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Sosyal alanda yapılan yatırımların işgücünün prodüktivitesini 
artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmasının yanısıra, bazı 

sosyal yatırımların gelir ve hizmet, transfer niteliğinin bir 

sonucu olarak, bireylerin sosyal refahlarını artırıcı ve geliş¬ 
tirici bir özelliği de vardır. 

toplumlarin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinmeleri ülke¬ 
den ülkeye değişiklik göstermekte ve toplumların sosyo-ekonomik 
özelliklerine, toplumun yapısındaki değişmelerin tür ve hızına, 
toplumun içinde bulunduğu politik yapıya ve bireylerin gelişme 

alanındaki bekleyişlerinin niteliği ve düşüncelerine bağlı 

bulunmaktadır. 

Burada önemli olan, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel gerek-» 
sinmeler arasında söz konusu gereksinmelere cevap verecek sınırlı 

kaynakları da dikkate alarak rasyonel ve optimum bir tahsis ya¬ 

pılmasıdır. Böyle bir yaklaşım ancak kapsamlı bir kalkınma plân¬ 
laması sürecinin benimsenmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Sosyal 

ve kültürel gereksinmelerin ekonomik gereksinmeler ile olan bü¬ 

tünleşmesi; sosyal politikanın bu tür bir plân yaklaşımı içinde 
ele alınması ile gerçekleşebilir. 

Özellikle az gelişmiş ülkelerde kalkınmaya ayrılan kaynakların 
sınırlı olması, kaynakların yeterli bir biçimde ekonomik sek¬ 
törler yanında dengeli olarak sosyal ve kültürel alanlara tah¬ 

sisini engellemektedir. Bunun plânlama süreci açısından başlıca 
nedeni, ekonomik ve sosyal sektörler arasındaki rekabeti kanti- 
fiye edecek göstergelere dayalı entegre bir sosyo-ekonomik 



makro modelin geliştirilmesi güçlüğüdür.. Bu nedenle ister 

istemez tahsislerin kaynak sınırlılığı içinde optimum ve 
rasyonel bir düzeyde tutulması ve böylece maksimum yarar 
sağlanması kalkınma plânlarının dayandığı temel ilke ol¬ 

maktadır, Bu durumda ekonomik sektörler arasında optimum 

tahsis yapılmakta ve sosyal sektörlere bu tahsisler dışında 

bakiye (artık) değerler ayrılmaktadır, öte yandan, bir ülke¬ 
de kalkınma plânlarının hazırlanması ve uygulamasında muhte¬ 

mel aksaklıklar çok yönlü ve çok sayıda nedenlere dayanmak¬ 
tadır. Örneğin, plân hazırlamayla ilgili teknikler, istatistik 

verilerin nitelik ve nicelikleri, konuyla ilgili teknik ele¬ 

man eğitiminin yapılamaması, bu konuda önemli ve plânlama 

prosesini başlangıçta engelleyen darboğazlardır. Ayrıca 
ülkenin politik durumunun plân anlayışı ve yaklaşımında dal¬ 

galanmalar doğuracak bir yapıda olması, plân ve programların 
çeşitli politik baskılar ile zedelenmiyecek biçimde koruma 
tedbirleri ile birlikte getirilmemesi, plân ve programları 

uygulayıcı kuruluşların gerekli örgütlenmeye gitmemiş olması, 

yürütmenin merkezi birimler arası bir koordinasyon ile yürütül 

memesi-' , mali ve ekonomik durumun uzun dönem için yapılan 
tahsislerin aynen gerçekleşmesine olanak verecek bir istik¬ 

rar içinde olmaması, önemli eksiklikler olarak belirmektedir. 

Barklı dozlarda plânların uygulamasını aksatacak, plânların 
niteliğini değiştirecek, ya da ortadan kaldırabilecek bu ne¬ 

denler ve bunların ülkemiz bakımından durumu çok yönlü ve 

ayrıntılı bir araştırmanın konusudur. Bizim konumuz İse, bu 
nedenlerden bir kısmının sonuçlarından biri olan tek tek 

projelerin gereksinme anından başlıyarak projelendirilmesi¬ 

nin, uygulanmasının ve işletmeye almışının incelenmesidir. 
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Yukarıda sayılan temel yapı sorunları , bu sınırdaki bir 

uygulama ile bağıntıları düzeyinde ele alınmış ve inceleme 

sonucunda yapılan öneriler, kısa dönemde değiştirilmesi ola¬ 
naksız durumlar veri alınarak ortaya konulmuştur. Örneğin, 
bir ülkede mevcut ekonomik ve sosyal yapı ve kurumlarının , 

kalkınma hedefleri için gerekli nitelikte ve nicelikte in- 
sangücü kaynaklarının yaratılması, mevcut yasal kurum ve 

yasaların değiştirilmesi ve tüm bunların oluşturduğu baskı 
gruplarının çeşitliliği ve ağırlığının değişmesi, belli bir 
uzun donemin geçmesini gerekli kılmaktadır. Başka bir anla¬ 

tımla* yukarıda Örnek olarak verilen konularda beklenen de¬ 

ğişmeler, ekonomik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi ile 

belli bir zaman boşluğu ya da aralığı sonrası gerçekleşecek 
niteliktedir, Bunitelik, sosyal konulardaki yatırımların ol¬ 

gunlanma ve bunların gerçekleşmesi için gerekli ekonomik alt 

yapının gerçekleşme aralığının uzun olmasından ileri gelmek¬ 

tedir. 
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II • TÜRKİYE»BE SOSYAL YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ 

VE UYGULAMA SORUNLARI 

Kalkman bir ülkede yatırım politikasının şekillenişinde 
yatırım projelerinin değerlendirme aşamaları büyük önem 
taşımaktadır. Bir yatırım projesi ortaya çıkarken genel¬ 

likle şu dört aşamadan geçmek durumundadır; 

- Makro düzeyde konu ile ilgili varılmak istenen hedefin 

belirlenmiş olması 

- Bu projenin hedefle tutarlılığının saptanması 

• Teknik projenin hazırlanması 

- ?r«jenin uygulanması 

Bir ülkede yatırım politikasından söz edebilmek için, makro 
düzeyde yatırımlarla elde edilecek sonuçlar konusunda hedef¬ 

lerin birbirleriyle tutarlılığının, konu, zaman ve yer önce¬ 
liklerinin saptanmış olması bir ön koşul olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Yatırımın ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleşmesinde 

bu hedeflere ulaşmaya hizmet edici niteliğe sahip bir faaliyet 

olması, özellikle geri kalmış ülkelerde, kamu ve özel sektör 

yatırımlarının plânlanan hedeflere göre yönlendirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Örneğin, makro ölçekte insangücü hedef¬ 
lerinin belirlenmiş olması, eğitim yatırımlarının bu hedef¬ 

leri gerçekleştirme koşuluna göre düzenlenmesinde büyük kolay¬ 

lık sağlamaktadır. 
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Gerek proje hazırlık , gerek uygulama aşamaları proie tazında 

ölçek kararlarının ve diğer fizik unsurların ülke koşullarına 

en uygun biçimlerde düzenlenmiş olmasını sağlamaya dönük ça¬ 

lışmalardır. 

A# Yatırııft Programlarının Hazırlanmasında İzlenen Süreç 

Bilindiği gibi, kamu sektörü yatırım harcamaları esas olarak 

yıllık program kararnameleriyle yürütülmektedir. Yatırım har¬ 

camaları içersinde yatırım projeleri için programlanan miktar¬ 

ların saptanması ve yıl içinde ortaya çıkacak değişiklik is¬ 

temleri, uygulamanın bir bölümü olarak, bir takım kurallara 
ve bu kurallara göre yapılacak işlemlere bağlanmıştır. 

Bu kuralları şöylece sıralamak mümkündür: 

1, Yatırımcı kamu kuruluşlarının ( N + 1) yılı programı ile 
ilgili tüm tekliflerini en geç (N) yılının 15 Haziran tarihi¬ 
ne kadar Devlet Plânlama Teşkilâtına göndermeleri ve bu tek¬ 

life beş yıllık yatırım programlarını da eklemeleri öngörül¬ 
müştür-, Ayrıca bütün yeni yatırım teklifleri için ön proje 
formları istenilmektedir. İnşaat İşleri Bayındırlık Bakanlığın¬ 
ca yürütülen kuruluşların yıllık program için teklif edecek¬ 

leri yeni yatırım projelerinin maliyetleri konusunda adı geçen 

Bakanlığın olurunu almaları ve bu maliyetlere göre ön proje 
formlarını ve yatırım listelerini düzenlemeleri gerekmektedir. 



2, Bu aşamadan sonra, yeni yatırım istemleri listesinin Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca ulusal hedeflerle geçerlilik analizleri¬ 
nin yapılması ve bu amaçla geliştirdikleri yatırım projeleri 

arasında seçim kriterlerinin uygulanması aşaması gelmektedir. 

