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ÖNSÖZ

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile yıllık programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, halen 
uygulanmakta olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara 
ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili 
rol oynamıştır.

1990-199** dönemini kapsayacak olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik 
için başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa 
mekanizmasının daha fazla etkinlik kazandığı ve KÎT’leri 
özelleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu 
Plan için yapılan özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da 
önemli bir hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teşkilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.



Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün, komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel İhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, eh içten teşekkürü bir 
borç biliriz.
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SIRIŞ :

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde "Türkiye’de Uygulanabi1 ir Konut inşaat
Teknolojileri" konusu Komisyonumuzca Türkiye’deki halihazır 
durumun tespiti, sonuçlar ve çözüm yolları yönleri ile ele 
alınmış ve 6. 5 Yıllık Plan Dönemi için görüşlerin ve önerilerin
saptanmasına çalışılmıştır.

Konunun belirli bir sınırı olması nedeniyle alt komisyon 
gruplarına ihtiyaç duyulmamış, çalışmalar tüm komisyon üyelerince 
ortaklaşa yürütülmüştür.

Konu hakkındaki bilgi birikimleri ve görüşlerin kişisel 
raporlardaki şekil ve üslupları ile biraraya getirilerek 
hazırlanan ön rapor, "Türkiye’de Uygulanabilir Konut inşaat 
Teknolojileri"nin çeşitli yönlerinin toplu olarak ortaya 
konulmasını ve bu temel üzerinden sonuç raporun hazırlanmasında 
yardımcı olabilmeyi amaçlamıştır.

inşaat teknolojilerinin sürekli değişmesi ve gelişmesi, yeni 
teknolojiler doğrultusunda sürekli araştırma zorunluluğu, uyumlu 
teknolojiler seçiminin ülkenin konut politikasına bağımlılığı 
gibi konunun temel özellikleri nedeniyle, Komisyonumuz bu konuda 
somut teknoloji önerilerinde bulunulmasını sakıncalı ve yanıltıcı 
bulmaktadır.

Ancak Komisyonumuz özel ihtisas Komisyonularınm görevleri 
doğrultusunda "Türkiye’de Uygulanabilir Konut inşaat
Teknolojileri" konusunda yaptığı kısa süreli çalışmalar sonucu 
elde edilen bilgi, görüş ve önerileri bir rapor halinde 
derleyerek sunmaktadır.



2. DÜNYADA BAR İNAK VE YERLEŞME SORUNU :

Tarihe bakarsak uygarlığın yerleşme ile başladığını görürüz. 
İnsanoğlunun kendini diğer canlılardan ayıran toplumsal iç 
güdüsü, onu varlığının ilk aşamalarından bugünlere dek bir 
yerleşme sorunu ile devamlı başbaşa bırakmıştır.

8u yerleşme ve korunma olgusu, insanoğlunun zeka, bilgi, 
beğeni düzeyine göre bugüne kadar çeşitli biçimlerden, 
aşamalardan geçmiştir. Ağaç kovuklarından mağaralardan başlıyarak 
gelen bu oluşumun en belirgin özelliği yerleşen insan 
topluluklarının inançlarına, düşünüşlerine yaşayış biçimlerine 
olduğu kadar, çevrenin doğal, fiziksel koşullarına da bağlı 
olmasıdır. Salt toprağa bağlı olarak yaşanılan çağlarla, 
Rönesanstan bu yana insanlığın ' geçirdiği ilerlemelerin, 
öğrendiği yeni gerçeklerin ona kazandırdığı ortak yaşama 
araçları, değerleri, yani bilim çağının yarattığı teknolojik 
ürünlerle bu ürünlerin sonucu olan kolaylıklar, zorunluklar, 
inançlar yerleşmeyi ve barınmayı etkileyerek onun belirli 
ilkelere dayanması gereken bir plan disiplini içine sokmuştur.

İnsanların toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşantıları 
öylesine dallanıp budaklanmış ve bunun doğurduğu ihtiyaçlar 
öylesine çeşitlenmiştir ki, yerleşme ve barınma düzeni de ister 
istemez bu çeşitli istekleri karşılayacak nitelikte olmak zorunda 
kalmakta, teknolojinin ortaya koyduğu yeni araçlardan da 
yararlanarak durmadan değişmektedir.

Ulaşım, iletişim araçları geliştikçe çağdaş yaşama ve 
barınma biçimi birliğe, benzerliğe doğru gitmekte kentsel 
yerleşme planları, caddelerin, meydanların, parkların 
genişlikleri, bina yükseklikleri, yeşil alanlar ile yerleşme 
alanlarının birbirlerine oranları gittikçe ulustan ulusa değil, 
kıtadan kıtaya bile değişmez bir düzene gitmektedir. Böylece 
çağınız uygarlığı, teknolojinin yarattığı genel ortak değerler, 
ilkeler içinde konut yapılarının biçiminde de benzerlikler günden 
güne artmaktadır.

Toplum yaşamında tarih boyunca insanoğlunun iki temel 
ihtiyacı olan beslenme ve barınma ihtiyaçlarının uygarlık 
düzeyinin çok yüksek derecelere ulaştığı günümüzde, ülkelerin 
hemen tamamında çözülebilmiş olduğu söylenemez.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde barınak sorununun çözümü 
adeta ki3ir bir döngü içindedir. Devlet sınırlı kaynaklarını ağır 
sanayi, alt yapı, enerji gibi özel girişimin yetersiz kalacağı 
sektörlere toplamak zorunda kalmakta, özel birikim ve girişimler 
yeterli düzeyde bulunmamakta, buna karşın nüfus artışı, 
kentleşme, sosyal gelişme özellikle kentsel alanlarda konut 
ihtiyacının önemli bir sorun ve adeta çözümsüz bir sorun haline 
gelmesine neden olmaktadır.



Gelişmekte olan ülkelerde başlıca konu yeterli düzeyde konut 
üreiiİmemesidir. Konut sektörü, inşaat sektörünün en önemli 
unsurunu oluşturmakta, ekonominin genel sorunları içerisinde çok 
duyarlı bir yapı göstermektedir.

3. TÜRKİYE’DE KENTLEŞME VE KONUT SORUNU :

Türkiye 1950'lerden sonra hızlı nüfus artışına, tarımda 
mekanizasyona, tarım dışı faaliyetlerde ve ulaşım sistemlerinin 
gelişmesine batıralı olarak hızlı bir kentleşme sürecine 
girmiştir. 1950-1955 yılları arasında yıllık kentsel.nüfus artış 
oranı ilk kez % 6.3'e ulaşmıştır. 1975-1980 yılları arasında bu 
oranın % 4.0’a düşmesine karşılık bu yıllar arasında toplam ve
kırsal nüfus artış oranları sırasıyla % 2.50 ile % 1.30’dur.
Kentsel nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 1950 yılında % 18.4
iken 1980 yılında % 45.0’a ulaşmıştır. (1950 yılında kentsel 
nüfus 3.872.000 iken 1980 yılında bu sayı 20.330.065 olmuştur.) 
Kentlerdeki iş olanaklarının azlığı ise kentleşme sürecini 
sağlıksız bir hale dönüştürmüştür.

Ülkemizdeki kentleşme deneyiminin bir diğer özelliği de, 
büyük kentlerdeki kentsel nüfus artış hızının ortalama nüfus 
artış hızından fazla olmasıdır. 1985’deki 50.664.458 kişi olan 
toplam Türkiye nüfusunun toplam kentsel nüfusun % 33.35’i (30 fi 
ve ilçede 16.897.414 kişi) nüfusu 100.000 veya daha fazla olan 
kentlerde yaşamaktadır.

Hızla büyüyen kentlerde sanayi sektöründe sınırlı iş 
olanaklarının bulunması nedeniyle üretken olmayan servis 
sektörüne yönelmeleri büyük kentlerde düşük gelir gruplarının 
yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Bu grup kentsel toprağın, gelirlerine oranla pahalı olması 
nedeniyle kentlerin çevresinde kentsel servislerden yoksun ve 
kentle bütünleşmemiş alanlarda “Gecekondu“ları oluşturmuşlardır.

1987 Yılında kentsel konut ünitelerinin % 24.6’sı
gecekonduları oluşturmaktadır. ülkemizde kentleşme süreci 
içerisinde özellikle kentsel merkezlerde odaklaşan konut 
sorununun çözümü için son yıllara kadar tutarlı politikalar 
geliştirilememiş, fikir düzeyinde çözüm getirici yaklaşımlar 
oluşturulabilmişse de uygulamada önemli atılımlar
gerçekleştirilememiştir.

Kırsal kesimde ise büyük ölçüde yeni konut yapımı ihtiyacı 
olmakla birlikte, mevcut konutların ihtiyaca cevap verebilecek 
düzeye çıkartılabilmesi en önemli sorunu teşkil etmektedir.



Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, konut yatırımlarının 
üretken olmadığı varsayımı ile sanayi yatırımlarına öncelik 
vermiş, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, konut sorununu 
kentleşme ve yerleşme sorunları ile birlikte ele almış, üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında konut sorunu ekonomik kalkınma ile 
ilişkilendirilerek istihdam sorunları ile birlikte ele 
alınmıştır. Bu plan aynı zamanda düşük gelir gruplarının 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal konutların toplu üretiminin 
ana prensiplerini koymuştur.

Dördüncü 8eş Yıllık Kalkınma Planı ise önceliği, hızlı 
büyüyen kentlerin gelişme alanlarında kentsel arsa geliştirmesine 
vermekte, - konut üretiminde toplu üretimi sağlıyacak 
teknolojilerin kullanılmasını ve sosyal konut standartlarının 
geliştirilmesini öngörmektedir.

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında konut sektörü ekonomiyi 
canlandırıcı ve istihdam yaratıcı niteliği nedeniyle önem 
kazanmaktadır. 1980'li yıllarda önemli ölçüde düşen konut 
yatırıralarının hızlandırılmasıyla, ilişkili sektörlerdeki 
üretimin teşvik edileceği düşünülmüştür. Bulunan yeni kaynaklarla 
özel konut yatırımlarının hızlandırılmasının, özel sektör 
yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payını 
da yükselteceği hesaplanmıştır.

Plan döneminde konut yatırımlarının toplam sabit sermaye 
yatırımları içindeki payının X 15.2 ile imalat ve ulaştırma 
sektörlerinden sonra 3. sırayı oluşturması hedeflenmiştir. Yıllık 
üretim hedefi 165 bin konuttan başlayarak, her yıl X 12 oranında 
artmak suretiyle plan dönemi sonunda 291 bin konuta ulaşacaktır. 
Bu durumda yıllık konut açığı her yıl azalmakla birlikte dönem 
sonuna kadar varlığını sürdürecektir.

Planda konut sektörünün temel sorunu finansman olarak 
saptanmıştır. Sorunun çözümünde temel unsur özellikle orta ve alt 
gelir gruplarının konuta yönelik özel tasarruflarının 
yükseltilmesi olacaktır. Bu bakımdan bütçe dışı kaynaklara dayalı 
Konut Fonu'nun yürürlüğe sokulmasının yamsıra; ticari bankaların 
konut için ikraza yönelmesi, yapı tasarruf hesaplarının teşvik 
edilmesi ve konut kredilerinin makul esaslara bağlanması 
öngörülmüştür.

Kamu sektörünün görevleri esas olarak alt yapı hazırlanması, 
arsa üretimi, mahalli koşullara uygun toplu konut projelerinin ve 
hızlı inşaat teknolojilerinin teşviki olarak belirlenmiştir.

Konut arzını artırmak için kooperatif, toplu konut, 
müteahhit ve ferdi inşaat sistemlerine göre farklı kredilendirırve 
şartları geliştirilmesi ve bu şartların yapıcı ve alıcıların 
durumlarına uygun şekilde çeşitlendirilmesi öngörülmüştür.



Konut maliyetlerini düşürmek açısından son yıllarıda büyüyen 
ortalama konut alanlarının küçültülmesi ve mahalli malzemeleri 
değerlendiren teknolojilerin teşvik edilmesi ilkesi
benimsenmiştir.

Kamu sektörünün konut yatırımları öncelikli kuruluşlara 
sınırlı sayıda lojman yapımı ve afet konutlarından ibaret 
olacaktır.

özel sektörün konut üretimine getirilen teşviklerle konut 
arzı artırılmakla birlikte, konut açığının kapatılması mümkün 
olmayacağından gecekondu sorunu varlığını sürdürecektir. Plan 
döneminde imar affından yararlanan gecekondu bölgeleri öncelikli 
olmak üzere, gecekondulara alt yapı götürülmesine ve bunların 
ıslahına hız verilecek, ruhsatsız konut inşaatını ruhsatlı hale 
çevirebilmek için tedbirler alınacaktır.

Planda orta büyüklükteki şehirlerin gel itiriİmesi
hedeflenerek; konut, arsa ve alt yapı yatırımlarının şehirlerin 
büyüme hızının önünde gidecek şekilde planlanması öngörülmüştür. 
Bu bakımdan Toplu Konut Fonu'ndan arsa ve alt yapı için ayrılacak 
pay ile yeni yerleşme alanlarının açılması ve bu alanlarda 
kredili arsa tahsisi yapılması politikası benimsenmiştir.

Bugün ülkemizde konut sorununu genelde "aile ve fertlerinin 
çalışmak ve yaşamak durumunda olduğu yerleşmelerde, uygun 
mahallerde ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlarla donatılmış 
barınakların aile veya fertlerin maddi olanakları ile gerek 
kiralık gerekse mülk olarak temin edilememesi" olarak tanımlamak 
mümkündür.

Diğer bir deyişle konut arzı, konut ihtiyacını (talebini) 
karşılayacak miktar ve nitelikte değildir.

Bu durumun nedenlerini;

- İhtiyaçların çok hızlı artması,
- Konut yatırımlarının üretken sayılmaması ve teşvik 

edilmemesi,
- İmar planlarının, şehirlerin gelişmesine paralel bir hızla 

hazırlanıp, uygulamaya konulmaması,
- Yeni şehir alanlarının hızla kullanıma açılamaması, alt 

yapısı hazır ucuz arsa sağlanamaması,
- Teknik ve ekonomik: ömrünü tamamlamamış binaların 

spekülasyon amacı ile yıkılması, stok kayıpları,
- Konut maliyet ve kira fiyatlarındaki hızlı artış ve 

ihtiyaç sahiplerinin ödeme, tasarruf gücündeki yetersizlik,
- Konuta ayrılan kamu kaynaklarının yeterli olmayışı, ucuz 

ve uzun vadeli kredi temin edemiyen vatandaşların küçük 
tasarruflarının konut sektörüne kanalize edilemeyişi.



- Konut inşaatı ve konut edinme bakımından yeterli ve etkin 
bir kamu denetiminin kurulamamış oluşu,

- Konut üretimi ile ilgili hızlı ve ucuz yapımı sağlayan 
teknolojilerin yeteri kadar gelişmemesi, organizasyon 
eksikliği,

ana başlıkları altında toplamak mümkündür.

4. TÜRKİYE'DE UYGULANAN KONUT YAPIM SİSTEMLERİ :

Yurdumuzda günümüze kadar inşa edilegelmiş ve inşa edilmekte 
olan konutların yapım sistemlerini endüstrileşme kriterine dayalı 
olarak;

4.1. Endüstrileşmemiş Sistemler (endüstrileşmemiş yapısal 
kuruluş sistemleri ve teknolojileri)

4.2. Endüstrileşmiş Sistemler 

olarak sınıflara ayırmak mümkündür.

4.1. Endüstrileşmemiş Sistemler

4.1.1. Geleneksel

Yığma, yerinde dökme betonarme karkas, modüler, vb. 
yapı sistemleri kullanılmaktadır.

Yığma Yapı Sistemlerinde :

.Binalar herhangi bir teknik elemanın, hatta ustanın bile 
katkısı olmadan en basit yöntem ve aletler kullanılarak yöresel 
malzemeden faydalanılarak inşa edilebilir. Gerekli kalifiye 
işçilik düzeyi sınırlı kişinin kendi barınağını yapabileceği, köy 
ve kasaba gibi küçük yerleşim yerlerinde az sayıdaki konut 
talebinin çözümü için en uygun yapım sistemidir.

Bu sistemde binalar, ihtiyaca uygun olarak, zaman içinde
gerektiğinde büyüyebilen dinamik ve insan ölçü ve ihtiyaçlarına
en uygun şekilde tasarlanarak ekonomik olarak yapılabilir.

Bu tür yapıların genellikle depreme karşı dayanımı azdır.
Ancak yine de niteliksiz kırsal yapılardan daha iyidirler, 
özellikle yüksek deprem tehlikesi olan bölgelerde bu tür yapılar 
"donatı takviyeli" olarak yapılmalıdır., Donatı takviyeli yığma 
yapıların deprem bölgelerinde yapımı özendirilmelidir. özellikle 
donatı yerleştirmek için boşluklu, briketlerin birbirine daha iyi 
bağlanması için lamba-zıvanalı özel briket sistemlerin
geliştirilmesi desteklenmelidir.



Sözkonusu yığma yapılar için hafif beton bloklar (çimento) 
ya da pişmiş toprak tuğlalar (asmolen blok vb.) arasında üretimi 
ve taşıma maliyeti, ısı yalıtımı, yapım kolaylığı ve başka 
açılardan değerlendirme yapılarak bir seçime gidilmeli ve en 
optimum yapay yapı taşı, boyut, dayanım ve kimyasal yapı 
açısından belirlenmeli ve üretim teşvikleri bu yönde 
yapılmalıdır.

Yerinde Dökme Betonarme Yapılarda ise.

Yapı sistemi ile kullanıcının değişen isteklerine iyi uyum 
sağlanabilir. Kent merkezlerindeki küçük standart olmayan 
arsalara en iyi uyulabilmesi bir üstünlüktür.

Su sistemde, teknolojinin getirdiği betoniyer, yük asansörü, 
kule, vinç, çeşitli hafriyat makinaları, kalıp ve iskelelerde 
kısmi metal elemanların kullanılması gibi bazı yenilikler zaman 
içinde uygulanabilmiş ve bims, ytong, alüminyum, hazır sıva, 
plastik ve seramik elemanlar gibi yeni yapı elemanları 
kullanılmıştır.

Geleneksel yapım sistemlerinin özellikle kentsel yörelerde 
yaygın bir şekide uygulandığı günümüzde inşaat sektöründeki 
eğitim ve denetim eksikliği sonucu bugünkü olumsuz durum ortaya 
çıkmıştır.

Yerinde dökme betonarme yapılarda proje ve yapım kalitesinin 
yükseltilmesi için aşağıdaki önlemler alınmalıdır;

- İnşaatlarda kalıp yapımı, donatı yerleştirme ve beton 
dökümünde çok basit düzeyde olsa bile eğitilmiş kişilerin 
çalıştırılması sağlanmalıdır. En azından inşaatlarda çalışanlara 
bu konuda belge zorunluğu getirilmelidir. (Kalorifereilerin kurs 
belgeleri gibi)

- Beton kalitesinin yükseltilmesi için inşaat makinaları 
(betoniyer ve vibratör gibi) kullanımının özendirilmesi gerekir. 
Bu konuda çok daha etkili bir yaklaşım giderek ülkenin her 
yanında yaygınlaştırılacak biçimde.hazır beton üretiminin mümkün 
olan en geniş biçimde teşvik edilmesidir. (Hazır beton dökülerek 
yapılmış yapıların çeşitli vergi ve sigorta primlerinin ve 
harçlarının düşük tutulması gibi).

4.1.2. Rasyonelleştirilmiş Geleneksel :

Genellikle ekonomik nedenlerle, metal kalıpların, kalıcı 
kalıpların uygulandığı, betonun prizinin çeşitli yöntemlerle 
hızlandırıldığı, betonun fabrikada üretilip dağıtılabildiği ve 
yer yer hazır yapı bileşenlerinin kullanıldığı bu teknolojide 
tünel kalıp sistemi, günümüzde gittikçe artan bir uygulama alanı 
bulmaktadır.

