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İNŞAAT, MÜHENDİSLİK, TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
MİMARLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
ALT KOMİSYON RAPORU
1. GİRİŞ
17 Ağustos 1999 İzmit, 12 Kasõm 1999 Bolu-Düzce deprem felaketleri ile meydana gelen can
kaybõ ve büyük ekonomik kayõp, yapõ üretim sürecinin ve bu süreçte ulaşõlmasõ öngörülen
minimum kalite düzeyinin nasõl bir mekanizma ile daha sağlõklõ hale getirilebileceğini
tartõşmaya açmõştõr. Bu nedenle, ülkemizde ki mühendislik ve mimarlõk hizmetlerinin
verildiği mevcut hukuki ve kurumsal yapõyõ eleştirel bir yaklaşõm ile irdeleyen, mevcut
sistemin çağdaş ve demokratik kurallar çerçevesinde toplum menfaatleri ile bireysel
özgürlüklerini dengeleyebilen yeni yapõya kavuşturmayõ amaçlayan model arayõşlarõ ayrõ bir
önem kazanmaktadõr.
Bu raporun amacõ, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hazõrlõklarõ çerçevesinde, Mimarlõk ve
Mühendislik Hizmetlerinin sorunlarõnõn çözümüne yönelik olarak, dünyamõz ve ülkemizde ki
mevcut durumu, sorunlarõ ve çözüme yönelik önerileri belirlemek, ve oluşturulacak ulusal
kararlarda yasal yapõlanmaya temel olabilecek ilke ve politikalarõn saptanmasõ çalõşmalarõna
katkõda bulunmaktõr.
2. MEVCUT DURUM
Yeni Binyõlõn eşiğinde, şimdiki zaman geçmişten doğar ve gelecek, bugünün içindedir.
Geçmiş üzerinde düşünmek, bugünün hesabõnõ vermek ve sonuçta 21. Yüzyõlõn daha iyi ve
daha yaşanabilir insan yerleşimlerine yönelik bilinçli bir planõ oluşturmak durumundayõz.
Yeryüzündeki bölgesel farklõlõklar büyürken, dünyanõn coğrafi uzaklõklarõ kõsalmaktadõr. Bu
çağ hepimize ortak bir görev yüklemektedir. Bugünle uzlaşmamõzõ, aşõlmasõ zor sorunlarla
yüzleşmemizi, bütüncül bir düşünce yaklaşõmõnõn geliştirilmesi ve çabalarõmõzõn koordine
edilmesi gerekmektedir. (Uluslararasõ Mimarlar Birliği UIA’nõn 23-26 Haziran 1999
tarihlerinde Çin’in Pekin kentinde yapõlan XX. Kongresinde kabul edilen deklarasyon
metninden)
2.1 DÜNYADA MEVCUT DURUM
20. yüzyõl, hem benzeri olmayan bir görkem ve ilerlemeye, hem de büyük felaket ve
kargaşalara tanõk olmuştur. 20.yüzyõlda iki dünya savaşõnõ izleyen yeniden yapõm
dönemlerinde, kitlesel ölçekteki teknik ve sanatsal yenilikler ile mimari ve mühendislik ürünü
yapõlarõnõn, bu güne kadar rastlanmayan bir boyutta halka ulaştõrõlmasõ sağlanmõştõr. Ancak
bu yapõlõ çevrenin çok büyük bir kesiminin hala son derece yetersiz olduğu bir gerçektir.
İnsanoğlu varlõğõnõ sürdürmeye çalõşõrken aynõ zamanda dünyanõn doğal ve kültürel mirasõnõn
yok edilişine neden ve tanõk olmaktadõr.
1
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Bu yüzyõl, politikada, ekonomide, teknolojide ve toplumsal yapõda çok önemli yeniliklere ve
değişimlere tanõk olunmuştur. Dünyanõn çeşitliliği ve karmaşõklõlõğõ içerisinde oluşan bu
farklõlaşma ve yabancõlaşma değişimin sonsuz sürecinin bir parçasõ olarak algõlanabilir.
Ancak bu dönüşüm veya değişimin yönünü ve hõzõnõ belirlemek her zaman mümkün
olamamaktadõr.
2000’li yõllarla birlikte bu değişimin daha fazla ivme kazanmasõ
beklenmektedir.
İçinde bulunduğumuz yüzyõlda, küreselleşme ile çoğulculuğun birlikte var olmasõ, çağõmõza
damga vuran çelişkileri ve zõtlõklarõ ön plana çõkarabilir. Bir yanda gelişen çağdaş iletişim
olanaklarõ, farklõ kültürler ve gelenekler arasõnda daha yakõn ilişkiler kurmakta; üretim, finans
ve teknolojinin küresel düzeyde bütünleşmesi, karar verme süreçlerine egemen olmayõ
sürdürmektedir. Öte yandan, zengin ile yoksul arasõndaki açõk, ürkütücü bir hõzla gelişmekte,
bölgesel çekişmeler ve finansal belirsizlikler, insan yerleşimleri üzerine olumsuz etkiler
yaratmaktadõr.
Bu doğrultuda, mevcut sistemi bir bütün olarak ele alabilen, mimar ve mühendislerin, gerek
ulusal gerekse uluslararasõ koşullara uygun tanõm ve niteliklerini belirleyen, ve buna uygun
yasal ve kurumsal düzenlemeleri öngören yapõlanmanõn gerekliliği ortaya çõkmõştõr.
2.2. TÜRKİYENİN BU ALANDA DÜNYADAKİ YERİ VE MEVCUT DURUMUN VII.
BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI HEDEFLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonlarõnõn oluşturulmasõna ilişkin 1999/7
sayõlõ Başbakanlõk genelgesinde de belirtildiği üzere; Türkiye gelişmesini, Mustafa Kemal
Atatürk’ün belirttiği çağõ aşma hedefi doğrultusunda daha ileri aşamalara ulaştõrma
kararlõlõğõndadõr. VIII. Plan araştõrma ve uygulama kapsamõnda, dünyada özellikle son yirmi
yõl içinde önem kazanan bölgesel gelişme kavramõnõn yanõ sõra, çevre duyarlõlõğõnõn ve kent
ortamõnõ çağdaş insana yaraşõr kõlma çabalarõnõn arttõğõ gözlenmiştir. Çevre boyutunun
ekonomi ve toplumsal kararlarla bütünleşmesini sağlayan sürdürülebilir kalkõnma yaklaşõmõ,
tüm dünya ülkelerinde ve Türkiye’de doğal çevrenin korunmasõnda önemli bir aşamayõ
oluşturmaktadõr. Çevre alanõnda bağlayõcõ uluslararasõ ölçülerin gerektirdiği dönüşümlerin
ülke yapõsõ ve niteliği değerlendirilerek yapõlmasõ gerekliliği önemle vurgulanmaktadõr.
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda “Bölgesel Dengelerin Sağlanmasõ” başlõğõ altõnda bölgesel
gelişme, fiziki planlama, kentleşme ve konut olgusu irdelenerek bunlara bağlõ ilke ve
politikalar belirlenmiştir. İlk defa VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ araştõrma ve uygulama
kapsamõnda ise İnşaat, Müteahhitlik, Mühendislik ve Teknik müşavirlik Hizmetleri olgusuna
yer verildiği görülmektedir. “İnşaat, Müteahhitlik, Mühendislik ve Teknik müşavirlik
Hizmetleri” alt başlõğõnda, dünya mesleklerinin en köklü ve önemlilerinden biri olan
“Mimarlõk” mesleğinin bu alt başlõk açõlõmõnda yer verilerek, İnşaat, Müteahhitlik, Mimarlõk,
Mühendislik ve Teknik müşavirlik Hizmetleri şeklinde yer almasõ gerekliliğinin gözden
kaçõrõldõğõ inancõndayõz.
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VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda, bölgesel gelişme, fiziki planlama, kentleşme ve konut
amaçlõ ilke ve politikalar belirlenerek bunlara bağlõ hukuki ve kurumsal düzenlemeler
belirlenmiştir. Günümüze kadar görüldüğü üzere yasalarõmõzda mimarlõk ve mühendisliğin
korunmasõ, geliştirilmesi ve sorumluluklarõnõn tanõmlanmasõ yönünde yeterli yapõlanmanõn
oluşturulamadõğõ görülmektedir.
Dünya mimarlõk tarihinin en köklü uygarlõk birikimlerinden birine sahip olan Türkiye’de bu
kültürel zenginliklerin çağdaş mimarlõk ortamõna ve mesleki sorumluluklara taşõnmasõnda
ciddi sorunlar ve tõkanõklõlõklar yaşanmaktadõr. Tek yapõ ölçeğinden, kentsel dokularõn
oluşumuna kadar mimarlõğõn ilgi ve yükümlülüğü altõndaki hemen her alanda yaşanan ve
tarihten gelen birikimlerin düzeyi ve niteliği ile bağdaşõk olmayan olumsuz uygulamalar, Türk
mimarlõk ve mühendisliğinin hak etmediği gerilimler içinde kalmasõna ve ülkenin imarõna
gerekli katkõdan yoksun yõpranma sürecine girmesine neden olmaktadõr.
Böylesi bir süreçte ise bir yandan mimari ve kentsel mekanlarda hõzlõ bir yozlaşma hemen
hemen tüm kentleri ve yerleşimleri sarmalarken, öbür yandan toplumun mimarlõğa olan ilgisi
ve saygõsõ da azalarak, mimarõn mühendisin katõlõmõnõn giderek azaldõğõ bir mimarsõz ve
mühendissiz bir yapõlaşma düzeni ülkeyi etkisi altõna almõştõr.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.1. Genel Sorunlar
Ülkemizde, mimarlõk ve mühendislik alanõnda ki mevcut yapõlanma ve mesleki uygulama
sürecinde yaşanan çelişki ve sorunlardan bazõlarõ şunlardõr:
-

Kimi zaman yapõnõn arazisi bile kesinlik kazamamakta veya tasarõm sürecinde
değiştirilebilmektedir. Mülkiyet sorunlarõ ve belediyelerin imar planlarõndan gelen
sorunlar da projelerin başlama ve gelişme süreçlerinde beklenmedik ve bazen telafisi
mümkün olmayan engeller çõkartabilir.

-

Yapõ üretim sürecinde bütçeler gerçekçi oluşturulmamaktadõr veya oluşturulamamaktadõr.
Plansõzlõktan kaynaklanan finansal sorunlar nedeniyle mesleki uygulama süreci sõk sõk
kesintiye uğramaktadõr.

-

Mimara çoğu kez kapsamlõ bir program verilmemekte ve mimar tarafõndan oluşturulmasõ
istenmektedir. Ayrõ bir uzmanlõk dalõ olan ve ayrõ bir ücrete tabi olmasõ gereken
programlama, mimar tarafõndan gereği kadar önemsenmeden oluşturulmaktadõr.

-

Öngörülen inşaat maliyetleri çoğu zaman gerçekçi değildir. Ayrõca yapõ üretim süreci
yavaş ve maliyetler sürekli değişmekte olduğundan, hazõrlanan maliyet raporlarõ
güncelliklerini kolaylõkla kaybedebilmektedir.
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-

Mimara, tasarõm sürecinde olmasõ gerekenden daha fazla müdahale olmakta ve tasarõmõn
özgünlüğü ve bireyselliği ilkeleri zedelenmektedir.

-

Mimar ve mühendisler arasõndaki mesleki ilişkiler yetersizdir. Mühendisler genelde
mimari tasarõm süreci tamamlandõktan sonra devreye girmekte, bu iletişimsizlik üretilen
yapõnõn kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

-

Resmi Kurumlar, özellikle de Bayõndõrlõk Bakanlõğõ tarafõndan mimar ve mühendislerin
yaptõğõ projelere gereksiz görülebilecek kapsam ve detayda kõsõtlamalar getirilmektedir.

-

Mesleki kontrollük zorunlu değildir; idare gerekli görmez ise kontrollüğü mimara
vermemektedir; bu da yapõlarõn projelerine uygun üretilmemesi sonucunu doğurmaktadõr.

-

Mimarlõk ve mühendislik alanõnda proje ücretleri oldukça düşüktür. . İşi verme kõstasõ
“ucuzluk” olmaktadõr ve çoğu kez ihale usulü ile kõrõlarak alõndõğõndan “Asgari Ücret”
sistemi işlememektedir. Mimarõn yetkinliği, alanõndaki uzmanlõğõ yeterince etkin bir
faktör olamamaktadõr.

Mühendislik ve Mimarlõk hizmetleri hakkõnda 1938 yõlõnda çõkarõlan 3458 sayõlõ yasadan
günümüze 62 yõl geçti. Geçen süreç içerisinde, günün koşullarõna, mesleklerin gelişme ve
çeşitlenmesine uygun kapsam ve koşullarõ sağlayabilen kapsamlõ bir yasal düzenleme
oluşturulamadõ. 2000’li yõllarõn başõnda, Türkiye’de mimarlõk ve mühendislik mesleklerini
tarif eden, sõnõrlarõnõ çizen ve meslek erbabõnõn mesleki yetki ve sorumluluklarõnõ tanõmlayan
çeşitli kanun ve yönetmelik bulunmaktadõr. Mevcut kanunlarõn çoğu, zamanõn değişimine
ayak uyduramamõş ve mimarlõk ve mühendislik hizmetlerinin çok farklõ ölçek ve biçimlerde
uygulandõğõ günümüzde mesleğin sorun ve ihtiyaçlarõna yeterince cevap verememektedir.
Yasal düzenlemelerin pek çoğu birbirlerinin kapsadõklarõ alanlara girmektedir ve bir kanunun
söylediği ile diğerinin söylediği bazõ durumlarda birbirleri ile çelişebilmektedir. “Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu”nda mimar sanatçõ olarak tanõmlanõrken, diğer ilgili kanunlarda,
örneğin 2886 Sayõlõ Kanunda mimar ticaret erbabõ olarak görülmekte, ihalelere katõlma
koşullarõ belirtilmekte ve hatta proje ihalesi için herhalde dünyanõn hiç bir yerinde olmayan,
emek karşõlõğõ teminat mektubu istenmektedir.
Çözüm Önerisi
Avrupa Birliği’ne (AB) girme sürecinde olan Türkiye’nin mimarlõk ve mühendislik
hizmetlerini Avrupa ve ABD standartlarõna uyduracak ve birbirleri ile ters düşen mevcut tüm
yasalarõn yerini alacak tek bir “Mimarlõk ve Mühendislik hizmetleri Yasasõ”na ihtiyacõ vardõr.
Mimarlõk mesleğinin halen bir “Mimarlõk Meslek Yasasõ Tasarõsõ”nõ hazõrlayõp
kanunlaştõramamõş olmasõ da büyük eksikliktir.
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3.2. Mesleki Uygulamada Yaşanan Sorunlar
Son yõllarda Türkiye’de mimarlõk ve mühendislik bürolarõ giderek daha büyük sorunlarla
karşõlaşmakta ve giderek güçsüzleşmektedir. En önemli etkenlerden biri, mimar ve mühendis
için ödenen ücretlerin, mimar ve mühendisin yaptõğõ (veya yapmasõ gereken) işlere, aldõğõ
(veya almasõ gereken) sorumluluklara ve donatõldõğõ (veya donatõlmasõ gereken) yetkilere
oranla son derece düşük olmasõdõr. Bu durumda mimarlõk ve mühendislik bürolarõ teknik
donanõm, eleman niteliği ve mekan açõsõndan oldukça kõsõtlõ imkanlarla çalõşmakta, bu da
olanlarõn yabancõ firmalarla rekabet edebilme olanaklarõnõ azaltmaktadõr. Bütçesi olmayan,
yanlõş ve eksik yapõlmõş keşifler ve projesiz ihalelerle işler alõnmak zorunda kalõnmaktadõr.
Halbuki AB ve ABD standartlarõnda çalõşan yabancõ firmalar, aldõklarõ projeleri çok daha
kapsamlõ ve detaylõ bir şekilde bitirebilmekte ve bu hizmetin karşõlõğõ olan yüksek ücreti de
talep edebilmektedir. Türk mimarlõk ve mühendislik bürolarõnõn aynõ yüksek ücreti
alabilmeleri sağlandõğõn da, onlarõn da personel ve teknik donanõm olarak daha güçlü
olabileceklerini söylemek herhalde yanlõş olmaz. Ancak bugünkü ücret tarifeleri ile böyle bir
rekabetin gerçekleşmesi pek gerçekçi görülmemektedir. Türkiye’de mimarlõk ve mühendislik
hizmetlerinde, proje ücretlerinin mihenk taşõ olan Bayõndõrlõk Bakanlõğõ Tarifeleri oldukça
düşük kalmakta ve işsizlik yüzünden mimar ve mühendisler, bu düşük fiyatlarõ bile yüksek
oranlarda kõrarak iş almak durumunda kalmaktadõrlar.
Çözüm Önerisi
Mevcut kanunda ki “Ücret Tarifesi” tanõmõnõn başõna eklenecek bir “Asgari” sözcüğü ile en
azõndan belirlenen en alt ücretlerin daha da altõna düşülmesi önlenebilir.
Neticede bu kõsõr bir döngüdür: düşük ücretler mimar ve mühendislerin kadrosunu ve
ekipmanõnõ, dolayõsõyla performansõnõ kõsõtlamakta, rekabet gücü azalan mimar ve
mühendisler yabancõ rakipleri ile boy ölçüşememekte ve işleri yabancõ bürolar almaktadõr.
3.3. Mesleki Yetki ve Sorumluluklarla İlgili Sorunlar
Türkiye’deki ve yurtdõşõndaki eşdeğerliliği tanõnan üniversitelerden mezun olan tüm mimar ve
mühendisler diplomalarõnõ aldõklarõ gün tam yetkili olarak her türlü projeyi
yapabilmektedirler. Avrupa’da ise yalnõzca Fransa, İspanya ve Hollanda’da mezunlar
ülkemizde olduğu gibi eğitimlerini tamamlar tamamlamaz mimar unvanõnõ
kullanabilmektedir. Diğer ülkelerin getirdiği bazõ kõsõtlamalar bulunmaktadõr. Almanya ve
Belçika’da iki senelik iş tecrübesi ve meslek odasõnõn onayõndan sonra ‘mimar’ unvanõ
kullanõlabilmektedir.
Ülkemizdeki mimar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarõ yabancõ meslektaşlarõna oranla
daha kõsõtlõdõr. Bir yapõnõn daha projelendirilmesinden önce yer seçiminden başlayõp, onun
mekan programõnõn çõkarõlmasõ ile süren, müteahhidin seçilmesine, harcamalarõn yapõlmasõna
ve kontrol edilmesine, yapõnõn başõndan sonuna denetiminin yapõlmasõna, binanõn
müteahhitten kabul edilmesine ve nihayet iskan ruhsatõ için onay verilmesine ve
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sigortalanmasõna kadar süren doğal süreç yeterince sağlõklõ gerçekleşememektedir. Mevcut
sistemindeki bu yanlõşlõklar veya eksiklikler nedeni ile yapõ üretim sürecinde arzulanan
standartta kaliteye ulaşõlamamaktadõr.
Çözüm Önerisi
Mimar ve mühendislerin öğrenim sonrasõnda mesleki sorumluluklarõ üstlenmeye dönük bir
hazõrlõk ve buna bağlõ mesleğe kabul süreci ile mesleki hak ve yetkilerin verilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapõlmalõdõr. Uluslararasõ Mimarlar Birliği’nin (UIA) “eğitim sonrasõ
mesleğe hazõrlõk ve sorumluluk üstlenme” süreçlerinin ülkemiz gerçekleri göz önüne alõnarak
nasõl uygulanabileceği araştõrõlmalõdõr.
Mimarõn bugünkü koşullarda kontrollük görevi ihtiyaridir, idare veya mal sahibi istemezse
mimarõn kontrollük yapmasõ da söz konusu olamaz. Ancak Avrupa Birliği ile mevzuat
uyumu kapsamõnda yapõlacak yeni düzenlemelerle bu sürecin olmasõ gerektiği niteliklerde ve
kapsamda işletilmesi için gerekli düzenlemelerin yapõlmasõ gerekecektir. Aynõ şekilde
yabancõ firmalarla aynõ şartlarda rekabet edebilmemiz için mimar ve mühendislerin yetki ve
sorumluluklarõnõn da yeniden yukarõda özetlendiği şekilde belirlenmesi kaçõnõlmaz olacaktõr.
Bunun bir dayatma şeklinde gerçekleşmemesi için gerekli yasal ve örgütsel düzenlemelerin
bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir.
3.4. Mesleki Eğitim Alanõnda Sorunlar
Ulusal, bölgesel veya yerel bazda oluşturulacak bir sistem ile, bir bölgede gerçekleşen
yapõlanmanõn niceliksel ve niteliksel yapõsõnõn yönlendirilmesi veya denetlenmesi belirli
oranda mümkündür. Fakat, insan faktörü gerek oluşturulacak sistemin sağlõklõ çalõşmasõ ve
gerekse oluşacak yapõlõ çevrenin niteliği açõsõndan önemli bir parametre olarak karşõmõza
çõkmaktadõr. Bu nedenle, eğitimin kalitesinin yeterli düzeye yükseltmesi sorumluluklarõnõn
farkõnda, mesleğinin gereklerini yerine getirebilen mimar ve mühendislerin yetişmesinin
sağlanmasõ ayrõ bir önem taşõmaktadõr.
Ülkemizde verilen mühendislik ve mimarlõk eğitiminde eğitim süreci ve kapsamõ ile ilgili
olarak bazõ belirgin sorunlar bulunmaktadõr. Ülke genelinde verilen mesleki eğitimde yeterli
bir kalite standardõnõn sağlanamamasõ, mimarlõk ve mühendislik alanlarõnda eğitim süreci
olarak dört yõlõn yetersiz kalmasõ, ve eğitim sürecinde mesleki pratiğe yeterince önem
verilmemesi, üç temel sorun olarak gösterilebilir.
Ülke ihtiyaçlarõnõn çok üstünde mimar ve mühendis yetiştirmeye yönelik eğitim politikalarõ
izlenmektedir. Yeni oluşturulan mimarlõk ve mühendislik bölümleri, verilen eğitimin
kalitesini düşürmektedir ve köklü üniversiteler dõşõnda kalan yeni üniversitelerin hemen
hemen hepsinde belirgin sorunlar yaşanmaktadõr.
Türkiye’deki mesleki eğitimin süreci ve kapsamõ, yalnõzca Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)
tarafõndan belirlenmekte ve denetlenmektedir. Hizmet üreten diğer meslek kurum ve
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kuruluşlarõnõn mesleki eğitim sürecinde hiçbir etkisinin ve yönlendirici katkõsõnõn olmamasõ
mesleki uygulama ile eğitim arasõnda kopukluğa neden olmaktadõr.
Çözüm Önerisi
Mimar ve mühendislerin öğrenim sonrasõnda mesleki sorumluluklarõ üstlenmeye dönük bir
hazõrlõk ve buna bağlõ mesleğe kabul süreci ile mesleki hak ve yetkilerin verilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapõlmalõdõr. Uluslararasõ Mimarlar Birliği’nin (UIA) “eğitim sonrasõ
mesleğe hazõrlõk ve sorumluluk üstlenme” süreçlerinin ülkemiz gerçekleri göz önüne alõnarak
nasõl uygulanabileceği araştõrõlmalõdõr.
Ülkemizde mimarlõk ve mühendislik eğitimi için ayrõlan 4 yõllõk yetersizdir ve en az 5 yõla
çõkartõlmasõ gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde mimarlõk eğitimi genelde beş sene veya daha
üzerinde bir eğitimi gerektirmektedir. Örneğin, İngiltere’de mimarlõk eğitimi yaklaşõk yedi
sene sürmektedir.
Ayrõca, mimar ve mühendislerin meslek öncesi eğitim standartlarõ irdelenme ve birbirleri ile
yakõn ilintili mesleki eğitim dallarõ arasõnda daha üst düzeyde bilgi alõşverişi ve iletişimin
sağlanmasõ gereklidir.
Avrupa Birliğinin genişleme sürecinde Türkiye’nin de aday ülke olarak kabul edilmesi ile
birlikte Avrupa Birliği ile entegrasyon çalõşmalarõna hõz verilmektedir. Avrupa Birliği ile
entegrasyon sürecinde sürdürülmesi gereken mevzuat uyumu kapsamõnda çalõşmalara hõz
verilecek ve üye ülkeler ile aramõzda sorun olabilecek farklõlõklar en aza indirgenmeye
çalõşõlacaktõr.
Tarihsel süreç içerisinde mühendislik ve mimarlõk mesleği farklõ toplumlarda farklõ şekillerde
gelişmiştir. Avrupa Birliği şemsiyesi altõnda toplanan ülkeler arasõnda bile belirgin
farklõlõklar bulunmaktadõr. Son yirmi yõldõr sürdürülen entegrasyon çalõşmalarõna rağmen bu
farklõlõklarõn yarattõğõ sorunlarõn tamamen çözümlenemediği görülmektedir. Bu farklõlõklarõ
ortadan kaldõrmak veya azaltmaya yönelik bazõ raporlar veya yönergeler yayõnlanmõştõr.
Özellikle, iş kurma ve hizmet temin etme serbestliğinin etkin bir şekilde sağlanmasõ ve
diplomalarõn, sertifikalarõn ve meslekte formel yeterlilikleri belirleyen diğer belgelerin
karşõlõklõ tanõnmasõ, vb. konularda belirli düzenlemeler getirilmiştir. Ancak bu durum ülkeler
arasõnda tekdüzeliği gerektirecek kadar katõ ve bağlayõcõ olmaktan uzaktõr. Bu nedenle,
ülkemizde oluşturulacak yapõlanma da belirli ortak değerlere bağlõ kalmak şartõ ile kendi
yapõmõza en uygun araçlarõ kullanarak planlama sistemleri geliştirmeye özen gösterilmelidir.
3.5. Uluslararasõ Mimarlar Birliği (UIA) ve Avrupa Topluluğuna Ait Mevzuat ve
Standartlara Uyum Sorunu
Uluslararasõ Mimarlar Birliği (UIA), mimarlõk mesleğinin en üst kuruluşudur. Tüm dünyada
mimarlarõn uymasõ gereken standartlarõ koyan bu kuruluşun getirdiği ölçütler ve kurallar
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yayõnlanan belgelerle tartõşmaya açõlmakta ve bu süreç içerisinde mimarlõk ve mimarlõk
mesleğinin ulaşmasõ gereken niteliklerin belirlenmesi amaçlanmaktadõr.,
UIA Tarafõndan Yayõnlanan Belgeler:
-

Mimarlõk Mesleğinin Uygulanmasõnda Tavsiye Edilen Uluslararasõ Profesyonellik
(Meslek) Standartlarõna İlişkin Mutabakat Metni (2nd Edition April, 1998),

-

Accreditaion/Validation/Recognition (Last Revised April 28, 1998),

-

Pratik Deneyim/Yetiştirme/İnternlik (April,1998),

-

Mesleki Bilgi ve Yetenekler(Nisan 1998),

-

Registration/Licensing/Certification(Last Revised April 17, 1998),

-

Ahlak ve Davranõş Kurallarõ Konusunda Mutabakat Metni (Last Revised Nov., 1998),

-

Sürekli Mesleki Eğitim (Last Revised April 17, 1998),

-

Danõşmanlõk Hizmetlerinde Uluslararasõ Ahlak Kurallarõ (Last Revised April, 1998),

-

UIA/UNESCO Mimarlõk Eğitim Şartõ,

-

Avrupa Birliği Yönergesi.

Çözüm Önerisi
Mimarlõk alanõnda yapõlacak yasal düzenlemelerin UIA’nõn koyduğu tanõmlar ve kurallar ile
mutabakat içerisinde gerçekleşmesi gereklidir. Daha kapsamlõ bir çalõşmada, gerek UIA ve
gerekse AB metinleri daha detaylõ bir şekilde incelenmeli ve gerekli uyum sağlanmalõdõr.
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4. EKLER
4.1. VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE (2001-2005) ULAŞILMAK
İSTENEN AMAÇLAR
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ için hazõrlõk kapsamõnda ele alõnan bu çalõşmada, esas olarak
UIA’nõn ve AB’nin yayõnladõğõ metinler de yer alan ölçütler ve kurallarõ rehber olarak
alõnmõş ve ulaşõlmak istenen hedefler de mevcut dokümanlar paralelinde şekillendirilmiştir.
Mimarlõk mesleği ile sõnõrlõ düzenlemeleri içeren çalõşmalar, yapõ üretimi ile ilgili diğer
mühendislik alanlarõnõ da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Uzmanlõk: Mimar ve mühendisler, eğitim, yetiştirme ve deneyim yolu ile gelişen sistematik
bir bilgi, yetenek ve kuramlar bütününe sahip olmalõdõrlar. Mesleğe ilişkin eğitim, yetiştirme
ve sõnama süreçleri, profesyonel hizmet almak için bir mimar veya mühendise iş verilmesi
durumunda, kamuoyunda o meslek sahibinin, beklenen hizmetleri uygun bir şekilde
sağlanmasõna olanak verecek, kabul edilir standartlara uygunluğu yönünde bir güven duygusu
yaratacak şekilde yapõlandõrõlmalõdõr.
Özerklik: Mimarlõk ve mühendislik, profesyonel bir meslek olarak herhangi bir kişisel
çõkardan bağõmsõz olarak müşterilerine ve/veya müşterilerine uzman görüşü sunarlar.
İşe Bağlõlõk: Mimarlar ve mühendisler, müşterileri ve toplum adõna yaptõklarõ işlere
çõkarlarõnõ gözetmeyen bir bağlõlõkla yaklaşõrlar. Mesleğin üyeleri müşterilerine yetkin ve
profesyonelce hizmet vermek ve onlar adõna peşin fikirlerden arõnmõş, tarafsõz kararlar
vermekle yükümlüdür.
Denetime Açõklõk: Mimar ve mühendisler müşterilerine verdikleri yansõz, bağõmsõz ve
gerekiyorsa eleştirel görüşlerin ve çalõşmalarõnõn toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin
sorumluluğunu üstlenirler. Belirli profesyonel hizmetleri ancak o işin gerektirdiği özel teknik
alanda, danõşman olarak işbirliği yapacaklarõ kişilerle birlikte yeterli eğitim, yetiştirme ve
deneyime sahip olduklarõ taktirde üstlenirler.
Mimarlõk Mesleğinin Uygulanmasõ: Mimarlõk mesleğinin uygulanmasõ onun tarihsel
gelişmesi yönünden ele alõnmakta ve alanõ daraltõlmadan en geniş şekilde tanõmlanmaktadõr.
Kapsam olarak:

Kent planlamasõna katkõ, arazi kullanõm kararlarõna katkõ, kentsel,
tasarõm, çevre düzenlemesi, bina tasarõmõ , inşaat yönetimi ve denetimi,

Tür olarak:

Mimari mirasõn korunmasõ, restorasyonu, yenilenmesi, yeniden
kazanõlmasõ, her türlü yeni binalarõn tasarõmõ,

Süreç olarak:

Müşteri ile ilk görüşme ile başlayan, yapõnõn inşaatõnõn tamamlanarak
kullanõcõsõna teslimine kadar kesintisiz süren süreç,
9
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Çalõşmalar:

Fikir projesi, eskiz, ön proje, uygulama projelerinin çizimleri, maket,
şartname, ihale belgesi, ihale sürecinde danõşmanlõk, mesleki denetim,

Çalõşma şekli:

Serbest, ortak, şirket ortağõ, kendi hesabõna ya da özel ve kamu
kuruluşlarõnda ücretli olarak,

Koordinasyon:

Danõşman mühendisler, peyzaj mimarlarõ ve diğer uzman
danõşmanlarõn mimari çalõşmalarla uyumunun sağlanmasõ ve
aralarõndaki eşgüdümün temini.

Bir Mimarda Aranan Temel Koşullar: Uluslararasõ belgeler mimarlarõn mesleğini
uygulayabilmeleri için belirlenmiş kriterlere uygun davranmalarõ gerektiğini vurgulamaktadõr.
Mimarlõk eğitiminin gerekli ancak mesleğin uygulanmasõ için yeterli olmadõğõ görüşü
hakimdir. Mimarõn eğitim sürecinde kazandõğõ bilgi, beceri ve yeteneklerini gerçek
uygulamalarla pekiştirmesi ve deneyim kazanmasõ gerektiği üzerinde durulmakta ve bu süreç
tamamlanmadan mimara bağõmsõz olarak mesleki sorumluluk üstlenme ve mesleğini
uygulamaya yetkili kõlma izni verilmemesi gerektiği görüşünde birleşilmektedir. Bu tutumun
alt yapõsõnõ mimarlõğõn toplum yararõna bir meslek olduğu kavrayõşõ oluşturmaktadõr.
Eğitim: Uluslararasõ belgelerde mimarlõk eğitiminin niteliklerinde eksilme olduğu, uygulanan
eğitim programlarõ yönünden ülkeler arasõnda farklõlõklar bulunduğu, eğitim süresinin 5
yõldan daha kõsa süreli olmamasõnõ, bu eğitim süresinin başarõ ile tamamlanmasõndan sonra,
mesleki sorumluluk üstlenmeden önce belirli bir süre (en az 2 yõl) pratik deneyim kazanõlmasõ
gerektiği vurgulanmaktadõr. Ayrõca, ulusal kimlikler ön planda tutularak ve esnek biçimde
eşdeğerli bir mimarlõk eğitimine ulaşõlmasõ planlanmaktadõr.
Toplum, mimarlarõn mekansal planlama, tasarõm organizasyonu, yapõlarõn inşa edilmesi ve
bununla birlikte yapõlõ mirasõn korunmasõ ve zenginleştirilmesi, doğal dengenin sakõnõlmasõ
ve kaynaklarõn akõlcõ kullanõlmasõ bakõmõndan bireylerin ve sosyal gruplarõn ve topluluklarõn
gereksinimlerini anlayabileceklerinden ve bu gereksinimlere yeterince cevap
verebileceklerinden emin olmak istemektedir.
Mesleki eğitim, mesleğin uygulanmasõna başlanmasõ için kaçõnõlmaz ve gerekli bir süreçtir.
Eğitim sürecinde edinilen bilgi, beceri ve yetenekler, mesleğin sorumlulukla uygulanabilmesi
için yeterli olmalõdõr. Bu nedenle, mesleki eğitimini tamamlayanlarõn mesleki sorumluluklar
üstlenmesi için hazõrlanmasõ gereklidir.
Topluma (kamuya) mesleğin yeterli ve sorumlulukla uygulandõğõnõn güvencesini veren
meslek kurumu da mesleğini uygulamak isteyenlerin “yeterli”olduklarõndan emin olmak
istemelidir. Bu da belki de, mesleğe kabul yetkisinin meslek kurumunda olmasõnõ gerektirir.
Akreditasyon: Mimarlõk ve mühendislik eğitimi yeterli düzeyde olmazsa toplum bundan
zarar görür. Bu nedenle mesleki eğitim veren kurumlarõn akredite edilmesi söz konusudur.
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Eğitim kurumlarõnõn akreditasyonu topluma karşõ mesleğin doğru uygulanmasõnõn
güvencesini veren Meslek Kurumlarõ’nõn görevi olabilir.
Pratik Deneyim: Pratik deneyim/yetiştirme/internlik mesleğin uygulanmasõnda, mesleki
eğitim sõrasõnda ve/yeya bir meslek diplomasõ alõndõktan sonra ancak kayõt/lisans/sertifika
sürecinden önce gelen, yönlendirilmiş ve yapõlandõrõlmõş bir faaliyettir. Kamunun korunmasõ
amacõ ile, akademik hazõrlõğõn tamamlayõcõsõ olarak kayõt/lisans/sertifika için başvuran
kişilerin formal eğitimlerini pratik yönden bir yetiştirme süreci ile bütünleştirmeleri gerekir.
Bu süre kabul edilebilir bir yetişme sürecini (en az 2 yõl) hedeflemektedir.
Mesleki Bilgi ve Yeteneğin Sergilenmesi: Mimar veya mühendis olarak kayõt/lisans/sertifika
için başvuran herkesin, ilgili otoriteye kabul edilebilir seviyede mesleki bilgi ve yeteneğe
sahip olduğunu göstermesi gerekir.
Kamuoyu bir mimar veya mühendisin yetkinliğinden ancak o kişi gerekli eğitimi aldõğõnõ ve
yetiştirme/pratik deneyim/internlik sürecinden geçtiğini ve
mesleğinin çok yönlü
uygulanmasõnda minimum yetkinliğe sahip olduğunu gösterdikten sonra emin olacaktõr. Bu
nitelikler sõnav ve/veya başka yöntemlerle kanõtlanarak gösterilmelidir. Tasarõmda
yaratõcõlõğõn önünü kesmeyen, yalnõzca kalitenin arttõrõlmasõnõ ve kullanõcõnõn korunmasõnõ
amaçlayan bir mesleki hizmet modeli ve yapõ denetim sisteminin oluşturulmasõna yönelik
model arayõşlarõ hedef alõnmalõdõr.
Kayõt-Kabul: Kayõt yapõlmasõ ve lisans/sertifika verilmesi, kişinin niteliklerinin resmi ve
yasal olarak tanõnmasõ ve kalifiye olmayan kişilerin belirli işlevleri yerine getiremeyeceğine
ilişkin yasal düzenlemelerle bağlantõlõ olarak, o kişiye serbest mimarlõk veya mühendislik
mesleğini uygulama hakkõnõn verilmesi gereklidir.
Kamuoyunun nitelikli, sürdürülebilir bir yapõlõ çevreye ve yapõ sektörü ile ilişkili tehlikeler ile
bunlarõn sonuçlarõna duyduğu ilgi göz önüne alõndõğõnda, kamunun yeterince korunabilmesi
için, mesleki hizmetlerin gerekli niteliklere sahip meslek adamlarõ tarafõndan sağlanmasõ çok
önemli olmaktadõr.
İş Verme: Mimarlar ve mühendisler, (Davranõş İlkeleri aracõlõğõ ile) öncelikle toplumun ve
daha sonra müşterilerinin çõkarlarõnõ kendi çõkarlarõnõn üzerinde tutmalõdõrlar. İşlevlerini
kamu yararõ açõsõndan gerekli standartlarda yapmak için gereken kaynaklara sahip olmalarõnõ
güvence altõna almak üzere, mimarlar ve mühendisler geleneksel olarak emeklerinin
karşõlõğõnõ ya zorunlu olarak uygulama ya da tavsiye niteliğindeki mesleki ücret cetvellerine
göre almalõdõrlar.
Her ne kadar mimar ve mühendisler işlerinde en yüksek standardõ elde etme çabasõnda olmak
zorunda iseler de, yalnõzca ücrete dayalõ seçim, müşteriye sunulan hizmetleri kõsmak zorunda
bõrakabilir. Bu da tasarõmõn veya projenin niteliğini ve dolayõsõyla yapõlõ çevrenin kalite,
donanõm ve sosyal ve ekonomik değerini tehlikeye düşürebilir.
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Etik Davranõş: Bir etik ve davranõş usulleri belgesi, mimar ve mühendislere mesleklerini
uygulamada yol gösterecek olan, mesleğe ilişkin davranõş standartlarõnõ belirler. Meslek
sahipleri, mesleklerini uyguladõklarõ her idari birimde, etik ve davranõş ilkelerini gözetmeli ve
bunlara uymalõdõr.
Sürekli Eğitim: Sürekli eğitim, mimar ve mühendislerin yetkinliğini sürekli kõlmayõ garanti
altõna almak üzere, sahip olduklarõ bilgi ve becerileri yitirmemelerini sağlayan veya bunlarõ
daha da zenginleştiren, ömür boyu sürecek bir öğrenme sürecidir. Yeni teknolojiler ve
mesleğin uygulama yöntemlerini, değişen sosyal ve ekolojik koşullarõ anõnda izleyebilmek
açõsõndan giderek daha büyük önem kazanmaktadõr. Sürekli eğitim, meslek kuruluşlarõ
tarafõndan üyeliğin yenilenmesi ve devamõnõn zorunlu koşulu olarak istenebilir.
Mesleğin Uygulanmasõnõn Şekilleri: Geleneksel olarak mimarlar ve mühendisler
mesleklerini bireysel ya da ortaklõklar şeklinde veya kamu yada özel kuruluşlarda ücretli
çalõşarak uygulamaktadõr. Mimarlar ve mühendisler mesleklerini, yürürlükte olan etik ve
davranõş kurallarõna uygun olmak koşulu ile, hizmetin sunulduğu ülkede yasal olarak
mümkün olan her şekilde uygulayabilmelidir.
Bir Başka Ülkede Uygulama: Bu, bir mimarõn birey olarak yada şirket olarak kendi ülkesi
dõşõnda bir ülkede iş aramasõ yada bir proje tasarlamasõ veya bir hizmet sunmasõ için iş
verilmiş olmasõ durumudur. Ekonomik olarak güçlü ülkelerden iyi özgeçmişe sahip
mimarlarõn, zaman zaman çevre, sosyal ve kültürel koşullarõ da dikkate alamadan, daha az
gelişmiş ülkelerde iş almalarõ doğrultusunda artan bir eğilim vardõr. Bir üyelik koşulu olarak
UIA, başka ülkelerde çalõşan mimarlarõn yerel bir mimarla ortak olmalarõnõ önermektedir.
Düşünsel Mülkiyet/Telif Hakkõ: Tanõm: Düşünsel mülkiyet, patent, yayõn hakkõ ve ticari
marka yasal alanlarõnõ içine alõr. Bu, bazõ ülkelerde kanunlarla garanti altõna alõnan,
tasarõmcõlarõn, kaşiflerin, yazarlarõn ve yapõmcõlarõn ve bunlara karşõlõk gelen fikirlerinin,
tasarõmlarõnõn, buluşlarõnõn, yazarlõk ürünlerinin ve ürünlerle hizmetlerin kaynaklarõnõn
tamamõnõ koruma hakkõna karşõlõk gelir.
Bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yasal bir düzenleme vardõr. Fikir ve Sanat Eserleri
Yasasõ kapsamõnda getiriler düzenlemeler genelde olumlu olmakla birlikte mesleki
uygulamanõn özelliklerini yeterince kapsamlõ bir şekilde ele alabildiği söylenemez. Bu
nedenle, Mimarlõk ve mühendislik alanõnda doğabilecek sorunlarõ kapsam içine alan
eklemeler öngörülebilir.
Mesleki Kuruluşun Rolü: Meslekler genellikle standartlarõ belirleyen bir yönetim birimi
tarafõndan kontrol edilir (örneğin, eğitim, etik kurallar ve mesleki standartlar gözlemlenir).
Kurallar ve standartlar üyelerin kişisel çõkarlarõ için değil, kamunun yararõ için
tasarlanmalõdõr.
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Uluslararasõ Metinlerde Yer Almayan ve Ulaşõlmasõ Öngörülen Diğer Amaçlar:
-

