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1) Konutlar : Ev, Apartman v.b.
2) Ticari, Sinaî, Sosyal ve Kültürel Yapılar : îşyeri, fabrika 

binası ve ek tesisleri, cami, okul, hastane, otel, spor tesis
leri v.b.

3) Özel uzmanlık isteyen inşaatlar: Yol, köprü, baraj, liman, ha
vaalanı v.b.

6785 sayılı İmâr Kanununun l.nci maddesinde ise inşaatın kapsamını 
"Yapı Tabiri" karada ve suda, daimi veya muvakkat resmî ve hususi 
yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişikliklerine ve 
tamirine, sabit ve müteharrik tesislerine şâmildir" şeklinde tanım
lamıştır.
înşaat sektörü konut, yol, köprü, baraj gibi tesisler üreten kuru
luşların yanında, bu sektöre dolaylı ve dolaysız girdi temin eden 
tüm sanayi işletmelerini ve bu çerçeve içinde ticari işler yapan 
özel ve tüzel kişileri kapsar. Söyleşine büyük bir kapsamı olan 
inşaat sektörü, ekonomide sürükleyici ve belirleyici bir kesimdir. 
İnşaat sektöründeki olumlu veya olumsuz gelişmeler, ekonomiyi ge
nellikle aynı yönde etkiler.
Genellikle, imalât sanayiinin % 4-01 mm inşaat sektörü için üretim 
yaptığı hesaplanmakta, dolaylı ve dolaysız bir çok sanayi dalının 
bu sektörle ilgili olduğu bilinmektedir.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası 
Standart Sanayi Tasnifi İndekslerine göre (x)
5000 : înşaat
Umûmi ve husûsi ticaret müteahhitleri bilhassa inşaat taahhüdü ile 
iştigal ederler. Bu gruba bir ana firma adına bilhassa inşaat iş
leri yapan firmalar da dahildir.
Umûmi Müteahhitlerin iştigâl sahaları :
Bina inşaatı, tadilatı, tamiratı ve yıkımı; Karayolları, şehiriçi 
yollar ve köprü; viyadük, menfez, kanalizasyon, su, gaz ve
(x)lndexes to the International Standard Industrial Classification 
of Ali Economic Activities (ISIC)
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elektrik hatları; demiryolu, metro, liman ve su kanalları
(gemiler için-Waterways); iskele, hava meydanı ve park sahaları;
baraj, drenaj; sulama tesisleri, sel kontrol ve su kuvvetleri
inşaatı, hidroelektrik santraliar; boru hatları; su kuyuları;
atletizm sahaları, golf sahaları, yüzme havuzları, tenis kortları;
haberleşme sistemleri (telefon, telefon hatları gibi) ; deniz 
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inşaatları (tarakların, su altı kaya hafriyatı gibi); kazık çakma 
işleri, arazi kurutma ve arazi ıslah işleri, diğer tip büyük 
inşaat ile bunların tadili, tamiri ve madencilikle ilgili inşaat 
(dekapaj, maden sahası hazırlama ve inşa işleri, petrol ve gaz 
kuyularının açılması gibi,...) işlerin mukavele ile veya bir 
ücret karşılığında yapılması.

hususi Ticaret Müteahhitleri (ihtisaslaşmış meslek şirketleri) 
inşaat sektörüne ait bir işin bir kısmını yapan meslek grubudur, 
hu grup:
a) 'Tâli müteahhitlik şeklinde
b) Doğrudan iş sahibinden iş almak suretiyle çalışabilirler» 
İştigal sahaları şunlardır:

bu tesisatı, ısıtma tesisatı ve klima (Air-Conditioning) tesisatı 
döşeme işleri; tuğla duvar ve döşeme işleri, taş örme işleri; 
ahşap doğrama, döşeme kaplama işleri; komple sıva işleri; çatı; 
beton dökümü; boya ve dekorasyon işleri;.tenekecilik ve elektrik 
işleri; su kuyusu açma işleri; çelik inşaat; hafriyat ve temel 
işleri; yıkım işleri ve bina tamir ve bakım işleri. (Tamir ve 
bakım işleri kullanıcıların daimi personeli tarafından yapıldığın
da bu işler hariç),

her türlü prefabrike yapı elemanlarının inşaat sahasında montajı, 
keza köprülerin montajı, su tanklarının, depo donanımının yerleş
tirilmesi, demiryolu ve üst geçit inşaatları, asansörlerin, su 
tesisatının, yağmurlama tesisatının, merkezî ısıtma tesisatının,



havai andıma ve klima -tesisatlarının, aydınlatma ve sair elektrik 
tesisatının v.s. ayrıca binalardaki her türlü tesisat ve yapı 
elemanının montajı ve yerleştirilmesi işleri inşaat faaliyetlerin
dendir. Ayrı kuruluşlar olarak mütalaa edilebilmekle birlikte 
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bu grupta sayılan işlerde ihtisaslaşmış olup prefabrike eleman
ve ekipman imal eden diğer imalatçı üniteleri ve grupları da
bu gruptan sayılırlar.

\

1.2. İnşaat Sektörünün Gayri ciafi Milli nasıla (GoiiH) 1 daki Payı 
ve j. at irinler içerisindeki feri:

Bir sektörün ekonomideki rolünü ortaya koyan en önemli gösterge
lerden biri, kuşkusuz onun GSMH içindeki payı olmaktadır.
TABLO I, 1968 fiyatları ile. bazı ana sektörlerin G-SMH içindeki 
payını gösteraektedir.

T.İ3L0 i
G8MH (1968 Fiy:atları ile ılilyon TL)(x)

1973 1977 1979 1980 1981
farım 32 »932 42.180 44.518 46.766 46.953
8 an ay i 31.232 43.145 43.429 49.549 54.044
inşaat 9.132 11.783 12.786 18.173 13'. 232
Ticaret 19.478 26.413 26.813 27.100 28.969
Diğer 63.683 79.837 80.797 69.533 71.712
Gidilil 156.457 203.358 208.343 206.121 214.910
İriş .Sek. 
GSTJH daki 
payı 5,8 5,8 6,1 6,4 6,2

(x) Kaynak : DİE

iukarıdaki t ab 1 onuıı ine e 1 e mleşinden, 1980 yılında İnşaat S e!
nün fo 6,4'e yükselen GollH içindeki payınıel 1981'de '/o 6,2 'ye
düştüğü görülmekte■i ir.



İnşaat rektörünün, ana şairdi sağlayan yan sanayilerle birlikte 
değerlendirilmesi daha doğru bir yaklaşın olacaktır, fapılan 
araştıranlar, inşaat Rektörünün, girdi sağlayan tün sektörlerle 
birlikte ülke ekonomisi içindeki yerinin '/o 4-0'a. ulaştığını 
göstermektedir.(l)

Elde henüz kesin veriler bulunuar lakla birlikte, 1981 yılındaki 
gerilemenin, 1982'de de sürdüğü gözlenmektedir. Zira, 24- Ocak 
kararları ile izlenen politikalar, yatırımların dondurulmasına, 
inşaat Sektörüne aktarılan Özel Sektör ve Devlet kaynaklarının 
büyük ölçüde azalmasına yol açmıştır.

inşaat Sektöründeki bu durgunluk, girdi-çıktı ilişkisi içinde 
olduğu diğer sektörlere de aynen yansımıştır. Bunun sonucu İnşaat 
Sektörüne dayalı sanayi dalları, ya kapanmak ya da çok düşük 
kapasite ile çalışmak zorunda kalmışlardır.

Türkiye'de bugünkü inşaat iş hacmi, Türk Müteahhitlik Sektörünün 
sunduğu kapasitenin yarısını bile doldurmaktan uzaktır.

İnşaat harcamalarının yatırımlar içindeki payı genelde ’/o ŞO olarak 
hesaplanmaktadır. İnşaat Sektörünün iktisat politikası bakımından 
önemi bundan kaynaklanmaktadır. Bu balcımdan yatırımlardaki aksama
lar önce İnşaat Sektörüne yansinaktadır. İnşaat Sektöründe hisse
dilen durgunluk ve gerileme, ona bağıılı yan sanayilere zincirleme 
olarak yayılmaktadır. 1930'larda yaşanan dünyanın en büyük krizi 
böyle başladı: önce İnşaat Sektöründeki hisse senetlerinin düşüşü 
ile başladı ve zincirleme bir panik halinde gelişti. Bu korkunç 
bunalımın çıkış yolu ise, uygulanan yeni ekonomik politikalarda 
yatırımlar yoluyla İnşaat sektörü'ne getirilen canlılıkta bulundu.(2)

(l) Bkz; Ekonomik ve Sosyal Btüdler konferans Heyeti
"inşaat Sektörünün Sorunları ve Çözün folları"kitabı sayfa 4-

(2) Türkiye Mühendislik Haberleri, Kasım-nralık 1980 (Sayfa 23)



İnşaat Sektörü içinde konut üretini % 80'in üstünde bir yer 
işgal etmektedir. Ancak bu konunun, "İnşaat ve Konut" adlı Özel- 
İhtisas Komisyonu'nda ele alınacağı düşünülerek ayrıntıya giril
memiştir. bununla beraber, inşaat Sektörü içinde bu kadar önemli 
yeri olan konut konusunun son yıllardaki durumuna da ana hatları 
ile değinilecektir. vöyle ki :

Konut yatırımları I., II ve III. Plan dönemlerinde aisbi olarak 
hedeflerin üstünde gerçekleşmiştir. Gerçekten de toplan konut 
yatırımlarının, toplara yatırımlar içindeki payının I., II, ve III, 
Plan dönenlerinde sırasıyla yö 20.3, % 17«9 ve %'15.7 olması 
planlanmışken, gerçekleşen yüzdeler Yo 22.5, % 20.8 ve % 17-9 
olmuştur. (3)

iukarıda Ja değinildiği gibi, inşaat faaliyetlerinde özellikle 
1979 yılından sonra tehlikeli sayılabilecek bir duraklama ve 
gerileme gözlenmektedir. Bu durgunluk ve gerileme, inşaat 
ruhsatlarında ve yapı kullanma izinlerinde gerek sayı ve gerekse 
yüzölçümü olarak soııut verilerle ortadadır.

TABLO II
lapi Kullanma izin Kağıtlarına göre İnşâ Edilen

Tapılar(x)
vX apı üdedi lüzölçünü (m2)

1976 49 530 12 273 565
1977 58 028 14 158 609
1978 56 525 14 934 109
1979 57 351 15 565 864
1980 63 301 17 385 113
1981 57 232 15 469 876
1982/7ay 27 012 7 773 000
x) Kaynak :DİK Aylık Bült eni

(3) 3kz; DPT, 1,11,III,IV, Beş iıllık Kalkınma Planları
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TABLO III
İnşaat Ruhsatnamelerine Göre inşa Edilen 

lapalar (x)

Tapı -txdedi Tapıların 1 
ıüzölçümü

1976 74 998 29 618 659
1977 73 192 28 972 560
1978 84 319 32 237 307
1979 87 371 34 080 006
1980 69 579 28 422 401
1981 59 163 19 884 344
1982/7 ay 28 355 11 55-5 000
(x)
Kaynak ; DİE Aylık Bülteni

Bu açıdan bakıldığında 1970 - 1979 döneninde, inşaat ruhsatlarına 
göre inşaat yüzölçümleri yıllık ortalama % 6,3 oranında bir büyüme 
kaydetmiş olmasına karşılık, 1980 yılında % 17,9 oranında gerileme 
göstermiştir. 1981 yılında bu gerileme daha çarpıcı boyutlara,
% 31,2 oranına ulaşmış ve inşaat ruhsatlarına yöre toplam konut 
üretimi yüzölçümü olarak 1970 yılı üretiminin altına düşmüştür.
1982 yılı gidişinde bir iyileşme gözlenmediği de bir gerçektir.(4)

Burada dikkati çeken çarpıcı bir paralelliğe işaret etmek istiyo
ruz: 1981 yılı görünen işsizlikte (İş ve işçi Bulma Kurumuna 
kayıtlı işsiz sayısı) bir önceki yıla göre J/o 28.2, 1982 yılı 
görünen işsizlikte ise bu oranın devam ettiği gözlenmektedir.
Bu oranlarla, konut inşaatı yüzö1çüulerindeki azalma oranlarının 
çakışır durumda cluşu gerçekten dikkat çekicidir.

Burada vurgulanması gereken önemli bir nokta da, durgunluk ve 
gerilemenin sürekliliğidir. Geçmişte, 1971, 1974 ve 1977 yıllarında, 
da duraklamalar gözlenmiş, ancak bunlar kısa süreli olmuştur. Ben 
kriz ise, üç yılını doldurmuş olmasına rağmen iyileşme işareti 
henüz görünmemektedir. Bitekim ‘Tablo 4'de bu durum gözlenmektedir.

(4) Veriler DİE'den alınmıştır.



TiiBLO IV
îıışaat Ruhsatnamelerine -Göre inşa -Gelilen Yapıların

i’üzölçünleri (x) (n2)

1970 19 741 753
1971 16 909 510
1972 19 230 93-3
1973 24 494 968
1974 20 347 550
1975 23 337 452
1976 29 618 659
1977 28 972 560
1978 32 237 307
1979 3d 080 006
1980 28 422 401
1981 19 884 344
1982/7 aylık 11 545 000

(x) Kaynak ; DİE
Durgunluk yalnız konut alt sektöründe değil, sınaî ve ticari 
yapılarda da büyük ölçüde kendini göstermiştir. 1979 yılında 
yeni ticari yapıların sayısı 5371, yüzölçümü d- milyon n2 iken,
1980 de sayısı 4247'ye, yüzölçümü 3,8 nilyon cı2'ye; 1981 yılında 
ise sayısı 3303'e yükselmişse de yüzölçünü 2,7 milyon rı2'ye 
düşmüştür. (5)

Aynı eğilim sınai yapılarda da gözlenmiş, 1979'da 1,5 milyon m2 
olan yeni sınai yapıların yüzölçümü, 1980 de 1,3 nilyon n2'ye ve
1981 yılında ise 9̂ 0 bin m2'ye gerilemiştir. (6)
1.3= inşaat Sektörünün Diğer Sektörlerle Girdi-Çıktı İlişkisi:
İnşaat Sektörü, 250'yi aşkın yan sanayi ve alt sektörle ilişkisi 
olan itici, sürükleyici karakterde bir sektördür.

(5) (6) Veriler DİE'den alınmıştır.
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înşaat Sektörünün Üretim değeri (diğer sektörlerden aldığı değer
ler + yarattığı katma değer) incelendiğinde bina inşaatında diğer 
sektörlerden aldığı girdilerin payı % 59, katma değerinin payı ise 
% 4-1 olarak hesaplanmaktadır. Bina dışı inşaatla*rda ise girdiler 
% 52, Katma Değer % 68'e ulaşmaktadır. Çeşitli Sektörlerden girdi 
sağlayan inşaat sektörü özellikle demir-çelik, çimento, ağaç ürün
leri, elektrikli makinalar, inşaat makina ve ekipmanları, taş ocak
çılığı ve taş ve toprağa dayalı diğer yan sanayiler, dayanıklı tü- 
tekim malları v.s. için en önemli talep kaynağını oluşturmaktadır.(
înşaat Sektörü ile savılan bu sektörler arasındaki içiçelik nedeni 
ile, înşaat Sektöründe görülen duraklama, bütün şiddeti ile bu sek
törlere yansımaktadır.
1.4. İnşaat Sektörünün îstihdam Gücü :
Ülkemizde înşaat Sektörü, dolaylı ve dolaysız istihdam imkânları 
ile oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. Aşağıda İnşaat Sektö
rünün istihdam içindeki yeri Tablo V'de % '1er olarak verilmiştir.