3, Devlet Plânlama Teşkilatındaki sektör sorumlularının Ön 

proje formlarını inceleyerek teklifleri değerlendirmelerinden 
sonra, ön proje formlarının yeterince açıklık getirmediği konu¬ 

lan görüşmek, bir önceki yıl uygulamasını izlemek ve öncelikli 
hedefleri saptamak üzere yatırımcı ve uygulayıcı kuruluşlarla 

toplantılar düzenlemektedir. Toplantılar sonunda, kuruluşlarla 
sektörlerin ortak görüşünü yansıtan program teklifi hasırlan¬ 
maktadır. 

4, Sektörlerde kesinleşen programların bütünü ilgili dairele¬ 
rin sorumlu kademelerinde görüşüldükten sonra (N) yılı Kasım 
ayı içinde ( N + 1 ) yılı yatırım programı Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından Yüksek Plânlama -kuruluna sunulmaktadır. 

5» Yüksek Plânlama Kurulu teklifi ^akanlar Kurulunda görüşül¬ 
mekte ve program Bakanlar Kurulu kararı olarak (N) yılının 
30 Kasım tarihinde kesinleşmektedir. 

6. Bakanlar Kurulunda kesinleşen yatırım programı Bütçe Plân 
Karma Komisyonu, Senato ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

görüşüldükten sonra ( N + 1 ) yılı 1 Mart tarihinden geçerli 
olmak üzere kanunlaşmaktadır-. 
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ı 

Bu süreç içinde yatırıra programlarının hazırlanması ve 

uygulanması aşamasında önemli darboğazlar ve sorunlar 

bulunmaktadır. Söz konusu sorunları aşağıdaki biçimde 
gruplaştırmak mümkündür. 

B, Sorunlar 

Geçmiş iki plânlı dönemde gerçekleşen yatırımlarla plân 

hedeflerinin karşılaştırılması, proje uygulamalarındaki 
aksaklıkların plân hedeflerinden sapma, dağılım dengesiz¬ 

likleri, maliyet artışları ve hizmetin gecikmesinden ileri 

geldiğini göstermektedir. 

Bu aksaklıklar ve bunları yaratan nedenler, aşağıda üç ana 

grup altında toplanmıştır. 

Plânlama ve programlama aşamasındaki değerlendirme kri¬ 
terlerinin gerçekçi bir biçimde kullanılamamağından doğan 

sorunlar 

1, Kalkınma plânlarında sosyal amaçlı yatırımlara genel büt¬ 

çeden ayrılması öngörülen miktarlarda zamanla oran olarak 

azalmalar olmuş, ayrılan tavan içinde hedeflerin gerçekleşme 
olanağı kısıtlanmıştır. Örneğin, Birinci -Plân döneminde tüm 
yatırımlar içinde sağlık yatırımlarının payı yüzde 2.3 , 

eğitimin yüzde 7.1 ve diğer sosyal hizmetlerin yüzde 6,6 
olarak belirlenmiş olmasına rağmen, bu sektörlerde yatırım- 
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larm gerçekleşmesi sırasıyla yüzde 1*7* 6,5 ve 6,0 olmuştur, 
İkinci Plân döneminde ise, hedefler Birinci Plân hedeflerinin 

oldukça altında ve Birinci Plânın gerçekleşme oranının etkisi 
altında saptanmış olmasına karşın, bu dönemdeki ilk üç yılın 

gerçekleşme oranları (konut dışında) bu hedeflerin de altında 
kalındığını göstermektedir* 

TABLO 1 j Birinci ve İkinci Plân Dönemlerinde Sabit Sermaye 
Yatırımlarının Başlıca Üç Sosyal Sektöre Göre 
Dağılımı. 

( Yüzde ) 

SEKTÖRLER Birinci Plân Dönemi İkinci Plân Dönemi 
Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme (a 

KONUT 20.3 22.3 17.9 20.2 

EĞİTİM 7.1 6.5 6.7 4.7 

SAĞLIK 2.3 1.7 1.8 1.5 

Kaynak s Devlet Plânlama Teşkilâtı 

(a) 1968 - 1971 dönemi gerçekleşmesi ve 1972 ilk gerçekleşme 
tahmini toplamı olarak. 
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2» Devlet Plânlama Teşkilâtında fiziki yatırımların gerçekleş¬ 
mesi izlenemediği ve nakdi yatırım tutarları ile fiziki yatırım¬ 

lar arasında gerekli kriterler geliştirilemediğinden gerçek¬ 
leşme, bazı İktisadi Devlet Teşekkülleri dışında, daima nakdi 
harcamaların altında kalmıştır» Başka bir anlatımla, nakdi 

harcamaların gerektirdiği diğer fiziki yatırım kapasiteleri 
oluşturulamamaktadır. Bu konuda bir örnek olmak üzere sağlık 
ocaklarının durumu Tablo 2'de gösterilmiştir, 

TABLO t t Sağlık Ocakları Fiziki Hedef ve Gerçekleşmesi 

Yıllar Plân Hedefi Program Hedefi Gerçekleşme 

I.Plân 
Dönemi 1 500 890 570 

1968 1 100 893 752 

1969 1 400 938 830 
1970 1 700 945 868 

1971 2 000 969 869 

1972 2 300 985 916 

Kaynak { Devlet Plânlama Teşkilâtı 

(a) 1972 Geçici Tahmin, 

3, Plânda öngörülen bölgelerarası denge ve fırsat eşitliği 

yeterince gerçekleştirilememiş, sosyal yatırımlar çoğunlukla 
gelişmiş illerde yoğunlaşmaya devam etmiştir. Tablo 3'de 
fiziksel, toplumsal ve ekonomik kaynaklar yönünden bölge¬ 

lerin sıralanma durumları gösterilmektedir, .Buradan 
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anlaşılacağı üzere doğal kaynak, işgücü, aktif nüfus, katma 
değer ve alt-yapı kriterlerinden oluşan sıralamada Doğu 

Anadolu Bölgesi sekiz bölge içerisinde beşinci sırayı almak¬ 

tadır, Kişi başına düşen gelire göre Türkiye *nin en az 

gelişmiş bölgesi olan Doğu Anadolu, doğal kaynak ve katma 
değer kriterleri sıralamasında üçüncü sırada bulunmaktadır. 

Buna karşılık vasıflı işgücü ve alt-yapı yönlerinden yoksul 
bulunduğu göze çarpmaktadır. Doğal kaynakların ve katma 
değerin yüksekliği, bu kaynakların işletildiğini göstermekte 

fakat bazı bulgulara göre de bölge içi gelirin düşüklüğü 
yaratılan gelirin bölgede kalmadığı anlamına gelmektedir. 



Tabi* : 3 fisik, Sosyal ve Ekon#mik Kaynaklar 
İtibariyle J#lgelerin Sıralanışı 

(1970) 

Kaynaklar 
Doğal 
Kaynak 

Arazi 

Kullanma 
Nüfus 
Hareketleri 

Nüfus 

ve İşgüoü 
Aktif 
Nüfus 

KAtma Değer 
ve Yatırım 

fiziki 
Alt 

Yapı 

Sosyal 
Alt 

Yapı Genel 

Bölgeler Sıra Sıra Sıra 
d 
** ıra Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra 

Marmara 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

Crta Anadolu 1 1 4 6 2 2 2 2 2 

Ege 4 4 3 4 3 6 3 3 3 

Çukurova 6 5 2 8 4 5 4 5 4 

Doğ» Anadolm 3 3 5 7 5 3 6 7 5 

Batı Karadeniz 7 8 • 1 ¥ 4 4 i 6 

Antalya 5 7 t i 8 7 7 5 7 

Doğm karadeniz 8 4 7 5 1 6 8 8 8 

Kaynak : SPD Çalışmaları 
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Gelişmiş bölgelerden az gelişmiş bölgelere kamu aracılığıyla 
yapılan transferler a?Aha Şok hizmet ve alt-yapı gibi doğrudan 

prodüktif olmayan yatırım alanlarına yöneltildiğinden bunların 

gelir düzeyini yükseltici etkisi sınırlıdır. Ayrıca bu bölge¬ 
lerdeki kaynakların üretim sürecine dahil olmasında ana kontrol 

mekanizmalarının gelişmiş bölge merkezlerinde bulunması ve 
yüksek teknolojinin adı geçen bölgelerdeki düşük nitelikte 

insangücünü kullanamaması, bu bölgelerdeki gelirin sanayi 
için gerekli pazar büyüklüğünü oluşturacak düzeye ulaşamama¬ 

sında önemli rol oynamaktadır. 