Mimarlõğõn toplum yararõnõn kamu kurum ve kuruluşlarõ ile korunmasõ zorunluluğunun
getirilmesi,

-

Mimar ve mühendise başvurma zorunluluğunun getirilmesi (eşik teşkil etmeyecek bazõ
küçük istisnalar dõşõnda),

-

İnşaat ruhsatõnõn mimar oluru ile verilebilmesi,

-

Meslek Kurumu’nun meslek ve mesleği uygulayanlar üzerinde mutlak ve ciddi bir
denetim kurmasõ,

-

Meslek Unvanlarõnõn Meslek Kurumu tarafõndan koruma altõna alõnmasõ,

-

Mimar ve mühendisin mesleki sorumluluğunun yapõnõn tamamlanmasõndan sonra belirli
bir süreye kadar devam etmesi.
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İNŞAAT, MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALT KOMİSYON RAPORU
1. GİRİŞ
Ülkemiz, Avrupa Birliği’ne dahil olmak için sürdürdüğü mücadelede, aday ülke statüsünü
elde ederek önemli bir aşamaya gelmiştir. Birliğe daimi üye olarak kabul edilmenin bir
şartõnõn ise, tüm sektörlerdeki iş ve hizmet üretimine ilişkin anlayõş ve prensiplerin ve bunlarõ
gerçekleştirme prosedürlerinin uluslararasõ standartlara uygun hale getirilmesi olacaktõr.
Bu çerçevede, tüm sektörler için öngörüleceği gibi teknik müşavirlik hizmetleri için de
uluslararasõ standartlara ulaşõlmasõ amacõyla hõzlõ bir yeniden yapõlanma sürecinin
başlatõlmasõna ihtiyaç vardõr.
Özellikle, Marmara depreminden sonra kötü bir sõnav veren inşaat sektöründeki denetim
uygulamasõnda öncelikle proje denetimi konusunun ciddi olarak yeniden ele alõnmasõ
gerekmektedir.
Ülkemizdeki teknik müşavirlik hizmetlerinin mevcut durumu ve ulaşõlmak istenen hedefleri
dikkate alõndõğõnda ivedi olarak gerçekleştirilmesi zorunlu olan başlõca konular arasõnda
Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin uluslararasõ kabul görmüş FIDIC kurallarõ çerçevesinde
hazõrlanacak ayrõ bir ihale yasasõ ile temin edilmesi; Teknik Müşavirlik Hizmetleri için
mesleki (profesyonel) sorumluluk sigortasõnõn zorunlu hale getirilmesi ve denetim sisteminin,
iş sahibinin mülk sigortasõ, müteahhitlik hizmetleri sigortalarõ ve ekipman üreticilerinin
sigortalarõ ile bir bütün içinde gerçekleştirilmesi; Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile belediyelerin
yatõrõmlarõnda bağõmsõz teknik müşavir kullanmalarõnõ zorunlu hale getirilmesi için yasal
düzenlemeler yapõlmasõ sayõlabilir. Ayrõca, Teknik Müşavirlik Hizmetleri bir harcama kalemi
olarak kamu yatõrõm bütçelerinde yer almalõ ve ödemeler müteahhit aracõlõğõ yerine doğrudan
işveren tarafõndan yapõlabilmelidir.
2. MEVCUT DURUM
2.1. DÜNYADA DURUM
Bugün, dünyada teknik müşavirlik hizmeti giderek sektördeki yerini daha iyi tanõmlamakta ve
etkin hale gelmektedir. Tüm dünyada 67 ülkenin ulusal teknik müşavirlik birliklerinin üyesi
bulunduğu “Uluslararasõ Müşavir Mühendisler Federasyonu – FIDIC” ilke ve kurallarõ,
bilindiği üzere, Dünya Bankasõ, Avrupa Kalkõnma Bankasõ gibi finansal kaynak sağlayan
büyük kuruluşlarõn kredi kullandõrma prosedürlerine temel teşkil etmektedir.
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Bu anlamda FIDIC’i Teknik Müşavirlik Hizmetleri’nin global ölçekte örgütlenmiş en geniş
ve yetkin kuruluşu olarak izlemek, Teknik Müşavirlik Hizmetleri’nin 21.Yüzyõlda ülkemizde
de çağdaş ve uluslararasõ standartlarda sürdürülebilmesi için çok önemlidir.
2.2. TÜRKİYE’DE DURUM
Ülkemizde halen pek çok teknik müşavirlik şirketi faaliyet göstermektedir. Ancak, söz konusu
hizmetin sektörde çok etkin olmamasõ nedeniyle, gerekli yasal çerçevesi de henüz mevcut
değildir. Ülkemizde 1980 yõlõndan itibaren bir sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, bünyesinde halen 170 üye barõndõrmaktadõr.
Ülkemizde teknik müşavirlik hizmet alõmõnõn çok yaygõn olmadõğõ, özellikle kamu kesiminde
projelerin yatõrõmcõ kamu kuruluşunun kendi bünyesi içindeki elemanlarca denetlendiği
bilinmektedir. Ancak, yapõ denetiminin bir çok parametreyi içeren çok boyutlu bir mekanizma
olduğu düşünülürse, denetimin bu konuda uzman ve bağõmsõz teknik müşavirlerce yapõlmasõ
gerektiği görülmektedir. Bu nedenle, ülkemizde teknik müşavirlik hizmetlerine gerek
duyulmakla beraber, bu konuda mevcut birikimden yararlanõlmadõğõ görülmektedir.
Bilindiği gibi ülkemizde kalkõnma süreci hõzla devam etmekte olup, bu süreç inşaat sektörüne
ve dolayõsõ ile teknik müşavirlik hizmetlerine olan talebi de sürekli arttõrmaktadõr. Bu kadar
hõzlõ yapõlaşma talebini karşõlayacak yeterli arzõn ise, nicelik olarak temin edilse bile, nitelik
olarak genelde temin edilemediği, son deprem felaketi ile göz önüne serilmiştir. Ayrõca, 1992
yõlõ verilerine göre örneğin sadece konut yatõrõmlarõnõn ülke toplamõ içinde yarattõğõ istihdam
oranõ % 9.25 olup, tüm inşaat sektörü dikkate alõndõğõnda sektörün ülke ekonomisindeki itici
gücü de açõkça görülebilir. Bu ölçüde talep alan ve ülke ekonomisine bu kadar ivme
kazandõran inşaat sektörüne girdi olacak tüm parametrelerde olduğu gibi, teknik müşavirlik
hizmetlerinde de nitelikli bir arz ihtiyacõ bulunmaktadõr. Ancak, halen bu ihtiyaca uygun
düzeyde nitelikli teknik müşavir hizmetleri için yeterli talep mevcut değildir.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.1. Sektörde Başlõca Sorunlar
-

Teknik müşavir kavramõnõn ve teknik müşavirlik hizmetlerinin proje üretim ve denetimi
üzerindeki rolü yeterince bilinmemektedir,

-

Teknik müşavirlik hizmetlerinin herhangi bir yatõrõm için başlangõçta yapõlan ön araştõrma
ve fizibilite hizmetlerinden itibaren başlatõlmasõ gerekirken, müşavirin devreye girmesi
geciktirilerek faaliyetlerine daha ileri bir noktadan başlamak zorunda bõrakõlmaktadõr,

-

Yatõrõm bütçelerinde teknik müşavirlik hizmet bedelleri çok düşük tutulmaktadõr,

-

Teknik müşavirlik hizmeti veren firmalara inşaat firmalarõna verilen devlet desteği kadar
destek verilmemektedir,
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-

Kamunun iştiraki olan müşavirlik şirketleri, üniversiteler ve inşaat firmalarõnõn yan
kuruluşlarõ, bağõmsõz teknik müşavirlik firmalarõna karşõ haksõz bir rekabet
oluşturmaktadõr,

-

Dõş kredili yatõrõmlardaki kredi şartlarõnõn yabancõ teknik müşavir kullanõmõnõ zorunlu
kõlmasõ nedeniyle, ulusal teknik müşavirlik sektörü bundan olumsuz etkilenmektedir.

3.2. Diğer Önemli Sorunlar
-

Avrupa Topluluğu’na aday ülke olarak kabul edilen Türkiye’nin, her alanda olduğu gibi,
proje üretim ve denetimi konusunda da uluslararasõ standartlarda hareket etmesinin
sağlanmasõ ve bu çerçevede, bu hizmetlerin ve özellikle “Yapõ Denetimi”nin uluslararasõ
standartlardaki teknik müşavirlik hizmetleri ile gerçekleştirilmesi için gerekli altyapõnõn
hazõrlanmasõ,

-

Teknik Müşavirlik Hizmetleri ve Teknik Müşavir kavramlarõnõn tanõtõlmasõ konusunda
inşaat sektöründe ve kamu yönetiminde tanõtõm çalõşmalarõnõn yapõlmasõ ve proje üretim
ve denetimi kavramõ konusunda kamu bilinci yaratõlmasõ,

-

Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn ihtiyaç duyduğu teknik müşavirlik hizmetlerinin, serbest
bağõmsõz teknik müşavirlik firmalarõ eli ile temininin yaygõnlaştõrõlmasõ,

-

Teknik müşavirlik firmalarõnõn verdikleri hizmete ilişkin sorumluluğu, mesleki
(profesyonel) sorumluluk sigortasõ çerçevesinde taahhüt etmelerinin sağlanmasõ,

-

Proje üretim ve denetim sisteminin, sadece teknik müşavirin mesleki (profesyonel)
sorumluluk sigortasõ ile değil, müteahhidin, iş sahibinin ve ekipman üreticilerinin çeşitli
sigortalarõ ile birlikte sistematik hale getirilmesi,

-

Hedef pazarlarõn belirlenmesi ve öncelikle Türk Cumhuriyetlerindeki teknik müşavirlik
hizmetleri ile ilgili ihalelerin takip edilerek bu pazarlara girilmesi,

-

Teknik müşavir kullanõm zorunluluğunun, yasal düzenlemelerle tüm belediyeler için
zorunlu hale getirilmesi*,

-

Teknik Müşavirlerin rekabet edebilir hale getirilmesi,

-

Yetkin (uzman) mühendislik uygulamasõna geçilmesi,

*

Teknik Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili olarak bilindiği gibi, TOKİ tarafõndan “Belediyelerin Arsalarõ Üzerinde
Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelik” çõkartõlmõş, ancak bu uygulama
belediyelerin bazõ koşullar çerçevesinde başvuruda bulunmalarõ üzerine kurgulanmõştõr.

17

http://ekutup.dpt.gov.tr/insaat/oik582.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İnşaat, Mühendislik, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri ÖİK Raporu

-

Yõllara sari işlerde müşavirlik hizmetlerine ilişkin gelirlerin işin bitimini takip eden yõlda
vergilendirilmesinin sağlanmasõ,
olarak belirtilebilir.
Çözüm Önerileri

-

Uluslararasõ standartlar çerçevesinde Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin proje üretim ve
denetimindeki önemi konusunda sektörde yer alan kişi ve kuruluşlar eğitilmelidir,

-

Uluslararasõ Müşavir Mühendisler Federasyonu FIDIC’in ilke ve kurallarõnõn Türkiye’de
yerleşmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. Bu bağlamda, Teknik Müşavirlik
Hizmet ihaleleri için FIDIC kurallarõ çerçevesinde ayrõ bir ihale yasasõ çõkartõlmalõdõr,

-

Teknik müşavirlik firmalarõnõn verdikleri hizmete ilişkin sorumluluğun, Mesleki
(Profesyonel) Sorumluluk Sigortasõ ile temini için, bu uygulama zorunlu hale
getirilmelidir,

-

Denetim sisteminin, sadece teknik müşavirin mesleki (profesyonel) sorumluluk sigortasõ
ile değil, müteahhitlik hizmetleri sigortalarõ, iş sahibinin mülk sigortasõ ve ekipman
üreticilerinin sigortalarõ ile de desteklenen bir denetim sistemi içinde çözülmesi için
gerekli yasal çerçeve hazõrlanmalõdõr,

-

Yapõ Denetim ve Sorumluluk Yasasõ’na paralel olarak geliştirilen yeni bir yasa ile
belediyelerde teknik müşavir kullanõmõ disipline edilmelidir,

-

Türk teknik müşavirlerini desteklemek ve rekabet gücünü arttõrabilmek üzere, özellikle
Türk Cumhuriyetleri için, Eximbank kredilerinde, Türk teknik müşavirlerinin tercih şartõ
konulmalõdõr,

-

Üniversitelerin mimarlõk mühendislik bölümleri mezunlarõna, belirli bir süre imza yetkisi
verilmemeli, mesleğini bir süre ( 5 yõl gibi) yetkin bir mimar, mühendisin yanõnda icra
edip, yetkinlik sõnavõnõ kazandõktan sonra mesleğini serbestçe uygulayabilme yetkisi
tanõnmalõdõr. Bu konuda kamu ve özel sektörün üniversitelerle işbirliği de sağlanmalõdõr,

-

Ara teknik sõnõflar belirlenmeli ve yetkileri tanõmlanmalõdõr. Bu çerçevede, bu elemanlarõ
yetiştiren okullarõn eğitim düzeyleri yeniden gözden geçirilmeli ve mezunlarõnõn yetkileri
net olarak belirlenmelidir. Böylece mimarõn, mühendisin elinde bulunan tüm yetki, çeşitli
seviyelerde dağõtõlarak, hem bu meslek gruplarõ özendirilmeli, hem de bu ara teknik
elemanlarõn zaman zaman dile getirdikleri mimarlõk mühendislik hakkõ talepleri
engellenmelidir,

-

Kamu kuruluşlarõnõn tüm yatõrõmlarõ için teknik müşavirlik hizmeti almalarõ zorunluluk
haline getirilmeli ve yõllõk devlet bütçelerinde her yatõrõm için mutlaka teknik müşavirlik
hizmeti de dikkate alõnmalõdõr,
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-

Özel araştõrmalar gerektiren belirli konular dõşõnda üniversitelerden bağõmsõz teknik
müşavirlik firmalarõyla haksõz rekabete girmesini önlemek amacõyla kamu idarelerinin
teknik müşavirlik hizmeti talep etmesi önlenmelidir,

-

Kamu ortaklõ teknik müşavirlik firmalarõ özelleştirilmeli ve teknik müşavirlik
hizmetlerinin bağõmsõz ve yaptõğõ işin sorumluluğunu alan kuruluşlarca temini
sağlanmalõdõr,

-

Türk Teknik Müşavirlik Sektörü’nü geliştirmek üzere, yabancõ teknoloji gerektirmeyen
yatõrõmlar için yerli teknik müşavirler tercih edilmelidir. Yabancõ teknoloji kullanõlmasõ
halinde ise, büyük teknoloji gerektiren yatõrõmlar ( tüp geçit, metro vb. ) hariç, yabancõ yerli firma iş ortaklõklarõnda pilot firmanõn yerli ortak olmasõ şartõ aranmalõdõr,

-

Yurt dõşõ hizmetlerde özellikle Kafkasya ve Orta Asya Türk devletleri, Ukrayna ve Rusya
ile yakõn ilişkiler kurulmalõ, bu ülkelerin çeşitli seviyelerdeki teknik elemanlarõna
ülkemizdeki teknik hizmetler, gerçekleştirilen projeler ve deneyimlerimiz aktarõlmalõdõr,

-

Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin bedel tespiti, FIDIC çerçevesinde teklif birim fiyat veya
teklif götürü bedel esasõna göre yapõlmalõdõr.

3.3. Uluslararasõ Projelerin Şartname Hazõrlanmasõna Katõlõm Sorunu
İhaleye çõkarõlacak ve Türkiye tarafõndan finanse edilen veya desteklenen uluslararasõ yatõrõm
projelerinin ihale öncesi proje ve şartname hazõrlama sürecinde Türk müşavirlik, mühendislik
ve mimarlõk firmalarõnõn yer alamamasõdõr.
Çözüm Önerisi
Firmalarõn yurtdõşõ pazar paylarõnõ geliştirmeleri için çok önemli bir konu da ihaleye
çõkarõlacak uluslararasõ yatõrõm projelerinin ihale öncesi gerçekleştirilen proje ve şartname
hazõrlama sürecinde Türk müşavirlik, mühendislik ve mimarlõk firmalarõnõn yer almasõnõn
sağlanmasõdõr. Bu sayede firmalar hazõrlayacaklarõ proje ve şartnamelerde Türk mal ve hizmet
standartlarõna yer verebilecekler, Türk müteahhitlerinin ihalelerde rekabet şanslarnõõ büyük
ölçüde arttõrõlabilecektir. Özellikle, Orta Asya Cumhuriyetleri için bu alanda büyük potansiyel
mevcuttur.
Ancak, böyle bir tasarõnõn gerçekleşebilmesi bakõmõndan ilk aşamada, yatõrõmcõlara
müşavirlik hizmeti için karşõlõksõz yardõm önerilmeli ve bu hizmetin bedeli müşavir
firmalarõna hükümet tarafõndan tesis edilecek bir fondan ödenmelidir. Yardõmõ sağlayan
ülkenin yardõmõ alan ülkeden işi kendi müşavirlerinin almasõnõ istemesi uluslararasõ piyasa
eğilimlerine uygundur. Türk müteahhitlik firmalarõnõn bu sistem içerisinde alacağõ işler
sonraki aşamalarda yoğunluk kazanacağõndan sözleşme kazanan firmalar fona belirlenecek bir
katkõda bulunarak bir süre sonra hazine katkõsõ geri alõnabilir.
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3.4. Yurtdõşõ Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin Geliştirilme Sorunu
Türk teknik müşavir, mühendislik hizmetleri ne yazõk ki istenen ölçüde yurtdõşõna
açõlamamõştõr. Bunun temel nedeni, uluslararasõ inşaat piyasasõnda çok güçlü ve prestijli
yabancõ teknik müşavir firmalarõn sağlam yer tutmuş olmalarõdõr. Bu piyasaya Türk teknik
müşavirlik firmalarõnõn kendi güçleri ile girmesi çok zordur. Ancak, bugün geniş ölçekte iş
yapõlan BDT ülkelerinin, özellikle Orta Asya cumhuriyetlerinin, mevcut proje ihtiyacõ Türk
firmalarõnõn karşõsõna bir olanak çõkmaktadõr. Bu ülkelerin proje belirleme ve hazõrlama için
kaynaklarõ kõsõtlõ ve uzmanlarõ yetersizdir.
Çözüm Önerisi
Hükümet bir fon kurarak, bu fondan bağõş niteliğinde ve Türk teknik müşavir firmalarõ
tarafõndan kullanõlmak koşuluyla anõlan ülkelere finansman sağlamalõ ve işlerin Türk
müteahhitlerince alõnmasõna destek vermelidir. Bu durumda, her bakõmdan hizmete hazõr
Türk teknik müşavir firmalarõ bu teşvikle büyük bir aşama yapabileceklerdir. Ayrõca, proje ve
şartnameler Türk firmalarõ tarafõmõzdan hazõrlanacağõ için müteahhitler daha işin başõnda
belirli bir avantaja sahip olacaklardõr. Bu program dahilinde ihale kazanacak müteahhitler de
kazançlarõnõn belirli bir oranõnõ söz konusu fona memnuniyetle aktaracaklardõr. Hükümetin bu
sistemin uygulanabilmesi için gerekli girişimlerde ve düzenlemelerde bulunmasõ
gerekmektedir.
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İNŞAAT, MÜHENDİSLİK, TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
FINANSMAN MODELLERI VE RISK YÖNETIMI ALT KOMISYONU
RAPORU
1. GİRİŞ
Bugün kaynağõ belirli, projesi hazõr, uluslararasõ ihaleye çõkartõlan projelere teklif veren
müteahhit firma yerine, girişimci, yatõrõmcõ, proje finansmanõ için yeni modeller kullanarak
finansman paketler tanõmlayõp sağlayabilen, işveren kuruluşun en üst düzey yöneticileri ile
medeni ilişkiler kurabilen girişimci müteahhit modeli ortaya çõkmõştõr. Bu modele Türk
firmalarõ ayak uydurmaya başlamõşlardõr.
Müteahhitlik hizmetinin ülkemizde dünyada olduğu gibi iki ana alõcõsõ vardõr. Bunlar devlet
ve özel sektördür. Bu iki kesimin taahhüt konusu işi finansman yöntemleri de birbirinden
farklõlõk göstermektedir.
Devlete ait taahhütler genellikle devlet bütçesinden, özel kesim taahhütleri ise, iş sahibinin
mali kaynaklarõ kullanõlarak gerçekleştirilmektedir. Devlet, alõmlarõnda genellikle 2886 sayõlõ
Devlet İhale Kanununa göre hareket etmektedir. 2886 sayõlõ Devlet İhale Kanunu kapsamõnda
veya dõşõnda, devletin alõcõ olarak yer aldõğõ taahhüt işleri ise kendi içinde sorunlarõ
barõndõrmaktadõr.
Kamuya ait inşaatlarõn taahhüt hizmetlerinde konunun finansman boyutu, sektör sorunlarõnõn
başõnda yer almaktadõr. İhale edildikten sonra yõllarca ödenek yetersizliğinden
tamamlanamayan yatõrõmlar ülke ekonomisinin kara deliklerinden biridir. 3 -5 yõlda
tamamlanmasõ planlanan yatõrõmlar, gerekli ödeme yapõlmadõğõndan 15 – 20 yõl gibi uzun
sürelere yayõlmaktadõr. Ekonomiye dahil olamadõklarõ için uğranan zararlarõn yanõ sõra, her yõl
bütçeden belirli bir pay alan bu yatõrõmlar, tamamlanamadõklarõ süre boyunca ülke için sürekli
bir zarar oluşturmaktadõr.
Bu sebeple, Türkiye sahip olduğu bütçe ve ihtiyacõ olan yatõrõmlar arasõnda gerçekçi bir denge
kurmak zorundadõr. Önceliklerini belirlemeli, elindeki imkanlarõ maksimum seviyede bu
önceliklere aktarmalõdõr. Yatõrõmlarõn kanalize edilmesinde, ülke ihtiyaçlarõnõn dõşõnda, her
belirleyici etken, tüm ülkenin ortak zararõnõ doğuracaktõr.
Özel kesimde arsa payõ karşõlõğõ konut inşaat yapõmõ oldukça yaygõn bir uygulama olarak
sürmektedir. Konunun yasal düzenlemesi olmamasõna rağmen, yaygõn uygulama mevcut
hukuki düzenlemelerin muhtelif sentezleri ve yargõ kararlarõyla bir hukuki zemine
oturtulmaya çalõşõlmaktadõr. Yap–Sat olarak adlandõrõlan bu uygulama yeterli finansmana
sahip olmayan arsa sahiplerinin, “inşaat” taleplerini karşõlamada bir finansman modeli olarak
karşõmõza çõkmaktadõr. Müteahhitlik sektörünün ve inşaat kalitesinin en çok tõkandõğõ noktayõ
oluşturan bu konu, önümüzdeki yõllarõn sorun odaklarõndan biri olarak varlõğõnõ sürdürecektir.
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İnşaat sektöründe genel risk yönetimi disiplinine de çok ihtiyaç duyulmasõna rağmen, pek çok
varsayõma dayanarak kurulan matematiksel modellere ve bunlarõn istatistiksel teknikler ile
analizlerine fazlaca itibar edilmemekte ve sonuçta bu tür çalõşmalar akademik ürünler olmanõn
ötesine geçememektedir.
Politik risk değerlendirmelerinde kullanõlacak yöntemlerin, inşaat sektörünün yapõsal
özelliklerine, iş ve rekabet koşullarõna uygun biçimde geliştirilmesi ve politik riski sistematik
(analitik ve hiyerarşik) biçimde analiz edilebilmesi gerekmektedir.
Finansman Modelleri ve Risk Yönetimi başlõklarõ altõnda belirtilen ana maddelerin
içerdiklerinin ötesinde, öncelikle bir duyarlõlõk ve etkin yöntem ve çözümler arama istekliliği
ve eylemiyle başlamasõ gereken çalõşmalar, zamanõn ve koşullarõn özelliklerini yakõndan
izleyerek, zenginleştirilmeli, çeşitlendirilmeli, ülkemizin gereksinimlerine ve kimliğine en iyi
uyacak olanlarõ seçebilmelidir.
İçinde bulunduğumuz zamanõn, geleceğe yönelik iş yapma yaklaşõmõnõ ve bakõş açõsõnõ
oluşturan yeni ve öncü konularõndan olan Finansman Modelleri ve Risk Yönetimi, VIII.Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi olan 2000-2005 yõllarõnda kendinden en çok söz ettirecek
konular arasõnda yer alacaktõr. Bu konular, geleneksel inşaat, müteahhitlik ve teknik
müşavirlik hizmetleri konularõnõn ötesine geçen özellikleriyle, ülkemizin uluslararasõ
başarõsõnõn, çağdaş ve gelişmiş dünyayla ne denli bütünleşebileciğinin ve söz konusu dünyada
nasõl ve ne özgünlükte bir yer alabileceğinin önemli sõnav konularõnõ oluşturacaktõr.
2. MEVCUT DURUM
2.1. FİNANSMAN
İnşaat sektöründe, taahhüt edilen işler daha çok projelere ilişkin olarak sağlanan kaynaklarla
finanse edildiğinden, genel olarak yabancõ kaynaklarõn toplam kaynaklar içindeki payõ
yüksektir. Sektör firmalarõ, inşaat harcamalarõnda hakedişler ve diğer finansman
kaynaklarõnõn yetersiz kaldõğõ 1996 yõlõnda daha fazla kõsa vadeli banka kredisi
kullanmõşlardõr.
Dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin hayat damarlarõndan biri olan
inşaat sektörü, 1997-98 yõllarõ içinde gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisinin yaşadõğõ
sorunlardan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bugüne kadar ülkedeki sorunlarõnõ yurtdõşõnda
yürüttüğü başarõlõ çalõşmalarla çözebilen inşaat sektörünün, son dönemde yurtdõşõ işlerin
ağõrlõklõ olduğu ülkelerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu çözüm yolu da tõkanma
göstermiştir.
Genel bütçedeki yatõrõm ödenekleri gerçek anlamda her yõl azalan bir eğilim göstermektedir.
1999 yõlõ ödenekleri 1994 yõlõndan bugüne enflasyon karşõsõnda %38 oranõnda azalmõştõr.
1999 yõlõ bütçesinde personel harcamalarõ 6.6 katrilyon TL, diğer cari harcamalar 2.4
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katrilyon TL iken yatõrõm ödenekleri 1.4 katrilyon TL düzeyinde kalmõştõr. Yani, toplam
bütçede yatõrõm ödenekleri ancak %4.9 gibi sembolik bir oranda bõrakõlmõştõr. Bu finansman
şartlarõ altõnda Türkiye’de kamu yatõrõmlarõnõn bitirilmesinin mümkün olamayacağõ açõktõr.
Türkiye, gelişen ve özellikle altyapõ yatõrõmlarõnõ hõzlõ bir şekilde gerçekleştirme durumunda
olan bir ülkedir. Sanayinin istenilen hõzda gelişebilmesi için fiziki altyapõnõn tamamlanmasõ
ve özellikle enerji altyapõsõnõn gelişen talebi karşõlayacak düzeye çõkarõlmasõ gerekmektedir.
Altyapõ yatõrõmlarõnõn gerçekleştirilmesinde en önemli husus yeterli finansmanõn temin
edilmesidir. Yatõrõm kaynağõ olarak Türkiye’de iki alternatif bulunmaktadõr. Bunlardan biri
devlet kaynaklarõndan ilgili yatõrõmcõ kamu kuruluşuna aktarõlmak üzere temin edilen ve genel
bütçeye konulan miktardõr. Ancak, bu yöntemle kaynak temininde ciddi darboğaz
yaşanmaktadõr. Örneğin, enerji yatõrõmlarõ için her yõl ihtiyaç duyulan 4 milyar USD tutarõnda
bir payõn Türkiye bütçesinden ayrõlmasõ hiç bir zaman mümkün olamamaktadõr.
Bu nedenle, ikinci kaynak temin yolu olarak dõş kredi bulunmasõ yöntemine
başvurulmaktadõr. Nitekim, Türkiye uzun zamandõr bu yöntemle enerji projelerini finanse
etmeye çalõşmaktadõr. Ancak, dõş kredi temininde de büyük sorunlar yaşanmaktadõr. Dõş
borçlanma giderek zorlaşmaktadõr. Borçlanma kapasitesinin hemen hemen üst sõnõrõna
yaklaşõlmõştõr.
Yatõrõmlara ayrõlan payõn her yõl gerçek anlamda düşüş göstermesi ve mevcut işlerin
finansmanõnda karşõlaşõlan sorunlar, yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesi için yeni kaynak
arayõşlarõnõ kaçõnõlmaz kõlmõştõr.
2.2. RİSK YÖNETİMİ
Müteahhitlik sektörünün en büyük işvereni olan devlet, taahhüt konusu işlerin yapõmõnda
uygulanacak yasal prosedürde tek belirleyici konumdadõr. Bu konumu her zaman kendi lehine
kullanan devlet, bu stratejisi ile sektörü kõskaca almaktadõr. İnşaat taahhüt hizmetleri
yönünden bu durum önemli bir risk oluşturmaktadõr.
Her hatanõn müteahhide ait olduğu bir hukuki alt yapõda, devleti korumalõyõz diyen bir yargõ
anlayõşõnda, hukuki yola başvurmanõn kara listeye alõnma anlamõna geldiği bir bürokraside
müteahhidin hareket kabiliyeti kalmamaktadõr.
Borçlar Hukukunun temel ilkesi “hak ve borçlarda eşitliktir.” Müteahhitten taahhüdünün ifasõ
için vecibelerini yerine getirmesi beklenirken; Devletin de kendisine düşen vecibeleri yerine
getireceği ve getirmediği takdirde, munzam zararõn tazminine ve ticari had üzerinden faiz
tahakkuk edilmesine yönelik tedbirlerin de ilgili kanunda ve sözleşmelerde yer almasõ gerekir.
Hukuk devletinin temel ilkelerinden birisi de; yürütme ve idarenin sahip olduğu gücün,
demokratik yasalarla dengelenmesidir.
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Haklarõn kullanõlmasõnda olduğu gibi, borçlarõn ifasõnda da aynõ özenin gösterilmesi gerekir.
Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, borçlarõnõ ödememe veya tediye şeklini – akdi normlarõn dõşõna
çõkarak – tek taraflõ değiştirme yetkisine sahip değildir. Bu ilke, hiçbir ayrõma tabi
tutulmaksõzõn resmi ve özel kuruluşlar için geçerli olmalõdõr.
Kişileri belirli bir güvenceye almasõ beklenilen hukuk kurallarõ, Türkiye uygulamasõnda,
muhataplarõ yönünden başlõ başõna bir risk kaynağõ haline gelmiştir.
Özel sektörü, devlete rağmen iş yapar durumdan kurtarmak, varõlacak iyi sonuçlara ancak iyi
niyet perspektifi ve işbirliği ile ulaşõlabileceğine inanmak gerekliliği vardõr.
Yurtdõşõ inşaat projelerinde ise şantiyenin mobilizasyonu, üretimin yapõlmasõ ve gerekli
lojistik desteğin sağlanmasõna yönelik çalõşmalar, yurtiçine oranla çok daha güç koşullarda
yürütülür. Ancak, yurtdõşõ projelerde daha duyarlõ olunan ve proje hedeflerini olumsuz yönde
etkileyen asõl sorunlar, mesleki – teknik alandan ziyade, projenin gerçekleştirileceği ülkedeki
sosyal, siyasal ve ekonomik vb. alanda meydana gelen belirsizliklerden kaynaklanõr.
Önemli olan, riskli gibi görünen projelerde bile õsrarlõ olmak, bunlarõn
üstlenilebileceğini araştõrmak ve karşõ koyma stratejilerini önceden belirlemektir.

nasõl

YDMH (Yurtdõşõ Müteahhitlik Hizmetleri) sektörü açõsõndan politik riskleri
değerlendirebilecek nitelikte düzenlenmiş ve halen uygulamada kullanõlmakta olan herhangi
bir sistematik yöntem bulunmamaktadõr.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERILERI
3.1. Hazine Garantili Kredi Temininde Sorunlar
Müteahhit firmalarõn Hazine garantili kredi temin etmeleri ve Yap-İşlet-Devret veya Yap-İşlet
gibi yeni finansman modellerinin uygulamasõna geçilmiştir. Ancak, bu finansman
modellerinin uygulanmasõ aşamalarõnda gerek idari, gerekse mevzuat yönünden sorunlarla
karşõlaşõlmaktadõr.
Nitekim, müteahhitlik firmalarõnõn temine çalõştõğõ proje finansmanõnda, Hazine tarafõndan
kabul edilebilir şartlar ve faiz oranõ ile kredi bulunmasõnda zorluk bulunmaktadõr. Ayrõca,
Hazine Müsteşarlõğõ, Karadeniz Sahil Yolu projesinden başlamak üzere, yapõlan bütün kredili
işlerde kredi anlaşmalarõnõ yõllõk bazda yapmaya başlamõştõr. Bu uygulama, müteahhit
firmanõn her yõl hangi ek kredi maliyetini yükleneceğini bilememesi sonucunu doğurmaktadõr.
Çözüm Önerisi
Gerekli mevzuat düzenlemeleri ile sorun giderilmelidir.
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3.2. Kredili İhalelerde Birim Fiyat Sorunu
Kredili işlerde bir diğer sorun da birim fiyatlarõn belirlenmesinde yaşanmaktadõr. Kredili
ihalelerin birim fiyatlarõ her yõl başõnda ilan edilen birim fiyatlar gözönüne alõnarak yõl başõ
kuru üzerinden USD birimine çevrilmektedir. Bu arada, yõl başõnda belirlenen birim fiyatlarõn
artõş oranõ özellikle USD yõllõk artõş oranõnõn altõnda tutulmakta, dolayõsõyla birim fiyatlarõn
dolar bazõnda aynõ kalmasõ sağlanamamaktadõr.
Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin AB ile kuracağõ ilişkiler paralelinde, ülkemize önemli
kaynak aktarõmõ gündeme gelecektir. Ancak, bu aktarõmlarõn hiçbir zaman kendiliğinden
olmayacağõ, uyumsuzluklarõ ortadan kaldõran bir çaba ve takip sonucunda elde edilebileceği
dikkate alõnmalõdõr.
Çözüm Önerisi
Gerekli mevzuat düzenlemeleri ile sorun giderilmelidir.
3.3. Özelleştirme Gelirlerinin Ödenek Karşõlõğõ Olarak Ayrõlmõş Olmasõ Sorunu
Ülkemizde yatõrõmlarõn finanse edilmesinde bütçe imkanlarõnõn yetersizliği, yeni arayõşlarõ
beraberinde getirmiştir. Yap–İşlet– Devret projelerinde kullanõlan yabancõ kaynaklõ krediler,
Devlet tahvili ve Hazine bonosu gibi ödeme yollarõ geçtiğimiz yõllarda karşõlaşõlan yöntemler
olmuştur. Son dönemde muhtemel özelleştirme gelirlerinin de kamu yatõrõmlarõnõn ödenekleri
karşõlõğõ olarak kullanõldõğõ gözlenmektedir. Ne zaman ne kadar olacağõ bilinemeyen
özelleştirme gelirlerinin ödenek karşõlõğõ olarak ayrõlmõş olmasõ çok gerçekçi
gözükmemektedir.
Türkiye’de bugün ekonomi %50’yi aşkõn bir oranda devletin kontrol ve güdümü altõndadõr.
Özellikle yatõrõmlar da büyük oranda devlet tarafõndan yapõlma durumundadõr. Bütçenin
durumu, açõklarõ da bu yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesine olanak tanõmamaktadõr. Devletin,
gerçekleştirmek yükümlülüğünü taşõdõğõ altyapõ yatõrõmlarõ için finansman olanaklarõ da
bulunamamaktadõr.
Çözüm Önerileri
Çözümlerden biri bütçeden önemli bir yükü kaldõracak ve bu nedenle yatõrõmlarõn hayata
geçirilmesine fõrsat verecek özelleştirme faaliyetlerine hõz verilmesi ve planlanan
özelleştirmelerin mutlaka zamanõnda bitirilmesi olacaktõr. Bunun yanõsõra, Yap-İşlet-Devret
ve Yap-İşlet modelleri ile finansman temini yöntemleri yatõrõmlarõn Devlet bütçesine
yüklenilmeden hõzla tamamlanmasõnõ sağlayabilecektir. Bu sistemde, devlet doğrudan
borçlanarak kendi bilançosunda bu borçlarõ göstermekte zorluk çekmek yerine, Yap-İşletDevret modeli ile proje finansmanõ yolunu tercih etmektedir. Meydana gelen borç devlet
tarafõndan kõsmen garantilerle yüklenmekte, kõsmen yatõrõmõ yapan yerli veya yabancõ
yatõrõmcõnõn üstünde kalmaktadõr.
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3.4. Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet Finansman Modeline İlişkin Diğer Sorunlar
Enerji yatõrõmlarõna yerli ve yabancõ girişimcilerin göstermiş olduğu ilgi ve alõnan olumlu
sonuçlar karşõsõnda Yap-İşlet-Devret finansman modeli diğer altyapõ yatõrõmlarõna da
kaydõrõlmak istenmiştir. Daha önce enerji yatõrõmlarõ için özel çõkarõlmõş 3096 sayõlõ Kanun
yerine 3996 sayõlõ Yap-İşlet-Devret adõnda başka bir kanun çõkarõlarak kapsamõ geniş
tutulmuştur.
3996 sayõlõ kanun ile 3096 sayõlõ kanunda yer almayan 3 husus getirilmiştir. Bunlar;
-

Hazinenin Yap-İşlet-Devret yatõrõmlarõnõn bir kõsmõna garanti vermesidir. Ana yatõrõma
garanti verilmemektedir. Bunun nedeni ise, bu yatõrõmõn Devletin borç hanesi içinde bu
yatõrõmõ gösterilmemesidir ki ilgili kanunun çõkarõlmasõnõn ana nedeni budur. Bunun için
köprü kredi olarak adlandõrõlan krediler ve o hizmetin bedelinin yatõrõmcõya ödenmesini
sağlanmasõ üzerine Hazine garantileri getirilmiştir

-

3096 sayõlõ Kanunda açõkça yer almayan bazõ muafiyetlere yer verilmiştir. Bir kõsõm
vergi muafiyetleri ve bazõ muamele vergisi muafiyetleri sağlanmõştõr.

