı konusunda 
yüklendiği büyük görev için, bir yapım şirketine gereksinim duymaktadır. Bu 
nedenle, 1937 yılında sermayesinin yüzde 99’u Banka’ya ait olan Emlakbank 
Yapı Ltd. Şirketi kurulmuştur. 
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1930’dan 1939 yılına kadar yaşanan korumacı devletçi sanayileşme deneyimi, 
Türkiye için aynı zamanda planlı sanayileşmenin yolunu da açmaktadır3. 
1930’ların sonunda Türkiye’de çimento lüks mallar sınıfına girmiştir. Sivas 
Çimento Fabrikası’nın ve özel çimento fabrikalarının üretimi toplam 350 bin 
ton dolaylarındayken, 150 bin ton çimento açığı bulunmaktadır (Batur, 1998: 
229). 1940’da başlayan İkinci Dünya Savaşı ise Türkiye ekonomisindeki 
dengeleri bozarken, sanayileşme çabalarını da durdurmuştur. Türkiye, 
Dünya’da 40 milyona yakın insanın ölümüne yol açan bu savaşın dışında kalsa 
da, savaşın dolaylı etkilerinden kaçamamıştır. Bir milyon genç silah altına 
alınırken, sanayi ve hizmetlerde çalışabilecek nitelikli eleman sıkıntısı, üretim 
ve verimliliğin düşmesine yol açmış, tarım ürünleri fiyatlarında ise olağan 
üstü artışlar yaşanmıştır. Bu yüzden de ekonomi karaborsacı ve vurgunculara 
teslim olmuştur (Tokgöz, 1997: 7-8). İnşaat kesimi ise derin bir sessizlik 
içindedir. Çünkü inşaatlarda çalışacak emek kitlesi silah altına alınmış, 
çimento, demir gibi malzemeler ise ordunun gereksinimlerine ayrılmıştır. Bu 
olumsuz koşullarda 1940’da yürürlüğe girmiş olan Milli Korunma Kanunu ile 
kiralar dondurulmuş, 1942’de de Varlık Vergisi konmuştur.

Varlık Vergisi’nin uygulama sürecinde Banka önemli bir rol üstlenmiş; 
Defterdarlıkların belirlediği vergileri Banka Hazine adına toplarken, bu 
vergiyi ödeme güçlüğü çeken yükümlülere, vergi borcunun %20’sini bankaya 
yatırmaları koşuluyla, kalan %80 için gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi 
açmıştır. Dört ay içinde  tamamlanan bu görev, siyasal kadroların gözünde 
Banka’nın saygınlığını ve güvenilirliğini yükseltmiştir (Güvenç/ Işık, 1999: 
14-15; 54; 84-88).

Banka’nın konut yapımı konusunda ilk girişimi, Ankara’da Saracoğlu 
Mahallesi adı ile bilinen memur evlerinin yapımıdır. 1944 yılında Maliye 
Bakanlığı’nın memur evlerinin yapımı için 4626 sayılı yasa ile aldığı 
yetkiye dayanılarak, Emlak ve Eytam Bankası’na, mimari projesi Alman 
Paul Bonatz’a ait olan yapımın sorumluluğu verilmiştir (Altaban, 1998: 
48). Proje hazırlığından uygulanmasına kadar bütün süreçleri kapsayan 450 
konutluk, Cumhuriyet tarihinin ilk büyük toplu konut yapımını Banka, kendi 
şirketi olan Emlak Bank Yapı Ltd. Şirketi eliyle gerçekleştirmiştir. Yapım 
aşamasında yapı malzemesi konusunda sıkıntı yaşamamak için, Banka, 
sermayesinin yarısı kendisine, geri kalanı, Ankara Belediyesi, Özel İdare ve 
Sümerbank’a ait olan bir şirket (Kumtaş Şirketi) kurmuştur. Kumtaş Şirketi 
Saraçoğlu Projesinde ihtiyaç duyulan kum, taş, kiremit, tuğla gibi inşaat 
malzemelerinin tedarikini sağlayacaktır. 450 konut, bir ilkokul, bir gazino, bir 
yönetim binası, dükkanlar, oyun alanları, yollar ve teknik altyapısı ile 1946 
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yılında tamamlanan ve yerleşime açılan Saraçoğlu Mahallesi, hem Banka’ya, 
hem de kurulduğu 1937 yılından beri kendini kanıtlama olanağı bulamamış 
olan Emlakbank Yapı Ltd. Şirketi’ne büyük bir prestij sağlamıştır. Bundan 
sonra kamu yapılarının inşaatında Banka ve şirketi, sık sık görev almaya 
başlayacaktır. Artık Banka’nın önünde yeni bir dönem açılmaktadır (Güvenç/ 
Işık, 1999: 94-107).

1923-1946 döneminin siyasal, toplumsal ve ekonomik yapılanmasında 
konut sorununu etkileyen temel faktörler, Ankara kenti üzerinde kazanılan 
deneyimler ışığında çıkarılan yasalarda belirginleşmektedir. Örneğin, 
1930 yılında çıkarılan  1580 sayılı yasanın 15. maddesi ile, belediyelere 
yapı malzemeleri için fabrikalar kurmak; ucuz belediye konutları yaparak 
yerdeşlere kiraya vermek ve belediyenin gelişme alanlarında arazi satın alıp 
düzenleyerek inşaat yapmak isteyenlere satmak görevleri verilmiştir. Bu 
maddede özellikle vurgunculuğun önlenmesine dikkat çekilmiştir. Fakat, konut 
ve arsaya ilişkin görevler, belediyenin isteğe bağlı görevleri arasında sayılmış 
ve ancak belediye zorunlu görevlerini yerine getirdikten sonra, gelirleri de 
yeterli ise bu işler için kaynak ayırabileceği belirtilmiştir. Bu dönemde ulusal 
kaynakların üretken olmayan yatırımlara yönlendirilmesi istenmemektedir ve 
bunun için spekülatif konut yatırımlarına önlem almak gerekmektedir. Aynı 
dönemde yapı malzemesi kıtlığının ve pahalılığının görülmesi, zaten sınırlı 
olan konut üretimini baskı altına almaktadır. Belediyelerin kiralık, ucuz konut 
üretmeleri istenirken, mülk konuttan söz edilmemiştir.

Türkiye Emlak Kredi Bankası (TEK Bank) Kuruluyor
1946 yılında sermayesinin %55’i Banka’ya, %45’i İstanbul belediyesine ait 
olmak üzere İstanbul İmar Limited Şirketi kurulmuştur. Tam da bu sırada 
Banka tasfiye süreci içerisinde yeni bir yapılanmaya doğru gitmektedir 
(Güvenç/ Işık, 1999: 113). Aslında bu döneme Türkiye için bir siyasal kadro 
ve sistem tasfiyesi dönemi de denilebilir. Çünkü bu yıl aynı zamanda Türk 
siyasal sisteminde çok partililiğe doğru bir geçiş süreci yaşanmakta, CHP 
içinden ayrılan milletvekillerinin kurduğu Demokrat Parti siyaset sahnesine 
çıkmaktadır. Aynı zamanda, Türkiye ile ABD ve IMF arasında yakınlaşmalar 
ve resmi ideolojinin ve katı devletçiliğin simgesi Recep Peker Hükümeti’ne 
karşı eleştiriler, bu yılın ilgi çeken olaylarıdır. TBMM’de ise yeni kurulacak 
Banka için görüşmeler sürmektedir. 22 Ağustos 1946’da Emlak Ve Eytam 
Bankası’nın tüzel kişiliği sona erdirilerek bankacılık işlemleri durdurulmuş, 
ve 1 Eylül 1946’da yeni Emlak Kredi Bankası’nın kuruluşu gerçekleşmiştir. 
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Yeni bir bankaya neden gerek duyulmuştur? Bu soruya bir kaç yanıt 
bulunabilir. Öncelikle, Emlak ve Eytam Bankası’nın kuruluş yasasında 
belirtilen amaçlar, güncelliğini ve önemini yitirmişti. İlk kurulduğunda, halkın 
konut girişimlerini desteklemek ve yetimlerin haklarını korumak gibi iki temel 
amacı olan Banka’nın artık yetim paraları ile uğraşmasına gerek kalmamıştı. 
Konut girişimleri konusunda ise, yalnızca sahip olduğu arsalar üzerinde konut 
üretebilecek bir banka olarak sınırlandırılması, değişen ve gelişen koşullar 
karşısında yetersiz kalmıştı. Kurulduğunda daha çok Ankara’ya özgü olan 
konut sorunu, artık bir çok kentin sorunu haline gelmiş, özellikle İstanbul 
aldığı yoğun göç nedeniyle konut sıkıntısını daha çok duyumsar olmuştu. 
Çukurova Bölgesi ve İzmir’de de konut gereksinimi artmaya başlamış ayrıca 
Doğu’ya da konut yatırımları yapma gereği doğmuştu. Özellikle İstanbul ve 
Ankara’yı sarmaya başlayan gecekondu olgusu ise hemen harekete geçilmesini 
gerekli kılmıştı. Bu nedenle de daha yeni Banka kurulmadan İstanbul İmar 
Ltd. Şti’nin kurulduğu görülür. Aslında bu şirketin kurulması, Banka’dan çok 
İstanbul Belediyesi’nin işine gelmiştir. Çünkü, tam bu dönemde İstanbul’da 
Vali ve belediye başkanı olan Lütfi Kırdar’ın öncülüğünde yoğun imar 
girişimleri başlatılmaktadır. Taksim Kışlası’nın bulunduğu alanda yıkım 
ve yeniden yapım faaliyetlerini içeren Prost Planı uygulanacaktır ancak bu 
yoğun yıkıp yapma işlemleri Belediye bürokrasisi tarafından yavaşlatılma 
tehlikesi altındadır. Oysa bürokratik işleyişin dışında yer alan bir şirket, ihale 
yasalarının da dışında iş görmeyi kolaylaştıracaktır (Güvenç, Işık, 1999:113). 

Yeni bankanın kuruluş yasasında güçlü olan vurgu konut yapımcılığı 
üzerinedir. Banka, bankacılık faaliyetlerinden çok, güçlü bir konut yapımcısı 
ve Türkiye’de toplu konut üretim sürecinin ilk örgütleyicisi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Üstelik sadece kendisine ait değil başkalarına ait arsalar 
üzerinde de konut yapabilecektir. Emlak ve Kredi Bankası’nın kuruluş amacı, 
“evi olmayan yurttaşlara ev yaptırmak için en çok elli yıl vadeyle borç para 
vermek” olarak belirtilmiştir (Çiner, 2009; 800).