TABLO V
înşaat Sektörünün istihdam İçindeki Yeri (x)

1962 1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983(Tah
Toplam îstihdam ’ ™ ...*" ..... . " ~ “
içindeki payı (%) 2,1 3,1 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Tarım Hariç Topl.
îsth.İçindeki Payı 9,4 9,8 9,8 9,8 10,1 10,2 9,9 9,8 9,6
(x) Kaynak: Hamurdan , Y. : DPT.

(7) Bkz; DPT, 1978 yılı Girdi-Çıktı Tablosu



Görüldüğü gibi toplaıiı istihdam içindeki' payı yc3,8'e varan inşaat 
sektörü tarım dışı istihdam içinde % 10'luk bir paya sahip bulun- 
makt adır.

bir araştırmaya göre (Dr. K. Denir, Türk Ekonomisinde sektörlere 
göre istihdam bağımlılık llatriksi, DPT, 1970) 1967-72' döneminde, 
1967 fiyatları ile 1 milyon liralık gayrisafi yurt içi üretim için, 
bina inşaatı sektöründe 43 kişiye, bina dışı inşaatlarda 21 kişiye 
doğrudan istihdam imkanı sağlanmaktadır. İnşaat Sektörü'nün sürük
leyici karakteri ve pirdi ilişkileri nedeniyle yarattığı dolaylı 
istihdam gücü ise, yine aynı 1 milyon liralık üretin için, bina , 
inşaatında 24, bina dışı inşaatlarda 12'ye ulaşmaktadır. i ani 
1967-1972 döneminde inşaat Sektörü.' ndeki 1 milyon liralık üret in 
için bina inşaatlarında toplam 67 kişiye, bina dışı inşaatlarda 
33 kişiye iş ve ekmek kapısı yaratılabiİnekte idi.

IV. üncü Beş iıllık Aalkınna Planı tahminlerine göre, 1983 yılında 
inşaat kesininde istihdam edilecek kişi sayısı 759 bine, bu kesimin 
toplan istihdam, içindeki payı 704,6 ve Tarım Dışı istihdam içindeki 
payı 70 10,2'ye yükselmiş olacaktı. (DBEP-8.253, Tablo 148 Sektör
lere göre istihdam)

Oysaki 1980'de yaklaşık 5Ö0 bine ulaşan sektör istihdamının 1983'te 
ancak 590 bine ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Yani Plan 
hedefinin % 22,2 gerisinde kalınmaktadır.

İnşaat Sektöründe % 10'luk bir talep artışı, doğrudan ve dolaylı 
olarak yaklaşık 50 bin kişiye ek iş gücü yaratacaktır. Ayni şekilde 
tersine bir talep kısılması ise 50 bin kişinin işsiz kalması 
demek olacaktır.

öte yandan İnşaat Sektörünün dışa açılması da, önemli bir dış 
istihdam olanağı açmış bulunmaktadır.



Bu yönüyle inşaat Sektörü işsizlik sorununu hafifletici bir potan
siyele sahip bulunmaktadır. *

1.5. inşaat Sektörünün Kamu Gelirlerine Katkısı :

Yukarıda çeşitli yönleri ile önemine değindiğiniz İnşaat Sektörü'nün, 
Kamu Gelirlerine katkısı yönünden de oldukça önemli bir yeri bulun- 
naktadır.

Aşağıda yer alan, Dczacıbaşı holding: tarafından yapılan bir 
araştırmanın sonucu, eksik olmakla birlikte konuya ışık tutacak 
nite1ikte görülmüştür:

TaBLO VI

80 ra2 lik bir Dairenin üretimi ve Satışıyla ilgili- 
ödenecek Vergiler Cetveli(1981 Fiat 1arı ile) (x)
Vergi Türü Tutarı (TL)

İstihsal Vergisi 86.074.-
işlet me V ergi s i 9.623.-
Işçilik Gelir Vergisi 107»887»~
işçilik iiali Denge Vergisi 10.788.-
Işçilik Danga Vergisi 1.438.-
Hüteahhit Kârı Vergisi 233«037»~
flüt. Kârı Mali Denge Vergisi 13.982.-
Emlâk nlım Vergisi 195»751»~
Eniâk Vergisi 11.185°“
Toplan Vergiler 669°756.-

Satış Bedeli : 2.796.44-0.- TL.
Vergi Oranı : 669.756 : 2.796.440 - '% 24

(x) Kaynak : Eczacıbaşı -holding Bülteni



1ukarıdaki -ilerlere, muhtelif resim ve harçlar (İnşaat Ruhsat 
Harcı, Tapu Harcı, Yapı j£üş at Hatcı gibi) dahil değildir.)'
Ayrıca, sosya.İ konut niteliğinin dışındaki yapılarda söz konusu 
vergi, resin ve harçlar daha yüksek oranlara ulaşmaktadır.

Dolayısıyla bu sektörde vergi yükü % 30 dolaylarında seyretmekte 
ve genellikle teşvik hükümleri ve çeşitli muafiyetler İnşaat 
Sektörüne uygulanmamaktadır.

Yukarıdaki incelemeden görüleceği üzere, 80 m2 lik konuttaki 
sadece yer alan vergilerin vergi yükü metrekare başına 8732.-TL. 
dır o

1981 yılında alınan inşaat ruhsatlarına göre 2 7 = 9 milyon metrekare 
inşaat yapıldığı görülmektedir. Hu ise, 233,5 milyar TL. vergi 
t ahakkuku demekt ir.

Bu rakama bina dışı müteahhitlik hizmetlerinden alınan stopaj 
ve vergiler de dahil değildir.

Dolayısıyla İnşaat Sektörü, kamu gelirlerinde de oldukça önemli 
pay sahibi olan bir sektördür.

1.6. İnşaat Sektörünün Döviz Katkısı:

Türk inşaat sektörünün, müteahhitlik, müşavirlik ve mühendislik 
hizmetleri ile d'ışa açılmış olması, ülkemizin döviz girdisi ve 
dış ticaret dengesi üzerinde gittikçe artan olumlu etkiler 
y ar a t m akt a' lir.

Konu, "Dış flüteahhitlik Hizmetleri" Özel ihtisas lvomisyonunda 
ayrıntılı olarak inceleneceğinden, biz burada kısaca sonuca 
değinmekle yetineceğiz. Yapılan hesanlara göre, dışa açılmanın



\

yarattığı döviz katkısının 1981'de Müteahhitlik hizmetlerinin 
doğrudan transferleri, aynı hizmetlerin işçilik transferleri 
ve malzeme dış satımı gibi dolaylı transferler yolu ile toplan 
500 milyon dolara ulaştığı söylenebilir, fazı koşullara bağlı 
olarak, bu sektörün önümüzdeki- yıllarda sağlayacağı doğrudan 
ve dolaylı döviz girdisinin yılda 1 milyar doları bulacağı 
beklenmektedir * (8)

inşaat hektörü bu yönü ile de Türkiye Ekonomisinde özel Önemde 
yeri olan bir sektör niteliği kazanmıştır.

1.7- Türkiye'de İnşaat - İnsan İlişkisi

Gerek inşaat malzemesinin üretimi ve gerekse inşaat yapımının 
önemli bir istihdam yarattığı, işsizliğin önlenmesine önemli 
katkılarda bulunduğu bilinaektedir. Nitekim inşaat kesiminde 
durgunluk otluğunda, işsizliğin belirli ölçüde artış gösterdiği 
gözlenmektedir. Ote yandan inşaat malzemesi üretiminin imalat 
sanayii içinde önemli bir yeri olduğu görülmektedir„ Son otuz 
yılda Türk ekonomisi içinde inşaat kesininin en hızlı gelişen 
kesim olması, inşaat malzemesi üreten sanayii, imalât sanayii 
içinde payı en fazla artan sanayi durumuna getirmiştir. İnşaat 
kesimindeki durgunluk bu nedenle sadece inşaat yapımını etkile
mekle kalmamakta, inşaat malzemesi üretiminde de durgunluğa, 
dolayısıyla istihdamın gelişemerıesine neden olmaktadır, inşaat 
yapımının daha çek emek yoğun olması, inşaat kesiminin istihdam
daki ağırlığının artmasına yol açmaktadır.

İnşaat kesininin son otuz yılda Türk ekonomisinin en hızlı 
gelişen bölümü elması, Türkiye'de inşaata ve dolayısıyla inşaatın 
ic 80' ini oluşturan konuta 'lan talebin bir sonucudur.

(8) Jkz: DPT, iurt dışı Müteahhitlik hizmetleri Özel İhtisas 
komisyonu Hap ru.,



Türkiye'de inşa at-iris an ilişkisinin hu denli güçlü olmasının 
başta yelen nedeni Türk ailesinin geleneksel olarak yaşamını 
evine bağlamasıdır, Nitekim koşullar güçleşse de her yeni evlenen 
çiftin özlemi, barınma rerek s eme s ini kendi mülkü olan bir ev ile 
karşılamak olmaktadır.

Bu geleneksel tutum, Türk toplumunun sosyal yaşamlarının bir 
sonucudur„

Türkiye'de inşaat kesiminin gelişmesini etkileyen önemli demogra
fik değişiklikler olmaktadır. Bunlardan ilki nüfus artışıdır, 
nitekim Türkiye'de nüfus artış hızı k mut gereksemesinin giderek 
artmasına yol açan en önemli etken olmuştur, çimdiye kadar % 2,5 
dolayında olan yıllık nüfus artış hızının gelecek yıllarda azal
sa da, % 2'ııin altına inmesi beklenmemekte ve dolayısıyla konut 
•gereksemesine yol açan bu en önemli etkenin etkisini V. Beş iıllık 
Kalkınma İlânı döneminde de sürdüreceği anlaşılmaktadır.

öteki demografik değişiklik ise kentleşmedir. Nitekim III ve IV. 
Plan dönemlerinde % 5~ü6 dolayında elan kent nüfusundaki artış 
hızının gelecek yıllarda da önemli bir azalma göstermeyeceğini 
ileri sürmek yanıltıcı olmayacaktır. Kentleşme hızının yüksek 
seviyede olmasına daha çok köyden kente göç yol açmaktadır. Göçün 
yaş ortalamasının genç oluşu, köy nüfusunun giderek yaşlı duruma 
gelmesi yanında, kent nüfusunda gelecekte hızlı bir nüfus artışı 
potansiyelinin oluşmasına.da yol açmaktadır.

Temelde konut talebini nüfus artışının etkilediği gözönünde 
tutulursa, kentleşmenin konut talebine etkisinin sosyal içerikli 
olduğu görülür. Nitekim kentleşmenin topluma en önemli katkısı 
sosyal, kültürel gelişme olmuştur.

Konuta olan talebi arttıran sosyal gelişmeler de vardır.



Örneğin, kentleşme, toplu halde yaşayan büyük aile türünün yerini 
giderek sayı bakımından küçülen ailelere bırakmaktadır. Aile 
içinde evlenen kişi aileden ayrılarak kendine ait bir konutta 
yaşama arzusunu göstermektedir.

Kırsal alandan, kente gelen nüfus daha iyi konut talebinde bulunma 
eğilimi ortaya koymaktadır.

V. Plan döneminde kentleşme hızının azalabileceğini gösteren bir 
belirti yoktur. Bununla beraber kentleşme hızı azalsa bile kentleş
menin ortaya çıkarttığı ve konut talebini etkileyen sosyal geliş
mişlik devam edebilecektir, kültürel gelişme, basın, televizyon 
gibi sosyal gelişmeyi etkileyen araçların yaygınlaşması köylerin 
küçük kasaba görünümüne çevrilmesine ve köylerde daha nitelikli 
ve küçük aile birimleri için konut talebinin artışına yol açabi
lecektir. 3u olgu, kentleşme hızı azami şekilde devam etse dahi, 
köy konut gereksemesinin önemli- sorun durumuna, gelmesine neden 
olabilecektir.

Yukarıda başlıca belirtilen konut talebinin artışına yol açan 
etkenlere ikinci derecede başka etkenlerin de eklenmesi olanağı 
vardır.

ieni1eme: Yenilemeden doğacak konut talebinin gelecek yıllarda 
giderek fazlalaşması beklenmektedir. Kentlerin genellikle genç 
olmalarına karşın, geçen otuz yıl içinde ortaya çıkan, plandan 
ve alt yapıdan yoksun kentleşme bunun en önemli nedenidir, dağlık
sız kentleşme sürecinin sorunlarının çözümü yıkımların artmasına 
yol açabilecektir. Ayrıca, yapıların tartışılabilir kalitesi ve 
çağdaş teknolojiden uzak görünümleri varolan konutların gereğinden 
deha kısa süre içinde yenilenmelerini gerektiren bir başka etken 
olabilecektir.



Yurt dışından işçilerin kesin dönüş yapmaları: Yurt dışında halen 
iki milyonu bulan nüfusun geri dönüş olasılığı konut talebini 
arttıracak bir başka etken olma durumundadır» Daha çok köyden, 
yurt dışına giden bu nüfusun geri dönüşünde büyük ya da küçük 
kentlerde kalma olasılığı çok fazladır» nitelikli konut talep 
etmeleri de, yurda getirecekleri tasarrufları ve gerekse değişen 
ve gelişen sosyal görüşlerinin beklenen sonuçları olacaktır»

Ayrıca, doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının giderilmesi, 
büyük ve sağlıksız çevre yapısına sahip kentlerde yaşayan nüfusun 
dinlenme ve kentin sıkıcılığından kurtulmak için giderek yazlık 
dinlenme yerlerinin yaygınlaşması ve lojman vb» gereksemeler 
gelecek yıllarda konut talebinin geçmiş plan dönemlerindeki 
canlılığını göstermektedir»

İnşaat kesiminde konut dışında, ekonomik tercihin sanayileşme 
olmasına bağlı olarak sanayi yapılarının yapımında artış olması 
beklenmektedir» üte yandan, sağlık yapılarının, eğitim yapıları
nın, gelişmiş ülkelere göre, Türkiye'de çok düşük düzeyde olduğu 
bilinmektedir» Gelişmiş ülkelerin düzeyine ulaşmak, hızlı nüfus 
artışı olan Türk halkının sağlık, eğitim gibi asgari gereksemele
rini karşılamak bu konulardaki yatırımların arttırılmasını 
gerekli kılmakta olup, bu yatırımlar da büyük ölçüde inşaat, 
yapımını gerektirmektedir» Aynı biçimde turistik gelişme de 
daha çok yapı gereksemesi olan turistik tesis yapımı denektir»

Türkiye'de insan unsurunun, asgari gereksemelerinin büyük ölçüde 
inşaî yatırımlara bağlı olması, insan -inşaat ilişkilerinin 
önemli ve geniş boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır»
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2. İNiyAAT SEKTÖRÜNDE EĞİTİM - TEKNOLOJİ vE ORGANİZASYON 
SORUNLARI VE QöZÜH ıOLLARI
"İnşaat Sektöründe nğitira, teknoloji vs İstihdam Sorunları ve 
Çözüm Yolları" burada ana başlıklar altında tek tek incelenil- 
meye çalışılmıştır» Ancak, bu başlıkların hiçbiri diğerinden 
soyutlanamayacağı için bir konuda görüş belirtilirken diğer 
konulara da değinilmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır» Yine 
aynı şekilde Alt komisyonumuzun diğer çalışma gruplarında ele 
alman bazı konulara da, ağırlıklı olmamakla birlikte, bu 
bölümde yer verilmiştir.