-

3996 sayõlõ Kanun’un geçici 5. maddesinde “İdare ile yatõrõmõ yapan şirket arasõnda
imtiyaz teşkil etmeyecek sözleşmeler yapõlõr” hükmüne yer verilmiştir.

3996 sayõlõ Kanun ile Yap-İşlet-Devret modelinin uygulanmasõ aşamasõnda karşõlaşõlan en
büyük sorun yatõrõmlarõn imtiyaz olup olmadõğõ konusudur. Bu husus özellikle yabancõ
girişimciler için önem taşõmaktadõr. Sorunun giderilmesi için Danõştay’a gidilmiştir.
Danõştay’a ilk başta 16 proje gönderilmiştir. Bu projeler toplam olarak yaklaşõk 5 milyar USD
tutarõnda bir yatõrõmõ oluşturmaktadõr. Danõştay, özellikle 3996 sayõlõ Kanunun 5. maddesine
atõfta bulunarak sözleşmelerin imtiyaz sözleşmesi olmadõğõ kararõnõ vermiştir.
Bu projelerin arkasõ gelmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ 6 projeyi daha Danõştay’a
yollamõştõr. Ancak bu dönemde bazõ milletvekillerinin Anayasa Mahkemesine yaptõğõ başvuru
ile 3996 Sayõlõ Kanunun 5. maddesinin “idare ile şirket arasõnda imtiyaz oluşturmayacak
şekilde bir anlaşma yapõlõr” hükmü iptal edilmiştir.
Sözleşmenin imtiyaz teşkil etmesi yatõrõmcõyõ 3 açõdan ilgilendirmektedir. Birinci husus,
imtiyaz sözleşmelerinde, Danõştay kanunundan gelen bir husus nedeniyle yerli veya
uluslararasõ hakem müessesesi kabul edilmemektedir. Sözleşmede ihtilaf ortaya çõktõğõnda
çözüm mercii Danõştay olacaktõr. İkinci husus, imtiyaz sözleşmelerinde şirketin idare adõna,
Devlet adõna hareket etmekte olmasõdõr. İdareye büyük yetkiler tanõnmakta ve İdarenin
herhangi bir kusurunun olacağõ kabul edilmemektedir. Bu noktadan hareketle, sözleşmede
idarenin kusuruna ilişkin madde varsa, ki olmasõ gerekir, bunun çõkartõlmasõ gerekmektedir.
Üçüncü husus ise, Türkiye’deki vergi mevzuatõndan kaynaklanmaktadõr. İmtiyaz
sözleşmelerinde ya da imtiyaz şirketlerinde yeniden değerlendirme yapõlamamasõdõr. Bunun
sonucu olarak ödenilen vergiler yüksek düzeylere çõkmaktadõr.
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Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modellerinde bu sorunun yanõsõra, karşõlaşõlan önemli bir diğer
sorun da kredi temininde ortaya çõkmaktadõr. Türk bankacõlõk sistemi ve finans kuruluşlarõnõn
hiçbirisinin proje kredisi vermeye yanaşmamasõ nedeniyle yerli firmalar uluslararasõ finans
kuruluşlarõndan kredi temin edebilmek için mutlaka yabancõ bir ortak bulmak zorunda
kalmaktadõr.
Bu nedenle, hem Türk firmalarõnõn proje yönetimindeki hakimiyetleri azalmakta, hem de
konsorsiyumda yabancõ firmalar olduğu için uluslararasõ tahkim sorunu ortaya çõkmaktadõr.
DPT’nõn verilerinde Yap-İşlet-Devret ve Yap-İşlet modeli yatõrõm tekliflerinde patlama
yaşandõğõ açõklanmaktadõr. Bu gelişme doğrultusunda ve ülke gereksinimleri paralelinde
gerekli düzenlemelerin bir an evvel yapõlarak hayata geçirilmesi büyük önem taşõmaktadõr.
Önümüzdeki dönemde, biriken enerji ve ulaşõm gibi alanlardaki büyük altyapõ projelerinin
hayata geçirilebilmesi için bir finansman modeli alternatifi daha bulunmaktadõr. Yap-İşletDevret modelinin yanõsõra Yap-İşlet modelinin de uygulanmasõ, imtiyazdan kaynaklanan
sorunlarõn giderilmesi sürecinde ve sonrasõnda verimli bir seçenek olacaktõr. Yap-İşlet-Devret
modelinde tesis, sonuçta Devlete devredileceği için bu yatõrõmlarõn Devlet adõna yapõldõğõ
kabul edilmekte, Danõştay da konuya daha derinlemesine gitmekte ve özellikle imtiyazla ilgili
özelliğini vurgulamaktadõr. Ancak projeler Yap-İşlet-Devret modelinden çõkarõlõrsa
Danõştay’õn bakõş açõsõ değişebilir ve sõkõntõnõn giderilmesi kolaylaşõr.
1984 yõlõndan beri yasal düzenlemelerde uygulamaya konulmak üzere çaba harcanan Yapİşlet-Devret modelinin Anayasa Mahkemesinin kararlarõyla tõkanõklõk içerisine girmesi
üzerine, Türkiye’nin özelikle enerji gereksinimine çare bulmak zorunluluğu Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlõğõ’nõ, mülkiyeti girişimcinin elinde olacağõ ve üretilen elektriğin
belirlenecek esas ve usullerde satõşõnõn yapõlacağõ Yap-İşlet modeline yönlendirmiştir.
Bu amaçla TBMM’ne sunulan ve kabul edilen 4283 sayõlõ “Yap-İşlet Modeli ile Elektrik
Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmasõ ve İşletilmesi ile Enerji Satõşõnõn Düzenlenmesi
Hakkõndaki Kanun” 1997 yõlõnda yürürlüğe girmiştir. Kanun hidroelektrik, jeotermal, nükleer
santrallar ile diğer yenilenebilir enerji kaynaklarõ ile çalõştõrõlacak santrallarõ kapsam dõşõ
bõrakmõştõr.
Yeni mevzuat çerçevesinde, ilk etapta toplam 4 milyar USD tutarõnda 5 büyük enerji projesi
için ihale yapõlmõştõr. Daha önce, benzer amaçlõ Kanunlara ilişkin iptal başvurularõ anayasa
Mahkemesine iletilmiş ve mahkemenin iptal kararlarõ çõkmõş olmasõna rağmen bu kez başvuru
süresinin dolmasõna rağmen bir iptal başvurusu Anayasa Mahkemesine iletilmemiştir. Ancak
mevzuat yönetmeliklerine itiraz için bir süre tanõmlanmadõğõndan yönetmeliğe itiraz edilmesi
olasõlõğõ vardõr.
4283 sayõlõ Kanun ile imtiyaz ve tahkim hususlarõ gibi mevcut sorunlarõn bir çoğunu
belirsizliğe yol açmayacak şekilde tümüyle ortadan kaldõrõlmadõğõ, özellikle bürokratik
denetimler ve işlemler açõsõndan yeni sorunlarõ da beraberinde getirdiği, tüm bu etkenlerin
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yatõrõm projeleri için kredi temin edilmesi aşamasõnda uluslararasõ finans çevrelerince
olumsuz değerlendirileceği yönünde inşaat sektöründe yaygõn bir endişe bulunmaktadõr.
Yap-İşlet modeli kapsamõnda imtiyaz sözleşmeleri ile gerçekleştirilen temel altyapõ
yatõrõmlarõnõ olumsuz etkileyen ve mevzuattan kaynaklanan bazõ sorunlar bulunmaktadõr.
Niteliği ve şartlarõnõn gereği olarak uzun süreli bir yatõrõm dönemine gereksinim gösteren
altyapõ yatõrõmlarõnda “yeniden değerleme” yapõlamamasõ önemli bir sorundur. Gerçekleşmesi
vergi mevzuatõna göre mümkün olmayan bu durum, yatõrõmcõya ciddi bir mali yük
getirmektedir. Bir diğer husus ise, mevzuata teşvik unsuru olarak getirilmiş ve yatõrõmcõlara
tanõnmõş olan “yatõrõm indirimi” konusudur. Özellikle, hiçbir gelir elde etmeksizin uzun süreli
yatõrõm harcamasõ yapan bir altyapõ yatõrõmcõsõ açõsõndan bu teşvik neredeyse göstermelik bir
hal almõş, bir vergi teşviki olmaktan uzaklaşmõştõr. Mevzuattan kaynaklanan bir diğer sorun
da, yatõrõm süresini kapsayan dönemde ödenen KDV’nin yõllar sonra mahsup edilmesi
konusudur.
Gerek Yap-İşlet-Devret gerekse Yap-İşlet modeli ile büyük altyapõ projelerinin finansmanõ
uygulamalarõnda yaşanan sorunlarõ değerlendirirken unutulmamasõ gereken bir nokta da
mahkemelerin ve Danõştay’õn yasalarõ uygulamakla yükümlü kurumlar olduğudur. Yasalarõn
günün gerçekleri ile uyuşmazlõğõnõn sorumlusu olarak mahkemelerin ve Danõştay’õn
gösterilmesi insafsõzlõk olacaktõr.
Çözüm Önerisi
Sorunun çözümü, konu ile ilgili yasalarõn ve Anayasanõn bazõ maddelerinin değiştirilmesi ile
mümkündür. Yasalarõn kõsmen veya tamamen değiştirilmesi ile sorunlar çözülebilir.
Hükümetin yönlendirmesi ile bürokrasinin hõzla hazõrlayacağõ zaman ve zemine uygun çağdaş
yasalarõn uygulamaya geçirilmesi tek çözüm olarak gözükmektedir.
3.5. Teminat ve Garantiler Sorunu
Teminat ve garantiler, işi üstlenen müteahhidin iş sahibi idareye verdiği, işin yapõlmasõna ve
iş sahibi İdarenin korunmasõna, risklerin asgariye indirilmesine yönelik belgelerdir. Bu
belgeler, bugünkü inşaat teknikleri ve organizasyonunun ayrõlmaz parçalarõ ve
tamamlayõcõsõdõrlar.
Yürütülen işlerin, idare için belirli bir teminat karşõlõğõnõn bulunmasõ yapõlan işin doğasõ
gereğidir.
Teminat, ihalenin güvenini sağlamak ve İdarenin işin yapõlmamasõndan dolayõ zararõnõ
karşõlamak maksadõyla, müteahhitten alõnan parasal bir belgedir. Ancak, uygulamada,
miktarõn az tutulmasõ nedeniyle, öngörülen fayda sağlanamamaktadõr.
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Çözüm Önerisi
İhale safhasõnda istenen geçici teminat miktarõnõn, işin özelliğine göre belirlenmesi uygun
olacaktõr. Bu miktar, batõ ülkelerinde, ihale bedelinin %10’u düzeyindedir. Geçici teminat
miktarõnõn %3 ila %10 arasõnda ve işin özelliğine göre, iş sahibi idare tarafõndan belirlenmesi
verimli bir uygulama alternatifi olacaktõr.
3.6. Performans Garantisi Sorunu
İşin zamanõnda ve istenilen kalite düzeyinde bitirilmesini teminat altõna alõnmasõ için,
sözleşme yapmaya hak kazanan Müteahhit firmadan, ihale bedeli veya teklif tutarõ miktarõnda
performans garantisi istenmesinin ihale sisteminde yer almasõ bir uygulama alternatifi
olmalõdõr.
Çözüm Önerisi
Bir sigorta şirketi veya banka tarafõndan sağlanacak performans garantisi, işin yapõlmasõnõ ve
müteahhidin bu işle ilgili alt müteahhit(taşaron) ve malzeme satõcõlarõnõn alacaklarõnõ
kapsayacaktõr. Performans garantisi, Müteahhidin iş yapamayacak bir duruma düşmesi veya
iflasõ halinde, İdarenin bundan doğacak zararlarõnõ karşõlayacak ve işin tamamlanmasõnõ
sağlayacaktõr.
Bundan başka, söz konusu garanti, sõkõntõ yaşayan ve işi tamamlayamama riskiyle karşõlaşan
müteahhit firmaya, teminatõ veren sigorta şirketi veya bankanõn doğrudan yardõmõna da neden
olacak ve firmanõn parasal sorunlarõnõn çözümü sağlanmak suretiyle, işin zamanõnda
tamamlanmasõna yardõmcõ olacaktõr.
Bu performans garantisini verecek sigorta şirketi veya banka, Müteahhidin mali gücünü,
teknik kapasitesini, deneyimini ve genel görünümünü tetkik etmekte ve uygun bulunmasõ
halinde bu garantiyi vermektedir. Bu şekilde garanti alabilen Müteahhidin kredibilitesinin
yükselmekte olduğu ve itibar kazanacağõ açõktõr.
Ayrõca malzeme satõcõlarõnõn ve alt müteahhitlerin (taşeronlarõn) paralarõnõ alacaklarõ
garantisi, malzeme ve işçilik tekliflerinde de bir ucuzluğa ve dolayõsõyla, ülke ekonomisinde
bir rahatlamaya neden olacağõ da unutulmamalõdõr.
Performans garantisi, işin başõnda bir kere alõnmakta ve dolayõsõyla, masrafõ da (binde yarõm
düzeyinde), bir kere ödenmektedir.
Müteahhitler tarafõndan önerilen performans garantisi sistemi birçok batõ ülkesinde özellikle
ABD ve Kanada’da uzun yõllardan beri uygulanmaktadõr.
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3.7. Yapõ Denetiminde Sigorta Sorunu
Yaşanan deprem felaketleri ile birlikte, ülkemizde yapõ denetimi ihtiyacõ en çarpõcõ biçimde
ortaya çõkmõştõr. Mevcut denetim sisteminin, sadece ismen varolduğu, inşaatlarõn özellikle
yap – sat türü hizmet üretilen sektörde yapanlarõn insafõna kaldõğõ herkesçe kabul edilmiştir.
AB’nin hayatõmõzõn her alanõnda etkisini hissettirmeye başlamasõyla birlikte konunun, AB
mevzuatõna uyum mükellefiyetinin bir parçasõ olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Başlangõçta bina inşaatlarõnõn bağõmsõz denetim örgütlerince, iş sahibi adõna denetlenmesi ve
yapõmõ takip eden dönemde sigorta garantisi altõna alõnmasõ için hazõrlanan yasa tasarõsõnõn
2000 yõlõ başlarõnda yasalaşmasõ beklenmektedir. Bu önemli değişikliğin, sistemin dejenere
edilmesine müsamaha edilmeksizin gerektiği şekliyle uygulanmasõ ve ciddiyetle takip
edilmesi gerekmektedir.
Yasal alt yapõyõ kurmak kadar onun sağlõklõ işletilmesinin büyük önem taşõdõğõ, yasalarõn
içerdikleri normlara rağmen, uygulamada aldõklarõ şeklin öncelik kazandõğõ hatõrlanmalõdõr.
3.8. Risk Sigortasõ İle İşlerin ve Alacaklarõn Güven Altõna Alõnmasõ Sorunu
Türk firmalarõ tarafõndan yurtdõşõnda üstlenilen işlerin çok büyük bir çoğunluğu dünya finans
kuruluşlarõnõn ekonomik ve siyasi bakõmdan yüksek derecede riskli olarak nitelediği
ülkelerdedir. Bu nedenle risk sigortasõ ile işlerimizin ve alacaklarõmõzõn güven altõna alõnmasõ
ihtiyacõ temel sorunlarõmõzdan biridir.
Yurtdõşõ taahhütlerin, politik risk konusunu öncelikle kapsayacak bir sigorta sistemi
kullanõlarak güvenceye kavuşturulmasõnda bugüne kadar başarõlõ olunamamõştõr. Bu konuda,
müteahhitler için yurtdõşõ risklere karşõ sigorta hizmeti sağlamasõ esas görevleri arasõnda
sayõlmõş olan Türk Eximbank ne yazõk ki bir sistem geliştirip işletememiştir.
Çözüm Önerisi
Ülkemizde risk transferi denilince akla gelen ilk yol sigortacõlõk olmaktadõr. Oysa,
sigortacõlõk, factoring, leasing, forthfaiting gibi tüm finansal çözümler risk transferinin
enstrumanlarõdõr. Müteahhit firmalar açõsõndan bakõldõğõnda, yurtiçindeki sigortacõlõk
çözümleri ve sigorta ürünleri ne yazõk ki kõsõtlõ bir görüntü arz etmektedirler. Öte yandan tüm
Dünyadaki eğilim incelendiğinde, müteahhitler için en kõsa, en ekonomik ve en pratik
çözümün “Captive sigorta şirketi“ kurmak olduğu görülmektedir. Captive, sadece ortaklarõnõn
sigortasõnõ yapmak üzere kurulmuş, direkt reasürans satõşõ yapabilen bir tür sigorta şirketi
olduğundan, captive kurmak, müteahhitleri hem sigorta piyasasõnõn toptancõlar kõsmõna
sokacak, hem primleri düşürecek, gelirleri arttõracak ve hem de hasar durumunda hõzla çözüm
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temin edecektir.
Uluslararasõ Müteahhitler Birliği tarafõndan kapsamlõ bir şekilde hazõrlanmõş bulunan, yurtdõşõ
müteahhitlik hizmetlerinde düşük maliyetli, esnek bir çerçevesi olan, sigorta maliyetini kar
kaynağõna dönüştürebilen, yurtdõşõ reasürans piyasasõndaki olanaklarõ serbestçe
değerlendirebilecek politik risk başta olmak üzere sigorta edilemez olarak kabul edilen riskleri
de karşõlayacak “Captive Sigorta Sistemi”nin kurulmasõ ve uygulamaya geçirilmesi
çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Bu sisteme Eximbank’õn da düşük bir oranda katõlmasõ
mümkünse Hazine ve diğer devlet kuruluşlarõmõzõn da bir ölçüde katõlmalarõ girişimin
başarõsõna olumlu katkõda bulunacak, yurtdõşõnda iş yapan firmalarõ teşvik edecek ve
cesaretlendirecektir.
3.9. Acil Yardõm Kredisi Sorunu
Yurtdõşõnda sürdürülen müteahhitlik hizmetlerinde sõk sõk karşõlaşõlan ödeme darboğazlarõ
sõrasõnda işlerin kesintiye uğramamasõ, maddi kayõplarõn en aza indirilmesi amacõyla
müteahhitlik firmalarõna kõsa süreli ve çok büyük tutarlarda olmayan bir acil yardõm kredisi
(kriz kredisi) uygulamasõnõn geliştirilmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
Türk Eximbank tarafõndan kendi kaynaklarõndan veya uluslararasõ kredi kaynaklarõndan temin
edilecek bir döner kredi desteği ile, yurtdõşõnda yaşanõlan kõsa süreli kriz dönemlerinde
firmalarõn direnebilmesi ve rekabet güçlerinin arttõrõlmasõ temin edileceğinden yurtdõşõnda
müteahhitlik hizmetlerinde bulunan firmalara kõsõtlõ da olsa bir güvence sağlanmõş olacaktõr.
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4. EKLER
4.1. YDMH’lerde Politik Risk ve Tedbirler
YDMH sektörü savaş, ülkenin işgali, terör eylemleri, iç karõşõklõk, ambargo, ihtilal, işveren
hükümetin iktidardan uzaklaşmasõ, hükümetin firmaya tavõr değişikliği, yasal düzenlemelere
gidilmesi, grevler, kamuoyu tepkileri vb. gibi olay ve gelişmelere son derece duyarlõdõr.
Ancak bunlarõn, firma ve proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek nihai olay ve gelişmelere
yol açmalarõ halinde politik riskten söz edilebilir. Bunlar ise, projenin ya da sözleşmenin
iptali, resmi muhatabõn meşruiyetini kaybetmesi, hakediş ödemelerinin durdurulmasõ ya da
aksatõlmasõ, projede köklü tadilata gidilmesi, şantiye bölgesinde çalõşma güvenliğinin
kalmamasõ, malzeme ve işçi tedariğinin ya da sevkinin kõsõtlanmasõ, ödemelerin sözleşmede
belirtilen para birimi ile yapõlmamasõ, kazancõn ülke dõşõna transferinin kõsõtlanmasõ işverenin
kasõtlõ cezalandõrmalara gitmesi vb. dir.
YDMH sektöründe faal ya da faal olmayõ planlayan firmalar için politik risk değerlendirme
konusu son derece önemlidir. Zira bu değerlendirmeler, yeni pazar ülke araştõrmalarõnda,
proje ihalesine girme kararõnõ vermede veya iş üstlenilmiş ise politik risk karşõ koyma
stratejilerini belirlemede oldukça yararlõ olacaktõr.
Bu nedenle, YDMH’de politik risk değerlendirmesi yaparken, özetle aşağõdaki hususlara
dikkat edilmelidir;
-

Politik risk değerlendirmelerinde ülkenin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve dõş politik
yapõsõ ile ilgili ülke risk unsurlarõnõ dikkate almakla yetinilmemelidir.

-

Projenin, müteahhit firma ve firma ülkesinin bazõ özellikleri de politik risk ile
karşõlaşmaya yol açabilir. Bunlarõn da bu risk unsuru olarak, en az ülke risk unsurlarõ
kadar irdelenmesi gerekir.

-

Politik risk, proje ve firma hedeflerinde sapmaya yol açan nihai olaylar ile birlikte ele
alõnmalõdõr. Bu nedenle, savaş, hükümet değişikliği, terör olaylarõ, ambargo gibi politik
olay ve gelişmelere risk kaynaklarõ olarak yaklaşmalõ; risk değerlendirmesinde de bunlarõn
hangi nihai olaylara yol açarak proje / firma hedeflerine yansõyabileceği üzerinde
durulmalõdõr.

-

Risk kaynaklarõnõn ortaya çõkmalarõ halinde, bunlarõn proje ve firma hedeflerini olumsuz
etkilemesinin kaçõnõlmaz olduğu düşüncesi her zaman doğru değildir. Bu nedenle,
projenin, müteahhit firmanõn ve firma ülkesinin devreye girebilecek risk azaltõcõ / önleyici
bazõ nitelikleri de değerlendirmede dikkate alõnmalõdõr.
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İNŞAAT, MÜHENDİSLİK, TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
MEVZUAT DÜZENLEMELERİ ÖZEL İHTİSAS
ALT KOMİSYONU RAPORU
1. GİRİŞ
Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte küreselleşme süreci hõzlanmõştõr. 21. Yüzyõlda
kendilerini bu hõzlõ değişim sürecine adapte eden toplumlar başarõlõ olacak ve bireylerini daha
rahat bir yaşam düzeyine eriştirecektir. Bu gerçeğin farkõnda olan ülkemiz, değişimi kendi
amaçlarõna göre yönlendirebilmek için kendi yönetim yapõsõna uygun düzenlemeleri yapmak
zorundadõr.
Demokrasi, insan haklarõ, hukukun üstünlüğü, evrensel değerler, piyasa ekonomisi ve
küreselleşmeyi dikkate alan düzenleme ve uygulamalarõn yapõlmasõ gerektiği bu kapsamda,
inşaat, mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri ile ilgili mevcut yasal mevzuat değişikliğinin,
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde ilk ele alõnacak konulardan biri olmasõ nedeniyle,
serbest dolaşõmõn, AB’nin bir ön koşulu olduğu dikkate alõnarak sektörel bazda uyum
çalõşmalarõnõn yapõlmasõ ve fiilen AB seviyesine ulaşõlmasõnõ amaçlayan yapõsal
dönüşümlerin tamamlanmasõ, sektörde görev alan tüm kişi ve kuruluşlarõn isteğidir.
İnşaat, mühendislik, teknik müşavirlik ve müteahhitlik sektörlerinin kapsamõnõn çok geniş ve
bu konudaki yasal düzenlemeler ile KHK ile yönetmeliklerin sayõsõnõn çok fazla olmasõ bu
çalõşmada ancak işin özüne hitap eden mevzuatlar üzerinde durulabilmesine imkan
tanõmaktadõr.
2. MEVCUT DURUM
Halen ülkemizde, inşaat, mühendislik, teknik müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri alanlarõ
ile ilgili olarak 3194 Sayõlõ İmar Kanunu, 2886 Sayõlõ Devlet İhale Kanunu, 6235 Sayõlõ Türk
Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği Kanunu, 3458 Sayõlõ Mühendislik ve Mimarlõk
Hakkõndaki Kanun, 2863 Sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu, 3030 Sayõlõ
Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu, 2981 Sayõlõ İmar ve Gecekondu Kanunu, 1164 Sayõlõ Arsa
Ofisi Kanunu, 2960 Sayõlõ Boğaziçi Koruma Kanunu, 5846 Sayõlõ Fikir ve Sanat Eserlerini
Koruma Kanunu, 7269 Sayõlõ Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayõsõyla Alõnacak
Tedbirlerle, Yapõlacak Yardõmlara Dair Kanun başta olmak üzere diğer bazõ kanun, kanun
hükmünde kararnameler, yönetmelikler, tüzükler, yönergeler ve kurum ve kuruluşlarõn
teşkilat yasalarõ uygulamaya yön vermektedir.
Etüt, proje, müteahhitlik ve yapõm hatalarõnõn yanõ sõra yerleşim
yerlerinin yanlõş seçimi, standartlara uymayan kalitesiz malzeme kullanõmõ gibi teknik
nedenler, idari ve politik hatalar, müteahhitlik, ihale ve diğer mevzuattaki yetersizlik ve
eksiklikler, bunlarõn liyakatli olarak uygulanmamasõ, bir kõsmõnõn ise gelişen teknolojiler
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karşõsõnda günün şartlarõna uyum sağlamamsõndan ve uygulanabilirliğini yitirmesinden
kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadõr.
Bu eksikliklerin uygulamada getirdiği sonuçlar 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde daha
da belirgin olarak ortaya çõkmõştõr.
Ülkemiz kadar deprem riski taşõyan diğer ülkelerle, ülkemizi karşõlaştõrdõğõmõzda aynõ
şiddette depreme maruz kalan bazõ ülkelerde hasarõn ve can kayõplarõnõn daha az olduğu
görülmektedir.
Türkiye’nin doğal afetlerle karşõlaşma olasõlõğõ yüksek bir coğrafyada yer aldõğõ, ancak hõzlõ
bir kentleşme içinde oluşu nedeniyle gerekli kurumsallaşmalar ve yeterli güvenlik
standartlarõnõ yakalayamadõğõ yaşanan gerçeklerdir.
Yürürlükteki 7269 Sayõlõ Afetler Yasasõ afetlere karşõ hazõrlõklõ olmayõ güvenceye alan bir
düzenleme olmaktan çok afete uğradõktan sonra yapõlacaklarõ belirleyen bir yasadõr. Afet
sonrasõndaki kurtarma ve diğer ivedi işlerde yerel mülkü otoriteye büyük yetkiler verilmiş,
ancak afet öncesinde hazõrlõklõ bulunmayõ ayrõntõlõ ve acil profesyonel kurtarma operasyonlarõ
ile öncelikli iş bölümleri ile örgütlenme, nitelikli ve yedekli iş gücünü uyanõk tutma
sorumluluğu tanõmlanmamõş, dolayõsõyla bu konuda teşkilatlanma ve yükümlülüklere dair
kurallar getirilmemiştir.
Yürürlükteki 3194 Sayõlõ İmar Kanunu yalnõzca yapõlaşmaya odaklanmõş bir misyonla
sõnõrlanmõştõr. İlgi alanõ tekil yapõnõn nasõl gerçekleştirileceği konusuna odaklanmõş olup
yapõlaşma öncesi ve sonrasõ dönemle ilgilenmemektedir. Bu nedenle metropoliten alanlar,
doğa ve tarihi çevrelerin korunmasõ, milli parklarõn ve ekolojik özelliklere sahip alanlarõn
korunmasõ, turizm vb. konulara ait kurallar, ayrõ ayrõ yasalarda ele alõnmõş bulunmaktadõr.
1993 yõlõnda hazõrlanarak TBMM gündemine alõnan ve görüşülmediği için kadük olan 2886
sayõlõ Devlet İhale Kanununun bazõ maddelerinde değişiklik yapõlmasõ hakkõndaki Bayõndõrlõk
ve İskan Bakanlõğõnca hazõrlanan kanun tasarõsõ geçen zaman içinde geliştirilerek yeniden
düzenlenmiş, görüş ve önerileri alõnmak üzere Bakanlõklara gönderilmiştir.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.1. 7269 Sayõlõ Afetler Yasasõ İle İlgili Sorunlar
-

Uğranõlan yõkõmõn afet boyutunda olduğu kararõnõ Bakanlar Kurulu vermektedir.

-

Hak sahibi olma konusunda daha önce oturduklarõ yõkõlan yapõnõn ruhsatlõ olup
olmadõğõna bakõlmamaktadõr.

-

Taşõnmazõnõ sigortalamõş olan hak sahiplerinin hakedişlerinden sigorta teminatõ
düşülmektedir.
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Harcanan kaynaklar önceden bu amaçlar için tasarlanmõş süreçlerle yaratõlmõş ve ayrõlmõş
kaynaklar değildir; bütçeden büyük ölçüde geri dönüşsüz olarak dağõtõldõğõ için
ekonomiye büyük külfetler getirmektedir.

3.2. 3194 Sayõlõ İmar Kanunu İle İlgili Sorunlar
-

Planlama ve yapõlaşma erki tekil bir otorite elinde toplanmõş değil, çok sayõda bakanlõk ve
birime dağõlmõştõr. Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanõp çõkartõlmõş yasa
yerel yönetimler tarafõndan uygulanmakta, imar konusunda teknik kapasitesi yetersiz
kalan İçişleri Bakanlõğõ tarafõndan denetlenmektedir. Yürütme sorumluluğu taşõyan,
uygulayan ve bu uygulamalarõ denetleyen taraflar arasõndaki ilişkiler ayrõca
düzenlenmemiştir.

-

Ülke düzeyinden yerel düzeye kadar inen ve süreklilik gösteren bir planlar sistemi
oluşturulmamõş, özellikle üst düzey planlarõn içeriği, işlevleri, yetkilileri ile ilgili ciddi
boşluklar kalmõştõr.

-

Yasanõn afetlere karşõ özel bir yaklaşõmõ yoktur.

-

İmar planlarõnõn, zemin niteliklerini gösteren objektif belge ve haritalara dayalõ olarak
yapõlmasõ için yasal bir zorunluluk yoktur. Böylece afet riskli zeminlerin üzerinde
yapõlaşmalara gidilebilmiştir.

-

Afetlere karşõ yapõ ölçeğinde alõnacak mühendislik önlemleri dõşõnda, tasarõm aşamasõnda
başvurulabilecek, mimari, yapõ dõş yüzeylerinin denetimini sağlayacak yönetmelikler
gerekli görülmemiştir.

-

Yerel yönetimler farklõ ölçek ve güçte olmalarõna rağmen Yasa, bu yönetimlerin
yapõlaşmaya ilişkin işleri aynõ yetkinlikle yürütebileceklerini varsaymaktadõr.

-

Yerel yönetimler tüm imar yetkilerine karşõn, denetimden uzaktõrlar. Yaptõklarõ ihmal ve
hatalarõn cezai müeyyideleri muğlaktõr.

-

Kamulaştõrma ve İmar Yasasõ’nõn 18. Madde uygulamasõ dõşõnda mülkiyette fiziki
düzeltmeye ilişkin herhangi bir araç yoktur. Oysa, günümüzde piyasa ortamõnõ
yönlendirebilecek başka araçlara gereksinmeler vardõr.

-

Yürürlükteki imar sisteminde her aşama ve ölçekte, seçeneklerin belirlenmesi ve
kararlarõn alõnmasõ süreçlerinde ilgili taraflarõn katõlõmõ öngörülmemiştir.