Tablo 4*de kamu yatırımlarının ve kamu gelirlerinin alt bölge¬ 

lere göre dağılımı verilmektedir, 

TABÎ/) 4 l Kamu Yatırımları İle Genel Bütçe Gelirlerinin 
Alt Bölgelere Göre Dağılımı 

Bölgeler Kamu Yatırımları Genel Bütçe Gelirleri 
(Türkiye=100) $ Tahsilat 

(Türkiye = 100) 

Trakya A.P, 1.79 1.11 

Güney Batı Earmara A.B. 2.45 1.69 

Doğu Marmara A,E. 17.36 41.28 

Ege Bölgesi 7.89 9.59 

Antalya Bölgesi 2.62 1.34 

Çukurova Bölgesi 5.-76 4.47 

Batı Karadeniz Bölgesi 9.22 4.27 

Samsun A,B. 3 c 87 2*52 
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Tablo 4«devamı 

Trabzon A.B. 4.47 1.49 

Eskişehir A.B. 6.70 2.77 

I&nya A.B. 2.04 1.52 

Kayseri A.B. 1.97 I.83 

Sivas A.B, 1.60 ,49 

Ankara A.B. 11.44 16,10 

Gaziantep A,B, 2.01 ,79 

Elazığ A.B, 6,66 2,04 
Diyarbakır A.B, 5*90 1.89 

Van A.B, 3.91 .25 

Erzurum A.B. 2.34 1,56 

100.00 100.00 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 

4-. Yatırımların sektörlerin kendi içinde programlanmış spe¬ 

sifik aktiviteler arasındaki dağılımı her zaman plân hedef¬ 
leri yönünde olmamıştır. Bu konuda bir örnek vermek gerekiroe 
plânda öngörülenin aksine sosyalleştirme yatırımları giderek 
azalmış, sağlık yatırımlarında yataklı tedavi kurumlan 

ağırlık kazanmıştır. 



1 

îablt : 5 Sağlık Otak ve Evlerif Yata 

Sağlık Ş* akları 

YILLAR 
Plan 
Hedefi 

Pregram 
Hedefi 

Gerçek¬ 
leşme 

(D (2) (3) 

1968 1 100 893 752 

1969 1 400 938 830 

1970 1 700 945 868 

1971 2 000 969 869 

'312. 2 300 985 916 (b) 

P1 
He 

1 

2 

4 

, 1971 2 OOO 969 869 5 
6 

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilâtı 

(a) I97I 'de mevcut sağlık evlerinin 862'si İkine 
Diğerleri kira veya halkın hib'- ettiği evler 

(b) 1972 Geçici tahmin. 
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5. Toplara kamu yatırımları çerçevesinde olgunlaşma aralığı 

uzun çok sayıda projenin plânın ilk yıllarında yatırım prog¬ 
ramlarına alınması, yeni yatırım projelerinin değerlendiril¬ 

mesini ve yıllık programlara alınmasını sınırlamıştır. Nitekim, 
196Ş yılında toplam kamu yatırımları içinde yeni yatırım pro¬ 

jelerinin payı yüzde 21 iken, 1966 yılında bu oran yüzde 

36*ya çıkmış, fakat bu tarihten itibaren gittikçe düşerek 
1970 yılında yüzde 14 gibi çok düşük bir orana inmiştir. 

Ayrıca, prograaa önceki yıllardan giren yatırım projelerinden 

ödenek kısılarak yeni yatırımlar yapabilme olanağı aranmış 
ve devredeki projelerin sonuçlandırılması daha da gecikmiştir, 

b. Projelerin Uygulama Aşaması Sırasında Ortaya Çıkan Sorunlar 

1, Yıllık programlarda maliyet artışları ve süre uzatımı nede¬ 
niyle devam eden işler artan bir ağırlıkla süregelmiş ve yeni 
projelere yer verme olanağı kısıtlanmıştır. Nitekim aşağıdaki 

tablo bu durumu kanıtlamaktadır. Öte yandan Üçüncü Plân döne¬ 
minde eğitime ayrılan 14 milyar ÎL ödeneğin (1971 fiatlarıyla) 
1,6 milyar lirası İkinci Plân döneminden kalan projelerin 

bitirilmesi için ayrılmış bulunmaktadır. Bu da sosyal sektörler 
için bir gösterge olmaktadır. 
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Tablo î 6 Kamu Yatırımlarının (Mahalli İdareleı* rfariç) 
Da"-1-1 ■» 

(000 TL) 

Program 

Yılı 

Devam İden 

İşler Yüzde 

Yeni 

İşler Yüzde 

Genel 

Toplam 

1970 4535*566 61.0 2894.432 38.9 7430.000 

1971 4717.878 62.2 2857.122 37.7 7575.000 

1972 5247,088 57.4 3893.272 42.5 9140.360 

Kaynak: Devlet Plânlama Teşkilâtı 

2. Projelerden öngörülen kapasite veya verim sağlanamamıştır. 

Nitekim İkinci Plânın ilk üç yılında yüksek öğretime yapılan 
tüm yatırımın 1 milyar 350 milyon TL olmasına karşı yaratılan 

ek kapasite (kamu kesiminde) 1 200 olmuştur. Bunun nedeni 
yapılan yatırımların büyük kısmının yapıların yetersizliği 

nedeniyle mekân standartlarını yükseltmek amacına dönük 
olmasıdır. Öte yandan yatırımcı kuruluşların mevcut gerek¬ 
sinmelerini karşılamak üzere yeni yatırım teklifleri yap¬ 
maların» ilişkin örnekler de bulunmaktadır, 

3, Arsa sağlanması, alt yapı, projelendirme, inşaat ve donatım 

gibi programlama aşamalarının zamanlamasında sosyal amaçlı 

projelerin bünyesine uygun bir yöntemin geliştirilememiş 
olması sonucu, programa alman projeler belirtilen sürede 

gerçekleştirilememiştir. 
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Çoğu zaman inşaat yapılacak arazinin kamulaştırma işlemleri 

sonuçlandırılmadan işin ihaleye çıkarılması, bu işlemin gecik¬ 
mesi sonucu maliyet hrtışlarina heden olmaktadır, (Ankara 

Üniversitesi Eğitim fakültesi • *•*) Ayrıca kdmu kuruluşları¬ 
nın arazi temini konusundaki anlaşmazlıkları sonucu ayrılan 

kamulaştırma örnekleri harcanamamakta veya bir başka projeye 

aktarılmaktadır. Örneğin Ankara Üniversitesi Rektörlük binası 
ve sitesi için plânlanan yere uygun projeler hazırlattırılmış, 
ancak yer konusunda çıkan anlaşmazlık nedeniyle öngörülen 

yapılardan yalnız Rektörlük binası gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca tesisin sadece inşaat olarak düşünülmesinin yarattığı 

sakıncaya bir örnek olarak gösterebileceğimiz Ege Üniversite¬ 
si Tıp Fakültesi Hastanesi üç yıla yakın bir zaman boş bekle¬ 

tilmiştir, Bunun nedenleri; 

- Bütün bloklara merkezi hizmetleri götürecek ünitenin yapı¬ 

mına en son başlanmış olması, 

- Söyleşine büyük bir tesisin tümünü donatacak makina ve 

teçhizat tahsisinin yapılamaması 

«• Donatımı en kısa sürede gerçekleştirilse dahi, tesisin 

tümünü işletecek her kademede personel istihdamının mümkün 

olamamasıdır. 
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Öte yandan , ön çalışmalar yapılmadan, dolayısıyla yatırım 
programlaması ortaya konmadan ayrılan ödenekler çoğu zaman 

o yatırımın yılı içinde gerçekleşmesine olanak vermediği gibi, 

inşa edilen bu binalara belirsizlik ve çelişkilerin yarattığı 
aksaklıklar somut olarak yansımaktadır* (Ankara Üriiversitesi 
Ziraat Fakültesi Sütçülük Binasi 

feu tip örnekler Plân dönemi sürecinde genel bir sorun olarak 
tüm sosyal yatırım projelerinde dikkati çeken bir nitelik 

kazanmıştır. 

4# Projelerde öngörülen maliyetlerde artışlar olmaktadır. 

Ayrıta aynı projenin proje toplamı her yıl değişmektedir. 
Bu durumun da kendi içinde farklı nedenleri vardır, 

- Projelerin inşaat kapasitesi veya başka nedenlerle yıllara 
yayılması sonucu, inşaatın bünyesine giren ana malzemelerin 

artış göstermesi ve müeahhitlerin işi yürütmekte zorluk 

çekmeleri nedeniyle bazı kalemlerde yeni fiyatlara gidilmek

tedir, 

- Projelerin programlara alınırken yeteri ayrıntıda geliş

tirilmemiş olması sonucu, işler ihaleye çıkarılırken 
bazı kıstaslar içinde keşifleri hazırlanarak maliyet bu

lunmakta, ancak imalat safhasına girildiğinde ve işin 
sonuna doğru işin bünyesine giren yeni kalem ve detay 

projelerinden dolayı devamlı maliyet artışları ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca arazinin çoğu kez emniyet hesaplarının 



- 19 

yapılamamış olması sonucu, ilk keşifte hesaplanandan fazla 

hafriyat yapılması veya arazinin tanınmamış olmaöı nedeniyle 
ı 

toprağın değişiklik göstermesi miktarların artmasına, dolayı¬ 
sıyla maliyete tesir etmektedir. 

- Bir ihtiyacih doğiışu ile projenin bitimi arasında ortaya 

çıkan yeni ihtiyaçlarla projeler deforme olabilmekte,artış 
ve farklılaştırmalar yine aynı sonuçları doğurmaktadır. 