1947 yılı basınında artık “gecekondu sorunu” diye bir olgu yer almaya 
başlamıştır. İstanbul ve Ankara’nın başını çektiği gecekondulaşma olgusu, 
sosyo-ekonomik mekândaki marjinalleşmenin fiziki mekana yansıması olarak 
değerlendirilmektedir (Şenyapılı, 1998: 302). Marshall Planı’nın ürünü 
olarak kırdan kopan ve sanayileşmesini gerçekleştirememiş kentlere gelen 
niteliksiz işgücünün ilk barınakları olarak, Ankara’da Altındağ’ı, İstanbul’da 
tarihi surları mesken tutmuşlardır. Mahalle ölçeğinde gecekondulaşma ise 
İstanbul’da Zeytinburnu’nda gerçekleşmiştir. Burada gecekondulaşmanın 
temel gerekçesi, Belediye İmar Müdürlüğü’nün talimatnamesi doğrultusunda, 
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örgütlü ve orta sanayilerin bu civarda yerleşmesi, hemen bitişiğindeki 
Kazlıçeşme’de deri işleme tesislerinin yer almasıdır. Böylece bu alanlarda 
doğabilecek işgücü talebine yakın olunacaktır. Üstelik Zeytinburnu toprakları 
o dönemde küçük ölçekte tarımsal ve hayvansal üretimin yapıldığı, mülkiyet 
durumu oldukça karışık ve Vakıflar denetiminde olan bir arazi konumundadır. 
Denetimin zayıf olduğu bu alanda gecekondulaşmayı, çevredeki sanayiinin 
patronları avans vererek teşvik etmekte, işçilerin barınma ve ulaşım sorununu 
ucuz yoldan çözerek dışsallık sağlamaktadır (Şenyapılı, 1998: 302).

1948 yılında çıkarılan 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanunu, kentsel 
gelişmenin ve özellikle gecekondulaşmanın arsa spekülasyonuna yol açmasını 
engelleme yönünde bir girişim olarak düşünülebilir. Yasa ile belediyeler, 
Hazine arazilerini vergi değeri üzerinden 10 yılda 10 eşit taksitte ödeyerek 
alıp, evi olmayan ve kendisi için ev yapacak olanlara devredebilmektedir 
(Alada, 2001:138). Evlerin yapımına bir yıl içinde başlanıp iki yıl içinde de 
bitirilme koşulu getirilmektedir. Aksi halde belediye arsayı geri almaktadır. 
Bu alanlarda ev yapacak olanlara Emlak Kredi Bankasından, yapım bedelinin 
%5’ini geçmemek üzere kredi verilmesi de yasada yer alan düzenlemelerdendir.

1950’de DP’nin iktidara gelmesi, ülke için geniş çaplı bir imar hareketinin, 
Banka için ise yoğun bir faaliyet döneminin başlangıcı olmuştur. Hükümetin 
1947 yılında almış olduğu kararlar ve Marshall Yardımları doğrultusunda 
başlayan ekonomik reformlar, daha çok tarım kesiminde bir büyüme 
yaratarak4, DP döneminde ekonominin yüzde 11 ile 13 oranlarında 
büyümesine yol açmıştır. 1950- 1954 yılları arasında, tüm liberal söylemlere 
ve yabancı ve özel sermayeye yönelik teşviklere rağmen, yatırımlar yüzde 
256 artarken, yatırımların yüzde 40 ile 50’sini devlet gerçekleştirmiştir. 
Dönemin yatırımlarının yoğunlaştığı alanlar ise karayolu yapımı, inşaat ve 
tarım kesimleridir (Zürcher, 1995: 325-327). 1954 yılında yaşanan döviz 
sıkıntısı ve yüksek enflasyonun etkisiyle DP devletçiliğe doğru bir dönüş 
gerçekleştirirken, ithalattaki serbestliğe son verip ithal ikameci bir anlayışla 
KİT’lere yeniden yatırım yapma yetki ve izni tanımış ve devlet yeniden fabrika 
kurarken önceliği şeker ve çimentoya vermiştir. İnşaat kesiminde özellikle 
konut inşaatında ve İstanbul’un imarında Emlak Bankası’nın rolü artmaya  
başlamıştır. 1949 sonlarında İstanbul’da başlayan gecekondu yıkımları, 
hemen ardından yerini İstanbul’un imar operasyonlarına bırakmıştır. Mart 
1953’de İstanbul’daki konut sıkıntısını hafifletmek üzere Emlak Bankası’nın 
1950 birim konut yapması kararlaştırılmış; bu kararın ardından İstanbul’da 
Levent Projesi içinde 1374, Ataköy I’de 662 ve Ataköy II’de 852 konutun 
yapımına başlanmıştır.
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Levent projesi, Banka’nın gerçekleştirdiği ilk önemli ve büyük ölçekli proje 
olduğu için daha ayrıntılı bakılmayı hak ediyor. I. Levent konutları 1952’de 
bitirilmiş va alıcılara teslim edilmiş, ardından II., III., IV. Levent evleri hızla 
yapılarak talep sahiplerine satılmıştır. İnşaatlar çok hızlı bir biçimde İstanbul 
İmar Ltd. Şirketine yaptırılmıştır. Örneğin 4. Levent projesi tek evler, sıra 
evler ve çok katlı bloklardan oluşan 345 konut biriminin yanısıra sinema, spor 
alanları ve sosyal tesisleri ile birlikte 1956’da başlanıp 1960’da, yani 4 yıl gibi 
kısa bir sürede tamamlanmıştır (Sey, 1998: 286) Bu projelerden konut almak 
isteyenlere, Banka’da hesabı olanlara öncelik tanınacağı bildirilmiştir. Böylece 
Banka hem mevduat hacmini ve bankacılık performansını yükseltmekte, hem 
de konut satışından kar elde etmektedir. Konutların aşamalar halinde yapılması, 
her yeni aşamada talebin biraz daha artmasını sağlamıştır. Çünkü konutlar bitip 
içlerine yerleşildikçe, hem bölge canlanmaya ve değer kazanmaya başlamış, 
hem de üretilmiş konutların kalitesini kanıtlamaya olanak yaratmıştır. Milli 
Eğitim Müdürlüğü, bu dönemde büyük bir mali sıkıntı içerisindeyken ve okul 
yapımı için gerekli kaynakları, Emlak Bankası’ndan kredi olarak talep ederken, 
İstanbul Valiliği’nin mülkiyetindeki Sansaryan Hanı’nı ipotek göstermektedir. 
Ancak, II. Levent inşaatları henüz başlamamışken, proje alanından, okul 
yapmak için arazi talebinde bulunmuştur. İstanbul genelinde büyük bir okul 
sıkıntısı yaşanırken ve kentin başka yerlerinde okul yapacak finansmanı 
bulamazken, henüz üretilmemiş bir alanda okul yapmak için bedelsiz arazi 
istemesi, Levent projesine yönelik ilginin bir göstergesi olmuştur (Güvenç, 
Işık, 1999: 157).

Bu dönemde, kırda zenginleşen toprak sahibi çiftçiler büyük kentlerde 
taşınmaz mal alımına başlamakta ve kentsel rantlara da el atmaktadırlar. 
Yeni iktidarın büyük kentlerde yarattığı çekicilik, tarımda makinalaşma ile 
boşa çıkan işgücü, genişleyen altyapı yatırımları ile kentlerde doğan emek 
ihtiyacı, hızlı kentleşme olgusunu yaratarak, konut sorununun doğuşunu da 
hızlandırmıştır. 1950-1965 arası dönemde, kentlerin genelinde nüfus artış 
hızı, yıllık ortalama %6’yı bulmuştur.  Artan talebi karşılayacak yeterlikte 
olmayan konut yığını karşısında yoksul göçmenler, kendilerine uygun 
çözüm olarak gecekondu tipi konutları üretmişlerdir. Bu çözüm üç kesimi 
de (gecekondu halkı, sanayici ve devlet) mutlu etmiştir. Böylece, bir yandan 
gecekondu, mülk konut özelliği ile işgücünün hareketliliğini ve dolayısıyla 
ücrette pazarlık gücünü kırarak sanayicinin çıkarlarına hizmet etmekte 
(Adam,1979: 23); diğer yandan kentleşmeyi ucuzlatarak devletin üretken 
kaynakları sanayileşmeye aktarmasını kolaylaştırmaktadır. Yeni kentli ve 
yoksul halk için ise gecekondu, barınma sorununu kolay, ucuz ve hızlı bir 
biçimde çözerken sosyal dayanışma ağlarını da kentte yeniden oluşturmasına 
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yardımcı olmuştur. Ancak bu çözüm, kent topraklarında spekülasyon aracı 
olma sorununu da içermektedir. Devletin gecekonduya yaklaşımı spekülatif 
gecekondulaşmayı teşvik etmiştir.  Örneğin, gecekondular için çıkarılan yasa 
ile konut olarak kullanılan gecekonduların, içinde yaşayanların mülkiyetine 
geçmesi sağlanırken, 1953’de 6188 sayılı Bina Yapımını Teşvik Yasası ile de 
bir yandan yapılmış gecekondular bağışlanıp, diğer yandan yeni yapılacak 
gecekondulara göz yumulmayacağı belirtilmektedir (Alada, 2001:140). 
1956’da kabul edilen 6785 sayılı İmar Yasası ile imar işlerinin yürütülmesi 
ve denetlenmesi yetkisi belediyelere verilirken, 6 katlık yapı izinleri 9 
kata çıkarılmaktadır. 6380 sayılı Kamulaştırma Yasası ile de kamulaştırma 
kararlarında belediye encümeni yetkili kılınarak, kamulaştırılacak 
taşınmazın değerini encümenin seçeceği komisyonların belirleyeceği, hükme 
bağlanmıştır. 6785 ve 6380 sayılı yasalara dayanarak Menderes’in etki 
alanındaki İstanbul’da geniş çaplı yıkma ve yeniden yapılaşma hareketleri 
ivme kazanmış ve yüksek apartmanların yapımına girişilmiştir. İstanbul’un 
bir rant cenneti olarak oldukça öne geçmesinde, bu tarihin ve bu yasaların 
önemli bir payı vardır.

Genelde kent topraklarında, özelde ise İstanbul’da spekülasyon öyle karlıdır ki, 
devletin resmi kurumları da bu alana eylemli olarak girmekte gecikmemiştir. 
Emlak ve Kredi Bankası, 1954’de çok ucuza edindiği Levent Çiftliği toprakları 
üzerinde 391 konut yapmış, ancak, yaptığı konutlara biçtiği bedeli 1,5 yılda 
26 bin liradan 68 bin liraya çıkararak büyük bir emlak vurgunculuğuna 
“örneklik ve önderlik” etmiştir (Şenyapılı, 1978: 53). Levent Evleri’nin talep 
sorunu  yokken satış aşamasında bazı sorunlar yaşandığı görülmektedir. I. 
Levent konutları çok hızlı bir biçimde bitirilmiş olmasına karşın, başlangıçta 
öngörülen bedelin çok üzerinde fiyatlarla satışa sunulması, alıcılar arasında ve 
basında dile gelmiş, yakınmalar Başbakanlık’a kadar ulaşmıştır. Konut satış 
fiyatları ile ilgili olarak Başbakanlık inceleme başlatmış ve sonuçta alıcıları 
tatmin edecek biçimde ve yapım maliyetleri göz önüne alınarak, fiyat indirimi 
sağlanmıştır. Bu durumdan iki sonuç çıkarılabilir: Birincisi, hem Bankanın 
hem de konutların müşterisi olan kesimin, politik kadrolar ve Ankara üzerinde 
baskı kurup, istediğini elde edebilecek kadar güçlü bir çıkar gurubu olduğudur. 
İkincisi ise, Banka’nın konutları fahiş biçimde fiyatlandırarak, kentsel rantlara 
el koymaya ve spekülasyona heveslendiğidir.