?



Binanın düşey ve yatay taşıyıcılarının beraberce perde 
olarak dökülebildiği bu teknoloji ile binaların yapılabilmesi 
için tasarım sırasında sistemin özelliklerinin dikkate alınması 
ve belli ilke ile modüllerinin bilinip kullanılması gerekir. 8u 
zorunluluk tünel kalıp teknolojisi ile yapılacak binaların mimari 
tasarımını da belli firmaların tekeline sokmaktadır. Çok katlı 
olmıyan ve deprem riski bulunmıyan bölgelerde, bu sistemde çok 
fazla betonarme betonu kullanıldığından yapı ekonomik 
olmamaktadır.

Türtel kalıp sistemi, yapının duvar ve döşemelerinin, kesin 
boyutlu ve düzgün yüzeyli çelik kalıplarla, bir kerede, tek 
parça olarak dökülmesi sistemidir. Bu yöntem kalıpların, 
bekletilmeden, ertesi gün, yapının diğer katlarında 
kullanılabilmesini sağladığı için çok hızlı bir sistem 
sayılmaktadır. Ayrıca tek parça ve betonarme bir strüktür 
oluşturduğu için, deprem koşullarına çok uygundur. Bu şekilde 
elde edilen yapının Jtaşıyıcı olmayan cephe ve bölme elemanları 
ile yan unsurları ise şantiyede prefabrike olarak hazırlanmakta 
va yerlerine monte edilmektedirler.

Tünel kalıp ile yapımsüresi geleneksel diğer yöntemlere 
kıyasla çok kısadır. Bu ise iş gücü ve ana paranın uzun süre 
bağlı kalmasını önler, yatırımın çabuk amortismanını sağlar. 
Kalıpların yüzlerce defa kullanılabilmesi, ilk yatırıra, 
dolayvsıyle yapım maliyetini azaltır. Defalarca kullanılmasına 
rağmen tünel kalıpla her seferinde düzgün yüzeyler elde edilir. 
Bu yüzeyler sıva gerektirmez. Yapıda ölçülerin kesin oluşu, 
tamamlayıcı yapı elemanlarının . sanayileşmesini ve
standartlaşmasını sağlar. Tünel kalıp çimentonun bulunduğu her 
yerde kullanılabilir. Gereken yapı malzemeleri ve donatı 
şantiyeye kolaylıkla taşınabilir. Nitelikli işçi gereksinimi 
azdır. Tek parça bir yapı sistemi oluşturduğundan deprem 
bölgeleri için elverişlidir,.duvar ve döşemeler yangına, karşı tam 
dayanıklıdır. 8u sistemde 8 saatlik bir çalışma ile ve 24 saatlik 
rotasyonlarla bir iş programı uygulanabilmektedir. Bu sistemle 
yapılan konutlarda yalıtım sorunları da teknolojinin getirdiği 
avantajlardan yararlanarak çözümlenmektedir. Cephe giydirme 
elemanlarının montajı sırasında ek yerleri ve özel detaylar 
geliştirilerek su ve ısı yalıtımı da karşılanmaktadır.

4.2. Endüstrileşmiş Sistemler :

Endüstriyel yapım sistemlerinde, fabrikada veya şantiyede 
ön üretimleri yapılan bileşenlerin şantiyede montajı 
yapılmaktadır. Yaşam standardının yükselmesi sonucu işçilik 
ücretlerinin artışı, açık havacfa çalışanların1 başka iş kollarına 
akması, süreli çalışma şartları, enflasyondan kaynaklanan yapı 
malzemesi maliyet artışları ve prefabrikasyona bağlı ekonomik 
üretim imkanı gibi nedenler prefabrikasyona yol açan etkenlerin
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başl Kalandır. Prefabrikasyonu ise “herhangi bir inşaat 
malzemesi, yapı elemanı, yapı bileşeni makina veya teçhizatının, 
atölye veya fabrikalarda seri imal edildikten sonra, her türlü 
yapı inşaatının şantiyesinde, sadece yerleştirme ve montaj 
işlerine tabi tutulması" şeklinde tanımlıyabiliriz.

20. Yüzyılın ikinci yarısında geleneksel yapımdan 
endüstriyel yapıma geçiş aşamasının giderek hızlandığı 
gözlenmektedir. Sanayi devrimleri dolayısıyle diğer üretim 
alanlarındaki otomatikleşmenin getirdiği avantajlar yapı 
sektöründeki endüstrileşmeye ışık tutmuştur. önceleri geleneksel 
sistemlerin rasyonelleştirilmesi biçiminde gerçekleştirilen 
çözümlerden sonra gittikçe daha gelişmiş düzeydeki 
prefabrikasyonun yapımda yerini aldığı gözlenmektedir.

Kısaca konut üretiminde prefabrikasyon çok sayıda, çabuk, 
ucuz, kaliteli konutun elde edilmesi ihtiyacından doğmuştur.

Prefabrike yapım sistemleri: Taşıyıcı yapı malzemesi
ağırlığı, üretim yeri, üretim yöntemi, üretim biçimi, yapım 
sistemi, montaj biçimi karakteristik alternatiflerine göre 
tanımlanmaktadırlar. örneğin ağır (hafif) beton, şantiyede 
(fabrikada) üretimi, yatay (düşey) üretim, büyük panel gibi 
prefabrikasyonda büyük çapta tasarım kısıtlamaları sözkonusudur. 
Tasarım kısıtlamaları : Modüler koordinasyon, cephe düzeni,
maliyet, yapı malzemesi + ağırlığı, süre, montaj, yapım sistemi, 
taşıma genişliği açılarından sistem çözümünü etkilemektedirler.

Prefabrikasyondaki 'kısa yapım süresinin başlıca ekonomik 
avantajları : Enflasyon artış oranından daha az etkilenme,
yapının daha çabuk kullanıma açılması sonucu erken amortismanın 
sağlanması olarak belirtilebilir. Endüstrileşmiş sistemleri 
aşağıdaki şekillerde ayırıma tabi tutabiliriz.

. Şantiyede İmal Edilen Bileşenlerle Yapım ı_
- Şantiye Dışında İmal Edilen Bileşenlerle Yapım
. Kapalı-Açık Sistemler j_
Kapalı sistemde ana konstrüktif bileşenler bu tesiste 

üretilir. Genelde aynı firma montajı yapar, kapalı sistemde 
bileşenler belli plana göre üretilirler ve ancak o projede 
uygulanırlar. Büyük panel ve hücre sistemler kapalı sistem 
karakteristiğini taşımaktadırlar. Açık sistemde üretici ve montaj 
firması değişiktir. Açık sistemde paneller istenilen herhangi bir 
projeye göre kullanılabilirler. Küçük panel sistemler, açık 
sistem karakteristiğini taşımaktadırlar, (örneğin : Ytong - Açık 
Sistem, Eston - Oyak Kutlutaş Kapalı Sistem gibi.)



4.2.1. Hazır Biîeşenli Sistemlerin (prefabrike sistemler) 

taşıyıcı özelliklerine göre sınıflandırılması :

4.2.1.1. İskelet Bileşenlerle Yapım :

Prefabrikasyonun başlangıcında iskelet yapım sistemlerinin 
daha çok kullanıldığı görülmektedir. 16 katlı kombine iskelet- 
pano yapım sistemleri uygulanmaktadır. Yatay kuvvetler döşemeler 
ve monolitik beton duvar kanalıyla aktarılmaktadır.

İskelet taşıyıcı bileşenler genel olarak üç tipte 
sınıflandırılabi lirier.

- Çubuk bileşenler (kolon-kiriş),
- Açık çerçeve bileşenler.
- Kapalı çerçeve bileşenler.

4.2.1.2. Panel Bileşenlerle Yapım :

4.2.1.2.1. Küçük Panel Yapım Sistemleri :

Küçük panel yapım sistemlerinde mekan büyüklüğünde olmayan, 
duvar ve tavanda genellikle fugalar oluşturan paneller 
kullanı1maktadır.

Küçük panel sistemlerin özellikleri aşağıda
tanımlanmaktadır.

- En az tek yönlü modülasyon ızgarası gereklidir.
- Dış duvarlarda genellikle taşıyıcı olmayan parapet 

kullanılır.
- Kapı pencere üretiminde veya kurmada takılır.
- Elektrik tesisatı genelde döşeme alt betonundan geçer.
- Sıhhi tesisat vb. özel boşluklar bileşenlerde toplanarak 

aktarı1ır.
- Hafiflik, montaj kolaylığı vardır.
- Kat planlarında esneklik, lüks konut yapımına uygundur.

4.2.1.2.2. Büyük Panel Sistemleri :

Büyük panel yapım sisteminde yekpare parçalar mekan içinde 
fugasız birleşir. Kat planları modül ızgarasından bağımsızdır. 
Büyük panel prefabrikasyonda özel üretim, taşıma (trafik 
kısıtlaması), montaj şartları rol oynamaktadır.



. Karakteristikleri :
- Senişlik 2.50 m.(trafik genişliği); uzunluk serbest 

<7-8 m.)
- Kapı-pencere genelde takılıdır.
- Bitme oranı yüksektir.
. Avantaj ve Dezavantajları :

.- Pahalı üretim ve kaldırma gereçleri; yüksek yatırım
giderleri.

- Birleşme derzleri az = bitirme işleri işçilik tasarrufu.
Isıtma sistemi tesisatı genellikle plak içinde düzenlenmekte 

ve şantiyede birleştir ilmektedir.
Elektrik tesisat boruları bileşenlerin içinde düzenlenmekte 

ve plakların birleşmelerinden sonra boru içinden tesisat
geçmektedir.

Fugalar :
- Kapalı,
- Açık,

biçimde düzenlenmektedirler.
4.2.1.3. Hücre Yapım Sistemleri :

Hücre yapım sisteminde hücreler biraraya getirilerek konut 
elde edilmektedir. Oda büyüklüklerinde yapıldıklarında bitme 
oranı yüksektir. Hücrelerin üst üste oturarak birbirlerini 
taşımaları veya iskelet taşıyıcı sisteme yüklenmeleri suretiyle 
konut elde edilir.

✓Senelde dört tip hücre uygulanmaktadır:
- Mekan ayırıcı (L, U, Z>
- Küçük hücre (Banyo, wc. vb.)
- Oturma mekanı
- Çok raekaniı (komple konut)
Hücre yapım sistemlerinde tek yönlü modül ızgara 

uygulanmaktadır. hücre sistemindeki güçlük trafik
kısıtlamalarından (2,50-3,30 cm.) kaynaklanmaktadır. Açık kapalı 
hücrelerde oda genişliği ızgara genişliğine eşittir.

Avantaj : Yüksek bitirme oranı
Dezavantaj : - Plan tasarım kısıtlamaları

— Zor üretim (prefabrikasyon)
- Zor montaj (güçlü vinç gerekli)



4.3. Endüstrileşmiş Sistemlerle İlgili Başlıca Sorunlar :

4.3.1. Taşıma :

4.3.1.1. Taşıma Yolu :

Üretim merkezinden şantiyeye giden yola taşıma yolu 
denmektedir. Taşıma yolu su, demir, kara, hava yolu biçimindedir. 
Taşıma yolunun trafik şartları "taşıma modülü"nü belirler.

4 .3 .1.2 . Taşıma Rantabilitesi :

üretim yerinden şantiyeye uzaklık taşıma uzaklığıdır. 
Avrupa’da rant sınırlarındaki taşıma uzaklığı 50-150 km. 
arasındadır. Larsen-Nielsen firmasının araştırmasına göre 50-60 
km. taşıma uzaklığında, taşıma maliyeti tüm üretim giderlerinin % 
5’ini oluşturmaktadır.

İsviçre’de yapılan bir araştırmaya göre 50 km. taşıma 
uzaklığında, taşıma maliyeti toplam giderlerin % 7-11'ini
oluşturmaktadır.

4.3.2. Depolama :

4.3.2.1. Depolama Alanı :

Depolama alanı iki bölümde düzenlenmektedir.

1- üretim merkezinde.
2- Şantiyede.

Kapalı üretim merkezindeki krenlerle bileşenler açık depoya 
taşınmaktadır. Genelde depolama alanı üretim alanının üç katıdır. 
Bazı üretim merkezler inde üretim alanının ? katma vararv depolama 
alanları bulunmaktadır. Depolama alanı, bileşen ile ilişkilidir. 
Bileşenin yatay ve düşey olarak iki biçimde depolanması, depolama 
alan büyüklüğünü etkilemektedir.

4.3.2.2. Depolama Şekilleri :

Depolama şekilleri montaj yöntemlerine bağlıdır.
- Raylı kule trenlerde sıra depolaması.
- Sabit kule krenlerde noktada kümelenmiş depolama 

uygu1anmak iadır.



Prefabrikasyonda montaj iki biçimde yapılmaktadır:

- Düşey,
- Yatay,

Yatay montaj panel sistemlerde uygulanmaktadır.

En son tekniklerin uygulandığı, binaların hemen hemen 
bütününün hazır yapı bileşenlerinden oluştuğu montaja dayanan bu 
sistemin uygulanabilmesi için gerek tasarım ve gerekse yapım 
sürecinde özel bilgi ve beceriler gerekmektedir.

Bu teknolojiyi ekonomik bakımdan uygulayabilmek için belli 
bir adedin üstünde konut yapılması yani tekrar olayının oluşması 
gerekir. Bu ise ancak toplu konut uygulaması ile sağlanabilir.

Prefabrike inşaat sistemleri konusunda Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı Altıncı 5 Yıllık Kalkınma Planı înşaat 
Müteahhitlik, Mühendislik ve Müşavirlik özel îht.İ3as Komisyonu 
tarafından detaylı bir rapor hazırlandığmdan bu konudaki ilave 
bilgi için bu rapor Ek’de verilmektedir.

5. KAMU SEKTÖRÜ ELİYLE YAPILAN KONUT UYGULAMALARI VE YAPIM
SİSTEMLERİ

Cumhuriyet döneminde konut sorununu çözümlemek amacıyla ilk 
ciddi girişim 1923 yılında yapıImıştır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra, yurdumuzun yeni baştan imarı 
ve mübadele yolu ile gelen göçmenlerin yerleştirilmesi Cumhuriyet 
Hükümelerinin en önemli sorunlarından biri olmuş ve bu sorunun 
çözümlenmesi için 1923 yılında çıkarılmış olan 3S2 Sayılı 
Kanunla, Mübadele, îırıar ve İskan Vekaleti kurulmuştur. Bu 
kuruluşa verilmiş olan İmar ve İskan Görevleri, İskan Müdüriyeti 
Umumiyesinde, göçmenlerin yerleştirilmesi ve göçmen evlerinin 
yapılması şeklinde uygulanmıştır. 1934 yılında çıkarılmış olan 
2443 Sayılı Kanunla "devlet daire ve müesseselerine" ait her 
türlü bina ve inşaatın ve Türk mimarisinin tarzını tayin ile 
birlik temin etme görevi Nafıa Vakaletirve verilmiştir. 1935 
yılında 2799 Sayılı Kanunla kurulan Yapı İşleri Umum Müdürlüğüne 
konut üretme, konut politikasını belirleme ve özel kesim de dahil 
olmak üzere konut üretimini denetleme gibi görevler verilmiş, bu 
görevler ancak 1958 yılında 7116 Sayılı Kanunla kurulan İmar ve 
İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğüne verilmiştir.



Konut sorununun örgütlenme yönünden göstermiş olduğu bu 
gelişmeyi, konuta çeşitli kuruluşlarca yapılmış olan katkı 
yönünden gözder geçirecek olursak, konut sektörünün günümüze 
kadarki gelişmesi içinde. Dahiliye Vekaleti İskan Müdüriyeti 
Umumiyesinin, Sıhhat ve İçtimai Mauvenet Vekaleti İskan Umum 
Müdürlüğünün, Toprak ve İskan İşleri Şenel Müdürlüğünün, Türkiye 
Emlak Kredi 8ankasının, Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
Belediyelerin, İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Şenel 
Müdürlüğü ile Mesken Genel Müdürlüğünün, kamu personeli için 
konut üreten Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün kamu kuruluşları 
olarak, bir özel kurum olarak da Ordu Yardımlaşma Kurumunun ve 
tüm özel sektörün katkıda bulunmuş olduğunu görmekteyiz.

5.1. MESKEN GENEL MÜDÜRLÜSÜ :

180 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı ile 13.12.1383 tarihinde birleşene kadar İmar ve İskan 
Bakanlığı hem bir Ölçüde konut üreten, hem de genel olarak 
denetleyen, konut konusunda söz sahibi olmuş en önemli kamu 
kuruluşu olmuştur. Kuruluş kanununa göre 'Memleketin bünyesine 
uygun mesken politikası esaslarını tespit etmek ve tatbikini 
sağlamak" görevi bu Bakanlığa verilmiştir. Bakanlık bu görevini 
Mesken, Afet İşleri ve Arşa Ofisi Genel Müdürlükleri eliyle 
yürütülmüştür. 1966 yılında 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 
yürürlüğe girmesi ile daha fazla etkinlik kazanan Mesken Genel 
Müdürlüğü 1969 yılından itibaren ayrıca' düşük gelirli 
yurttaşların elverişli koşullar altında konut sahibi olmaları 
için de çalışmalar yürütmüştür. İ384 yılında Köy İşleri 
Bakanlığının kurulmasından sonra bu çalışmalar daha çok şehir 
konutlarına yönelmiştir.

.1965-1374 yılları arasında "Arsa Proje Kredi", "Nüve Konut", 
"Tasarruflu Ev Yap, TEY" ve kiralık konut uygulama projeleri 
ele alınıp yürütülmüş ve toplam 12163 ünite konut üretilmiştir. 
1S75 yılında "Kiralık veya Mülk Konut üretimi Projesi" uygulamaya 
konulmuş olup 1986 yılı sonuna kadar bu proje kapsamında üretilen 
konut sayısı 17611’dir.

Mesken Genel Müdürlüğü Seri Kalmış Yöreler Halk Konutu 
Yapımı Projesi ile de 1976-1985 yıllarında toplam S702 konut 
üretmiştir. Bu konutlar geleneksel yığma veya betonarme Karkas 
olarak inşa ediImışlerdir



5.2. AFET ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.:

Deprem, yangın, su baskını, kaya düşmesi, yer kayması gibi 
afetlerden zarar gören vatandaşlara yardım görevi 1958 yılına 
kadar Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürütülürken bu tarihten 
sonra İmar ve İskan bakanlığının görevi olmuştur. Çeşitli idari 
düzenlemelerle yürütülen hizmet 1964 tarihinde Afet İşleri 
Reisliği, 1965’de de Âfet İşleri Genel Müdürlüğü şeklinde 
organize olmuş ve 7263 Sayılı Kanunun 33. maddesiyle kurulan 
Afetler Fonu'ndan harcamalarını yapmış ve yapmaktadır. Afetlere 
ilişkin uygulamalar :

a) Acil Yardım İşleri.
b) Bina Yapımı ve Yerleştirme İşleridir.

ISO Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığına devredilen bu hizmetlerden bugün acil yardım işleri
gene Afet İşleri Genel Müdürlüğü, bina yapımı ise Yapı İşleri
Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır.

Afete uğrayan vatandaşların konut ihtiyaçları, ya Evini 
Yapana Yardım metodu, ya ihale, ya da afet bölgelerinde kurulan
İnşaat Amirlikleri eliyle emaneten yürütülmüştür.

Afete uğrayan vatandaşların acilen konuta kavuşturulmaları 
gerektiğinden bu durumun çeşitli sorunlar doğurması, afet 
bölgelerinde yetişmiş işçi ve yeterince hazır inşaat 
malzemelerinin bulunmaması, bazı afet olan bölgelerde kış 
mevsiminin uzun ve sert geçmesi ve ulaşım olanaksızlıkları gibi 
etkenler afet yapılarında prefabrikasyona gidilmesi zorunluğunu 
doğurmuştur.