Proje Adıt İstanbul-Şişli Orta Olculu (16 derslik) (68H004250) 

(000 TL) 
Pro&reuo Proje Program Fiili Program Fiili Not 
Yılı Toplamı Baş, Bitiş Baş. Bitiş Ödeneği Harcaı 

1968 1,400 1968 1969 500 -

1969 2.800 1968 1969 2,500 1.371 

1970 2.805 1968 1970 886 2.129 

1971 - - - - 228 

Kesin Maliyet 3.728 

Proje Adı s İzmir Resim ve Heykel ı lalerişi (68H005300) 

1968 930 1968 1968 930 930 

1969 1830 1968 1969 30,6.69 31X7 0 900 997 

1970 2730 1968 1970 900 360 

1971 - - - - -

1972 4408 1968 1972 13.7.72 1.2. 73 2000 778 

1973 4405 1968 1973 1825 1.152 

Kesin Maliyet 4,217 
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Pro je Adı t Erzurum Verem Hastanesi (651000130) -400 Yataklı- 

(000 TL) 
Program Proje Program Fiili Program Fiili Not 
Yılı Toplamı Baş, Bitiş Baş, Bitiş Ödeneği Harcama    

1964 6.000 1964 1967 1.000 

1965 6,000 1964 1967 9.1.65 İLİ.67 2,000 240 

1966 7.6*0 1965 1967 .11.67 3,000 2.711 

1967 *5*000 1965 1970 2.000 3.080 

1968 15.000 1965 1979 4.000 3.355 

1969 15.000 1965 1970 2.000 2.981 

1970 14.600 1965 1970 3,600 3.746 

1971 14,600 1965 1971 1.500 322 

Projesi ol¬ 
madığından 
ihalesi ya¬ 
pılamadı . 

7.628.789 TL 
keşif üze¬ 
rinden iha-

leeiyapıldı 

200 yatakta: 
400 yatağa 
çıkarıldı. 

Kesin Maliyet 16.435 

c. Yatına Projelerinin İşletme Aşamasında Doğan Sorunlar 

Burada vurgulanması gereken önemli nokta, tüm kamu sosyal harcama¬ 

larının büyük bir bölümünün cari harcamalar için kullanılmakta 

olmasıdır. Başka bir anlatımla, sosyal yatırımlarla cari harcama¬ 

lar arasında yeterli bir norm ve standart geliştirilmemiştir. 
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Bu nedlsnle sosyal kamu carileri her yıl yatırımlardan 

bağımöİ2 olarak belirlenmiş ve tüm kamu harcamalarının 
belli bih obanı seviyesinde tutulmuştur. Kamu sosyal ya¬ 
tırımları ise dfevreden devreye değiştirilmiş, ancak yatırım- 

i f ı 

larla artırılan kapasiteyi t ani olarak kullanmaya olanak 

verecek tamamlayıcı cari gider artışları sağlanamamıştır. 

Nitekim, carilerdeki artışlarla yatırımlar arasındaki iliş¬ 
kinin kısmen istikrarlı olduğu Birinci Plân döneminde yılda 700 

ilâ 961 milyon lira arasında eğitimde yeni kapasite yaratı¬ 
lırken, carilerdeki artış sadece 123 ilâ 211 milyon lira ara¬ 
sında olmuştur. Aynı dönemde yılda 114 ilâ 240 milyon lira 

arasında sağlıkta yeni kapasite yaratılırken, carilerdeki 

artış sadece 33 ilâ 86 milyon lira arasında kalmıştur. 

Örneğin» İkinci Plânda genel orta öğretimdeki toplam öğrenci¬ 
lerin yüzde 4*ünü (1971-72 öğretim yılında 45 bin öğrenci) 

kapsayacak biçimde parasız yatılı kurumunun geliştirilmesi, 

ayrıca parasız yatılı kapasitenin yüzde 50 oranında paralı 

yatılı öğrenci için olanak yaratılması öngörülmüş ve 1971-7£ 
öğretim yılında parasız yatılılık kapasitesi 20 bini bulmuş— 

* « 

tur. Bu kapasitenin 8013'ü parasız yatılı, 8879'u paralı 
yatılı olarak kullanılmıştır, 3113 kapasite ise boş kalmıştır. 

Bunun nedeni ise cari ödenek yetersizliğidir. Ayrıca 12 ilde 

2 400 kapasiteli pansi'ycn, hizmetli kadrosu verilemediğinden 
açılamamıştır. Ve yine bütçelerle alınan cari harcama Ödenek¬ 

lerinin yetersiz olması, yatak/nüfus oranı yüksek olan ille¬ 
rimizde dahi mevcut yataklardan tam olarak yararlarılamamasına 

yol açmıştır. 
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C, Sorunları Doğuran Nedenler 

Bu aksaklıkları doğuran nedenler, pilâhlı dönemde giderilememiş 
belirli dar boğazlanıl Sonucudüı*. Bunlar; 

a. Plân ve Program Tekniklerinin Tam Kullanılamaması  
1, Plânlı dönem boyunca sürdürülen sektörel plânlama anlayışı 
projelerin yersel ölçekte, başka bir deyimle uygulama alanında 

birbirini bütünleme açısından değerlendirilmesini önlemiştir. 

Kalkınma hedeflerinin fiziki ve mekânsal boyuttan yoksun olması 

zamanlamada projelerin bünyesine uygun bir tekniğin geliştiril 

lememesi, büyük darboğazlar yaratmıştır. 

Bu nedeni* yatırımcı kuruluşlarla uzun vadeli programlar üze¬ 
rinde global bir anlaşmaya varmak ve yıllık programları bu 

perspektif içinde düzenlemek mümkün olamamış, her yıl önerilen 
projeler ancak kendi içinde değerlendirilmiştir, 

î, Yerleşme birimleri bazında sosyal hizmetlerle ilgili stan¬ 
dartlar» optimum büyüklükler,birim kullanış ve maliyet stan¬ 

dartları konusunda öngörülen araştırmalar ancak belirli 

konular için gerçekleştirilmiş - ilk öğretim, genel orta 
öğretim, sağlık ev ve ocakları gibi - ve bu araştırmalar 
sonunda tip projeler elde edilmiştir. Ancak bunlar dışında 
kalan konularda ciddi araştırmalara dayalı veri bulunmadı¬ 

ğından, uygulamalar alabildiğine sübjektif standartlar içinde 

yürütülmüş, tip projelerden sağlanan tasarruf diğerlerinde 
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harcanmıştır. Böylece çeşitli kademe ve türler arasında hizmet 

standartları bakımından büyük ayrılıklar doğmuş, ilk öğretimde 

rasyonel bir eğitime imkân vermiyecek minimum standartlarda 

Uygulamalar gerçekleşirken, mesleki teknik öğretimde gelişmiş 
ülkelei* standartları aşılmıştır, 

b. Örgütlenme ve Koordinasyon Eksikliği 

1, Kuruluşlar her yıl artan yatırım taleplerine karşı bu ta» 
lepleri uzun dönemde plânlıyacak, fizik yatırım dışı kaynaklar¬ 
la paralelliği sağlıyacak, uygulanabilmesi için gerekli ted- 

birleii gerçekleştirecek;^Plânlama - Araştırma - Koordinasyon) 
ünitelerini kurmamışlar veya kurulanlar bu açıdan yeterince 
verimli ve etkili olamamışlardır. 

Yukarıda bir darboğaz olarak belirtilen veri eksikliği gerçekte, 

bu örgütlenme ve koordinasyon noksanlığının bir sonucudur. Ni¬ 

tekim, jkinci Plân döneminde eğitim sektörü yatırımlarının 
büyük bir oranını teşkil eden yüksek öğretimde üniversite ku¬ 
ruluşu ve gelişmesi için yapılacak ön çalışmalarda, üniversi¬ 

tenin yapısı ( öğretim plân ve programlanması; sürdürülecek 

araştırma ve öğretim konuları; yıllar içindeki gelişmeler ; 
öğretim üyelerinin ve öğrencilerin nitelik ve nicelikleri 
gibi konularda gerekli ilkeler belirmediği için mimar ve şehir 
plâncılar, fiziksel plânlama, projelendirme ve inşaatların 
uygulaması sırasında yetki ve sorumluluğu belirsiz birçok 

kişinin, kişisel ve öznel dilekleriyle karşılaşmış, bu dilek¬ 
lerin de çoğu zaman birbirleriyle bağdaşmadığı .^rül -üştü 



Ön çalışmalar hiçbir zaman yapılmamış olduğundan, Türkiye'de 
yüksek öğretim kurumlarınıh fiziksel plân ve prö^elerinin hazır- 

mıştır, Oysa bu dönemde yüksek öğretime ayrılan etüt-*pröje 
ödeneği 100 milyonu aşkındır, 

J, Plânlı dönemin başından bu yana her yıl kamu yatırımlarının 
daha büyük bir oranını gerçekleştirme sorumluluğunu yüklenen 

Bayındırlık Bakanlığında bu artan yatırım hacmini karşılayacak 
bünye değişikliği gerçekleştirilememiş, gerek merkez gerek 

taşra teşkilâtlarında bu durum hizmeti aksatmıştır* 

c. Yasal Sınırlamalar   

Kamu kesimi, mal ve hizmet satın almalarını mevcut ihale 

düzeni ile sağlamaktadır. Bu düzenin temeli 1934 yılında çı¬ 

karılmış olan 2490 sayılı "Arttırma Eksiltme ve İhale Kanunu"na 
dayanır. Kamu kesimi, bu kanun esas alınarak bu kanuna bağlı 

olan ve olmayan diye ikiye ayrılmıştır. 