Menderes’in özel bir önem verdiği İstanbul üzerinde 1956’da başlatılan 
imar hareketlerinin, plansız, proğramsız, hiç bir ilkeye dayanmayan keyfi 
uygulamaları 50’lerin sonlarına değin sürdürülmüş, bu durum TBMM’de 
ve İstanbul halkı arasında eleştirilere ve tedirginliğe yol açmıştır. Ne zaman 
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nerelerin yıkılacağı, nerelerin satılıp nerelerin imara açılacağı belediye 
meclisi tarafından bile bilinemeyen İstanbul’da, bu yıkarak, kazarak, satarak 
yürütülen faaliyetler, İstanbul’un talanına ve Menderes’in çöküşüne etkide 
bulunmuştur. Sonuçta, 1958 yılı Demokrat Parti’nin hızlı bir çöküş dönemine 
girdiği yıldır. Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşarken, 4 
Ağustos Kararları adı ile anılan ve ekonomik önlemler iddiası taşıyan bir dizi 
kararı almak zorunda bırakılmıştır. Türk lirasının devalüe edilmesi, sıkı para 
politikası gereği dolaşımdaki para ve kredi hacminin daraltılması ve selektif 
kredi politikasının uygulanması sonucunda yatırım projelerinde verimli ve 
kısa vadeli olanlara öncelik verilmesi, bu kararların sonucudur. Hükümet, 
bütçe denkliğini sağlamak için gelirleri arttırırken, harcamaları kısmak 
zorunda kalacaktır.

1958’de 7116 sayılı yasa ile İmar ve İskan Bakanlığı’nın kurulması, konuta 
merkezi yönetimin yaklaşımında bir değişimi de içermektedir. Yeni kurulan 
bakanlığın yasasında, ülkenin yapısına uygun konut politikası temellerini 
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak görevi yer almaktadır. Yasa tasarı 
halindeyken önerilen isim İmar Vekaleti’dir. Yasalaşırken yapılan görüşmeler 
sırasında ortaya çıkan görüş, iskansız imar olamayacağı yönünde olup, 
İmar ve İskan Vekaleti (Bakanlığı) adıyla yasalaşmıştır (Tekeli, 1996: 68). 
Böylece konut ve kentleşme konuları arasında bir koordinasyon oluşmuştur. 
Bakanlığın bağlı kuruluşlarının Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası ve 
Emlak Kredi Bankası olarak belirlenmesi bu görüşü güçlendirmektedir.

Bu bakanlığın kuruluşu ile konut konusuna yaklaşımda artık bir Devlet 
politikasının belirlenmesi ve konuta bir kamu hizmeti olarak bakılması 
düşüncesi doğmuştur. Bu doğrultuda, Bakanlığın merkez örgütlenmesinde 
Mesken Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Genel Müdürlük, konut konusunda 
sorun alanlarını belirleme, uzun erimli konut proğramları yapma ve konut 
üretme gibi çok yönlü görevlerle donatılmıştır. Daha önceleri yalnızca doğal 
yıkımlar, büyük felaketler nedeniyle konut üreten Devlet, artık kent, kasaba 
ve köylerin sağlıklı, dayanıklı ve ucuz konut gereksinimini karşılamak, kötü 
durumdaki konutların iyileştirilmesi ya da ortadan kaldırılmasını sağlamak, 
toplu konut yapımcılığını özendirmek ve yardım etmek, konut kooperatiflerine 
toplu konut üretiminde destek olmak ve konut üretim sürecini denetlemek gibi 
kamusal bir politika alanı oluşturmaktadır. Bakanlığın bağlı kuruluşu haline 
getirilen Emlak Kredi Bankası’nın konut kredisi konusundaki işlevleri ise 
bu yasa ile Bakanlığın yetki alanına girmektedir. Bundan sonra Banka konut 
kredisi verirken, Bakanlığın belirliyeceği koşullarla ve O’nun denetimi altında 
çalışacaktır.
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1960 Mayıs’ında yönetime el koyan ordu, DP’yi ve partinin ileri gelenlerini 
görevden uzaklaştırırken, belediye başkan ve meclisleri de bundan pay 
almışlardır. Banka için ise bu tarihin önemi, Ankara ve İstanbul’da yapılacak 
subayevleri projelerinin sorumluluğunu (çıkarılan bir yasa uyarınca) 
almasıdır. İstanbul’da V. Levent Evleri projesini ekonomik ve siyasi kargaşa 
ortamında gerçekleştiremeyen Banka, 956 birim konut 24 birim dükkan 
yaparak askeriyeye vermiştir. Ankara’da ise 600 konutluk subay evlerinin 
yapımını gerçekleştirmiştir (Güvenç, Işık, 1999: 136). Yani yönetimde askeri 
kadroların etkili olduğu bu dönemde Banka, ordu mensuplarının barınma 
sorununu çözmekte kullanılmıştır.

1963 yılında başlayan planlama pratiği, konut sorunu üzerine gözlemler ve 
öneriler de içeren siyasal metinler doğurmuştur. 1963-1967 yıllarını kapsayan 
ilk planda, ülkede lüks konut üretimi eğiliminden duyulan rahatsızlık 
dile getirilmektedir. Önceliği düşük kiralı ucuz konut üretimine veren ve 
yoksul kesimlerin barınma sorunlarına eğilen, toplumcu devlet anlayışı 
ile yazılmış bu metinde, lüks konutun vergilerle caydırılması yönünde 
politika önerilmektedir. Bu plan döneminde çıkarılan 775 sayılı Gecekondu 
yasası, planda hedeflenen yoksul kesimlere yönelik mekansal düzenlemeler 
getirmektedir. Gecekonduların iyileştirilmesinin yanı sıra, tasfiye ve yeniden 
yapımının önlenmesini de içeren yasada, bundan yararlanacak belediyelerin, 
Emlak Bankası’nda oluşturulacak bir fona, ortaklık payı adı altında katılmaları 
düzenlenmiştir. Plan dönemi başında, Ankara’nın %45’i, İstanbul’un %21’i, 
ve İzmir’in %18’i gecekondudur.

1946-1964 yılları arasında Emlak ve Kredi Bankası, İstanbul’da 5093; 
Ankara’da 2332 ve İzmir’de 99 olmak üzere üç büyük ilde toplam 7524 birim 
konut üretmiştir. Diğer illerdeki projelerle birlikte ürettiği konut birimi toplam 
7901 olmuştur. Bu dönemin ürünü olan Ankara Yenimahalle projesi, 1144 
konut ve 64 dükkan ile önemli bir kentsel dokuyu oluşturmuştur (Güvenç, Işık, 
1999: 136). 1949 yılında başlayıp 1953’de tamamlanarak yerleşime açılan 
Yenimahalle, 1948 yılında yürürlüğe giren gecekondu affı ve bina yapımını 
özendirme amaçlı iki yasaya dayanan Ankara Belediyesi’nin girişimiyle 
gerçekleşmiştir (Altaban, 1998: 52). 

Bankanın konut alıcılarına yönelik kredilendirme sistemi, hem İstanbul’da 
hem de Ankara’da yap-satçı üretim ve yağ lekesi biçiminde büyüyen kentsel 
makroformları özendirmiştir. Kendi yaptığı toplu konutlar yoluyla da kentlerin 
merkezlerini kaydırmıştır. Bu dönemde gerçekleştirdiği projelerle Banka, 
“tipik bir toplu konut üreticisinden çok, bir tür kentsel geliştirme kurumu 
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(Urban Development Corporation) gibi” (Güvenç, Işık, 1999: 147), çalışmış, 
projeleri, arsa sağlanmasından altyapı bağlantısına kadar tüm yönleriyle 
gerçekleştirirken, büyük projelerin komşu alanlarında yüksek rantların ortaya 
çıkmasına ve fiyatların/ kiraların yükselmesine yol açmıştır.

Bankanın yarattığı yeni ve kaliteli kentsel alanlar komşu alanlarına rant 
yaratırken, Banka bu dışsallıktan kendisi de yararlanmaya çalışmıştır. Örneğin, 
Levent projesinin başlangıç aşamasında bu bölge, henüz bir yerleşim alanı 
değildir ve kentin oldukça dışındadır. Bu projeye talep yaratmak, kentle olan 
ulaşım güçlükleri nedeniyle kolay olmayacaktır. Bu noktada Banka, proje 
alanına komşu olan Etiler’de, üst düzey bürokratların kurduğu 149 konutluk 
kooperatif girişimini, krediyle sonuna kadar desteklemiştir. Böylece bürokrat 
konutlarından Levent projesine dışsallık ve çekim yaratmıştır.

1968-1972 yıllarını kapsayan ikinci planın konut konusuna yaklaşımında, 
toplu konut ağırlık taşımaktadır. Uydu kent niteliğinde büyük ölçekli 
yerleşim alanları üretilmesinin, kaynak ve zaman açısından daha ekonomik 
ve rasyonel görüldüğü planda, konut kredilerinin de bu tarz üretime göre 
biçimlendirilmesi önerilmiştir. Plan dönemi içinde 1969 yılında 1164 sayılı 
yasa ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kurulmuş, özellikle arsa vurgunculuğunu 
önlemesi beklenen Ofis, İmar ve İskan Bakanlığı’nın bağlı kuruluşları arasına 
alınmıştır. Bu planın etkisi, 1970’li yılların konut üreticiliğinde dikkat çekici 
bir biçimde hissedilmektedir. 1973- 1977 yıllarını kucaklayan III. Plan, konut 
konusunda ilk iki planın görüşlerini paylaşmaktadır. Emlak Bankası üzerine 
görüş ve önerilerin de yer aldığı planda (DPT, 1973: 880), Banka’nın en 
önemli sorununun “kaynak tahsisi” olduğu belirtilerek, bunun gerekçeleri 
sıralanmıştır. Banka’nın kendi fonları ile inşa ettiği konutları piyasa değerinin 
altında satarak ve bazı kredilerin faizlerini çok düşük tutarak kaynak akışında 
güçlükler yaşadığına değinilen planda, bundan sonra konut yapımı için 
toplanan fonların Banka’da bir hesap altına alınarak, öncelikle toplumsal 
nitelikli toplu konutlarda ve tek tip koşulla kullanılması; konutun standartları 
ve büyüklüğüne göre kredi, faiz ve vade farklılaştırması yapılması; Banka 
fonlarından inşa ettirilen konutların ise piyasa değerinden fiyatlandırılması 
ilkeleri getirilmiştir (DPT, 1973: 880-881).