-

Mevcut imar sistemi, proje ve uygulama aşamalarõ boyunca denetimsizdir. Kaçak
yapõlaşmayõ engelleyen yaptõrõmlardan yoksundur.
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3.3.Diğer İmar Mevzuatõ Sorunlarõ
3.3.1. Proje Denetiminde Çelişkiler Bulunmaktadõr
Şimdiki imar mevzuatõ tüm yapõlarõn proje kontrolünü ilgili Belediye ve Valiliklere
bõrakmakta, ancak denetleme ile ilgili olarak açõk bir hüküm içermemektedir. İnşaat
aşamasõnda denetim ve teknik sorumluluk Fenni Mesul’e aittir. Fenni Mesul’ün ücretini
denetlediği kişiden yani müteahhitten alõyor olmasõ, sorumluluğuna karşõn inşaatta tespit ettiği
aykõrõ hususlarõ ilgili İdareye ihbar etmenin dõşõnda herhangi bir yaptõrõm yetkisine sahip
olmamasõ, fenni mesullük için diploma dõşõnda bir nitelik aranmamasõ yapõ denetim hizmetini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Proje hazõrlayan ve imzalayan mimar ve mühendisler için de diploma dõşõnda ek bir nitelik
talep edilmemektedir. Bu görev yürürlükteki mevzuata göre fenni mesuliyet sistemi içinde
düşünülmektedir. Fenni mesulün hem şantiye şefi, hem de bir anlamda denetçi olarak
görevlendirilmesi bağõmsõz ve daha etkin bir yapõ denetimini engellemektedir.
3.3.2. Müteahhit Tanõmõ Yetersizdir
İnşaat yapõm işini mutlaka bir inşaat müteahhidinin üstlenmesini zorunlu kõlan bir yasal
düzenleme mevcut değildir. Bu durum, inşaat müteahhitliğini gerekli sermaye veya cesareti
olan herkesin rahatlõkla yapabileceği cazip bir meslek haline sokmuştur. Ayrõca, 3194 Sayõlõ
İmar Kanunu’nda yapõ ile ilgili yetki, sorumluluk ve yaptõrõmlar açõk ve rasyonel bir biçimde
tanõmlanmamõştõr.
3.3.3. Yapõlar Çağdaş Yapõ Güvenliğinden Yoksundur
İmar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1985 yõlõndan bugüne kadar, kentlerimiz şantiye
görünümüne bürünmüş, yapõ stoku büyük ölçüde artmõştõr. Ancak, kentsel çevre kalitesi bu
durumdan olumsuz bir biçimde etkilenmiştir. Daha önemlisi, bu yapõ stoku çağdaş yapõ
güvenliğinden yoksundur ve doğal afetler konusunda büyük bir tehlike oluşturmaktadõr.
Topraklarõnõn %96’sõ deprem bölgesinde yer alan ve deprem dõşõnda sel, heyelan gibi diğer
doğal afetlerle sõk sõk karşõlaşõlan ülkemizde denetimsiz yapõlaşma sürecinin ne kadar büyük
felaketlere yol açabileceği 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi ile kanõtlanmõştõr.
Çözüm Önerileri
Bu nedenlerle imar mevzuatõnõn yapõ kalitesini ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak
üzere köklü bir biçimde değiştirilmesi gerekmektedir.
Yapõlarõn projelerinin hazõrlanmasõnõ üstlenecek mimar ve mühendislerin bu yetkilerini bir
mesleki yeterlilik sistemi içinde kullanabilmeleri, yapõlarõn projelerinin ve inşaatõnõn
denetiminin bağõmsõz kuruluşlarca gerçekleştirilmesi, yapõ denetimi hizmetlerinin bir üst
kuruluş tarafõndan denetimi, inşaat müteahhitliği hizmetlerinin gözetimi için sõnõflandõrma ve
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sicil sisteminin geliştirilmesi, belirli büyüklüğü aşan inşaatlarda şantiye şefi bulundurma
zorunluluğunun getirilmesi, yapõlarõn proje, inşaat ve denetimi sorumluluğunu taşõyanlarõn
mesleki sorumluluk sigortasõ kapsamõnda olmasõ ve sorumluluklar ile yaptõrõmlarõn
belirlenmesi suretiyle kapsamlõ bir yapõ denetim sisteminin kurulmasõ gerekmektedir.
Türkiye’de bir taşõnmaz mülk edinecek herkesin etüt ve planlama aşamasõndan proje, yapõm
ve hatta işletme/bakõm aşamasõna kadar bir kalite denetim ve gözetiminden geçmiş yapõ
ürününe sahip olmasõ sağlanmalõdõr. 3. Bin yõlõn eşiğinde, modern toplumun normlarõnõ
yakalamakta kararlõ olan bir ülkede en azõndan bu şartlar gerçekleştirilmelidir.
Yapõlaşmanõn projelendirme, imalat ve kullanõm aşamalarõnda yerel yönetimlerince yeterince
denetlenememesi nedeniyle ortaya çõkan risklerin bertaraf edilmesi amacõyla kamu yanõnda
özel kesimin de sorumluluklar üstlenebileceği öngörülmektedir. Bu sorumluluklarõn özel
kuruluşlar tarafõndan yürütülebilmesi için ilgili meslek odalarõnõn aktif rol almalarõ
önerilmektedir.
-

Planlamanõn her aşamasõnda çok yönden denetimi sağlayacak araçlar belirlenmeli,

-

Planlamadaki çok başlõlõk giderilmeli,

-

İmar ve yapõlaşmanõn asõl hedeflerinin afetlere karşõ dirençlilik ve çevre koruma olduğu
belirlenmeli,

-

Afet öncesi döneme ilişkin tespit, harita, proje uygulama, yardõm, kaynak geliştirme
çalõşmalarõnõn hepsi bir üst kurul tarafõndan izlenmeli,

-

Plan tür ve biçimleri birbirine bağlõ bir sistem oluşturmalõ,

-

Planlamada şeffaflõk ve katõlõm sağlanmalõ,

-

Yaptõrõm olanaklarõnõn geliştirilmesinde güç ve otoriteye dayanmak yerine görüş
geliştirme mekanizmalarõ ve piyasa ortamõ araçlarõnõn kullanõlmasõ önde tutulmalõ,

-

Kendini finanse eden ve kaynak geliştiren yöntemler yeğlenmeli,

-

Planlamada yerel yönetimlerin yetkilerini kõsõtlamak yerine, plan yapõm ve uygulamalarõnõ
denetme fiziksel, finansal, örgütleyici ve işletmeci yeni yaptõrõm araçlarõ ile donatõlmalarõ
ilkesi gözetilmelidir.

-

İmar ve yapõlaşma işlerinde taraflar ve sorumluluklar netleştirilmeli, ihmal ya da suç
konularõ karşõsõndaki cezalar ağõrlaştõrõlmalõ,

-

Sistemde Meslek odalarõnõn, özel kesimin, üniversitelerin farklõ disiplinlerin genişletilmiş
yer ve işlevleri olmalõ,
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Plan hazõrlama işlerini ve yönetim süreçlerinin yeni teknolojilere kolay ayak
uydurabileceği düzenlemelerin yapõlmasõ sağlanmalõdõr.

3.4. 2886 Sayõlõ Devlet İhale Kanununda Değişiklik İhtiyacõ Sorunu
Maliye Bakanlõğõ, Hükümet Çalõşma Programõnda her iki Bakanlõğa birden tevdi edilen 2886
sayõlõ Devlet İhale Kanununda değişikliklerin yapõlmasõ görevinin müştereken yürütülmesi ve
oluşturulacak bir komisyon marifetiyle Avrupa Topluluğu (AT) ve Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) uyum çalõşmalarõ kapsamõnda 20.04.1999 tarihinden beri revizyon çalõşmalarõ
yapõlmakta olup, sonuç aşamasõna gelen çalõşmanõn desteklenerek, biran önce yasalaşmasõ
sağlanmalõdõr.
Çözüm Önerileri
Bu yasada, özellikle inşaat kalitesinin düşürücü unsurlardan olan ve idare ile müteahhidi karşõ
karşõya getiren birim fiyatlara dayalõ uygulamalarõn yerine anahtar teslim tekliflerinin
değerlendirilmesi uygun olacaktõr.
2886 sayõlõ Devlet İhale Kanununu revizyon çalõşmalarõ kapsamõnda kamu kurum ve
kuruluşlarõnõn teknik müşavirlik hizmeti satõn almalarõna imkan tanõyacak düzenlemelerin
yapõldõğõ bilinmekte olup gerek bu kapsamda gerekse özel olarak çõkarõlacak proje, teknik
müşavirlik ve kontrollük yasasõnda konu titizlikle ele alõnmalõdõr.
Sağlõklõ yer seçimi, standart ve yönetmeliklere uygun mimari ve statik proje yapõmõ, doğru ve
kaliteli malzeme seçimi gibi yapõnõn kaliteli olmasõ yolunda atõlan adõmlara ilaveten ve en
önemlisi müteahhidin, yani inşaatõ yapacak kişi veya kuruluşun seçimi doğru yapõlmalõdõr.
Bunun için de ihale yasasõna paralel olarak Yapõ Tesis onarõm İhalelerine Katõlma
Yönetmeliğinde, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõnca gerekli değişiklikler yapõlarak teknik
elemanlarõn ön plana çõkarõlmasõ ve özel sektör müteahhitlerinin belgelendirilerek
denetlenmesi ve disiplin altõna alõnmasõ gerekmektedir.
Yapõlacak düzenlemelerde yapõ müteahhitliği kavramõna “Mühendis ve Mimar olmak
kaydõyla gerçek kişiyi, bünyesinde mühendis ve mimar bulundurmak kaydõyla tüzel kişiliği
ifade eder” hükmü mutlaka getirilmelidir.
Ayrõca, inşaatõn yapõmõnda bulunan tüm taşeronluk hizmetlerine sertifikalõ olma mecburiyeti
getirilmelidir. Özellikle kalõp, demir ve beton işçiliklerini yapan taşeronlarõn inşaat riskine
ortak olmalarõ sağlanmalõdõr.
3.5.Yapõ Denetimi ve Sorumluluğu Kanunu Çõkarõlmalõdõr
Mevcut haliyle yapõ denetimleri çok yetersiz kaldõğõndan denetim sisteminde köklü bir
değişikliğe gitme gereği kaçõnõlmazdõr. Bu amaçla can ve mal güvenliğinin sağlayõcõ kaynak
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israfõ ile plansõz, kalitesiz ve kontrolsüz yapõlaşmayõ önleyici çağdaş standartlarda yapõ
üretimini sağlayõcõ, denetim kurumlarõnõn teşekkülü için çõkarõlmasõ planlanan Yapõ Denetimi
ve Sorumluluk Kanununun biran önce çõkarõlarak yürürlüğe konulmasõ sağlanmalõdõr.
3.6.Uzman Mühendislik ve Mimarlõk Kurumunun Getirilmelidir
6235 sayõlõ Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği Kanununda değişiklik yapõlarak
getirilmesi düşünülen uzman mühendislik ve mimarlõk kavramõnõn, sõnavla belirlenmesi
yerine okullarda branşlaşmayla çözümünün daha uygun olacağõ kanaatõ hasõl olmuştur.
3.7. Mimarlõk ve Mühendislik Hizmetlerinin Yeniden Tanõmlanmasõ
Ulusal ve uluslararasõ koşullarda mimarlõk ve mühendisliğin tanõm ve nitelikleri yeniden
saptanmalõ, mesleğin korunmasõ, geliştirilmesi, görev ve sorumluluklarõnõn tanõmlanmasõ
yönünde, günümüz ihtiyaç ve koşullarõna cevap verebilecek yasal ve kurumsal yapõlanmalarõn
oluşturulmasõna yönelik çalõşmalara bir an önce başlanõlmalõdõr.
Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat ve yasalardaki eksiklikler göz önüne alõndõğõnda, söz
konusu sorunlarõn aşõlabilmesi ve mimarlõk ve mühendislik alanlarõnda tarihsel
birikimlerimize yakõşõr bir düzeyi yeniden yakalayabilmek için aşağõda belirtilen konularda
yapõlacak yasal ve kurumsal düzenlemelere gereksinim görülmektedir.
Çözüm Önerileri
-

28 Haziran 1938 tarih ve 3458 sayõlõ Mühendislik ve Mimarlõk Hakkõnda Kanun,
Mühendis ve Mimar unvanlarõnõn kime verileceği hususunu düzenlemektedir. 27 Ocak
1954 yõlõnda yürürlüğe giren ve 1983 yõlõnda değişikliklere 6235 sayõlõ Türk Mühendis ve
Mimar Odalarõ Birliği Kanunu, Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği ve birliğe bağlõ
meslek odalarõnõn kuruluş ve çalõşma kurallarõnõ düzenlemektedir.
1950’lerin
Türkiye’sinde, hõzla gelişen ve çeşitlenen mühendislik branşlarõnõ bir şemsiye altõna
toplamak ve tek bir yasal düzenleme ile yönlendirmek gerçekçi olabilir. Günümüz
Türkiye’sinde ise gelişimlerini belirli bir oranda tamamlamõş farklõ meslek dalõnõ tek çatõ
altõnda toplamaya ve gereksinimlerini ve sorunlarõnõ bu çatõ altõndan çözümlemeye
yönelik politikalardan vazgeçilmeli ve zaman kaybedilmeden özellikle yapõ üretimi ile
ilgili meslek dallarõna özerk bir yapõ kazandõrõlmalõdõr. Böylece daha hõzlõ ve verimli
gelişmelerine olanak sağlayacaktõr.

-

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõnõn 3458 sayõlõ Mimarlõk ve Mühendislik Hakkõnda
Kanun’da yapõlmasõnõ öngördüğü değişiklik yapõlmasõ ve 6235 sayõlõ TMMOB Yasasõ’na
ilave maddeler eklenmesi hakkõnda hazõrladõğõ Kanun Hükmünde Kararname Taslağõ
genel yapõsõ itibarõ ile olumlu düzenlemeler önermektedir. TMMOB Yasasõ’nda köklü
değişiklikler yapmadan oluşturulacak her türlü hukuki düzenleme, mevcut sorunlarõ
çözümlemekten uzak kalacak ve bünyesinde belirgin çelişki veya sorunlarõ
barõndõracaktõr. Yapõ üretimi ile ilgili meslekleri TMMOB çatõsõndan ayõran ve bu
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mesleklerin kendine özgü sorun ve ihtiyaçlarõna daha ayrõntõda cevap verebilecek ayrõ bir
kanuni düzenlemenin kaçõnõlmaz olduğu artõk yadsõnamaz bir gerçekliktir.
-

Yapõlacak yasal düzenlemelerde temel ilke, meslek sahibinin hak-yetki ve ayrõcalõklarõnõn
belirlenmesinden çok, görev-yükümlülük ve sorumluluklarõnõn belirlenmesi
hedeflenmelidir.

-

Mesleki hizmet verecek olan mimar ve mühendisin nitelikleri yeniden tanõmlanmalõ ve
“mesleki yeterlilik” sistemi getirilerek, bununla ilgili yasal düzenlemeler ivedilikle
yapõlmalõdõr.

-

Mimarlõk ve mühendislik hizmetlerini, çağdaş ve demokratik kurallar içinde ve toplum
yararõnõ gözeterek denetleyecek bir mesleki denetim mekanizmasõnõn kurumsallaştõrõlmasõ
bir zorunluluk olarak görülmektedir. Mesleki hizmet kalitesinin iyileştirilmesinin
sağlayacak farklõ denetim mekanizmalar oluşturulabilir. Fakat, bu denetim mekanizmalarõ
oluşturulurken mimarlõk veya mühendislikle ilgili alanlarda, mesleki hizmet tanõmõ
kapsamõ içerisinde kalan tasarõm ve uygulamalarda, mimar veya mühendisin belirleyici ve
yönlendiriciliğinin zedelenmesine yol açabilecek düzenlemelerden kaçõnõlmasõ yapõ
kalitesinin yükseltilebilmesi açõsõndan önemlidir. Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ, Yüksek
Fen Kurulu Başkanlõğõnca hazõrlanan ve tartõşmaya açõlan “Yapõ Denetin ve Sorumluluk
Kanun Taslağõ”, bu çalõşma kapsamõnda belirlenen bazõ sorunlara çözüm olabilecek
önemli düzenlemeler içermektedir. Fakat, genelde göz ardõ edilen ve yapõ üretim
kalitesinin artõrõlmasõnda en önemli unsurlardan biri olan teknik elemanlarõn, yani mimar
ve mühendislerin sadece tasarõm ve proje hizmeti veren bir eleman düzeyine
indirgemektedir. Öngörülen taslakta yer alan yapõ denetiminin “denetim elemanlarõ ve
şirketleri eliyle yapõlmasõ” sağlanmak istenen denetim için gerekli olabilir. Fakat, bu
mimarõn yapõ üretimindeki geleneksel rolünü zedeleyebilecek boyutlara kadar
taşõnmamalõdõr. Oluşturulacak düzenlemeler de, daha nitelikli ve güvenli mekanlara
ulaşabilmek için, mimarlõğõn geleneksel uygulama şekli olan proje üretim ve yapõm üretim
sürecinde ki koordinasyon sorumluluğu daha da vurgulanmalõdõr.

-

Öngörülecek yeni düzenlemelerle, meslek yasalarõnõn ve uluslararasõ meslek ve kültür
kurumlarõnõn öngördüğü nitelik, sorumluluk, yetenek, yeterlilik ve yetki tanõmlarõna uyan
mimar ve mühendislerin yetişmesinin sağlanmasõ amaçlanmalõdõr.

-

Mesleki proje hizmetlerinin standardõnõ yükseltmek amacõ ile bağõmsõz bir denetim
mekanizmasõ oluşturulabilir.
Mimari, statik, tesisat ve elektrik projeleri, yetkin
mühendisler arasõndan seçilerek özel olarak yetkilendirilecek “Yetkin Proje Denetim
Mühendis ve Mimarlarõ” tarafõndan incelenmesi ve onaylanmasõ zorunluluğu getirilebilir.
Fakat, Meslek Odalarõna bu yöndeki Anayasal görev ve sorumluluklarõnõ yerine
getirebilmesine yönelik yeterli yasal güvenceler verilerek mesleklerin kendi meslek
kuruluşlarõ aracõlõğõ ile hizmet kalitesinin denetlemesi uygulanabilecek en pratik ve akõlcõ
çözüm olarak görülmektedir.
40

http://ekutup.dpt.gov.tr/insaat/oik582.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İnşaat, Mühendislik, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri ÖİK Raporu

-

Denetim hizmetlerini yerine getirecek kişilerin yasal sorumluluğu açõk olarak
tanõmlanmalõdõr.

-

Mesleki hizmet veren ve denetimini yapan kişi ve kuruluşlarõn mesleki sorumluluk
sigortasõ sahibi olmasõ koşulu getirilmelidir.

-

Mimar ve mühendislerin mezuniyetinden sonra hem şantiyede, hem de proje bürolarõnda
belirli asgari sürelerde başarõ ile çalõşõp bunu belgeledikten sonra bir kurum tarafõndan
sõnava tabi tutulmasõ ve bu sõnav sonucunda başarõlõ bulunduktan sonra “yeterlilik”
alabilmeleri ve bu unvanõ almadan mesleki hizmet vermeleri ve sorumluluk almalarõ
engellenmelidir.

-

Meslek odalarõ tarafõndan üniversitelerin de katkõlarõyla yoğun meslek içi eğitim
kurslarõyla mimar ve mühendislere gerekli destekleyici eğitim olanaklarõ sağlanmalõ ve
sõnava hazõrlanmalarõna yardõmcõ olunmalõdõr.

-

Her türlü yapõda projelerin yapõ kullanõm ömrü boyunca saklanmasõ ve gerektiğinde
incelenmesine olanak bir sistem kurulmalõdõr. Bunlarõn yapõ sahibi tarafõndan korunmasõ
zorunluluğu getirilmelidir. Ayrõca, ilgili kamu kurumlarõ ve meslek odalarõnda da birer
kopyasõ saklanmalõdõr.

3.8. Yer Seçimi ve Denetimi Yasasõna İhtiyaç Vardõr.
Yer Seçimi ile ilgili olarak bazõ yasa ve yönetmelikler çõkarõlmõş olmakla birlikte, bu yasa ve
yönetmelikler ya göz ardõ edilmiş ya da başarõlõ biçimde uygulanmamõştõr. Çünkü:
-

Yer Seçimi’nin tanõmõ yapõlmamõş ve kapsamõ açõk biçimde belirtilmemiştir. Başka bir
deyişle, Yer Seçiminin, doğal olaylarõn etkilerini en aza indirmede en önemli etken olduğu
anlaşõlamamõştõr. Ayrõca, Yer Seçimi ile ilgili olarak yapõlmasõ gereken çalõşmalarõn neler
olduğu ve tanõmlarõ yapõlmamõştõr.

-

Yer Seçimi çalõşmalarõnõn disiplinler arasõ bir araştõrma olduğu ve bu araştõrmayõ yapacak
disiplinler konusunda bir ortak görüşe varõlamamõştõr.

-

Yer Seçimi çalõşmalarõnõ yapacak mühendislerin, konularõnda, yukarõda açõklandõğõ
biçimde uzmanlaşmõş kişiler olmasõ gerekliliği belirtilmemiştir.

-

Yer Seçimini yapacak meslek gruplarõ tam olarak belirlenmemiştir.

-

Yer Seçimini yapacak kuruluşlar bünyelerinde, Yer Seçimi çalõşmalarõnõ yapabilecek
düzeyde ve sayõda uzman istihdam etmemiştir. Bu nedenle de Yer Seçimi çalõşmalarõnõ da
içeren konularda öğrenim-eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan
mühendisler, disiplinleriyle ilgili alanda değil, çoğunlukla başka alanlarda çalõşmaktadõr.
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Yer Seçimi ve denetimini yapacak kuruluşlarõn bünyelerinde yeterli sayõ ve düzeyde
uzman bulunmayõşõnõn nedenlerinden birisi de budur.
Çözüm Önerisi
Yukarõda sunulan eksiklikleri giderecek; planlama, uygulama ve her türlü yapõlaşmaya esas
oluşturacak Bölgesel Ölçekli Yerüstü Arazi Çalõşmalarõnõ ve Yerel Ölçekli Yerüstü, Yeraltõ
ve Laboratuar Çalõşmalarõnõn yapõlmasõnõn ve raporlarõnõn yazõlmasõnõ zorunlu kõlacak yeni ve
kapsamlõ bir Yer Seçimi ve Denetim Yasasõ çõkarõlmasõ ve etkin biçimde uygulanmasõ, en
azõndan bundan sonra olacak doğal olaylarõn etkisini en aza indireceği ve daha düzenligüvenli ve sağlõklõ kentlerde yaşamamõzõn güvencesi olacaktõr.
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SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
İNŞAAT, MÜTEAHHİTLİK, MÜHENDİSLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK ÖZEL
İHTİSAS KOMİSYONU
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, MESLEK İÇİ EĞİTİM VE İSTİHDAM
ALTKOMİSYONU RAPORU
1. GİRİŞ
Nüfusu hõzla çoğalan ve gittikçe artan oranda kentleşen ve kalkõnan ülkemizde inşaat
sektöründe yeni malzemeler, ileri tasarõm ve yapõm teknolojilerinin kullanõmõ, ülke
ekonomisi açõsõndan olduğu kadar insanlarõmõzõn can güvenliği ve yaşam kalitesi açõsõndan da
büyük önem taşõmaktadõr.
Yeni malzemeler, ileri tasarõm ve yapõm teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamada hayata
geçirilebilmesi için bir yandan bu konularda Araştõrma-Geliştirme (AR-GE) çalõşmalarõna
önem vermek, kaynak ayõrmak ve desteklemek; diğer taraftan ise bu sektörde çalõşanlarõn
bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, temel eğitim-mesleki eğitim yanõnda meslek içi eğitime
önem vermek, istihdam politikalarõ ile eğitim politikalarõnõ birlikte oluşturmak gerekmektedir.
2. MEVCUT DURUM
2.1. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) ÇALIŞMALARI
İnşaat Sektöründe AR-GE çalõşmalarõ, diğer sektörlerle karşõlaştõrõldõğõ zaman, genellikle
bütün dünyada fakat özellikle Türkiye'de oldukça düzensiz ve sektörün iş hacmine göre çok
yetersiz bir görünüm arz etmektedir. Son yõllarda ileri ülkelerde inşaat sektöründe AR-GE
çalõşmalarõnõn önemi ve sektörün verimliliği ve uluslararasõ rekabette sağlayabileceği
avantajlar daha iyi kavranmaya başlanmõş ve yeni yapõlanmalar gündeme gelmiştir.
Türkiye'de İnşaat Sektörünün iş hacmi ekonomi içinde olağanüstü bir boyutta olmasõna ve bu
sektörün uluslararasõ pazarlarda en fazla rekabet şansõ bulunan bir sektör olduğunun
kanõtlanmõş olmasõna rağmen, AR-GE çalõşmalarõnda tam bir koordinasyon eksikliği
bulunmakta ve bu amaçla ayrõlan kaynaklar fevkalade yetersiz bulunmaktadõr. Ayrõca,
Türkiye'nin % 90'õnõn etkin deprem kuşaklarõ içinde yer aldõğõ göz önüne alõndõğõnda, deprem
felaketinin zararlarõnõ daha aza indirgeyebilmek için AR-GE çalõşmalarõ özel bir önem
kazanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda, inşaat sektöründe AR-GE çalõşmalarõna ivme kazandõracak
yeni yapõlanma modelleri ve finansman kaynaklarõ önerilmesi, bu çalõşmalar sonucunda yeni
inşaat malzemeleri ve yapõm teknolojilerinin hayata geçirilmesine olanak sağlayacak yol ve
yöntemlerin geliştirilmesi, ülke ekonomisi ve insanlarõmõzõn can güvenliği açõsõndan büyük
önem taşõmaktadõr.
43

http://ekutup.dpt.gov.tr/insaat/oik582.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İnşaat, Mühendislik, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri ÖİK Raporu

2.2. MESLEK İÇİ EĞİTİM VE İSTİHDAM
Günümüzde bütün dünyada geniş kitlelerin sürekli eğitimi ve becerilerinin/bilgilerinin
güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi yanõnda yeni becerilerin/bilgilerin kazandõrõlmasõ büyük
bir toplumsal öncelik olarak kabul edilmektedir. Bunun başlõca nedenleri arasõnda bilgilerin
süratle eskimesi, teknolojinin hõzlõ gelişimi, bazõ mesleklerin modasõnõn geçmesi yanõnda yeni
meslek alanlarõnõn oluşmasõ ve gelişmesi, gelişmiş toplumlarda dahi işsizliğin önemli
boyutlara ulaşmasõ ve süreklilik kazanmasõ, insanlarõn sürekli iş ve meslek değiştirmesi vb.
faktörler sayõlabilir.
İnşaat sektöründe değişik düzeylerde genel ve mesleki eğitim görmüş (veya Türkiye’de
olduğu gibi çok az ve yetersiz eğitim görmüş) pek çok sayõda insan farklõ işlerde
çalõşmaktadõr. Bu işkolunda çalõşan değişik aktörlerin mesleki bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesi, bunlara yeni teknolojileri kullanma becerileri kazandõrõlmasõ ve meslek
standartlarõnõn oluşturularak sektörde çalõşanlarõn bu standartlara uygun bilgi ve becerilere
sahip olmasõnõn sağlanmasõ, bunun standart bir sertifikasyon sistemi ile belgelenmesi büyük
önem taşõmaktadõr.
Ülkemizde yapõlarõn depreme karşõ güvenli inşasõnda, mesleki uygulamalarda büyük titizlik
gösterilmesi, bu iş kolunda çalõşan insanlarõn yaptõklarõ işte ehil olmalarõ ve bir standart
sisteme uygun olarak seçilmesi, can ve mal güvenliği açõsõndan büyük bir gereklilik olarak
karşõmõza çõkmaktadõr.
Uluslararasõ rekabete en açõk bir sektör olan inşaat sektörünün rekabet edebilirliğinin
korunmasõ ve geliştirilmesi için de, sektörde görev yapan insan gücünün sürekli eğitimi
gerekmektedir.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.1. AR-GE Sorunlarõ
Türkiye'de inşaat sektörü içinde yer alan kişi ve kuruluşlarõn büyük çoğunluğu bu sektörde
AR-GE çalõşmalarõnõn nasõl yürütüldüğü ve finanse edildiği konularõnda büyük bir bilgi
yoksunluğu içinde bulunmakta, uluslararasõ rekabet içinde bulunduğu diğer ülkelerde bu
faaliyetlerin yapõlanmasõ, iş hacmine oranla ne kadar kaynak ayrõldõğõ gibi konularda hiçbir
fikir sahibi bulunmamaktadõr. Bununla birlikte sektörde AR-GE çalõşmalarõnõn çok yetersiz
olduğu konusunda fikir birliği olduğu söylenebilir.
Bunun başlõca nedenleri aşağõdaki gibi sõralanabilir:
-

İnşaat sektörü çok parçalõ bir görünüm arz etmekte, bu sektörde on binlerce kuruluş yer
almakta ve ortak stratejiler oluşturulmasõnda büyük zorluklarla karşõlaşõlmaktadõr.
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-

İnşaat sektörünün ürünleri ülkede ve yurtdõşõnda çok değişik ortam ve koşullarda,
genellikle yerel malzeme ve insan gücü kullanõlarak üretilmekte, seri üretim yerine proje
bazõnda üretim yapõlmaktadõr. Bunun sonucu olarak, örneğin imalat sektöründen farklõ
olarak kontrollü koşullarda standart üretim olanağõ çok kõsõtlõ bulunmaktadõr.

-

İnşaat sektörü ürünlerinin kullanõm ömrü çok uzun olduğu ve yeni ürün ve tasarõmlarõn
geliştirilmesi' de çok uzun süreler aldõğõ için, bunlarõn kõsa sürede üretime aktarõlmasõnda
zorluklarla karşõlaşõlmaktadõr. Bundan dolayõ sektörde çalõşanlar genellikle tutucu
olmakta ve yenilikleri hayata geçirme riskini almaya onlarõ ikna etmek kolay
olmamaktadõr.

-

İşverenler ve en büyük işveren konumundaki devlet seri ihaleler yapmamakta, bunun
sonucu inşaat firmalarõ uzun süreli AR-GE çalõşmalarõna kaynak ayõramamaktadõr.

-

Şantiyede geliştirilen yeni tasarõm ve yapõm teknikleri için patent alõnmasõ pratikte
mümkün olmamakta, sektörde çok hõzlõ yer değiştirme söz konusu olduğu için yeni
buluşlar kolaylõkla başka şantiyelerde taklit edilebilmektedir.

Yukarõda sõralananlar ve benzeri nedenlerden dolayõ inşaat sektöründe AR-GE çalõşmalarõ
büyük oranda kamu sektörü kuruluşlarõnda ve malzeme üreticisi firmalarda yürütülmektedir.
Bunun sonucunda AR-GE çalõşmalarõna yetersiz kaynak ayrõlmasõ yanõnda, çoğunlukla kamu
kuruluşlarõ ve üniversitelerde gerçekleştirilen araştõrmanõn sonuçlarõ sektörün genelinde
kullanõma sunulmamakta ve hayata geçirilmemektedir.
Çözüm Önerileri
Türkiye'de inşaat sektöründe AR-GE çalõşmalarõnõn yetersizliği, koordinasyon eksikliği,
araştõrma sonuçlarõnõn uygulamaya yansõtõlmasõndaki zorluklar ve özellikle deprem riskinin
azaltõlmasõ çabalarõnda büyük önem taşõmasõ nedeni ile bu alanda yeni bir yapõlanmaya
gidilmesi ve yeni finans modelleri oluşturulmasõ gereği açõk bir şekilde ortaya çõkmaktõr. Bu
konudaki öneriler sektörel bazda üç başlõk altõnda toplanacaktõr.
3.2. Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlenmelerinde Sorunlar
Ülkemizde inşaat sektöründe özel sektörün büyük ağõrlõğõ bulunmaktadõr. Bu nedenle özel
sektör içinde bu konuda yeni bir anlayõşa ve yapõlanmaya ihtiyaç duyulmaktadõr.
Çözüm Önerileri
Öncelikle müteahhitlik hizmetlerinin yeniden tanõmlanmasõ ve yasal yapõya kavuşturulmasõ
gerekmektedir. Müteahhitler Odasõ biran önce kurulmalõdõr. Bu odanõn bir Araştõrma
Geliştirme Üst Kurulu olmalõ ve bu kurul aşağõdaki işlevleri yerine getirmelidir.
-

Sektörün araştõrma stratejilerini oluşturmalõ ve bu konularda sözcülüğünü yapmalõdõr.
45

http://ekutup.dpt.gov.tr/insaat/oik582.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İnşaat, Mühendislik, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri ÖİK Raporu

-

Sektördeki diğer mesleki örgütlere araştõrma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi için
öncülük etmeli ve bu faaliyetlerde koordinasyon görevini yerine getirmelidir.

-

Araştõrma faaliyetlerini sektörde çalõşanlara duyurma ve bilgilendirme görevini üstlenerek
araştõrma sonuçlarõnõn uygulamaya geçirilmesine yardõmcõ olmalõdõr.

-

AR-GE çalõşmalarõ sonuçlarõnõn ve ürünlerinin patent haklarõnõ korumalõ ve bu şekilde bu
alana kaynak ayrõlmasõnõ teşvik etmelidir.

-

Özellikle küçük ve orta boy kuruluşlar için AR-GE faaliyetlerinin nasõl yürütülebileceği
ve sonuçlarõnõn nasõl kazanca dönüştürülebileceğini açõklayan anlaşõlmasõ kolay
dokümanlar hazõrlanmalõdõr.

-

AR-GE çalõşmalarõ için maddi kaynak yaratmalõ ve araştõrma projelerini desteklemelidir.

-

İnşaat sektöründe önemli işlevleri olan diğer sivil toplum örgütleri doğal olarak mimarlar
ve inşaat mühendisleri odalarõdõr. Bu odalar bünyesinde yeni yapõlanmalara gidilerek ARGE çalõşmalarõnda etkin görev almalarõ sağlanmalõdõr. Meslek odalarõ aşağõdaki
konularda görevler üstlenmelidir.

-

Odalar bünyesinde tabandan (şubelerden) tavana (üst birliklere) kadar AR-GE birimleri
kurulmalõdõr.

-

Bu birimler bünyelerinde uygulamaya yönelik araştõrma laboratuarlarõ kurulmalõ ve
sektöre profesyonel anlamda hizmet üretilmelidir.

-

Üyelerini sektörde yurtiçinde ve yurtdõşõnda gerçekleştirilen araştõrma-geliştirme
faaliyetleri sonuçlarõ, yeni tasarõm ve yapõm teknolojileri ve yapõ malzemeleri hakkõnda
bilgilendirme işlevini üstlenmelidir (basõlõ ve elektronik ortamda).

-

Uygulamalõ meslek içi eğitim kurslarõ ile yeni teknolojilerin ve tasarõm tekniklerinin
üyelerince özümsenmesi olanağõ sağlanmalõdõr.

-

Tasarõm hizmetlerinde kullanõlan bilgisayar paket programlarõnõn standardizasyonu,
sonuçlarõnõn doğruluğunun sõnanmasõ ve belgelendirilmesi ve bu konuda halen geçerli
olan kargaşaya son verilmesi konusunda etkin işlevler üstlenmelidir.

-

Üretilen hizmetler
desteklenmelidir.

karşõlõğõ

yaratõlacak

kaynaklar

ile

AR-GE

çalõşmalarõ

Ülkemizde inşaat malzemesi üreticileri oldukça gelişmiş bir düzeydedir ve bunlarõn
bünyesinde birbirinden kopuk AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir. İnşaat malzemesi
üreticileri de AR-GE faaliyetlerini koordine edecek bir Üst Kurul oluşturmalõ ve bu
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faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi, sonuçlarõnõn sektörün hizmetine daha yaygõn olarak
sunulmasõ için aşağõdaki işlevleri yerine getirmelidir.
- AR-GE çalõşmalarõ ile ilgili temel stratejileri oluşturmalõ, öncelikli araştõrma alanlarõnõ
belirlemeli ve üyelerini bu konularda bilgilendirmelidir.
- Ülkemiz için uygun ve depreme dayanõklõ yeni inşaat malzemeleri konusunda AR-GE
alanlarõ belirlenmeli, bu tür faaliyetlere maddi destek sağlanmalõdõr.
- AR-GE faaliyetleri ürünlerinin patent haklarõnõn savunucusu olmalõ ve bu konularda
üyelerine destek vermelidir.
- AR-GE çalõşmalarõ sonuçlarõnõn hayata geçirilmesi için sektörde çalõşanlar
bilgilendirilmeli, tanõtõm ve eğitim kurslarõ açõlmalõ, pilot projeler desteklenmelidir.
3.3. Kamu Kuruluşlarõnda Yeniden Yapõlanma Sorunlarõ
Ülkemizde inşaat sektöründe kamu kuruluşlarõnõn oldukça büyük bir ağõrlõğõ bulunmakta ve
pek çok altyapõ yatõrõmõ kamu tarafõndan gerçekleştirilmektedir. Bu kuruluşlarõn bir çoğunda
AR-GE birimleri olmakla birlikte aralarõnda koordinasyon eksikliği bulunmakta ve sonuçlar
sektörün geneline yansõtõlamamaktadõr.
Çözüm Önerileri
Merkezi ve yerel yönetimlere bağlõ yatõrõmcõ kurumlarda yeniden yapõlanmaya gidilerek bu
çalõşmalarõn etkinliği artõrõlmalõdõr.
-

Hangi birimlerde ne tür AR-GE faaliyetlerinin yürütüleceği yeniden planlanmalõ ve
kaynak tasarrufu sağlanmalõdõr.

-

Kurumlar ve alt kuruluşlarõnda AR-GE birimleri ve laboratuarlarõn oluşturulmalõ, bu
birimlerin hizmetlerinden kamu ve özel sektör kuruluşlarõ yararlanabilmelidir.

-

Ülkemiz için stratejik önem taşõyan AR-GE alanlarõ belirlenmeli, bu konularda faaliyet
gösterecek geniş donanõmlõ merkezi laboratuarlar oluşturulmalõdõr.
Her türlü büyük kamu yatõrõmõnõn denetlenmesi-kontrolluğu hizmetlerinde AR-GE
laboratuarlarõ hizmetlerinden yararlanõlmasõnõ teşvik edecek önlemler alõnmalõdõr.

-

Merkezi ve bölgesel deprem araştõrma laboratuvarlarõ kurulmalõ, depreme dayanõklõ yapõ
üretimi için araştõrma faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.

-

Kamuda AR-GE faaliyetlerinde çalõşan personelin özlük haklarõ ve ücret politikasõ
yeniden gözden geçirilmeli ve kaliteli elemanlar için çekici duruma getirilmelidir.
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Özel sektör kuruluşlarõ ve üniversitelerde gerçekleştirilecek AR-GE çalõşmalarõna maddi
destek sağlanmalõdõr.