2.1. eğitim - Teknoloji :

Kalkınma üretici kesimin gelişmesiyle, üretici kesimin gelişmesi 
de iyi yetişmiş teknik elemanlarla sağlanır. Lu nedenle, ülkemiz
de teknik eleman eğitimi diğer iş gücü elemanları, eğitiminden 
daha önemli tutulmalıdır. İnşaat mühendisliği, bütün mühendis
lik dalları arasında toplumun yaşadığı çevre üzerinde en etkin 
olanıdır. İnşaat sektöründe çalışanlar içinde yaşanılan binadan 
alt yapı üretimine, ulaşım hizmetlerinden toprakların verimli 
işlemesine kadar hemen her konuda toplumun yaşam düzeyini 
yükseltmeyi amaç edinmişlerdir, Bu yüzdendir ki inşaat sektö
ründe çalışanların ve çalışacak olanların eğitimi özel bir 
anlam ve önem taşımaktadır.

Türkiye bugünkü koşullar altında, diğer bir çok sektörde 
olduğu gibi inşaat sektöründe de, büyük yatırımlar söz konusu 
olduğunda, ithal edilmiş teknoloji kullanmak durumundadır. 
Ülkemizde inşaat sektörü için teknik insan gücü eğitimi 

• okullarda teorik ve pratik olarak iki ana bölümden oluşur.
Ancak, bu iki bölüm de Türkiye'deki potansiyeli gerektiği 
şekilde harekete geçirebilecek insan gücü yetiştirmekten 
oldukça uzaktır. Bu eğitim kurmalarında öğrenciye belli bir



bilgi ve beceri verildiği bir gerçektir o Bu elbette önemli bir 
konudur» Oysa, daha önemli olan konu öğrenciye bilgi üretebilecek, 
yeni teknikler yaratabilecek, teknoloji geliştirebilecek, teknolo
jiyi Türkiye koşullarına adapte edebilecek bir yöntemin alışkanlık 
olarak kazandırılmasıdır» Başka bir deyişle, amaç dünyanın başka 
ülkelerinde geliştirilmiş olan teknik ve teknolojileri doğrudan 
uygulayan bir insan gücü değil, yeni teknik ve teknolojiler 
yaratabilecek bir insan gücü eğitmek 'olmalıdır.. Öte yandan, ithal 
edilmiş teknik ve teknolojiler ve arkasındaki bilim ilkeleri 
öğrenilmeden yenilerini ortaya çıkarmak mümkün değildir» 0 halde, 
mevcut teknolojilerin en iyi şekilde öğretilmesiyle beraber yeni 
buluşlar ortaya koyabilecek ve mevcut teknolojiyi ülke şartlarına 
adapte edebilecek şekilde bir eğitim sistemi geliştirilmelidir.

Sonuç olarak, inşaat mühendisliği eğitimi toplun ve çevre koşul
larına uyacak ve gelişmeye öncülük yapacak bir biçimde dinamik bir 
yapıya kavuşturulmalıdır.

Ote yandan, inşaat yapımına emeğini veren işçi, usta, kalfa, 
mühendis ve müteahhit (girişimei)in eğitimi ayrı ayrı ve bir 
bütün olarak ele alınmalıdır.

Türkiye'de inşaatlardaki iş kazalarının yüksek düzeyde bulunması, 
inşaatlarda çalışan işçilerin ön eğitimini önemli bir konu olarak 
ortaya çıkartmaktadır.

Ayrıca usta ve kalfa düzeyinde eleman yetiştiren endüstri meslek 
liselerinin sayısını gereksemeyi karşılayacak biçimde artırılması 
ve ders program ve araçlarının çağdaşlaşmayı sağlayacak biçimde 
geliştirilmesi önem taşımaktadır.



bunların dışında, Türkiye'de her bilgi ve deneyim düzeyinde 
müteahhitlik yapıldığı yani İnşaat mühendisliği yanında, belirli 
bir sanat bilgi ve deneyimi ile inşaat yapımına girişildiği de 
gözlenmektedir o Bu durum girişimci düzeyinde de eğitim gerekseme
sini ortaya çıkartmaktadır. Çeşitli eğitim kurmalarının bu eğitim
de aydınlatma biçiminde de olsa görev almaları ve çeşitli düzeyde 
yöneticilik eğitimleri ile konuya eğilinmesi uygun olabilecektir. 
Ayrıca 5590 sayılı yasa ile kurulan ve mesleki eğitim görevini 
yükümlenen odaların da bu eğitime gerekli katkıda bulunmaları 
büyük önem taşımaktadır=

a. Eğitin - Uygulama İlişkisi :
öte yandan, bilginin üretim sürecinde kullanılmak için yaratıldığı 
bir gerçektir, iani, bilginin amacına ulaşması için üretimde etkin 
bir biçimde kullanılması zorunludur. Ancak, ülkemizde eğitim-uygu- 
lama ilişkisi gerçekçi bir yapıda olmaktan uzaktır. Bu anlamda 
asıl amaç teknisyen ve mühendis seviyesinde çalışacak olanların 
eğitiminde tek tip bir eğitim yerine ülke koşullarına
uygun bir eğitim olmalıdır. Böylece benzer düzenlemelerle, 
öğrencilerin okul sıralarında pratik eğitimleri sağlanacağı 
gibi meslek yaşamlarında da uygulamada karşılaşacakları güçlükleri 
büyük ölçüde azaltacaktır.

Bu düzenlemelerin yanı sıra, inşaat sektörüne teknik insan gücü 
yetiştiren eğitim kuruluşları, bağlı oldukları üst kuruluş 
aracılığıyla eğitim sistemlerinde yetişen•kişilerınUülke; koşulla
rında kullanılma biçimlerini ve başarı derecelerini izlemeli, ülke 
ihtiyaçları ile sistemin yetiştirdiği kişiler arasındaki tutarlı
lığı sürekli korumalı ve gerekli durumlarda mezunları yeniden 
yönlendirici önlemler almalıdır.



b. Eğitim - Teknoloji - İstihdam İlişkisi :
Ülkemizde inşaat sektöründe teknoloji düzeyinin gelişmiş ülkelere 
oranla düşük olması ve bu durumun sektörün geleneksel yapısıyla 
uyum içinde olması ileri teknolojiyi gereksiz gibi göstermektedir. 
Ancak, mevcut teknolojinin daha yüksek düzeye çıkarılıp çıkarıl
maması kendi çelişkisini getirir durumdadır. Bu ikilem üretim 
aşamasındaki işsizlik sorunu da dikkate alınarak dengelenmeli ve 
bu denge inşaat sektörü için gerekli teknik insan gücü yetiştiren 
kuruluşlarda verilen eğitimin ön koşulu olmalıdır.
c. Meslek îçi Eğitim :
Bugün ülkemizde_herhangi bir yatırımın fikir düzeyinden işletil
meye ve kullanıma hazır duruma gelmesine kad-ar hemen tüm işlemler 
inşaat sektörünü doğrudan ilgilendirir. Yatırımların sonuçlarının 
öngörülen şekilde olmasını sağlamak eğitilmiş ve etkin bir biçimde 
çalışan elemana bağlıdır.
Burada söz konusu olan yönetici eğitiminden başlayarak mühendis, 
teknisyen ve işçi eğitimidir. Meslek içi eğitimin mâli bir yük ola
rak görülmesi, uzun vadeli bir yatırım olması, sektörün geleneksel 
yapısında bazı değişiklikler gerektirmesi buna karşı çekimserliği 
ilgisizliği ve hatta karşıtlığı doğurmaktadır. Ancak, ülkemizin,
gelişimine katkıda bul onacak yeni teknik: bilgilerin - akt a r11ma siş :
bunların adaptasyonu, kullânımi ve bunlardan istenilen sonuçların 
elde edilmesinde meslek içi eğitimin yeri ve önemi küçümsenmeme
lidir."
d. Teknoloji - Uygulama İlişkisi:
Gelişen hayat şartları bütün işlerde olduğu gibi yatırımların da 
daha kısa zamanda tamamlanmasını gerektirmektedir. Daha verimli 
çalışma ve çağın gerektirdiği sürate uyma mecburiyeti yeni tekno
lojilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Her ne kadar yeni tek
nolojiler çoğu defa daha yüksek mekanizasyon getirmekte ve işsiz
lik probleminin büyümesine yol açabilmekte ise de bu teknolojile
rin kullanılması, bilhassa ekonomik mülahazalarla bir müddet sonra 
kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim yeni teknolojiler, temin ettikleri 
ekonomi avantajları ile piyasada yer tutma gayreti içinde olmakta 
ve neticede zamanla yeni teknolojiler yerleşmektedir. Ancak bazı



teknolojilerin yerleşebilmesi ise münhasıran devlet desteğini ge
rektirmektedir. İnşaat sektörü devlet tarafından şans tanınması 
şartıyla yeni teknolojileri geliştirebilecek sahalardan biri ol
mak durumundadır. Oysa mevcut ihale sistemi içinde bir çok yeni 
teknolojinin devreye girebilmesine imkân bulunmamaktadır. Birim 
fiyat ve keşif esası üzerinden yapılan ihale şartnameleri yerine 
binada aranan özellikleri tesbit eden'"Performans Şartnameleri" 
esası ile ihalelerin yapılması; gerekirse tekliflerin inşaat -müd
detinde temin edeceği zaman tasarrufunu da maddî olarak değerlen
diren bir ihale sistemine geçilmesi, yeni teknolojilerin uygulan
masına imkân verecek; bu suretle ülke çapında büyük bir tasarruf 
sağlanması mümkün olacaktır.
2.2. Organizasyon
İnşaat Sektöründe, diğer sektörlerde olduğu gibi, üç ana unsur 
gereklidir: a) Kaynak, b) Teknoloji, c) Organizasyon. Üçüncü un
sur olan organizasyon konusu üzerinde aşağıda durulmuştur.
a. Mesleki örgütlenme :
Yapımcıların durumu gözden geçirilirse, bunların birbirinden ba
ğımsız dernek, birlik v.b. gruplar oluşturduğu görülmektedir.
İnşaat sektörünün ekonomik ve sosyal gücünün büyüklüğüne bakılır
sa bu sektördeki dağınık yapıda sözcü gruplarının olması sorunla
ra çözüm bulunmasını güçleştirir olduğu görülür.
5590 sayılı yasa çerçevesinde oluşan odalar düzenleyici türde ve 
yapıdadır. Bu özelliklerinden dolayıdır ki halen Ticaret Od.aları 
bünyesinde bulunan yapımcıların Türkiye Odalar Birliği çatısı al
tında "İnşaat Odaları" biçiminde örgütlenmeleri uygun olacaktır.
İnşaat Sektörünün sorunlarının çoğunun yapımcıları ve malzeme üre
ticilerini birlikte ilgilendirmesi bu iki kesimin bir çatı altında 
toplanmasını gerekli kılmaktadır.
Türkiye Odalar Birliği örgütlenmesi içinde müteahhitlerin üyesi bu
lunduğu "İnşaat Odaları"nm yer almasının sağlayacağı bazı önemli 
yararlar şöyle sıralanabilir :



- Mesleki ahlfk ve dayanışmanın sağlanması ve rekabetin mesleki 
ahlâk ve kurallar içinde yürütülmesinin temini,

- înşaat yapımcılarının envanterinin yapılması, çalıştırılan ele
man sayısının, makina ve teçhizat parkının belirlenmesi ile ka
pasitelerinin saptanması,

- înşaat yapımcıları için sicil sisteminin oluşturulması,
- Mesleki eğitime yardımcı olunması,
- Taahhüt işlerinde talepte bulunmak için farklı yeterlilik kıs

taslarının saptanmasına yardımcı olunması,
- înşaat yapımı ile ilgili yasal düzenlemelerin hazırlanmasına 
yardımcı olunması,

- inşaat kesimindeki sorunların çözümü için çalışmalar yapılması 
ve görüş saptanması,

- Dış ülkelerde iş yapacak yapımcıların sorunlarına çözüm aranma
sı çalışmalarının yapılması ve görüş saptanması,

- inşaat malzemesi üretenler ile inşaat yapımcıları arasındaki 
sorunların çözümüne çalışılması.

öte yandan, 7303 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
Yasası uyarınca kurulmuş bulunan inşaat sektörünü doğrudan ilgi
lendiren ihtisas odalarının yönetmeliklerinin amaç maddelerinde 
belirtilen hususların uygulanabilirliğinin sağlanması da mesleki 
örgütlenmedeki önemli bir boşluğu dolduracaktır.
b. Kamu Kesiminde Organizasyon :
înşaat Sektörüne yön veren yasal düzenlemeler çeşitli bakanlıkla
rın kararı ile yapılmaktadır. Bugüne kadar ülkemizde uygulanan ya
sal düzenlemeler, şartname ve sözleşmeler örgütlenmeyi teşvik edi
ci olmalı ve aşağıdaki hükümleri içermelidir.



i) Bina - Alt Yapı Koordinasyonu :
Genellikle kentsel yerleşim alanlarında binaların yapımından önce 
alt yapı hizmetlerinin istenilen biçim ve sürede bu alanlara gö
türül ememe s i ülkemizde karşılaşılan bir olgudur.
Türkiye'de hızlı kentleşme-alt yapı hizmetlerinin yetersizliği çe
lişkisi temelde elbette ki ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Fakat, 
bu çelişkinin çok önemli bir başka nedeni de organizasyon bozuklu
ğudur.
Kentsel yerleşim alanlarının büyümesine paralel olarak götürülmesi 
istenen alt yapı hizmetleri genellikle Belediyelerden beklenmekte- 
d_ir. Belediyelerin gerekli ekonomik güce ulaşamamış olmaları bu 
beklentiyi istenilen düzeyde gerçekleştirme imkânlarını ortadan kal
dırmaktadır .
Yine bu alanların ihtiyacı olan bir kısım alt yapı hizmetlerinin 
Belediyelerin dışındaki, Karayolları, Devlet Su İşleri, Y.S.E., ’ 
PTT., İmâr ve İskân Bakanlığı v.b. diğer kamu kuruluşlarınca da 
yapılması zaman zaman mümkün olmaktadır. Ancak, sözü edilen kurum
lar arasında alt yapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili 
olarak etkin bir yatay koordinasyonun sağlanması ve bina yapımla
rına geçilmeden önce saptanacak ihtiyaçlara uygun olarak alt yapı
ya başlanması gerekecektir. Bu suretle, zaman, sermaye ve emek har
camalarında büyük ölçüde tasarruf sağlanacağı gibi kentsel alanlara 
bu hizmetlerin sağlıklı ve etkin bir biçimde götürülmesi gerçekleşe
cektir.
ii) Arsa Üretimi :
İnşaat sektöründeki darboğazda ARSA üretimindeki yetersizliğin de 
büyük payı vardır. Her ne kadar Arsa Ofisi kurulmuşsa da bugüne dek 
belirli bir üretim seviyesine çıkamamıştır. ARSA OFİSİ yeniden ör
gütlenmeli ve bürokratik yapıdan, kurtarılmalıdır. Yıllık arsa üret
me programları olmalıdır. Bilhassa taşlık ve verimsiz alanlar dev
let malı gözüktüğünden veya orman alanı olarak belirdiğinden bura
larda arsa üretmek özel girişimciler tarafından yapılamamaktadır.



Bu boş alanlarda devlet alt yapıları yaparak arsa üretmeli ve ih

tiyaç sahiplerine' satmalıdır.