Yasalarında bu kanuna bağlı olmadıkları açıkça yazılı olan 

kamu kuruluşları, bu kanunun kapsamı dışındadır. Bunlar kamu 

iktisadi kuruluşlarıdır» 

lerinin alan ve mekân standartlarını kuliâftfûak borunda kalın- 
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Sözü edilen kanun, ihalenin üç aşamasında (hazırlık-duyurma- 
karar verme) uyulması zorunlu kesin kurallar koymuştur. Bir 

kamu kuruluşu ister bu kanuna bağlı olfeuh* ister olmasın ihale 
koklibU ile ilgili bir şartname hazırlama zorunluluğundadır. 
Su kanuhâ iâğlı olmanin veya olmamanın asıl önemi karar verme 
safhası ile ilgili olup* bü aşamada iki koşul gerekmektedir. 

En uygun bedel deyiminin, en ucuz bedel anlamına geldiği üze«* 

rinde bütün uygulamacılar birleşmişlerdir. Lâyik had ise, 
tahmin edilen bedeldir. Bu iki koşul var olduğu takdirde ve 

teklif şartnameye uygunsa, ihalenin yapılmasında bu kanuna 
göre zorunluluk vardır. Başka bir deyimle, bu kanuna bağlı 

kuruluşlar en ucuz teklifi veron firmaya ihaleyi yapmaya 
metbur oldukları halde, bağlı olmayan diğerleri ihaleyi ya¬ 

rarlarına uygun olarak diledikleri firmaya vermekte serbest¬ 

tirler, Böyleee kanuna bağlı olan kuruluşlardaki yasal zorun-* 

luluk, diğer kuruluşlarda yerini yetkililerin kuruluşun yararı 

konusundaki görüşlerine bırakmaktadır. 

Öte yandan, 2490 sayılı Kanunla, 1050 sayılı Mahasebei Umu¬ 
miye Kanununun inşaat yatırımlarına uygunlanması sırasında 

görülen başlıca aksaklıkları şöyle özetliyebiliriz: 

İhale için gerekli birim fiyatlar ve şartnameler Bayındırlık 
Bakanlığınca Mayıs sonunda tamamlanabilmekte, keşif hazırlanması, 



- 26 -

ihalenin ilân edilmesi ve sonuçlanması Haziran sonunu bul¬ 
maktadır. İhale sonunda Maliye Bakanlığına incelenmek üzere 

yollanan dosya Temmuz sonunda geri gelmektedir. Müteahhitle 

ancak bundan sonra mukavele yakılmakta ve dosya Sayıştay'a 
yollanmaktadır. Bu durumda inşaata ancak Ağustos sonunda 
başlanabilmekte, inşaat, mevsimin ğeri kalan kısmında tamam¬ 

lanamadığı için, bir sonraki inşaat mevsiminde bitirilirle 
zorunluluğu doğmaktadır. 

Nitekim Haziran ayında ihaleye çıkarılan, bir projenin gerçek¬ 

leşmesi için gerekli süre; gazete ilânı (21 gün), mukavele akdi 
(10 gün), Maliye ve Sayıştay'da onaylanması işlemleri (45 güne 
yakın) ile birlikte iki buçuk ayı bulmakta ve bu arada hiçbir 
İş yapılamamaktadır. Ayrıca 15 Kasım - 15 Mart arasındaki 

4 aylık sürenin inşaatın fen bakımından yapılamıyan ölü ay¬ 
ları olduğu dikkate alınırsa, bir yatırımın o yılda gerçek¬ 

leşmesi için çalışılan takvim gününün 5 ilâ 6 ay arasında değiş¬ 
mekte olduğu anlaşılır. 

Yukarıdaki nedenlerle , Kanunun iki Plân dönemi boyunca 

bu haliyle uygulamada yarattığı aksaklıklar devam etmiş, öne¬ 
rilen Jcanun değişikliği gerçekleştirilememiştir. Öte yandan, 
bu kanuna göre ihalelerde en çok kıran müteahhitlere iş verilme 
zorunluluğu karşısında yüzde 30-35 kırarak işialan müteahhit¬ 
lerin projeleri gerçekleştirmeleri çoğu zaman mümkün olamamış, 

uygulamanın birkaç defa el değiştirmesi sonucu büyük kayıplara 

uğranmıştır, 

Aymca plânlı dönemin başından itibaren proje uygulamasını 

engelleyen mevzuata İkinci Plân döneminde bir yenisi eklenmiş, 
"devlet Memurları Kanunu M ile proje uygulamasında en büyük sorum¬ 
luluğu yüklenen teknik personelin dağılım dengesizliği artırıl¬ 

mıştır. Bir yıl içinde 127 mühendis ve mimarını kaybeden İller 
Bankası gibi uygulama ve projelendirme ile doğrudan ilişkisi 

olan kuruluşlarda bu durum büyük önem taşımaktadır. 
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III; PROJELERİN HA ZIRLANMA«»DEGERLENDİ RME-J3LG-UNLASMA AŞAMALA¬ 

RINDA ORTAYA ÇIKAN, AKSAKLIKLARIN ZAMANLAMA SORUMU İLE 

İLİŞKİLERİ  ,   ____ 

Program aksamaları incelendiğinde, bunların çok önemli bir 

kısmının mevcut yasal veriler ve objektif ülke şartları 

ışieytda. gerçekçi ve uygulanabilir bir zamanlama yanılsa¬ 
masına ve yıllık progrsual^jrın hazırlanma süreci ile eşgü¬ 

dümlü yatırım gereksinmelerinin gerektirdiği tasarı prog¬ 
ramlanması ve teknik projelerin hasırlanmasına bağlı olduğu 

görülmektedir. Proje hazırlanma aşamaları bakımından durum 
ele alındığında, hangi zamanlama unsurlarının tümüyle eksik 

olduğu ve hangilerinin yeterince uygulanmadığı daha iyi ortaya 

çıkmaktadır* 

a, Yıllık Programlara bakıldığında, proje toplamlarının hemen 
hepsinin yuvarlak sayılar halinde olduğu görülür. Bunun nedeni 

hiç şüphesiz projenin yeterli düzeyde vje nitalikte geliştiril¬ 

memiş ve tahminin avan proje seviyesinde veya emsalen yapılmış 
olmasıdır. Buna göre projelerde şu aksaklıkların da ortaya 

çıkması doğaldır. 

- Proje kesin maliyetinde sonradan sürprizler ortaya çıkması 

ve maliyetin yükselmesi 

- Arsa alımındaki aksaklıklar nedeniyle projenin gerçekleş¬ 

me s ininuzaması, proje süresinde gecikme ve bu nedenle yatırım 

ödeneklerinin yılı içinde lıarcanamaması 
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- Proje yapımının aksaması nedeniyle süre uzamaları ve proje 
yapıinı Sırasında farklı standart anlayışı nedeniyle yeniden 
maliyet farklılıklarının doğması. 

b, İcraca, ve yatırımcı kuruluşlar Plân uygulamasının gerek¬ 
tirdiği örgütlenmeye gidemediklerinden yukarıda sayılan bir 
kısım aksaklıkların doğması gene doğaldır. 

Bu kuruluşlar içinde özel ünitelerin olmaması, projeye sırf 

inşaat gözüyle bakılması gibi bir sonuç doğurmakta, öncelikle 

ve aşama hizmete girme ve önceden işletme olanaklarının dikkate 
alınması mümkün olamamaktadır. Bu ise, bu birimlerin kurulacağı 

varsayımı içinde Devlet Plânlama Teşkilâtında özel değerlen¬ 
dirmeler için aynı kadrolar kurulmasını engellemektedir. Buna 
göre D.P.T’da projeler ancak belirli bir ayrıntı düzeyinde 

değerlendirilmektedir. 

Gerekli örgütlenme eksikliği nedeniyle birim maliyetler, 

yatak ve öğrenci başına standartlar, inşaat malzemesi stan¬ 

dartları konusunda araştırmalar yapılamamakta, bu da proje 

hazırlama ve değerlendirme ile ilgili güçlük ve yükleri daha da 

ar t'ırmaktadır, Bu güçlüklerin projenin uygulama aşamasında 
çözülmeğe çalışılması maliyet artışlarını, program tıkanık¬ 

lıklarını, gecikmeleri doğurmaktadır. Özetle bu aksamalar, 
zamanlamayı olanaksız kılmaktadır. 
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e. Gerçekçi bil zamanlama yapılamaması ve böylece bölgelerdeki 
iklim farklılıklarının, teknolojik olanakların gozönüne aiıhma-* 
ması, geri kalmış bölgelerde yatırımların gecikmesine ve fon¬ 

ların hareanamamasma sebep olmaktadır. Nitekim, E.A.Ü, Elazığ 

DMMA'ne ait yapılar, iklim koşulları dikkate alınmadan proje¬ 

lendirildiği için çeşitli aksaklıklar ortaya çıkmış-çatıların 
değiştirilmesi gibi-binalar kullanılmadan yeni harcamalar 

gerektirmiştir. 