Diğer yandan önce geçici sonra sürekli yerleşme gibi iki 
aşamalı bir sistemden uzaklaşma isteği, özel sektörün istenilen 
stitarda ve zamanda prefabrike yapı sağlıyamaması ve afete uğrayan 
vatandaşa nitelikli olduğu kadar ucuz bir konut yapabilmek 
düşüncesi ile prefabrike konut üretimine 1962-1366 yıllarında;

- Köy İşleri Bakanlığı, Akköprü Doğrama Atölyesi,
- Kakına ve Kimya Endüstrisi Kurumu Atölyesi,
- Ankara Şeker Fabrikası Atölyesinde.

başlanmıştır. Daha sonra 1968’de Ankara-Lodurolu mevkiinde ahşap 
prefabrike konut tesislerinin yapımı başlatılmıştır. 1969'da ise 
Ânkara-Etlik‘de beton prefabrike yapı tesisleri kurulmuştur. 
Ahşap prefabrike konut için günlük üretim 2 adettir. Beton 
prefabrike konut için üretim günlük 5 adet ürerinden / 
planlanmıştır. “ •

Muhtemel afetler içir. 2500 adet prefabrike konut her an sevk 
edilmeye hazır bekletiİmektedir. Ancak yüksek tonajlı treylerlere . 
de bu durumlarda ihtiyaç bulunmaktadır. '



Afete uğrayarak hak sahibi olan vatandaşlara yapılan 
konutalrın sayıları aşağıda verilmiştir.

Afet İşleri Genel Müdürlüğünce ve iki Bakanlığın 
birleşmesini takiben Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, geçici iskan 
amaçlı konutlar dahil 198? yılı sonuna kadar yaklaşık 149.000 
adet afet konutu yaptırılmıştır. Bunlardan, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğünün kendi malzemeleri ile ürettiği 12.270 adedi ahşap 
prefabrike, 5.328 adedi hafif beton prefabrike, Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünün ihale yoluyla yaptırdığı 2972 adedi prefabrike 
imalat olup, diğerleri yığma ve betonarme (geleneksel sistem) 
olarak inşa edilmiştir.

5.3. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜSÜ :

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce kuruluş tarihi olan 1972'den 
itibaren yapılan afet konutları ise üç ayrı yapım sistemi ile 
ihale edilmişlerdir.

a> 6eleneksel yığma ve karkaş inşaat ihaleleri.
b) Prefabrike inşaat firmalarına ihaleler.
c) Afet İşleri Genel Müdürlüğünün prefabrike pano ve çatı 

makası gibi hazır elemanlarının kullanılarak diğer ince işlerin 
müteahhit eliyle yapıldığı ihaleler.

Halen bu sistemle Ankara-Sincan'da sel felaketine uğrayan 
vatandaşlar için 15 Ekim 1988 tarihinde bitirilmek üzere 500 adet 
konut ihale edilmiştir. Ayrıca, bu yıl içinde Trabzon-Maçka’da 
meydana gelen heyelan nedeniyle Pelitli'de toplam 282 adet 
prefabrike konut 3.8.1988 tarihinde ihale edilmiştir.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 1975 tarihinden itibaren 198? 
sonuna kadar 21042 adet kamu personeli için konut üretmiştir. 
1988 yılmdada 9122 adet konut programda olup, bir kısmının 
inşaatı devam etmektedir.

Geleneksel yığma ve betonarme karkas yapım sistemleri ile 
üretilmiş olan bu konutlardan sonra ilk defa Mardin-Habur'da 1982 
yılında 70 adet konut hücre tipi prefabrike sistemle ihale 
edilerek 1983'de bitirilmiştir. 1985 yılında İstanbul-Ayazağa'da 
362 adet yüksek katlı (bodrum +11 kat) polis lojmanı ve 
Istanbul-Halkalı'da 400 adet (bodrum + 5 katlı) prefabrike polis 
lojmanı ihale edilmiştir.

Ancak prefabrike inşaatın süratli yürümesi için gerekli olan 
ödenekler zamanında temin edilmediği için bu konutlar da 
geleneksel yapım sistemlerinden daha önce bitirilememiştir.



5.4. TÜRKİYE EMLAK VE KREDİ BANKASI

önemli miktarlarda konut üreten önemi i bir devlet kuruluşu 
da Emlak Kredi Bankasıdır.

Türkiye Emlak Kredi Bankası 494? Sayılı Kanunla 1946 yılında 
kurulmuş, 440 Sayılı Kanuna tabi Bankalar ve Türk Ticaret Kanunu 
ile diğer özel hukuk hükümlerine göre faaliyette bulunan Anonim 
ortaklık tipinde bir Devlet Bankası olarak aşağıdaki görevleri 
yükümlenmiştir.

- Bina yapı ve onarma işleri ve konutu olmayan yurttaşlara 
ucuz konut yaptırmak için arsaları ile birlikte bina ve 
yapı ipoteği karşılığında krediler açmak,

- Bina yaparak peşin veya ipotek karşılığında taksitle 
satmak,

- Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti yapmak ve 
ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak,

- Diğer her türlü banka işlemleri ile uğraşmak.
Kuruluş kanunu ile verilen görevlerden başka Bankaya 

Gecekondu, Afetler ve Toplu Konut Kanunu ile de çeşitli görevler 
verilmiştir.

Banka, konut sorununun çözümüne, kredilendirme çalışmaları 
yanı sıra konut üretmek yoluyla da katkıda bulunmuştur.

Bankanın inşaat yatırımları :
T980 yılında 1 milyar 918 milyon TL.
1381 yılında 3 milyar 660 milyon TL.
1982 yılında 6 milyar 627 milyon TL.

olar ak ger çek1eşmi şt i r.
1382 yılına kadar yaklaşık 18500 ünitelik konut inşa etmiş 

ayrıca verdiği 10 milyarlık kredilerle yaklaşık 350.000 vatandaşı 
konut sahibi yapmıştır.

Yurdun çeşitli bölgelerinde çoğunluğu modern siteler olarak 
gerçekleşen yerleşme alanlarında konutların yanında parklar, 
çocuk bahçeleri, okullar, karakollar, otoparklar gibi sosyal 
tesisler de yapılarak daire satın alanların yararına sunulmuştur. 
Bankaca yaptırılan konutlar halka en uygun ödeme koşulları ile 
satılmıştır.

Banka büyük şehirlerde sahibi bulunduğu değerli arsaların 
üzerinde civarın inşaatına ve yerleşme plan ve konut tipine uygun 
olarak, nitelikli konutlar üretmiştir. Bu tip konutların, o 
yöredeki rayiç fiyatlar ve- nitelikler dikkate alınarak yapılması 
ve elde edilen kaynağın ucuz maliyetli sosyal konut yapımına 
tahsis edilmesi de önemle gözet i lıniştir .



Nitekim, Ankara Telsizler'de 4906, Yenimahalle'de 1263, 
Kütahya'da 160, Çankırı’da 171, Van'da 70, Kırşehir’de 160, 
Diyarbakır'da 98,. Uşak'ta 105, Erzurum'da 40, Niğde-Aksaray'da 
174, Denizli'de 240, Yozgat'da 48, Siirt’te 86, Urfa’da 23? adet 
yapılan konutlar Bankanın sosyal konut uygulamasına örnek olarak 
gösterilebilir. Sosyal konutlar yörelere göre en çok % 25
peşinatla satılmaktadır.

Banka 1982 yılına kadar yaptığı konutları genelde geleneksel 
sistemle inşa etmiş, ancak 1974 yılında Ataköy 5. Mahalle 2993 
konut inşaatını maliyet + % 10 kar sistemi ile Timlo Şirketine 
vermiştir, bu konutlardan ilk 292 konutu içeren az katlı bloklar 
geleneksel sistemle inşa edilmiş, geri kalan yüksek katlı 
bloklarda ise bir sistem araştırmasına gidilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu ağır prefabrikasyonun ön 
yatırımının pahalı olacağı görüşü ile, inşaatlarda düşey 
elemanlarının çelik kalıpla üretilmesi, filigran döşeme 
kullanılması, böylece standartizasyona gidilerek inşaatların 
çabuklaştırılması amaçlanmıştır.

Ancak projelerdeki modülasyonun gereği gibi yapılmamış 
olması nedeni ile betonarme çelik kalıplardaki çok parçalıklı 
cephe elamanlarının ilk olarak uygulanması nedeni ile ortaya 
çıkan ısı ve su tecridi ve montaj sorunlarının çözümü için uzun 
zaman harcanması, bu şantiyenin bir laboratuvar gibi kullanılması 
sonucunu doğurmuştur ve başlangıçta amaçlandığı gibi inşaatların 
kısa sürede tamamlanması mümkün olamamıştır. Ayrıca zemin 
sondajları sonucu kazık temele gerek olması, kazık temellerin ve 
üst yapının ayrı firmalara ihale edilmiş olmaları, imar planı 
aplikasyon ve alt yapı sorunları inşaatların ancak 1984 başında 
bit iri lebiİmesine neden olmuştur.

1980'li yıllarda enflasyon hızının artması, konut 
maliyetlerinin önceden tahmin edilememesi, konutların peşin 
satılıp Bankaya kaynak sağlanamaması faktörleri hızlı konut 
yapımını yeniden gündeme getirmiştir.

Yeniden ağır prefabrikasyon sistemleri etüd edilmiş, bu 
sistem için anahtar teslimi götürü ihale sistemine uygun mahal 
listeleri teknik şartname ve sözleşmeler hazırlanmıştır.

Diğer yandan proje ait yapı, aplikasyon ve tapulama; ruhsat 
işlemlerinin iyi bir organizasyonla yapılamaması halinde inşaat 
yapımından fazla zaman harcandığı saptanmıştır.

Bu çalışmalar sürdürülürken 28.12.1982’de Milli Savunma 
Bakanlığı ile, imzalanan bir protokole göre Ankara-Çankaya-Yıldız 
mevkiinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına 2020 adet lojman ve 
sosyal-tıcaret merkezi ve alt yapı tesisleri yapımı Bankaca 
üstieniİmiştir.
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Banka kanalı ile bu inşaatlar çeşitli yapım sistemleri 
(hücre sistemi, katlanan plak sistem, temel kalıp sistem, fiber 
kalıp sistem ve geleneksel sistem) kullanan özel sektör 
firmalarına ihale edilmiştir.

8u inşaatlarda da alt yapı ve ruhsat nedeni ile 7 ay ile 1,5 
yıl arasında gecikmeler olmuş, hücre sistemde genel olarak duvar 
sıvalarında kabarma ve dökülme meydana gelmiş, hücre -derzlerinden 
giren rutubet yapılarda hasar oluşturmuş, nakliye sorunlara 
çıkmış, balkon çıkmaları yapı sistemini zorlamıştır.

Katlanan plak sistemde de birleşme noktalarında çatlamalar 
görülmüştür.

1983’de Edirne'de 510 konutluk bir site geleneksel sisteme 
göre hazırlanmış tüm tatbikat projeleri ile ihaleye çıkmış, 
ihaleyi bir prefabrike inşaat firmasının alması üzerine, projeler 
firmanın elindeki kalıplara göre değiştirilmiş, buna bağlı olarak 
imar aplikasyon planları değişmiş tapulama işv gecikmiş, inşaat 
süresi de uzamıştır. Ayrıca nakliye sorunları da çıkmıştır.

1985-1988 yılları arasında İstanbul—Ataköy’de 8154 konut 
yaptırılmış, bu inşaatların sonucu tünel kalıp sistem + hazır 
cephe elemanı kullanan sistemlerin, planlamada esneklik, 
inşaatlarda çabukluk, kalite ve ön yatırımın ağır prefabrike 
sistemlerden daha düşük, olması, nakliye sorunu çıkmaması, vinç 
kapasitelerinin asgari ölçüde tutulabilmesi gibi nedenlerle ülke 
şartlarına daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde 
İzmiı—Oenizbostanlısında da tünel kalıp sistemi ile inşa edilen 
1072 konut tamamlanmak üzeredir.

Eskişehir'de ise 361 konut prefabrike kolon-kiriş sistemi 
ile inşa edilmektedir.

Sonuç olarak Banka tarafırvdarÇ/1946-1982) yılları arasında 
geleneksel sistemle 13.500 ünitel ik^öhüt* üreti İmiş iken 1983- 
1988 tarjhl^ri—argomda rasyonelleştirilmiş geleneksel sistem ve 
prefabrike sistem ile 10 .000 konu t Jür e! tıTeBJ Irıı şETr".

5.5. TOPRAK VE İSKAN İŞLERİ ŞENEL MÜDÜRLÜSÜ :

"Muhacirin ve Aşayir Müdüriyeti ümumiyesi" adıyla Cumhuriyet 
döneminden önce çalışmaya başlamış olan bu kuruluş 1923 yılında 
368 Sayılı Kanun gereğince Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığına 
bir Genel Müdürlük olarak bağlanmış 1924'de bu Bakanlığın 
kaldırılması ile Dahiliye Vekaletine, 1935'de 2849 Sayılı Kanunla 
"İskan ümura Müdürlüğü" adıyla Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletine bağlanmıştır. 1950 yılında 56İ3 Sayılı Kanunla Toprak



İşleri Umum Müdürlüğü adı altında Tarım Bakanlığı bünyesi 
içerisinde çalışmaya başlamıştır. Bir yıl sonra da 5840 Sayılı 
Kanunla Başbakanlığa devredilmiş olan bu kuruluş 1958 yılında 
7116 Sayılı Kanunla kurulmuş bulunan İmar ve İskan Bakanlığına, 
1964 yılında da S/3349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Köy 
İşleri Koopratiıler Bakanlığına bağlanmıştır.

Toprak-İskan Şenel Müdürlüğünün görevleri arasında deprem 
kuşaklarındaki köyleri depreme dayanıklı konutlar ve tarımsal 
tesislerle yenilemek, köy gelişme merkezleri kurulmasını 
amaçlayan projelerle köylere imar planlarına dayalı köy içi alt 
yapıları, sosyal tesisler ve istihdam yaratıcı ekonomik tesisler 
götürmek, köylünün konut ve tarımsal tesis ihtiyacını krediler ve 
teknik yardımla desteklemek ihtiyaçlı köylülere arsa vermek yer 
almaktadır.

Muhtelif kamu kuruluşları tarafından köye götürülen 
hizmetleri tek bir disiplin altında toplayarak hizmetler arasında 
mutlak bir koordinasyon temin etmek amacıyla Toprak-iskart Genel 
Müdürlüğü, YSE ve Topraksu Genel Müdürlüğü ile 17.6.1982 gün ve 
2680 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak 18.6.1984 tarihinde 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurularak göreve başlamıştır.

Bu kuruluşça dışardan gelert göçmen ve mülteciler içirt 1923— 
1935 yılları arasında 110.518 konut, 1936-1950 yılları arasında 
25.670 konut, bu devre içinde 194? yılında yeniden yerleşme içirt 
Ooğu İllerinde 908 konut, 1950'den itibaren özellikle 
Bulgaristan'dan gelen göçmenler için 1951-1958 yılları arasında 
35.318 konut yapıImıştır. Ayrıca 1953 yılında su baskını ve yer 
kaymasından zarar gören 2000 ailenin yerleştirilmesi de 
sağlanmıştır. Aynı dönemde göçebelerin yerleştirilmesi için 40, 
1369-1972 yılları arasında iç yerleştirme, toplulaştırma, aşiret 
yerleştirilmesi gibi nedenlerle 152T konut yapılmıştır. 1987 yılı 
sonu itibari ile ihaleli olarak yapılan işlerde ise toplam 6836 
konut ve işletme, kredili olarak yapılan işlerde ise toplara 6836 
konut ve işletme binası toplamda 16171 konut yapılmıştır.

8u inşaatlarda geleneksel yapım sistemleri kullanılmıştır.

5.6. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU :

1946 yılında 4792 Sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal 
Sigortalar Kurumu, sigortacılık hizmetlerinin yanı sıra konut 
üretmekle de görevli bir kuruluştur.

Kurum 1952-1965 yılları arasında Emlak Kredi Bankası 
aracılığı ile 34 ilde 15.013 kişiye kredi yardımında bulunmuş, 
1362-1972 yılları arasında 57 il ve 4 ilçede 50.658 kişiye 
kooperatifler aracılığı ile de doğrudan 2.66.9.78Ö.-TL. krepti



yardımında bulunmuştur. Kurum kendisi harcama yaparak 63 ilde 
28.309 adet konut üretmiştir. 9072 adet konut inşaatı devam 
etmektedir. Ayrıca kurum kendi personeli için 1011 adet lojman 
yapmış veya satın almıştır.

1988 yılma kadar toplam 79. 72? . 047 .186 ,-TL . yatırım 
yapmıştır. (4 .198 .84 .804,-TL. henüz ödenmemiştir)

Konutların yapım sistemleri geleneksel sistemlerdir.

5.7. 8AŞ8AKANLIK TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLISI İDARESİ :

Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 2.3.1984 
tarihinde kabul edilen 2985 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Kanun 
17.3.1934 tarih ve 18344 sayılı Resmi Sazete'de yürürlüğe 
girmiştir.

Kanunun 3. maddesi gereğince düzenlenen "Toplu Fonunun 
Kullanma Şekline İlişkin Tüzük" 22.6.1984 tarih ve 18439 sayılı 
Resmi Gazete’de, "Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliği", ise 
23.6.1984 tarih ve 18440 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Daha sonra, uygulamalarda ortaya çıkan aksaklıkların 
giderilmesi ve fiyat artışlarına bağlı olarak kredi miktarlarının 
yeniden düzenlenmesi amacıyla; Yönetmelikte zaman zaman 
değişiklik yapılmıştır. 8u değişiklikler :

. 1? Ocak 1985 tarih ve 18S3S sayılı,

. 28 Nisan 1985 tarih ve 18738 sayılı,

. 1? Şubat 1986 tarih ve 13022 sayılı,

. 12 Şubat İ987 tarih ve 19370 sayılı.

Resmi Gazete’îerde yayınlanmıştır.

8u kanun ve ilgili mevzuat ile;

Sağlam kaynaklı giderek güçlenecek, konut finansmanında 
kaynak meselesini çözecek bir Fon oluşturulmuş,

Arsa temininden başlayarak, alt yapı, sosyal tesisler ve 
konut inşaatları için kredi desteği sağlayarak, planlı ve
sağlıklı bir şehirleşmenin gerçekleştirilmesi amaçlanmış,

Lüzumsuz formalitelerden uzak, çabuk ve hızlı işleyen bir 
kredi sistemi getirilmiş,

Konut sanayiini ve teknolojisini geliştirmek amacı ile 
konut malzemesi ve sanayiinin teşviki öngörülmüştür.



Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nın bugüne 
kadar kooperatif, yapımcı ve ferdi konut kredisi kapsamında 
kredilendirdiği 228.000 konutun inşaatı tamamlanarak iskana 
açılmıştır. İdare’nin, bu konutların inşaat teknolojileri 
konusunda doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. Ancak, yapı süreci 
içinde inşaatların kalitesi ve standardı krediyi kullandıran 
bankalar tarafından takip edilmektedir.

Bu uygulamaların dışında, idare Ankara ve İstanbul 40.000’er 
konutun üretilmesi için planlanan 935 hektar alanı 
kamulaştırarak, nazım ve uygulama planlarını yaptırmış ve Ankara- 
Eryaman’da 1. Etap olarak 4065 konutun ihalesini 198? yılı 
sonunda yapmıştır. Bu uygulama etaplar hailnde sürüdürülecektir. 
İnşaatların kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla endüstriyel 
yapım sistemi uygulayan 6 yapımcı firmaya ihale edilmiştir. Bu 
firmalardan beşi tünel kalıp sistemini, biri ise doka kalıp 
sistemini kullanmaktadırlar. ihalelerin kapsamında alt yapı, 
çevre düzenlemesi ve sosyal tesisler inşaatları da yer 
almaktadır.