Burada herhangi bir ilâve kaynak gerekmemektedir. Aksine geniş çap
ta arsa üretimi ile kaynak yaratılabilir*

iii) ihaleli İşlerde Proje Tahlilleri p

Ülkemizde ihale safhasından önce projelerin tümüyle düzenlenebil

mesi gerek kamu kuruluşlarındaki teknik personel yetersizliğinden 

ve gerekse zamanın çok uzamasından dolayı mümkün olmamaktadır.

Bazı durumlarda ihaleye iştirak eden firmalara proje hazırlanması 
sorumluluğu da yüklenilmekte ve firmaların avan proje niteliğinde 
düzenleyecekleri projeleri de tekliflerinde vermeleri istenmekte

dir. Teklif veren firmalar konu edilen işe değişik açılardan yaklaş
makta ve birbirinden çok farklı olabilen . fiyat ve projeler teklif 

etmekte ve zaman zaman da ticarî çıkar ön plânda tutularak gerçek
çi olmayan teklifler verebilmektedirler

Bu şekilde ihale edilmesi düşünülen işlerde firmaların verdikleri 

fiyat ve teklif ettikleri projelerdeki sistemlerin en uygun ola

nının seçilmesinde tereddütler ortaya çıkmakta, mal sahibi yöne

timin isteğine en uygun olan teklifin saptanmasında teknik ve

İdarî güçlükler oluşmakta ve bazen ihale dahi gerçekleştirile- 
memektedir.



Kamu kuruluşları tarafından ihale yolu ile yapımına geçilen işle
rin ihalesinden önce gerekli projelerin düzenlenerek alınacak 
tekliflerin hu projelere uygun bir şekilde verilmesinin sağlanması 
ilke olarak kabul edilmelidir. Bu şekilde hareket edildiğinde ve
rilen teklifler arasında yönetimin isteğine en uygun olanı kolay 
ve isabetli bir biçimde tesbit edilebilecektir. Yukarıda belirti
len hususların büyük ölçüde ortadan kaldırılmasını sağlamak ve 
zaman kaybını en az düzeye indirmek ve dolaysıyla işlerin en kısa 
zamanda gerçekleştirilmesine zemin hazırlamak için, tatbikat 
projelerinin kesin veriler sağlayabilecek düzeyde hazırlanması 
ve Kamu Kuruluşlarındaki teknik eleman ve bilgilerin yetersiz 
kaldığı durumlarda özel proje-mühendislik kuruluşlarından yarar
lanılması suretiyle ihale dosyalarının düzenlenerek ihaleye çı
kılması uygun olacaktır.
iv) Tip Proje Uygulamaları :
özellikle sosyal konut, okul, hükümet konağı, PTT, sağlık ocağı, 
dispanser, muhtelif idarelerin şube binaları, pompa merkezleri, 
bakım atölyeleri, depolar lojmanlar v.b. kamu inşaatlarında tip 
proje uygulamasının mümkün ve yararlı olduğu açıktır. Bu yarar
lar şöylece özetlenebilir :
- Denenmiş ve yapının kullanılmasında görülmüş aksaklıkların gi

derilmesi ile geliştirilmiş bir projeye dayanması,
- İhaleli işlerde, ihalenin gerçekçi bir keşfe sahip olması,
- Belli bir amacı sağlayacak en ekonomik çözümün elde edilebil

mesi .
- İhalenin kısa sürede yapılabilmesi.
Ancak, sözü edilen tip proje uygulamasının başarılı olabilmesi 
için aşağıdaki hususların dikkate alınması gereklidir :
- Tip projeleri hazırlanan her yapının çeşitli iklim koşullarını 

dikkate alan bir variantı olması gerekir. İklim koşulları yapıda 
öngörülen pencere, kapı gibi boşluklarda, yalıtımda farklılık 
gerektirebileceği gibi yapıda kullanılacak malzemenin seçiminde 
de rol oynayacaktır.



- Yapının taşıyıcı sisteminde o bölgenin jeolojik özelliği dik

kate alınmalıdır.

- Yapının inşa edileceği zeminin taşıma gücü, yer altı suyunun 

mevcut olup olmadığı gibi önemli hususlar da gözönünde bulun
durulmalıdır.

Tip proje uygulamasının başarılı olarak yürütülebilmesi için söz
konusu projelerin zaman zaman uygulamada gözlenen sakıncaların
ışığında gözden geçirilmeleri şarttır.

c. Proje - Mühendislik Kuruluşlarının Sorunları ve Çözüm Yolları:

Bugün için proje-mühendislik kuruluşlarının sorunları aşağıdaki

biçimde sıralanabilir.

- İş hacmindeki istikrarsızlıklar : Devlet bütçesinde yatırımla

ra ayrılan kaynağa bağlı olarak iş arzında yıldan yıla veya 

bir dönemden diğerine çok önemli farklılıklar olmaktadır. İşle
rin çok olduğu bir dönemde taahhüt ettiği işlere orantılı ola

rak kadro kuran bir kuruluş, bu işlerin bitip, iş arzında önem

li azalma olduğunda, yeni işler alamaması karşısında hem maddi 

yönden zor durumda kalmakta, kemde elindeki belli ölçüde tec
rübe kazanmış elemanları muhafaza edememektedir.

- Proje-Miihendislik Hizmetlerine Ödenen Ücret: Proje-Mühendislik 

■hizmetlerine ödenen ücret • genellikle ;düşiiktürı iPiriiıalarifiyat
rekabeti paparak iş alırlar. Bu rekabet iş arzının düşük oldu- 
ğu dönemlerde şiddetlenir. Bayındırlık Bakanlığı ve Mühendis 
Odalarının hizmet tarifeleri varsa da uygulamasına yaygınlık 
kazandırılamamıştır. Bu da iş arzı ile iş talebi arasındaki 
dengesizliktendir.Proje-Mühendislik hizmetlerinde ödenen ücretin
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.yetersiz oluşu bu kuruluşların yeterince gelişmelerine engel 
olmaktadır, bu kuruluşlar devamlı dar imkânlar içinde olduğun
dan iş krizi dönemlerini atlatamamaktadırlar ve kadro kaybına 
uğramaktadırlar o Ayrıca, teknik gelişmelerine katkıda bulunacak 
literatüre ve donanıma sahip olma, meslekî kongre, seminer,vb. 'ne 
eleman gönderme, teknik açıdan özelliği olan inşaatları gezip 
uygulamayı izleme gibi basit ihtiyaçlara dahi çoğu kez imkân 
ayrılamamaktadır o Mühendislik hizmetlerine ödenen ücretin 
yeterli olmayışı proje üzerinde yeterince durarak alternatif 
araştırması yapmak imkanlarını da kısıtlamaktadır. Ayrıca 
bugün, teknik bakından artık yurt dışında da hizmet üstlenebi
lecek bir düzeye ulaşmış bir proje-mühendislik kuruluşu maddi 
imkanlarının elvermemesi nedeniyle bu konuda gerektiği gibi 
faal olamamaktadır.
Proje-Mühendislik kuruluşlarının uygulamadan Uzak Kalışı:Proje 
bürolarının yükümlülüğü çoğu kez yalnızca proje hazırlamaktan 
ibaret kalır. Projeyi hazırlayan mühendis, çalışmasının şantiye 
uygulamasını izlemek imkânı bulamaz, bu, şu iki önemli eksikli
ğin doğmasına neden olur:
1) Proje mühendisi projesinde bir hata yapmışsa, bu hatayı 
farketmek imkânını bulamaz, böylece proje, varsa, hatalarıyla 
uygulanır.
2) Proje mühendisi projesinin uygulanasım görmediği için 
projesinin uygulamasında güçlük çekilen veya uygulanamadığı için 
şantiyede değiştirilen noktalarını göremez ve devamlı şantiye 
bilgi ve görgüsünden mahrum kalarak meslek hayatını sürdürür.

Oysa, gelişmiş ülkelerdeki mühendislik kuruluşları bir inşaat 
için komple hizmet yüklenebilmek!edirler. bu hizmetler o işe 
ait ilk etüdlerden başlayıp şantiyede kontrollük hizmetleriyle 
sonuçlanmaktadır. Hatta bazı hallerde, o tesisin işletme sırasın
da da müşavirlik hizmetlerini sürdürmektedirler, böylece, proje- 
mühendislik firmaları hem etüd-araştıma, hem proje, hem teknik



ve İdarî şartname hazırlama ve bunları uygulatma, hemde şantiye 
bilgi ve tecrübesini kazanmaktadır o loğun bir tarzda edinilen 
bu tecrübe firmaların süratle gelişmesini ve dışarıya hizmet 
satmasmı sağlamaktadır.

fetişmiş Teknik Uleman Sorunu: her işte olduğu gibi.proje-mühen- 
dislik hizmetlerindeki başarı la büyük ölçüde o iş üzerinde 
çalışan elemanların bilgi ve tecrübesine bağlıdır. Proje mühendis
liği konusundaki personel ihtiyacını mühendis ile yardımcı teknik 
eleman (teknik ressam, topoğraf vb.) kategorilerine ayırabiliriz, 
dunlardan mühendis olanlar bir fakülte veya yüksek okul mezunu 
olmalarına rağmen proje kuruluşlarında adeta bir stajyerlik dönemi 
geçirirler ve kendilerine daha önce verilmiş olan bilgilerin nasıl 
hesap ve resim haline getirileceğini, proje kriterlerini, şartname
leri öğrenirler. vayst proje bürosunun faaliyet konusu okulda 
üzerinde fazla durulmamış konular ise bu intibak süresi daha da 
uzayabilir. Yardımcı teknik elemanlar için durum daha da önemlidir. 
Zira, bu kişileri yetiştiren okullar azdır. Pek çoğu normal orta 
okul veya lise eğitimi görmüşlerdir. Ju kişilerin başarılı birer 
proje elemanı olabilmeleri için proje firmalarında eğitilmeleri 
gerekir. Pir teknik elemanın proje hizmetlerinde yararlanılabilir 
ve zamanla gelişmiş bir eleman haline gelebilmesi için harcanmış 
çabalar bu elemanın daha önce açıklanan nedenlerle firmadan 
ayrılmak zorunda kalması ile kaybolmaktadır. Ayrıca bazı durumlar
da bu kişi meslekten de kopmakta ve konusuyla tamamen farklı bir 
işe yönelmektedir, hu konuda son gözlemler , genç mühendislerin 
projeciliğe pek hevesli olmadıkları şeklindedir. -3u da proje 
mühendisliğinin yurdumuzdaki geleceği açısından önemle değerlendi
rilmesi gerekli oir husustur.

Proje-Mühendi s1ik kuruluşlarının yukarıda açıklanan sorunlarının 
çözümü için önerilen çareler şunlardır:



- Devletin ihalelere uygulama projesi yapılmış şekilde çıkması, 
buna imkân olmadığı hallerde (Sulama, baraj, hidroelektrik 
santral, termik santral, fabrika gibi temel şartlarına ve 
teknolojiye bağımlı projeler) ihale evrakı içinde kesin 
projeye yer verilmesi»

- Proje ihalelerinde mühendislik firmalarına daha geniş hizmet 
aktarılması» Etüd, araştırma ve proje mesleki kontrollüğü gibi,

- Proje mühendis1iği-müşavir1ik hizmetleri için daha gerçekçi 
rayiçlerin hazırlanması ve bunların uygulamasına işlerlik 
kazandırılması»

- Proje, nühendislik-nüşavirlik kuruluşlarının kapasite ve tecrü
belerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmaları ve Devlet ihale
lerinde bu durumun dikkate alınması»

- Avan proje ve kesin projelerin Mühendislik-Müşavirlik firmaları
na yaptırılması, bu çalışmanın yurt dışına çıkmasının sağlanması, 
gerekiyorsa Devletin teşvik edip destek olması.

2.3o İnşaat Planlaması Tekniklerinin Kullanımının baygınlaştı
rılması :

İnşaat Sektöründe de çağdaş plânlama tekniklerinin uygulanmasının 
önemli yararları olacaktır» özellikle işe başlarken etkin bir 
plânlama, iş süresinde etkin bir kontrol, işgücü arasındaki 
sağlıklı iletişim ve proje maliyetinin ve süresinin doğru 
tahminine olanak verecek OPM ve PERİ gibi plânlama tekniklerinin 
uygulanmasını sağlayacak donatım gereksemesinin karşılanması ve 
gerekli eğitime önem verilmesi uygun olacaktır»



5, İfyAAT SEKTÖRÜNÜM, YASAL SORUMLARI

3 o 1 o Kar.ıu i at imaları İle ilgili Yasal Düzenlemeler
Halen yürürlükte bulunan ve kamu kuruluşlarının uymak zorunda 
bulunduğu mevzuat iskelet olarak genelde uygun mevzuat olarak 
belirlenmiştir o Ancak hazırlandığı zaman ve koşullar gözönünde 
bulundurulursa söz konusu mevzuatın bazı yerlerinde leğişiklikler 
yapılmasının gerektiği açıkça görülür» Değişiklik yapılması 
ve uygulamada, dikkat edilmesi zorunlu görülen hususlar aşağıda 
sıralanmıştır:
- İnşaatın yapılacağı yer satırı alınmadan ve yasal formaliteler 
tamamlanmadan ihale işine baş1anılmanalıdır.

- Arazinin zemin eğüdlerinin proje aşamasından önce incelenmesine 
dikkat edilmelidiro

- Projelerin tam ve bütün ayrıntıları (detayları) ihaleden önce 
yaptırılmalıdır„

- Tahmini keşif bedelinde önemli ölçüde hata kabul edilmemelidir»
- inşaatın yapımı boyunca keşif listesinde değişiklik yapılırsa, 
bu değişiklik teknik zorunluluğa bağlı olmalıdır»

- İnşaat sektörünün darboğazdan çıkarılması için teşvik tedbirleri 
uygulanmalıdır» " (

- Müteahhitler için ciddi b_ir sicil düzeni oluşturulmalı ve işi 
zamanında ve istenen koşullarda yapmayan müteahhitlerin durumu 
sicillerinden izlenebilmelidir. Hu sorun inşaat odası kurulması 
ile çözülebilir»

- İnşaat - işleri için gerekli müteahhitlik karnelerinin verilmesi 
için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

- İhalelerde en düşük fiyat veren yerine en uygun fiyat veren 
kavramı geliştirilmelidir.
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- Kontrollük görevinin yürütülmesindeki aksaklıklar giderilme

lidir.
- İstihkakların zamanında haklı nedene dayanmadan ödenmemesi 

karşısında yüksek faiz ortamında inşaat yapımcısının zarar 
görmesini önleyici önlem alınmalıdır.