3.4. Üniversiteler ve TÜBİTAK İle İlgili Sorunlar
Üniversitelerde ve TÜBİTAK bünyesinde gerçekleştirilen inşaat sektörü ile ilgili AR-GE
çalõşmalarõ yeniden organize edilmeli ve sonuçlarõn uygulamaya yönelmesi için önlemler
alõnmalõdõr.
Çözüm Önerileri
-

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlõk eğitimi yapõlan üniversiteler ile kamu ve özel sektör
kuruluşlarõ arasõnda iletişimi sağlayacak yeni bir yapõlanmaya gidilmelidir.

-

Oluşturulacak bir AR-GE Üst Kurulu bünyesinde inşaat sektörünün ve üniversitelerin
temsilcileri yer almalõ ve desteklenecek AR-GE alanlarõ öncelik sõrasõna göre
belirlenmelidir.

-

Kaynak israfõnõ önlemek için büyük şehirlerdeki ve bölgesel olarak altyapõsõ gelişmiş
üniversitelerin seçilmiş konulardaki laboratuarlarõ donanõm ve teknik eleman olarak
geliştirilmelidir. Özellikle depreme dayanõklõ yapõ üretimine yönelik AR-GE
laboratuarlarõnõn sayõsõ artõrõlmalõ ve geliştirilmedir.

-

AR-GE çalõşmalarõna bugünkünden çok daha fazla kaynak ayrõlmalõ, bu projelerde
çalõşan araştõrõcõlar maddi olarak desteklenmeli, kaynak yaratõlmasõnda kamu yanõnda
özel sektöründe katkõsõnõ sağlayacak yeni finans modelleri oluşturulmaktõr.

-

TÜBİTAK inşaat sektörü ile ilgili uygulamaya yönelik araştõrmalarõ (yeni malzemeler,
tasarõm ve yapõm teknolojileri) bugünkünden çok daha fazla desteklemelidir. İnşaat
sektörüne yönelik araştõrmalar TÜBİTAK’õn ilgi ve görev alanõ içinde görülmüyorsa (ki
bugünkü durum biraz o izlenimi vermektedir) bu konuda yeni bir araştõrma kurumu
oluşturulmasõ alternatifi ciddi olarak düşünülmelidir.

-

Üniversitelerde gerçekleştirilen AR-GE çalõşmalarõ sonuçlarõnõ sektörde çalõşanlara daha
yaygõn olarak duyuracak yeni iletişim mekanizmalarõ oluşturulmalõ ve uygulamada görev
alanlar ile üniversitelerdeki araştõrmacõlarõn ortak projelerde çalõşmasõ teşvik edilmelidir.

3.5. Meslek İçi Eğitim ve İstihdam Sorunlarõ
Ülkemizde inşaat sektöründe görev alan aktörlerin hepsinin eğitiminde sorunlar
bulunmaktadõr. Konuya bir bütünlük içinde yaklaşõlabilmesi için eğitim sisteminin tamamõnõn
sorgulanmasõ gerekmektedir. Mevcut durumda inşaat sektöründe çalõşan işçiler ve kalfalarõn
büyük çoğunluğu herhangi bir formal eğitimden geçmemekte, şantiyelerde diğerlerinden
gördüğü kadar bilgi ve beceri kazanmakta (veya kazanmamaktadõr.) Özellikle kalõp, beton,
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demir, tuğla, sõva gibi yapõ güvenliğini doğrudan ilgilendiren konularda görev yapan işçi ve
ustalar çoğunlukla yaptõklarõ işin önemini ve inceliklerini bilmemekte, bunun yapõ güvenliği
üzerindeki etkisi konusunda yeterli bilinç düzeyinde bulunmamaktadõrlar. İnşaatlarõn
genellikle denetimden yoksun olarak gerçekleştirilmesi sonucunda da fahiş uygulama hatalarõ
yapõlmaktadõr. Her büyük deprem sonrasõnda ortaya çõkan büyük yõkõmlarda benzer hatalarõn
tekrarlandõğõ acõ ile gözlenmektedir.
İnşaat sektörünün en kritik elemanlarõnõ oluşturan mimar ve mühendislerin eğitiminde de
büyük sorunlar bulunmaktadõr. Bu konuda eğitim veren kurumlara kabul edilen öğrencilerin
mesleğe ilgi seviyesi ve yetenekleri merkezi sõnav sistemi ile sõnanamamakta, öğrenciler
birbiri arkasõna açõlan altyapõsõ ve öğretim kadrosu yetersiz kurumlarda kalabalõk sõnõflarda
istenilen düzeyde eğitilememektedir. Diğer taraftan çoğunlukla yetersiz bir eğitimi
tamamlayan ve diplomasõnõ alan her mühendis ve mimar sõnõrsõz yetki ve sorumluluk ile
teçhiz edilmektedir.
İnşaat sektöründe görev alan insanlarõn eğitiminde büyük eksiklikler ve yetersizlikler
olmasõna karşõn bunlarõn meslek içi eğitimi konusunda da ülkemizde herhangi bir sistematik
çaba bulunmamaktadõr. Bunun sonucu olarak inşaatlarõmõzda genellikle tamamen yetersiz
bilgi ve beceri düzeyine sahip işgücü istihdam edilmekte ve bundan kaynaklanan büyük bir
kalite sorunu karşõmõza çõkmaktadõr. Sektörde işveren durumunda olan özel ve kamu
kuruluşlarõ istihdam edecekleri her düzeyde personelin bilgi ve becerisini güvence altõna
alacak bir mesleki standardizasyon sisteminin eksikliğini büyük oranda hissetmektedir.
Çözüm Önerileri
Türkiye’de inşaat sektöründe çalõşanlarõn durumu irdelendiğinde, sorunlarõn çözümü ve
kalitenin yükseltilmesi için kõsa, orta ve uzun vadede bazõ önlemlerin alõnmasõ gerektiği
açõktõr. Kõsa ve orta vadede mevcut işgücünün meslek içi eğitimi öne çõkarõrken, uzun vadede
eğitimin genel olarak yeniden yapõlandõrõlmasõ ve meslek içi eğitim yolu ile çalõşanlarõn bilgi
ve becerinin sürekli olarak güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Öncelikli olarak meslek standartlarõnõn oluşturulmasõ ve bununla ilgili bir belgelendirme
sisteminin oluşturulmasõ gerekmektedir. Sektörde görev alan bütün elemanlarõn bütüncül bir
model içinde görev tanõmlarõ yapõlmalõ ve her alanda görev alacaklarõn bilgi ve beceri
düzeylerini derecelendirecek bir standardizasyon sistemi ve bunu örgütleyecek bir "Meslek
Standartlarõ Sertifakasyon Kurumu" kurulmalõdõr. Çalõşanlarõn görev yapabilecekleri ve
sorumluluk alabilecekleri işler bu derecelendirme sistemine göre tanõmlanmalõdõr. Buna
paralel olarak, işgücünü oluşturan çalõşanlarõn aranan standartlara sahip olmasõnõ sağlayacak
yaygõn bir meslek içi eğitim seferberliği başlatõlmalõdõr. Bu eğitim bağlamõnda her derece için
yeterli düzeyde kuramsal ve mesleki beceri kurslarõ açõlmalõdõr. Bu kurslar ile ilgili standart
materyal üniversiteler, meslek odalarõ ve kamu kuruluşlarõnõn işbirliği ile hazõrlandõktan
sonra, kurslarõn yürütülmesinde kamu imkanlarõ yanõnda özel sektör kuruluşlarõndan da
sonuna kadar yararlanõlmalõdõr. Örgün eğitim ve/veya kurslar ile kazanõlan bilgi ve
becerilerin bağõmsõz ve özerk bir kurum tarafõndan sõnava tabi tutulmasõ ve aranõlan başarõ
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düzeyine sahip olduğunu kanõtlayanlara ulusal (ve tercihen uluslar arasõ) geçerliliği olan bir
Mesleki Yeterlilik Sertifikasõ verilmesi önerilen sistemin en önemli parçasõnõ oluşturmaktadõr.
Çalõşanlarõn mesleklerinde yükselmesinin önü daima açõk tutulmalõ ve mesleki bilgi ve
becerilerini geliştiren ve bunu kanõtlayan insanlara, açõkça tanõmlanmõş standart
derecelendirme sisteminde, üst basamaklara tõrmanma olanağõ sağlanmalõdõr. Bu şekilde
sürekli olarak sektörde çalõşanlarõn bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, insanlarõn
motivasyonunu arttõrmak, ücret tayini ve meslek içinde ilerlemeleri objektif ölçülere
bağlanmak gibi yararlar yanõnda, yapõlarõmõzõn kalitesinin yükseltilmesi, can ve mal
güvenliğinin geliştirilmesi sağlanmõş olacaktõr.
Uzun vadede eğitim sistemimizin yeniden yapõlandõrõlmasõ gerekmektedir. Sekiz yõllõk temel
eğitimden sonra orta öğretimin iki aşamalõ olarak yeniden planlanmasõ düşünülmelidir. Milli
Eğitim Bakanlõğõ bünyesinde, sanayi ve meslek odalarõ ile İş ve İşçi Bulma Kurumunun
temsilcilerinin yer alacağõ "Mesleğe Yöneltme Hizmetleri" birimi kurulmalõ, birinci aşamada
öğrencinin yetenek ve eğitimlerinin ortaya çõkarõlmasõ ve buna uygun bir yönlendirmenin
yapõlmasõ amaçlanmalõdõr. İkinci aşamada ise öğrenci ya yüksek öğrenime hazõrlanmalõ veya
mesleki becerileri kazandõrõlacağõ bir eğitime tabi tutulmalõdõr. Bununla birlikte ikisi arasõnda
yatay geçişler tamamen kapatõlmamalõdõr. Orta öğretimden sonraki eğitim (yüksek öğrenim)
de yeniden planlanmalõ ve yapõlandõrõlmalõdõr. Yüksek öğrenim insanlarõn her yaşta
yönelebileceği bir eğitim ve öğretim olmalõ, bazõlarõ orta öğretimden hemen sonra yüksek
öğrenime başlarken, bazõlarõ ise çalõşma hayatõnda bir süre görev aldõktan ve bu süreç içinde
aranan koşullarõ yerine getirecek bilgileri örgün eğitim dõşõnda da olsa edindiklerini
kanõtladõktan sonar yüksek öğrenime devam şansõ bulabilmelidir. Böyle bir sistem içinde
üniversite kapõlarõnda yõğõlmanõn azalacağõ, mesleki eğitime yönelmenin özendirileceği,
bunun yanõnda insanlarõn gelecekteki yönelmelerinin önünün tamamen kesilmeyeceği
düşünülmektedir. Önerilen model içinde, yüksek öğretimin mutlaka çeşitlendirilmesi, örgün
eğitim yanõnda açõk öğretim,uzaktan eğitim gibi seçeneklerin geliştirilmesi, eğitimde modern
teknolojilerin kullanõmõnõn geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir.
Eğitimin yukarõda özetlendiği şekilde yeniden yapõlandõrõlmasõnõn gerçekleştirilmesi
durumunda, inşaat sektöründe konuya ilgisi ve merakõ yüksek düzeyde, yetenek ve becerileri
mesleği uygun, iyi eğitilmiş ve pratik bilgilerle donatõlmõş bir işgücü istihdam edilmesi
olanağõ doğacaktõr. Yine de mesleki bilgi ve becerilerin sertifikasyonunun meslek
standartlarõna uygun olarak sõnanmasõ ve belgelendirilmesi için önerilen sistem mutlaka
hayata geçirilmelidir. Bu bağlamda, yetkin Mühendis ve Mimar kavramõ biran önce
uygulamaya konulmalõ, yüksek öğrenim diplomasõ yanõnda mesleki deneyim ve
yetkinliklerini kanõtlamamõş olanlara sõnõrsõz yetki ve sorumluluklar tervih edilmesi
uygulamasõndan en kõsa zamanda vazgeçilmelidir.
3.6. Müteahhitler Odasõ Bulunmamaktadõr.
Türkiye'de inşaat sektöründe aksaklõklarda büyük bir payõ olduğu düşünülen Müteahhit
kavramõnõn açõk olarak tanõmlanmasõ ve iç denetimin sağlanabilmesi için bir Müteahhitler
Odasõ yasasõ yoktur.
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Çözüm Önerisi
Müteahhitler Odasõ yasasõ en kõsa zamanda çõkarõlmalõ ve bu oda bünyesinde AR-GE Üst
Kurulu ve Meslek İçi Eğitim-İstihdam Üst Kurulu oluşturulmalõdõr.
3.7. Yetkin Mimar/Mühendis Yasasõ Bulunmamaktadõr
İnşaat sektöründe tasarõm, yapõm ve kontrollük hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için, bu
hizmetlerin bilgi ve deneyimleri kanõtlanmõş profesyoneller tarafõndan gerçekleştirilmesi
hayati önem taşõmaktadõr.
Çözüm Önerisi
Yetkin Mimar/Mühendis Yasasõ biran önce çõkarõlmalõ ve kimlerin Proje Mühendisi/ Mimarõ,
kimlerin Teknik müşavir Mühendis/Mimar olarak hizmet verebileceği açõk olarak
tanõmlanmalõdõr.
3.8. Meslek Standartlarõ Sertifikasyon Kurumu Bulunmamaktadõr
İnşaat sektöründe görev alan değişik aktörleri bilgi, beceri ve deneyimlerini açõk ölçütlerle
tanõmlayacak ve derecelendirecek, ayrõca bu kişilere durumlarõna uygun bir sertifika verecek
Meslek Standartlarõ Sertifikasyon Kurumu mevcut değildir.
Çözüm Önerisi
Meslek Standartlarõ Sertifikasyon Kurumu hõzla kurulmalõdõr.
3.9. Mesleğe Yöneltme Hizmetleri Yetersizdir
İnşaat sektöründe görev alacak kişilerin mesleğe ilgi duyan ve gerekli becerilere sahip
kişilerden oluşmasõ ve bireylerin mesleki eğitime veya yüksek öğrenime yönlendirilmesini
sağlayacak bir Mesleğe Yöneltme Hizmetleri Kurumu mevcut değildir.
Çözüm Önerisi
Mesleğe Yöneltme Hizmetleri Kurumu oluşturulmalõ, bu kurumda Milli Eğitim Bakanlõğõ,
Sanayi ve Meslek Odalarõ ile İş ve İşçi Bulma Kurumu temsilcileri bulunmalõdõr.
3.10 Orta Öğretim İhtiyaçlarõ Karşõlayamamaktadõr
Çözüm Önerisi
Sekiz yõllõk
temel eğitimden sonra orta öğretim iki aşamalõ olarak yeniden
yapõlandõrõlmalõdõr. Birinci aşamada öğrencinin yetenek ve eğilimlerinin ortaya çõkarõlmasõ ve
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buna uygun yönlendirmenin yapõlmasõ amaçlanmalõ; ikinci aşamada ise ya üniversiteye
hazõrlanmalõ veya meslek eğitimi almasõ sağlanmalõdõr.
3.11. Mesleki Eğitim İhtiyacõ Karşõlayamamaktadõr
Çözüm Önerisi
Mesleki eğitime yönlendirilen öğrenciler için yeni bir eğitim modeli geliştirilmeli, eğitimin
sanayi ile ortak olarak ve uygulamaya yönelik yapõlmasõ sağlanmalõdõr. Meslek Liseleri
modelinde kaynak tasarrufu sağlayacak ve işyerinde eğitimi esas alacak yeni bir model
geliştirilmeli ve daha fazla yaygõnlaştõrõlmalõdõr. Diğer taraftan mesleki eğitime yönelen
kişilerin sonradan (aranan koşullarõ sağlamak kaydõ ile) üniversite eğitimine yönelmesinin
önü tamamen kesilmemelidir.
3.12. Meslek İçi Eğitim (Sürekli Eğitim) Yetersizdir
Çözüm Önerisi
İnşaat sektöründe çalõşanlarõn mesleki bilgiler edinilmesine ve bunlarõ sürekli
geliştirebilmesine olanak sağlayacak yaygõn bir eğitim seferberliği başlatabilmek için,
sektörde rol alan özel ve kamu kuruluşlarõ ile eğitim kurumlarõ arasõnda koordinasyonu
sağlayacak bir Meslek İçi Eğitim Kurumu oluşturulmalõdõr. Meslek Standartlarõ Sertifikasyon
Kurumu ile ortak çalõşacak bu kurum, özel dershaneler ve her aşamadaki eğitim kurumlarõ ile
işbirliği içinde sektörün gereksinim duyduğu bütün dallarda meslek kurslarõ açõlmasõnõ
organize etmeli ve desteklenmelidir.
3.13. AR-GE Faaliyetleri Yeterince Finanse Edilmemektedir
Çözüm Önerisi
İnşaat sektöründe çok yetersiz olan AR-GE faaliyetlerine kaynak yaratmak için yeni finans
modellerine ihtiyaç vardõr. Bu amaçla, halen mevcut ve öngörülen bütün kurumlarõn (Meslek
Odalarõ, Müteahhitler Odasõ, Yatõrõmca Kamu Kurumlarõ vb.) bütçelerinin belirli bir kõsmõnõ
AR-GE çalõşmalarõna ayõrmalarõ, ayrõca bütün büyük yatõrõmlarõn kontrollük/teknik
müşavirlik hizmetlerinin bir kõsmõnõn bu çalõşmalara kaynak yaratmak için ayrõlmasõ için
yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.
3.14. Meslek Odalarõnõn Yeniden Yapõlandõrõlmalõdõr
Çözüm Önerisi
İnşaat hizmetlerinde en önemli görevleri üstlenen Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Odalarõ
yeniden yapõlandõrõlmalõ, TMMOB'ne yasalarca verilmiş yetkiler inşaat hizmetleri için bu
odalara devredilmeli ve /veya bu odalarõn TMMOB içindeki etkinliği artõrõlmaktõr. Bu odalar
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bünyesinde ortak birer AR-GE ve Meslek İçi Eğitim-İstihdam Üst Kurullarõ oluşturulmasõ, bu
kurullarõn şube bazõnda örgütlenmesi sağlanmalõdõr.
3.15. Kamu Kuruluşlarõnda Yeniden Yapõlanma İhtiyacõ Vardõr
Çözüm Önerisi
Kamu kuruluşlarõnda yürütülen AR-GE çalõşmalarõnõ koordine etmek ve kaynak israfõnõ
önlemek için bir AR-GE Koordinasyon Kurulu oluşturulmalõ, merkezi araştõrma laboratuarlarõ
kurulmalõ, özellikle depreme dayanõklõ tasarõm ve yapõm tekniklerini araştõracak birimler
oluşturularak desteklenmelidir.
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4. EKLER
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, MESLEK İÇİ EĞİTİM VE İSTİHDAM
KONULARINDA ÖNERİLEN DÜZENLEMELERİN GETİRİ VE YÜKLERİ
4.1. Ekonomik ve Sosyal Getiriler
İnşaat sektörü ülkemiz ekonomisinde çok büyük bir yer tutmakta, istihdamõn ve üretimin en
önemli ayaklarõndan birini oluşturmaktadõr. Ayrõca, bu sektörün ürettiği binalar, altyapõ ve
enerji tesisleri, ulaşõm sistemleri vb. insanlarõmõzõn yaşam kalitesi ve can güvenliği üzerinde
büyük bir role sahip bulunmaktadõr. Öte yandan, bu sektör ülkemizin uluslararasõ rekabette de
en şanslõ olduğu sektörlerden birini oluşturmaktadõr. Bu sektörde çalõşanlarõn bilgi ve beceri
düzeylerinin geliştirilmesi, inşaatlarda toplam kalite ilkelerinin uygulanmasõ, yeni malzemeler
ve ileri tasarõm ve yapõm teknolojilerinin kullanõlmasõ ülkemiz için hayati önem taşõmakta,
ayrõca nüfusu hõzla artan ülkemizde büyük istihdam olanaklarõ sağlamaktadõr.
Bölgesel kalkõnma farklõlõklarõnõn ortadan kaldõrõlmasõna yönelik çalõşmalarda, inşaat
sektörünün önemli bir yeri bulunmaktadõr. Ülkemizin göreceli olarak geri kalmõş bölgelerinin
kalkõnabilmesi ve yoğun olarak gözlenen işsizlik sorununun hafifletilebilmesi için bu
bölgelerde yatõrõmlarõn hõzlandõrõlmasõnda inşaat sektörünün öncü rolü olacaktõr. Bu
yatõrõmlarõn en ekonomik şekilde gerçekleştirilebilmesi ve beklenilen sosyal getirilerin
artõrõlabilmesi için, bölgesel özellikleri dikkate alan inşaat malzeme ve tekniklerinin
kullanõlmasõ, buralardaki insan gücünün sektörün aradõğõ niteliklere sahip kõlõnmasõ
gerekmektedir. Bu nedenle, AR-GE çalõşmalarõnõn bu faktörler gözönüne alõnarak
yönlendirilmesi, meslek eğitimi ve meslek içi eğitim seferberliklerinin öncelikle bu bölgelerde
yoğunlaştõrõlmasõ büyük önem taşõmaktadõr.
Ülkemizin yaklaşõk %92'si aktif deprem kuşağõ içinde yer almaktadõr. Benzer ölçüde deprem
riskine sahip ileri ülkelere göre depremlerde ülkemizde çok daha fazla hasar ve yõkõm
meydana gelmesi büyük ekonomik kayõplara yol açmak yanõnda insanlarõmõzõn can
güvenliğine büyük bir tehdit oluşturmaktadõr. Depreme karşõ güvenli yapõ üretiminde en
önemli faktörler, yerleşime uygun alanlarda, doğru tasarlanmõş, ehil kişilerce yapõmõ
gerçekleştirilmiş ve her aşamasõ yeterince denetlenmiş inşaatlar yapmak olmaktadõr. Bu
nedenlerde, ülkemizde inşaat sektöründe AR-GE çalõşmalarõnõn desteklenmesi ve
geliştirilmesi, yeni malzemeler ve ileri tasarõm ve yapõm teknolojilerinin kullanõlmasõnõn
öğrenilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hayati önem taşõmaktadõr. Ayrõca, yapõlarõn depreme
güvenli olarak üretilmesinde, sektörde çalõşanlarõn bilgi ve beceri düzeyi büyük önem
taşõmaktadõr. Dolayõsõyla, inşaat işlerinde çalõşanlarõn meslek içi eğitimi ertelenemez bir
öncelik taşõmaktadõr.
4.2. Ekonomik ve Sosyal Yükler
İnşaat sektöründe AR-GE faaliyetlerine ve meslek içi eğitime mevcut duruma göre çok daha
fazla kaynak ayrõlmasõ gerektiği açõktõr. Öngörülen ekonomik ve sosyal getirilerin
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gerçekleşebilmesi için yeni finansman modelleri oluşturulmalõdõr. Sektörün iş hacmi göz
önüne alõndõğõnda, ayrõlacak kaynaklarõn bunun çok küçük bir yüzdesi olmasõnõn yeterli
olacağõ düşünülmektedir. Mevcut bilgiler õşõğõnda, bu yüklerin ilgili meslek kuruluşlarõ,
yatõrõmcõ kamu kuruluşlarõnõn proje ve kontrollük hizmetleri ve araştõrma kurumlarõ
bütçelerinin %10'u, sektörün genel cirosunun %0.1'i mertebesinde olmasõnõn ilk aşamada
yeterli olacağõ düşünülmektedir.
Meslek Standartlarõ Sertifikasyon Kurumu'nun oluşturulmasõ ve çalõşanlarõn belirli bir bilgi ve
beceri düzeyine sahip olmasõ koşulunun getirilmesi, sektörde çalõşanlar için başlangõçta
önemli bir sosyal yük getireceği düşünülebilir. Bu nedenle, yaygõn bir meslek içi eğitim
seferberliği öncelikle başlatõlmalõ, bunun finansman kaynaklarõ sağlanmalõ ve sertifikasyon
sistemine aşamalõ olarak belirli bir süreç içinde (örneğin on yõl) geçilmelidir.
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İNŞAAT, MÜHENDİSLİK, TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS ALT KOMİSYON RAPORU
1. GİRİŞ
Ülkemizde 1999 yõlõnda bir biri peşi sõra meydana gelen depremlerde can ve mal kaybõnõn
yüksek olmasõ müteahhitlik imajõnõ olumsuz etkilemiştir.
Ayrõca ekonomide önemli yeri olan inşaat sektörü içinde müteahhitlik hizmetlerini; istihdam,
döviz girdisi, ihracat ve teknoloji açõsõndan giderek artan katkõlarõ ve Türk müteahhitlerinin
dõş ülkelerde uluslar arasõ alanda isim yapmõş firmalarla yarõşarak gerçekleştirdikleri
hizmetlerin daha da yaygõnlaştõrõlmasõ, problemlerin daha etkin bir biçimde ele alõnmasõnõ
gerektirmektedir.
Türkiye’nin ve Türk müteahhitlerinin potansiyelinin iyi değerlendirilmesi ve önündeki
engellerin aşõlmasõ için gerekli tedbirlerin alõnmasõ önem arz etmektedir. Ülkemizde Yapİşlet,Yap-İşlet-Devret ve diğer finansman modelleriyle gündeme alõnan önemli
telekomünikasyon, petrol üretim ve dağõtõm, enerji ve diğer altyapõ projeleri gibi veya yurt
dõşõnda yeni iş konularõnda, yalnõz veya yabancõ ortakla birlikte, iş yapmalarõ için bilgi,
teknoloji ve donanõma sahip olacak şekilde sektör teşvik edilmelidir.
2. MEVCUT DURUM
Hemen hemen tüm üretimi yatõrõm malõ sayõlan inşaat sektörü, konut, fabrika, hastane gibi her
türlü bina inşaatõnõ; yol, köprü, baraj, boru hattõ gibi altyapõ faaliyetlerini; elektrik, sõhhi
tesisat, õsõtma, havalandõrma gibi her türlü donanõm işini kapsayan geniş bir faaliyet alanõna
sahiptir.
İnşaat sektörü, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye ekonomisi açõsõndan da önemli bir
ekonomik faaliyet alanõdõr. Sektör büyük ölçüde yerli endüstriye dayanmasõ, istihdam
potansiyelinin büyüklüğü, başta imalat sanayi olmak üzere diğer sektörlerle yoğun girdi-çõktõ
ilişkisi içinde olmasõ ve yurtdõşõnda yürütülen faaliyetlerin döviz kazandõrõcõ özelliği
nedeniyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü sayõlmaktadõr.
Göreceli olarak emek-yoğun bir teknoloji ile çalõşan ve işsizliğin azalmasõnda önemli rol
oynayan inşaat sektörünün toplam istihdam içindeki payõ ortalama yüzde 6 düzeyindedir.
Sektörün tarõm dõşõ istihdam içindeki payõ ise yüzde 10.8’dir.
Üretim açõsõndan inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini saptamak amacõyla
mevcut veriler değerlendirildiğinde sektörün GSMH’dan ortalama yüzde 5.8’lik pay aldõğõ
ortaya çõkmaktadõr. Ancak, inşaat sektörünün, bu sektöre girdi sağlayarak ve faaliyetlerini bu
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sektördeki gelişmelere bağlõ olarak devam ettiren diğer sektörlerin de katkõsõyla birlikte,
GSMH içindeki payõnõn yüzde 33 olduğu değerlendirilmektedir.
İnşaat sektörü, ekonomideki konjonktürü ve büyüme hõzõnõ genel olarak bir veya iki yõl
geriden izlemektedir. 1994 yõlõnda ülke genelinde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle
GSMH’da yüzde 6.1’lik daralmaya rağmen, inşaat sektöründeki küçülme yüzde 2 düzeyinde
kalmõştõr. Ancak, 1995 yõlõnda ise, yüzde 8 oranõnda büyüyen ekonomiye rağmen inşaat
sektörü yüzde 4.7 oranõnda küçülmüştür. 1996 yõlõnda da GSMH’ da ki yüzde 7.1’lik artõşa
rağmen sektörün büyüme hõzõ yüzde 5.8 de kalmõştõr. Arz ve talep göstergeleri, 1994 yõlõnda
yaşanan ekonomik durgunluğun etkisini izleyen yõllarda da devam ettiğini göstermektedir.
Sonuç olarak, 1995 yõlõnda küçülen inşaat sektörünün 1996 ve 1997 yõllarõndaki büyüme hõzõ
GSMH artõş hõzõnõn altõnda kalmõştõr.
İnşaat sektörü, sabit sermaye yatõrõmlarõyla yakõndan ilgili olan bir faaliyet alanõdõr.
Dolayõsõyla, sektörün büyümesi ülke ekonomisindeki büyüme hõzõnõ da etkilemektedir. İnşaat
yatõrõmlarõ genel olarak Türkiye’de gerçekleştirilen toplam yatõrõm tutarõnõn yaklaşõk yüzde
60’õnõ oluşturmaktadõr. Ancak, son dönemde gerileyen inşaat yatõrõmlarõnõn toplam yatõrõmlar
içindeki payõ 1997 yõlõnda yüzde 52’ye düşmüştür. Toplam inşaat yatõrõmlarõ içinde kamu
sektörünün payõ ise yaklaşõk yüzde 30 düzeyindedir. Bu oran 1997 yõlõnda yüzde 32 olarak
gerçekleşmiştir.
1995-1997 yõllarõ arasõndaki sabit sermaye yatõrõmlarõna ilişkin veriler değerlendirildiğinde,
son iki yõlda toplam sabit sermaye yatõrõmlarõnõn özellikle altyapõ ağõrlõklõ kamu
yatõrõmlarõndaki gelişmelere bağlõ olarak değiştiği görülmektedir. Bu yõllarda özel sektöre ait
inşaat yatõrõmlarõndaki gerilemeye rağmen, altyapõ ağõrlõklõ kamu inşaat yatõrõmlarõnõn reel
olarak sõrasõyla yüzde 29 ve yüzde 27 oranõnda artmasõ nedeniyle ekonomide gerçekleştirilen
sabit sermaye yatõrõmlarõ reel olarak sõrasõyla yüzde 14 ve yüzde 14,5 oranõna yükselmiştir.
Sektörün büyüme hõzõ büyük ölçüde altyapõ inşaatõ ağõrlõklõ kamu yatõrõmlarõndaki gelişmelere
bağlõ olarak değişmektedir.
Ekonomide gerek özel gerekse kamu tarafõndan gerçekleştirilen inşaat yatõrõmlarõnõn
durakladõğõ dönemlerde yurtdõşõ müteahhitlik hizmetleri önem taşõmaktadõr. Yurtdõşõnda
inşaat işi üstlenen müteahhit firmalar kar transferi şeklinde veya işçilerin gönderdiği dövizler
yoluyla ülkeye döviz girdisi sağladõğõ gibi inşaat malzemeleri, makine ve teçhizat ihracõ yolu
ile de ödemeler dengesine büyük katkõ sağlamaktadõr. Ayrõca, yaratõlan istihdam, teknoloji
birikimi ve inşaat malzemelerinin kalite ve standartlarõnõn yükselmesi gibi olumlu katkõlarõ ile
Yurt Dõşõ Müteahhitlik Hizmetleri (YDMH) Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.
YDMH, dõş ülkelerde gerçekleştirilen “inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, teknik
müşavirlik, işletme, bakõm ve onarõm” gibi faaliyetlerin tümünü ifade etmek üzere kullanõlan
bir tanõmdõr.
Sektörel faaliyetler, bugünkü anlamda, 1970’li yõllarõn ilk döneminde başlamõştõr. 1973-74
petrol krizi ile petrol fiyatlarõnõn hõzlõ yükselmesinin OPEC üyesi ülkelerde yarattõğõ finansal
kaynaklarõn özelikle yatõrõmlara kanalize edilmesi ve ayrõca aynõ dönemde gelişmekte olan
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bazõ ülkelerde yatõrõm amaçlõ verilen dõş krediler sektöre yönelik talebin oluşmasõna neden
olmuştur.
Söz konusu iki temel gelişmenin doğal bir sonucu olarak, sektörün pazar alanlarõ Kuzey
Afrika, Orta Doğu, Körfez bölgesi, Latin Amerika ve Güney Doğu Asya ülkeleri olmuştur.
1980’li yõllarõn başõna kadar yoğun bir talebin yaşandõğõ sektörde, petrol fiyatlarõnõn düşmesi,
pazar ülkelerinin artan dõş borçlarõ, alõnan korumacõ kararlar, öncelikli yatõrõmlarõn bir
kõsmõnõn gerçekleştirilmiş olmasõ ve dünya ekonomisinde yaşanan genel durgunluk gibi
nedenlerle, 1981-87 yõllarõ arasõnda uluslararasõ pazar hacminde önemli bir daralma
görülmüştür. Günümüzde ise, yerel firmalarõn da pazar içerisinde rekabet edebilir duruma
gelmeye başlamalarõ, ayrõca sektörün duyarlõ olduğu küresel ya da bölgesel politik ve
ekonomik yapõlardaki değişkenler, uluslararasõ yõllõk pazar hacminin istikrarsõz gelişmesine
neden olmaktadõr.
Yakõn bir zamana kadar, sektörde etkili olabilmek için gerekli olan teknik yeterlilik ve uygun
bir fiyat verme olgularõ, günümüzde değişen şartlarõn etkisiyle önceliğini kaybetmiştir.
Bugün, uluslararasõ üst düzey ilişkiler, ülkeler arasõ politik ekonomik çõkarlar, teşvikler, proje
finansman paketi ve etkin mühendislik-teknik müşavirlik hizmetleri gibi hususlar, sektörde
daha aktif olmak için önemli ve öncelikli hususlar haline gelmiştir.
Uluslararasõ inşaat sektörünün dünya genelinde ulaştõğõ yõllõk pazar hacmi; 1981’de 134
milyar dolar iken, 1987 yõlõnda 70 milyar dolar düzeyinde gerilemiş ve daha sonra artarak
1990’da 120, 1991 yõlõnda 150, 1993 yõlõnda ise 155 milyar dolar olarak gerçeklemiştir. Bu
miktar, 1994 yõlõnda 115 milyar dolara gerilemiştir.
1983 yõlõnda 123 milyar dolar olan toplam pazar hacminin yaklaşõk %60’õ Orta Doğu ve
Afrika ülkelerinde üstlenilen projelerden oluşur iken, bu oran 1993 yõlõnda % 17’ye kadar
gerilemiştir. Buna karşõlõk 1983’de pazar hacminin %27’sini oluşturan Avrupa ve Asya
ülkelerinde, on yõl sonra %55 gibi bir potansiyele ulaşõlmõş bulunulmaktadõr.
Uluslararasõ piyasada faaliyetleri kõsmen daha önce başlamõş olan Türk müteahhitlik
firmalarõnõn asõl anlamda sektörel etkinliği ise; 1972 yõlõndan itibaren, özellikle Libya’da
üstlenilen projeler ile başlamõştõr.
Türk müteahhitliğinin klasik pazarlarõ Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere uzun süre
devam etmiş, 80’li yõllarõn sonuna doğru ise eski Sovyet pazarlarõna girilmiştir. 1990 yõlõndan
sonra yukarõda sayõlan pazarlar dõşõnda da iş imkanlarõ yaratõlmaya çalõşõlmõştõr.
Yurtdõşõ müteahhitlik hizmetleri; ortaya koyduğu teknoloji birikimi, istidam, döviz girdisi ve
ihracata katkõ açõsõndan ülkemiz ekonomisine önemli katkõlar sağlayan bir sektördür. Ülkeye
döviz kazandõrõcõ faaliyetlerin en başta gelenlerinden birisi olarak değerlendirilen YDMH
sektöründe, yönetim ve organizasyon yeteneklerini birleştiren firmalar yer almaktadõr.
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Yurtdõşõ müteahhitlik hizmetleri sektörünün ülke ekonomisine olan katkõsõnõn miktarõnõ tam
bir kesinlikle rakamsal olarak belirlenebilmesi mümkün değil ise de sektörel deneyim ve
yapõlan araştõrmalara göre; üstlenilen işlerin ihale bedellerinin yaklaşõk olarak %50’si
oranõnda ülkeye döviz girdisi olmaktadõr.
Ayrõca, bugün müteahhitlik hizmetleri kapsamõnda 49 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olan
inşaat firmalarõnõn ülke ekonomisine sağladõğõ yõllõk döviz girdisi, Türkiye’nin yõllõk ihracat
tutarõnõn %10’u düzeyine erişmiş durumdadõr. Bu firmalarõn 1999 yõlõ itibarõyla üstlendikleri
iş tutarõ 44 milyar USDdõr ve bu işlerin 28 milyar ABD Dolarlõk tutarõ tamamlanmõştõr.
Yurtdõşõ müteahhitlik hizmetleri sektörünün döviz girdisi ve istihdam alanõ oluşturmasõnõn
yanõsõra, Türk firmalarõnõn teknoloji birikimine ve uluslararasõ standartlara ulaşmasõnda
önemli bir katkõsõ söz konusudur. Firmalarõn kapasite ve üretim standartlarõnõn yükselmesi ve
ayrõca kurumsallaşmasõnõ gerekli kõlmasõ sonucu, yurtiçinde gerçekleştirilecek olan büyük
projeler, yerli ve yabancõ konsorsiyumlar halinde üstlenilebilmektedir.
Sektörün mal ihracatõna da olumlu katkõlarõ mevcuttur. Yurtdõşõnda üstlenilen işlerde
kullanõlmak üzere önemli ölçüde temel inşaat malzemesi ile yarõ mamul ve mamul ihracatõ
yapõlmaktadõr. Bu yöndeki ihracatõn geliştirilmesinde, yurtdõşõ müteahhitlik ve teknik
müşavirlik hizmetlerinin arttõrõlmasõ gerekmektedir. Çünkü, bu gelişme, beraberinde
yapõlacak işlerde uygulanacak teknik şartnamelerin, ülke kaynaklarõndan sağlanabilecek
malzemenin teknik özellik ve standartlara göre düzenlenmesini, dolayõsõyla malzemelerin
yurtiçinde daha yaygõn şekilde kullanõmõna imkan sağlayacaktõr.
Sektör, ülke ekonomisine olan doğrudan sağladõğõ katkõlarõn yanõsõra, ülkelerin uluslararasõ
ikili ilişkilerini de etkilemeye başlamõştõr. Özellikle büyük ölçekli ve entegre projelerin
gerçekleştirilmesi, firmalar boyutunu aşarak hükümetler düzeyinde işbirliğinin kurulmasõnõ ve
dialoğun sağlanmasõnõ kaçõnõlmaz kõlmõştõr.
Türk firmalarõnõn rakipleri olan büyük yabancõ firmalar, sözleşme kazanmak için arkalarõna
kendi devletlerinin temsilcilerini alarak pazar ülkelere gitmektedirler. Son 10 yõlda yurtdõşõ
temsilcilikleri bu yönde bilinçlenmiş olmakla beraber Hükümet tarafõndan verilen destek
yeterli değildir. Ayrõca, diğer ülkeler uluslararasõ ilişkilerde ticari ve ekonomik çõkarlara
büyük önem vermekte, pazar ülke ile olan ilişkilerin zedelenmemesi ve sarsõlmamasõna özen
göstermektedirler. İkili sorunlarõn gereksiz yere büyütülmesinde en kolay hõrpalanabilen dõş
ticaret sektörü dõş müteahhitliktir. İşçi, personel, makine-teçhizat ve hakediş alacaklarõ ile
Türk müteahhitlik firmalarõ kolayca rehine durumuna düşebilmektedir. Bu hususlarõn dikkatle
değerlendirilerek pazar ülkelerle iyi ilişkilerin sürdürülmesi ve devlet desteğinin her zaman
güçlü bir şekilde yurtdõşõ inşaat sektörünün arkasõnda olmasõ gerekmektedir.
Aralarõnda birden fazla ülkede iş almõş olan büyük firmalar başta olmak üzere yurtdõşõnda iş
yapan firmalarõn sayõsõ 1996 yõlõnda 240 civarõnda iken 1997 yõlõnda 460 dolayõna çõkmõştõr.
Bu firmalarõn yurtdõşõnda üstlendikleri işlerde yaklaşõk 35,000 kişi istihdam edilmektedir.
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Türk müteahhitlik firmalarõ, yurtdõşõndaki bir çok büyük inşaatõn gerçekleştirilmesinde
Dünyanõn dev firmalarõyla rekabet edebilmektedir. Bugün yurtdõşõ müteahhitlik hizmetinde
bulunan 7 firmamõz dünyanõn en büyük 225 uluslararasõ inşaat firmasõ arasõnda yer
almaktadõr.
Ayrõca,bugün müteahhitlik hizmetleri kapsamõnda 49 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olan
inşaat firmalarõnõn ülke ekonomisine sağladõğõ yõllõk döviz girdisi, Türkiye’nin yõllõk ihracat
tutarõnõn yüzde 10’u düzeyine erişmiş durumdadõr. Bu firmalarõn 1999 yõlõ itibariyle iş tutarõ
44 milyar ABD Dolarõdõr ve bu işlerin 28 milyar ABD Dolarlõk tutarõ tamamlanmõştõr.
İnşaat sektöründe faaliyet kar marjõ, genel olarak sõnai firmalarõn faaliyet kar marjõna göre
düşük kalmaktadõr. Sektörde yaşanan yoğun rekabet nedeniyle firmalarõn büyük oranda fiyat
kõrma yoluna gitmesi, fiyatlarõn tahmini maliyete göre belirlenmesi, ancak iş süresinin
uzunluğu nedeniyle maliyet artõşlarõ tahmininin zor olmasõ kar marjõnõn düşük kalmasõna yol
açmaktadõr. Ancak, 1997 yõlõnda faaliyet kar marjõ, faaliyet giderlerindeki artõşa rağmen
yüzde 8’den yüzde 10’a çõkmõştõr.
İnşaat sektöründe, taahhüt edilen işler daha çok projelere ilişkin olarak sağlanan kaynaklarla
finanse edildiğinden, genel olarak yabancõ kaynaklarõn toplam kaynaklar içindeki payõ
yüksektir. Sektör firmalarõ,inşaat harcamalarõnda hakedişler ve diğer finansman kaynaklarõnõn
yetersiz kaldõğõ 1996 yõlõnda daha fazla kõsa vadeli banka kredisi kullanmõşlardõr.
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ 180 sayõlõ Teşkilat ve Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde
Kararname Hükümleri çerçevesinde ve gerekse 2886 sayõlõ Devlet İhale Kanununun verdiği
yetkiye dayanõlarak kamuya iş yapan Müteahhitlerin sicilleri tutulmakta ve karneleri
verilmektedir.
Ağustos 1999 tarihi itibariyle altõ grup üzerinden toplam 68083 Adet Müteahhitlik Karnesi
verilmiş bulunmaktadõr. A Grubu 8180 Adet, B Grubu 36063 Adet, C Grubu 13884 Adet, D
Grubu 226 Adet, G Grubu 7086 Adet, H Grubu ise 849 Adet olmuştur. Ayrõca, Yurt Dõşõ
Müteahhitlik Hizmetleri için 75 Adet Yapõ,Tesis,Bakõm ve Onarõm İşleri,26 Adet Sõnai ve
Teknolojik, İmalat,Tesisat ve Montaj İşleri, 13 Adet Proje - Mühendislik -Teknik müşavirlik
İşleri ve 11Adet İki Gruplu olmak üzere toplam 125 Adet Yurt dõşõ Müteahhitlik Belgesi
verilmiş bulunmaktadõr.
Ayrõca özel sektörde iş yapan Yap-Sat Müteahhidi olarak bilinen müteahhitlerin sicilleri
belediyelerce tutulmakta olup sayõlarõ hakkõnda kesin bir bilgi bulunmamaktadõr.
Müteahhitlik karnesi ilgilinin (gerçek ve tüzel kişinin) ihalesine katõlabileceği işin grubunun
ve keşif bedelinin tavanõnõ gösterir . Müteahhitlik Karneleri iş grubuna göre düzenlenmiştir.
Her grup için ayrõ Müteahhitlik Karnesi düzenlenir. Özel ve tüzel kişiler ihtisas ve iştigal
konularõna göre birden fazla grupta müteahhitlik karnesi alabilirler. İdareler ihale etmek
istedikleri işin özelliklerini ve keşif bedelini göz önünde tutarak, bu gruplardan birini tespit
eder.
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3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.1. Yatõrõm Ödenekleri Yetersizdir.
Ekonomilerin hayat damarlarõndan biri olan inşaat sektörü, 1997-1998 yõllarõ içinde gerek
dünya gerekse Türkiye ekonomisinin yaşadõğõ sorunlardan büyük ölçüde etkilenmiştir.
Bugüne kadar ülkedeki sorunlarõnõ yurtdõşõnda yürüttüğü başarõlõ çalõşmalarla çözebilen inşaat
sektörünün bu çözüm yolu son dönemde yurtdõşõ işlerin ağõrlõklõ olduğu ülkelerde yaşanan
ekonomik kriz nedeniyle tõkanmõştõr.
Genel bütçedeki yatõrõm ödenekleri reel anlamda her yõl azalan bir eğilim
göstermektedir.1999 yõlõ ödenekleri 1994 yõlõndan bugüne enflasyon karşõsõnda yüzde 38
oranõnda azalmõştõr.1999 yõlõ bütçesinde personel harcamalarõ 6.6 katrilyon TL, diğer cari
harcamalar 2.4 katrilyon TL’ iken yatõrõm ödenekleri 1.4 katrilyon Tl. düzeyinde kalmõştõr.
Yani toplam bütçede yatõrõm ödenekleri ancak yüzde 4.9 gibi sembolik bir oranda
bõrakõlmõştõr. Bu şartlar altõnda Türkiye’de kamu yatõrõmlarõnõn bitirilmesinin mümkün
olamayacağõ açõktõr.
Çözüm Önerisi
Türkiye gelişen ve özellikle altyapõ yatõrõmlarõna hõzlõ bir şekilde gereksinimi olan bir ülke
konumundadõr. Sanayileşebilmesi ve sanayinin gerekli hõzda gelişebilmesi için altyapõsõnõn
tamamlanmasõ ve özellikle enerji altyapõsõnõn gelişen talebi karşõlayacak düzeye çõkarõlmasõ
gerekmektedir.
3.2. Altyapõ İçin Finansman İhtiyacõ Karşõlanmalõdõr
Türkiye’de bugün ekonomi yüzde 50’yi aşkõn bir oranda Devletin kontrol ve güdümü
altõndadõr. Özellikle yatõrõmlar da büyük oranda Devlet tarafõndan yapõlma durumundadõr.
Bütçenin durumu, açõklarõ da bu yatõrõmlarõn gerçekleştirilmesine olanak tanõmamaktadõr.
Devletin, gerçekleştirmek yükümlülüğünü taşõdõğõ altyapõ yatõrõmlarõ için finansman
olanaklarõ da bulunamamaktadõr.
Çözüm Önerisi
Çözümlerden biri bütçeden önemli bir yükü kaldõracak ve bu nedenle yatõrõmlarõn hayata
geçirilebilmesine fõrsat verecek özelleştirme faaliyetlerine hõz verilmesi ve planlanan
özelleştirmelerin mutlaka zamanõnda bitirilmesi olacaktõr. Bunun yanõ sõra YİD ve Yİ
modelleri ile finansman temini yöntemleri kullanõlarak yatõrõmlarõn Devlet bütçesine yük
oluşturmadan hõzla tamamlanmasõ sağlanacaktõr.
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3.3. Yurtiçi Müteahhitlik Hizmetleri Sorunlarõ
Müteahhitlik kurumunun õslahõ ve reorganizasyonuna ihtiyaç bulunmaktadõr. Bu amaçla
aşağõdaki düzenlemeler önerilmiştir.
Çözüm Önerileri
-