Aşağıda bugünkü koşullar içinde bir yatırım projesi uygulama 

süreci aktiviteler halinde verilmektedir. Genel olarak bir 

projenin geçirdiği aşamalar bir Pert ile de gösterilmeye 
çalışılmıştır. Ancak projeler arasında nitelik farklılıkla¬ 

rının bulunması, en uygun zaman plânlamasını bütün projelere 
uygulamayı engellemektedir. Başka bir anlatımla, bu program¬ 

lama her bir proje için ayrı,ayrı4 yapılmalı ve uygulanmalıdır. 
Sözü edilen süreç daha çok kamu yatırımlarının büyük kesimini 

gerçekleştiren Bayındırlık Bakanlığı uygulamaları esas alı¬ 
narak hazırlanmıştır. Bu nedenle, müstakil yatırım yapan 

kuruluşların farklı uygulamalar içinde bulundukları söylene¬ 

bilir, Ancak bunun aşağıdaki süreçten çok büyük ayrılıklar 

göstereceği ileri sürülemez. Görüldüğü gibi bu süreçte değiş¬ 

meyen bir ana nokta vardır. Bu da, (8) numaralı aktivitedir. 

Bütçenin kanunlaşma tarihi ( 1 Mart ), Öteki iki Önemli nok¬ 

tadan biri (14) ihale tarihi, İkincisi (17) Sayıştay vizesidir. 
Ancak bütçenin kabulü tarihinden itibaren bir projenin ihale¬ 

sinin gecikmesi (17) ve (21) numaralı aktiviteleri olumsuz 
yönde etkileyecektir. Bu nedenle (8) ile (14) numaralı aktivitelerin 
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geciktirilmeden gerçekleştirilmesi zorunlu olmaktadır. Esasen 

buraya kadar yapılan incelemeler; bir projenin gecikmesinde 

maliyetin yükselmesinde en büyük darboğazların burada olduğunu 

göstermektedir. Aşağıda IV* bölüm öneriler kısmında belirtilen 

hususların bu kesimde Önemle ele alınmasında yarar bulunmaktadır» 

Ayrıba, mali yıl ile yılbaşı birleştirildiği takdirde, özellikle 
inşaat mevsimi açısından proje ihalesi ile ilgili aktivit.elerin 

büyük bir kesimi ölü mevsime geleceğinden, bir zaman tasarrufu 

sağlanabilecektir. Böylece ortalama bir yıl süreli projelerin 

ihale ve Sayıştay tarafından yapılacak vize işlemleri inşaat 

mevsiminin ölü zamanlara getirilmesi olasılığını yaratacaktır,, 

Yatırım Projeleri Uygulama Süreci 

Faaliyet Faaliyetin Mahiyeti Faaliyet İlişkisi 
(n) ( n - 1) 

Yatırımcı kuruluş tarafından arsası 

temin edilen konular için hazırlanan 

ön proje formunun ve ön ihtiyaç prog¬ 

ramının Bayındırlık Bakanlığına gelmesi 

Teklifin Bakanlık tarafından incelenmesi, 

kesin ihtiyaç programının yatırımcı ku¬ 

ruluşla birlikte saptanması, alt yapı 

hariç inşaat süre ve maliyetinin, proje 
Bakanlık dışında yaptırılacaksa tatbikat 
projelerinin elde edilmesi için gereken 

proje süre ve ödeneği nin bulunması, yıllık 
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Faaliyet faaliyetin Mahiyeti Faaliyet İlişkisi 
(n) ( n - 1) 

Ödenelc dil imle riniü tayini ve arsa¬ 

sı olan konularda. ait bu bilgilerin işlen¬ 

diği ön proje formunun vize edilerek 

ilgili yatırımcı kuruluşa gönderilmesi, 1 

3 Bu ön proje formu ile birlikte yatı¬ 

rımcı kuruluşların DPT’na teklifleri¬ 
ni iletmeleri 1,2 

4 DPT tarafından tekliflerin incelenmesi 

ve değerlendirilmesi 3 

5 Sektörlerde kesinleşen programların 
DPT tarafından Yüksek Plânlama Kuru¬ 

luna sunulması. 4 

6 Yüksek Plânlama Kurulu teklifinin Bakan¬ 

lar Kurulunda görüşülmesi ve kesinlik 
kazanması, 5 

7 Bakanlar Kurulunda kesinleşen yatırım 

programının Bütçe-Plân Karma Komisyonu, 
Senato ve TBMM’nde görüşülmesi. 6 

8 Bütçenin kanunlaşması. 7 
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Faaliyet Faaliyetin Mahiyeti Faaliyet I„i,y.:ı^ı 

(n) _  ___   (n-1) 

9 Yatırımcı kuruluşların programa 

alınan projeleri ile ilgili ola¬ 

rak, İmar ve İskân Bakanlığından 
alacakları arsa tasdikli imar plan¬ 
larını, son bir yıl içinde Beledi¬ 

yelerden temin edecekleri imar du¬ 

rumu , arsa mülkiyet ve tahsis belge¬ 

lerini Bayındırlık Bakanlığına gön¬ 

dermeleri ve yer temini (kamulaştırma), g 
plankote, zemin durumu(sondaj) konu¬ 

larında adı geçen Bakanlıkla işbir¬ 
liği yapmaları. 

10 İnşaat için gerekli tüm tatbikat proje ve 
detayların , vaziyet plânının düzenlen¬ 
mesi. 9 

11 Keşif ve ihale evrakının hazırlanması 10 

12 Bir yıldan fazla sürede gerçekleşti¬ 
rilmesi öngörülen projeler için DPT*dan 
sari yetki alınması 11 

13 İhale olurunun alınması ve ihale tali¬ 
matının verilmesi 11, 12 

14 İlân ve ihale,ihale kararının Makam 
tarafından onayı 13 
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Faaliyet Faaliyetin Mahiyeti Faaliyet îlişl 
(n)   ,   , (n-1) 
15 Maliye Sahanlığının vizesi 14 

16 Sözleşmenin akdi 15 

17 Sayıştay tescili 16 

18 Yer teslimi ve inşaata başlanması 17 

19 Zorunlu proje değişiklikleri,kanuni 
fesih ve kasfiye gibi nedenlerle 

proje bedelinin revize edilmesi 18 

20 İnşaatın sona ermesi ve geçici kabul 19 

21 Yatırımeı kuruluşa devir ve teslim, 

kesin hesap 20 

22 Kesin kabul 21 

Özellikle bütçenin kabulünden sonra ikinci gecikme (17)nci 

aktiviteden sonra görülmektedir. Bu aktivite Sayıştayca 
yapılan vizedir. Bu tarihten sonra yine yukarıda neden¬ 
lerini belirttiğimiz hususlardan projelerde Önemli gecik¬ 

meler olmaktadır. Bununla ilgili bir örnek aşağıda veril¬ 

miştir. (A.Ü. Fen Fakültesi Sınai Kimya ve Astronomi 
Kürsüleri Binası projesi). 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ SINAİ KİMYA VE ASTRONOMİ 

KÜRSÜLERİ BİNASI 

A. Ödenekler Ve Harcamalar (Erogram) OOO TL 

Yıllar Pro.ie Toplamı Başlama Bitiş Harcama Ödene] 

1*6 8 6.564 1968 1969 - 1.500 

1969 6,000 1968 1970 1.500 1.500 

1970 6,564 1968 1971 3.000 3.100 

1971 6.564 1968 1971 5.264 1.300 

1972 •M - - - -

1973 700 1973 1973 — 700 

B* Proje Hazırlık Çalışmaları 

Başlama Bitiş Ödenek 
1. Mimari (Avan, Kat’i) ~/2/68 -/6/68 - (1) 
a. Mimari Tatbikat -/10/68 -/l/68 - (1) 
2. Mimari Tafsilat 21/7/70 18/10/70 76,661,78 (2) 
3. Betonarme 9/8/68 l/l/69 63,273.38 ^3) 
4. Tesisat, elektrik ~/6/68 -/4/69 - (1) 

(1) A,Ü, İnşaat Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. Bu nedeni 
gün olarak kesin başlama ve bitiş tarihleri verilememiştir. 

(2) İhale edilmiştir. Ancak ayrılan ödenekten A.Ü. Eczacılık 
Fakültesi için de harcama yapılmıştır. 

(3) İhale edilmiştir. 
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c. İnşaat Aşamaları 

I» Kısım İnşaatı ,.. 

1. Keşif - 1.500.000- TL 
İlâve Keşif - Yok 
İhale Tarihi - 16.7.1968 

Sayıştay Tescili - 13.8.1968 

İşin Bitimi - 26.1.1969 
Süre uzatımı - 15.8.1969 

Kesin Hakediş - 1.483.000 TL (Yuvarlak verilmiştir) 

(1) Ünit operasyon laboratuvarı (hangar) için 3 tohluk vinç 
istendiğinden çelik çatının betonarmeye çevrilmesi gerekmiş 
bu nedenle projede değişiklik yapılmıştır. 