- Fiyat farkı uygulamasındaki aksaklıklar giderilmelidir.
Yukarıda sıralanan uygulamada ve ihale ile ilgili yasal düzen
lemelerin üzerinde daha ayrıntılı olarak aşağıda durulmuştur.
a. Müteahhitlik Karneleri_
Yapı, tesis, onarım kısaca inşaat ihalelerinde, ihaleye katılmak 
isteyenlerin, ihale komisyonlarına vermek zorunda oldukları ve 
yalnız verildiği iş için geçerli olan "İhaleye katılma (Yeterlik) 
Belgesi" bugünkü uygulamada, Kamu İhalelerinin idare aleyhine 
işleyen en zayıf noktalarından birini oluşturmaktadır.
İnşaat işlerinde "Müteahhitlik" zaman içerisinde tecrübe, ser
maye, teşkilât ve ekipman ile edinilen bir meslek dalıdır. İşin t 
lanğıci-îSdan bitimine kadar bilfiil icratm içerisinde bulunmayı 
belli bir teknik kadroyu yönetmeyi, yeterli seviyede mâli güce 
sahip olmayı ve nihayet işin mahiyetine göre teknik ekipman hazır 
bulundurmayı gerektirir. Bu nitelikler ya doğrudan doğruya müte
ahhitlik mesleğini seçmiş kişiler tarafından zamanla kazanılır, 
veyahutta çok çeşitli uzmanlık sahalarını içeren inşaat sektörünü 
kamu veya özel kesimde çalışmış teknik elemanların tecrübeleri 
sonucu elde edilir. Bu nitelik ve olanaklar olmadan Devlete karşı 
taahhüt altına girilmesinin mümkün olmaması gerekir.
Bu bakımdan müteahhitlere Bayındırlık Bakanlığınca verilen müte
ahhitlik karneleri önemli vesikalardır. Bazı idareler karneleri 
yeterli görmekte bazı idareler de ayrıca ön seçim koşulları oluş
turmaktadır.
Yatırım kuruluşlarında iş yönetmiş ve denetlemiş teknik personele
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verilen karneler şirketlere devredilebilmektedir. Mevcut yönet
menliğe göre şirkete karne devri için o şirketin teknik müdür
lüğünü üstlenmesi gerekmektedir. Üç yıl için geçerli olan bu 
sistemde Teknik Müdürlüğün üç yıl fiilen yüklenilmesi gerekir.
Her "türlü teknik sorundan mesul olmalıdır.

Devlet kesiminde yatırımlarla direkt ilgisi olmıyanlara karne' 
verilmesi hususu sakıncalıdır.

Her yıl saptanacak belli keşif bedelini aşmayan ihaleler için 
başkaca bir şart aramadan karneye sahip olmak yeterli olmalıdır.

Bu bedelin üstünde ön yeterlik şartları koşulmalıdır.
Uygulamada, 1609 sayılı Bayındırlık Bakanlığı Kuruluş ve Görev
leri Kanununun l.nci maddesine göre hazırlanmış yönetmelik hü
kümleri uyarınca verilen müteahhitlik karneleri, yukarıda açık
lanan nitelik ve olanaklara sahip olmayan kimseler tarafından da 
alınabilmekte olup, Müteahhitlik Karnesi satın alarak kamuya ait 
yatırım taahhütlerine girmek olanağı'- ortadan kaldırılmalıdır. 
Uygulamada, yeterli şartlara sahip olmamasına rağmen Müteahhitlik 
Karnesi sağlamış müteahhitlerin yürürlükteki mevzuat gereği ye
terlik belgesi almaları önlenmeli ve bu nedenle yatırımların za
manında bitirilememesi veya yarım kalması gibi topluma çok pa
halıya malolan sonuçlar doğurma sakıncası ortadan kaldırılmalı
dır .
Sakıncaları çok açık olan bu uygulamaya son verilmesi için, 
"Müteahhitlik Karnesi" ve "Yeterlik Belgesi" müesseselerini dü
zenleyecek temel hükümlerin mümkün olan en kısa zamanda kanun
laşması sağlanmalı ve bu temel hükümlere dayanılarak



bugün için sadece belli sahalarda ve sınırlı inşaat yatırını 
yapan bayındırlık nakanlığı ile birlikte büyük ve değişik inşaat 
alanlarında yatırın yapan diğer bakanlıklarca ortaklaşa hazırla
nacak yeni bir mevzuatın bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlüğe 
sokulması zorunludur,

b o Kamu Yatırımlarının Finansmanı:

Halen yürürlükte bulunan Kamu İhale mevzuatında ihalesi yapılan 
bir işin finansmanı konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır, 
bu husus sözleşmelerde yer alan ezel hükümlerle belirlenmektedir. 
Tahakkuka bağlanmış müteahhit hakedişlerinin zamanında- ödenememesi, 
müteahhit açısından önemli malî darboğazlar oluştururken, çoğu 
zaman da işin süresinde bitirilemeyişine veya yarım bırakılmasına 
sebep olmaktadır,

bu sakıncalı duruma meydan verilmemesi veya asgariye indirilmesi 
bakımından, 1050 sayılı kanun hükümleri de gözönüne alınarak, 
kanunda "İhalelerin finansmanı" başlığını taşıyan bölümde;
i) Avansların tediye ve mahsup şartları,
ii)Tahakkuka bağlanan hakedişlerin ödeme süresi ve ödenecek 

gecikme zamları,
açık ve objektif hükümler olarak yeralmalıdır, -ayrıca kamu kesini 
müteahhitlerinin bbK'ya ödeyecekleri primler, kendilerinin isteği 
halinde istihkaklarından kesilmek suretiyle idarelerce tahsil 
edilip SÖK'ya devredilmesi sağlanmalıdır,

c, ihale Kanununun Jygulaması:
Halen yürürlükte bulunan mevzuat gereğince kamuya ait inşaat 
işleri nitelik, zaman ve bedel bakımından en uygun teklif 
verenlere yaptırılır, bu üç özellikten gerek inşaat niteliği ve 
gerekse inşaat süresi ilgili idarelerce belirlendiğinden, ihale
lerde müteahhitlerden alman teklif yalnız bedel açısından



olmakta ve en üy~un bedel olarak da genelde en düşük teklif 
bedeli alınmaktadır» -ti sakıncayı kaldırmak amacı ile 2490 sayılı 
kanunim 36» maddesinde, 22 sayılı kanun hükmündeki kararname ile 
yapılan değişiklik, "uygun bedel"- kavramına yeni boyutlar kazan
dırmış olmasına rağmen, uygulama eski şeklini aynen korumuş ve 
uy^un bedelin daima en düşük teklif olacağı ilkesine sadık kalın
mıştır» keza, anılan maddenin sen bendinde yer alan yönetmelik 
hazırlanmadığından yeni hüküm işlerlik kazanmamıştır»

özellikle ihale tenzilâtlarında mantık sınırları dışına çıkma 
durumunun izlöndigi bu dönende, " uygun bedel" kavramının ihale 
kararı vermek zorunda olan yetkililerce en düşük bedel olarak 
yorumlanmamasını sağlayacak ve kısacası karar organlarına daha 
çok yetki ve sorumluluk verecek mevzuatın acilen yürürlüğe 
sokulması zorunluluk haline gelmiştir»

rîevcut sistem, ihale komisyonlarının teşekkülünde fonksiyonel 
bir farklılaştırmaya yer vermediği için, yiyecek alını yapan 
ihale komisyonu ile inşaat yatırımına ait ihale komisyonunun 
teşekkül tarzı arasında önemli bir fark olmamaktadır. Kaldı ki, 
28. madde "tevkilen görevlendirme" ye imkân tanıdığı için çoğu 
zaman konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan 
üyelerin komisyonlara katıldığı görülmektedir. 2u şekilde oluşan 
komisyonlar uygulamada daima "en düşük teklif" ilkesine bağlı 
kalmaktadır o Diğer faktörler gözönüne alınmadan verilen bu karar
ların ekonomiye ne gibi külfetler getireceği düşünülmeksizin 
diğer kontrol mekanizmalarınca da tasdik edilmesi, komisyonlara 
"en düşük teklif" lerin en uygun bedel olması gerektiği yönünde 
yol göstermektedir. Jte yanlan aksine karar vermiş komisyonların 
iyi niyetlerinden şüphelenilerek çeşitli kademelerde teftişe 
tabi .İmaları, bu komisyonların "en uygun teklif" yerine "en 
düşük teklif" i seçmek suretiyle sorumluluktan kaçmalarına neden 
olmuştur„



Bu sakıncalı uygul anaların cni enek ilmesi ve "uygun bedel" ilkesi
nin önerilen doğrultuda işletilebilmesi için;

i) İhalelerin ekonomik önem ve büyüklüklerine yöre komisyonların 
farklılaştırılması,

ii)İhalelerin ekonomik önem ve büyüklerine yöre komisyonlara 
kontrol mekanizmalarından da (Örneğin Sayıştay başkanlığından) 
mutlaka bir üyenin dahil edilmesi düşünülmelidir.

d. İeminat rlektubu Teminindeki Güçlüklerin Giderilmesi:

Bankalar kanununun 38o maddesine göre bir banka, hakiki ve hükmi 
bir şahsa doğrudan doğruya veya bilvasıta nakit, mal, kefalet ve 
teminat şekil ve mahiyetinde veya herhangi bir şekil ve surette 
kendi tediye edilmiş veya fürkiye'ye■fiilen tahsis edilmiş serma
yesi ile ihtiyat akçeleri yekûnunun 10'undan fazla kredi 
veremez, kefaletlerini kabul edemez veya tahvillerini satın 
alamaz.

Ancak sanayi, maadin, enerji, nafia hizmetleri, nakliyat ve 
ihracat işleride kullanılmak üzere açılan ve fiilen bu işlerde 
kullanıldığı tevsik edilen kredilerde bu haddin % 25'e çıkarıl
masına olanak vardır»

Bakanlar kurulu 18 Aralık 1979 günlü Resmi Gazöde de yayınlanan 
kararname ile teminat mektubu limitini % 300 nisbetinde artırmıştır»

24-90 sayılı yasanın 60 ncı maddesine göre, bankaların verecekleri 
teminat mektupları toplamı, ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri 
toplamının % 50 sini geçemez. Bu oranı her banka için ayrı ayrı ola
rak- yo 75's çıkarmaya Galiye Bakanlığı yetkilidir. Bakanlar 
Kurulu> Bankalar Kurulunun önerisi üzerine daha yüksek düzeyde 
oran saptayabilir. Bu oranı geçirecek bankaların verecekleri



teminat mektupları Devlet dairelerince üç yıl süre ile kabul 
edilemez» Her teminat mektubunda daha önce verilen teminat 
tutarları toplamının gösterilmesi zorunludur»

Bankalar Kanununun 38» maddesinde belli edilen tavanın uygun 
seviyeye çıkarılması gerekmektedir»

e» Fiyat Farkı Kararnameleri:
Fiyat farkı kararnamelerinin 4» Beş iıliijk kalkınma ilânı dönemin
de de yürürlüğe konulmasına devam edilmiştir» Fiat farkı kararna
meleri, tahammül edilemez boyutlara ulaşan enflasyon karşısında 
özellikle sabit fiatlı ve uzun zamanda gerçekleştirilmesi gereken 
işlere ait sözleşmelere uygulanmak amacı ile hazırlanmış ve 
yürürlüğe konulmuştur» Bu kararnamelerle müteahhitlere ve idare
lere tasfiye hakları da verilmiştir» Kararnamelerin hazırlanmasın
da ana amaç, müteahhitlerin elinde olmayan nedenlerden ötürü 
meydana gelen fiyat artışları dolayısı ile yerine getirilmesi 
mümkün olmayan taahhütlerini yapılabilir hale getirmek veya 
yapılması imkânsız hale gelmiş olan işlere ait sözleşmelerin 
tasfiye edilmesine imkân vererek yatırımların bir an önce hizmete, 
girmesini sağlamaktır» Kararnamelerin, bu amaçları tam olarak ve 
eşitlik prensiplerine göre sağladığı söylenemez» şöyle ki;
i) nazı kararnameler sözleşme türlerine göre farklı sonuçlar 

vermiştir»
ii) Özellikle fiyat farklarını kapsayan sözleşmelerle, sabit 

fiyatlı olup fiyat farkları bu sabit fiyat içinde bulunan 
sözleşmelerde kararname uygulamaları bir çok karışıklıklar 
doğurmuştur»

iii)Kararname çeşitli idareler tarafından çok farklı biçimlerde 
yorumlandığından, aynı kararnamenin farklı idarelerce farklı 
biçimlerde uygulandığı ve hatta bazı idarelerce hiç uygulan
madığı görülmüş ve dolayısı ile uygulamada eşitlik sağlama
mamı atı r.
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iv) Kararnamelerle sağlanan tasfiye işlemi, genelde kârsız kalem
leri kalan, yapımı zor ve külfetli olan ve taahhüdün sonuna 
kalmış işlere uygulanmıştır„

v ) i at imaların bir an önce faydaya dönüşmesi, kararnamelerde 
öngörülen tasfiye işlemleri ve bu işlerin yeniden ihale 
edilmelerindeki süre kaybı dolayısıyla çok ötelenraiştir.

Bu sakıncalar nedeniyle, enflasyonun sözleşmeler üzerindeki 
olumsuz etkilerinin önlenmesini ve uygulamada beraberliği sağlaya
cak yasal düzenlemeler yapılmalıdır»

f„ Teşvik Tedbirleri:
Memleketimizin son yıllarda içinde bulunduğu en önemli sorunlardan 
biri enflasyon olup, bu olgunun piyasaya en büyük etkisi de kredi 
faizlerinin yükselmesi şeklinde izlenmiştir. Bu nedenle, özellik
le büyük boyutlu kamu yatırımlarında gerekli olan finansmanın 
sağlanması çoğunlukla çok külfetli bazen de imkânsız hale gelmiş
tir. Bu husus tenzilâtların yükselmeye devam ettiği bu dönemde 
aynen devam etmiş ve dolayısı ile idareleri sözleşmelere özel 
hükümler koymaya zorlamış, bu nedenle büyük boyutlu işlerin bir 
kısmı avanssız olarak ihale edilmiştir. J3u koşulların ortaya 
çıkardığı bu önemli sorun "kamu yatırımlarının finansmanı" başlığı 
altında belirtildiği üzere finansman darboğazları yaratmıştır.

Dolayısı ile özellikle büyük boyutlu işlerde finansman gereksinme
sinin (denir, çimento, saç, akaryakıt v»b„ malzemeler) idareler 
tarafından karşılanacak şekilde sözleşme hükümlerinin getirildiği, 
inşaatı devam etmekte olan bazı işlerde kullanılacak kazı ve 
taşıma raakinalarına DPT'ce sağlanan olanaklarla gümrük muafiyetler: 
verildiği görülmüştür.

Bu tedbirlerden ihale öncesi sözleşme tasarılarında yer alan 
hükümlerle sağlananların çok olumlu yararlar sağlamakta olduğu



kuşkusuzdur. Ancak özellikle kamu kesiminde yapılmış ihaleler son
rasında her ne şekilde olursa olsun yürürlüğe konulacak teşvik ted
birlerinin o işi teşvikten çok doğrudan doğruya o işi alan müteah
hitlere menfaat sağladığı da aşikârdır. Teşvik tablolarının muhte
vası (büyük barajlar gibi muğlak ifadeler v.b.) ile yürürlük tarih
leri yeniden ele alınmalıdır.
Yukarıdaki nedenlerden ötürü gerek finansman darboğazlarını aşmak 
ve gerekse mâkul tenzilât sınırları içinde kalabilmek ve özellikle 
kamu yatırımlarının biran önce hizmete girmesini sağlamak amacıyla 
düşük faizli kredi, gümrük muafiyeti, hakedişlerde yapılan kesinti
lerin nisbetlerinin düşürülmesi veya kaldırılması gibi teşvik ted
birlerinin sözleşme tasarılarında yer alması, diğer bir ifade ile 
hangi teşvik tedbirlerinin uygulanacağı mutlaka ihale öncesi tes- 
bit edilmiş olması şarttır.
Öte yandan, 19.3-1982 tarih 17638 sayılı Resmi Gazete'de DPT. Müs
teşarlığının "Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili 
Tebliğ" başlıklı 82/2 nolu tebliğinde müteahhitlikten döviz kazan
cı dış satım kabul edilmişse de, dış satım tutarının Kurumlar Ver
gisi matrahından düşülmesi ile birlikte diğer teşvik tedbirlerin
den de yararlandırılması uygun olacaktır.
Ayrıca Uluslararası tekliflere açık olan ihalelerde, yabancı fir
malar karşısında Türk firmalarının rekabet gücünü arttıracak bazı 
teşvik araçları uygulanmalıdır.
g. Kamu Personeli İle İlgili Yasalar :
Devlet İhalelerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için, Dev
letin teknik eleman gereksemesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
Devlet yatırımlarının yürütülmesini sağlayacak kadro gereksemesinin 
karşılanması ve kaliteli personelin istihdamına imkân verecek başta 
maddi konular olmak üzere başlıca sorunlara çözüm getirilmesi zorun
ludur.
Ayrıca, "Kamu Görevlerinden Ayrılanlarm Yapamayacakları îşler"hak- 
kmdaki 2531 sayılı Kanun, Cumhuriyet devrinde bu konuda çıkarılan 
bütün kanunlardan daha katı ve uygulamada dolambaçlı yolları zorla
yıcı hükümler getirmiştir.Özellikle 3* 1.194-0 tarih ve 3762 sayılı 
Kanunun 3.maddesinin son paragrafında yer alan "Emeklilik" istisna
sının yeni yasa'da kaldırılmış olması, uzmanlaşmış elemanların uz
manlık konuları dışına itilmeleri gibi ciddi bir sakıncayı getirmek
tedir .Yetişmiş eleman sıkıntısı çeken ülkemiz açısından yasa'nın ye
niden gözden geçirilmesinde varar görülmektedir.