Müteahhitlik müessesinin õslahõ ve reorganizasyonunun sağlanmasõ için müteahhit görev
ve sorumluluğu yeniden tanõmlanmalõdõr.

-

Kamu müteahhitlerine ait halen devam eden karne değerlendirme yönteminin
ihtisaslaşmaya yönelik olmadõğõ müteahhitlik sektöründe gelişmeyi sağlayacak
ihtisaslaşmanõn teşvik edilmesi için karne guruplarõnõn çeşitlendirilmesi ve ihtisaslaşmaya
ilişkin değer hükümlerinin getirilmesi,

-

3194 Sayõlõ imar kanunun 28’inci maddesinde belediye ve mücavir alan sõnõrlarõ
içerisinde özel inşaat yapan müteahhitlerin sicilleri belediyelerce, bu hudutlar dõşõnda özel
inşaat yapanlarõn sicilleri de valiliklerce tutulur denilmesine rağmen kanunun 44’üncü
maddesinde belirtilen müteahhit sicillerinin şekil ve şartlarõ ile ilgili yönetmeliğin
çõkarõlmadõğõ görülmektedir. Bu nedenle aradan 15 yõl geçmesine rağmen özel inşaat
yapan müteahhitlerinde kamuya iş yapan müteahhitler gibi disipline alõnmasõ
faaliyetlerinin ruhsata (karneye bağlanmasõ) ve benzer prosedürün
bunlara da
uygulanmasõnõn sağlamasõ,

-

Kendi kendini denetleyecek müteahhitlik mesleğini disipline edecek bazõ bozukluğa son
verecek sivil meslek organõ olarak müteahhit odalarõ veya birliğinin acilen kurulmasõ,

-

Odalar kendi ihtisas alanõnda ihtisas komiteleri oluşturarak sorunlarõ gündeme
getirmeleri sağlanmalõdõr.

3.4. Müteahhitlik Tanõmõ ve Müteahhit Seçimi İle İlgili Temel Prensipler
2886 Sayõlõ Devlet İhale Kanununda müteahhitlik tanõmõ ve müteahhit seçimi ile ilgili temel
prensipler yetersizdir.
Çözüm Önerisi
Kamu yatõrõmlarõ müteahhitler eliyle yapõlmaktadõr. O halde 2886 sayõlõ devlet ihale yasasõ bu
yatõrõmlarõ zamanõnda, projesine, teknik şartnamelere uygun olarak, en iyi kalitede ve en
uygun bedelle yapabilecek deneyime, organizasyona, teknik ve mali güce sahip müteahhitlik
kuruluşlarõnõn seçimine olanak sağlayacak hükümleri ihtiva etmeli, bu özelliklere sahip
olmayan, yapay olarak ortaya çõkartõlmõş, güçsüz, deneyimsiz firmalarõn, politik veya
bürokratik desteklerle ihalelere katõlmalarõnõ önleyecek kesin hükümler içermelidir.
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Günümüzde müteahhitlik geniş bir organizasyon ve teknik, mekanik güç ile finansman gücü
ve yönetim becerisi gerektirmektedir. Bu nedenle müteahhit seçiminde aşağõda yazõlõ
özellikler ve vasõflar esas alõnmalõdõr:
-

Müteahhitlik firmalarõnda aranan vasõflarõn başõnda iş deneyimi ve iş yapma kabiliyeti
gelmektedir. Bunun ölçüsü ve göstergesi müteahhidin başarõ ile bitirdiği işlerdir.

-

İkinci önemli vasõf müteahhidin mali gücü sermayesi ve öz varlõğõdõr. Bankalardan alõnan
ve veren bankayõ hiçbir sorumluluk ve taahhüt altõna sokmayan banka referans mektuplarõ
bu kriterlerin ölçüsü olamaz. Bunun ölçüsü ve göstergesi müteahhidin yõlõk bilançolarõ,
yõlõk cirolarõ, sermayesi ve öz varlõğõdõr.

-

Üçüncü vasõf, müteahhidin teşkilatõ yani organizasyon kapasitesidir. Bunun göstergesi
isimlendirilmiş, özgeçmişli teşkilat şemasõdõr.

-

Dördüncü vasõf, ihalesine katõlmaya istekli olduğu işi yapmaya uygun ve yeterli sayõda
makine ve ekipmana veya bunlarõ sağlayacak finansman gücüne sahip olmasõdõr.

3.5. Teminat ve Garanti Sorunlarõ
Teminat ve garantiler, işi üstlenen müteahhidin iş sahibi idareye verdiği, işin yapõlmasõna ve
iş sahibi idarenin korunmasõna, risklerin asgariye indirilmesine yönelik belgelerdir. Bu
belgeler bu günkü inşaat teknikleri ve organizasyonun ayrõlmaz parçalarõ ve
tamamlayõcõsõdõrlar.
Teminat, ihalenin güvenini sağlamak ve idarenin işin yapõlmamasõndan dolayõ zararõnõ
karşõlamak maksadõyla müteahhitten alõnan parasal bir belgedir. Ancak uygulamada miktarõn
az tutulmasõ nedeniyle ön görülen fayda sağlanamamaktadõr.
Diğer taraftan en düşük veya en uygun fiyatõ teklif eden ve sözleşme yapmaya hak kazanan
müteahhitten ihale bedeli veya teklif tutarõ miktarõnda performans garantisi istenmelidir.
Çözüm Önerisi
İhale safhasõnda istenen geçici teminat miktarõnõn işin özelliğine göre tespiti uygun olur. Bu
miktar batõ ülkelerinde ihale bedelinin yüzde 10’u mertebesindedir. Önerimiz geçici teminat
miktarõnõn yüzde 3 ila yüzde 10 arasõnda ve işin özelliğine göre iş sahibi idare tarafõndan
tespit edilmesidir.
Performans garantisi işin yapõlmasõnõ ve müteahhidin bu işle ilgili alt müteahhit ve malzeme
satõcõlarõnõn alacaklarõnõ kapsar. Ayrõca bu garanti müteahhidin işi yapamayacak duruma
düşmesi veya iflasõ halinde idarenin bundan doğacak zararlarõnõ karşõlayacak ve işin
tamamlanmasõna yardõmcõ olacaktõr. Bundan başka bu garanti işi yapamayacak hale düşen
müteahhide garantiyi veren sigorta şirketi veya bankanõn doğrudan yardõmõna da neden
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olacak ve müteahhidin parasal sorunlarõnõn çözümü sağlanmak suretiyle işin tamamlanmasõna
yardõmcõ olacaktõr.
Performans garantisini verecek sigorta şirketi veya banka, müteahhidin mali gücünü. teknik
kapasitesini, deneyimini ve genel görünümünü tetkik etmekte ve uygun bulunmasõ halinde bu
garantiyi vermektedir. Bu şekilde garanti alabilen müteahhidin kredibilitesinin yükseleceği ve
itibar kazanacağõ açõktõr. Ayrõca malzeme satõcõlarõnõn ve alt müteahhitlerin (taşeronlarõn)
paralarõnõ alacaklarõ garantisi, malzeme ve işçilik tekliflerinde bir ucuzluğa ve dolayõsõyla
ülke ekonomisinde bir rahatlamaya neden olacağõ da unutulmamalõdõr.
Performans garantisi işin başõnda bir kere alõnmakta ve dolayõsõyla masrafõ da (binde yarõm
mertebesinde) bir kere ödenmektedir. Önerdiğimiz performans garantisi sistemi birçok batõ
ülkesinde özellikle ABD ve Kanada’da uzun yõllardan beri uygulanmaktadõr.
3.6. Kamu Yatõrõmlarõnda Yõllõk Bütçe Ödenekleri Yetersizliği Sorunu
Müteahhitlik mukavelelerinde kayõtlõ harcama limitlerinin fiili bütçede çok aşağõlara
düşürülmesi sonucu taahhüt edilen işler ön görülen sürenin 2-3 katõ daha fazla zamanda
bitirilebilmektedir. Bu suretle bir taraftan iş alan müteahhit yönünden karlõlõk ortadan kalktõğõ
gibi diğer taraftan devlet kaynaklarõnõn uzun süre ölü yatõrõm olarak kalõp ekonomiye geri
dönmesi sağlanamamaktadõr.
Ülkemizde istikrarlõ bir yatõrõm politikasõnõn olduğunu rahatlõkla söylememiz maalesef
mümkün değildir. Hali hazõrda kamu sektöründe ihale edilmiş işleri istenen zamanda
tamamlayabilmek için yeterli kaynak ve bütçe imkanlarõ maalesef yoktur.
Çözüm Önerisi
Bu durum karşõsõnda yeni ihaleler olabildiğince durdurulmalõ öncelikle ihalesi yapõlmõş
projelerin süratle bitirilebilmesi planlanmalõdõr. İnşaatõ devam eden veya bitirilmiş işleri
tamamlayacak veya rantabilitesini artõrabilecek nitelikteki projelerin yapõmõna ve ihalelerine
öncelik verilmelidir.
3.7. Ödeme ve Ödenek Sorunlarõ
Müteahhide yapõlan ödemeler aksamakta ve gereksiz kesintilere maruz kalmaktadõr.
Çözüm Önerileri
Kanunda yer alan “ Hak ve borç eşitliği “ prensibine uygun olarak müteahhit ödemeleri
mutlaka iş mukavelelerinde belirtilen zaman içinde yapõlmalõ yapõlmadõğõ takdirde bunun
cezai müeyyideleri sözleşmelerde yer almalõdõr.
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Müteahhitlik müessesesinin geç ödenen hak edişlerinden sonra karşõlaştõğõ en büyük sorun
ödeneklerde mukavele dõşõ yapõlan gereksiz ve sürpriz kesintilerdir.
İhale dosyalarõnda yer alan ve müteahhitlerin tekliflerine baz teşkil eden yõllara sari iş
ödenekleri ihaleden sonra kesinlikle değiştirilmemelidir. Teşkilatõnõ o yõlõn ödeneğine göre
kuran müteahhit ödenek kesintisi ile önemli zararlara uğramakta ve kurduğu teşkilatõ ayakta
tutmak için yaptõğõ harcama işin başõndaki hesaplarõ alt üst etmektedir.
Sözleşme ve şartnamelerde, ihale aşamasõnda tespit edilen ödeneklerin hiçbir surette
değiştirilmeyeceği, değiştirilme gereği ortaya çõktõğõnda ise ortaya çõkan zararlarõn nasõl
tazmin edileceği belirtilmelidir.
İhale dosyalarõnda tespit edilmiş bulunan ödenek miktarlarõ müteahhitlerin bu şartlarõ göz
önüne alarak iştirak ettikleri ve teklif verdikleri düşünülerek hiçbir şekilde değiştirilmemeli,
Ya da değiştirilse yapõm firmalarõnõn bu nedenle uğrayacağõ zararlar tazmin edilmelidir.
İdareler açõsõndan mukavelelerde böyle cezai müeyyidelerin bulunmayõşõ belirlenen
ödeneklerin kolaylõkla ve bazen de keyfi olarak değiştirilmesi, kesilmesi, başka kullanõm
alanlarõna aktarõlmasõ sonucunu doğurmaktadõr.
Ödenekleri kesmek ve hakedişleri zamanõnda ödememek devletin itibarõnõ zedeleyen
davranõşlardõr.
Müteahhitlik sektörünün içinde bulunduğu en önemli sõkõntõlardan birde hakedişlerin
zamanõnda ödenmemesidir. Uygulanan tip sözleşme ve şartnamelerde idarelerin hakedişleri
zamanõnda ödemesi gerektiği belirtilmekte ancak ödenmezse müeyyidesinin ne olacağõ yer
almamaktadõr.
Bu durum hakedişini zamanõnda tahsil edemeyen müteahhidin kendini kurtarmak için yasal
olmayan yollarla tahsilat yapma çabasõna girmesine veya ödemeyi yapacak kişilerin çõkar
talep etmelerine yani suiistimale sebep olabilmektedir. Böyle bir yolsuzluğun ve ahlak
çöküntüsünü önlemenin başlõca şartõ haklarõn tam ve zamanõnda verilmesi, verilmezse tazmin
edilmesidir.
Enflasyonun ağõrlaştõrdõğõ koşullarda en pahalõ malõn para olduğu unutulmamalõ, idareler için
geçerli olacak ve işlerin herhangi bir safhasõnda geciken müteahhidin muhatap olduğu
müeyyidelere benzer hükümler tip şartname ve sözleşmelerde yer almalõdõr.
Bütün bu ödenek ve ödemelerle ilgili sorunlarõn çözümü için yapõlacak iyi niyetli
çalõşmalarda ilk anlaşõlmasõ gereken husus müteahhitlik müessesesinin bir finansman
kuruluşu olmadõğõ ve sadece işin organizasyonu ve başlangõç masraflarõ ile yükümlü
olduğudur.
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Zamanõnda yapõlmayan ödemeler müteahhitleri kredi kullanmaya zorlamakta ve kredi
maliyetleri tenzilatsõz olarak yüzde 25 olan kar ve genel masraflarõn çok üstünde çõkmaktadõr.
Sonuçta işten bir kar birikimi elde edildiği takdirde bu kar müteahhide değil bankalara
kalmaktadõr.
Kanunlarda değişiklik yapmanõn zorluğu düşünülerek, sadece Bayõndõrlõk ve İskan
Bakanlõğõnõn hazõrlõk çalõşmalarõ ve Bakanlar Kurulu Onayõ ile gerçekleştirilecek olan
Bayõndõrlõk İşleri Genel Şartnamesinde olan “ödeme şartlarõ” bölümünde yapõlacak tadilat ile
zamanõnda yapõlmayan ödemeler için uygulanacak tazminat esaslarõ düzenlenmelidir.
3.8. Vergi Sorunlarõ
Müteahhitlik hizmetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan vergilerde sorun vardõr ve
vergi oranlarõ yüksektir. Kurumlar vergisi mükellefleri arasõnda yõllara yaygõn inşaat işleri ile
uğraşan müteahhitler dõşõnda aylõk vergi stopajõ uygulanan başka bir mükellef gurubu mevcut
değildir.
Ülke ekonomisine gerek yurt içi gerekse yurt dõşõ faaliyetlerinden giderek artan oranda
katkõlarõ göz önüne alõndõğõnda inşaat sektörünün mali yapõsõnõn güçlendirilmesinin fevkalade
önem taşõdõğõ bir gerçektir.
Çözüm Önerisi
Yõllara yaygõn inşaat işlerinde uygulanan yüzde 5 stopajõn vergi oranlarõnda indirimlere
gidildiği, bu günkü ekonomik ortamda makul bir orana çekilmesi gerekmektedir.
Müteahhit hakedişlerinden kesilen yüzde 5 stopaj yüksek oranlõ peşin vergidir. Bundan dolayõ
diğer vergi mükelleflerine göre müteahhitlere büyük haksõzlõk ve adaletsizlik yapõlmaktadõr.
Müteahhitlerin devam eden işleri için her sene geçici karlarõna göre beyanname verip yõllõk
vergilerini ödemelerini daha adilane uygulama olacaktõr.
Diğer taraftan Kurumlar vergisi yüzde 46 dan yüzde 25 e düşürülmüştür. Stopajõnda aynõ
oranda indirilerek, yüzde 2.7 olarak belirlenmesi gerekir .
3.9. Örtülü Kazanç Sorunu
Senelere sari inşaat işlerinde işin süresi 8-10 yõl hatta daha uzun süre devam etmektedir. Bu
süre içinde şirketlerin ortaklarõnõn kendi ihtiyaçlarõ için şirketten para çekmeleri örtülü kazanç
kabul ediliyordu, şu andaki uygulamada bu şekilde çekilen paralardan KDV ödenmesi
mecburiyeti getirilmiştir. Vergi stopajõ ile bir anlamda geçici karõn vergisi zaten
ödenmektedir. Bunun karşõlõğõ olan miktarõn ortaklara dağõtõlmasõyla ayrõca bir KDV alõnmasõ
haksõzlõk doğurmaktadõr.
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Çözüm Önerisi
Bu uygulama kaldõrõlmalõdõr.
3.10. Yanõltõcõ Belge Sorunu
İnşaat işlerinde değişik şantiyelerdeki piyasa ödemeleri çoğunlukla güvenilir kimseler
tarafõndan yapõlmaktadõr. Eski yasaya göre “ muhteviyatõ itibariyle yanõltõcõ belgelerin bilerek
kullanõlmasõ “halinde iş sahibine sorumluluk yükleniyordu. Yeni yasada “bilerek” kelimesi
çõkartõlmõş bulunmaktadõr. Bunun cezasõ da 6 ay ile 3 yõl arasõnda hapistir. Bu durum
cezalarõn şahsiliği ve genel hukuk kurallarõna aykõrõdõr.
Çözüm Önerisi
Yasadaki bu hüküm kaldõrõlmalõdõr.
3.11. Sakat İstihdamõ Sorunu
1475 sayõlõ İş Kanununun 25 inci maddesi uyarõnca istihdamõ zorunlu olan sakat ve eski
hükümlülere ilişkin yüzde 2’lik çalõştõrma zorunluluğu, 01.01.1999 dan itibaren yüzde 3 e
çõkmõştõr. Bu düzenlemeyle 50 ve daha fazla işçi çalõştõran işyerlerinde zorunlu istihdam oranõ
yüzde 8’e ( yüzde 3 sakat, yüzde 3 eski hükümlü, yüzde 2 terörle mücadele mağduru )
çõkmõştõr.
Sakat,eski hükümlü ve terörle mücadele mağdurlarõ gibi yaşam içinde dezavantajlõ konumda
olan vatandaşlarõmõzõn özel ayrõcalõklardan yararlandõrõlmalarõ elbette sosyal adalet
duygusunun bir gereğidir. Dünyanõn diğer ülkelerinde de benzer uygulamalar yaşanmaktadõr.
Bugün işyerlerinin istihdam etmekle yükümlü tutulduğu özürlüler çok büyük oranda vasõfsõz
işçilerdir. Bu gerçek 572 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesinde de aynen şu
ifadelerle yer almõştõr.” İşverenler takdimde bulunulan özürlünün vasõfsõz olmasõ nedeniyle
kadrolarõnõ ayõrmakta güçlük çekmektedir. Verimliliğin öneminin her geçen gün daha iyi
anlaşõldõğõ çalõşma hayatõnda vasõfsõz kişilerin istihdam ihtimali oldukça düşüktür .Avrupa
ülkelerinde benzeri istihdam mükellefiyetlerini getiren Devlet, beraberinde çeşitli vergi ve
sosyal güvenlik kolaylõklarõnõ da işverene sunmaktadõr.
İnşaat sektörünün konuyla ilgili özel sorunlarõnõ da vurgulamakta yarar vardõr. Bilindiği üzere
Mevzuatõmõz gereği inşaat sektörü Ağõr ve Tehlikeli işlerden sayõlmaktadõr. Sektörde istihdam
çeşitli yasaklara tabidir. Ülkemizde en çok iş kazasõnõn meydana geldiği inşaat sektöründe
sakat işçilerin diğer sektörlerle aynõ oranda istihdam mükellefiyetinde olmasõ yeni iş
kazalarõnõ kaçõnõlmaz hale getirmektedir. İnşaat sektöründe büroda ve üretim süreci dõşõnda
istihdam edilseler bile şantiye riski altõnda çalõşacak olan sakat işçilerimizin maruz kalacaklarõ
riskin büyüklüğü ortadadõr.
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Sektörel gerçekleri göz ardõ eden global düzenlemelerde buzdağõnõn altõnda kalan sorunlar
mutlaka dikkate alõnmalõdõr.
Ayrõca, sektörün geçici işyerlerinden ve değişken işçi sayõlarõndan oluşan dinamik yapõsõ uzun
süreli istihdama olanak tanõmamaktadõr. Bu değişkenliğe yapõlan işlerin hava koşullarõna bağlõ
değişkenliği de ilave edildiğinde her ay değişecek işçi sayõlarõ yüzde 3’lük oranlarõn
uygulanmasõnda önemli sõkõntõlar ortaya çõkaracaktõr. Mayõs ayõnda 10 sakat ve eski hükümlü
istihdamõ zorunlu olan bir inşaat işyerinde Aralõk ayõnda bu sayõ 3 veya 4 e düşebilecektir. Bu
kaçõnõlmaz sonucun sakat ve eski hükümlü istihdam mükellefiyetinde güdülen amaçla
bağdaşmadõğõ açõktõr.
İnşaat sektörünün yapõsal gerçekleri istihdam mükellefiyetinde “daimi işçi” kavramõnõ zorunlu
kõlmaktadõr. Sakatlarõn istihdamõnda çalõşan tüm işçilerin dikkate alõnmasõ esasõ yukarõda
sõralanan gerekçelerle inşaat sektörünün gerçekleriyle bağdaşmamaktadõr.
Sakatlarõn İstihdamõ Hakkõnda Tüzüğün 2 inci maddesi bedensel,zihinsel,ruhsal özürleri
nedeniyle çalõşma gücünün yüzde 40’õndan yoksun olanlarõ sakat kapsamõnda
değerlendirmektedir. İnşaat İşkolu için yüzde 40’lõk sakatlõk oranõ son derece yüksektir.
İşyerinde iş güvenliği tedbirlerini almakla mükellef olan işverenlerin bu tür kişileri
şantiyelerde istihdam olanaklarõ son derece kõsõtlõ ve bir o kadar da risklidir.
Çözüm Önerisi
Sakat işçilerimizin yeni kazalara maruz kalmalarõnõ engellemek üzere inşaat işkolu için bu
sakatlõk oranõnõn daha düşük tespit edilmesi ve inşaat sektörü gibi ağõr ve tehlikeli işlerden
sayõlan işkollarõ için yüzde 3’lük oran düşürülmelidir.
3.12. Yurt Dõşõ Müteahhitlik Hizmetleri Sorunlarõ
Yurt dõşõ müteahhitlik hizmetleri sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
Çözüm Önerisi
-

Yurt Dõşõnda Müteahhitlik Hizmetleri alanõnda faaliyet gösteren firmalarla Yurt Dõşõnda
yatõrõm yapan firmalarõmõzõn finansman ve teminat mektubu bulmak konusundaki
ihtiyaçlarõnõn tespit edilmesi firmalarõmõzõn doğrudan ya da kontr-garanti yoluyla finanse
edilmelerini sağlayacak ve firmalarõmõzõn teminat mektubu elde etme güçlüğünü ortadan
kaldõrabilecek mekanizmalarõn hayata geçirilmesini sağlamak üzere gerekli araştõrmalarõ
yapmasõ,

-

Müteahhit ve yatõrõmcõ firmalarõmõzõn Yurt Dõşõndaki işlerinin politik ve ticari risklere
karşõ sigortalanmasõnõ sağlayacak mekanizmalarõn oluşturulmasõ için gerekli araştõrmalarõ
yapmasõ,
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-

Türk Eximbank proje kredilerinin mevcut kullanõm durumunun değerlendirilmesi,
karşõlaşõlan aksaklõklarõn tespiti, sorunlarõn çözümü için gerekli çalõşmalarõn başlatõlmasõ,

-

Yurt Dõşõ Müteahhitlik, Mühendislik ve Teknik müşavirlik hizmetleri fonu oluşturulmasõ
imkanõnõn değerlendirilmesi,

-

Yurt Dõşõnda yarõm kalma tehlikesi arz eden veya aşamasõnda olup ihaleye teklif veren
firmalarõmõzõn işi alabilmesini sağlamak için hõzla finansal destek verilmesi ihtiyacõ olan
projelere acil yardõm kredisi verilebilmesi imkanlarõnõn araştõrõlmasõ,

-

Orta ve uzun vadede firmalarõmõza iş imkanõ yaratõlmasõnõ sağlamak amacõyla hedef Pazar
olarak görünen ülkelere teknik yardõm kredi verilebilmesi imkanlarõnõn araştõrõlmasõ,

-

Yurt Dõşõnda Türk Müteahhitlik firmalarõnõn yanõnda çalõşan Türk işçilerinin sosyal
güvenlik sorunlarõnõn tespiti ve bu sorunlarõn çözümü için gerekli bürokratik ve mevzuat
değişikliklerinin gerçekleştirilmesi,

-

Yurt Dõşõnda hizmet veren firmalarõn istihkaklarõnõ sağlamak üzere görevlendirilen
kuruluşlar ile bu firmalarda çalõşõrken mali sõkõntõya düşen işçileri destekleme fonunun
mevcut durumunun acilen değerlendirilmesi,

-

Yurt Dõşõnda müteahhitlik hizmetleri alanõnda faaliyet gösteren firmalarõmõzõn gelir ve
kurumlar vergisi muafiyet ve istinasõna ilişkin uygulama ile söz konusu uygulamanõn
sektörün hangi oranda etkileneceğinin tespit edilmesi,

-

Yurt dõşõnda faaliyet gösteren müteahhitlik, mühendislik ve teknik müşavirlik
firmalarõmõza vergi konusunda getirilebilecek kolaylõk ve teşviklerin belirlenmesi,

-

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarõnõn değerlendirilmesi,

-

Yurt dõşõ Müteahhitlik hizmetlerinin geliştirmesi amacõyla, bu hizmetlere proje üreten
Türk mühendis ve teknik müşavir firmalarõna finansman desteği verilebilmesi
imkanlarõnõn araştõrõlmasõ,

-

Halihazõrda iş yapõlan veya hedef pazar olarak görülen ülkelerde Mühendislik ve Teknik
müşavirlik firmalarõmõzõn iş alabilmesini temin amacõyla bu ülkelere teknik yardõm adõ
altõnda düşük faizli kredi ve hibe imkanlarõnõn sağlanmasõ,

-

Dünya mühendislik ve teknik müşavirlik hizmetleri pazarõnõn incelenmesi ve
firmalarõmõzõn söz konusu pazarda daha etkili olabilmesini temin amacõyla alõnmasõ
gereken önlemlerin belirlenmesi,

-

Ülke ve bölge bazõnda müteahhitlik firmalarõmõzõn faaliyetlerinin izlenmesi, sorunlarõn
tespiti, hedef pazarlarõn tespiti ve bu pazarlara giriş için stratejiler oluşturulmasõ,
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-

Firmalarõmõzõn yurt dõşõndaki faaliyetleri sõrasõnda iş verenleri veya ortaklarõ ile aralarõnda
çõkan anlaşmazlõklarõn çözümü için genel ilkelerin tespit edilmesi ile firmalarõmõza
faaliyet gösterdikleri ülkelerin koşullarõna ve mevzuatõna uygun sözleşmeler imzalamalarõ
ve her hangi bir anlaşmazlõk ortaya çõkmasõ halinde başvuru mercileri. başvuru şekli,
konunun uluslararasõ tahkime götürülüp, götürülemeyeceği ve benzeri konularda teknik
yardõm hizmeti verilmesi imkanlarõnõn araştõrõlmasõ,

-

Firmalarõmõzõn hali hazõrda bu çerçevelerde karşõlaştõklarõ sorunlarõn firma ve olay
bazõnda incelenerek bu sorunlarõn çözümüne yönelik görüş oluşturulmasõ,

-

Firmalarõmõzõn yurt dõşõnda almõş olduklarõ işlerle ilgili olarak çeşitli kuruluşlarõmõza
yaptõklarõ başvurularda benzer belgelerin talep edilmesini önleyecek düzenlemelerin
yapõlmasõ,

-

Firmalarõmõzõn yurt dõşõndaki faaliyetlerinin, faaliyet gösterilen ülke ve ülkemizin ilgili
mevzuatõnõ ihale ilanlarõ ile diğer günlük bilgilerin sektör ve kamu kuruluşlarõmõzõn
kullanõmõna sunulmasõnõ sağlayacak şekilde bir Bilgi Bankasõnõn oluşturulmasõ,

-

Sektörün ekonomiye olan katkõlarõnõ ön plana çõkaracak şekilde yurt içinde ve genel
olarak yurt dõşõnda tanõtõlmasõnõ temine yönelik programlar hazõrlanmasõ,

-

Sektörün yurt dõşõndaki imajõnõ zedeleyecek şekilde teknik ve tecrübe açõsõndan yetersiz
firmalarõn yurt dõşõna çõkõşõnõ disiplin altõna alacak önlemlerin belirlenmesi,

-

Gerek proje, gerekse danõşmanlõk ve kontrol hizmetlerini içeren teknik müşavirlik
hizmetleri ile iştigal eden Türk Mühendis ve Teknik müşavir firmalarõnõn desteklenerek
Türk Mühendis ve Teknik müşavirlerinin yurt dõşõnda iş almalarõnõ temin için yapõlacak
desteklerin finansman bölümünün yeniden gözden geçirilmesi, yurt dõşõ müteahhitlik
hizmetleri sektörünün gelişmesi için öncelikli olarak Türk Mühendis ve Teknik
müşavirlerinin yurt dõşõnda iş almalarõnõn temini ve müteahhitlerden önce, öncü olarak
yurt dõşõna gönderilmelerinin sağlanmasõ,

-

Yurt dõşõ Müteahhitlik, Mühendislik ve Teknik müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlõğõ
kurulmasõ gerekmektedir.