II. Kısım İnşaatı 

1. Keşif 

İlave Keşif 

1* 
oplam 

İhale Tarihi 

Sayıştay Tescili 

İşin Bitimi 
Süre Uzatımları 

Kesin Hakediş 

5.340.000 U 

1.068.000 TL 

6.408.000 TL 

11.7.1969 

13.8.1969 

27.9.1970 

24.2.1971 (1) -^22.9.1972 (2) 

31.1.1972 (3) - 29.5.1972 (4) 
6.408.000 TL (Yuvarlak verilmiştir) 
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(i} Elektrik, kalorifer vo taoiaat Dro.jeleri ile detayların 
geç verin»©*-i 

(2) Öğrenci hareketleri ve teı^a rastlıyan aylar içinde inşaata 
devam edilememesi 

(3) Fakültenin keşif dışı istekleri, buhar kazanlnıh yanmasi, 
müteahhide Zamanında Ödeme yapılamaması, 

(4) Dosyasında bulunamadı. 

İkmal İnşaatı .. • 

1. Keşmf - 693.000 TL 

İlâve Keşif - 121.275 TL 

Toplam 814.275 TL 

İhale Tarihi - 8.5.1973 

Sayıştay Tescili -12.6,1973 

İşin Bitimi -22.9.1973 
Süre Uzatımı -10.11.1973 (1) 

Kesin Hakediş - 814.275 TL (2) (Yuvarlak verilmiştir.) 

(1) Yer teslimin.*;':Vi gecikmeler, ihtiyaç programında yer al¬ 
mayan istekler. 

(2) Henüz kesin değildir. Bu nedenle keşif toplamları esas 
alınmıştır, 

I. Kısım İnşaatı 1,483,000 E 
II, Kısım İnşaatı 6.408,000 E 
İkmal İnşaatı 814.275 E 
Toplam Maliyet 8.705.275 TL (Yuvarlak verilmiştir) 
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D» Açıklama Kotu 

2 
1968 yılında m si 8Ö0 TL üzerinden hesaplanarak 6,564.000 TL 
ödenek isteneli projeye Teşkilatımız tarafından aynı yıl için 

1500,000 Tt lık tahsis yapılmış ve iş hu toplam üzerinden 
ihalö edilmiştir^ 

1969 yılında proje aşağıda kayıtlı Ödeme dilimlerinegpre 
sari mukaveleye bağlanmıştır . 

1969 - 1.300.000 TL 

1970 - 4.040.000 TL 

1970 yılında sari inukaveleye bağlanmış bu pıqje için 4.040.000 TL lık 

bir ödenek ayrılması zorunlu iken, Teşkilâtımızca 940,000 TL nok

sanı ile 3.100.000 Tl tahakkuk ettirilmiş, bu nedenle müteahhit 
1.000.000 TL’na yakın bir işi yılı içinde yapamaz duruma düş

müştür. Öte yandan fiyatlardaki 1968 yılına göre yüzde 20'yi 
aşan artış sonrası, projenin öngörülen toplam içinde gerçek

leştirilmesinin mümkün olamıyacağı anlaşılmıştır. 

1971 yılında tahsis edilen 1.300,000 TL lık ödenek ise, 1970 

yılında yapılması gereken işlere harcanmıştır. Bu arada işi- --

lerdeki gecikme nedeniyle iş kış mevsimine kalmış, ışı kısmı
nın bitirilmesini sağlamak amacıyla 1.000.000 TL lık projeler 

arası bir aktarma teklifi yapılmıştır. Teklifle olur arasındaki 

sürede (22.9.191 - 5*H»197l) müteahhit 1970 yılından alacağı 
olan ve mukaveleye göre kendisine ödenmesi gereken 940.000 TL 

nın verilmemesi nedeniyle, olur çıkmadan işe başlamamakta 



ısrar ettiğinden, 1.000.000 TL.lık aktarmanın 130.449 *L#lık 
bölümü yılı içinde harcanamamıştır. 

1972 yilmda Fakülte tarafından bu.proje ile ilgili Teşkilâ¬ 
tımıza intikal eden bir teklif olmamıştır, İnşaat ancak, 1973 
yılı içinde tahsis edilen 700,000 TL lık ödenek ile bitiril¬ 
miştir. 

Kaynaks A.Ü# İnşaat Dairesi Başkanlığı 

Görüldüğü gibi, yatırım projelerinin hazırlanması, değerlen¬ 

dirilmesi ve uygulanmasındaki bugünkü onay aşamaları ve uygulama 
yetersiz kalmaktadır. Aksaklıkların giderilmesi için gerekli 

aşamalar ve bunların sıralanması, bunlar için ayrılması gerekli 
zaman konusunda aşağıdaki kısa öneri düşünülmüştür. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 
SINAÎ KİMYA VE ASTRONOMİ KÜRSÜLERİ 
BİNASI 

UY SULAMA 

I.KISIM 

İNŞAATI 

UYGULAMA 

I.KISIM 

İNŞAATI 

UYGULAMA 

İKMÂL 
İNŞAATI 

_8/ Bütçenin kanunlaşması 
1A/İhaLe tarihi 
yjy Sayıştay tescil: 
21/ işin bitimi 
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IV. SONUÇ VE ÖNERİLER * 

Toplumun sosyal yapısını biçimlendiren ve bu nedenle gelişmiş¬ 
lik düzeyini bir başka boyuttan yansıtan sağlık, eğitim, kültür 

konut gibi sosyal hizmetleri toplumun her katına süratle ve 

mümkün olan en yararlı biçimde ulaştırmak plânlı kalkınmanın 

temel ilkesi olmak durumundadır. Yüksek bir nüfus artış oranı 
hızlı şehirleşme, demografik hareketlilik ve benzeri önemli 

değişkenlerin birbirine oranla büyük farklılık gösteren pek 

çok bölgenin bütünleştirilmeğe çalabildiği bir ülkede bu amaca 
kısa dönemde ulaşmak oldukça önemli tekniklerin kullanılmasını 

ve tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Bu nedenle, bu alanda görev yüklenen tüm kuruluşların gerekli 
yere, ihtiyaç duyulan zaman süresinde ekonomik, sosyal ve 

kültürel koşullara uygun standartta bir hizmeti en düşük 

maliyetle götürmek şeklinde özetlenebilecek bu ortak amaç 

yönünde çabalarını yoğunlaştırmaları uzun dönemli bir pers¬ 
pektif içinde amacın gerçekleşme olanağını artıracaktır. 

Bu tür bir yaklaşımın gerçekleşebilmesi için alınması gerekli 
tedbirler gene plânlama aşaması, proje hazırlama ve değerlen¬ 
dirme aşaması ve projelerin uygulaması aşamalarında farklılık 

göstermek durumundadır, özellikle plânlama aşamasında alınması 
gerekli tedbir, sosyal sektörlerdeki yatırım gereksinmelerine 

mekân boyutu ile diğer sosyal ve ekonomik yatırımlar arasındaki 

bütünleşme boyutunun eklenmesidir. Başka bir anlatımla, ekonomik 

ve sosyal yatırımların bir demet halinde hazırlanması ve bun- 
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larm mekân içindeki dağılımlarının belirlenmesi gerekli 
olmaktadır. Bugünkü plân uygulama ve teknikleri çerçevesinde 
bölge ve fizik plânlaması yaklaşımını gerektiren bu tedbirin 
yürütülebilmesi için en ssmdaiı sektörlere mekân boyutunun 

kazandırılması zorurilüdür* Burada plânlama yaklaşımı açısından 
bir politik tercihin yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Ya bölge 

yaklaşımı, ya da mekân boyutunu içeren sektör mastcr plânları 
arasında yapılacak tercih (1) . Ancak konumuz daha çok proje 
hazırlanma ve değerlendirme aşaması ile sınırlı kaldığından 

bu konuda ayrıntıya girilmemiştir. 

Proje ihtiyaçlarının hazırlanması , bunların maliyet ve stan¬ 
dartlarının belirlenmesi ve plân hedeflerine uygunluğunun 

saptanabilmesi aşamasında ortaya çıkan darboğazların daha çok 
teknik ve zamanlama açısından olduğuna yukarıda değinilmişti. 