1970’li yıllar, konut üretiminde yenilikçi atılımlara sahne olmuştur. 1973 yerel 
seçimleri sonrasında başlayan yenilikçi, özerk, üretici, birlikçi ve bütünlükçü 
belediyecilik anlayışı, toplumsal sorunlara daha duyarlı belediye başkanlarının 
göreve gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu dönemde bazı belediye başkanlarının, 
kooperatifler, kooperatif birlikleri ve sendika gibi sivil toplum kuruluşları 
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ile iş birliği içerisinde toplumsal toplu konut üretimine destek verdikleri 
görülmüştür. Bunların içerisinde en önemlileri, İzmit Belediyesi’nin Yenilikçi 
Yerleşme ve Ankara Belediyesi’nin Batıkent projeleridir. Batıkent projesinde 
30.000 konut üretilmesi amacıyla, 1977 Eylül ayında, arsa kamulaştırmaları 
için 5 milyar lira harcanmıştır. Aşamalar halinde gerçekleşecek yapım sürecinde 
ilk önce 1.350 konutun ve ardından 2.500’er konutun üretilmesi planlanmış; 
Temmuz 1979’da Ankara’nın CHP’li Belediye Başkanı Ali Dinçer ile DİSK 
ve Türk-İş’e bağlı sendikalar arasında imzalanan bir protokolle Kent-Koop’un 
kurulması sonucunda da başlatılmıştır. Batıkent projesi, Birleşmiş Milletler 
1987 Dünya Konut Yılı ödülünü almıştır

Planlı dönemin son planı sayılan ve 1979-1983 yıllarını kapsayan IV. BYKP’de, 
Ziraat ve Halk Bankaları ile birlikte anılan Emlak Bankası’nın durumuna 
ilişkin bir değerlendirme dikkat çeker ( DPT, 1979: 110). Metinde, adı geçen 
bankaların, ihtisas bankaları olarak, özel kesim bankaları ile yarışabilecek 
esnekliklere sahip olmadıkları ve kaynaklarını, görevlerinin gerekleriyle 
orantılı artıramadıkları belirtilerek, “Kaynakları diğer bankalarla eşit 
maliyetlerle edinmelerine karşın, düşük fiyatlarla ödünç vermek durumunda 
kalmaları, bundan doğan görev zararlarının Hazine tarafından yeterince ve 
zamanında ödenememesi, kendilerine ihtisas alanları dışında da görevler 
yüklenmesi bu bankaları kaynak kayıplarına uğratmış, ihtisas alanları içinde 
kredileme güçlerini azaltmıştır” denmektedir. Bu bankaların hem kamu görevi 
yaptıkları hem de 440 sayılı yasa uyarınca kar etmek için çalışmak zorunda 
bırakıldıkları ve bu yüzden de ticari kredilere yöneldikleri ifade edilmektedir. 
Plandaki bu belirlemeler üzerine 1980 sonrası liberal iktidarın, kamu ihtisas 
bankalarını yeniden yapılandırma sürecini başlattığı, bir sonraki alt bölümde 
ele alınmaktadır.

1980 Sonrasında Yeniden Yapılanma
12 Eylül 1980 tarihi Türkiye için yeni bir dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten 
sonra gerek ekonomide gerekse siyasette önemli kırılmalar yaşanmıştır. 
Liberal, dışa açık bir pazar ekonomisi koşullarında yeniden yapılanmaya 
doğru evrilen Türk siyasal yaşamının kilometre taşlarından birisi, 1982 
Anayasası’nın yürürlüğe girmesi olmuştur. Yeni Anayasa, 1961’e göre daha 
az özgürlükçü olarak hazırlanmıştır. Konut sorunu konusunda ise 1961’e göre 
daha kapsamlı düzenlemeler içermektedir.

Anayasa’dan önce, 1981 yılında henüz askeri yönetim iş başındayken, konut 
alanında bazı çalışmalar başlatılmıştır. Bu tarihte, 2487 sayılı Toplu Konut 
Yasası’nın yürürlüğe girdiği görülmektedir. 30 ay kadar yürürlükte kalmasına 
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karşın bir türlü uygulanamayan bu yasa, düşük ve orta gelirli kesimin 
konut gereksinimini toplumsal ve toplu (büyük ölçekli) konut girirşimleri 
ile çözmeyi hedeflemiştir. Bu yasada Emlak Bankası, konut fonu hesabının 
açıldığı banka olarak aktif bir görev altına sokulmuş ancak uygulama yasadan 
ve politik iklimin öznel koşullarından dolayı gerçekleşememiştir. İkinci atılım 
1984 yılında başarıya ulaşmıştır.

1984 yılında kurulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (TKKOİ), yeni 
dünya düzeni içerisinde yer almaya çalışan Türkiye’nin yeniden ivme kazanan 
hızlı kentleşme sürecinde gittikçe ağırlaşan konut sorununa bir çare olarak 
düşünülmüştü. Konut sorununu bir talep yetersizliği sorunu olarak algılayan 
ve kapitalizmin temel ayağı olan mülkiyet kurumunu konut aracılığı ile 
topluma yaymaya çalışan devletin, gereksinim sahiplerini efektif talep sahibi 
haline getirecek finansal çözüm önerisi olarak geliştirilmişti. 1980’lerin yeni 
ekonomik düzeninde, hem pazarlık hem de alım gücünü yitiren dar ve sabit 
gelirli, emeği ile geçinen kesimler için konuta ulaşmak gittikçe zorlaşıyordu. 
Kentler, özellikle de büyük kentler gecekondularla çevrelenmiş, üstelik bu 
alanlar 12 Eylül yönetimine karşı çıkanların, denetlenemeyen mekânı haline 
gelmişti. Yetersiz altyapıları, sunulamayan kentsel hizmetleri ve kentle 
bütünleşemeyen halkları ile öteden beri zaten sorun olarak algılanmakta 
olan gecekondulardan, ancak düzenli ve denetim altına alınmış alanlarda 
toplumsal konut sunulmasıyla baş edilebilecekti. Bunun için de daha İkinci 
Plan’da sözü edilmeye başlanan toplu konut düşüncesinin yaşama geçirilmesi 
gerekmektedir.

12 Eylül yönetiminin 1981 yılında çıkardığı ilk Toplu Konut Yasası (2487 
sayılı yasa), bir toplu konut fonu kurularak genel bütçenin %5’inin bu fona 
aktarılmasını düzenliyordu. Fondan kredi biçiminde yararlanabilme koşulu 
olarak toplu konut (yani yasa çıkmadan önce başlanmış projelerde en az 200 
konut, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ise en az 750 konut üretmek 
üzere oluşturulmuş girişimler) ve büyüklüğü brüt 100 metre karenin altında, 
ucuz toplumsal konut olması gerekiyordu. Konutlar büyüdükçe kredi koşulları 
zorlaştırılarak caydırılmaya çalışılacaktı. Konut üretiminde parsel düzeyinden, 
ada düzeyine, 750-1000 konut içeren büyük konut projelerine doğru bir geçiş 
önerilirken, küçük üreticiyi çevrim dışı bırakmaktaydı. Kredilendirmede faiz 
oranları ve geri ödeme sürelerinin belirlenmesinde, konutun büyüklüğü kadar, 
projelerin gerçekleşeceği kentlerin büyüklüğü de göz önüne alınmaktaydı. 
Nüfusu yarım milyonu aşan kentlerde yapılacak toplu konutların krediden 
yararlanma koşulları ağırlaştırılırken, nüfusu 30 binin altındaki kentlerin toplu 
konut girişimleri, savurganlık olacağı düşüncesiyle yasanın ilgi alanından 
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dışlanmıştı. Böylece yasada kentleşmenin yönü, orta büyüklükteki kentlere 
çevrilmek istenmişti.

Bu yasanın en çok tartışılan ve belki de uygulanmasını engelleyen kısmı ise, 
toplu konut kuruluşları olarak tanımlanan üreticiler arasında özel kesimin 
yapım şirketlerinin yer almamasıydı. Yasa, toplu konut kuruluşları olarak 
yalnızca yapı kooperatiflerini, kooperatif birliklerini ve toplumsal  güvenlik  
kuruluşlarını saymıştı. Belediyeler ise bu kuruluşlara öncülük ederek ve/
veya onlara katılarak süreçte yerini alacak, esas yetki Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’na bırakılacaktı.

Bu yasa ile Devlet’in konut yatırımlarına artık verimli bir alan olarak yaklaştığı 
görülmektedir. Yasada genel bütçe gelirlerinden her yıl %5 oranında kamu 
konut fonuna pay ayrılacağı da hükme bağlanmıştı. Fon hesabı Emlak Kredi 
Bankası’nda açılırken, Banka, belli miktarda ve Hazine garantili toplu konut 
tahvilleri çıkararak satma yetkisiyle donatılmaktaydı. Bunların yanısıra fonun 
gelirleri, kredi faizleri, bağışlar, türlü yardımlar ve satılacak arsaların bedelleri 
olarak belirlenmişti. Bu gelirler arasında %5’lik genel bütçe ödeneği dışında 
fonun düzenli bir geliri olmadığı görülüyordu. %5’lik ödenek de dönemin 
Maliye Bakanı’nın karşı koyuşları yüzünden bir türlü ödenememiş, özel 
inşaat şirketleri ise dışarıda bırakılmanın tepkisini, yasaya sert eleştirilerle 
göstermişlerdi. Yasanın en olumlu yanı, 1950’lerde Emlak Bankasının 
uygulamaya başlayıp 1980’lere kadar getirdiği Yapı Tasarruf Hesabı’nı 
yaygınlaştırarak, diğer ulusal bankaları da sisteme sokmasıdır. Konut edinmek 
isteyenlerin, konut fiyatının %20 ile 25’i arasında bir miktarı bankada açılacak 
olan hesapta biriktirmesi ve biriken paranın en az bir buçuk katının banka 
tarafından kredi olarak Kamu Konut Fonu’na yatırılması isteniyordu.

İkinci Toplu Konut Yasası 2 Mart 1984 tarihinde 2985 sayı ile yürürlüğe 
girmiştir. İlk yasa ile oldukça farklı bir çizgide düzenlenen yasada Emlak 
Bankası sıradan bir ulusal banka gibi rol alırken, konut fonu tümüyle bütçe 
dışında ve bütçe dışı kaynaklardan beslenen bir fon olarak, Merkez Bankası 
hesabı biçiminde düzenlenmiştir. Yani, Banka, İdare ile kredi talep eden 
arasında bir aracı konumundadır.

İkinci Toplu Konut Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihlerde Emlak  Bankası’nın 
ana statüsü de değişime uğramıştır. Kasım 1984 tarihli değişiklikle Bankanın 
1946’da birinci sırada yer alan konuta ilişkin görevleri ikinci plana atılarak, 
ilk sıraya “Her türlü bankacılık işlemleri yapmak, menkul kıymetlerin alım 
satımı ile uğraşmak” maddesi yerleştirilmiştir. İkinci maddede yer alan 
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konut üretim işlevi, ticari amaçlı ve toplumsal amaçlı olmak üzere ayrılarak 
düzenlenmiştir. Düzenleniş tarzından, bu tarihten sonra Banka’nın ticari 
amaçlı konut üretimine ağırlık vereceği anlaşılmaktadır. Çünkü, ilk fıkrada 
ticari amaçlı konut üretimi koşulları belirlenmiş ve Banka’nın mülkiyetindeki 
arsalar üzerinde üreteceği bu tür konutları, piyasada geçerli fiyatlar üzerinden 
satacağı belirtilmiştir. Banka’nın sahip olduğu arsaları üzerinde sosyal konut 
yapması artık söz konusu değildir. Çünkü sosyal konut üretiminin koşulları 
katı bir biçimde belirlenmiştir. Bu koşullar şunlardır:

a. Banka’ya sosyal konut üretme görevi verilmesi,

b. Altyapısı gerçekleştirilmiş ya da diğer kamu kurumlarınca 
gerçekleştirilecek arsaların Devlet tarafından Banka’ya devredilmesi,

c. Yapılacak konutların finansmanının, bir kısmı Toplu Konut Fonundan 
olmak üzere, Devlet’çe karşılanması (Güvenç, Işık, 1999: 242)5.