3.13. Kamu ve Özel Sektör İnşaatlarõnõ Yapan Müteahhitlere Ait Ortak Veri Tabanõ
Sorunu
Ülkemizde sadece kamuya iş yapan müteahhitlere karne verilmekte ve bunlara ait kayõtlara
ulaşõlabilmektedir. Özel iş yapan müteahhitlere ilişkin bilgilere ulaşmak istendiğinde bir
adrese ulaşõlamamaktadõr.
İNTES ve Müteahhitler Birliği gibi kuruluşlarda müteahhitlere ilişkin bazõ kayõtlar mevcuttur.
Yalnõz bunlarda yapõlarõ gereği sadece kendilerine üye olan müteahhitler hakkõnda bilgi
sahibidirler . Bundan dolayõdõr ki
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tüm müteahhitlere ulaşmak mümkün olmamaktadõr.
Ülkemizde Ticaret ve Sanayi Odalarõna kayõtlõ müteahhitlerde bulunmaktadõr. Firmalar
kuruluş aşamasõnda unvanlarõna ithalat, ihracat, sanayi, inşaat ve benzeri ekleri de
almaktadõrlar. Bunun nedeni de duruma göre her işi yapmak ve kuruluş aşamasõnda unvanõnõ
aldõktan sonra bu ekleri tek tek almalarõ zor olduğundan bir defada almaktadõrlar.
Kayõtlarõna ulaşmakta zorlanõlan başka bir gurupta “Yap-Satçõlar”dõr. Bunlarõn müteahhit
veya tüccar olduklarõnõ belirlemek tartõşma konusu olmakta ve müteahhitler gibi kayõtlarõna
ulaşmak oldukça zor olmaktadõr.
Bir başka grupta taşeronlardõr. Diğer guruplar için karşõlaşõlan zorluklar bunlar için de
geçerlidir. Ülkemizde taşeron olarak iş yapanlarõn sayõsõ da bilinmemektedir. Sektörde iç içe
geçmeler mevcuttur. Müteahhitlik yapan birisi aynõ zamanda taşeronluk yapmakta ve bunun
tam tersi de olmaktadõr. Taşeronluk daha fazla ihtisaslaşmayõ gerektiren bir meslek grubudur.
Tesisat işi yapanlar arasõnda da kesin bir çizgi yoktur. Tesisatçõlarõn çoğu hem taahhüt işi hem
de malzeme satmaktadõrlar. Yani hem inşaat işi hem de ticaret işi yapmaktadõrlar. Bunu kesin
olarak ayõrmak ise çok güçtür. Tesisatçõlar inşaat firmalarõna göre daha küçük yapõda
olduklarõndan bunlarõnda kayõtlarõna ulaşmak zordur.
Görüldüğü gibi sektörde meslek guruplarõnõn kayõtlarõnõ tek bir yapõda bulmak imkansõzdõr.
Faaliyetleri de düzenli değildir. Birçok özel ve resmi kuruluş yukarõda saydõğõmõz meslek
gruplarõna ilişkin bilgiler derlemekte ve bunlarõn kullanõcõlara ulaştõrmaktadõr. Örneğin Devlet
İstatistik Enstitüsü İnşaat İstatistikleri Şubesi “Yõllõk İnşaat ve Tesisat İşyerleri Anketi” adõ
altõnda inşaat ve tesisat faaliyetlerinde bulunan iş yerlerinden bilgi derleyerek bunlarõ
kullanõcõlara sunmaktõr. Ankette 10 yõlda bir yapõlan “Genel Sanayi ve İşyerleri Sayõmõ
Tarama Anketi”nde tespit edilen iş yerlerinin adresleri kullanõlmakta ve bunlar içerisinde
örnekleme yöntemi ile seçilenlere yõllõk anket uygulanmaktadõr. Fakat yõllar geçtikçe sektörün
yapõsõ gereği yeni işyerleri açõlmakta mevcut olan bazõlarõ kapanmakta ve bazõlarõ da yer
değiştirmektedir. Bunlarõ tespit etmek için başvurulacak bir adres mevcut değildir. Bunlar
tespit edilemediğinden bilgilerin derlenmesi ve yayõnlanmasõ gecikmektedir. Bir başka
sõkõntõda aynõ iş yerlerinden birden fazla kuruluş bilgi derlemektedir. Bu da gereksiz
tekrarlarõn oluşmasõna yol açmaktadõr, iş yerleri açõsõndan da bilgileri hazõrlama yönünden
sõkõntõlar yaratmaktadõr.
Çözüm Önerisi
Öncelikle müteahhidin ve taşeronun tanõmõnõn tam olarak yapõlmasõ, kimlere müteahhit taşeron denilebileceğini tespit edilmesi gereklidir.
Sektörde ki iş yerlerinden bilgi derleyen kuruluşlarõn organize olmalarõ sağlanmalõ ve
yapõlacak protokollerle kuruluşlarõn iki defa bilgi toplamasõ engellenmeli, iş yerleri bunlarla
bõktõrõlmamalõ, ortak olan bilgilerin, bilgi toplayan kuruluşlarla ortak kullanõlmasõ
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sağlanmalõdõr. İş yerlerine verdikleri bilgilerin ülkenin menfaatlerinde kullanõlacağõnõn, bilgi
vermek için harcadõklarõ emeklerinin boşa olmadõğõnõn, bir ülkenin istatistiksel alt yapõsõnõn
olmadan, ülkenin yaratõlan istihdamõnõ, katma değerini ve benzeri bilgilerini bilmeden
gelişmiş ülkeler düzeyine gelemeyeceğini net olarak anlatõlmasõ gerekmektedir.
En önemlisi ve kalõcõ olanõ, bir veri tabanõ olarak bilgi bankasõ oluşturulabilir ise yukarõda
saydõğõmõz problemlerin çoğunun çözümü kolaylaşacaktõr. Tüm ilgili kişi ve kuruluşlarõn bir
araya gelerek ortak bir yapõ oluşturup ellerinde ki bilgileri bu yapõya dahil etmeleri sureti ile,
yapõlacak yeni bir düzenleme sonucunda sektörde kayõtlõ olmayan, dağõnõk haldeki iş yerleri,
müteahhitler ve benzeri tek bir veri tabanõnda toplanabilir. Aslõnda bu yapõda müteahhit,
tesisatçõ ve benzeri gibi ayrõm yapõlmadan sektörde iş yapan tüm taahhütçüler bulunmalõdõr.
Bu durumda kullanõcõlarda buradan istedikleri bilgiye rahatça ulaşabilir, iş yerleri ise
verecekleri bilgiyi bir kez hazõrlayõp kendileri de istedikleri bilgiye ulaşabilirler. Bu veri
tabanõnõn kayõt deseninin nasõl olacağõ, hangi bilgilere kimlerin ne derece ulaşõp
ulaşamayacağõ, bilgilerin tek bir merkezden toplanõp toplanamayacağõ, internette yayõnlanõp
yayõnlanamayacağõ, nasõl toplanacağõ gibi teknik detaylara, ilgili kuruluşlarõn bir araya
gelerek karar vermeleri gerekmektedir. Yukarõda sözü edilen ortak veri tabanõnõn
oluşturulabilmesi için yasal düzenlemenin de yapõlmasõ gerekmektedir.
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4. EK
4.1. Kurulmasõ Önerilen Yurt Dõşõ Müteahhitlik, Mühendislik ve Teknik müşavirlik
Hizmetleri Daire Başkanlõğõnõn Görevleri
-

Bilgi Bankasõ, firmalarõmõzõn yurt dõşõndaki faaliyetlerinin, faaliyet gösterilen ülke ve
ülkemizin ilgili mevzuatõnõ ihale ilanlarõ ile diğer günlük bilgilerin sektörünün ve kamu
kuruluşlarõnõn kullanõmõna sunulmasõnõ sağlayacak bir bilgi bankasõ oluşturulmasõ,

-

Yurt içinde bürokrasinin azaltõlmasõ,

-

Tanõtõm hizmetleri yapõlmasõ,

-

Müteahhitlik firmalarõnõn temel istatistik eksikliğinin giderilmesi, uluslararasõ mevzuatõn
üyelere açõk olmasõ ve irtibat kuracaklarõ iletişim noktalarõnõn belirlenmesi,

-

D.T.O, AB nezdinde girişimde bulunarak korumacõlõğa giren sõnõrlõ ihalelerin
yapõlmamasõ ile katõlõmõn ve şeffaflõğõ engelleyici olunmamasõnõn sağlanmasõ

-

Yurt dõşõnda müteahhitlerin dõş ülkelerin hukuksal tahkimsel veya idari çözümler,
prosedür ve anlaşmazlõk halli mekanizmasõ hakkõnda bilgilendirilmelerinin sağlanmasõ
şeklinde olmalõdõr.
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İNŞAAT, MÜHENDİSLİK, TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU
YER SEÇİMİ VE DENETİMİ ALT KOMİSYONU
1. GİRİŞ
Günümüzde bilim ve teknolojideki hõzlõ gelişmeye koşut olarak yeni tekniklerin geliştirilmesi,
yerüstü ve yeraltõnda özgün mühendislik yapõlarõnõn (denizaltõ ulaşõm tünelleri, metrolar,
yeraltõ silah ve gaz depolarõ vb.) yapõm çalõşmalarõ, çevre kirliliğinin yarattõğõ sorunlarõn
çözümüne ilişkin gereksinimler, sõkça yaşanan ve çoğunlukla afete dönüşen doğal olaylar
(deprem, taşkõn, yer kaymasõ, kaya düşmesi, çõğ vb.) ve özellikle en son yaşadõğõmõz 17
Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye (Kuzeydoğu Marmara) ve 12 Kasõm 1999 Dağdibi (DüzceBolu) depremleri, insanlarõn, jeolojik anlamda, çevrelerine (üzerinde yaşadõklarõ yerin
fiziksel-kimyasal özelliklerine ve dinamiklerine) olan ilgisini, eskisine oranla çok daha fazla
artõrmõştõr. Nitekim VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (2001-2005) Özel İhtisas Komisyonlarõ
Çalõşmalarõnda doğal afetlere karşõ alõnacak önlemler boyutunun da dikkate alõnmasõ
gerekliliği bir kez daha vurgulanmõştõr. Ne acõdõr ki, içinde bulunduğumuz yüzyõlda
ülkemizde, büyüklüğü 6 ve yukarõ 30 dolayõnda yõkõcõ deprem, çok sayõda taşkõn ve yer
kaymasõ olmuş, bu doğal afetlerde 400.000 adet dolayõnda yapõ ve 75.000 adet dolayõnda can
kaybõ olmuş, fakat bu olaylar, insanlarõn çevrelerine karşõ olan duyarlõlõk ve sorumluluklarõnõ,
yaşadõğõmõz bu son depremler kadar hatõrlatamamõş ya da gündemde tutamamõştõr. Bunun en
acõ örneği, bundan önceki depremlerde, tekrar tekrar gündeme gelen doğal afetlerin etkisini en
aza indirme gereksinimi hemen her doğal afetten sonra en fazla bir ay gündemde kalmõş ve
sonra geri plana itilmiş ve daha sonrasõnda da unutulup gitmiştir.
Bazõ doğal olaylarõn (depremin) oluşumunu engelleyemeyeceğimize göre, onlarõn afetlere
dönüşmesini, olaylar öncesinde alõnacak bilimsel önlemlerle engellemek, en azõndan etkilerini
en aza indirgemek, günümüz bilgi çağõnda, yapõlmasõ kaçõnõlmaz bir zorunluluktur. Bu husus
aynõ zamanda sağlõklõ, düzenli ve güvenli bir kentleşmenin de olmazsa olmaz gereklerinden
biridir. Bunun için:
-

Üzerinde yaşadõğõmõz çevreyi (şehir, kasaba, köy, okul, ev, fabrika vb.) ve bunlarõn
üzerinde kurulu bulunduklarõ doğal çevrenin (yerin) jeolojik yapõsõnõ, bileşimini, değişik
fiziksel özelliklerini ve yapay çevre (her türlü yapõlaşma alanõ) ile doğal çevre (yerzemin) arasõndaki dinamik-statik etkileşmeyi çok iyi bilmemiz ve gerekli önlemleri doğal
olaylar afete dönüşmeden önce almamõz gerektiğine inanmalõyõz.

-

Yer seçimini, imar planlarõnõn hazõrlanmasõnõ ve yapõ tasarõmõ çalõşmalarõnõ, bilimsel veri
õşõğõnda, jeolojik yapõ, zemin özellikleri ve parametrelerini temel alarak sürdürüp
sonuçlandõrmalõyõz. Ekonomik ve can kaybõ yönünden büyük boyutlu afetlerin etkisini en
aza indirgeyecek, sağlõklõ, düzenli ve güvenli bir kentleşmeye zemin hazõrlayacak Yer
Seçimi ve Denetimi konusunun ilk kez VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ'nda kapsamlõ
olarak ele alõnmasõ, bu açõdan özel bir öneme sahiptir ve sevindiricidir.
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2. MEVCUT DURUM
2.1. TÜRKİYE’DE DURUM
Yer seçimi, 7269-1051 Sayõlõ yasada ve çok sayõdaki genelgede (6817.,8317, 5805) konu
edilmiştir. Ancak bu yasa ve genelgelerdeki anlamõ ile Yer Seçimi hep afetzedeler için
düşünülmüş (7269-1051 sayõlõ yasanõn 1b. maddesi), bu nedenle de Yer Seçimi, doğal olaylar
afete dönüşüp önemli ekonomik ve can kaybõna yol açtõktan sonra gündeme gelmiş, bölgesel
değil yerel (mevzii) olarak yapõlmõş; doğal olaylar olup afete dönüşmeden değil afetlerden
sonra, güvenli-düzenli-sağlõklõ yerleşim alanlarõ (kentler) kurulmadan önce değil, aksine
sağlõksõz-çarpõk kentleşme ve ilgili sorunlar ortaya çõktõktan sonra ve nihayet gelecek için
değil, kõsa vadeli ve dar kapsamlõ olarak uygulama alanõ bulmuştur. Diğer taraftan afetzedeler
için kendi köy ve belediye sõnõrlarõ içinde yapõlacak yeni yerleşme yeri seçimi işi için İç İşleri
ve İmar Bakanlõğõ' na görev verilirken, Yer Seçimi konusu ile ilgileri olduğu düşünülerek de,
Yer Seçimini yapacak heyette ayrõca DSİ, Maliye Bakanlõğõ, Köy İşleri ve Kooperatifler
Bakanlõğõ, Toprak-Su Genel Müdürlüğü, İl İmar Müdürlüğü, Milli Eğitim ve Sağlõk ve Sosyal
Yardõm Bakanlõğõ gibi kurumlardan da temsilcilerin bulunmasõ öngörülmüştür (T.C. İmar
İskan Bakanlõğõ Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Dosya No. 052 / 715, Konu: Yer Seçimleri;
tarih: 1 Ocak 1983). Görüldüğü gibi yer seçimini yapacak heyet, temsilci açõsõndan oldukça
geniş tutulurken, heyet temsilcilerinin konu ile ilgili yeterli teknik bilgi ve eğitimi alõp
almadõklarõ fazla irdelenmemiş; bu konuda deneyimli insan gücü ve teknik donanõmõ
artõrmaya yönelinmemiş, geleceğe dönük bölge planlamasõna gidilmemiş ve en acõsõ "her tür
zeminde yapõ yapõlõr" şeklindeki bilimsellikten uzak bir düşünce tarzõ benimsenmiştir. Diğer
taraftan, yer seçilmeden ya da yer seçiminden kaynaklanan sorun, konuyla ilgili yasa
yetersizliğinden değil, aksine mevcut yasalarõn zamanõnda ve yerinde etkin bir biçimde
uygulanamamasõndan çözümsüz kalmõştõr. Örneğin, 3621 sayõlõ Kõyõ Kanunu yürürlükte
olmasõna karşõn, bugün kõyõlarõmõzõn hemen hemen büyük bölümü yoğun kentsel ve sanayi
yerleşimi altõndadõr. Yine 1. dereceden sulak tarõm alanlarõnõn büyük kesimi (Örneğin
Sakarya, Bursa, Bolu, Gölcük, Antalya, Yalova, Düzce, Erzincan, Burdur, Altõnova, Gediz
vb.) de benzer kaderi paylaşmaktadõr. Nitekim 17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye (Kuzeydoğu
Marmara) ve 12 Kasõm 1999 Dağdibi (Düzce-Bolu) depremlerinde en büyük yõkõm,
ekonomik ve can kaybõ bu tür alanlarda olmuştur. Çünkü bu alanlar, aktif faylanma sonucu
oluşmuş ve oluşumunu sürdüren, yeraltõ su seviyesi yüzeye yakõn ve her türlü yerleşim ve
yapõlaşma için elverişli olmayan gevşek zeminlerdir ve birden çok doğal olayõn potansiyel
yeridir.
Günümüzde kamu kuruluşlarõ kendi yatõrõmlarõnda (özellikle büyük boyutlu mühendislik
yapõlarõ için) yer seçimini ve denetimini kendileri yapmaktadõr. Özel Sektör büyük
yatõrõmlarõnda yer seçimine bir dereceye kadar önem vermektedir. Ancak altyapõ, kent
planlamasõ ve konut yapõmõnda ise Yer Seçimi ve Denetimi hemen hemen yok denecek kadar
azdõr, başka bir deyişle göz ardõ edilmiş durumdadõr. Bunun en acõ örneği 17 Ağustos 1999
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Gölcük-Arifiye (Kuzeydoğu Marmara) ve 12 Kasõm 1999 Dağdibi (Düzce-Bolu)
depremlerinde Gölcük, Sakarya, Gölyaka, Düzce, Kaynaşlõ ve Bolu il merkezlerinde yaşanan
ağõr hasar-yõkõm ve yüksek can kaybõ ile bir kez daha kanõtlanmõştõr. Bu doğal afetlerde
yalnõzca normal konutlar değil, sanayi tesisleri ve TEM Otoyolu gibi büyük mühendislik
yapõsõ da yer yer ağõr hasar görmüştür. Çünkü otoyol birkaç noktada aktif fay tarafõndan
kesilmiş ve yanal yönde yer değiştirmiştir. Bu arada belirtilmelidir ki, Ankara-İstanbul TEM
Otoyolu'nun yaklaşõk 250-300 km' lik bölümü, Kuzey Anadolu Fay Zonu gibi, deprem riski
sõk ve yüksek bir kuşak içinde bulunmaktadõr. Bu örnek bile tek başõna, Yer Seçimi ve
Denetimi’nin günümüzdeki durumunu gözler önüne sermeye yeter ve artar. Son depremler
gerek kamu, gerek özel kesim yatõrõmlarõnda ve gerekse normal kentleşme ve konut üretimine
dönük imar planlarõnõn hazõrlanmasõnda Yer Seçimi ve Denetimi'nin nedenli önemli olduğunu
bir kez daha gündeme getirmiştir. Nitekim 2 Eylül 1999 tarih ve 23804 sayõlõ Resmi Gazetede
yayõmlanan "3030 Sayõlõ Kanun Kapsamõnda Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği'nde
Değişiklik Yapõlmasõna Dair Yönetmelik" soruna ciddi olarak bakõşõn bir belgesidir. Ancak
konu, ilgili tüm taraflarõn katõlõmõ ile ayrõntõlõ biçimde tartõşõlõp olgunlaştõrõlmamõş ve
çoğunluğun görüş ve önerilerini almamõştõr. Bu eksikliğin bilincinde olan VIII. Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ İnşaat, Müteahhitlik, Mühendislik ve Teknik müşavirlik Özel İhtisas
Komisyonu, konuyu gündeme getirmiş, Yer Seçimi ve Denetimi Alt Komisyonu'nu
oluşturarak bu konuda bir raporun hazõrlanmasõna ilk kez öncülük etmiştir.
2.2. DÜNYADA DURUM
Dünyada doğal afet zararlarõnõn azaltõlmasõna dönük ilk adõm, Birleşmiş Milletler tarafõndan
1990-2000 yõllarõnõ "Doğal afet Zararlarõnõn Azaltõlmasõ On Yõlõ" ilan edilmesi ile atõlmõştõr.
Birleşmiş Milletler, ulusal kurum ve kuruluşlar, mühendislik bürolarõ ve jeolojik örgütler,
deprem ve tsunami gibi büyük boyutlu, sõnõr tanõmaz doğal afetlerin zararlarõnõ en aza
indirmek için ortak çalõşma programlarõ hazõrlamõşlardõr. Bu bağlamda Tsunami Uyarõ
Sistemleri geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Çünkü Tsunami, su altõnda oluşan
depremlerin yol açtõğõ ve zaman zaman kõyõlarda doğal afetlere dönüşen bir başka doğal
olaydõr. Tsunami, aynõ deprem gibi, denize kõyõsõ olan ve deprem kuşağõ içinde bulunan tüm
ülkeler için ciddi bir sorundur. Aynõ çalõşmalar kapsamõnda, Tsunami Uyarõ Sistemleri gibi,
Deprem Uyarõ Sistemleri de geliştirilmiş ve özellikle Japonya' da 25 yõldõr uygulanmaktadõr.
Birleşmiş Milletlerin bu konudaki çalõşmalarõ kabuk içindeki P ve S gibi deprem dalgalarõnõn
hõzlarõnõ kullanarak kõsa süreli uyarõ sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemiştir. Büyük bir
deprem olduğunda sõkça yerleştirilmiş yerel sismograf ağõ tarafõndan elde edilecek odak yeri
ve deprem oluş zamanõ kayõtlarõ bilgisayar aracõlõğõ ile hõzlõ biçimde (örneğin 4 saniyede)
belirlenip telefon yada radyo hattõ aracõlõğõ ile uzak mesafelere iletilecektir. Hasar yapõcõ "S"
dalgalarõ P dalgalarõndan daha sonra oluşacağõ için, özellikle depremin etkisini artõracak
sistemler (elektrik, su, havagazõ, ilaç ve silah depolarõ vb.) daha önceden kapatõlmõş olacaktõr.
Benzer çalõşmalar yapõlar üzerinde de sürmektedir. Örneğin ABD, Yeni Zelanda ve Japonya'
da yapõlan çalõşmalar, tek ya da çift katlõ ahşap evlerin, bir deprem sõrasõnda en güvenli yapõ
olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşõn, yapõlarõn güçlendirilmesi ya da aynõ yerde yeniden
yapõlmasõnõn, sismik risk azaltma çalõşmalarõnda, büyük ekonomik kayba yol açtõğõ
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görülmüştür. Yine aynõ çalõşmalarda, eski ve onarõlmõş yapõlarõn en büyük sismik risk altõnda
olan yapõlar olduğu ortaya konmuştur.
Diğer taraftan ABD' de belirli bölgelerin ve tüm yerleşim alanlarõnõn zemin titreşim tehlike
haritalarõ hazõrlanmaktadõr. Bu haritalar belirli bir zamanda sismik şiddet parametrelerinin,
örneğin ivmenin, aşõlõp aşõlamayacağõ ile ilgili bilgiler içermektedir. Bir bölge ya da yerin
Sismik Risk Haritasõ’ nõn hazõrlanmasõ yapõlõrken, daha önce, tarihsel deprem ve onlarõn
şiddet haritalarõ esas alõnõrken, bugün bu yaklaşõm tümüyle değişmiş olup, bu haritalarõn
hazõrlanmasõnda aktif faylar faylara uzaklõk ve bu faylar boyunca oluşan değişik büyüklükteki
depremlerin oluşum sõklõklarõ temel öge olarak alõnmaktadõr.
Doğal olaylarõn etkisini en aza indirme çalõşmalarõnda, 17 Ekim 1989 Loma Prieta
depreminden çõkarõlan dersler de gündeme gelmiştir. Bu deprem sõrasõnda elektrik trafolarõ,
su, kanalizasyon, iletişim ve taşõma hatlarõnõn sismik davranõşlarõ çok ilgi çekici olmuştur.
Örneğin deprem kaynağõndan 70 km uzakta bulunan elektrik sisteminde oluşan ağõr hasar,
yapõm tekniğinden çok zemin türü ve yer seçiminin önemini bir kez daha gündeme
getirmiştir. Benzer şekilde, yükselen emlak fiyatlarõ, kõyõ dolgusu yoluyla arazi kazanõmõnõ
teşvik etmiş ve sonuçta nüfus yoğunluğunun artmasõna yol açmõştõr. 1923 Kanta depreminde,
7.9 büyüklüğündeki bir depremin neden olduğu zemin sõvõlaşmasõ, şehrin 69 km2'lik dolgu
zemini üzerinde yer alan tüm yapõlarõn ve yukarõda sözü edilen tüm hayati sistemlerin
çökmesi ile sonuçlanmõştõr. Nitekim 17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye depremi sõrasõnda da,
özellikle Gölcük'te ve Değirmendere'de önemli hasarõn nedeni dolgu zeminler olmuştur.
Özellikle 1. ve 2. Derece deprem kuşaklarõ içinde yer alan tüm gelişmiş ülkelerde, başta
Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya gibi ülkelerde, doğal afetlerden ve aşõrõ
yüklemeden kaynaklanacak büyük boyutlu ekonomik ve can kaybõnõn en aza indirgenmesi
için, her türlü yapõlaşmada (yerleşim, konut, sanayi, alt yapõ vb.) Yer Seçimi ve Denetimi
zorunlu hale getirilmiş ve bu zorunluluk yasalarla güvence altõna alõnmõştõr. Ülkemizde de bu
konu ile ilgili yasa ve yönetmelikler, tüm gerçekleri yansõtmasa bile, vardõr. Ancak, ABD, Çin
ve Japonya' da yasalar etkin biçimde uygulanõrken, bizde çoğun göz ardõ edilmiş ya da fazla
önem verilmemiştir. Bu önemsemezliğin faturasõ ise tüm toplum katmanlarõ tarafõndan ağõr
ödenmiş ve böyle giderse ödenmeye devam da edilecektir. Ancak biz, 17 Ağustos 1999
Gölcük-Arifiye (Kuzeydoğu Marmara) ve 12 Kasõm 1999 Dağdibi (Düzce-Bolu)
depremlerinin, Yer Seçimi ve Denetimi konusunun ciddi biçimde ele alõnmasõ ve ödünsüz
uygulanmasõnda bir dönüşümün başlangõcõ olacağõ ümidini taşõmaktayõz.
2.3. ARZ VE TALEP DURUMU
Gelişmekte olan ülkemizde, hõzla artan nüfusa daha güvenli ve sağlõklõ bir gelecek sağlamak
için tarõm toplumundan sanayi toplumuna geçme çabalarõna hõz verilmiştir. Bu ise bir taraftan
sanayi ve altyapõsõ için, diğer taraftan da konut ve yerleşim için gerek duyulan arsa ve
arazilere talebi artõrmõştõr. Bu gereksinimleri karşõlamak için yapõlan plan ve
projelendirmelerde dikkate alõnmasõ gereken iki önemli kriterden birisi üretimin ekonomik
boyutu diğeri de sağlõklõ yer seçimi olmasõ gerekirken, işin hep ekonomik boyutu ön planda
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tutulmuş, sağlõklõ-güvenli yer seçimi ise ya ikinci planda kalmõş ya da çoğun olduğu gibi göz
ardõ edilmiştir. Böylece bir taraftan 1. derece tarõm alanlarõ ve kõyõ alanlarõmõz büyük ölçüde
betonlaşmõş, diğer taraftan da, bir doğal olay anõnda ağõr ekonomik ve can kaybõna yol açacak
çarpõk yapõlaşma ortaya çõkmõştõr. Bu durum, arz yönünde sağlõklõ gelişimi engellemiştir.
2.4. TEKNOLOJİ, UZMAN VE REKABET EDEBİLİRLİK
Sağlõklõ düzenli ve güvenli yapõlaşma konusunda gereksinim duyulan her tür teknoloji
ülkemizde vardõr. Ayrõca bu teknolojiyi etkin olarak kullanabilen, konularõnda dünya
ülkeleriyle yarõşabilen uzman ve uzman kuruluşlar da (üniversite, özel kuruluş ve kamu
kuruluşlarõ) mevcuttur. Ancak kamuya ait projelerde, yalnõzca kamu personelinin görev
yapmasõ, dõşarõya açõlmamasõ nedeniyle rekabet ortamõ, özel sektör ve belediyeler düzeyinde
kalmaktadõr.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3.1. SORUNLAR
-

Mevcut yasa ve yönetmeliklerde, Yer Seçimi ve Denetiminin ve bu işi yapacak uzman
kişi ya da kişilerin tanõmõ doğru olarak yapõlmamõştõr. Yer Seçimi, kapsamõ ve gerekliliği
her meslek grubuna göre değişik algõlanmaktadõr. Hatta yer seçiminin gereksiz olduğunu
bile savunan meslekler vardõr. Benzer şekilde, mevcut yasa ve yönetmeliklerde, yer
seçiminin kim ya da kimler ya da hangi meslek gruplarõ tarafõndan yapõlacağõ da açõk
değildir. Çoğun yer seçimi, bu kapsama giren konularda eğitim-öğretim almamõş ya da
çok eksik almõş kimseler tarafõndan yapõlmaktadõr. Bu ise önemli yanlõşlõk ve eksikliklere
ve hatta doğal olaylarõn afetlere dönüşmesine yol açmaktadõr.

-

Genel olarak, günümüzde büyük boyutlu kamu ve özel kuruluş yatõrõmlarõ (otoyol, baraj,
tünel, liman, metro, hastane, okul vb.) dõşõnda yer seçimine gereken önem
verilmemektedir. Özellikle kentlerin kurulmasõ, konut ve altyapõ konularõnda, Yer Seçimi
ve Denetimi hemen hemen göz ardõ edilmiş ya da doğru, etkin, belirli standartta ve
zamanõnda yapõlmamõştõr. Bu durum, yapõlaşmada yer seçimi ve denetiminin ne kadar
önemli olduğunun bilinmemesinden kaynaklanmaktadõr. Bu konuda henüz bir toplum
bilinci gelişmemiştir.

-

Yer seçimi disiplinler arasõ bir çalõşmayõ zorunlu kõlmaktadõr. Hal böyle iken, yer
seçimi ve denetiminin etkin olarak yapõlacağõ belediyeler, ilgili bakanlõklar, kamu
kuruluşlarõ ve özel kuruluşlarda, iyi yetişmiş, deneyimli ve yeterli sayõda uzman istihdam
edilmemektedir. Bu durum, yer seçimi konularõnda eğitim-öğretim veren üniversitelerin
ilgili bölümlerinden (Jeoloji, Jeofizik, Şehir Bölge Planlama, İnşaat vb.) mezun olan
mühendislerin ilgi alanlarõ dõşõnda çalõşmalarõna ve deneyim kazanamamalarõna, ya da
işsiz kalmalarõna yol açmaktadõr. Günümüzde, belediyeler, ilgili bakanlõk ve kamu
kuruluşlarõnda Yer Seçimi ve Denetimi konusunda yeterli ve deneyimli uzman
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bulunmamasõ, bu bakõmdan gerçekçi değildir. Bu eksiklik, bir kaç sene içinde amaca
dönük meslek içi bir eğitimle giderilebilir.
Özetle yukarõda belirtilen sorunlar, ülkemizdeki çarpõk yapõlaşmanõn ve doğal bir olay
karşõsõnda uğradõğõmõz yüksek can ve ekonomik kaybõn önemli nedenleri arasõndadõr.
Çözüm Önerileri
Yer Seçimi ve Denetimi’nin amacõ, genelde doğal olaylarõn felakete dönüşmesini önlemek ve
böylece insanlarõn daha güvenli, düzenli ve sağlõklõ bir çevrede yaşamalarõnõ ve her tür
faaliyetlerini yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde sürdürmelerine ekonomik ölçütler içinde
olanak sağlamaktõr. Bunun için:
-

Tüm yapõlaşmada (yerleşim, altyapõ, sanayi, mühendislik yapõlarõ vb.), yapõlaşma öncesi
Yer Seçimi ve Denetimi zorunlu kõlõnmalõ ve bu husus yasalarla güvence altõna
alõnmalõdõr.

-

Yer Seçimi ve Denetiminin ne denli gerekli olduğu bilinci toplumun tüm kesimlerine
(kamu, özel sektör, asker, sivil vb.) açõk biçimde ve sürekli olarak anlatõlmalõdõr.

-

Her tür yapõlaşmada Yer Seçimi ve Denetimi Raporunun hazõrlanmasõnõn, bölgesel
planlama yapõlmadan ve yapõlaşma ruhsatõ verilmeden önce tamamlanmasõ zorunlu hale
getirilmelidir. Toplu Konut İdaresi, Bayõndõrlõk İskan Bakanlõğõ ve Belediyelerce
yerleşime açõlacak alanlarda, bölgesel ve yerel ölçekli Yer Seçimi ve Denetimi
çalõşmalarõ tamamlanmadan önce diğer çalõşmalara geçilmemeli; kredi ve benzeri
olanaklar sağlanmamalõdõr. Benzer şekilde, sanayi tesisi, ya da sanayi bölgeleri
planlanõrken Yer Seçimi ve Denetimine öncelik ve zorunluluk getirilmelidir.

-

Yer Seçimi ve Denetimi’nin yapõlmadõğõ, eksik ya da yanlõş yapõldõğõ yerlerde, gelecekte
doğacak her türlü kayõptan, bu çalõşmayõ yapmayan, yaptõrmayan (göz ardõ eden) ya da
eksik ve yanlõş yapan kişi, kişiler ve kuruluşlar (Özel, tüzel, kamu vb.) sorumlu tutulmalõ
ve kayõplar onlardan tazmin edilmelidir.

-

Yer Seçimi ve Denetimi ile ilgili olarak mevcut yasalar ilgili tüm taraflarõn katõlõmõ ile
revize edilmeli ya da yenisi hazõrlanmalõ; yasalar etkin biçimde uygulanmalõdõr.

80

http://ekutup.dpt.gov.tr/insaat/oik582.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İnşaat, Mühendislik, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri ÖİK Raporu

4. EKLER
YER SEÇİMİ NEDİR VE NASIL YAPILMALIDIR?
Yer Seçimi: her türlü yapõlaşma (konut, altyapõ, mühendislik, sanayi, okul, hastane vb.) için
gerekli, çeşitli doğal olaylarõn (deprem, taşkõn, kütle hareketleri, çõğ, tsunami, rüzgar, hortum
vb.) yõkõcõ etkilerine karşõ dayanõklõ, güvenli, sosyal ve ekonomik bakõmdan elverişli yerlerin
araştõrõlõp saptanmasõ amacõyla yapõlan çalõşmalarõn tümüne verilen addõr.
Yer Seçimi İçin Yapõlmasõ Gerekli Çalõşmalar:
Yer Seçimi için gerekli çalõşmalar üç ana grupta toplanõr.
A. Ön Büro Çalõşmalarõ:
1.
2.
3.
4.