Istanbul-Halkalı* da da I. Etap olarak 4123 konutun ihalesi 
endüstriyel yapım 3İstemi uygulayan 6 yapımcı firmaya ihale 
edilmiştir. Bu firmalar da tünel kalıp sistemini kullanmaktadır
lar. 8u uygulama da etaplar halinde sürdürülecektir.

Ankara ve İstanbul’da etaplar halinde sürdürülen toplu konut 
üretiminde kullanılan yapım sistemi tünel kalıp sistemidir. 8u 
sistem yapımcı firmalara idare tarafından önerilmiş, firmalardan 
kendi sistemlerinin getirilmesi istenmiştir. İhaleyi alan 
firmaların hepsi tünel kalıp sistemini önermişlerdir.

5.9. ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU :

205 Sayılı Kanun ile kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde hizmet gören kişilere, belli hizmet 
yıllarını doldurduktan sonra konut kredisi vermektedir. Kredi 
verme işlemlerine 1963 yılında başlayan kurum 1963-1984 yılları 
arasında 38.119 adet konut için toplam 8.926.261.900,-TL. konut 
kredisi vermiştir. Kurum aynı zamanda kendisi de konut üretmiş ve 
bunları üyelerine maliyetleri üzerinden devretmiştir.

Kurumun 1985 yılından günümüze kadar ürettiği konut sayısı 
2184 adettir. 1985 yılından itibaren 2652 adet konut için toplam
6.554.835.000.- TL. bireysel 3831 adet konut için toplam
8.397.790.000,-TL. kooperatif kredisi vermiştir.

İnşa sistemleri ise, kendi ürettiklerinden İstanbul’da 2 
grup halinde 350 konut prefabrike, diğerleri tünel kalıp 
sistemdir. Ferdi ve kooperatif kredileri ile yapılanlar 
geleneksel sistemle inşa edıİmişlerdir.



\
6. TÜRK tYE'DEK t KONUT STOKUNUN ÎNŞAt NİTELİKLERİ :

türkiye'de değişik dönemler. . için hazır lanmış olan 
istatistiklere dayanarak, bütün il ve ilçe merkezleri ile köyleri 
kapsayacak şekilde yapılmış olan ilk tespitin basit bina ve konut 
sayımı şeklinde 132? yılında yapıldığını görmekteyiz.

1965 yılında Türkiye il merkezlerinde saptanan konut 
yapılarının ^ 37.28'i tam kagir, % 20.05’i kerpiç, % 13.23’ü
ahşap, % 28 ’ ı\ karışık olarak inşa edilmiştir. X 1.43*nün yapılış 
biçimi ise fcki 1itmemektedir.

\ \îlçe merkezilerindeki konut yapılarının ise X 25.57’si tam 
kagir, % 30 U û ’ k e r p i ç ,  % 14.48’i ahşap, % 26.30 karışık bir 
şekilde inşa edilmişlerdir. % 1.04’ü hakkında bir bilgi mevcut 
değildir. \

11 merkezleri ile ilçe merkezleri arasında bir karşılaştırma 
yapılacak olurs^ tam kagir binaların il. merkezlerinde, kerpiç 
binaların ise iÜça merkezlerinde daha büyük oranlara sahip 
olduklarını görürü^.

\\
7. TÜRKİYE’DE KONUT YAPIM SİSTEMLERİNİN SEÇİMİNİ ETKİLEYEN

— ------------------------.y----------------------------------------------------------- ------------------------------------

FAKTÖRLERE TOTLU BİR BAKIŞ

\
Ülkemiz kent1erindex, halen 25 milyon civarında insan 

yaşamaktadır. İkinci konutlar dikkate alınmazsa gecekondular ve 
standart dışı konutlar da -cfahil olmak üzere kentlerimizde 5 
milyon civarında konut stoğu olduğu varsayılabi1 ir.

Gelecek 20 yıl içinde ülke nüfusunun tSS’inin kentlerde 
yaşıyacağı tahmin ediİmektedir. Mevcut nüfus artış hızı ile bu 
yirmi yıl içinde kentlerimizin nüfusunun 70-80 milyona ulaşacağı 
şimdiden görülmektedir. Bu da önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık 
12 milyon yeni konut üretilmesi gereğinin göstergesidir. Yani 
yılda ortalama 600.000 yeni konut.

8u açığı kapatabilecek konut yapım sistemleri için öneriler 
getirilmeden önce bir çok faktörü ortaya koymak gerekmektedir.

Bugün dünyada uygulanmakta olan konut yapım sistemlerinin 
pek çoğu yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere Türkiye'de 
uygulanmaktadır. Sanayileşmiş kalıp sistemleri, panel 
prefabrikasyon, kolon-kiriş prefabrikasyon, kaldırma ve katlama 
döşemeler, döşeme/duvar sistemleri, yarı bitmiş elemanlarla 
yapım, hücre sistemi gibi sistemlerle, yığma, geleneksel 
betonarme karkas ve rasyonelleşmiş geleneksel sistemler ülkemizde 
kullanılmış ve kullanılagelmektedir. Bunların karışımını içeren



kısmen geleneksel ve kısmen prefabrike elemanlar kullanan yapım 
sistemleri de gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çok katlı bina
yapımında özellikle konut sektöründe bu teknolojik yenileşme son 
on yıl içinde gerçekleşmiş daha doğrusu yaygınlaşmıştır.

Ancak bilindiği üzere bu sistemlerin doğuşu yeni değildir ve 
«y özellikle Batı Avrupa’da harp sonrası konut açığını kapatmak
\ üzere. 19 50-1960 ’ 11 yıllarda en parlak devirlerini yaşamışlardır. 
Bina açığını kapayan, refah düzeyleri yükselen, nüfusları aşırı
artmıyan batı ülkeleri 19?ö'li yıllardan başlıyarak, bina
taşıyıcı sisteminin sanayileşmiş bir yöntemle üretimini öngören 
teknolojileri terk etmeye başlamışlardır. Türkiye’de bu
teknolojiler 1960’1ı, 1970’li yıllarda da tartışılagelmiş ancak
1980’lerin başına kadar "bu teknoloji Türkiye'de uygulanıyor" 
denilebilecek ölçüde yerleşmemiştir. Bu gecikmenin bir çok
nedenleri vardır:

- Î970’li yılların sonlarına doğru gelişen hızlı enflasyon 
ve onu kontrol altına almak için uygulanan ekonomik önlemler
inşaat sektörünü sarsmış ve bu sarsıntıdan en çok, finansman gücü
az olan, eski teknoloji uygulayan, binaları teker teker uzun 
zamanda gerçekleştiren ve kentsel konut arzının bu tarihe kadar 
% ?Ö--8Q'nini sağlayan “yap-satçı" denilen küçük yapımcı zarar 
görmüştür.

- "Vap-satçı"nın ortadan kalkışı ile ortaya çıkan arz açığı
kamunun desteği ila uluslararası pazarlarda deneyim kazanmış, 
finansman gücü daha yüksek, sürekli teknik kadroları bulunan 
örgütlü inşaat firmalarınca karşılanmaya başlanmıştır. 8u
kuruluşların teknoloji kullanma eğilimleri daha yüksektir.

Ekonomik kriz ve ekonomik krizin üstesinden gelinmek 
amacıyla uygulanan politikalar bazı girdilerin (özellikle orman 
ürünleri ve el emeği) maliyetlerini aşırı artırmış, diğer
taraftan maliyetlerin planlanabilmesi ve ekonomi sağlanabilmesi 
inşaat süresini kısatmayı zorunlu kılmıştır.

- Uygulanan yeni ekonomik politikalar dışa açılmayı
kolaylaştırmış, ithalat üzerindeki bazı engellemeleri kaldırmış, 
teknoloji, malzeme, makine ve tesis girişini özendirmiştir.

- Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin 
kurulmasıyla konut yapımında kullanılmak üzere önemli 
sayılabilecek parasal bir birikim sağlanmış ve bu birikim bir 
ölçüde konut kooperatiflerine ama daha çok büyük boyutlu konut 
yapım projelerine yönlendirilmiştir. Bu şekilde yönlendirme 
rasyonalizasyonu ve bunun doğrultusunda da yeni teknolojileri 
getirmiştir .

Bu gün konut üretimine ilişkin her düzeyde teknolojinin 
uygulanma olanağı vardır. Geleneksel yapım sistemlerinden en 
gelişmiş hızlı üretim teknolojilerine kadar uzanan bir çizgi 
üzerinde teknoloji seçiminin şüphesiz ulusal koşullara uygunluğu 
açısından değerlendirilmesi gereklidir.



Konut kavramı sosyal açıdan aile kavramı ile birlikte 
anılır. Toplumumuz hızlı bir değişim süreci içinde bulunmaktadır. 
Geleneksel aile bu değişim süreci içinde hızla dağılma
yolundadır. Sununla birlikte önümüzdeki 20 yıllık periyodun 
başlarında, konut programlarını geleneksel ailenin istekleri
belirleyecektir. Ancak dönem sonlarında modern ailenin istekleri 
egemen olacaktır. Kaba bir yaklaşımla geleneksel ailenin sosyal 
içerikli, çok odalı, isteklerinin yerini modern ailenin ekonomik 
içerikli dar program istekleri alacaktır.

Konut inşa teknolojileri bu değişim süreciyle uyum
sağlayacak esneklik içermelidir.

Teorik olarak yılda 600.000 konut üretilebilir. önümüzdeki 
yıllarda bu çapta bir talep de oluşacaktır. Ancak bu talep büyük 
oranda potansiyel talep olarak kalacaktır. Çünkü 600.000 konutluk 
aktif talep, bugünkü fiyatlarla yaklaşık 15 trilyon/yıl demektir. 
Ulusal gelirle kıyaslandığında bu boyutta bir talebin aktif hale 
gelemiyeceği anlaşılır.

Bu nedenle sorunun sistem içinde çözümsüzlüğü düşünülebilir. 
Bu konuda, konut kooperatifleri aracılığı ile potansiyel talebi 
örgütlemeksistem içindeki alternatif çözümlerden biridir. Bugün 
standart bir konut, kredi desteğinde yaklaşık üç yılda finanse 
edilebilmektedir. Yani üç yıldan daha hızlı finansman 
programları, potansiyel talebi harekete geçirememektedir. Hız 
açısından teknoloji seçimi bu faktöre bağlıdır. Diğer bir değişle 
hızlı teknolojiler, finansman koşulları açısından gayri ekonomik 
olmaktadır.

Bu konuda şantiye büyüklükleri önem kazanmaktadır. üç yılda 
en az 500 konut üretebilecek şantiyeler ekonomik ve teknoloji 
gelişimi açısından verimli olmaktadırlar. Bu büyüklük özendirme 
sınırını oluşturmaktadır.

İnşaat sektörü, bilindiği gibi 
süngeri' gibidir. Teknoloji bu 
azaltmama!ıdır.

Ülkemizde öncelikle "kırsal yapılar" olarak
tanıralıyabileceğimiz kırsal alanda geleneksel yöntemlerle 
yapılan, hiçbir denetim, standart ve yönetmeliğe bağlı olmadan 
geleneksel yöntemlerle yapılan konutlar deprem açısından eri büyük 
sorunu teşkil etmektedirler. Kırsal konutlara bunların daha fazla 
güvenceli olmasını sağlamak için bir müdahale şarttır. Kırsal 
alan nitelikli yapı malzemesi (çimento, demir, ahşap vs.) 
ulaştırılması veya kırsal alanlardaki 1erin bu tür malzemeleri 
satın alabilecek güce- ulaştırılmaları için devletçe önlemler 
alınmalıdır.

Dışarıdan alman veya ülkede gerçekleştirilen prefabrike 
sistemlerin ek yerlerinin kesinlikle gerçek.şiddeti i depremlerle 
ulaşılan düzeylerde yatay yüklere karşı dayanımları deneylerle 
belgelenreeli, dayanımları yetersiz olanlar geliştirilmelidir.

istihdam fonksiyonunun 
süngerin eraiciliğini



İnsanın hizmetinde olan mimarlık; çok değişmeyen insana 
uyarak, tutucu ve geçmişten fazla esinlenen bir meslek olarak 
kabul edilse de aslında mimarlık "belirli bir yörede gelişen ve 
değişen sosyal ve ekonomik düzeyin taş haline gelen şeklidir" 
Demek ki yurdumuzda da özellikle son 10-15 yılda süratle 
başkalaşan bir iki ana ögeyb bağlı olarak mimari de değişmeye 
başlamıştır ve tunların yeni gereksinimleri onun tasarım, üretim, 
yapım sürecini değiştirecektir.

Yurdumuz insanı, ailesi, toplumu değişmekte ve dünyanın 
geri dönülmez değişimine ayak uydurmaktadır. İnsanın 
gereksinimleri ve arzuları yanında mimari tasarıma üst düzeyde 
etki eden insanın çervesine bakış açısı dahi farklılaşmaktadır.

Daha iyi yaşama arzusu, insanın yeni araç ve gereçlere 
gereksinim duyması sonucu oluşan ve gelişen endüstrileşme; bu 
arzulara cevap verebilir hale gelmiştir. 8u süratle dayanıklı 
tüketim malları gereksinimi ülkemizde karşılanır hale gelmiştir. 
Ocak, fırın, buzdolabı, radyo, televizyon, mobilya ve hatta 
otomobil vb. den sonra milyonların daha iyi yaşama arzusuna cevap 
verecek olan konut olayı da insan için bir yaşam aracı veya 
gerecinden 'başka bir şey değildir. Milyonların daha ufak 
gereksinimlerine cevap verebilen endüstri ve endüstriyel düzen 
otomatikman bina yapımı olayında da işe girmeye başlanmıştır. 8u 
da binaların dahi fabrikalarda süratle üretilmesi olayını 
oluşturmuştur.

Türkiye genelinde insanlarımız bulunabilen 10-15 otomobilden 
seçebilmek olanağında ve zorundadırlar. Konut olayı da büyük 
kitleler için bu durumda olabilse şüphesiz mutlu olabiliriz. 
Yurdumuzun 18-20.GGO mimarının tasarımlarıyla hizmet verdiği 
özel, endüstriyel arzulu ve olanaklı insanlarımız dışında dahi 
binlerce kişi anonim bir konut sahibi olmak için çırpınmaktadır. 
Bunların gereksinimlerini karşılayabilmek için de önceden üretim 
veya daha seri üretim sistemlerine uyan bir düzen oluşmaktadır.

Tabii ki hazır ev, hazır konut mimar için pek çekici 
değildir. Ama hazır veya önceden hazırlanmış düzende yapılan 
konut endüstrisi ve onun değişebi1irliği mimara yeni alanlar 
açacaktır. Endüstrinin diğer kollarında olduğu gibi konut 
endüstrisi de taklitte az ve kalitesiz miktarla çalışmanın 
yanlışlığını süratle anlıyacak ve daha iyi, daha seri 
üretilebilir insana daha fazla olanaklar, farklılaşmalar ve 
özgürlük verebilecek konutlar üretmek için yola çıkacaktır.

Yurdumuzda ön yapım veya seri üretim teknikleri, bu açıdan 
şu andaki eksikliklerini, monotonluklarını, katı ve değişmez 
durumlarını süratle düzeltmek zorundadırlar. Bu açıdan ucuz, az 
yetenekli, birikimsiz elemanların yerine daha iyileri ile 
çalışmak veya danışmak zorundadırlar. Bu konuda özellikle 
devletin kuruluşları da kendilerini yenilemek yeni danışmalarla 
çalışmak, onlara uymak zorundadırlar .Artık taklit ve tekrar 
devri bitmiştir. Her konuda olduğu gibi konut ve bina yapımı 
olayında da kendimize dönüp kendi tecrübelerimizle Türk insanına 
daha iyi uyan bir düzene girmeliyiz.



1) Yurdumuzun ekonomik düzeyi açısından finansman olanakları 
ve politikası şu anda çok gelişmiş konut inşaat sistemlerine 
olanak vermemektedir.

2> Sosyal düzeyimiz, bu konudaki bilgi, beceri, 
birikimlerimiz de belirli bir yapım düzeyinde henüz daha başarılı 
olabileceğimizi gösterir.

3) Ekonomik düzeyin verdiği yapı malzemesi, makina parkı 
teknolojisi de genelde bu düzeyle sınırlı olmak zorundadır.

4) Bu üç olayı gözardı etmeyip bunlara rağmen . iyi tasarım 
yapacak mimara gereksinim vardır. 8u konuda yüksek öğretimimiz ve 
kamu kuruluşlarımız teorik bilgi dışında henüz yetersiz 
durumdadır, özel sektör de birikimi dışında pek farklı sayılmaz.

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, mimari tasarıma daha geniş 
ve daha esnek olanak sağlayan endüstrileşmiş açık sistemler 
ağırlık kazanmakta, yaygınlaştırılması gereği duyulmaktadır.

Konut uygulamaları çeşitli şekillerde karşımıza çıkar: Kendi 
konutunu kendi yapma, gecekondu yapımı, yap-sat metodu, kamu 
sektörü eliyle yapım ve Toplu Konut uygulamaları gibi.

Büyük miktarda inşa edilen kamu uygulamaları ve Toplu Konut 
uygulamalarında gereken para akış hızı sağlanabildiğinde hızlı 
yapım zorunlu olur ve endüstrileşmiş kapalı sistemler daha 
avantajlı olup, maliyetler bu sistemlerle düşürülebilirken, kendi 
konutunu kendi yapma, veya gecekondu yapımı, yap-sat 
uygulamalarında açık sistemler ve endüstirleşmiş açık sistem 
bileşenleri daha elverişli olacaklardır.

Konut sorununu etkileyen baş etkenin maliyet olduğu 
bilinmektedir. Konut maliyeti iki ana bölümde ele alınabilir. 
Bunlardan bircisi "îlk Yapı Maliyeti", İkincisi "Kullanım 
Maliyeti"dir.

Konut yapım maliyetindeki artışın sağlıklı biçimde 
saptanabilmesi ve çözüm yollarının araştırılabilmesi için konut 
yapımındaki girdi maliyetlerinin ve artış oranlarının bilinmesi 
gerekir. Konut yapımındaki ana girdiler:

- Yapı malzemesi,
- tşçilik,
- Enerji,
- Taşıma,
- Montaj biçiminde sınıflandırılabilirler.

Bilindiği gibi uygulanan konut yapım sistemine bağlı olarak 
yapı malzemesi, işçilik, enerji, . taşıma, montaj vb. 
maliyetlerinin tüm yapım maliyetine oranı değişmektedir. örneğin 
geleneksel yapım sistemlerinde yapı malzemesi maliyet oranı, 
prefabrike yapım sistemlerindeki yapı malzemesi maliyet oranından 
daha düşük olduğu gibi tersine işçilik maliyeti, prefabrike yapım 
sistemine oranla geleneksel yapım sistemlerinde daha yüksektir.



Türkiye'deki konut sorununa ilişkin gelişmelerden çıkan 
sonuçlara bakıldığında her yıl artan konut açığına karşılık gelir 
artışının, konut yapım maliyeti artışından çok daha düşük kaldığı 
görülmektedir. 8u durumda fertlerin satın alma imkanlarına 
uyabilecek düşük maliyetli rasyonel konutların yapımı 
gerekmektedir.

Konut yapım maliyetini genelde işçilik, yapı malzemesi ve 
enerji faktörleri etkilediği için bu bölümlerde tasarruf sağlayan 
düşük maliyetli "rasyonel konut yapım sistemlerinin" 
araştırılması gereklidir.

Ucu2 yapı malzemesi üretimi, yapı ve yapı malzemesi 
üretiminde daha az enerji tüketilmesi ile giderek genelde enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi, makro düzeyde ele alınacak 
konulardır.

Ancak, düşük maliyet i.le kalitesiz yapının birbiriyle 
karıştırılmaması gerekmektedir.