Banka, yeni statüsü ile Ekonomik İşler Yüksek Koorrdinasyon Kurulu 
(EİYKK)’nun esnek ve geniş yetki alanında, liberal döneme uyum sağlayacak 
bir yapılanma içine girmiştir. Bu aynı zamanda bir zorunluluktur, çünkü alınan 
IMF ve Dünya Bankası kaynaklı destekleme ve yapısal uyarlama kredilerinin 
genel koşulları, KİT’lerin ve bürokrasinin yeniden yapılandırılmasını 
gerektirmektedir. TEK Bank olarak adlandırıldığı 1984-1988 döneminde 
Banka bir kamu iktisadi teşekkülü olarak, personelinin eğitiminden örgüt 
şemasına kadar yönetsel anlamda yenileştirilmeye çalışılmıştır.

Yeniden yapılanma çalışmaları, Banka kadar Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı üzerinde de geçekleştirilmiştir. Bakanlığın 
örgüt şemasında yer alan Mesken Genel Müdürlüğü’ne yasa ile verilen konuta 
ilişkin görevler6, 1984 yılında 209 sayılı yasa gücündeki kararname ile alınmış 
ve Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü de Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı’na bağlanmıştır. Böylece 1984 düzenlemelerinin ardından 
Bakanlığın konuta ilişkin görevleri kalmamıştır (Keleş, 1996: 304) 

Banka, 1 Eylül 1946’dan, Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı 
adı altında yeniden yapılandırıldığı 1988 yılına kadar Ankara: Yenimahalle ve 
Telsizler; İstanbul: Levent, Koşuyolu, Emekli Subay Evleri, Ataköy; İzmir: 
Denizbostanlısı; Edirne: Mimarsinan; Eskişehir: Yunuskent; Urfa, Çankırı ve 
Diyarbakır konut projelerini gerçekleştirdi.

6 Ocak 1988 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8 Ocak 1988 tarih ve 19688 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile, T. Emlak Kredi Bankası ile iflasın 
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eşiğindeki Anadolu Bankası’nın birleştirilme süreci tamamlanarak7 T. Emlak 
Bankası  A.Ş. kurulmuştur. Banka artık Konutbank adı ile anılmaktadır. Dış 
ticaret ve konut  sektörü bankası olarak yapılandırılmış ve faaliyet alanı 
genişletilmiştir. Böylece, Emlak Bankası tarihinde yeni bir dönem daha 
başlamıştır. Bu yeni dönemde Konutbank’ın görevleri, önceki dönemlerden 
farklılaşmış, aslında iflastaki Anadolu Bankasının görevleri yeni statüde 
belirgin hale gelmiştir. Banka, yeni dönemde de konut kesimi bankacılığı 
işlevini sürdürecek ve konut üretimini kredilendirmeye devam edecektir. 
Ancak, ana statüsündeki yeni eklenen görevleri, konut alanına ilişkin 
görevlerinin önünde ve daha ağırlıklı gibi görünmektedir. Banka’nın amaçları 
arasına yeni düzenleme ile eklenen dış ticarete ilişkin işlevler, konuta ilişkin 
işlevlerden fazla yer kaplamaktadır8. Bu yeni statüde Banka daha çok küresel 
ekonomi ve küresel sermaye ile bütünleşme üzerine yoğunlaşmakta, bir kamu 
bankasından çok, maksimum kar peşinde koşan bir ticari banka görünümü 
sunmaktadır. 62 yıldır Ankara’da bulunan Genel Merkez de küresel sermaye 
ile bütünleşmiş İstanbul’a taşınmaktadır. Böylece uluslararası ve ulusüstü 
sermayeye daha yakın olma isteği de gerçekleştirilmektedir (Güvenç, Işık, 
1999: 267-269).

Banka’nın yeni statüde amaçları kadar faaliyetleri de çeşitlendirilmiştir. 19 
madde halinde sayılan faaliyetlerin 9’u tamamen yeni yapılanmanın mantığına 
uygun olarak biçimlenirken, konuta ilişkin 13. ve 18.maddelerde küçük 
değişiklikler yapılmıştır9. Ancak bu küçük değişiklikler bile Banka’nın görev 
tanımında önemli dönüşümlere yol açmaktadır. Bankanın kuruluş amacının 
özellikle konut ihtiyacı olan halka konut kredisi vermek olduğunu biliyoruz ki 
Türkiye’de 1988 yılında tüm bankalarca kullandırılan gayrimenkul kredileri 
tutarı 2.194.613 milyon lirayken bunun %89’u (1 945 907 milyon lirası) Emlak 
Bankası tarafından verilmiştir (T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
1990: 116). Yeni statüde Banka iki ayrı sektöre hizmet eden ikili bir yapı içine 
girmektedir. Ancak, konuta ilişkin işlevleri konusunda bazı kaygıların olduğu, 
bir raporda şöyle ifade edilmiştir (T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 
1990: 117): “ … her türlü bankacılık faaliyetleri ile birlikte özellikle dış ticarette 
sektör bankacılığı yapmak yanında konut sektörünü kredilendirmek şeklinde 
amaç ve faaliyet konuları yeniden belirlenen bankanın, konut sektörü bankası 
olarak konut ihtiyacına verebileceği desteği ve bu konudaki fonksiyonel 
görevini ne ölçüde yerine getirebileceği bundan sonraki çalışmalarında 
izlenebilecektir.” Konuta ilişkin görevlerinde hemen hemen hiç bir değişiklik 
gözlenmemekle birlikte dış ticarete bu denli önem verilmesi nedeniyle, konut 
kesimi ikinci plana gerilemektedir. Ana statü düzenleniş açısından da esnek bir 
yapı gösterirken, Banka’nın işlevlendirilmesi katı bürokratik kuralların dışına 
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çıkarılmıştır. Bu durum dönemin özgül koşullarının bir ürünüdür. Liberal 
bir iktidarın ikinci devresinde gittikçe güçlenen serbestleşme, özelleştime, 
kuralsızlaştırma ideolojilerinin biçimlendiği bu dönem, aynı zamanda 
Türkiye’nin neoliberal yapılanmasının mimarı olan (21 Aralık 1987’de 2. kez 
göreve gelen)  Özal Hükümeti dönemidir. 46. Hükümet Proğramında sayılan 
amaçlar arasında “rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini”n esas alındığı 
yer almaktadır. Programda, iktisadi sistem tercihi olarak belirtilen, müdahale 
ve sınırlamaların en aza indirildiği ve rekabet koşullarının egemen olduğu 
serbest piyasa ekonomisinden söz edilirken, bu sistemi gerçekleştirecek ilkeler 
ise Konutbank’ın yeni statüsündeki amaç ve faaliyetlerle örtüşmektedir. Sanki 
Hükümet proğramının bir uzantısı gibi, her iki belgede de dış ticareti ve ihracatı 
artırmak, döviz kazanmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek, 
temel kaygıları oluşturmaktadır10. 

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın etkili bir kurum 
olarak ortaya çıkması ve 1988’de finansal serbesti içinde faizlerin serbest 
bırakılması, bankalar arası faiz yarışını artırmış, tüketici kredileri ve kredi 
kartları bu dönemde yaygınlaşmış, tarım ve kırsal kesimden esirgenen destek, 
popülist politikalar gereği kentlere yönelmişti. Ancak, bu popülizm yalnızca 
yoksul kentli hanelerle sınırlı kalmayıp, işadamı- sanayici kesimler üzerinde 
de etkili olmuştu. 12 Eylül sonrasının siyasal ikliminde güçlenen işadamları, 
TÜSİAD, TÜGİAD, MÜSİAD gibi isimler altında örgütlü bir yapılanma 
gerçekleştirmişlerdi. Aynı zamanda, 1963 yılında başlayan holdingleşme 
süreci, 1970 ve 1980’li yıllarda hız kazanmış (Tekeli, 1982: 264), 1990’lara 
doğru artık her  holdingin bir banka sahibi olması doğal hale gelmişti. 

1985-1989 döneminin planı (V.BYKP), Hükümet’in Emlak Bankası’nı 
gözden çıkardığını gösterir. Bu planda hiç bir başlık altında Emlak Bankası 
adına raslanmaz. Artık Banka’nın yerini TOKİ ve bankacılık sistemi almıştır. 
Bankacılık sistemi ise daha çok özel kesim ağırlıklıdır (DPT, 1985: 166). 
1990-1994 döneminin planı da aynı anlayışla ve mali sektör içinde Emlak 
Bankası’nın adını anmadan kaleme alınmıştır (DPT, 1989: 31-33).

1988 sonrasında yeni yapılanma ile Banka artık büyük projeleri kendi şirketleri 
ile değil, özel kesimin büyük inşaat şirketleriyle oluşturduğu ortak girişimler 
eliyle, yani bir çeşit kamu-özel ortaklığı modeliyle üretmektedir. Bu dönemde, 
MESA, Nurol, Bayındır, Tekfen, Süzer gibi holdingleşmiş toplu konut inşaat 
şirketleriyle ortak girişimler kurarak, dev projelere imza atmıştır. Artık konut 
üretim süreci endüstriyel ve son derece hızlı bir biçimde, tümüyle ticari konut 
ve uydu kentler yaratmak üzerine yapılanmaktaydı. Banka bu yeni süreçte bir 
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özel sektör inşaat şirketi gibi kendi adına lüks yerleşmeler kurarken, büyük  
şirketlerle de proje ortaklıkları oluşturmaya başladı. Ancak bu projelerin 
neredeyse tamamında inşaatlar ilerlerken, şirketler ortaklık anlaşmasından 
kat karşılığı yapım modeline geçmek istiyor ve Banka tarafından da kabul 
görüyordu. Anadolu Bankası ile gerçekleşen birleşme sonucunda, Banka’nın 
taşınmaz portföyünü üzerine alan Emlak Bankası, Bahçeşehir ve Ataşehir 
projelerinin sorumluluğunu da üstlenmekteydi. Çok büyük ölçekli ve yüksek 
getirisi olan bu yerleşim projelerinin ardından Ocak 1989’da Genel Müdür 
B. Şemiler tarafından, yeni taşınmaz satın alınmamasına ilişkin bir karar 
verilmiş, ancak iki ay sonra yeni Genel Müdür E.Civan bu kararı geçersiz 
kılmıştı (Güvenç, Işık, 1999; 287). Çünkü kentsel rantlar hızla yükselirken, 
sermayenin kentsel alan üretimine ilgisi artıyor ve dönemin siyasal-yönetsel 
yapıları rant üretimini ekonominin büyümesi için olumlu buluyordu. Kamu 
eliyle üretilen rant özel sermayenin ortaklığıyla yeni rant alanları yaratıyordu.  