5•2o Özel rektör İnşaatları İle İlgili iasal Düzenlemeler
özel sektör inşaatları ile ilgili yasal düzenlemeler 6785 sayılı 
İmar kanunu, 7116 sayılı İmar ve iskân Bakanlığı kuruluş ve vazife
leri hakkmdaki kanun ve 775 sayılı Gecekondu kanunu ile İmar 
Hukukuna girmiş ve ülkemizdeki bütün yapıların yapımı ile ilgili 
düzenlemeleri ve denetimleri kurallara bağlanmıştır.

a. Özel Sektcr inşaatlarının Kontrolü:
i) Belediye sınırları içinde kalan alanlar ile, mücavir alanlarda 

yapılacak ve ruhsata bağlanmış özel sektör inşaatlarının kontro
lü 6785 sayılı imar kanununun 8-1.3 ve 14 cü maddeleri ile 
düz enienmişt ir.

Kanunun 3 ci maddesi, yapının sorumluluğunu alan meslek adamına 
yapının ruhsat ve eklerine uygun yaptırılması sorumluluğunu 
vermiştir.

Kanunun 13 cü maddesi, yapının cinsine, özelliğine ve büyüklü
ğüne göre çeşitli projelerinin ve eklerinin yetkili ve ilgili 
meslek adamlarınca yapılmasını fenni sorumluluklarında ilgili 
meslek adamlarınca yüklenilmesi esasını getirmiştir.

Kanunun 14 cü maddesi yapılacak yapının mimari, statik, tesisat, 
proje, resim ve hesaplarını hazırlanmasını ve bunların uygu
lanması anındaki denetimin ve uygulanmasından doğacak sorumlu
lukların, ihtisas ve uğraşı dallarına göre Yüksek Mimar veya 
Mimar, Yüksek Mühendis veya Munendislerce üslenilmesi, şartını 
getirmiştir. Ancak bu'titr taşımıyan fen adamlarının yetki ve 
sorumluluk sınırları 10445 sayılı Talimatname "6785 sayılı 
Kanunun 14 cü maddesine göre fen adamlarının selahiyetleri ve 
Belediyelere karşı deruhte edebilecekleri fenni mesuliyet 
hudutları hakkında talimatname " ile tayin edilmiştir.



Yeni düzenlemeler ile ilgili meslek adamlarının- yetki ve sorumlu
lukları, günün koşulları ve yapı teknolojisi dikkate alınmak şar
tıyla çoğaltılmalıdır.
Ruhsata bağlanmayan özel sektör inşaatlarının denetimi ve ortaya 
çıkartılması görevi kanunun 6.ncı maddesiyle Belediyelere veril
miştir. Belediyelerin bu görevi yeterli ölçüde yerine getirdikle
ri söylenemez. Bu nedenle gerek ruhsatsız yapıların takibi, gerek
se ruhsatlı yapıların ruhsat ve eklerine fen ve sanat kurallarına 
uygun yapılmalarının temini için uygulama sorumluluğunu yüklenmiş 
fen adamlarınca denetimin daha etkili yapılması sağlanmalıdır.
ii) Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kalan alanlarda 
yapılacak özel sektör inşaatlarının kontrolü 7H6 sayılı îmâr ve 
îskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkında kanuna aygun ola
rak valiliklerde kurulan Î1 îmâr Müdürlüklerince yapılmaktadır.
İl İmâr Müdürlükleri çok geniş alanı denetimle karşı karşıya kal
maktadır. Bu nedenle İl îmâr Müdürlüklerine yeterli kadroları ve
rilmeli ve daha etkin denetim sağlanmalıdır.
iii) Ayrıca son günlerde tartışılmakta olan Yapı Polisi, Yapı Si
gortası v.s.gibi sistemlerin derinliğine araştırılarak, Türkiye 
şartlarına uygun bir yapı kontrol sisteminin geliştirilmesi ve 
uygulamaya konulması tavsiye olunur.
b. Belediye ve İmâr - İskân Yasaları ^
Ülkemizde imâr çalışmalarının düzenlenmesi için belde Belediyele
rinin imâr plânlarına paralel olarak İmâr yönetmelikleri uygula
maya konulmuştur. Ancak, kentlerimizin güzelleştirilmesi ve dü
zenli büyümesine yardımcı olacak İmâr yönetmeliklerinin sık sık 
değiştirilmesi sakıncalıdır. Her yönetmelik değişikliğinde mev
cut yapılaşmalarla yeni yapılaşmalar arasında çelişkili görüntü
ler ortaya çıkmaktadır.



Ayrıca İmar yönetmeliklerinde otopark ve sığmaklara her bina 

ölçüsünde münferiden çözüm aranması, ülke ekonomisi ve çağın 
teknikleri açısından olumsuz, savurgan ve zorlayıcı bir çözüm 

olmaktadır o keza her konut için yapılması mecburi kılınmış yangın 

merdivenleri; Yapımı günümüzde yangına karşı alınacak önlemlerin 

ve kurtarma teknolojisinin çok değiştiği ve çağımızda çeşitli 

ülkelerce terkedilmiş ve yürürlükten kaldırılmış bu elemanların 

maksat dışı kullanımları Önlenemediği içinde çirkin görünüşlü 

yapı elemanları haline dönüşmüştür. İmar plânları yapılmış 
yapılaşma sürecini yüksek oranda tamamlamış şehirlerinizde proje 

çözümlerini zorlayan otopark ve sığınak imar yönetmeliklerindeki 
gibi konutlarda yapılma şartını kaldırmak inşaat sektörü için 

olumlu olacaktır.

Otopark ve sığmak için çözüm birlikte aranmalıdır, bölge otopark

ları ile sığınaklar birlikte aynı yapı içinde çağın gereksinmele
rine cevap verebilecek şartlarda çözümlenmelidir ve İmar plânları 

yapılırken bu husus dikkate alınmalı veya yapılmış İmar plânların
da tadilât yapılmalıdır.

c. Gecekondu Gerçeği :

banayileşmenin hızlanması ile kırsal alandan kentlere doğru 
dengesiz ve hızlı bir göç oluşmuştur.

şehirlerin İmar plânı çalışmaları gelişmenin gerisinde kalmış ve 
bu nedenle konut yapımına uygun arsa üretimi yeterince gerçekleş- 
ırıemişt ir.

şehirlerdeki konut üretimi şehirleşme hızına paralel boyutta 
yapılmamıştır.

Gecekondu yapmak mecburiyetinde kalan vatandaşın plânlı ve yasal 
şartlarda üretilmiş konutlardan alma gücüne sahip ekonomik yapıda



olmaması ve bu tür vatandaşların konut kredileriyle yeterince des- 
teklenmemesi. ve ailenin sosyal yapısı ve köy düzeninde, aile 
emeği ile yapılan müstakil arsalı balıçeli köy tipi konutlara., 
alışkanlıkları gecekondu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Gecekondu 
sorununun çözümü için çıkartılmış olan 775 sayılı Gecekondu Ka
nunu gecekondu ıslahını, tasviyesini gerçekleştiremediği gibi 
yeniden gecekondu yapımını da önleyememiştir.
Bu nedenle ;
i) Yapılmış gecekondular yasallaştırılmalı bunun için de :
Gecekondu alanlarında İmâr Plânları, mevcut yapılaşmaya sadık 
kalınmak şartıyla süratle yapılmalıdır.
İmâr plânlarına uygun olarak ulaşım arterlerinin ve yolların ya
pısı çağın standartlarına uygun hale getirilmeli, yol, kanal, su, 
elektrik gibi alt yapı hizmetleri süratle tamamlanmalıdır.
İmâr plânı yapılmış alanlardaki yapıların imâr plânına uygun olan
ları süratle ruhsata bağlanmalıdır. Aykırı olanları da uygun hale 
getirilip ruhsata bağlanmalı ve bu safhada da konutu ıslah etmek 
isteyenin ihtiyacı olan kredi sağlanmalı, kadastral düzenlemeler 
yapılmalıdır. Bunları yaparken de işlemleri hızlandırıcı yasal 
düzenlemelere gidilmelidir.
ii) Yeni gecekondular yapılması önlenmeli bunun için de kendi ..ko
nutunu kendi ekonomik ve sosyal yapısına uygun olarak inşa etmek 
isteyen vatandaşa konut edinme ihtiyacını karşılayabilecek şart
lar hazırlanmalıdır.
Bu tür konut yapılabilecek arsa üretimi sağlanmalı, bunun için 
şehirlerde uygun sahalar tesbit edilmeli, bu sahaların İmâr Plân
ları ve buna uygun parselasyon düzenlemeleri süratle yapılmalıdır.
İmâr plânına uygun yol, kanal, su, elektrik gibi alt yapı inşaat
ları tamamlanmalıdır.



Iöreye ve bulunduğu çevrenin yapılaşma karakterine uygun 2 veya 

3 tip konutprojesi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır„

Konutunu yapmaya talip vatandaş özel kredi ile desteklenmeli ve 

bu husus toplu konut yasasının uygulama esasları içine alınmalıdır.

3.3° İnşaat Sektöründe Vergi Resin ve harçlarla İlgili Tasal 

Düzenlemeler

Özel inşaat sektörünü ilgilendiren ve etkiliyen vergi, resim ve 

harçlar gayri menkullerle ilgili vergi düzenlemeleri ve harçlar 

kanununun gayri menkuller ile ilgili hükümleridir. 3u düzenlemeler 

193 sayılı gelir vergisi kanunu ile 198 sayılı Emlâk Alım Vergisi 
kanunu ve 1318 sayılı finansman kanununun gayri menkul kıymet 
artış vergisi kanunu ve bina inşaat vergisi kanunları ve 2464 

sayılı belediye gelirleri kanununda değişiklik yapan 2589 sayılı 
kanun ve 492 sayılı harçlar kanununda değişiklik yapan 2588 sayılı 

kanun ile Türk Vergi hukukuna girmiştir.

Bu kanunlar yürürlük tarihlerinden itibaren inşaat sektörüyle 
ilgili tüm sorunların çözümünü sağlayamamıştır. Bununla beraber 

bazı aksaklıklara giderici ve olumlu yeni vergi kanunları veya 
tadillerinin düzenlenmesi de sağlanmıştır. Ancak bu düzenlemelerin 
de yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır.

a) Vergi Kanunları ve Stopaj uygulamaları:

özel inşaatlardaki gelir ve kurumlar vergisi Maliye Bakanlığınca 

uygulanan 193 sayılı Gelir Vergisi kanunu kapsamı içinde tüm 
ticari' kazanç mükelleflerine uygulandığı statüye tabidir. Ancak 
gelir vergisi ve Kurumlar vergisi eski uygulamasında birden 

fazla yıllara sirayet eden inşaat işlerinde ticari kazanç 
inşaatın bittiği yıllarda tespit edilir ve bu kazanç geçmiş 
yıllara, malzeme ve işçilik giderlerine göre dağıtılarak



vergilendirilir ve buna bağlı olarakta gelir vergisi beyannameleri 
düzenlenir idi. Bu kez yeni kanun hükmü ile bu esas değiştirildi 
ve inşaatın bittiği yıl ticari kazancın elde edildiği yıl olarak 
kabul edilip özel inşaatlar için gerçek ve olumlu bir vergilendir
me cihetine gidilmiş oldu. Ancak, bir yıldan fazla süren inşaat 
işlerini bir taahüde bağlı olmaksızın yapan firmalarında peşin 
vergi ödeme kapsamında bırakılmaları özel inşaat firmalarını son 
kazanç durumuna göre tesbit edilen yüksek oranlı peşin vergi mik
tarlarını kazancın olmadığı yıllarda da ödemek gibi olumsuz bir 
durum ile karşı karşıya bırakmıştır.
Müteahhitlere ödenen istihkaklardan yapılan % 5 stopaj oranı yük
sektir. Yaptığı işten % 12,5 kazanan kişi vergisini peşin ödemiş 
olmaktadır. Iş hayatında, yurt içi piyasada, % 12,5 kazanç bugün 
için yüksek bir orandır. Ayrıca, bu kesinti henüz iş devam eder
ken yapıldığı için nihâi kâr bilinmeden, kazancın olmadığı yıllar
da ödenmiş olmaktadır. Bu nedenle istihkaktan alman stopaj oran
larının inşaat sektörünün içinde bulunduğu koşullara göre saptan
ması olanağı sağlanmalıdır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun sair kazanç ve iratları içine 
giren gayri menkullerin ve hakların iktisap tarihinden itibaren 
dört yıl içinde satılmasından doğan kazançlarda çok yerinde bir 
düzeltme ile 1.1.1983 tarihinden itibaren gelir vergisi dışında 
bırakılmıştır. Bu hüküm gayri menkul alım-satımını ve inşaatını 
teşvik için yapılan yerinde bir düzenleme olmuştur.
b. Konut İnşaatlarında İnşaat Öncesi Uygulanan Vergi, Resim ve 

Harçlar
i) Bina İnşaat Harcı ı2464 sayılı Belediye gelirleri Kanununda 
değişiklik yapan 2589 sayılı kanunun l.nci maddesiyle Belediye 
sınırlar ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı, 
inşaat veya tadilât ruhsatının alınmasında bina inşaat harcına



tâbi tutulmuştur. Ancak, kanunun 6.ncı maddesinde inşaat harcı 
tarifesinde alınacak harcın alt ve üst sınırlarının belirtilmesi 
harç tesbit uygulamasının tarife sınırları içinde de olsa Bele
diyelere bırakılması keyfi davranışları beraberinde getirmiştir.
Bu durumda tarifenin asgari ve azami hadleri arasında kalmak kay^- 
diyle, harç tarifelerinin Bakanlar Kurulunca veya Beledilelerin 
bağlı olduğu Bakanlıkça belirlenmesi uygun olacaktır, özel inşaat
lar ve özellikle konut inşaatlarını teşvik açısından olumlu olaca
ğı düşüncesiyle uygulamanın Beşinci Beş Yıllık Plân dönemine rast- 
lıyan 1'98A-1988 yılları arasında askıya alınması konut yapımını 
teşvik edecektir.
ii) Otopark Katılım Payı : 7-5*1976 tarih ve 15580 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak 7*11-1976 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 
Otopark Yönetmeliği, 7/apılacak her türlü binanın bünyesi veya 
bulunduğu parsel içinde otopark tesis edilmesini ya da Belediye 
organlarınca belirlenmiş kriterler içinde Belediyeler nezdindeki 
otopark fonuna otopark katılım payı adı altında para yatırılma
sını zorunlu kılmaktadır.
Otopark Yönetmeliği'nin trafik ve kent yerleşim alanlarının oto
park sorununa çözüm getirmek amacında olduğu, kabul ve tasvip gör
mekle birlikte ancak sorunun çözümünü sağlayacak otopark tesisle
rinin kurulması sırasındaki finansmanın ;
- Binayı yapan müteahhit veya kişilere, bu binalardan birimler 

satın alacak otosu olmayan ve otopark tesisinden yararlanamaya
cak kişilere de mâli yükler getirmesi,