Seleneksel konut yapım sistemlerinin ülkemizde çokça 
uygulanmasına ve teknolojisinin yeterince bilinmesine rağmen yeni 
teknolojilerin,'prefabrike konut yapım sistemlerinin ülkemizde az 
sayıda uygulanması, sistemlerin fayda değeri açısından 
yatırımcılara yeterli açıklama getirmemekte ve yaygın kullanımı 
için gerekli ortam yaratılamamaktadır. 8u bakımdan prefabrike 
konut yapım sistemlerinin geleneksel konut yapım sistemleri ile 
karşılaştırılmaları çok önemlidir.

8. SİSTEM DEĞERLENDİRME YÖNETMLERİ :

Bilinçli bir değerlendirmede temel amaç önceden saptanan
amaca ilişkin değer kriterlerinin gerçekleşme oranının
belirlenmesidir.

Değerlendirmede analizler iki grupta toplanabilir.

a) Hareket noktaları (maliyet değerleri) olan analizler.

b) özne ile nesne arasındaki değer olgusuna bağlı her türlü 
faydanın hareket noktası olduğu FAYDA—DEŞER analizleri.

Ucuz bir konutun "Maliyet-Fayda" değerinin yüksek olmasına 
karşılık kullanıcı isteklerine ve yaşam (çevre) sağlığı
gereklerine yeterli cevap vermemesi sonucu düşük bir "kullanıcı 
fayda değeri" elde edilecektir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Kredi ile konut edinme imkanı olan dar ve orta gelirli 
"kullanıcı grupların” asgari nitelikteki konut gereğini 
karşılayabilecek yapım sistemlerinin saptanması istenildiğinde, 
maliyet kullanıcı istekleri ve yaşam (çevre) sağlığı unsurları 
gözönüne alınmalıdır.

ödeme gücü -düşük olan kullanıcıları başta konutların 
maliyeti ilgilendirmektedir.

Konut maliyeti yapım ve kullanım aşaması olarak iki bölümden 
meydana gelmektedir.

Konut yapım maliyetini belirleyen etkenler değişik şartlara 
göre maliyete farklı biçimde yansımakta ve ra2. (net) konut birim 
maliyeti ile ilgili genelleme yapılmasını güçleştirmektedir.

Konut yapım maliyeti :

- Konutun ülke içindeki yerine,
- Konutun üzerinde bulunduğu arazinin maliyetine,
- Arazi mey i üne,
- Arazinin jeolojik yapısına.
- Alt yapı maliyetine,
- üretilen konutun sayısına,
- Yapım süresine (mevsime bağlılığa),
- Yüklenici karı tenzilatına,
- Bileşen (yapı malzemesi) ağırlıklarına,
- tnce yapı-kaba yapı oranına; yapı malzemesi ve işçilik 

kalitesine,
- Konut birimlerinin büyüklüklerine ve biçimlerine,
- Eklenti yerine ve alanına (bodrumlu olup olmaması),
- Detaylara,
- Dış duvar percere oranına,
- Elektrik, sıbbi tesisat ve ısıtma sistemine, 

göre değişecektir.

Konut kullanımından (konutların ısıtılması ^ vb. ) doğan 
"kullanım maliyeti” konutun değeri hakkında fikir veren önemli 
göstergelerden birisidir.

Çok katlı yapılarda yapım süresinin bir yılı aştığı 
uygulamalarda mevsim etkeni önem kazanmaktadır. Geleneksel yapım 
sistemi uygulamalarının inşaat mevsimine bağlılığı sonucu bir 
yılda yaklaşık beş aylık yapım durması, yapımda kopukluklara ve 
dolayısıyla yapım süresinin uzamasına yol açmaktadır. 
Endüstrileşmiş yapım sistemlerinde, kapalı tesislerde üretim 
devamlılığı sağlanarak hava şartlarının ortadan kalktığı/ ve yapım 
süresinin kısaldığı görülmektedir.

Tefrişten kaynaklanan fonksiyonel alan boyut ve ilişkileri 
ile mekan esnekliğinin yapım sistemlerince yerine getirilebilme 
dereceleri ile asgari nitelikteki konutların başlıca konfor 
göstergesi olarak "ısıtma sistemlerinin kullanım rahatlığı ve tüm 
mekanın ısıtılması” değerlendirilmesi gereken kriterlerdir.



Konut yapım maliyetinin düşük olması, değerlendirme için 
yeterli bir kriter değildir. Çünkü çoğu zaman "düşük maliyet" ile 
"düşük kalite" birbiriyle doğru orantılıdır.

Dar gelirli kullanıcı gruplarının isteklerine cevap vermesi 
amaçlanan çözümlerin "Maliyef'e ek olarak "yapının çevre 
etkilerine dayanımı" yönünden de belirli ve standart kriterlere 
göre sınanması değerleri daha gerçek yansıtabilmesi açısından 
önemlidir. Çünkü içinde insanın yaşayacağı mekan düzenlenirken, 
mekandaki "iç çevre" veya ortamında insan bünyesinin ihtiyacı 
olan ve sağlığına zarar vermeyecek şartların yerine getirilmesi 
gerekmektedir.

Düşey yüke dayanım yanında ülkemizin yaklaşık yüzde 
doksanının deprem kuşağında olması doyalısıyla yapıların deprem 
derecelerine göre yanal yüke karşı da dayanıklı, yapılmaları 
gerekmektedir.

İnsan sağlığı için en uygun mekan sıcaklığı 20 C 
civarındadır. Yaz ve kış aylarında atmosferin ısınma ve soğuması 
sonucu iç mekanı etkileyerek optimal mekan ısısını + Veya - yönde 
değiştirmesi sağlıksız bir iç ortam doğuracağı için yapılardaki 
çeşitli elemanlarda uyuması zorunlu ısı yalıtım kuralları Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu yönetmelikte belirlenen üç ısı bölgesinin herbirindeki 
yapıların elemanlarından talep edilen ısı geçirgenlik direnç ve 
ısı geçirme katsayıları değişik olduğu içirt ısı bölgelerine göre 
dış duvar vb. yapı elemanlarının malzeme detayları değişik 
olacaktır.

Yapı elemanlarının bünyesinde kalan ve aktarıtamayan, yapıyı 
tehlikeye sokan ve insan sağlığını menfi etkileyen sorunlara yol 
açacağı için yapı elemanlarının bünyeleri nem aktarma ve tutma 
yönünden incelenmelidir. Dolayısıyla mevcut İsı Yalıtımı 
Yönetmeliğine ilaveten Buhar Difüzyon Yönetmeliğinin de 
çıkarılması yapı fiziği açısından önemlidir.

Yapı kabuğunu nem, dıştan içe ve içten dışa etkiler, iller 
itibariyle ele alındığında bazı illerin kuru havasında iç 
mekandan dışa nem atmak gerektiği gibi diğer bazı nemli illerde 
de dıştaki nemin nemin yapı kabuğundan iç mekana girişinin 
önlenmesi gereker. ülkemizde çokça ihmal edilen bir konu da 
yapıya oturduğu zeminden gelen nem olmaktadır. Romatizmal 
hastalıklar yaratması açısından nem en az ısı yalıtımı kadar 
üzerine düşülmesi gereken bir konudur. Eğer toprağa oturan 
döşemelerde nem yalıtımı düzenlenirse bu mekanların kullanım 
değeri artacaktır.

Yapıya dıştan ve içten gelen sesler hava sesi ve darbe sesi 
şeklinde insan kulağını etkilemektedirler. Ülkemizde yapı 
elemanlarının ses geçirme dirençlerini belirleyen standartların 
çıkarılması da gereklidir.



Yanarak yok olabilecek bir yapı ile yanma dayanımı bulunan 
yapılar arasında büyük değer farkı olacağı gibi yanma dolayısıyla 
insan hayatı açısından yapıların yaratabileceği tehlike de 
gozardı edilmemelidir.

Bu bakımdan yapı elemanlarının yangına dayanım süreleri de 
bir standart ile belirlenmelidir.

Psikolojik çevrede manzara, yeşillik dolayısıyla tabiatta 
oluşmakta ve insan sağlığı için önem taşımaktadır.

3. TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİR UYUMLU KONUT TEKNOLOJİLER 1

SORUNU ÎLE İLGİLİ AMAÇLAR :

Uyumlu teknolojinin seçimi, sorun alanlarının farklı 
olanlarına göre değişkenlik gösterir ve bir alan için uyumlu olan 
bir teknoloji diğer bir alan için hiç de uyumlu bir teknoloji 
oluşturmayabi1 ir.

Uyumlu teknolojilerin Türkiye koşullarına uyumlu 
olanlarının seçimi diğer önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır. 
Bu konuda statik, deprem mühendisliği, bina güvenliği, vb. 
alanlarda "Türkiye'ye özel sınırlamalar ortaya konabiid iğinde 
bunlara elverişli sistemler aynı zamanda uyumlu teknolojileri 
oluşturacaklardır. Bu alanlarda mevzuat çalışmalarının yanısıra 
boyutsal denetim (modüler koordinasyon) alanında ortak uzlaşma 
kurallarının yürürlüğe konabilmesi halinde, uyumlu teknolojiler 
için belirli tasarım sınırlamaları da devreye girebilecektir.

. Bugünkü gidiş içinde, henüz mevzuat vb. hiçbir sınırlayıcı 
kural ve standart belirlenmemiş olduğundan, Türkiye koşullarına 
uyumlu uyumsuz her tür teknoloji Türkiye'de serbestçe
uygulanabilmektedir..Gelşneksel sistemlere dayalı mevcut mevzuata 
göre yürütülmekte olan keşif—ihale sistemlerinin belirlendiği 
maliyetlere uyan herhangi bir sistem, ister geleneksel ister 
endüstrileşmiş, ister yerli ister yabancı patent olsun Türkiye
standartlarına uyup uymadıkları aranmaksızın Türkiye'de
uygulanabilmektedir. Bu konuda mevzuat ve standart boşluklarının 
doldurulabilmesi, Türkiye için uyumlu sistem ve teknolojileri 
belirleyici bir önlem oluşturacaktır.

Ülkede Devletin konut politikası henüz tutarlı düzeyde
değildir. Son Toplu Konut Kanunu uygulamaları sırasında dahi, 
kaynak ve teknoloji kullanımı bilinçsiz bir gidiş içindedir. 
Sağlanan kaynaklar dar gelirlilerin öncelikli barınak 
gereksinimlerinin karşılanması yönünde kullanılmamaktadır. Diğer 
yandan konut arzı, konut açığını kapatıcı ya da gereksinimler i 
normal ölçülere indirici düzeylere ulaştırılamamaktadır.



En uyumlu ve ileri teknolojilerin kullanımını 
gerçekleştirecek olan üst düzey ve alt düzey yardımcı teknik 
kadroların yetişmesi ve eğitimi henüz tutarlı bir şekilde 
planlanmamış bulunmakta, yalnız üst düzey eleman üreten ters 
piramitli bir sistem sürmekte, ileri teknolojilere yönelik 
yeterli nitelik ve sayıda her kademede eleman yetiştirme 
önemsenmemektedir. Örneğin "product design" programlarına yer 
verilmesine karşın bina endüstrisi kapsamında büyük boşluğu 
doldurucu "endüstrileşmiş bina tasarımı ve teknolojisi"ne yönelik 
programlara ancak. 1976’dan sonra yer verilmeye başlanmış, gene de 
yeterince yaygınlaştırılamamış bulunmaktadır.

Endüstri ise kendi dış ilişkileri, çıkarları ve 
uygulamaları ile ilgilenmekte, araştırmaya hemen hemen hiç yer 
vermemektedir.

Devlet toplu konut uygulamalarında üniversite ve araştırma 
kurumlarıyla ortak çalışmalara girişmemekte, ortak işbirliği ve 
deneyim birikimiyle destekleme ve geliştirme yoluna
gidilmemektedir. Batı ülkelerinde ilerlemenin ve kalkınmanın ön 
koşulu olagelmiş bir tür ortak araştırma, uygulama çalışmaları 
sayesinde uygun teknolojilerin de isabetle denenerek 
belirlenmesine olanak sağlayıcı çalışmalara önem verilmemektedir.

Konut inşaat teknolojileri konusunda bir ölçüde bağımsız ama 
önemli bir sorun da mevcut kent dokularının yenilenmesi, 
iyileştirilmesi konusudur. Bu konunun da ayrıca geniş çapta ele 
alınması gerekir.

Bugün artık konut inşaat teknolojilerinde kendi koşulları 
içinde değerlendirme yapılırken "ne yapılmaması” artık
kesinleşmiş bazı noktaları belirtmekte yarar vardır.

- Mümkün olduğu kadar boyama veya kağıtlamaya hazır düzeyde 
belirtilmiş duvar yüzeyleri elde edilmeye çalışılmalı, sıvadan 
kaçınıİmalıdır.

- Piyasadan kereste satın alınıp, kesilip biçilerek beton 
kalıbı ve iskele yapılmamalıdır.

- Kaba yapı bölümlerinin oluşturulmasında el emeği doğrudan 
kullanılmamalıdır, (örneğin, toprak kazmada, harç karmada, sıva 
yapmada, küçük boyutlu bloklarda duvar örmede, hasır demiri 
çatmada, tarak yapmada vb. el emeği kullanılmamalıdır.) £1 emeği; 
bir makina veya aleti kullanmada, bir parçayı takıp sökmede veya 
tesisat elemanlarının montajında ve ince işlerde kullanılmalıdır. 
Toplu konut uygulamalarında ince işlerden olabildiğince 
kaçınılmalıdır.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde bu konulara çözüm getirmek için 
aşağıdaki belirtilen yollar izlenmiştir.



1- Farklı teknolojilerle inşa edilmiş yapıların çeşitli 
yapım aşamalarında, bir araştırma grubu tarafından denetlenmesi 
ve sonuçların (karşılaştırmalara olanak verecek şekilde) 
raporlarda yayınlanması.

2- Ülkenin, çevresel faktörler ile malzeme ve işçilik 
olanakları açısından bölgelere ayrılması; yörelere göre en uygun 
ve en kıt kaynakların belirlenmesi.

3- Geleneksel yapımda kullanılan malzemelerin, yapıcı yöntem 
ve araçlarının, şantiye düzeninin, iş organizasyonunun, maliyet 
ve kalite denetiminin rasyonelleşmesi konusunda olanakların 
araştırılması.

4- Projelerde "Modüler Koordinasyon" kurallarına
uyulmasının teşvik edilmesi; böylece, piyasadaki bazı standart 
bileşenlerin kullanıma yol açılması; bunun sonucunda, piyasadaki 
mevcut ön üretimli standart bileşen sayısında artış sağlanması.

5- Yeni teknolojilerin karşılaştırılmasına olanak verecek 
maliyet araştırmalarının yapılabilmesi için, yeni "Maliyet 
Saptama" yöntemlerinin geliştirilmesi.

6- Çeşitli teknolojilerin rantabl olabilmesi için gerekli 
olan kaynakların ve proje büyüklüklerinin belirlenmesi.

7- Deprem bölgelerindeki uygulamalarda, çeşitli
teknolojilerin "deprem dayanıklı bina" yapımına uygunluklarının 
veya bu yapımı sağlamak için getirdikleri ek külfetlerin 
saptanması,

Bir çok ülkede, 1350’lerden bu yana sürdürülen bu 
çalışmalara ülkemizde henüz sistematik ve organize bir şekilde 
başlanmamış olması üzücüdür. Devlet, Üniversite, Sanayi ve 
Girişimci kesimlerin birbirleri ile iletişimsiz olan bireysel 
çalışmaları, gereksiz ve verimsiz bir enerji kaybına yol 
açmaktadır.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bu konuyu 
araştırma girişimi atılmış olumlu bir adımdır.

10- TÜRKİYE’DE PREFABRİKASYON İNŞAAT SİSTEMLERİ ÜZERİNE

YAPILMIŞ ARAŞTIRMALAR :

Uygun yapım teknolojisi seçiminin her uygulamanın özel 
koşullarına göre yapılması gerektiğinden seçime esas olacak 
değerlendirme kriterlerinin de araştırılması gerekir. Bu 
kriterler aynı amaca yönelik (konut yapımı) farklı teknolojilerin 
karşılaştırmalı değerlendirmesine olanak sağlayıcı, yanıltıcı 
faktörlere yer vermeyen, ekonomi ve işlevselliği ön planda tutan 
kriterler olmalıdır. Bu kriterler, aynı zamanda, makro ekonomik 
bazı düşünceleri (çimento tüketimi, enerji tüketimi, istihdam



vb.) ve uzun vadeli bazı değerlendirmeleri (bakım/onarım, 
işletme, enerji ekonomisi, çevre vb.) de içermelidir. Su şekilde 
yaklaşıldığında, önce konut yapımında uygulanabilecek bina yapım 
teknolojilerini sınıflandırmak ve bu sınıflandırma çerçevesinde 
dünyada önde gelen örnekleri karşılaştırılabilir bir düzende, 
sistem özellikleri açısından derlemek gereklidir. çünkü doğal 
olarak, belirli bir kategorideki bir yapım teknolojisinin 
diğerlerinden belirli farklılıkları bulunacaktır. Bu farklılıklar 
yerine göre bir avantaj veya dezavantaj oluşturacaktır. Seçim 
öncesi her ticari markaya ait bu ince özelliklerin bilinmesi 
yerinde olacaktır.

Bu amaçla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin talebi 
üzerine TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsünün organize ettiği bir 
çalışma başlatılmış ve İstanbul Teknik üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof . Dr.Yıİdiz SEY ve Doç.Dr.Mete 
TAPAN'ın yönetimindeki bir ekip derleme çalışmalarını yürütmüş ve 
sonuçlandırmıştır, önce özel olarak Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresine rapor olarak verilen çalışma daha sonra Yapı Araştırma 
Enstitüsü yayını olarak basılmış ve Toplu Konut üretiminde 
Türkiye'de ve Yabancı Ülkelerde Uygulanan "Yapım Sistemleri 
Tanıtma Kataloğu" isimli . bu çalışmanın bir kopyası özel İhtisas 
Komisyonumuza sunulmuştur.

Aynı çerçevede gene aynı ekip tarafından yapılmış olan diğer 
bir çalışmada da “Toplu Konut üretiminde Uygulanan Yapım 
Sistemlerinin Analizi ve Değerlendirilmesi" ismini taşımaktadır 
ve yapım sistemlerinin analizi ve belirli bir uygulamanın 
koşullan çerçevesinde uygunluklarının değerlendirmesine olanak 
sağlıyacak karşılaştırmalı değerlendirme ilkelerinin
belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma da yayın şekilne 
dönüşmüştür.

Bu konuda yapılmış diğer bir çalışma da Bayındırlık ve İskan 
8akanlığı elemanı Dr.Sungu 8AZ0SLU tarafından "Geleneksel ve 
Endüstriyel Konut Yapım Sistemlerinin Kullanım (Fayda) - Değer 
Analizine Göre Karşılaştırılması Araştırması" konusunda yapılmış 
ve Bakanlık neşriyatı olarak basılmıştır.



SONUÇ

Komisyonumuzun raporunun giriş bölümünde belirtildiği üzere 
inşaat teknolojilerinin sürekli değişmesi ve gelişmesi, yeni 
teknolojiler doğrultusunda sürekli araştırma zorunluluğu, uyumlu 
teknolojiler seçiminin ülkenin konut politikasına bağımlılığı 
gibi konunun temel özellikleri nedeniyle, Komisyonumuz bu konuda 
somut teknoloji önerilerinde bulunulmasını sakıncalı ve 
yanıltıcı bulmaktadır.

Ancak Komisyonumuz kısa sürede yaptığı çalışma sonucu 
şunları saptamıştır.