1990’ların ikinci yarısında Emlak Bankası, Bilkent konutları ve ticaret 
merkezinin yapımını üstlendi. Kat karşılığı Bilkent arazisi üzerinde inşaata 
başlayan Banka, yapılacak birimlerin yaklaşık %40’ını alacak; inşaatların 
müteahhitliğini ise Bilkent’in hizmetinde olan Tepe İnşaat, Dilek İnşaat ve 
Tepe Mobilya yapacaktı. Banka ile Bilkent arasındaki sıkı ilişkiler, Bilkent 
Mütevelli Heyeti’ne Engin Civan ve Aydın Ayaydın gibi genel müdürlerin 
alınması ile iyice belirginleşmişti (Saner, 2001:69-70).

1986 yılı sonlarında Emlak Bankası konut finansmanı konusunda yeni 
bir görev yüklendi: Bankada açılan Konut Edindirme Yardımı (KEY) 
hesaplarında, memur ve işçiler ile bunların emeklileri adına biriken paraları 
6 ay vadeli ve %50 faizle nemalandırmak. KEY hesapları Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi’nin (TKKOİ) yönetim ve kullanım yetkisi altındaydı. 
KEY hesabını düzenleyen 3320 sayılı yasaya göre TKKOİ, bu hesapta 
biriken paraları Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Gelir Ortaklığı Senetleri ile 
nemalandırabilecekti. Bu hesaptan yararlanmak isteyen kişilerin, yurt içinde 
çalışıyor olması, sözleşmeli statüde bulunmaması ve başka bir konuta sahip 
olmaması gerekiyordu. 10’dan fazla kişi çalıştıran iş yerlerinde işverenler 
tarafından ücret ve aylıklar üzerinden kesilen miktarlar (işveren tarafından) 
Banka’daki hesaba yatırılacaktı. Bu hesaptan yararlanmak isteyen birikim 
sahiplari, yalnızca bir kere ve 75 metre kareyi geçmeyen büyüklükte tek 
bir konutun sadece 60 metre karesi için hesabı kullanabilecekti. Yasa 
yardımın 180 ay süreceğini belirtmişti (Resmi Gazete, 22.11.1986 tarih 
ve 19289 sayılı). Ancak KEY hesabı 1 Ocak 1996 tarihinde donduruldu 
ve bu tarihten sonra hak sahipleri yalnızca hesapta biriken ana paralarının 
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nemalarından yararlanabildi. Bu tarihe kadar hesapta 350 trilyon TL birikmiş; 
KEY hesaplarının, hem devletin iç  borç ödemelerine hem de özel sermaye 
çevrelerine kaynak aktarmaya kullanıldığı; Bankanın bu kaynaklarla üst 
gelir kümelerine villalar yaptırdığı öne sürülmüştü  (Hamamcı, 1998: 465). 
KEY’in kesildiği 1996 yılında iktidarda olan Doğru Yol Partisi’nin bir üyesi, 
bu hesapta biriken paraların tam olarak tutarının ve nerelere harcandığının 
bilinmesinin olanaksız olduğunu belirtmiştir (Türkkent, 1998:29).

29 Kasım 1992 tarihinde Denizcilik Bankası da Emlak Bankası içerisine alındı. 
1952 yılında 5842 sayılı yasa ile özel hukuk hükümlerine bağlı bir anonim 
şirket olarak kurulan Denizcilik Bankası’nın %51 hissesi Hazine’ye aitti 
(Kocaimamoğlu, 1977: 161). 1990 yılında yayınlanan Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu Raporu’nda Denizcilik Bankası’nın özkaynak güçsüzlüğü 
vurgulanarak, yeni özkaynak bulunması gereğinden söz edilmişti. Böylece 
Emlak Bankası ikinci kez batık bankaları kurtarma operasyonunda kullanılmış 
oldu. Emlak Bankası,1997 yılına kadar Banka’nın borç ve yükümlülüklerini 
üzerine almış ve satışa hazırlamış; 1997’de Denizbank A.Ş. adıyla Zorlu 
Holding’e satılmıştır. 1988’de kanatları altına giren Anadolu Bankası da 
1997’de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Anadolubank A.Ş. adıyla 
Habaş Grubu’na satılmış, böylece, bankaların zararları Emlak Bankası’nın, 
satış karları ise Özelleştirme İdaresi’nin payına düşmüştür (T.Bankalar Birliği, 
2008: 242-238). 

2001 yılı başında Emlak Bankası’nın 403 yurt içi, 2 yurt dışı olmak üzere 
toplam 405 şubesi ile 10 bin çalışanı bulunmaktaydı ve sermayesi Nisan 
2001’de 750 trilyon TL’ydi. 3 katrilyon TL’lik mevduat büyüklüğüne sahip 
(Türkiye’nin 9. büyük bankası) ve ana ortağı Hazine olan Emlak Bankası’nın 
75 yıllık bankacılık ve inşaat (konut üretim) deneyimine rağmen, 1999 
krizinin ardından özelleştirilmesi gündeme gelmişti. Banka’nın 1988 tarihli 
ana statüsünü değiştiren 10.09.1998 tarih ve 98/T-48 sayılı kararla, Banka’nın 
konut inşaat etkinlikleri sona erdirilip, yalnızca sürmekte olan inşaatlarının 
tamamlanmasına ve ticari bankacılık faaliyetlerini sürdürürken bireysel 
konut kredisi vermesine izin verildi (Güvenç, Işık, 1999: 291; Resmi Gazete, 
17.09.1998). 

Banka’nın kapatılmaya varan öyküsünün belirginleştiği tarih 1999 yılı 
sonlarıydı. Aslında tam da bu dönem Türkiye’de bankacılık sektörünün, satış, 
birleşmeler, tasfiye gibi yöntemlerle köklü bir dönüşüm içerisine alındığı 
zaman dilimiydi. 9 Aralık 1999 tarihinde IMF’e verilen Niyet Mektubunda 
Halk ve Ziraat Bankalarının ödeme güçlüklerinden ve özelleştirmeye 
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hazırlanmalarından söz ediliyordu. Bu bankaların yıllardır Devlet’e ücretsiz 
sundukları hizmetlerin piyasa değerinden fiyatlandırılmasının sağlanacağı 
vaadediliyordu. Türkiye’de o dönemin bankacılık reformunu, Devlet’in 
IMF ile işbirliği içerisinde küresel olarak bütünleşmiş bir finans sektörünü 
oluşturma çabası/arayışı olarak yorumlamak mümkün (Karakaş-Gültekin, 
2009: 95).  Ancak Niyet Mektubu’nda adı geçen bankalar Halk ve Ziraat iken, 
düzenleme ilk Emlak Bankası’nı vurmuştur. Niyet mektubunun ardından, 
29.12.1999 tarih ve 23921 sayılı Resmi Gazete’de Emlak Bankası’ndaki 
Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair 588 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile KEY hesabında biriken alacakların, hak sahiplerinin 
başvurusu üzerine Emlak Konut A.Ş hisse senedi olarak payları oranında 
verileceği belirtilmiştir. Hesap sahiplerinin alacakları para olarak değil de  
sermaye piyasası araçları ile ödenecektir. Hemen ardından, Emlak Konut 
A.Ş’nin Emlak Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye dönüştürülmesi ve 
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olması (T.Bankalar Birliği, 
Bankalarımız 2000 ) gerçekleştirilmiştir.

2000 yılı ortalarında basında Banka’nın konut üretiminden tümüyle çekildiği, 
artık konut kesimini yalnızca kredi yoluyla destekleyeceği şeklinde haberler 
yer almaktaydı (Radikal, 29 Temmuz 2000). Banka’nın bağlı olduğu Bakan, 
Emlak Bankası’nın iş yaptığı inşaat şirketlerinin banka sahibi olacak 
kadar büyümesini eleştiriyor ve artık özel sermayeyi güçlendirip görevini 
tamamlamış olan bankanın özelleştirileceğini kamuoyuna duyuruyordu .

1980’lerin sonlarında Emlak Bankası pek çok skandalla anılır olmuş, 
yolsuzluklar basında haber niteliği kazanmış, Banka’da genel müdürlük 
görevinde bulunan Bülent Şemiler, Engin Civan, Aydın Ayaydın gibi bürokratlar 
görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk davalarına konu olmuşlardı12.  Bankanın 
rant aktarımında aracılık eden bir  konuma girdiği, özellikle armatörlere açılan 
kredilerin ertelenmesi için Cumhurbaşkanlığı makamını devreye sokacak 
kadar ileri gidildiği ve Banka üzerinde politik baskı yaratıldığı, Yüksek 
Denetleme Kurulu raporlarında yer alıyordu. Yüksek Planlama Kurulu’nun 
isteği yönünde, armatörlerin yurt dışı bankalardan aldıkları kredilere 
kefil olan Banka, bu kredileri de ödemek zorunda bırakılmış, yurt dışı 
bankalara gösterilen ipoteklere ise yasal engeller nedeniyle el koyamamıştı 
(Cumhuriyet; 5 Şubat 2001). Bu nedenle denizcilik sektörüne kullandırılan 
kredilerin büyük kısmı (toplam kredilerin %24’ü) batık kredi olarak Banka’yı 
zarara uğratmıştı. 1996’da Alman Hamburgische Landesbank’tan Türk 
denizcilik sektörüne açılan bir milyar dolarlık kredi, geri ödenmediği halde, 
YPK kararı ile Alman bankalarına ödenmek üzere denizcilere, 300 milyon 
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dolar kadar ek kredi açılmıştı. Toplamı bir milyar Dolar’ı aşan bu kredinin 
kaynağı, Emlak Bankası’ydı (Milliyet, 8 Ocak 2002: Serpil Yılmaz’ın 
yazısı). Bal’dan önceki Bakan Refaiddin Şahin, kredi kullandırma yönündeki 
politik baskılara dayanamayarak, görevinden istifa etmek zorunda kaldığını 
açıklamıştı (Hürriyet; 18 Ekim 2000). Bankanın partizan tutumlar karşısında 
yönetim sürekliliği kaybolmuş, 1988-1997 arasında 8 kez genel müdür 
değişmişti. Doğal olarak değişiklik yalnızca genel müdürlerle kalmayıp, üst 
yöneticilerin de değişmesini zorlamıştı. Politik karışmalar ve kötü yönetim 
nedeniyle zarara uğratılan ve içi boşaltılarak gereğince görevini yapması 
engellenen Emlak Bankası, 2000-2001 krizlerinin yaşandığı dönemde 
IMF’ye verilen niyet mektupları içerisinde, bankacılık sektöründe reform 
kapsamında özelleştirmeye aday haline gelmiştir. 3 Mayıs 2000 tarihli Niyet 
Mektubu’nda, yapısal politikalar sıralamasının başında bankacılık sektöründe 
reform yer almaktaydı. 2000’le başlayan ve 2001’de sert vuran krizden 
çıkmak için hazırlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP), bu niyet 
mektubunun tekrarı gibi hazırlanmıştır (TCMB, 2001). Derin bir iç ve dış 
borç (ve dolayısıyla cari açık)  batağına düşmüş olan ekonominin ve para-
sermayenin krizden çıkması için hazırlanan GEGP’nın temel hedefi, kamu 
kesimi borçlanma gereğinin kırılması ve bu hedef doğrultusunda bankacılık 
kesimine yeniden işlerlik kazandırılması olmuştur (Bağimsız Sosyal 
Bilimciler, 2001:4). Bu hedef doğrultusunda 2001-2002 yıllarında bankacılık 
sektöründe çok sayıda banka birleşme, tasfiye, şube azaltma ya da TMSF 
eliyle satış işlemlerine konu olmuş; Ocak 2001-Eylül 2005 tarihleri arasında 
T. Emlak Bankası’nın da aralarında bulunduğu 33 bankanın faaliyetine son 
verilmiştir (T. Bankalar Birliği, 2008: 247).