Önceki çalõşmalarõn derlenmesi,
Bölgesel ölçekli hava fotoğraflarõ ve uydu görüntülerinin incelenmesi,
Arazi araç-gereçlerinin temini çalõşmalarõ,
Yer Seçimi yapõlacak bölgeyi tanõmaya dönük, ön arazi teknik gezisi
düzenlenmesi,
5. Ön çalõşmalarõn değerlendirilmesi ve durum saptamasõ (sorun ve önceliklerin
belirlenip çözüm yöntem ve yollarõnõn önerilmesi).
B. Bölgesel ölçekli (1/100 000; 1/25 000, 1/10 000) Yerüstü Arazi Çalõşmalarõ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Genel jeolojik çalõşmalar
Bölgenin depremselliğine dönük çalõşmalar
Kütle hareketlerine ve ilgili yapõlara dönük çalõşmalar
Hidrolojik (akarsularla ilgili) çalõşmalar
Hidrojeolojik (yeraltõ sularõ ile ilgili) çalõşmalar
Genel zemin gruplarõnõ belirleme çalõşmalarõ
Maden sahalarõnõ belirleme çalõşmalarõ
Doğal yapõ malzemelerini (kum, çakõl, kil vb) ve dağõlõmõnõ belirleme
çalõşmalarõ
9. Topoğrafik-morfotektonik çalõşmalar
10. Yerleşme ve nüfus yapõsõ çalõşmalar
11. İklim çalõşmalarõ
12. Orman ve bitki örtüsü çalõşmalarõ
13. Potansiyel kirlilik çalõşmalarõ
14. Doğal – Tarihi Sit Alanlarõ ve Kõyõ Alanlarõnõ belirleme çalõşmalarõ
15. Tarõm alanlarõnõ belirleme çalõşmalarõ.
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(1/5 000, 1/1 000) Yerüstü ve Yeraltõ Arazi

1. Yerleşme ve nüfus yapõsõ çalõşmalarõ
2. Jeofizik çalõşmalarõ (yapõ ve zemin etkileşim değerlerini belirleme
çalõşmalarõ)
3. Sondaj çalõşmalarõ
4. Penetrasyon deneyleri
5. Yerinde arazi deneyleri
6. Doğal yapõ malzemeleri çalõşmalarõ
7. Gözlem çukurlarõ ve yarma çalõşmalarõ
8. Laboratuvar deneylerine dönük örnekleme çalõşmalarõ
9. Mikrobölgelendirme çalõşmalarõ
D. Laboratuar Çalõşmalarõ:
Zemin mekaniği deneyleri
Dayanõmlõlõk deneyleri
Doğal yapõ malzemeleri deneyleri
Sõvõlaşma deneyleri
Geçirimlilik-gözeneklilik deneyleri
Zemin tanõmlama ve gruplama deneyleri
E. Son Büro Çalõşmalarõ
1. Tüm çalõşmalarõn değerlendirilmesi
2. Yer seçimi raporunun yazõlmasõ
Ön Büro Çalõşmalarõ.
Bölgesel küçük ölçekli ve yerel büyük ölçekli çalõşmalara baz oluşturmak ve ilgili alandaki
mevcut durum ve sorunlarõ (eğer varsa) saptamak, başka bir deyişle, yer seçimini daha kolay,
kõsa sürede ve sağlõklõ biçimde yapabilmek için önceliklerin ve uygulanacak yöntemlerin
belirlenmesi çalõşmalarõdõr. Bunun için, o bölgede ya da alanda daha önce yapõlmõş çalõşmalar
derlenir. O bölge küçük ölçekli hava fotoğraflarõ, uydu görüntüleri ve topoğrafik haritalarõ
yardõmõ ile, topoğrafik, eğim, ulaşõm, bitki örtüsü, kütle hareketleri, yerüstü sularõ, sit ve kõyõ
alanõ gibi parametreler açõsõndan bir ön ve yaklaşõk değerlendirmeye tabi tutulur. Hatta gerekli
durumlarda bölgeye kõsa süreli bir teknik gezi düzenlenir. Böylece, yer seçiminin ana öğesini
oluşturan bölgesel ölçekli ve ayrõntõlõ arazi çalõşmalarõnõn (B) esaslarõ ve yöntemleri
belirlenmiş olur.
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Bölgesel Ölçekli (1/100.000, 1/50.000, 1/25.000, 1/10.000) Yerüstü Arazi
Çalõşmalarõ
B1- Genel Jeolojik Çalõşmalar:
İncelemeye konu olan alan ya da bölgede yüzeyleyen tüm kayalar, süreksizlikler ve
diğer jeolojik yapõlar (katman, yapraklanma, eklem fay, kõvrõm, dayk, sil, stok,
lineasyon, blok v.b.) 1/25.000 ölçeğinde haritalanõr. Haritaya alõnan ve alõnamayan
tüm kaya birimleri ve yapõlarõn çeşitli özellikleri (stratigrafik, yapõsal, sedimantolojik,
petrografik, fiziksel) , bilişimleri, kalõnlõklarõ, boyutlarõ, oluşumlarõ, oluşum ortamlarõ,
oluşum zamanlarõ, kökenleri v.b. hakkõnda ayrõ ve ayrõntõlõ bilgi toplanõr. Sonuçta bir
Jeoloji Haritasõ hazõrlanõr. Ayrõca, kayalarõn yerüstü ve yeraltõ uzanõmlarõnõ,
birbirleriyle olan stratigrafik-yapõsal ilişkileri ve istiflenme türlerini gösteren Jeolojik
Dikme Kesitleri ve Jeoloji Enine Kesitleri hazõrlanõr. Gerekli durumlarda, fasiyes
dağõlõmõ ve kalõnlõklarõnõ belirlemek ve göstermek için Karşõlaştõrmalõ Fens
Diyagramlarõ hazõrlanõr. Benzer şekilde, çeşitli zayõflõk düzlemlerinin (eklem, fay,
kõvrõm, yapraklanma, katman, damar v.b.) boyutunu (uzunluk, genişlik, sõklõk, aralõk,
derinlik), genel gidiş-doğrultusunu, eğim yönü ve miktarõnõ gösteren diyagramlar (Gül
Diyagramõ, Histogram, Contour Diyagramõ v.b.) hazõrlanõr; türleri ve kinematik
analizleri yapõlõr. Tüm bu çizim ve haritalarda standart semboller ve şekil altõ
açõklamalarõ kullanõlõr.
B2- Bölgenin Depremselliğine Dönük Çalõşmalar:
Büyüklüğü 7 ve daha yukarõ olan depremler, merkezi episantõr olmak üzere yarõ çapõ
~100 km olan dairesel bir alan içinde yõkõm ile sonuçlanan hasara neden olabilir. Bu
durum en son olarak 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasõm 1999 Gölcük-Arifiye ve Dağdibi
(Düzce-Bolu) depremleriyle bir kez daha kanõtlanmõştõr. Bu nedenle yalnõzca
incelemeye konu alanõn değil, onun yakõn çevresini de içine alan çok geniş bir
bölgedeki tüm faylar 1/25.000 ölçeğinde haritalanmalõdõr. Daha sonra faylarõn türü,
aktif olup olmadõklarõ, boyutarõ, hangi büyüklükte deprem oluşturduklarõ ve gelecekte
oluşturup oluşturmayacaklarõ, sismik boşluk niteliği taşõyõp taşõmadõklarõ ayrõntõlõ
biçimde incelenir. Ayrõca, faylarõn türünü belirlemek için fay düzlemleri ile ilgili
ölçümler yapõlõr ve analiz edilir. Faylarõn geçmişte ve hangi aralõkta deprem
oluşturduklarõ da, paleosismik (tarihsel) deprem çalõşmalarõyla (Hendek
çalõşmalarõyla) belirlenmelidir. Böylece bir taraftan tarihsel depremler, diğer taraftan
güncel deprem episantõr dağõlõmõ ve onlara kaynaklõk eden faylarõ içeren ve depremfay ilişkisini gösteren Sismotektonik Haritalar hazõrlanmalõdõr. Diğer taraftan,
depreme kaynaklõk eden faylar, faylara olan uzaklõk, bu faylarõn kaynaklõk ettiği orta
ve büyük depremlerin yinelenme aralõklarõ ve yol açtõklarõ hasar baz alõnarak Deprem
Risk Haritalarõ hazõrlanmalõdõr. Benzer çalõşmalarla, yapõlar üzerindeki ivme
değerlerinin aktif faylara olan uzaklõk ve deprem büyüklüğü ile nasõl değiştiği de
saptanmalõdõr. Böylece gelecekteki bir depremde, incelemeye konu olan alandaki ivme
değerleri önceden belirlenmiş ve gerekli önlem alõnmõş olur. Sonuçta, depremsellik
açõsõndan yapõlaşmanõn yasak olmasõ gerek alanlar belirtilmelidir.
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B3- Kütle Hareketlerine ve İlgili Yapõlara Dönük Çalõşmalar:
İnceleme alanõ ve çevresi kütle hareketleri (heyelan, krip, molz akmasõ, çõğ, kaya
düşmesi, vb.) yönünden de ayrõntõlõ olarak incelenmeli ve gerek varsa bu kütle
hareketleriyle oluşmuş yapõlar ve kütle hareketi potansiyeli taşõyan alanlar 1/25.000
ölçeğinde haritalanmalõ. Ayrõca kütle hareketinin büyüklüğü, etkilediği ve
etkileyebileceği alanlar, türü; ana kayma-akma düzleminin derinliği, eğimi de
saptanmalõ ve sonuçta tüm bunlarõ içeren bir harita, genel ve yaygõn kullanõlan adõyla
Heyelan Haritasõ hazõrlanmalõdõr. Sonuçta kütle hareketlerinin nedenleri ve önleme
yöntem ve çalõşmalarõnõn neler olduğu da belirtilmelidir. Bu haritalar üzerinde,
yerleşime kesin olarak kapalõ olacak alanlar belirtilmelidir.
B4- Hidrolojik (Akarsularla ilgili) Çalõşmalar:
Hidrolojik çalõşmalarda, incelemeye konu olan alan ve yakõn çevresinde, özellikle
taşkõn ve feyezanlara yol açabilecek boyuttaki tüm akarsularõn boyutlarõ, nitelikleri,
bölgedeki tektonik aktiviteye olan tepkimeleri (yatak değiştirmeleri, derine kazmalarõ,
ötelenmeleri, bataklõk ve seki oluşumlarõ, vb.), aşõndõrma ve taşõma güç ve dereceleri,
debileri ayrõntõlõ biçimde ve en azõndan 10 yõllõk bir zaman dilimi içinde yapõlacak
sürekli ölçüm ve analizlerle irdelenmeli ve sonuçta bir Orohidrografi Haritasõ
hazõrlanmalõdõr. Tüm bu değerlendirmeler õşõğõnda, akarsular tarafõndan akaçlanan
(drene edilen) alanlar, özellikle Kuvaterner yaşlõ alüvyon düzlükleri zemin türü
bakõmõndan sõnõflanmalõ ve yerleşime kesin kapalõ olacak alanlar bu haritalar üzerinde
belirtilmelidir.
B5- Hidrojeolojik (Yeraltõsuyu ile ilgili) Çalõşmalar:
Hidrojeolojik çalõşmalarda arazideki yeraltõsuyu varlõğõ araştõrõlacaktõr. Statik
yeraltõsuyu seviyesinin mevsimlere göre değişimi, akõş yönü, kimyasal bileşimi
(işletmeye elverişli yeraltõsuyu olup olmadõğõ), beslenme ve boşalma sahalarõ, varsa
kuyu ve kaynaklarla ilgili bilgiler ayrõntõlõ olarak araştõrõlacaktõr. Sonuçta tüm bu
bilgileri içeren bir Yeraltõsuyu Haritasõ hazõrlanacaktõr. Bu haritalarda ayrõca,
zeminin türüne ve yeraltõsuyunun yüzeye olan yakõn ve uzaklõğõna göre, deprem
sõrasõnda sõvõlaşma potansiyeli taşõyan ve taşõmayan alanlar belirtilecektir. Diğer
taraftan, yeraltõsuyunun yüzeyde ya da çok yakõn olmasõ durumunda, beton temas
suyunun kimyasal özelliklerinin (beton bozucu özelliklerinin) ve alõnmasõ gerekli
önlemlerin neler olduğu belirtilmelidir.

84

http://ekutup.dpt.gov.tr/insaat/oik582.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

İnşaat, Mühendislik, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri ÖİK Raporu

B6- Genel Zemin Gruplarõ Belirleme Çalõşmalarõ:
B1 de gerçekleştirilen ayrõntõlõ çalõşmalar sonucunda, inceleme alanõndaki zeminler bir
gruplamaya tutulmalõdõr. Bunlar: (a) tümüyle pekişip-çimentolanmõş sedimanter,
mağrasal ve metamorfik kayalardan oluşan kristalen ya da kaya zeminler, (b) kõsmen
pekişip-çimentolanmõş gevşek zeminler, (c) hiç pekişmemiş ve çimentolanmamõş
sediman zeminler, (d) suya doymuş gevşek zeminler ve (e) toprak zeminlerdir.
Sonuçta bu genel zemin gruplarõnõ ve dağõlõmõnõ gösteren Zemin Gruplarõ Haritasõ
hazõrlanmalõ ve bu haritalarda yapõlaşma bakõmõndan sakõncalõ olan alanlar, özellikle
sõvõlaşma potansiyeli ve zemin büyütmesi yüksek olan alanlar belirtilmelidir.
B7- Maden Sahalarõnõ Belirleme Çalõşmalarõ:
Yerleşim ya da yapõlaşma için öngörülen alanda, ekonomik değere sahip boyut ve
nitelikte bir madenin olup olmadõğõ ayrõntõlõ bir şekilde araştõrõlmalõdõr. Eğer böyle bir
maden oluşumuna rastlanõrsa, bu madenin işletilmesi sõrasõnda çevreye ve
yapõlaşmaya kötü etkilerinin olup olmayacağõ, eğer olacaksa, alõnmasõ zorunlu
önlemler de belirtilmelidir. Eğer etkin önlem alõnamayacaksa, öngörülen yerleşim ve
yapõlaşma alanõ değiştirilmelidir.
B8- Doğal Yapõ Malzemelerini ve Dağõlõmlarõnõ Belirleme Çalõşmalarõ:
İncelemeye konu olan alan ve yakõn çevresindeki doğal yapõ malzemeleri (kum, çakõl,
dolgu malzemeleri, yapõ taşõ, kil, vb.), nitelikleri, miktarlarõ, ulaşõm ve işletme
kolaylõklarõ ayrõntõlõ biçimde araştõrõlõr ve eğer varsa bu gibi doğal malzemenin
dağõlõmõnõ ve ulaşõmõnõ gösteren bir Doğal Yapõ Malzemeleri Haritasõ hazõrlanõr.
Ayrõca, bu doğal malzemelerin ekonomik değeri ömrü ve bunlarõn işletilmesinin,
çevreye ve yapõlaşmaya etkileri de ayrõntõlõ olarak belirtilir.
B9- Topoğrafik ve Morfotektonik Çalõşmalar:
Topoğrafya başka bir deyişle yüzey biçimi tekdüze (homojen) olmayõp değişik biçim,
yükseklik ve derinliktedir. Bunlar dağlar, ovalar, vadiler, yaylalar, kumullar,
sekilerdir. Bunlar değişik dõş etkenlerin (iklim, akarsu, aşõnõm, taşõnma, depolanma,
v.b.) ve iç etkenlerin (volkanizma, aktif faylanma, oturma, çökme, kayma, v.b.) tek tek
ya da birlikteki etksiyle oluşmuş yapõlardõr. Yine bunlarõn çoğunluğu aşõnõm ve
tektonizmaya bağlõ olarak gelişmiş ya da gelişimini sürdüren yapõlardõr. Özellikle
sekiler, taraçalar, fay havzalarõ, fay vadileri ve kumullar bunlarõn en çarpõcõ
örnekleridir. Aktif faylanmaya bağlõ olarak yüzey biçimi sürekli değişmekte, yamaç
eğimi artmakta, akarsular yataklarõnõ değiştirmekte, derine kazmakta, önceki
yataklarõnõ daha yükseklerde bõrakmakta (taraçalar) ve birbirleriyle zaman zaman
birleşerek değişik yüzey biçimlerinin oluşumuna yol açmaktadõr. Tüm bu yüzey
biçimleri, eğim dereceleri, eğim yönleri (özellikle jeolojik süreksizliklerin eğim yönü
ile yamaç eğim yönü ilişkisi) yer seçimi ve yapõlaşmada önemli etkendir. Bu nedenle
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tüm yüzey biçimleri, dağõlõmlarõ ve yamaç eğim derecelerini ve eğime göre yamaç
sõnõflamasõnõ gösteren Morfotektonik ve Eğim Haritalarõ hazõrlanmalõdõr. Bu
haritalarda, morfotektonik yapõnõn türü, boyutu, aktif olup olmadõğõ ve eğim derecesi
ve yönü temel alõnarak, yapõlaşma açõsõndan sakõncalõ alanlar kesinlikle belirtilmelidir.
B10- Yerleşme ve Nüfus Çalõşmalarõ:

-

Yer Seçiminde ve Denetimi’nde en önemli koşullardan biri de her düzeyde ulusal,
bölgesel, kentsel, gerçekçi bir planlama mekanizmasõnõn oluşturulmasõdõr. Bu nedenle
ilk aşamada tüm Türkiye için geleceğe ilişkin bölgesel, kentsel nüfus kestirimlerinin
yapõlmasõ gereklidir. İkinci aşamada ise mevcut ve potansiyel arsa envanterinin
saptanmasõ her düzeyde planlama kararlarõnõn veri tabanõnõ oluşturacaktõr. Uzaktan
algõlama, coğrafi bilgi sistemlerinin kurulmasõ ve etkin olarak işletilmesi teşvik
edilmelidir. Yer Seçimi ve Denetimine dönük olarak Yerleşme ve Nüfus Yapõsõ ile
ilgili aşağõdaki çalõşmalar yapõlmalõdõr:
a. Ülke düzeyinde getirilen hükümet politikalarõnda sektörel öncelikleri, destekleme
fiyatlarõ, yöresel yatõrõm teşviklerinin irdelenmesi, doğal kaynaklarõn kullanõmõnõ
etkilerken, nüfusu ve kullanõmlarõn yer seçimini de doğrudan etkilemektedir.
b. Nüfusun sosyo-ekonomik yapõsõ ve özellikleri
c. Ülkenin nüfus yapõsõ ve nüfusun alansal dağõlõmõ
d. Ülkemizdeki işgücü ve istihdam yapõsõ, istihdamõn sektörlerarasõ dağõlõmõ ve
mevcut işgücünün ülke düzeyindeki dağõlõm yapõsõ
e. Yer Seçimi aşamasõnda, kentsel toprak spekülasyonunu önleyecek yöntemlerin
seçilmesi ve yer seçiminden dolayõ ortaya çõkacak toprak rantõnõn kamunun eline
geçmesinin sağlanmasõ
f. Mevcut kentsel gelişme stratejilerine uygun olmasõ
g. Bölgenin sosyal yapõ özelliklerinin irdelenmesi
h. Alanõn idari yapõsõ
i. Alanlarõn mülkiyet durumu
j. Mevcut temel altyapõ ve hizmetlerinin varlõğõ ve erişim potansiyeli
Kadastro
İçme suyu kaynaklarõ (Bu bağlamda güvenli içme suyunun yeterli miktarda sunumunun
ve erişebilir olmasõ)
İçme suyu şebekesi
Kanalizasyon şebekesi (Yeterli kanalizasyon ve çevreye zarar vermeyecek atõk yönetimi)
Pis su arõtma
Yağmur suyu drenaj
Yollar
Elektrik, enerji (Sürdürülebilir enerji kaynaklarõna erişim)
Elektrik şebeke
Telefon santral
Telefon şebeke
Havagazõ-doğalgaz
Merkezi õsõtma
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- Toplu ulaşõm
- Çöp toplama sistemi
- Hastaneler
- Okullar
- Üniversiteler
- Yeşil alanlar
- Spor kompleksleri
- Mevcut konut alanlarõ
- Mevcut ticaret ve çalõşma alanlarõ
Alternatif yatõrõm alanlarõnõn proje geliştirme maliyeti açõsõndan karşõlaştõrõlmasõ.
Diğer yandan, Yer Seçimi kararlarõnõn oluşturulmasõnda çevre ve çevre değerleri de bir girdi
olarak alõnmalõdõr. Doğal kaynaklarõn korunmasõ, ayrõca ekonomik değerleri de bulunan doğal
verilerin korunarak biyolojik zincirin bozulmamasõ hususlarõnda hassas davranõlmalõdõr.
Çevreyi ve ekonomiyi birlikte sürdürülebilir kõlacak politika ve öneriler desteklenmelidir.
Bunun için:
-

Nüfus hareketlerinin ekonomik, toplumsal ve kültürel kaynaklarõnõn ulusal ve yöresel
düzeylerde belirlenmeli
Çevre sorunlarõnõn yoğun yaşandõğõ yörelerde, nüfus hareketlerinin yönlendirilmesine
yönelik eylemleri gerçekleştirilmeli
Ara ölçekli yerleşmeler geliştirilmeli, bu bağlamda taşõma kapasitesinin kentsel gelişme
politikalarõnda dikkate alõnmasõ, (Kentsel birimler için kabul edilebilir en üst nüfus ne
olmalõdõr? World Watch Enstitüsünün bu alanda öncü olarak yaptõğõ (Brown and
Jacobson 1987) çalõşmalarda 1 milyon nüfuslu bir kentin makul ve idare edilebilir
büyüklükte bir şehir olduğu ifade edilmektedir. Bu durum mevcut şartlara ve özellikle
kentin taşõma kapasitesine bağlõ olarak biraz değişebilir. Bu seviyenin altõndaki bir
nüfusta, nüfusun şehirde yoğunlaştõrõlmasõnõn getireceği avantajlarõn (su, elektrik, eğitim
gibi hizmetlerin daha ekonomik sağlanmasõ) ile kalabalõk ortamda bulunmanõn getireceği
dezavantajlardan fazla olmaktadõr. Doğru bir kentleşme için yöre sosyal, ekonomik,
demografik ve çevresel etkileri açõsõndan değerlendirilmeli, yerleşimler taşõma
kapasitelerine uygun biçimde planlamalõ ve uygulamalõdõr. Kalkõnma planlarõ, nüfus
dinamikleri, doğal kaynaklar, teknoloji ve kültürel davranõşlar arasõnda bir denge
kurulmasõna dikkat edilmelidir.

İklim Çalõşmalarõ:
Yerleşim alanõ ve yakõn çevresindeki iklim türü, yağõş (kar yağmur) süresi, miktarõ, egemen
rüzgar türü, hõzõ ve etkilerini belirlemeye dönük çalõşmalardõr. Yer Seçimi çalõşmalarõnda,
özellikle bu etkenlerin yapõlaşmaya ve yapõlaşma sonrasõ bölgenin egemen iklim türü, rüzgar
yönleri (özellikle hava akõm koridorlarõnõn değişip değişmeyeceği, eğer değişirse bunun
toplum yaşamõ üzerindeki etkilerinin neler olacağõnõn araştõrõlmasõ gereklidir. Başka bir
deyişle, yerleşme ve yapõlaşmanõn, bölgede bir hava ve su kirliliğine yol açõp açmayacağõ da
Yer Seçiminde çok önemli bir kriterdir.
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Orman, Bitki Örtüsü ve Doğal Yaşamõ Belirleme Çalõşmalarõ:
Yapõlaşma amaçlõ Yer Seçiminde dikkat edilecek önemli kriterlerden birisi de, ağaçsõ-otsu,
bitkiler ve ortama özgü hayvanlarõn oluşturduğu doğal topluluktur. Bunlar kendi aralarõnda bir
denge oluşturur ve o bölgedeki sağlõklõ yaşamõn önemli öğelerinden iklim, kütle hareketleri ve
aşõnõn (erozyon) gibi dinamikleri üzerinde etkilidir. Bazõ bitki ve hayvan türleri bazen da
belirli ülke, bölge ve yüksekliklere özgüdür ve varlõklarõyla o bölgeye gerek ekonomik, gerek
bilimsel ve gerekse doğal güzellik açõsõndan önemli değerler katar. Bu nedenle orman, bitki
örtüsü ve doğal yaşam, her türlü yapõlaşma öncesindeki Yer Seçimi aşamasõnda bir kriter
olarak dikkate alõnmalõdõr.
Potansiyel Kirlilik Çalõşmalarõ:
Hangi amaçla Yer Seçimi yapõlõrsa yapõlsõn, seçilen alan ve bölgenin kolayca kirlenip doğal
dengeyi bozacak ve sağlõklõ yaşamõ etkileyecek türde bir yer olmamasõna özen gösterilmelidir.
Örneğin dar uzun çöküntü alanlarõ (hava akõmõ koridorlarõ), büyük akarsular, içme suyu
havzalarõ (baraj, doğal tatlõ su gölleri vb.), geçirimli-çatlaklõ kayalardan ya da sedimanlardan
oluşan alanlar yapõlaşmaya açõlmamalõdõr. Çünkü bu alanlar kolayca kirlenir ve ileride yaşamõ
etkileyecek ağõr sorunlar yaratõr.
Doğal-Tarihi Sit Alanlarõ ve Kõyõ Alanlarõnõ Belirleme Çalõşmalarõ:
Doğal olarak çok uzun zaman içinde oluşan ve bulunduğu çevreye ekonomik-turistik ve doğal
güzellik gibi önemli değerler katan oluşuklar birer doğal anõttõr. Örneğin Kapadokya
bölgesindeki volkanizma ve aşõnõm süreçleriyle oluşmuş piramit biçimli yer şekilleri (peri
bacalarõ), volkan konileri, içi su ile dolu obruk ve yeraltõ mağaralarõ, değerli mineraller ve
fosiller gibi. Tarihi anõtlar ise geçmiş medeniyetlerin günümüze ve geleceğe bõraktõğõ kültürel
miraslardõr. Kõyõ alanlarõ ise, dalga-akarsu ve rüzgar gibi dinamiklerin ortak etkileşimi sonucu
oluşmuş kum ve bataklõklarla kaplõ düzlüklerdir. Bu alanlardaki en önemli yapõlardan ikisi
lagünler ve kumullardõr. Lagünler sualtõ doğal yaşamõn gözlenip incelendiği laboratuarlar,
kumullar ise kõyõ alanõnda, özellikle seracõlõkta kullanõlan değişik toksinlerin denize ulaşõmõnõ
engelleyen doğal filtrelerdir. Ayrõca kõyõ alanlarõ yapõlaşma ve depreme dayanõklõlõk açõsõndan
en kötü zeminleri oluşturur. Bu nedenlerle her üç (doğal-tarihi sit alanlarõ ve kõyõ alanlarõ)
alan da yapõlaşmaya kapalõ tutulmalõ ve Türkiye Kõyõ, Doğal ve Tarihi Sit Alanlarõ
Haritalarõ en kõsa zamanda hazõrlanmalõdõr.
Tarõm Alanlarõ Belirleme Çalõşmalarõ:
Tarõm alanlarõ, değişik iklim bölgelerimize göre yõlda bir ile dört kez ürün veren ve önemli
ekonomik katkõ sağlayan alanlardõr. Bu alanlar genellikle sulanabilen (yeraltõ su seviyesi
yüzeye yakõn olan) geniş düzlüklerdir. Çoğunluğu, kenarlarõ aktif faylarla denetlenen fay
havzalarõdõr (grabenler, çek-ayõr havzalarõ vb.). Bu nedenle çok kalõn (100m – 1.5 km),
gevşek (pekişmemiş) ve su ile doygun zeminler olup sõvõlaşma özellikleri de yüksek alanlardõr
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(örneğin; Adana-Ceyhan, Erzincan, Dinar, Bursa, Sakarya, Bolu, Düzce, Konya, AkşehirAfyon, Gediz-Büyük Menderes, Suşehri, Niksar, Ladik, Merzifon, Gölcük-KaramürselYalova-Çõnarcõk şeridi, Geyve-Pamukova, Güney Marmara vb.) Bu nedenle, özellikle fay
denetimli 1. derece sulak tarõm alanlarõ kesinlikle yapõlaşma dõşõ bõrakõlmalõdõr. Aksi taktirde,
bu alanlarõn yapõlaşmaya açõlmasõ, bir taraftan tarõmsal kazanõmlarõ yok eder, diğer yandan
doğal olaylarõn doğal afetlere dönüşmesine yol açar. Bu durum son 17 Ağustos 1999 ve 12
Kasõm 1999 Gölcük-Arifiye ve Dağdibi (Düzce-Bolu) depremleriyle bir kez daha
kanõtlanmõştõr.
Yerel ve Büyük Ölçekli Yerüstü ve Yeraltõ Arazi Çalõşmalarõ:
Bu tür çalõşmalar, bir önceki bölümde ayrõntõlarõyla açõklanmõş olan çalõşmalar
tamamlandõktan sonra, daha dar bir alanda fakat daha büyük ölçekte (1/5000, 1/1000) yapõlan
ve doğrudan planlama ve yapõlaşmaya baz oluşturan araştõrmalardõr. Bunlardan önemlileri
aşağõda kõsaca tanõtõlacaktõr.
Jeofizik Çalõşmalar:
Başlõcalarõ rezistivite, gravite, magnetik ve sismik hõz belirleme çalõşmalarõdõr. Bu çalõşmalar
ile yeraltõndaki zeminin özellikleri, yoğunluk değişmeleri, katmanlõ yapõ, süreksizlikler (fay,
kõvrõm, yeraltõ boşluklarõ vb.), geçirimlilik-gözeneklilik, sismik hõz değişimleri, yumuşak
zemin kalõnlõk değişimleri ve yeraltõ topoğrafyasõ belirlemeleri ortaya konabilir. Başka bir
deyişle zemin-yapõ etkileşimini belirleyen parametreler (zemin büyütmesi, yapõsal aniztropi,
periyot, vb.) jeofizik-sismik çalõşmalarla belirlenir. Ayrõca incelemeye konu olan bölgede
oluşacak depremlerin yeri ve büyüklüğü, o bölgenin sismik etkinliği de jeofizik-sismik
çalõşmalar yardõmõ ile yaklaşõk olarak belirlenir. Bu nedenle, Yer Seçiminde jeofizik-sismik
çalõşmalar, özellikle kalõn sediman zeminlerde kesinlikle yapõlmalõdõr.
Sondaj Çalõşmalarõ:
Yine dar alanda (noktasal) yapõlan ve zeminin derinlikle olan değişimini, kalõnlõğõnõ, önemli
jeolojik yapõlarõn ve oluşumlarõn (fay, kõvrõm, fasiyes, yeraltõ suyu, gaz, petrol vb.) yerini,
derinlik ve yeraltõ uzanõmlarõnõ belirlemeye ve sistematik yeraltõ örneklemesini yapmaya
dönük bir çalõşmadõr. Özellikle gevşek ve kalõn sediman zeminlerde kesinlikle yapõlmasõ
gereken bir çalõşmadõr.
Penetrasyon ve Yerinde Arazi Deneyleri:
Bunlar genelde temel zemininin statik ve dinamik parametrelerini (zemin emniyet gerilmesi,
toprak ve sediman zeminlerde oturma, yõkõlma, sõvõlaşma, geçirimlilik, gözeneklilik ve zemin
hakim periyodu vb.) belirlemeye dönük noktasal ve parsel bazõnda yapõlan çalõşmalardõr.
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Gözlem Çukurlarõ ve Yarma Çalõşmalarõ:
Bunlar da noktasal ve parsel bazõnda gerek görüldüğü durumlarda yapõlan ayrõntõlõ
çalõşmalardõr. Bu çalõşmalarda, toprak ve sediman zeminin yanal ve düşey yöndeki fasiyes
değişimi, kalõnlõklarõ, fay, çatlak, katman ve yapraklanma gibi süreksizliklerin yeraltõ gidiş ve
eğimleri, yeraltõ suyunun durumu saptanõr.
Laboratuvar Deneylerinde Kullanõlacak Örnekleme Çalõşmalarõ:
Zeminin türüne (toprak, sediman, kaya zeminler) bağlõ olarak, kaya ve zemin mekaniği
prensiplerine uygun karot ya da toprak-sediman zemine ait fakat örselenmemiş tip örnekler
alõnõr. Bu örnekler üzerinde yapõlacak çeşitli laboratuar deneyleri ile zeminin dayanõm ve
pekişme-katõlaşma parametreleri saptanõr.
Buraya değin anlatõlan dar alanlõ ve noktasal çalõşmalarõn sonuçlarõ esas alõnarak uygun temel
tipi ve depreme dayanõklõ yapõ tasarõmõ ortaya konur; çok kötü zemin koşullarõ ile
karşõlaşõlmasõ durumunda ise zemin iyileştirilmesi yönüne gidilir, eğer ekonomik değilse
böyle zeminler terk edilir. Örnekleme çalõşmalarõ Türkiye Standartlar Enstitüsünün
yayõmladõğõ standartlara uygun olarak yapõlmalõdõr.
Mikrobölgelendirme Çalõşmalarõ:
Bölgesel ve küçük ölçekli çalõşmalar sonucu elde edilen genel zemin gruplamasõ, yerel fakat
daha büyük ölçekli çalõşmalarõn sonuçlarõ õşõğõnda bir kez daha değerlendirmeye tabi tutulur.
Böylece, yapõlaşma için elverişli olmayan zeminler ayõklanmõş olur.
Laboratuvar Çalõşmalarõ:
Araziden ve çeşitli zeminlerden, değişik amaçlarla alõnarak getirilen örnekler, laboratuarda
zemin mekaniği, dayanõmlõlõk, sõvõlaşma, geçirimlilik-gözeneklilik, zemin tanõmlama ve
sõnõflama çalõşmalarõna tabi tutulur ve böylece, uygun temel tipi ve depreme dayanõklõ yapõ
tasarõmõ için gerekli zemin parametreleri belirlenir. Laboratuar deneyleri Türkiye Standartlar
Enstitüsünün yayõmladõğõ standartlara uygun olarak yapõlõr.
Son Büro Çalõşmalarõ:
Yukarõda anlatõlmõş olan çalõşmalar tamamlandõktan sonra, tüm çalõşmalar, çalõşmalarõ yapan
uzmanlarõn katõlõmõ ile bir kez daha gözden geçirilip tartõşõlõr ve çalõşmalarõn başlangõcõndan
sonuna değin her aşamada gerçekleştirilen çalõşmalar belirli bir formatta (yazõm biçimi) ve
yalõn bir dille kaleme alõnõr. Bu aşama ise artõk “Yer Seçimi Sonuç Raporu” yazõmõ adõnõ alõr.
Yer Seçimi Sonuç Raporu Yazõm Taslağõ iki ayrõ şekilde düzenlenmelidir.
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Bölgesel Ölçekli Yerüstü Arazi Çalõşmalarõ İçin Rapor Yazõm Taslağõ:
ÖN KAPAK
TEŞEKKÜRLER
İÇİNDEKİLER
ÖZET
1. GİRİŞ
1.1 Çalõşmanõn amacõ, kapsamõ ve uygulanacak yöntemler
1.2 Çalõşma alanõnõn tanõmlanmasõ
1.3 Çalõşma alanõnõn coğrafi konumu, ulaşõm, iklim ve morfolojisi
2. JEOLOJİ
2.1 Jeolojik Durum (stratigrafik, yapõsal, tektonik, sedimentolojik, petrografik, vb.)
2.2 Çalõşma alanõnõn depremselliği (neotektonik özellikler)
2.3 Topografya ve morfotektonik
2.4 Kütle hareketleri
2.5 Hidroloji
2.6 Hidrojeoloji
2.7 Genel zemin gruplamasõ
2.8 Doğal yapõ malzemeleri ve dağõlõmõ
3. EKONOMİK VE SOSYAL DURUM
3.1 Yerleşme ve nüfus yapõsõ
3.2 İklim
3.3 Orman, bitki örtüsü ve doğal yaşam
3.4 Potansiyel kirlilik
3.5 Doğal-Tarihi sit alanlarõ ve kõyõ alanlarõ
3.6 Tarõm alanlarõ
3.7 Maden Sahalarõ
4. DEĞERLENDİRME
5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
6. YARARLANILAN KAYNAKLAR
7. EKLER
Yerel Ölçekli Yerüstü, Yeraltõ ve Laboratuar Çalõşmalarõ İçin Rapor Yazõm Taslağõ:
KAPAK
TEŞEKKÜRLER
İÇİNDEKİLER
ÖZET
1. GİRİŞ
1.1 Çalõşmanõn amacõ, kapsamõ ve uygulanacak yöntemler
1.2 Çalõşma alanõnõn tanõmlanmasõ
1.3 Çalõşma alanõnõn coğrafi konumu, ulaşõm, iklim ve morfolojisi
2. JEOLOJİ
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2.1

Jeolojik durum (önceden, 4.1.1.B bölümünde açõklandõğõ şekilde yapõlmõş ise,
yeniden yapõlmaz)
2.2 Sondaj çalõşmalarõ
2.3 Penetrasyon deneyleri
2.4 Jeofizik çalõşmalarõ
2.5 Yerinde arazi deneyleri
2.6 Doğal yapõ malzemeleri çalõşmalarõ
2.7 Gözlem çukuru ve hendek çalõşmalarõ
2.8 Arazide örnekleme çalõşmalarõ
2.9 Mikrobölgelendirme çalõşmalarõ
2.10 Laboratuar çalõşmalarõ
2.10.1 Zemin mekaniği deneyleri
2.10.2 Dayanõmlõlõk deneyleri
2.10.3 Doğal yapõ malzemeleri deneyleri
2.10.4 Sõvõlaşma deneyleri
2.10.5 Geçirimlilik-gözeneklilik deneyleri
3. TEMEL-YAPI TASARIMINA DÖNÜK ZEMİN GRUPLAMASI
4. YERLEŞME VE NÜFUS YAPISI
5. DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER
6. YARARLANILAN KAYNAKLAR
7. EKLER
YER SEÇİMİNİ KİMLER YAPAR VE KATKI ORANLARI NEDİR?
Yer Seçimi birden çok disiplini ilgilendiren bir konudur. Ancak disiplinlerin Yer Seçimine
dönük çalõşmalara olan katkõsõ farklõdõr. Yer Seçimi ve Denetimini yapacak uzman kişi ya da
kişiler, daha önce özet biçimde açõklanmõş olan konularda eğitim-öğretim veren
üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Hidrojeoloji,
Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Şehir-Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, vb.)
birinden mezun olmak, mezun olduktan sonra, Yer Seçimi konusunda uygulamalõ araştõrmalar
yapan kuruluşlardan her hangi birisinde (üniversite, kamu kuruluşu, özel kuruluş) en az beş
yõl süreyle, bizzat uygulamalõ çalõşmalar yaparak deneyim kazanmõş olmak ve sonrasõnda da
Yer Seçimi konularõnda yapõlacak bir yeterlik sõnavõnda başarõlõ bulunmak zorundadõr.
Yer Seçimi için yapõlmasõ zorunlu çalõşmalar ve bu çalõşmalarõ yapacak disiplin ve
onlarõn katkõ oranlarõ Tablo 1 de gösterilmiştir.
DENETİM
Planlama, uygulama ve her tür yapõlaşmaya esas oluşturmak amacõyla yapõlmõş olan
Yer Seçimi çalõşmalarõ ve bu çalõşmalar sonucunda belirlenmiş olan yer ya da yerlerin
gerçeğe uygun olup olmadõğõnõ, söz konusu alan bir belediye sõnõrõ içinde olsun ya da
olmasõn, aşağõdaki kurum ve kuruluşlar yapabilir (Tablo 1).
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Yukarõda sözü edilen kuruşlarõn ve üniversitelerin, gerek Yer Seçimi yapabilmeleri
gerekse Yer Seçimi çalõşmalarõnõ ve sonuçlarõnõ denetleyebilmeleri için:
Bünyelerinde, Yer Seçimi çalõşmalarõ konusunda öğrenim-eğitim veren en az dört disiplinden
(Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Hidrojeolog, Şehir-Bölge Planlamacõsõ) yeterli
sayõda uzman istihdam etmelidir. Denetim bu uzmanlarõn içinde yer alacağõ bir ekip
tarafõndan yapõlmalõdõr.
İstihdam edilecek mühendislerin, üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinden mezun
olduktan sonra, en az beş yõl süreyle, uygulamalõ Yer Seçimi çalõşmalarõnda bizzat
çalõşarak deneyim kazanmõş ve yapõlacak bir yeterlilik sõnavõnda başarõlõ bulunmasõ
zorunludur.
Yer Seçimi ve Denetimini yapan uzman kişileri her türlü politik etki dõşõnda tutacak gerekli
yasal düzenlemeler yapõlmalõ ve ekonomik önlemlerin alõnmalõdõr.
Yer Seçimi çalõşmalarõ ve Denetiminden, bu çalõşma ve denetimleri yapan ve yaptõran
kuruluşlar birlikte sorumlu olacaklardõr.
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