Beşinci Beş Yıllık Plan Döneminde konut sorununun ve 
dolayısiyle düzenli kentleşmenin ulusal bir politika içinde ele 
alınması ve bu konuya gereken ağırlığın verilmesi amaçlanmış ve 
bunun gerçekleşmesi için de Hükümet tarafından bir dizi önlem 
alınmıştır. Bu önlemlerden en önemlisi olan 17.3.1984 tarihinde 
yürürlüğe giren Toplu Konut Kanunu ve ilgili mevzuat üç ana unsur 
öngörmektedir:

- Hızlı işleyen karar mekanizması.
- Bu kararlan uygulayan organizasyon.
- Gerekli finansmanı sağlıyan fon.

Ayrıca konu, arsa temininden, alt yapı, sosyal tesis, yapı 
malzemesi, yapı elemanları ve konut üretimine kadar bir bütün 
olarak kanun kapsamına alınmıştır.

8u sistem içerisinde Yüksek Planlama Kurulu önemli ilke 
kararlarını almakta, Uygulama ve Koordinasyon Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yapılmakta ve Toplu Konut Fonu da 
finansman kaynağını meydana getirmektedir.

Nüfusu hızla artan ülkemizde önümüzdeki 20 yıl içinde 
yaklaşık 12 milyon yani yılda ortalama 600.000 civarında yeni 
konut ihtiyacı doğacağı tahmin edilmektedir.

Su açığı kapatabilecek konut yapım sistemleri içinde hızlı 
üretim faktörü gözönüne alınarak endüstrileşmiş yapım 
sistemlerinin ağırlık kazanması olasılığı büyüktür.

Hükümetin konut politikasına Toplu Konut'a yönelik olarak el 
atmış olması endüstrileşmiş yapım sistemlerinin önümüzdeki 
yıllarda etkin şekilde kullanılacağının bir göstergesidir.

Konut yapım sistemlerinin seçimini etkileyen, istihdam dahil 
sosyal ve mali faktörler, yerel koşullar (deprem vs.), ihtiyaç 
miktarı gibi unsurları gözönüne alarak Komisyonumuz Altıncı Beş 
Yıllık Plan Devresi için önerilerini aşağıdaki şekilde sunmayı 
uygun görmüştür.



ÜNEftILER :

îlke olarak öncelik sırasın göre :

î- Toplu Konut uygulamalarının ve Toplu Konutta 
endüstrileşmiş yapım sistemlerinin kullanımının teşviki,

2- İnşaatlarda kullanılabilecek yapı bileşenlerinin 
endüstrileşmiş imalatının desteklenmesi,

3- Çeşitli yöntemlerle konut kooperatifçiliğinin ve bu 
kooperatiflerce endüstrileşmiş yapım sistemlerinin
kullanılmasının özendirilmesi, kırsal alanlarda yerel 
yöntemlerin geliştirilerek teknoloji kullanımına imkan sağlıyacak 
önlemlerin alınması,

4- Tasarım ve çevre niteliklerinin yükseltilmesini 
sağlayacak mevzuatın geliştirilmesi,

olarak belirtilebilir.

Bu ilkeler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar aşağıdaki 
başlıklar altında ele alınabilir.

TALEP ÖRGÜTLENMESİ :

Ekonomik koşullara bağlı olarak, ülkemizde konut açığı 
ölçüsünde aktif bir konut talebi yoktur. Buna karşılık yoğun bir 
potansiyel talep vardır. Konut açığını kapatmakta temel sorun, 
potansiyel talebi örgütleyerek aktif talep haline getirmektedir. 
Bu alanda en etkin yöntem, kuşkusuz, konut kooperatifleri 
şeklinde örgütlenmektedir. Çeşitli yöntemlerle konut
kooperatifçiliği özendirilmeli özellikle arsa ve kredi açısından 
desteklensnel idir.

Konut kooperatifçiliğinin başarıya ulaşması, temelde 
kooperatifçiliğin demokratik yöntemlerle örgütlenmesine bağlıdır. 
Bu nedenle konut kooperatifçiliği ve toplu konut mevzuatındaki 
boşluklar bu bakış açısından doldurulmalıdır.

Ayrıca hızlı konut üretimi yapacak Toplu Konut 
Kooperatifleri veya birliklerine teşvikli arsa tahsisi ve kredi 
imkanları sağlayarak, birkaç yılı kapsayan planlı bir konut 
talebini oluşturarak, yasal ve büroktarik engelleri kaldırarak, 
hızlı finansmanı özendirecek mali desteği sağlayarak, devlet 
kuruluşları ve yerel yönetimler endüstrileşmiş yapı sistemlerinin 
gelişmesine yardımcı olabilirler.



ARSA VE FİNANSMAN TEMİNİ :

Konut sorununun çözümü için 1923’den beri devlet eliyle 
yürütüleni çalışmaların bugün öncelikle arsa üretimi üzerinde 
yoğunlaşma ihtiyacı vardır. Bugün konut üretimi şahıslar, 
kooperatifler ve inşaat firmaları tarafından yapılmakla birlikte, 
büyük arazilerin arsaya dönüşmesi için kamulaştırma, haritaların 
yapılması, imar planlarının düzenlenmesi, aplikasyon, yol, su 
kanalizasyon gibi teknik çevre düzenlemesi, okul, hastane, 
ticaret. merkezi, spor tesisleri gibi sosyal alt yapının 
gerçekleştirilmesi Devletin kaynaklarının kullanılması ve Devlet 
organizasyonu ile yapılabilecek hususlardır.

Sağlıklı ve hızlı konut üretimi, Toplu Konut uygulamaları 
için teknik ve sosyal alt yapısı hazır arsa üretimi gereklidir.

8u arsaların üretimi sırasında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Türkiye Elektrik 
Kurumu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet .Su İşleri, 
Karayolları Genel Müdürlükleri, Türkiye Emlak Bankası, özel 
sektör vs. görev almaktadır.

Tüm bu kurumların, yatırımlarının aynı plan döneminde aynı 
yere toplanması için kurumlar arası organizasyonun temin edilmesi 
sağlıklı çevrelerin ve sağlıklı konutların elde edilmesini 
sağlıyacaktır.

Büyük şehirler dışında, uycfu kentler kurarak, yukarda 
belirtilen Devlet Kurumlarinin yatırımlarını aynı dönemde aynı 
yere yönlendirerek sağlıklı çevresi olan sağlıklı konutlar 
üretilebi 1ır.

özellikle Toplu konut yatırımlarında, hızlı teknolojilerin 
kullanılabilme olanaklarınm artırıİmasında en önemli sorun 
finansman modelini çözmektir.

Arz ve talebin dengelenmesi, ürün sayısının süreklilik 
göstermesi, düzgün ve sürekli nakit akışına bağlıdır.

Gerek Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin, 
gerekse yerel yönetimlerin gelirlerinin belirli bir planlama ile 
konuta ayrılacak kısmı tespit edilmeli ve başka amaçlara 
kullanımı önlenmelidir. Yeni kaynaklarla bu fonların artırılması 
araştırıİmalı, kredi verilirken, ekonomik, sağlıklı ve hızlı 
konut yapımını, özendirici önlemler getirilmelidir.



Konut sorunun büyüklüğü gözönüne alınarak kamunun konu ile 
ilgili organizasyonlarmın genişletilmesi ve güçlendirilmesi 
ihtiyacının her geçen gün artması doğaldır.

Bu reorganizasyonla, denetim eksikliğinin giderilmesi, 
sağlanan kredilerin amacına uygun kullanıp-, kullanılmadığının 
saptanması, üretilen konutların alt yapısı, üst yapısı ve çevresi 
ile bütünleşebilen sağlıklı konutlar olup olmadığının 
belirlenmesi için Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresi, yerel yönetimler ve ilgili Bakanlar arasında yakın 
ilişki ve işbirliği yasal önlemlerle sağlanmalıdır. Bu 
kuruluşların ve diğer konut açığını kapatmakla uğraşan kamu 
kuruluşlarının;

. Ülkenin çeşitli yörelerinde mevcut kaynakları tespit eden,

. Yapılan toplu konut uygulamalarını belli aralıklarla 
inceleyen,

.Yeni teknolojileri izleyerek, bunların olumlu ve olumsuz 
noktalarını ortaya koyabilen,

. Yeni malzeme ve yapı sistemlerine "kabul belgesi" 
verebilen,

kuruluşlar haline dönüştürülmesi çok yararlı olabilecektir.

Konutla ilgili çalışmalar bir taraftan bir Sekreterya'ya 
bağlı olarak belirli süre aralıklarında toplanacak ilgili 
kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir Konut Komisyonu 
tarafından izlenebilecek, yönlendirilebilecek ve Sekreterya 
emrinde dokümantasyon toplanarak, ihtiyaç duyanların
faydalanmasına açılacak bir organizasyon şekline
dönüştürülebilir.

Diğer yandan öncelikle Başbakanlık Toplu Konut Ortaklığı 
idaresi Başkanlığına bağlı olacak bir Araştırma Merkezinin 
kurularak bu kurum tarafından yürütülmekte olan Toplu Konut 
uygulamalarının:

1- Maliyet ve nakit akışı,
2- üretim organizasyonu,
3- işçilik ve makina kullanımı,
4- Kalite ve kullanım ihtiyaçlarının karşılanma durumu,
5- Talep durumu,

gibi konularda izlenmesi çok faydalı olacaktır.

Ayrıca, daha önce belirtildiği üzere Türkiye'de 
uygulanabilir konut inşaat teknolojileri konusunda sürekli 
araştırma ve inceleme çalışmalarına ihtiyaç vardır.
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Yukarda önerilen Araştırma Merkezi*nirt, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu, Yapı Araştırma Enstitüsü ve 
üniversitelerle ortak olarak bu araştırma çalışmalarını yürütecek 
bir organizasyona dönüştürülmesi veya bu çalışmaların başka bir 
ilgili kamu kurumu içinde yürütülecek şekilde düzenlemelere 
gidilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Devletin ayrıca kooperatifleşmek suretiyle yapılacak 
konutlarda yapım kalitesini iyileştirmek ve dayanıklı konut 
üretmek için Yapı Sigortası üzerinde de çalışmalar başlatması 
uygun olacaktır.

Yasalarda modern teknolojilerin kullanılmasına olanak 
verecek değişiklerin yapılması (örneğin teknik şartname ve 
yönetmeliklerin geliştirilmesi, uygulama ve kalite kontrol 
standartlarının hazırlanması ile endüstrileşmiş yapı ürünlerini 
fiziksel olarak tanımlayan, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan ve 
beklenen performans düzeyini belirleyen yeni bir mevzuat 
düzenlenmesi), düşük maliyetle, hızlı, geleneksel rasyonel 
sistemlerle kaliteli inşaat yapan kuruluşların Devletçe 
desteklenmesi ve ödüllendirilmesi, tüm ülkede modern inşaat 
teknolojileri konusundaki araştırma ve geliştirme çalışmalarının 
teşvik edilmesi, üniversite eğitiminde modern teknolojilere göre 
insangücü yetiştirmek üzere ders programlarında bu konulara 
ağırlık kazandırılması, ilgili devlet kuruluşları, inşaat sektörü 
araştırma merkezleri ve üniversiteler arasındaki bilgi 
iletişiminin sıklaştırılması düşünülecek diğer önlemlerdir.

ülkemiz konut uygulamalarının çevre ve kitle
düzenlemelerinde, kentsel doku karakteri ve estetik faktörlerin 
gözardı edildiği, insanca yaşamı ön planda tutan bir anlayışın 
hakim olmadığı gözlenmektedir.

Senellikle proje safhası gerekli süre ve parasal destekten 
yoksun kalmaktadır. Hızlı yapımlarda endüstriyel üretim tarzına 
uygun proje modelleri geliştirilmelidir.

Toplu konut uygulamalarında, proje safhasından başlıyarak

- En az kaynakla, en fazla faydayı sağlamak,
- Dışa bağımlı teknolojiler yerine, ülkenin öz kaynaklarına 

dayalı teknoloji kullanmak,
- Doğal ve toplumsal koşullara uygunluk faktörlerine önem 

vermek gerekmektedir.

Bu nedenle Toplu Konut tasarımı ve alt yapı ile çevre 
düzenlemelerinin kişilerin ve kooperatiflerin insiyatifine 
bırakılmayıp, ilgili kurumîann yapım ve denetimine verilmesi, 
İmar Yasasında ise daha esnek, çevre ve kitle düzenlemelerine 
imkan verecek değişikliklerin yapılmasına ihtiyaç vardır.



Çevre ve tasarım niteliklerini korumak için kent donatım 
öğelerinde standarta gitmek, yerel mimari özellikleri korumak, 
çatı, percere, renklerle ilgili bazı kabuller yapılarak, yerel 
İmar Yönetmeliklerine bazı maddeler ilave etmek ve kent donatım 
öğelerini üreten endüstri kurumlarmı desteklemek için bazı yasal 
önlemler alınması mümkün görülmektedir.

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI :

Türkiye’de konut inşaat teknolojilerinden hangilerinin 
uygulanmasının ülke için faydalı olacağına karar verilebilmesi 
için sürekli yürütülecek araştırma çalışmalarına gerek vardır. Bu 
araştırmalar, daha önce de belirtildiği üzere başta kamu olmak 
üzere üniversiteler, yerel yönetimler ve modern teknolojilerle 
çalışan inşaat firmaları tarafından işbirliği içinde yürütülmeli, 
teknolojilerin yurt koşullarında zoraki yaşatılması çabalarından 
çok, ayıklanmasına yönlendirilmeli, çağdaş ve güncel yeni 
gelişmeler izlenmelidir.

Araştırmalar:

î. Türkiye genelinde:

1.1. En fazla konut açığı bulunan yörelere ve kentlere 
öncelik verilerek nüfus artış projeksiyonlarına göre konut üretim 
yerlerinin önceden tespiti.

1.2. Teknoloji alternatiflerinin irdelenmesi.

1.3. İklim durumu, inşaat mevsim süreleri ve ulaşım 
uzaklıklarına göre hangi bölgelerde hangi çeşit inşaat 
teknolojilerinin kullanılmasının uygun olduğunun tespiti.

1.4. Kaynakların ve kullanım olanaklarının saptanması, yeni 
kaynak araştırılması.

2. Toplu konut uygulamalarında:

2.1. Nakit akışı gereksinimi

2.2. Üretim hızı, finansman olanakları ilişkileri

3. Endüstrileşmiş yapı sistemlerinde:

3.1. Boyutsal koordinasyon (donanım ve inşaatta) etüdü, 
inşaatta yarı prefabrikasyon ve karma teknoloji kullanımı 
alternatiflerinin, maliyet ve kalite sonuçlarının araştırıİması,

3.2. Mimari tasarım-teknoloji ilişkisi,



3.3. Yapı bileşeni» elemanı ve malzemesi ile ilgili 
uygulamaya yönelik -mevzuat önerileri,

3.4. İnce işlerle ilgili sorunların ve çözümlerin 
araştırılması, (malzeme, uygulama, kullanım, bakım yönünden)

4. Konut planlanmasında ölçü ve standart araştırmaları,

5. Kar amacı gütmeyen, KIT'ler gibi çalışan yapım şirketleri 
üzerine etüdler,

6. Endüstrileşmiş yapım sistemleri ile çalışan firmaların ve 
iç donatım endüstrisinin işbirliği imkan ve faydalarının 
araştırılması,

şeklinde geniş bir alanda yapılabilir.

NOT : Komisyonumuz, çalışmalarının dışında olmakla birlikte, 
hakkında "koruma kararı" alınmış konutların da sahiplerince 
onarılma imkanına 'kavuşturuîabilmeîeri için Toplu Konut 
Fonundan kredi alabilmelerini sağlayacak bir yasal
düzenlemeye gidilmesi ile hem bu yapıların kurtarılmasına 
hem de konut stokunun bir ölçüde artırıİmasına yardımcı 
olunacağı görüşünü belirtmeyi uygun görmüştür.



EK : VI. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI İNŞAAT MOTEAHHÎTLIÖt,
mühendislik ve müşavirlik özel ihtisas komisyonu prefabrike 
inşaat alt komisyonu ün raporu

i. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

1 . PREFABRİKASYON
Herhangi bir inşaat malzemesi, yapı elemanı, yapı bileşeni, 

makina veya teçhizatının, atölye veya fabrikalarda seri imal 
edildikten sonra, her türlü yapı inşaatının şantiyesinde, sadece 
yerleştirme ve montaj işlerine tabi tutulmasına "Prefabrikasyon" 
denir .

1.1. Endüstrileşmiş Yapı üretimi

Dünya nüfustı günbegün artmakta, ayrıca ilerleyen uygarlık 
insan ihtiyaçlarını çeşitlendirmektedir. 8öylece toplumların 
gereksinimleri her geçen gün çoğalmaktadır. insanlık hızla artan 
gereksinimlerini, mevcut üretim sistemlerini rasyonelleştirerek, 
teknolojilerini yenileyerek, kısacası . d a h a  çok üreterek 
karş 11 ay ab i 1 enektedir .

Bir toplumun içindeki herhangi bir üretim sistemi, çok 
tekrarlanabi1 ir ve ekonomik bir üretim yapılabiliyorsa, bu 
sisteme "endüstri" denilmektedir. Diğer bir değişle “ekonomik" ve 
çok tekrarlanır (yoğun) üretim, "endüstriyel üretim" olarak 
tanımlanmaktadır. Hemen hissedildiği gibi "endüstri" organik bir 
ekonomik sistemdir ve toplumun özündeki şartlarla sıkı sıkıya 
bağımlı olarak şekillenmektedir. Endüstrinin hedefleri uzun 
vadelidir. Toplumun gereksinimleri tahmin edilir; ürünler kimin 
ne zaman yararlanacağı bilinmeksizin stokîamr ve gereksinme 
duyulunca, hemen kullanılır. . Fakat endüstrinin ana amacı, daha 
çok, daha kaliteli, daha ekonomik üretmektir. Bu nedenle üretim 
fabrikalara çekilir; daha yoğun kontrol altında tutulur; daha çok 
plan yapılır; bant sistemine indirgenir. Böyîece ürün parçalara 
ayrılmış, üretilmiş ve bant üzerinde tekrar birleştirilmiştir.

insanlığın yapı ihtiyacı da her geçen gün çoğalmaktadır. 
Yapı üretiminde de daha çok, daha kaliteli, daha ekonomik üretim 
yapabilmek için yoğun endüstrileşme çabaları sarfedilmektedir. 
Fakat, yapı üretiminin tarihsel gelişimi incelendiğinde, diğer 
endüstrilere oranla gelişmekte geç kaldığı; örneğin, otomobil, 
televizyon üretimleri gibi bant üretiminin henüz
gerçekleştirilemediği görülür. Bunun nedenleri açıktır.

- Yapı endüstrisinin ürünleri, diğer endüstriyel ürünlere 
göre geometrik olarak çok daha büyük ve fiziksel olarak daha 
ağırdır.
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- Her yapı çevre koşulları ile çok yakından ilişkili olarak 
boyutlandırılır. Çevre koşulları, yapı zemininin özelliklerinden 
başlayarak, kentsel mekan içindeki konuma kadar uzanan bir dizi 
şartı kapsar.

- Yapı sanatının binlerce yıllık bir üretim geçmişi ve kanun 
niteliği kazanmış kuralları ve gelenekleri vardır. Yapılar, 
insanoğlunun en uzun ekonomik ömüre sahip üretimleridir.

Yapı üretiminin yukarıda sıralanan nedenlerle tam bant 
üretimi haline getir ilememesine rağmen yapı parçalara ayrılarak, 
parçaların üretimleri fabrikalara yöneltilmiş ve parçd 
üretimlerin bantlaştırilması tekniği gelitirilmiştir. îşte, yapı 
elemanlarının sonradan yapı alanında (şantiyede) birleştirilmek 
üzere önceden endüstriyel olarak üretilmesine genel olarak 
"prefabrikasyon üretim tekniği (ön yapım)" denilmektedir. Diğer 
bir deyişle prefabrikasyon (önyapım); yapıyı oluşturan 
elemanların önceden fabrikalarda yoğun olarak üretilip 
stok1anmasıdır. Yapı üretiminin tamamlanması, bu elemanların 
şantiyede bir araya getirilerek birleştirilmesi ile sağlanır.