Konut ve denizcilik sektörlerinde kullandırılan krediler ve kötü yönetim 
sonucunda nakit sıkıntısı içine giren Emlak Bankası’nın, artık görevini 
tamamladığı söylentileri başlamış ve satılarak elden çıkarılması planlanmıştı. 
Bu doğrultuda, 15.11.2000 tarihinde kabul edilip, 24.11.2000 tarih ve 24241 
sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı yasa uyarınca, Halk 
ve Ziraat bankaları ile birlikte Emlak Bankası için de düzenleme yapılmıştı. 
4603 sayılı yasanın amacı, adı geçen üç bankanın çağdaş	 bankacılığın	 ve	
uluslararası	 rekabetin	 gereklerine	 göre	 çalışmalarını	 ve	 özelleştirmeye	
hazırlanmalarını	 sağlayacak	 şekilde	 yeniden	 yapılandırılmaları	 ile	 hisse	
satışlarına	ilişkin	düzenlemelerin	ve	hisselerin	tamamına	kadarının	özel	hukuk	
hükümlerine	 tabi	 gerçek	 ve	 tüzel	 kişilere	 satışının gerçekleştirilmesi olarak 
belirtilmişti. 30.04.2001 tarih ve 24388 mükerrer sayılı R.G.’de yayımlanan 
2001/2202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Banka’nın bankacılık 
faaliyetleri dışında kalan tüm mal varlıkları, iştiraklerindeki hisseleri, ticari 
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taşınmazları ile gereksinim fazlası taşınmazları, tüm hak ve yükümlülükleri 
ile bilanço değerleri üzerinden TOKİ başkanlığına devredildi. Böylece Banka 
yeniden yapılandırılarak özelleştirmeye hazırlanacaktır. 

03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
4684 sayılı yasanın 2. maddesi ile 4603 sayılı yasaya eklenen 3. maddede 
de, 2001/2202 sayılı B.K.K’nın 1. maddesi çerçevesinde, T.Emlak Bankası 
A.Ş.’nin Ziraat veya Halk bankasına devri öngörülmüştür. BDDK’nun 
06.07.2001 tarih ve 5508 sayılı onayı ile 09.07.2001’den itibaren 295 şubesi 
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emlak Şubesi; 96 şubesi ise 15.10.2001’den itibaren T. 
Halk Bankası A.Ş. Emlak Şubesi olarak bankacılık işlevlerini sürdürmektedir. 

Emlak Bankasının tasfiye sürecine girdiği bu dönemde TOKİ de (yönetimindeki 
fonun bütçe içerisine alındığı 1993’den sonra kaynak bulmada güçlükler 
yaşamış, vaadettiği kredileri ödeyemez konuma düşmüştü) duraklama 
dönemine girmişti (Standart, 2002: 33). Öyle ki 1999 yılında TOKİ’nin kredi 
açtığı konut sayısı 19.253 iken, 2000 yılı Haziran sonunda 901’e düşmüştür 
(Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) 2001 Yılı Programı, 2000: 
224). İşte tam da böyle bir daralma yaşanan dönemde Emlak Bankası’nın 
çöküşü, TOKİ’nin yükselişine bir rampa olmuştur. 

TOKİ, yaşadığı darboğazdan kurtulmak için, Hazine arazilerini altyapılı 
arsaya çevirmek; mevduatlı konut finansman sistemine geçmek ve ipoteğe 
dayalı uzun vadeli konut kredisini (mortgage sistemi) hayata geçirmek gibi 
yeni araçlar önermektedir (Standart, 2002: 34-35). 2001 yılı proğramında 
da TOKİ’nin, ana görevi olan finansman sağlama ve arsa üretme konularına 
ağırlık vermesinin beklendiği belirtilmiştir (Resmi Gazete, 15 Kasım 2000: 
226). Emlak Bankası’nın tasfiyesi ile önemli bir büyüklükte taşınmaz sahibi 
olan TOKİ’nin, bu taşınmazları kullanarak yüklü miktarda finansal kaynak 
yaratma olanağı doğmuştur. Banka’dan TOKİ’ye 2.050 konut, 132 işyeri ve 
7.800.000 metre kare arsa devredilmiştir (http://www. toki.gov.tr/ebd/index.
html).

1953 yılında Emlak Bankasının şirketi olarak kurulan Emlak Konut da (2002 
yılında Emlak Konut GYO olmuştur) TOKİ iştiraki olarak Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile TOKİ’nin kontrolüne alınmıştır. Kaynak yaratacak dev projeler 
gerçekleştiren Emlak Konut GYO, 2003-2019 arasında 128.000 bağımsız 
bölüm üretecek 133 projeye başlamış ve büyük bölümünü tamamlamıştır. 
Oldukça iddialı olan projeler İstanbul ağırlıklı olarak gerçekleştirilirken, 
Emlak Konut GYO hisselerinin %50,6’sı da 2010 yılında halka arz edilmiştir. 
Geri kalan hissenin mülkiyeti TOKİ’de kalmıştır (http://www.emlakkonut.
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com.tr/tr-TR/ortaklik-yapisi). 2001’den itibaren içi boşaltılan, taşınmaz 
varlıklarına el konarak tasfiye sürecine sokulan ve 2017’de tasfiye sürecinden 
çıkarılan banka13, 2019 yılında Cumhurbaşkanı onayı ile “faizsiz finans” 
sisteminin14 bir kurumu olarak, Emlak	 Katılım	 Bankası adıyla yeniden 
bankacılık faaliyetlerine dönmüştür15. 

Sonuç
Emlak Bankası tarihi, salt bir kurum tarihi olarak okunamaz. Bankanın tarihi, 
Türkiye’nin konut deneyimlerinin bir tarihi, ama aynı zamanda siyasal ve 
ekonomik yapılarındaki yükseliş ve düşüşlerin tarihi olarak da okunmaktadır. 
Emlak Bankası tarihi, hem politik hem de ekonomik tarihin yansımalarını 
barındırır. Politik müdahalelere açık, ekonomik dalgalanmalardan etkilenen 
ve partizanca yönetilen bir kamu bankasının yaşamı ve ölümünün öyküsüdür 
bu. 

Emlak Bankası, bir Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olarak, tüm diğer KİT’ler 
gibi, cumhuriyetin ilk yıllarında özel sermaye birikimine katkıda bulunmak 
görevini üstlenmişti. Henüz kapitalist bir toplumsal yapı ve devlet anlayışının 
olmadığı bir dönemde, konut henüz “meta” değerine ulaşmamış olduğundan, 
dikkat çekici boyutlarda bir konut sorunu olmaması doğaldı.Kentleşme ise, 
nüfus ile tüketim arasında dengeyi bozacak boyutlarda hızlanmamış, dolayısıyla 
barınma sorunları arasında anılan mekanda yoğunlaşma gerçekleşmemişti. Bu 
olumsuzluklar yalnızca Ankara’da memur kesim arasında hissedilmekteydi. 
Böylece 1930’lar ve 1940’lar daha çok Ankara’nin üzerinde yoğunlaşıldığı 
dönem olmuş, Banka asıl konut atağını 1946’daki yasal dayanağındaki 
değişim ile başlatmış; 1950’lerde İstanbul’un konut ve kentsel alanlarında 
etkisi görülür olmuştur. 1980’lerde ise ülkenin ekonomik, siyasal, toplumsal 
yapısındaki radikal dönüşüme koşut olarak yeniden yapılandırıldığı ve 
neoliberal dönemin parlak kurumu haline geldiği gözlenirken, tüm büyük 
kentlerde lüks ve kaliteli konut projelerine hız vermesiyle dikkat çekmiştir. 

İktisat politikalarının biçimlendirdiği yapısı ile Banka, Devlet’in, geçirdiği 
dönüşümlere koşut olarak konuta bakışını yansıtmaktadır. Konut alanında 
halkın konut girişimlerini destekleyecek bir uzman banka (ihtisas bankası) 
olarak kurulup yapılandırılmasına karşın, 1980 sonrasının ekonomik ve siyasal 
yapı değişimi ile dış ticaret ve denizcilik sektörünü kredilendiren, arta kalan 
kaynaklarla da iddialı konut projeleri gerçekleştirip inşaat sektöründeki büyük 
sermaye şirketlerini destekleyen ve konut ticareti yapan bir banka haline 
gelmiştir. İlk kez, konut ve inşaat sektöründe kamu-özel ortaklığının kendine 
has modellerini uygulayan Emlak Bankası’nın bu yapısal ve fonksiyonel 
dönüşümü ile sahipsiz kalan dar gelirli kesime yönelik konut üretimi, 1984 
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yılında kurulan TOKİ (ilk adı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi) 
tarafından 1988 yılına kadar kooperatiflere açılan krediler ile desteklenmiştir. 
1988’de TOKİ’nin kullandırabileceği konut kredilerinin kaynağı kurumuş, 
sonrasında ise bir daha eski gücüne kavuşamamıştır. Konut için 1986 
yılında başlatılan KEY kesintileri ve fon kaynakları, devletin el koyması ile 
ortadan kaldırılırken, gittikçe açıkları çoğalan bütçenin içerisinde, nerelere 
harcandığı izlenemez hale gelmiştir. TOKİ, kredilendirmek yerine, Emlak 
Bankası gibi kendi arsaları üzerinde doğrudan konut yapıp satmaya başlamış 
ve kooperatiflerden çok örgütlü inşaat şirketleri ile işbirliğine girmiştir. Bu 
sırada, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile armatörlere ve büyük sermaye 
şirketlerine kredi açan, onların yurt dışı bankalarla girdikleri borç ilişkilerine 
kefil olan, Türkiye’nin neredeyse bütün belediyelerine kredi desteği sunan, 
Anadolu Bankası ve Denizcilik Bankası gibi batmış iki bankayı bünyesine 
alarak ve büyük konut projelerinde maliyetinin çok üzerinde ödemeler yaparak 
zarar eden, kötü yönetim ve yolsuzluklara rağmen ayakta kalmaya çalışan 
Emlak Bankası, 2001 yılında Halk ve Ziraat bankaları içerisinde eritilerek, 
bankacılık alanından çekilmiştir.