Bu konuda alınması gerekli tedbirlerden önce plânlama aşa¬ 
masında yukarıda önerilen tercihin yapılması ve bu tercihin 

gerektirdiği ön koşulların ve verilerin bu aşamaya intikâli 

gerekmektedir. Bu ön koşul ve verilere dayandırılacak ihtiyaç 
programlarının hazırlanması, bunların Devlet Plânlama Teşki¬ 
lâtına değerlendirmeye olanak verecek şekilde intikâli, ih¬ 

tiyaç programlarının plân ve program hedeflâriae uygunluğunun 
saptanması ve projenin teknik yönden hazırlanıp uygulamaya 

yöneltilmesi aşamasında aşağıdaki yeni düzenin plân ve program 
sistemine eşgüdümlü bir şekilde getirilmesi, önemli bir 
tedbir olarak düşünülmüştür. Özellikle uygulamadan elde edilen 

(D Master plân kavramı 
Ü.B.Y.K.*P* da getiril¬ 
miş bulunmaktadır. Ancak 

bu konunun uygulanması 

henüz somut bir biçimde 

ele al mamamı ş 11 r. 
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ve yukarıda ayrıntılı bir şekilde değinilen bu aşamada pro.-ie 

hazırlanmasıyla plânlama süreci arasında gerek zaman, gerek 
teknik yönden bir eşgüdümün bulunmadığı gözlenmiştir. Bu 
öneri, eksikliği duyulan ve projelerin her yöndeki niteliğini 

geniş ölçüde zedeleyen eşgüdümü plânlama prosesine yerleştir¬ 
meyi amaçlamaktadır, 

la) İhtiyacın Saptanması Ve İhtiyaç Programın iri, Bazirianması 

Bu aşamadet icracı kuruluş uygulamak istediği bijr projeyi ihtiyaç 

programı düzeyinde teknik kuruluşunun onaylıyacağı inşaat ve teç - 

hizat programı olarak hazırlıyacaktır. Böylece; 

1, Bu ihtiyaç programında belirtilen projenin genel hedeflere 

uygunluğu ve yeterliliği incelenebilecektir, 

2, İhtiyaç programı alanları kapsadığından, birim standartlarla 
ilgili inceleme yapılabilecektir. (Malzeme ve maliyet standart¬ 

ları ileriki aşamalarda ve özellikle teknik projesinin hazır¬ 
lanmasında dikkate alınmalıdır.) 

3, Proje ile ilgili teçhizat ve işletme sorunları incelene¬ 
bilecektir, 

b) İhtiyaç Programının Onaylanması 

1. Bu ihtiyaç programının Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından 
herhangi bir zamanda onayı sağlanacaktır. Bu başvurmadan iti¬ 
barın belirli bir süre konması yararlı olacaktır. 
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2. Bu onay projenin herhangi bir yıllık pr^ram&a pjrssnöip. 

olarak projenin gerçekleştirilmesi taahhüdü anlamına gele¬ 
cektir, 

3* Bu onay icracı kuruluşun bu proje için gerekli arsayı 
alabilmesi bakımından transfer tahsisi yaptırabilmesini 

sağlayacaktır. Bu anlamda ihtiyaç programının yapılmasından 
itibaren bir mali yıl geçmesi gerekmektedir. Hazır arsa durum¬ 

larında ise b u kayıp olmaksızın sonraki aşamalara geçiş sağ¬ 
lanmalıdır, Öte yandan şehircilik ölçeğinde yapılacak çalış¬ 
malar ileride işletme ve diğer şehir ölçeğindeki aksaklıkları 
ortadan kaldıracaktır. Arsanın alınması ile tatbikat projesi 

aşamasına gelinmiş olacaktır, 

e) Tatbikat Projelerinin Hazırlanması 

Proje onayını ve arsayı sağlıyan kuruluş, projeyi yapacak veya 
yatırımı kendi adına gerçekleştirecek kuruluşa başvuracaktır. 

Böylece daha önce pratikte yapılan çalışmalara ve teorik olarak 
geliştirilen (TBTAK-YAE) standartlara uyularak hazırlattırı¬ 
lacak avan kafi ve tatbikat projelerinin bitmiş olması maliye¬ 

ti belirleyecek ve artık inşaata geçmek üzere herhangi bi* 

engelin kalmaması sağlanacaktır, 

d) Devlet Plânlama Teşkilâtı Tarafından Yapılacak Birinci 
Değerlendirme 

Yukarıdaki aşamaları tamamlamış olan kuruluş, sonuçlarla birlikte 
Devlet Plânlama Teşkilâtına başvuracaktır. Bir yıl sonraki yıllık 
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programa projenin alınması amacıyla yapılan bu başvurmanın 

halen yapılan program tekliflerinden farklı bir anlamı vardır. 

Bu teklifte daha önce ilke olarak onaylanan projenin bu kere, 

inşaat standartları ve malzemeleri, inşaat programı, hizmete 

almış süresi ve yıllara göre yapılacak harcamaları incelene¬ 

bilir bir durumdadır. Buna göre yapılan incelemelerde inşaat 
standartları, projenin diğer nitelikleri ve inşaat programı 
bakımından Devlet Plânlım a Teşkilâtı tarafından yapılması 
istenen değişiklikler, projenin Devlet Plânlama Teşkilâtından 
geri alınması yoluyla ve yine kesin olarak yapılacaktır. Bu 

değişikliklerin tamamlanması ile proje yıllık programlara gir¬ 

meğe hazır duruma gelecektir. 

e) Projenin fıllık Programa Kabulü 
- -

Buna göre yıllık programın hazırlanma döneminde, her icracı 

kuruluş elindeki önceki aşamaları tamamlanmış projeler ile 

yıllık program teklifini toplu olarak sunacaktır. Devlet 

Plânlama Teşkilâtı konu ile ilgili toplam tahsisler ışığında 
yıllık programları kesinleştirecektir. 

Böyle bir uygulama,'son aşamadaki işlem dışında, belirli 

tarihlerle sınırlı olmamalıdır. Böylece arsa, proje v.s. 

konusunda ayrı özellikteki projelerin bağımsız olarak hızlı 

veya yavaş geliştirilebilmesi esnekliği sağlanmalıdır. 

Öte yandan yukarıdaki uygulama mevcut sınırlamaları zorlar: İl¬ 
sizin yapılabileceği gibi, belirli değişikliklerle ayrığa 

işlerlik kazanabilir. 
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Yıllık programlarda Plânda belirtilen tahsislerin yapılamaması, 

buna göre hazırlanan projeler toplamından bijr kısmının sonraki 

programlara kalması sonucunu doğurabilecektir. îcracı kuruluş¬ 
ların hazırlıklarını Plân esaslarına göre yapmaları halinde, 
yâ. bir kısım projenin sonraki yıllara kalması ve böylece yeniden 

keşif v.s. güçlüklerinin çıkmasını, öte yandan aynı sayıda 

projehin daha küçük dilimlerle programlara alınması ve böylece 
inşaatın uzun süreye yayılmasından doğan maliyet artışlafıhi 
getirebilecektir. 

Mevcut yasal sistem içinde ihale işlemleri saman bakımından 

sürekli olarak sorunlar doğurabilecekdurumdadır. Parklı yatı¬ 
rımcı kuruluşların farklı inşaat düzenleri içinde olmaları 

durumu daha karıştırmaktadır. Bu anlamda bununla ilgili ku¬ 

ralların yeniden düzenlenmesi, bu konuda yeni katkılarda 

bulunabilecektir» 

İcracı kuruluşların öngörülen p1ânlama-araş 11rma-ko o rdinasyen 
ünitelerine işlerlik kazandırmaları halinde, yukarıda sayılan 

sorunların daha az güçlük çıkarıcı ve daha hızlı bir biçimde 

gerçekleştirilmesi olanağı doğacaktır. 

Ayrıca inşaat ve birim maliyetleri konusundaki araştırmaların 

icracı kuruluşların da katılacağı bir biçimde geliştirilmesi, 
konuya işlerlik ve hız kazandıracaktır. 

Söz konusu eşgüdümü sağlayacak bu önerinin programlama prose¬ 

sinde benimsenip uygulanması, projelerin gerçekleşme aşamasında 

da önemli bir değerlendirme sistemini gerekli kılmaktadır. 
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Bu değerlendirme sürekli olarak eşgüdümü engelleyen darboğazları 
saptayıp bir feed-back mekanizmasıyla (geriden besleme)sist^.in 
değişen koşul ve zorunluluklara yeniden uyumunu sağlıyacak 
nitelikte olmalıdır* 

Bu sistemin yürütülebilmesi için gerekli ön koşullar, şöylcöo 
sıralanab ili r: 

1. Yatırımcı kuruluşların uzun dönemli faaliyetleri için gerekli 
kaynak tahsislerinin minumum ve maksimum tavanlarının plânlama 
sürecinden intikali. 

2. Plân ve Programlarda verilen hedefler ışığında uzun dönemli 
gelişme plânlarını ve buna paralel olarak yatırım programlarını 
hazırlamalarına imkân vermek üzere kuruluşlara, belirli bir 
projeye bağlanmamış global araştırma—etüd ödenekleri tahsis 
edilmesi. 

3. Yatırımcı kuruluşların bu veriler, çerçevesinde ihtiyaç prog¬ 
ramlarının düzenlenebilmesinde kaynak eşkil edecek tasarı çalış¬ 
maları yapması (proje stokları) 

4* Bu amaçla bütün yatırımcı kuruluşlar bünyesinde yeteri kadar 

teknik eleman ve programcı ile güçlendirilmiş Plânlama birimleri 
kurulması ve kamu yatırımlarının uygulayıcısı durumunda olan 

Bayındırlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtının geleneksel 
tutumunu terkedebilecek yeni yöntem ve gereklere ayak uydura¬ 

bilecek bir bünyeye kavuşturulması. 

5* Alternatif tasarım ve projeler üzerinde çalışma olanağı ve 

atmosferini yaratacak her çeşit eğitim, organizasyon, mali ve 
teknik yardımın uygulayıcı kuruluşlara sağlanması. 
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