Yapıların parçalar halinde üretilmesi ve şantiyelerde 
birleştirilmesi soyut fikri, yeni değildir. Fakat endüstrileşme 
çabalan içinde yeni olan, elemanların geometrik boyutlarında 
standardizasyona gidilmesi, kalitenin bilimsel kontrol altında 
tutulması ve bant sistemi içinde yoğun üretimin sağlanarak nerede 
kullanılacağı kesin olarak bilinmeksizin stok edilmesidir. Bugün 
her yapı türünde (konut, köprü, fabrika, dalgakıran, liman vb.) 
"prefabrikasyon" tekniği uygulanabilmektedir.

Yapı üretiminde üç önemli aşama vardır:

a) Taşıyıcı iskeletin yapımı (kaba inşaat)
b) Taşıyıcının giydirilmesi (Taşıyıcının yapı fiziği 

tekniğine göre bitirilmesi, ince inşaat)
c> Tesisatların yerleştirilmesi (elektrik, mekanik vb.)

Genel olarak yapıların endüstrileşmiş üretimlerinden 
bahsederken,, klasik yöntemlerden farklılaşma, taşıyıcı iskeletin 
yapımında gerçekleştirilmektedir. Fakat, genel endüstrileşme 
çabaların kesin hedefi, yapı elemanlarının kabil olduğu kadar 
bitmiş olarak fabrikalarda üretilmesidir. Diğer bir deyişle 
prefabrikasyon tekniğindeki gelişme, gittikçe artan oranda, 
taşıyıcıların fabrikada giydirilmeleri ve tesisatla donatılması 
yönündedir. Böylece, prefabrikasyon ile geleneksel ve tümü 
şantiyede gerçekleştirilen "inşaat faaliyetleri", fabrikalarda 
"üretim işleri" ve şantiyelerde "birleştirme operasyonları" 
halinde dönüştürülerek, maliyetlerin, üretim hızlarının ve 
kalitenin daha çok kontrol altına alınabilmesi hedeflenmekte ve 
bu hedefe yeni teknolojiler ile giderek daha çok 
yaklaşılmaktadır.



1.2. Prefabrikasyon-Yapı Malzemesi İlişkisi

Geleneksel yapı ' üretiminde iş gücü ve malzeme kayıpları, 
göreceli olarak en çok taşıyıcı sistemin inşaatında olmaktadır. 
Bu nedenle, yapı üretimini rasyonelleştirme çalışmaları, 
özellikle taşıyıcı sistemin parçalara ayrılması şeklinde ortaya 
çıkmıştır. Yapı üretiminin endüstrileştirilmesinde ise, malzeme 
özellikleri önemli bir etkendir.

Yapı malzemesi olarak kullanılmaya ve yapı üretiminde 
endüstrileşmeye uygun ideal bir malzemenin ana nitelikleri şöyle 
sıralanabilir :

- Sağlam, yüksek mukavemetli ve mümkün olduğunca hafif 
olmalı; yükler altında şekil değiştirmemelidir.

- Seniş alanları ekonomik olarak örtebiİmalidir.
- Atmosfer etkilerinden müteessir olmamalı, fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini uzun yıllar koruyabilmeli ve bakıma 
gereksinim göstermemelidir.

- Kolayca şeki1lenebilmeli, birbirine emniyetle ve ekonomik 
Olarak eklenebilmeli.

- Isı ve yaygın direnci yüksek ve sıcaklık değişimlerinde 
geometrik boyutlardaki değişimleri olabildiğince küçük 
olmalıdır.

- Su ve sese karşı yalıtkan olmalıdır.
Bugün inşaat mühendislerinin taşıyıcı sistem için 

kullandıkları başlıca 3 tür malzeme vardır:
Ahşap, çelik ve beton.
Bünyesel özellikleri bakımından birbirinden çok farklı 

olmasına rağmen bazı kullanım benzerlikleri bulunan ahşap ve 
çelik, yapı üretiminde prefabrikasyon fikrine yakın olarak 
ku1lanı1agelroektedir. Bu iki malzeme topluca üretilmekte ve 
önceden stoklanabilmektedir. Hazır elemanlar, kolayca birbirine 
eklenmekte ve endüstriyel üretime örnek olacak biçimde inşa 
edilebilmektedir. Fakat, çelik yapılarda, alan ortümleri için 
başka malzemeler gerekmekte, yangına ve atmosfer şartlarına karşı 
yapıyı korumak için çok özel önlemler almak zorunda 
kalınmaktadır. Ahşap yapılar ise, mukavemet yönünden istemleri 
karşılamada yetersiz kalmakta; atmosfer koşullarından 
etkilenmekte ve yangına karşı yapı ancak özel önlemlerle 
korunabiIroektedir. Ayrıca, gerek ahşap, gerekse çelik yapılar 
devamlı bakım gerektirmektedir.



öte yandan, yapı üretiminde yaklaşık 100 yıldan bu yana 
kullanılan beton, yapı üretimini endüstrileştirmeye uygun bir 
yapı malzemesi olduğunu ispatlamıştır. Betonarmenin yapı 
üretiminde yerini almasıyla, yapılarda, teknoloji ve estetik 
arasındaki ilişkiler yeni boyutlar kazanmış ve zenginleşmiştir. 
Betonarmenin gerek yük taşıma, gerekse alan örtücü özellikleri 
istenen düzeydedir. Betonarme üretimi, yoğun üretime çok 
elverişlidir ve kolaylıkla şekil verilebilir. Yangına 
dirençlidir; uzun ömürlüdür; bakım istemez; hacımsal sabitliği 
vardır; sıcaklık değişimlerinden çok etkilenmez.

Bugün betonarme yapı elemanlarını birbirine emniyetle
eklemenin, teknikleri çok gelişmiştir. Betonun ağır bir malzeme 
olmasından gelen kısıtlamalar geliştirilen beton üretim ve 
öngerilim teknolojileri ile aşılmıştır.

Beton teknolojisi son 30 yılda çok önemli gelişmeler
göstermiştir. Şöyle ki;

— 1350’lerde 300 kg/cm2 beton mukavemeti, yüksek mukavemet 
alarak netilendiri İnekteydi. Bugünün teknolojisi 600 kg/cra2'lik 
beton üretimini endüstriyel olarak yapabilmektedir, önümüzdeki 10 
yıl içinde 1000 kg/cm2'lik betonun endüstriyel üretimi sorun 
olmayacaktır. Betonun hedef limit mukavemeti muhtemelen 1800-2000 
kg/cm2"dir.

— Yüksek mukavemetli çeliklerin kopma mukavemetleri
1950’lerde 15000 kg/cm2 idi. 8ugün 20000 kg/cm2'dir. Ve yarın
için 30000 kg/cm2'ye ulaşacağı düşünülmektedir. 1950’lerde
öngerilim kabloları 25 ton mertebesindeki kuvvetlerle
gerilemekteydi. Birkaç yıl evveline kadar 300 tonluk kablolar
kullanılıyordu. Bugün, öngerilim kabloları 1000 tonluk 
kuvvetlerle, hatta konsantre edilmiş kablolar halinde 10000 
tonluk kuvvetlerle geri lebiİmektedir.

— Kabîolu-öngerilimli (cable-stayed) beton köprülerin, bugün 
400 m. açıklığa kadar, çelik köprülerden ekonomik olduğu 
ispatlanmıştır. Yakın gelecekte bu açıklık 500 metreye 
ulaşacaktır.

Betonun yukarıda özetlenen hayranlık uyandıran gelişimi, her 
geçen gün insan yaşamında daha çok yer alarak devam 
edegelmektedir. Yaşadığımız yirminci yüzyılı, gelecek kuşaklar
belki birçok isimlerle anabıleceklerdir. "Computer asrı— 
elektronik asrı-nükleer asrı" gibi. Fakat bir kısmı da, 
betonarmenin uygarlığımızdaki emsalsiz yerine bakarak ve 
medeniyetimize vurduğu damgayı sezerek, bu yüzyılı "beton asrı" 
olarak isimlendirecektir.



Bugün insanoğlunun bulduğu "en verimli" yapı malzemesinin 
beton olduğu artık anlaşılmıştır. İstenilen formu kolaylıkla 
alabilen, yüksek dayanımlı ve ekonomik bir malzeme olan beton, 
endüstrileştirme ve prefabrikasyon için uygun bir malzemedir. Bu 
nedenle, inşaat* literatüründe genel olarak endüstrileşme ve 
prefabrikasyon denildiğinde genel olarak "taşıyıcıları betonarme 
olan yapıların prefabrikasyon tekniği"nden bahsedilmektedir..

İ.3. Prefabrike Yapı Sistemleri

Prefabrikasyon tekniğinin gelişim tarihçesinin incelenmesi 
ile görüleceği gibi, ülkelerin endüstrileri geliştikçe, inşaat 
üretiminde prefabrikasyon uygulamaları artmaktadır. Bugün, 
kalkınmış ülkelerde, prefabrikasyon tekniği mümkün olan her yerde 
uygulanmaktadır. Her geçen gün, dünyadaki yapı üretimlerinde 
prefabrikasyon tekniğinin payının hızla arttığı tesbit 
edilmiştir.

Prefabrikasyon tekniğinde uygulanan sistemler incelendiğinde 
çok çeşitli yöntemlerin uygulandığı görülür. Hemen her ülkenin 
prefabrikasyon teknolojilerinde farklılıklar olduğu gibi, aynı 
ülkelerdeki fabrikalar arasında da büyük çeşitlikler gözlenir. 
Hatta aynı fabrikalar bile, bazen proje bazında farklı sistemler 
kullanabilirler. 8u durum şaşırtıcı değildir. Daha önce dikkat 
çekildiği gibi, , bir endüstri, toplumun özündeki şartlara sıkı 
sıkıya organik olarak bağlıdır. Diğer taraftan, yapılar, çevre 
şartlarından çok etkilenen üretimlerdir. Merdeyse her yapı ayrı 
bir özelliğe sahiptir.

Yapılan araştırmaya göre, bugün, uygulanan 600 kadar 
prefabrikasyon sistemi tesbit edilmiştir. Fakat, uygulama bu 
kadar.çeşitli olmasına rağmen, sistemler bazı ana gruplar halinde 
sınıflandırılabilir. örneğin, üretilen parçaların ağırlıklarına 
göre belirlenen “hafif" ve "ağır" sistemler ayırımı gibi. Bu 
konuda en çok benimsenen ve genelde uygulamanın çoğunu 
kapsayabiîen bir temel sınıflandırma, aşağıda açıklanmıştır:

A. TAŞIYICI DUVARLI S İSTEMLER

Sistemin ana öğesi taşıyıcı duvarlardır. Duvar ve döşemeler 
pano yada panel olabilir.

8. KOLON-KtRÎŞ SİSTEMLER

Sistemin ana öğeleri taşıyıcı düşey kolonlar ve yatay 
kirişlerdir. Döşeme pano veya panel olabilir. Duvarlar taşıyıcı 
deği İdir.



C. KOLON DÖŞEME SİSTEMLER

Sistemin ana öğeleri taşıyıcı düşey kolon ve yatay panodur.

a . HÜCRE SİSTEMLER

Sistemin ana öğesi monolitik bağlanmış hücre elemanıdır. 
Bunlar kendi içinde taşıyıcıdırlar.

Türkiye’de uygulamalar ve birlik üyesi kuruluşlar 
incelenirse, 4 sistemin de uygulandığı gözlenir.

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

î. prefabrikasyonun gelişimi

1.1. Prefabrikasyonun Gelişim Tarihçesi

Prefabrikasyonun tarihçesi ilk uygarlıklar kadar eskiye 
gider.

Bugünkü anlamıyla, prefabrikasyonun ilk temelleri, 19. 
yüzyılın başında atılmıştır. Nitekim bu konuda ilk teknik 
makalenin Ingiltere'de 1836 yılında Seorge Sodwin tarafından 
yayınlandığı •görülmektedir. RI8A (Royal Institute of British 
Architects) tarafından, bu katkısından dolayı madalya ile 
onurlandırılan Godwin’in bu makalesi, prefabrikasyon
yöntemlerinin kullanımına cesaret veren ilk teknik yayındır-.

Bunu izleyen yıllarda, ilk patentin,, yine Ingiltere’de 
Prederick Ranson tarafından prefabrike beton yapı elemanları 
konusunda 1844'de alındığı bilinmektedir. Daha sonra, Î855'de 
Erançois Coignet, 1875’de W.Henry Lascelles’in ve daha, birçok 
teknisyenin, özellikle konut yapı sistemlerinde çeşitli patentler 
aldığı görülmektedir.

Bu patentler içinde en ilginci kuşkusuz Edison*a ait 
olanıdır. Zira, Edison, Amerika’da sahibi bulunduğu çimento 
şirketi adına endüstriyel bir yapı sistemi geliştirmiş; 1308’de 
patentini almış ye aynı yıllarda başarılı uygulamalarını 
yapmıştır.

•önceleri münferit patentlerle bu prefabrikasyon
denemelerinin yerini, 2. Dünya Savaşından sonra daha endüstriyel 
ve daha yaygın üretimler almış; 60 ve 70*li yıllarda ise gelişmiş 
ülkelerde yeterli düzeyde bir tecrübe birikimi olmuştur.



Gelecekte de prefabrikasyon, üstünlükleri ve kullanım 
alanlarının çeşitliliği dolayısıyle her türlü ortam ve koşulda, 
tek yapı üretim yöntemi olma yolundadır.

1.2. Türkiye'de Prefabrikasyon

Prefabrikasyonu gereksinme haline getiren nedenler, 
(üretimde hız gereksinimini, iklim koşullarından tasarruf 
gereksinimi, vb.) uzun yıllar Türkiye’de pek gözetiİmediğinden, 
ülkemizde prefabrike yapıların yaygınlaşması gecikmiştir. Buna 
bir ölçüde genel planlama seviyesinde yapılan yanlış 
değerlendirmelerin etkisi de olmuştur. Çünkü önceleri 
prefabrikasyonun istihdamı azaltacağı ve çok kaynak gerektireceği 
gibi geçersiz tahminler yapılmış ve prefabrikasyon üretim 
yatırımları kalkınma programlarında desteklenmemiştir. Diğer 
taraftan sanayileşme çabaları ile birlikte şehirli nüfusundaki 
artışın doğurduğu konut açığı, 50'li yıllardan itibaren kendini 
hissettirmeye başlamışsa da, gerek bu açıkla birden bire 
karşılaşılmaması, gerekse gecekondulaşma, prefabrikasyona 
özellikle, konut sektöründe duyulması gerekli ihtiyacı 
perdelemiştir.

ülkemizde ancak ISBO’lı yıllarda prefabrikasyon
uygulamalarına başlanabilmiştir. Bilindiği gibi ilk uygulamalar 
tek katlı endüstriyel yapılarda denenmiştir. Son yıllardaki 
sanayileşme hızına paralel alarak artan endüstriyel yapıların 
hemen hemen, tümü artık ''prefabrikasyon" tekniği ile inşa 
edilmektedir. 8u olgu, prefabrikasyonun Türkiye'de
benimsenmesinde ve yaygınlaşmasında önemli rol oynamaktadır. 
Endüstriyel yapıların yanı sıra köprü uygulamalarında da 
prefabrikasyon gelişmektedir. Yakın bir gelecekte en akılcı 
yöntem olan prefabrikasyonun betonarme köprüler için en ekonomik 
çözüm olduğunu anlaşılacaktır.

Diğer taraftan endüstriyel yapıların ve köprülerin yanı sıra 
çok katlı yapı türlerinde ve özellikle konut inşaatında da 
prefabrikasyon uygulaması ciddi boyutlarda başlamıştır. Son 
yıllarda yurt dışı deneyimleriyle artan teknolojik potansiyel ve 
tecrübe birikimi, ülkemizde; prefabrikasyona, gelişmeye açık ve 
umutlu bir gelecek vaadetmektedir. Bugün 21 kuruluş, diğer bir 
deyişle 21 fabrika Türk yapı sanatının hizmetindedir. Yakın 
gelecekte bu rakam süratle artacak ve prefabrikasyon başta konut 
üretimi olmak üzere diğer yapı türlerinde de yaygınlaşacaktır.

Bugün bu firmalar tarafından yapımı başarı ile tamamlanmış 
yüzbinlerce metrekare resmi ve özel yapı Türkiye'nin her 
bölgesinde görülmektedir. Bu yapıların çoğunluğu fabrika, depo, 
sanayi gibi endüstriyel yapılar oluşturmakta ise de yakın 
gelecekte konut sektöründe de büyük yol alınacağı 
anlaşılmaktadır. Esasen; yapılmış olan uygulamalara bakıldığında 
kolon araları 25 metre olan sanayi yapıları 10 kata varan 
yükseklikte toplu konut uygulamalarının örneklerine rastlamak 
mümkündür.
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Ancak, şu noktanın da sırası gelmişken vurgulanması 
gerekmektedir.. Yukarıda sayılan 21 firmanın toplam kapasitesi 
bugün jigin yılda 15 bin konut dolayındadır. 5ü n sd en i e Konut 
açığınınkapatılmasında ağırlık yine geleneksel teknoloji 
uygulamalarına dayanmaktadır-! Sır başka ifade ile prefabrik 
yapım teknolojisi klasik sistemi tümü ile ortadan kaldıracak 
nitelik taşıyamaz. Ne varki klasik sistemde daha modern yöntemler 
kullanma yolunda bir zorlama unsuru olabilir. özellikle toplu 
konut bölgelerinde çok sayıda konutun aynı anda yapılması zorunlu 
olduğu zaman bu sistemin devreye girmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Kısaca söylemek gerekirse toplu konut projelerinde 
prefabrikasyonun sağlayacağı faydaları şöyle sıralayabiliriz. 
İnşaat sürelerinin kısaltılması,' bütün yıl boyunca üretim yapma 
olanağı, kontrollü üretim sonucu yapı kalitesinin yükselmesi, 
malzeme ve işçilik tasarrufu ve yapı elemanlarında 
standartlaşmadır. Bu noktalardan inşaat süreleri, zamanımızın 
kronik hastalığı olan enflasyon etkileri ile giderek önem 
kazanmaktadır. Zira ekonomideki sürekli fiyat yükselmeleri inşaat 
süreleri uzadıkça maliyetleri olumsuz etkilenmekte böylece 
yatırım girişimleri tereddütle karşılanmaktadır. Prefabrikenin 
kısa zamanda bitirilmesi maliyetlerdeki enflasyon etkisini 
azaltmaktadır. Bu husus diğer yöntemlere göre nisbi bir ucuzluğun 
sağlanmasını mümkün . kılmaktadır. Yapı kalitesinin betonarme 
sisteminden olumlu etkilendiği söylenebilir. Yapı kalitesi 
genelde görünüş güzelliği, dayanıklılık ve ekonomiklik olarak 
tanımlanmaktadır. Bu alanda prefabrike sistemin ülkemizdeki yapı 
anlayışına yeni boyutlar getirdiği görülüyor. Herşeyden önce, 
prefabrikasyon ile yapı sektörü, sınai üretim koşullarına girmiş, 
bu koşul sanayinin ayrılmaz bir kavramı olan kalite kontrol 
işlemini de beraberinde getirmiştir. En belirgin ve büyük etken 
de böylece imalatta kalite kontrolünün bu sektöre girmiş 
olmasıdır. İşveren ve devlet otoritesinden önce, üretici 
tarafından bir ofeo-kontrol olarak, inşaata girmekle bu sektöre en 
büyük hizmeti getirmektedir.