- Otopark katılım paylarının veya binalarda yapılan otopark tesis
lerinin maliyetleri etkilemesi o binalarda kiralanacak birimle
rin de kira bedellerini yükselteceğinden bu tür bina birimlerini 
kiralayan ve otosu olmayan kişilere de mâli risk ve yük getirmesi
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- Yapılaşmanın % 70-80 oranında gerçekleştiği kent merkezlerimiz

de otopark tesisinin °/o 20-30 oranındaki yeni yapılmakta olan 
"binalara yüklenmesi,

Adil olmayan ve Anayasamızın eşitlik prensibine uymayan bir uygu
lamayı beraberinde getirmiş ve inşaat sektörünü olumsuz yönde et
kilemiştir.
- Otopark tesisinin her bina boyutunda uygulamasının kullanılma
yan faydasız geçit alanlarını fazlalaştırdığından ülke ekonomi
sine de olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle ihtiyaçlara göre 
bölgelerde genel otopark tesislerinin yapımının düşünülmesi,

- Genel otopark tesislerinin finansmanı; otopark sorunu binalar
dan çok motorlu taşıt araçlarından ötürü ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle otopark tesislerinin finansmanının Motorlu Taşıt 
Araçları Vergi Sistemi içerisine ithal edilmek suretiyle sağla
nacak fonlardan oluşturulması inşaat sektörünü olumlu yönde et- 
kiliyecektir.

c. Konut Alım Satımında Uygulanan Vergi Resim ve Harçlar :
özel inşaatları çok yakından ilgilendiren Emlâk Alım Vergisi ile 
gayrimenkul kıymet artışı vergisi A92 sayılı harçlar kanununda 
değişiklik yapan 2588 sayılı kanunun 18.nci maddesiyle, Emlâk 
Vergisi A.ncü genel beyanının yapılacağı 1983 Bütçe Yılının baş- 
lıyacağı 1.1.1983 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bunun yerine 1.1.1983 tarihinden itibaren gayrimenkul satışları 
harçlar kanununun yeni düzenlenen hükümlerine tâbi işlem girecek
tir. Bundan böyle yeni uygulamaya göre gayrimenkulü satın alandan 
°/o A nisbetinde ve satandan da % A nisbetinde harç alınacaktır.
Bu olumlu bir gelişmedir. Harçların daha da indirilmesi (Örneğin 
% 2 nisbetinde) özel inşaata olumlu etki yapması yanında, mükel
leflerin de daha gerçekçi matrah beyanında bulunması ve vergi 
hasılatlarının artmasını sağlayacaktır.
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Ayrıca kooperatiflerin üyeleri için yaptırttıkları sosyal konutlar
dan ve ferdi sosyal konutlardan alınmakta olan % 2 nispetindeki 
-Emlâk Alım vermişi herhangi Pir konut satışı söz konusu olmadığın
dan; kooperatiflerin desteklenmesi ve teşviki açısından kaldırıl
ması olumlu olacaktır o

d. Konut İnşaatlarında Uygulanan S.S.K. İşçilik Nispetleri' ve 
Prim iukü:

506 sayılı sosyal sigortalar kanununun 155= nci maddesinin i3 bendi 
uyarınca hazırlanmak suretiyle 14-.4.1972 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunan sosyal sigortalar işlemleri tüzüğünün 27 ci maddesine göre 
sigorta primlerine esas tutulacak işçilik ücreti nisbeti inşaat 
maliyet bedelinin fo 20 sini teşkil ettiği, ancak tüzüğün 53= madde
sine görede en az işçilik nisbeti inşaat maliyetinin % 14'ünü 
teşkil ettiği kabul edilmiştir„

Sosyal Sigortalar işlemler tüzüğünün hazırlandığı yıllardaki 
inşaat teknolojisi ile günümüz inşaat teknolojisi tetkik edildiğin
de imalat safhalarında giderek daha da az işçi kullanıldığı 
gözlenecektir, çöyleki:
Tüm hafriyat işleri; temel ve tesviye, kazı işleri tamamen iş 
makinalar.ı ile yapılmakta,
Kaba inşaat işlerinde az işçi ile sökülüp takılabilen kalıp 
sistemleri kullanılmakta (pano kalıp, panel kalıp gibi),
Sina betonları beton merkezlerinde hazırlanıp beton pompaları ile 
veya kule vinçlerle nakledilip kalıp üzerine dökülmekte ancak 
düzeltme işlemi işçi kullanılarak yapılmakta ve % 60-70 işçi 
tasarrufu sağlanmakta,
Doğrama işleri tamamen çağın seri imalat sistemine uygun makinalarla 
imal edilip çağdaş teknoloji ile yerlerine monte edilmekte,



Sıva işleri harç karna rıakinalarında hazırlanan sıva harcını 
hortum içinden katlara nakleden ve duvara püskürten sıva pompa
ları ile yapılmakta yalnız duvar yüzlerinin düzeltilmesinde işçi 
kullanılmakta ve bu sistemle sıva işlerinde °/° 60-70 işçi tasarruf t 
sağlanmakta,
vap işleri harcı hazırlayıp katlara hortum ile nakleden şap 
pompaları ile yapılmakta yalnız harcın düzeltilmesi için işçi 
kullanılmakta ve bu sistemle 70 60-70 işçi tasarrufu sağlanmakta,
doya badana işlerinde fırça yerine kompresörler kullanılmakta,
Tesisat işlerinde elektrikli el aletleri kullanılmakta,
İnşaat malzemelerinin katlara taşınması vinçler ve asansörlerle 
yapılmakta,

üu nedenlerle Sosyal Sigortalar işlemleri tüzüğü uygulandığında 
inşaat yaptıran kişi, çalıştırmadığı işçinin primini Sosyal 
Sigortalar Kurumuna inşaat hitamında yatırmak durumunda bırakıl
ın akt adır =

şirketlerde bu yola da gidilmemekte inşaatın defter maliyetinin 
direkt % 14- ünün kuruma işçilik olarak yatırılması istenmektedir» 
Su durum işverenlerce dava konusu yapılmakta ve iş mahkemelerinden 
çıkan kararları işverenlerin lehine de olabilmektedir»

Su nedenle Sosyal Sigortalar tüzüğünün 27 ci maddesinin aşağıdaki 
hususları kapsayacak şekilde tadil edilmesi tün inşaat sektörünü 
olumlu yönde etkileyecektir»

1) Defter ve bordro kayıtları esas alınmalı,
2) J3ir kıstas gerekiyorsa en az işçilik nisbeti zamanın gerçek 

durumuna uygun seviyeye indirilmeli lir»
3) ihale suretiyle yaptırılan çeşitli inşaat işlerinde (fol,Su, 

Elektrifikasyon, kanalizasyon, direk dikme gibi) işçilik



ni8betleri yeniden gözden geçirilmeli ve iş kolları itibariyle 
tespit ve önceden ilân edilip, bilâhare uygulanmalıdır =

bu konudaki yasal düzenlemeler, genel inşaatlar için bayındırlık 

bakanlığının, özelliği dan inşaatlar içinde ilmili bakanlıkların 

uygun görüşü alınarak düzenlenmelidir.
j

5.4„ Çalışma Düzeni ve bosyal Güvenlikle İlgili Olarak lapılaası 

Gerekli Yasal Düzenlemeler:

Genel bir deyimle "lapı işleri" olarak belirttiğimiz inşaat 

sektörünün çalışma hayatımızda büyük bir yerinin olduğu gerçektir, 
bugünkü teknolojik gelişme yapı işlerinde de belirli bir şekilde 
kendisini hissettirmiş, insan gücünün yerini makina. ve teknik 
almaya başlamıştır„

Çalışma hayatının kaçınılmayan riskleri arasında bulunan işkazaları 
ve meslek hastalıklarının etkileri belirli bir düzey de kalmamakta, 
önce işçiyi giderek işvereni ve ulusal ekonomiyide etkilemektedir.

Iş kazaları ve meslek hastalıkları sonunla meydana gelen kayıplarda, 

konunun en önemli ve düşündürücü yönü, ölen ve sakat kalan bir 
işçiyi gerçek anlamda eski haline getirebilme imkânlarından yoksun 
bulunulmasıdır o .

2.7°1974 tarihli ve 7/8602 sayılı "lapı İşlerinde işçi bağlığı 
ve İş Güvenliği büzüğü" 2. maddesinde yapı deyimi tarif edilmekte

dir o

1475 sayılı İş Kanununun 6. maddesi İş Kanunu kapsamına giren 
yapı işlerini c,ç ve d fıkralarında tarif etmekte ve 75» maddesi 

ile de işyerlerinde işçinin sağlık ve güvenliğinin sağlanmasını 

işverene yüklemiş bulunmaktadır.



6785 Nolu. İmar Kanunu ile bu kanuna "'öre 28»d»1973 tarihinde 
çıkartılan "Teknik Jygulama Sorumluluğu iönetmeliği" ve "lapı 
İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" 4» maddesi işve
renlerin, yapı işlerini fenni yeterliliği bulunan kişilerin teknik 
gözetimi ve sorumluluğu altında yürüteceğini belirtmektedir»

Tapı işlerinde genel konular dışında alınacak güvenlik önlemleri 
şantiyenin kurulması ile başlar, inşaatın seyrine ve imalat 
sırasına göre değişiklik arzeder.Her safhada alınacak güvenlik 
önlemleri ile imalat içiçedir» birbirlerinden ayrı ayrı mütalaa 
edilemez»

Teknik ilerlemenin getirdiği daha uygun sağlık şartlarının 
sağlanması, kullanılan makinalar ve uygulanan çalışma usullerinin 
herhangi bir şekilde tehlike gösterenlerinin yapılan işin 
özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları 
azaltanlarla değiştirilmesi işkazalarını önlemek üzere, işyerinde 
alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçların ve alına
cak diğer güvenlik tedbirlerinin devamlı izlenmesi esastır»

Su ise, yapı işlerinde teknik yeterliliği bulunan kişiler ile 
güvenlik uzmanlarının istihdam edilmesi ve büyük şantiyelerin 
kendi bünyelerinde sağlık ve güvenlik örgütleri kurmaları sonucu 
başarılı olacağından bu konuda çalışmalar yapılmalı, yapı işle
rinde iş güvenliği fikri ilgililere benimset ilmeli, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği topluna mal edilmelidir»

bu konunun eğitim, propaganda, radyo ve televizyon gibi genel 
yayın organları ile desteklenmesi sağlanmalı iş güvenliği 
şuurunun yerleştirilmesi ve konunun yapı işçisine indirilmesi 
amaç edinilmelidir»



işlerindeki kazalarda iş şahidi adına şantiye şefleri sorumluluk 
taşınmaktadırlar. Bu durum, şantiye şeflerinin işyerlerindeki gö
revlerini aksatmasına yol açmaktadır. Bunun önlenmesi için belir
li ■ büyüklükteki inşaatlarda teknik emniyet mühendisi ya da uzmanın 
görevlendirilmesi zorunlu hale getirilmelidir.
4. ÖZEL İNŞAATLARIN FİNANSMAN SORUNLARI
Kamu kesimi inşaatlarının finansman sorunlarına ilişkin bilgiler 
ve bu sorunların çözüm yolları 3.1'de "Kamu Yatırımları ile ilgili 
Yasal Düzenlemeler" başlığı altında incelenmiştir. Bu nedenle aşa
ğıdaki bölümlerde sadece özel inşaatların finansman sorunları ve 
çözüm yolları İncelenmektedir.
4.1. Konut Yapımındaki Gelişmeler
Konut yapımında son otuz yılın en önemli buhran dönemi yaşanmakta
dır. Bu buhran sadece konut yapımında değil inşaat kesiminin tüm 
türlerinde kendini göstermektedir. Konut yapımındaki gerileme, 
özellikle yüksek fait ve kısıntılı para-kredi politikasının sonucu 
olmuştur. Başka bir deyişle krizin altında finansman sorunları yat
maktadır. Bu durumda, konut yapımındaki buhrandan çıkış için de 
finansman önlemlerine gerekseme du7/ulması normaldir. Enflasyonun 
denetim altına alınmasıyla beraber bu finansman önlemlerine olan 
beklenti de giderek yaygınlaşmaktadır.
Ancak başlangıçta giderek artan konut sorununun yaratmakta olduğu 
finansman sorunlarının boyutunun ortaya konulması, alınacak önlem
lerin önemini belirlemek bakımından gerekli görülmektedir.
Bir yandan, geçen yıllardan devreden konut açığı, öte yandan gide
rek her yıl daha da fazlalaşan konut gereksemesi Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plân hazırlıklarına bu açıdan büyük önem kazandırmaktadır, 
inşaat kesimi çalışmalarının % 80'ini oluşturan konut gereksemesi 
ve bunun yaratacağı finansman sorunları üzerinde aşağıda durulmuş
tur.



i) Birinci. îkinci, Üçüncü Plân Dönemlerinde Konut Gereksemesi, 
Bu Gereksemenin Karşılanması ve Konut Açışı

Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan hesaplamalara göre yıllar 
itibariyle konut gereksemesi ve bunun karşılanması aşağıdaki bi
çimde olmuştur.

Yıllık art. Beş yıllık Üretilen 
Gerekseme Gerekseme Konut Açık

Birinci Plân Dönemi
(1963-67) 83-759 418.793 348.420 70.373
îkinci Plân Dönemi 
(1968-72) 180.000 900.000 713-720 186.280
Üçüncü Plân Dönemi
1973-77) 244.000 1.220.000 978.871 241.129

2.538.793 2.041.011 497-782
Kaynak: 4. Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı, Sayfa:474
Üçüncü Plân dönemi sonunda, 1978 yılma devreden konut açığı sa
yısı 500.000 dolayında olmuştur. 1., 2., ve 3* Plân dönemlerinde 
oluşan bu açığın sağlıksız gecekondular ile karşılandığı genellik
le kabul edilmektedir.
i i) Dördüncü Plân Dönemindeki Konut Açığı
Dördüncü Plân Dönemi (1979-83) genel olarak Türk ekonomisinin bu
nalım dönemi olmuştur. Bu bunalımdan da en fazla inşaat sektörü 
zarar görmüştür.
Dördüncü Plân dönemi öncesinde plânsız yaşanan bir yıl olan 1978 
yılı ve 4. Plân döneminin (1979-83) yaşanılan yıllarında konut 
gereksemesi ve karşılanması aşağıdaki gibi olmuştur.
Yıllar Konut Gereksemesi Üretilen Konut  Açık___________
1978 225.999 120.000 105.000
1979 277.641 125.000 152.641
1980 319.460 200.000 119-460
1981 343.143 150.000 193.143

570.244
Kaynak: 1982 yılı Programı, Sayfa: 349 - 350



Bu tabloda yer alan konut gereksemesi kentlerdeki yeni ve yenile
meden doğan konut gereksemesini göstermektedir. Bu rakamlara her 
yıl kırsal konut yenilemesi gereksemesi olarak 75.000 konutun ek
lenmesi gerekmektedir. Bunun her yıl 50.000'inin karşılanabildiği 
kabul edildiği takdirde, 1981 yılı sonunda, dört yıllık sürede 
biriken toplam konut açığının 100.000 adet artarak 670.000 adedi 
bulduğu ortaya çıkmaktadır.
Mevcut ekonomik durum dikkate alındığında 1982 ve 1983 yıllarında 
konut ihtiyacının ve inşaatının aşağıda gösterilen şekilde olaca
ğı tahmin edilmektedir.