Konuta devlet müdahalesi bağlamında özetleyecek olursak, 1946’ya kadar 
Ankara’da bürokrasiye lojman üreterek hizmet ederken aynı zamanda genç 
Cumhuriyet’in modern kentini şekillendiren örnek başkent mekanlarının 
yaratılmasında kullanılmış; 1946’dan sonra ülkenin diğer kentlerinde de 
ağırlıklı olarak lojman yapımıyla işçi ve memurların konut sorununa çözüm 
olmuştur. 1950’lerde ağırlığı İstanbul’a vererek sadece konut değil kent 
makroformunu biçimlendiren konut sitelerini, kaliteli konut alanlarını üreten 
bir yapımcı rolü üstlenmiş; 1980’lerde ise özel inşaat şirketleri ile işbirliği 
halinde üst gelir gruplarına hitap eden lüks konut ve yaşam alanları üretimine 
yönelmiştir. 1980’lerden itibaren yüksek gelirlilerin çeşitlenen taleplerine 
uygun farklılaştırılmış konut modelleri ile kentsel rantları kışkırtan bir aktör 
olmuş ve barınma hakkını değil mülkiyet hakkını öne çıkaran bir politika 
izlemiş; siyasal iktidarın eliyle Emlak Bankası, efektif talebe göre üretim 
yapan bir ticari şirkete dönüştürülmüştür. Bu dönüşümler esas alındığında 
görülen odur ki Devlet müdahalesi barınma sorununu çözmekten çok, özel 
mülkiyeti destekleyerek sorunla uğraşma biçimini tercih etmiştir. Banka’nın 
1980’lere kadar olan faaliyetlerinin daha orta sınıflara yönelik niteliği, 
1980’lerden itibaren, neoliberal devlete uygun biçimde, güçlü efektif talebe 
göre yön değiştirmiştir. Siyaset ve sermayenin 1990’lardaki organik ilişkisi ise 
Banka’yı itibarsızlaştırırken, konut üretemeyecek, konut kredisi veremeyecek 
kadar işlevsizleştirilmiş ve (özelleştirme kapsamına alınan Türk Telekom ve 
TEKEL ile birlikte)  2000’de tasfiye sürecine sokulmuştur.   
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“Cumhuriyet döneminin üç emlak bankası olan Emlak ve Eytam Bankası, 
Türkiye Emlak Kredi Bankası ve Emlak Bankası”(Güvenç/Işık, 1999: 290) 
nın ardından 2000’lerin yeni siyasal/ideolojik yapılanması ile uyumlu Emlak 
Katılım Bankası’nı görmekteyiz. Böylece Emlak Bankasının ülke ekonomisine 
koşut olarak 1980’lerde başlayan neo-liberal finansallaşması, 2019’da islami 
finansallaşmaya evrilmektedir. Genel olarak KİT’lere yönelik neoliberal 
saldırının mottosu haline gelen “devletin sırtındaki kambur” yakıştırması ile 
tasfiye edilen banka, yeni hali ile Devlet’in bir parçası olmayı sürdürmektedir. 
Kurumsal işleyişi “icazet belgeleri”ne  dayandırılan, faizsiz finans sistemine 
ve islami bankacılığa dahil olan “yeni” bankanın, artık konut sektöründe 
değil ama, emlak sektöründe nasıl bir etki yaratacağının değerlendirilmesi ise 
zamana bırakılacaktır. 

DİPNOTLAR
1 Bu çalışma büyük ölçüde, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kent Çevre Anabilim Dalında hazırlanan Türkiye’de	 Konut	 Sorununun	
Ekonomik	Boyutları başlıklı basılmamış doktora tezinden üretilmiştir.

2 Emlak Bankasının kurumsal tarihi için, Murat Güvenç ve Oğuz IŞIK’ın 
1926-1998 dönemine ilişkin ayrıntılı ve titiz incelemelerini aktardıkları ve 
1999’da yayınladıkları Emlak	Bankası kitabı temel kaynak olmuştur.

3 17 Nisan 1934’de yürürlüğe giren Birinci Sanayi Planı, 1934-1938 
dönemini kapsar.

4 1948-1952 arasında traktör sayısı 1750’den 30 000’e yükselmiş, 1948’de 
14,5 milyon hektar olan ekilip biçilen tarımsal arazi miktarı, 1956’da 22,5 
milyon hektara ulaşmıştır

5 Yeni ana statü Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon kurulu tarafından 
oluşturulup, 09.11.1984 tarih ve 18570 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.

6 Evsiz yurttaşları konut sahibi kılmak ya da ılımlı kiralarla barınmalarını 
sağlamak için önlemler almak, kredi kuruluşlarınca verilen konut 
kredilerinin ve yardımların koşullarını belirlemek, uygulamasını 
denetlemek, toplu konut yapımını özendirerek belediye ve kooperatiflere 
yardımcı olmak, Mesken Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır.
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7 1962 yılında, Muhabank, Türk Ekspres Bank ve Buğday Bankası’nın 
birleşmesi ile İstanbul’da kurulan Anadolu Bankası, bu tarihte iflas 
noktasına gelmiş bir ticaret bankasıdır (Kocaimamoğlu, 1977; 39).

8 Ana statüde 1984 yılından farklı olarak su maddeler yer almaktadır: “ (b) 
Dış ticaretin gelişmesini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve özellikle 
ihracatçıların finansman ihtiyacını sağlamak; (c)Ülkemizin ihracatçılarının 
diğer ülke ihracatçıları ile rekabet edebilme imkanlarını sağlayıcı tedbirleri 
alarak uygulamak, dış pazar gelişmesini sağlamak; (d) Dış ticaret 
sektör bankacılığı yapmak; …(f) Böylelikle de uluslararası ekonomiyle 
bütünleşmenin sağlanmasına katkıda bulunmak.

9 Yeni statüde tanımlanan işlevlerden, öncekilerden farklı olan maddeler 
şunlardır: “… (3) Uluslararası finansman kuruluşları ile kredi, istihbarat 
ve finansman kolaylıkları anlaşmaları  yapmak; (4) Dış ticaretin, özellikle 
ihracatın geliştirilmesi amacıyla Türk Lirası ve döviz cinsinden, kısa, orta 
vadeli kredi açmak, diğer bankalarla müşterek finansman (co-financing) 
sağlamak, yerli ve yabancı finansman kurumlarına garanti vermek ve aracı 
olmak; (5) Ülkenin ekonomik yararları bulunan dış pazarlara ihracatçıların 
girmesini sağlamak üzere teminat vermek; (6) İhracatın geliştirilmesi 
için yabancı alıcıları kredilendirmek; (7) Bakanlar Kurulu’nca verilecek 
görevler çerçevesinde dış ticaret kredisi kullandırmak üzere, Türkiye 
Cumhuriyeti Merke Bankası ile diğer Bankalar arasında reeskont 
bankası görevini yürütmek; (8) Dış ticaret kredisi kullandırılacak diğer 
Bankalara önderlik etmek ve işbirliği yapmak; (9) İhracat sigorta sistemini 
geliştirmke amacıyla bu alanda mevcut kurumlarla gerektiğinde işbirliği 
yapmak ve iştirak etmek; …” Bu ek maddeler dışında mevcut maddeler 
içinde yapılan değişiklikler ise şunlardır: 13. Maddede düzenlenen örnek 
yerleşim alanlarının kurulması ve düzgün, güzel kentleşmeye önderlik 
etme görevine ek olarak, “bu kurulacak yerleşim alanlarında döviz getirici 
her türlü faaliyette bulunmak”; 18. Maddede ise “…Dış Ticaret ve Konut 
konularında Sektör Bankası olarak çalışmak” .s. 268-269.

10 Programda  yer  alan  genel  amaçlar  kısmında,  “Hükümetimiz  milliyetçi  ve  
muhafazakar,  sosyal adaletçi, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini 
esas almaktadır” anlatımı dikkat çekmektedir.

11 15.11.2000 tarih ve 4603 sayılı Kanun ile “Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 
Emlak Bankası Anonim Şirketi’nin Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin 
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Usul ve Esaslar” hakkında  “30 Kasım 2000 Tarih ve 2000/1698 Sayılı 
Karar” yayımlanmıştır.

12 1988’de Banka’ya genel müdür olan B. Şemiler, E. Civan tarafından çeşitli 
yolsuzluklara bulaştığı için ihbar edilmiş (http://www.geocities.com/
almanakturkiye/1994.htm), Civan ise S. Edes’e vadettiği kredi karşılığında 
aldığı 5 milyon dolarlık rüşveti geri vermediği için Alaattin Çakıcı’nın 
adamı tarafından vurulmuştu. Emlak Bankası’ndaki yolsuzluklarla ilgili 
hazırlanan 45 dosyadan 23’ünde Civan, sanık sıfatıyla yer almıştır. Edes’ten 
rüşvet almak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası almış, 550 gün cezaevinde 
yattıktan sonra infaz yasasından yararlanarak serbest bırakılmıştır. 
Tahliyesinin ardından 62,5 milyar liralık borcunun ilk bölümü olan 
6,250 milyar lirasını ödeyip yurt dışına kaçmıştır. Bunun üzerine yeniden 
tutuklama kararı çıkarılıp İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 
Civan’ın ABD’de olduğu öğrenilmiş, kalan borcunun tamamını ödeyerek 
Türkiye’ye iade edilmekten kurtulmuştur (http://www.biyografi.net/
biyografi). Ayaydın, Banka’da konut projelerini hızlandırmış ancak çeşitli 
projelerden Banka’yı zarara uğrattığı için hakkında 15 dava açılmıştır 
(Zaman, 8 Ocak 2002, Harun Çümen ve Şerif Erdikici’nin haberi). Ocak 
2002’de gerçekleştirilen Kılıçbalığı Operasyonu çerçevesinde 50 kadar 
Emlakbank yöneticisi evlerinden alınarak sorgulanmış, Ayaydın o dönem 
ANAP milletvekili olduğu için hakkında işlem yapılamamıştır (Milliyet, 8 
Ocak 2002: Serpil Yılmaz’ın yazısı).

13 Ek Madde 1- (Ek: 18/5/2017-7020/12 md.) “Geçici 3 üncü madde 
uyarınca tasfiyeye giren “Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim 
Şirketi”, “Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi” adı altında, Genel 
Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın 
gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde 
bulunmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiye 
hâlinden çıkmıştır”(Resmi Gazete, 25.11.2017).

14 “Emlak Katılım Bankası aylardır beklenen kar payı oranlarını 5 yıla kadar 
%1.35 olarak duyurdu. Bankanın piyasaya düşük faiz oranları sunması 
beklenirken oranları birçok özel bankanın ve kamu bankalarının üzerinde 
yer aldı.”( https://emlakkulisi.com/emlak-bankasi-konut-finansmani-
kullandirmaya-basladi/617145) 2.10.2019

15 Ek Madde 2- (Ek:17/1/2019-7161/27 md.) “Bu Kanunda ve diğer mevzuatta 
Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine ve Tasfiye Halinde Türkiye 
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Emlak Bankası Anonim Şirketine yapılan atıflar, Türkiye Emlak Katılım 
Bankası Anonim Şirketine yapılmış sayılır”(Resmi Gazete, 25.11.2000). 
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