1.2.1. Türkiye’de Prefabrike Yatırımlarının özendirilmesi

Sorunu

Yukarıda saydığımız firmalardan bazıları 7—8 yıldır üretime 
hazır olmakla birlikte gerekli koşullar henüz hazır olmadığından 
kapasiteleri ölçüsünde uygulama yapamamışlardır. Günümüzde Toplu 
Konut yapımı bir hükümet politikası olarak ele alındığından, 
yakından izlediğimiz gelişmeler prefabrike konut uygulamaları 
için uygun bir ortamın hazırlanmakta olduğu görüşüne kuvvet 
yermektedir. Bu sanayi dalı henüz genç bir sektör olmasına ve 
birçok engeli aşmak zorunda kalmasına rağmen, günümüzde büyük 
boyutlu yatırımların prefabrike olarak inşa edilmesi ümit 
vericidir. Toplu konut yapımı devletçe özendirildiği sürece 
endüstriyel ve ticari yapılarda prefabrikasyon gelişme 
gösterecektir. Ancak, yukarıda saydığımız avantajların 
gerçekleşmesi biraz da prefabrike yapı kavramının' kamuoyuna 
tanıtılmasına da bağlıdır.



Bilindiği gibi sosyal konut çok sayıda inşa edilen 
prefabrike konut ile eş anlamda kullanılmaktadır. Sosyal konut 
dar ve orta gelirli kesimin asgari sosyal, kültürel ve geleneksel 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ekonomik konuttur. Sözkonusu dar 
ve orta gelirli halk kesiminin ödeme imkanları sınırlı ve çok 
uzun vadeli olmaktadır. Bu nedenle konut maliyetinin önemli bir 
bölümü ucuz ve uzun vadeli kredi olarak temin edilmedikçe sosyal 
konut yapımı, yapımcı için çekici olmaz.

Ayrıca kent içindeki arsalarda yol, su, elektrik ve 
kanalizasyon gibi.alt yapı işleri Belediyeler tarafından çözülmüş 
ve çözülmekte iken genellikle kent dışındaki toplu konut alt 
yapıları, yapımcının karşısına bir sorun olarak çıkmaktadır. 
Toplu konut uygulaması yapabilecek araziler yerleşim 
merkezlerinin yakınında, imar planının içinde veya dışındaki 
alanlarda olacaktır. önce bu arazinin satın alınması, gerekli 
projelendirme ve tasdik işlemlerinden sonra alt yapı inşaatının 
yürütülmesi gerekmektedir. Bu işlemlerle geçirilen zaman ve 
maliyet faktörü yapımcıyı caydırıcı boyutlara ulaşmaktadır. 8u 
konuda önemli özendirici nokta Türkiye'de Toplu Konut yasasına 
işlerlik kazandırılmasıdır. Konut Fonunu yöneten Kamu Ortaklığı 
ve Toplu Konut İdaresinin programında konut üretiminin alt yapı 
ve finansman sorunlarına çözüm getirebilecek ba2i gelişmeler 
vardır. Ayrıca, toplu konut yerleşim alanı olarak belirlenecek 
arazilerde alt yapı için de yüzde 100 kredi verilecek olması şu 
an için yeterli sayılmayan ancak gelecek için ümit veren bir 
yaklaşımdır.

1.2.2. Prefabrikasyonda 15 Yıllık Tecrübe Sonucu Yerli
Donanıma Yönelinmiştir.

Prefabrike, önce bir üretim teknolojisi, daha sonra da bu 
teknolojiye uygun tesis, makina, ekipman, yetişmiş teknik 
elemanlar ve nitelikli işçilik gerektirir. önceleri bu 
gereksinmelerin hiçbiri Türkiye'de mevcut değildi. Sistemi, 
teknolojik bilgiyi, beton santrallarından kalıbına kadar her 
türlü makina, ekipmanı yurt dışında .temin etmek, yatırım 
maliyetini aşırı ölçüde yükseltiyordu. Ayrıca bu tesisleri 
kullanacak, yönetecek teknik elemanları yetiştirmek ayrı bir 
sorundu. Gelişmiş ülkelerdeki örneklere bakarak Türkiye'de bu 
teknolojinin uygulanması gerektiğine inanan ve bu uğurda 
mücadele vermeyi göze alan bir grup firma yaklaşık onbeş yıldır 
özellikle sınai ve ticari gerçekten başarılı örnekler vermiş, bu 
süre içinde mücadeleye katliamların sayısı giderek artmış ve 
prefabrike yapıyı bütün boyutlarıyla Türkiye'nin gündemine 
getirebilmiştir. Geçen onbeş yıllık tecrübe döneminden sonra 
artık teknoloji ithaline gerek kalmadığı gibi araç, makina, 
ekipman gereksinmesinin de önemli bir kısmı yerli kaynaklardan 
sağlanabilmektedir. Yine bu dönem için firmalar birer okul görevi 
görmüş, prefabrikasyon tecrübesine sahip birçok teknik elemanın



yetişmesini sağlamışlardır. Bugünkü şartlarda artık tesis
maliyeti geçmişe nazaran ürkütücü boyutlarda olmadığı gibi bu 
tesislerde görevlendirilecek teknik eleman bulunabilmekte ancak 
sayıca yeterli olmamaktadır.

Teknik eleman yetiştirme konusunda üniversite ve teknik 
okullara büyük görev düşmesine rağmen, üniversitelerde 
prefabrikasyon konusunda verilen programlar Türkiye'deki 
uygulamanın gerisinde kalmaktadır. Uygulamacı firmalar 
kendilerinden bu konuda yardım istediği takdirde her türlü 
nazari, tatbiki bilgi, doküman ve katkıyı sağlamaya hazırdır.

1.2.3. Prefabrikasyonda üretim Garantisi, İşin Sürekli

Olmasıyla Sağlanıyor.

Prefabrike konut ' üretim tesislerinin yüksek yatırım 
maliyetlerinin göze alınabilmesi için iş garantisi olması gerekir. 
İş garantisi, üretimi karlı biçimde sürdürecek miktarda ve 
sürekli iş sağlanması ile mümkündür. Sürekli iş, toplu konut 
yapımına ilişkin gerek resmi gerek özel kesime ait işlerin 
prefabrike yapıma uygun projelendirilmesi ve ihale edilmesi ile 
sağlanabilir. Geleneksel projelerle, prefabrike projelerin 
fiyatlandırma yöntemleri farklıdır. Bu nedenle geleneksel 
yapılmış projeye prefabrike teklif verilmesi gereken durumlarda 
anahtar teslimi fiyat verilmedikçe teklifleri karşılaştırma 
olanağı yoktur.

Kamu ihaleleri bilindiği gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ^ 
yöntem ve birim fiyatlarına göre hazırlanır. Prefabrike yapı veya 
yapı elemanlarının resmi birim fiyatları olmadığı için Kamu 
İhalelerinde prefabrike yapıma şans tanınmamaktadır. Suna rağmen 
bazı resmi ihalelerde, daha ziyade KÎT ihalelerinde şayet idare 
işin prefabrike olarak yapımında kararlıysa, özel fiyat 
oluşturularak veya projeyi sonradan değiştirmek suretiyle bu 
engel aşılabiİmektedir. Tabii sözkonusu işler daha ziyade sınai 
tip yapı inşaatlarıdır. Burada sınai yapılarda prefabrikasyonun 
yeterli deneyimden geçtiği ve artık inşaat sektöründe vazgeçilmez 
bir yeri olduğu gerçeğinin. Kamu Kuruluşları yönetici ve teknik 
elemanlarınca da kabul edildiği sonucuna gidilebilir. Dolayısıyla 
bu gerçeğin konut prefabrikasyonu içir» de geçerli olduğunu 
anlatmak, ilgili kurumlar ve kurumlarda görev almış yönetici ve 
teknik elemanları aydınlatmak gerekmektedir.

"Prefabrike Betonarme Yapı üretim Kuruluş Mensupları 
Birliği" kısaca "Prefabrik Birliği" olarak, öncelikle teknik 
şartnameler, birim fiyat tarif ve analizleri hazırlayarak, 
prefabrik yapılara resmi bir hüviyet kazandırmak için çalışmalara 
başlamış ve gerekli müracaatları yapmış bulunuyor. Ayrıca gerek 
Birlik, gerek prefabrikasyon konusunda çaba gösteren firmalar 
olarak istemlerini ilgili kuruluşlara tanıtma gayreti içindedir. 
Eğitim ve Araştırma kurumlarıyla, Kamu yatırımlarını yapan ve 
kredi kuruluşlarıyla, konut prefabrikasyonunu Türkiye'de gerçek
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yerine oturtabilmek amacıyla ortak çalışmalar yapmayı 
planlamakta, bu konuda sözkonusu kuruluşların ilgi ve 
yardımlarını beklemektedir.

Prefabrikasyonun, inşaat sektörümüze ve Türkiye Ekonomisine 
katkıları anlaşıldıkça, prefabrikasyon inşaat sektörü içindeki 
gerçek yerini alacak; prefabrike konut yapımı tercih edilebilir 
duruma geldiğinde, mevcut firmalar kapasite endişesi içinde 
olmayacağı gibi Türkiye'nin her alanında prefabrike konut üreten 
yeni tesisler kurulacaktır.

1.2.4. Prefabrikenin Tanıtımı

Prefabrikasyonun getireceği yararları ve üstünlüklerini 
anlatırken geleneksel yapım yöntemlerinin karşısında olduğumuz 
gibi bir kanı uyanması en büyük endişemizdir. Prefabrikasyon, 
geleneksel yapımın karşısında değil yanındadır. Geleneksel yapımı 
engelleyici değil ona yardımcıdır. Prefabrikasyondaki başarı da 
yapının geleneksel bölümüyle paralellik ve uyum sağlaması ile 
mümkün olmaktadır. Bu yapılarda prefabrik üretimin gerektirdiği 
kaliteyi geleneksel işlerde de sürdürmek zorunluluğu, işlerin 
kalitesinin yükseltilmesine neden olacaktır. Böylece uygulamalar 
yaygınlaştıkça son yıllarda iyice azalmış bulunan, nitelikli usta 
ve ekipler, bu organizasyon içinde yeniden yetişecek ve inşaat 
piyasasına kazandırılacaktır.

50 yıldır hemen hemen bütün gelişmiş ülkelerde inşaat 
yöntemi olarak birinci sırayı almış olan prefabrikasyonu bizler 
Türkiye'ye kazandırmak için mücadele vermekteyiz.

1.3. Prefabrisayonun Yararları

Rasyonel bir yöntem olan prefabrikasyon tekniği ile yapı 
üretiminin başlıca yararları iki ana başlık altında özetlerrmeye 
çalışılmıştır.

1.3.1. Ekonomik Yararlar

- Yapım süresinde önemli ölçüde kısalma sağlanmakta, bu 
husus hem finansman giderlerini azaltmakta (başka bir deyişle 
yatırımın enflasyonudan etkilenmesini önlemekte), hem de 
yatırımın erken devreye girmesi ile yatırılan paranın geri 
dönüşümünü hızlandırmaktadır.

- Geleneksel yapımda çok kullanılan ahşap malzeme ve ana 
girdilerinden demir, ülkemizde dikkatlice sarfedilmesi gereken 
yapı malzemeleridir. Prefabrikasyonda ahşap malzeme hemen hiç 
kullanılmamakta, demir kullanımında ise (kaliteli çelik



kullanıl Elasından ötürü proje şartlarına bağlı olarak % 20 ila 40 
oranında) bir ekonomi sağlanabilmektedir. Geleneksel sistemlere 
göre, gerek hazırlama, gerekse uygulama aşamalarında, malzeme 
kayıpları çok daha az olmaktadır.

- Fabrikalarda üretilen yapı elemanları için mevsim 
şartlarının etkisi olmadığından özellikle iklim koşullarının ağır 
olduğu bölgelerde kış mevsimi kazanılmaktadır.

- Prefabrike sistemlerde merkezi bir organizasyona girildiği 
için, geleneksel sisteme oranla verimlilik yüksektir. (Prefabrike 
elemanlarla çalışınca, daha önce hakim olunamayan birçok işi 
rasyonelleştirme gereği duyulmaktadır.)

- Prefabrikasyon, standartlaşma zorunluluğunu beraberinde 
getirmektedir. Gerek malzeme, gerekse işçilik yönünden kaynak 
israfını önlemek için, standartlaşmanın önemli yararları açıktır.

- Prefabrikasyon, geri kalmış ülkelerde, genelde, istihdamı 
azalttığı (işsizliği arttırdığı) gerekçesiyle eleştirilmektedir. 
Oysa ki geleneksel inşaat yapım sektöründe çalışan işçiler mevsim 
ve şartlara göre dalgalı, sosyal güvenceden yoksun ve geçici 
statüdedir. Prefabrikasyonda ise daimi işçi ile dengeli bir 
çalışma düzeni ortaya çıkmakta, iş saatlerinin büyük bölümü 
endüstri süreci içinde geçtiği için çalışma koşulları da çok daha 
iyi olmaktadır. Ayrıca, geleneksel sistemde ustalık isteyen bazı 
işleri, prefabrikasyonda vasıfsız fakat endüstriyel eğilimli işçi 
ile gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir.

1.3.2. Kalitatif Yararlar

- Ucuz, kolay, ama üretimi kontrol altında tutulmazsa 
sürpriz sonuçlar verebilen beton yüke göre çeşitli davranışlar 
gösteren bir yapı malzemesidir. Fabrikasyon üretiminde ana 
malzeme girdileri sürekli labcratuvar deneyleri ile kontrol 
altında tutulabildiği için (örneğin, beton üretiminde gelişmiş 
makinalar kullanma, kalifiye işçi, yeterli vibrasyon, hassas 
çelik kalıplar, vb.. gibi olanakların verdiği avantajla), 
elemanların kalitelerinde ve yüke dayanımlarında kesin bir 
üstünlük sağlanmaktadır.

- Prefabrike sistemlerde her bir eleman, yerine konuluncaya 
kadar (kalıptan çıkarma, istifleme, yükleme, taşıma, boşaltma ve 
montaj aşamaları sırasında) cidcfi boyutta değişik (statik ve 
dinamik) yüklere maruz kaldığından, otomat ikman sınanmış 
olmaktadır. Başka bir deyişle, kalite sınaması sistemin 
içeriğidir.

- Prefabrikasyonda proje ile gerçekleştirilen yapı arasında 
bire bir uyum vardır. Yapı elemanları birleşimleri, teorik 
kabullere aynen uyabilen şekilde inşa edilebilir. Bu nedenle, 
özellikle deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkelerde prefabrike 
sistemlerin kullanılması yapı emniyetini arttırmaktadır. çünkü.



prefabrike yapılarda düğüm noktaları dizaynı ile oynayarak tahmin 
edilen deprem enerjisinden yapının en az etkilenmesi 
projelendi r i lebilmektedir. Nitekim, Llsküp, Bükreş» Selanik, 
Kaliforniya, Tokyo gibi bellibaşlı şehir depremlerinde prefabrike 
yapılar, monolitik yapılardan daha az hasar görmüştür.

- Prefabrikasyon, bazen ve çok yanlış olarak planlamada 
sınırlayıcı ve tekdüze olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir. Bu 
husus, Avrupa'da savaş sonrası ortaya çıkan büyük konut 
gereksinimi karşısında, insanları derhal bir eve yerleştirmek 
düşüncesi ile inşa edilen konutlardan kalan bir izlenimdir. Oysa 
bugün, prefabrikasyonla üretilmiş pek çok yapıda» geleneksel 
yapılarda bile görmeye alışmadığımız hareketliliği bulabiliriz. 
Dahası prefabrikasyon ancak, planlama yapan mimar ve 
mühendislerin hayal gücü sınırları ile kısıtlanabilecek kadar 
zengin projelendirme seçenekleri içeren bir teknolojidir.

- Prefabrikasyon, tüm işlemlerini üretildiği fabrikada 
tamamlamış olduğundan dolayı; istihkak düzenlemelerinde, ilgili 
grupların hakedişe intikali ve kısa sürede belgenin hazır hale 
getirilmesi, kontrollüğü, gereksiz zaman israfından korumaktadır. 
Burada geçireceği zamanı diğer bölgelerde ve işlerde kullanma 
olanağı ortaya çıkmaktadır.

III. SEKTÖRÜN SORUNLARI

3.1. Pazar sürekliliğinin olmayışı.

3.2. Nitelikli işgücü eksikliği.

3.3. Yeterli ve düzenli finansman akışının olmayışı,

- Yapılan işler karşılığında alınacak hakedişlerirt 
zamanında ödenememesi; yani, hızlı para akışının 
olmaması,

- Düşük faizli kredi sağlanamaması,

3.A. Alt yapr yetersizliği; coğrafi dağılımlarda 
prefabrikasyonda nakliye sorunu.

3.5. Prefabrikasyona yönelen taleplerin örgütlenememesi.

3.6. Prefabrikasyonun sadece kaba inşaatı değil, ince inşaat 
süresini de kısaltabileceğinin anlatılması, tanıtımı ve 
yaygınlaştırılması (cephe kaplaması, asma tavan, cephe 
panoları vs.)



3.7. Prefabrikasyon üretimin her safhasında kalite 
kontrolünün yapıldığı kaliteli ve emniyetli bir üretim 
olduğu, fakat kalite kontrolünün ilave bir maliyet 
getirmesine karşın, diğer inşaat sistemlerinde bunun 
olmaması dolayısıyla diğer inşaat sistemlerine haksız 
rekabetin doğması.

3.8. Bürokratik engeller;

- İhale sistemlerinin ileri ve hızlı teknolojiye açık olmaması,
- Mevcut mevzuat,
- Kamu kuruluşu üst düzey yönetici ve. uygulayıcılarının 

prefabrikasyona yabancı olmaları ve bu nedenle çekingen ve 
itici olmaları,

3.3. ülke şartlarına ve prefabrikasyona uygun tip 
projelerin, kamu kuruluşları yatırımlarında dikkate alınmaması,

3.10. Kamu kuruluşlarının yatırım programlarında 
prefabrikasyona da yeterli yer vermemesi.

3.11. Ülke halkı ve yaşam tarzına özgü konut tip projesi ve 
bununla ilgili standartların oluşmamış olması.

3.13. İhale dosyasındaki projelerin, en az kesin proje 
niteliğinde olması, uygulayıcının projeci ile uyum içinde 
olmaması.

3.13. Uygulayıcı idarenin ihaleden sonra yer teslimini 
geciktirmesi,

3.14. İhalelerin zemin katı altı ve üstü şeklinde iki 
aşamada yapılmaması ve iş bitirme sürelerinin bu iki ayrı 
ihalede, ayrı ayrı tesbit edilmemesi.

3.15. Yüklenici firma önseçim ve teklif değerlendirme 
kriterlerinin yetersiz olması.

3.16. Projelendirme aşamasında, uygulayıcı idare-üretici 
diyaloğu ile prefabrike yapı elemanlarının maksada uygun 
seçilmemesi, sonradan proje değişikliğine gidilmesi vb.

3.17. % 5 Kurumlar vergisi, bu tatbikatın kalkmamış olması.

3.18. Yurt içi ve yurt dışı pazar yaratılması çabalarının 
başlatılmasında hükümet desteğinin olmaması.

3.13. İleri ve hızlı teknoloji ve diğer imalat sistemlerinin 
rekabet yerine birlikte çalışma yapamaması (Kaba inşaat, cephe 
kaplama ve panoları, asma tavan, vb. prefabrikasyon olması gibi).



3.20. ileri ve hızlı üretim teknolojisi ile çalışan 
üreticilerin gecekondu vb. tüketicilere kullanabilecek bazı 
standartlaştırılmış hazır eleman üretimine geçememesi.

3.21. Prefabrikasyonun sadece acil ve hızlı yapılarda değil, 
gerekli şartlar (yer teslimi, 0 katı altı 0 katı üstü gibi 
iki ihale sistemi, ihale dosyasında kesin proje niteliğinde 
proje, mahal listesi, hızlı para akışı ve uygulayıcının 
prefabrikasyon konusunda eğitilmiş personeli, tip projelendirme 
vb.) yerine getirildiği takdirde en tercih edilir sistem 
olduğunun anlaşılmaması.
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