Konut Üretilebilecek
Gereksemesi Konut Açık

1982 367.000 167.000 200.000
1983 400.000 200.000 200.000
Kaynak : Konut gereksemesi için DPT.
Yukarıdaki tabloda gösterilen sayıda konut inşa edilmesi ihtimali 
zayıftır. Bununla beraber, bu konutların inşa edileceği kabul edil
se dahi konut açığı sayısının iki yılda 400.000 dolayında olacağı 
görülmektedir. Daha fazla konut yapılsa bile, kırsal alandan gelen 
konut açığı ile birlikte bu sayının 400.000'in altına düşmesi 
ihtimali fazla değildir.
Bu hesaplar ve açıklamalara göre, Beşinci Plân dönemine devredecek 
konut açığının aşağıdaki şekilde olacağı tahmin edilmektedir.
Üçüncü Plân Dönemi Sonunda 497*782
1978-1981 yıllarında oluşan açık 570.244
1982-83 yıllarında oluşabilecek açık 400.000
1984 yılı başında oluşacak toplam konut
açığı 1.468.026
iii) Beşinci Plân Döneminde Konut Sorunu
Üç plân devresi sonunda - on beş yılda- 500.000 civarında olan 
konut açığı son beş yılda 1.500.000 civarına yükselmiş ve bir



pişin devresinde üç plân dönemindeki açığın üç misline ulaşmış 
olmaktadır. Beşinci Beş Yıllık Plân döneminde köklü tedbirler ile 
mesele halledilmediği takdirde gittikçe artan ihtiyacın karşılan
ması imkânsız bir görünüm kazanacaktır.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1984-88) dönemine devredecek 
1,5 milyona yaklaşan konut açığı yanında bu plân dönemi boyunca 
ortaya çıkacak konut gereksemesi üzerinde de aşağıda durulmuştur.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında 1979-83 döneminde konut ge
reksemesi aşağıdaki biçimde hesaplanmıştır.

Hane 
halkı şeklinde 
yaşayan nüfus Hane halkı

Yıllar (1000 kişi) büyüklüğü Iiane Sayısı Konut Gereksemesi
1978 18.640 5,04 3.698.412 -

1979 19-572 5,03 3-891-053 192.641
1980 20.690 5,02 4.121.513 230.460
1981 21.902 5,01 . 4.371.656 250.143
1982 23.206 5,00 4.641.200 269-5^4
1983 24.645 4,99 4.938.877 297-677

Plân'da, ayrıca her yıl konut gerekseme sayısana 75-000 birim 
kırsal konut yenilemesinin eklenmesi gerektiği belirtilmiştir i

Türkiye'de genellikle en sağlıklı veri olarak benimsenen nüfus 
sayımlarına dayandığı için konut gereksemesinin saptanmasında bu 
yöntemden yararlanılması kabul edildiği takdirde, 1984-88 döne
minde konut gereksemesi aşağıdaki gibi olmaktadır.

Hane Halkı Hane Kırsalbiçiminde halkı yenileme Toplamyaşayan nüfus büyük- Hane Konut konut ge- konut ge-
Yıllar (1000 kişi) lüğü Sayısı gerekse.reksemesi reksemesi
1984 26.334 4,98 5-287-951 349.074 75.000 424.074
1985 28.085 4,97 5-650-905 362.954 80.000 442.954
1986 30.008 4,96 6.050.000 399-095 85-000 484.095
1987 32.124 4,95 6.489.696 439-696 90.000 529-696
1988 34.452 4,95 6.960.000 470-304 95-000 565-304

2.021.123 425.000 2.446.123



NOT : . .
1. 1978-83 döneminde, hane halkı biçiminde yaşayan nüfusun 1979'da 
1978'e göre % 5-0, 1980'de önceki yıla göre % 5,71, 1981'de % 5*85, 
1982'de % 5-95? 1983'd.e % 6.20 oranında artacağı kabul edilmiştir. 
Oranlardaki artışa göre, yaklaşık olarak, 1984'de önceki yıla göre 
% 6.45, 1983'de % 6.65, 1986'da % 6,85, 1987'de % 7.05, 1988'de
% 7.25 oranında hane halkı biçiminde yaşayan nüfusta artış olacağı 
kabul edilmiştir.
2. Hane halkı büyüklüğünün % 1 azalmaya devam edeceği varsayılmış
tır.
Yukarıdaki tablodan Beşinci Beş Yıllık Plân döneminde en iyimser 
tahminle 2,4 milyon adet konuta gerekseme olduğu anlaşılmaktadır.
Beşinci Beş Yıllık Plân dönemine aktarılan açığı ise 1.468.000 
adettir. Böylece önümüzdeki plân döneminde toplam konut ihtiyacı 
(2.446.000 + 1.468;000) = 4.114.000'i bulmaktadır. Konut açığının 
plân dönemi boyunca kapatılacağı varsayıldığı takdirde, Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1984-88) döneminde yıllık ortalama ko
nut gereksemesi 802.000 adedi bulmaktadır.
iv) Yukarıda yapılan hesaplar büyük çapta, önceki plân hazırlıkla
rında yapılan tahminlere dayandığından bu tahminlerdeki hata pa
yını da bünyesinde taşımaktadır. Yine işaret edildiği gibi konut 
sayıları ve yenileme faktörleri ile ilgili istatistiki verilerin 
gerçeği tara aksettirememesi de hesapların sıhhatine tesir etmek
tedir.
Bununla birlikte yalnız Beşinci Beş Yıllık Plân devresi için yu
karıda yapılan tahmin dahi, yalnız plân devresi için yılda 500.000 
konut inşaatının gerekli olduğunu işaret etmektedir ki, bu ihti
yacın karşılanabilmesi dahi, bu sektörün finansman problemlerinin 
halli için yeni bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Top
lu Konut Kanunu ile ayrılacak fonların sektörün ihtiyacının çok 
gerisinde kaldığı da görülmektedir. Nitekim, Bayındırlık Bakanlı
ğının 1982 yılı verilerine göre arsa ve altyapı dışında konut met
rekare maliyeti 20.000.-TL. dır. Ortalama 100 m2. konut yüzölçümü



yılda
kabulü ile yalnız Beşinci Beş Yıllık Plân devresi için/l Trilyon 
Türk Lira gerekmektedir ki, Toplu Konut Ponu bütçenin % 5'i kadar 
olması hesabiyle Pon'un yekunu ihtiyacın % 10'u mertebesinde ka
lacaktır. 5* Beş Yıllık Plân döneminde yılda 800.000 adet konutun 
yapılması durumunda ise kaynak gereksemesi (800.000 adet x 20.0^0-TL.) 
= 1,6 Trilyon lira olmaktadır.
Diğer taraftan 1981 yılında yapılan ev ve apartman binaları sıra
sıyla 2.929.000 m2. ve 9.212.000 m2. olduğuna; bu yıl içinde bi
ten ticari ve sinaî binalar da yine sırasıyla 2.164.000 m2. ve 
792.000 m2. olduğuna göre (Bkz: DİE); konut yapıları ile birlikte 
Beşinci Beş Yıllık Plân devresinde yılda yaklaşık % 24 nisbetinde 
yani 50 milyon x % 24 - 12 Milyon m2. de ticari ve sinaî yapının 
inşası gerekecektir. Bu yapıların da büyük kısmı özel sektör tara
fından gerçekleştirileceği cihetle özel sektörün finansmanı için 
alınacak tedbirlerin önemi daha da büyümektedir.
4.2, Özel İnşaatların Finasman Konularında Alınabilecek Önlemler
a. Bankalar Kanununun 50. maddesinin Değiştirilmesi:
Bankalar Kanununun 50. maddesi, özel inşaat yapımcılarına Bankala
rın kredi vermesini önlemektedir.Bu yasaklamanın inşaat kesimindeki 
buhrandan çıkışı kolaylaştıracak biçimde değiştirilmesi ve inşaat 
yapımcılarına bankaların düşük faizli kredi vermelerinin sağlanması 
uygun olacaktır.
b. Sosyal Güvenlik Kurumlan Fonları, Banka Kaynakları, Yurt dışında 
çalışanların birikimleri ile ilgili önlemler
- Sosyal Sigortalar Kurumu gibi sosyal güvenlik kurumlarınm konut 
kredileri olanaklarının gereksemeyi karşılayacak biçimde artı
rılması ve kredilere işlerlik kazandırılması,

- Bankaların konut alanlar için mevduatlarıyla orantılı, yeterli 
ve düşük faizli kredi vermeleri,
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-Bankaların Merkez Bankasına yatırdıkları mevduat karşılıklarından, 
Milli Piyango hasılatından, Sigara ve içki satışlarından alman
vasıtalı vergilerden düşük faizli konut kredisi fonu oluşturulması

-Bankaların, yurt dışındaki işçilere açtıkları döviz hesabı karşı
lığında düşük faizli kredi verebilmelerinin temini,

-Yurt dışındaki işçilerin borçlanacakları dövize dayalı senetlerin 
banka kredilerinde teminat olarak kullanabilmelerine olanak veril
mesi ,

-Bankaların, ev kadınlarını ev almaya yöneltecek tasarrufa itici 
özel tasarruf hesabı açmalarına yönelmeleri gibi önlemler üzerin
de durulması uygun olabilecektir.
c. Toplu Konut Yasasının Sağladığı Finansman Sistemine İşlerlik 

Kazandırılması
2487 sayılı Toplu Konut yasası ve ilgili yönetmelik konut finans
manına beklenen yararı kazandıramamıştır.
Yönetmeliğe göre, hak sahibinin, tapu ve vergi işlemleri ile ölüm,
devir gibi durumlar dışında yapacağı ya da yaptırılmasını izleyece-

%

ği işlemlerin sayısı 40'ı geçmektedir. Sonu gelmez gibi görünen bü
rokratik işlemler tamamlansa dahi, yasa ve yönetmelik ile sayısı 
artırılan yetkili aracı kurumlarda bu kanun ile ilgili işlerin yeni 
olmasının ve hemde geleneksel bürokrasi çekingenliğinin engellemele
ri karşısında zaman kaybı önemli boyutlara ulaşabilir. Bunların ya
nında Bakanlık, Emlâk Kredi Bankası, tasarruf hesabı açan banka ara
sında uyum sağlanmasının güçlükleri de önemlidir.
öte yandan, daha başlangıçta bankada tasarruf hesabı açılırken bir 
takım sorunların da orta7/a çıkması beklenebilir. Yasal düzenlemeye 
göre hak sahibi beyana dayılı olarak bir Banka'da tasarruf hesabı 
açabilmektedir. Bu hesaba faiz verilmemektedir.Hak sahibi olmaya 
engel bir durum ortaya çıktığında para hesap sahibine iade edilecek
tir.Bankalar yapı tasarruf hesabı ile geçici bir süre için de olsa 
maloluşu olmayan bir kaynağa kavuşacaklarından, hesap açılırken faz
la titiz davranmayabileceklerdir.Daha sonra iade ve iptallerin art
ması bu yolun yozlaşmasına neden olabilecektir.



Yasal düzenlemede yer alan yapı tasarruf hesabına uygulanacak 
teşvik primi esasları ve hesabın devri karmaşık ve fazla yarar 
getirmeyecek nitelikte görülmektedir.
Yapı tasarrufu lıesabı sonrasında iki ayrı yerden kredi açılmakta 
ve bu durum ayrı kredi işlerini, iki ayrı ipotek işini v.b. iş
lemleri de beraberinde getirmektedir. Ayrıca, Emlâk Kredi Banka
sı ile aracı banka arasındaki ilişkiyi kurmaya yönelik "ön tahsis 
işlemi" denilen bir ek müessese de ortaya çıkmaktadır.
Bakanlık ve Emlâk Kredi Bankası bu fon aktarma, kredilendirme iş
lemlerinin izlenmesi görevlerini, Maliye Bakanlığı da fonun de
netlenmesi görevlerini üstlenmişlerdir. Hak sahibinin karşılaşa
cağı güçlüklere benzer zorluklar, bu denetleme görevinin yerine 
getirilmesi için de söz konusudur.
Yasal düzenlemelere işlerlik kazandırabilmek için yukarda önemli 
görülenlerden bir kaçı belirtilen güçlükleri ortadan kaldırabi
lecek önlemlerin alınması uy guh' • -oia-e-akf. Y r.
Hak sahipliği sınırlandırılması öncelikler gözönünde tutularak 
kaldırılmalı, tek daire satın alınmasına da olanak verilmeli, 
gayri menkulün elden çıkarılması engellenmemen, yapı tasarruf 
hesabı daha gerçekçi esaslara kavuşturulmalı, aracı banka sayı
sı ve kerdi türleri artarılmamalı tek tasarruf hesabı, tek kredi 
ile konu çözüme kavuşturulmalı, konunun bir kredi ihtisas dalı 
olduğu düşünülerek kredi kurumu sayısı azaltılmalıdır. Ayrıca, 
yapı tasarrufu hesabına yatırılacak paranın süresi bir teşvik 
esasına bağlanmalı ve düşük seviyede hesap açılmasına olanak 
tanınmalıdır. Konut yapımının hazlandırılması ve maliyetlerin 
düşürülebilmesi için inşaatlarda tipleşmeye gidilmesi uygun 
olacaktır.

Btf&Bmmyaa vc Kütüphane Sfe



Ayrıca, kentlerde başlanılmış, ancak yarım kalmış konutların 
tamamlanmasına olanaklar tanınmalıdır. Bu girişim kısa sürede 
konut talebinin karşılanmasına rahatlık getirebilecektir.
Arsa Ofisinin çalışmalarından arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için yararlanılmalı ve bunun için arsa ofisinin güçlendirilmesi 
gerekmektedir.
Bunların yanında biran önce fonun oluşturulması kaynağın hazı-r 
duruma getirilmesi bakımından da önem taşımaktadır. Nitekim 1983 
yılı bütçesine gerekli ödeneğin konulmadığı görülmektedir.
Bu açıklamaların ortaya koyduğu üzere, Toplu Konut gereksemesi
nin karşılanması tatbiki güç bir yasal düzenleme ile gündeme 
getirilmiştir. Böyle bir düzenleme ile konunun üstesinden gelin
mesi beklenemez. Zaman kaybedilmekte olduğu ortadadır. Yukarıda 
belirtilen türde önlemlerin alınmasına zaman geçirilmeden baş
vurulmalıdır.
öte yandan ülkenin inşaat sorununun çözümünü sadece toplu konut
ta görmek yanlış olabilecektir. Çünkü tüm ülke boyutunda düşünü
lürse toplu konut dışında kalan başka konut gereksemesi de vardır.
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