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TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
İnşaat sektörü diğer sektörlerle olan yakın bağları, diğer sektörlerde iş hacmi yaratma
kapasitesi, istihdam üzerindeki olumlu etkisi ve ihraç edilebilir bir hizmet olmasıyla
ülke ekonomilerinin omurgalarındandır. Ayrıca inşaat sektörünün faaliyet sahası
toplumun bütün ekonomik ve sosyal hayatının geçtiği mekanları oluşturmaktadır.
Günümüzde küreselleşme olgusuyla birlikte inşaat sektörü tüm dünyada yaşanan
ekonomik faaliyet, teknolojik gelişmeler ve siyasi arenadaki değişimlerden önemli
ölçüde etkilenmektedir. Her ülke küresel pazarlarda kendi inşaat sektörünün daha
fazla pay kapması için çeşitli yaklaşımlar sergilemektedir.
Türk İnşaat Sektörü geçmiş dönemlerde çeşitli krizler ve deprem sebebiyle sürekli
küçülmüş, ekonomi içinde oynadığı rol arzu edilenden çok uzak kalmıştır. Türk
İnşaat Sektörünün arzu edilen bir seviyeye gelmesi için önümüzdeki dönem iyi
anlaşılmalıdır. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomik ve sosyal hayatındaki en
büyük etken olacak Avrupa Birliğine giriş süreci bu sebeple çalışmanın odağında yer
almıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde böyle bir çalışmanın yapılmasına neden ihtiyaç
duyulduğu ve çalışmanın kapsam ve sınırları anlatılmıştır.
İkinci bölümde dünyada inşaat sektörünün geleceğine dair yapılmış farklı çalışmalar
incelenmiştir. Çalışmalarda ülke inşaat sektörlerinin gelecek stratejisi oluşturulurken
kullanılan farklı yöntemler ve içerikler olduğu gözlenmekle birlikte AR-GE,
teknoloji kullanımı, yeni elde etme yöntemlerinin kullanılması, işgücünün
geliştirilmesi gerektiği ve şantiye dışı imalat oranının artırılması gerektiği başlıkları
ön plana çıkmaktadır.
Üçüncü bölümde Türk İnşaat Sektörü'nün şimdiki durumu ve gelecek planlamasıyla
ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Türk İnşaat Sektörü'ne dair farklı çalışmalarda
tespit edilen sorunlar benzerlik taşımaktadır. Son yıllarda sektörü performansını
belirleyen en büyük etken makro ekonomik değerler ve ülkenin içinde bulunduğu
ortam olmuştur. İnşaat sektörü temsilcileri kamudan pek çok alanda düzenleyici
çerçeveyi yeniden ele almasını istemektedir.
Dördüncü bölümde Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Türk İnşaat Sektörü'ne etkisi
olacak konu başlıkları incelenmiştir. Bu başlıklar CE işareti, çevre, eğitim-öğretim,
kamu alımları, iş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı, altyapı ve enerji

ix

etkinliktir. Bu başlıklardan gerekli görülenler hakkında kamunun uyuma yönelik
yapmakta olduğu çalışmalar da aktarılmıştır.
Son bölümde ise önceki üç bölümden elde edilen bilgiler, odak noktasında Avrupa
Birliği süreci olmak üzere bir araya getirilmiştir. Türk İnşaat Sektörü'nün sahip
olduğu potansiyeli yakalaması için, inşaat sektöründeki pek çok olguyu bir arada
değerlendirebilecek, inşaat sektörünün farklı kesimlerden temsilcilerini temsil
edebilecek, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde liderlik rolü üstlenecek ve aynı
zamanda uygulamaya yönelik faaliyetlerde de bulunacak bir üst yapıya ihtiyaç
duyulmaktadır.

x

AN EVALUATION OF TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY
FOCUSING ON EUROPEAN UNION COHESION PROCESS

SUMMARY
Construction industry is one of the backbones of the economy with its close bonds
with other industries, capacity to trigger other industries, positive impact on
employment and as an exportable service. Also the output of the construction
industry is living spaces where the whole economic and social life is happening.
With increasing globalization construction industry is affected dramatically from all
economic activities, technological developments and political changes. In this
situation every country is trying to get more in international markets.
In last decade Turkish Construction Industry has shrinked for long time because of
some crisis and earthquake and couldn't play its critic role for Turkish economy. To
develop and improve Turkish Construction Industry new decade has to be understood
well. Such a study will be done in the thesis by focusing on Turkey's membership
process of European Union as the main variant affecting the economic and social life
of Turkey.
In the first part of the thesis the reasons of making such a study explained and the
limits of the study is expressed.
In the second part various studies about the future of the construction industry from
all around the world is examined and summarized. Although some different points
both in methodology and subject is seen in these studies some common points also
exist. In all of the studies it is seen that subjects about R-D, technology use,
assigning new procurement methods, imply on the development of workforce and
applying off-site production has priority.
Third part is about examining the studies about the current situation and future plans
of Turkish Construction Industry. Problems of Turkish Construction Industry
observed in different studies are same. The situation of Turkey and some macroeconomic values affected the performance of Turkish Construction Industry in recent
years. Construction Industry demands new regulatory environment from government
in various areas.
Fourth part is about understanding the impact of Turkey's membership process in
European Union. Those main headings are, CE marking, environment,
education&training, public procurement, right of establishment and free movement
of services, infrastructure and energy efficiency. Activities made for cohesion by
government is also expressed for some key headings.

xi

In conclusion the data coming from previous parts is gathered by focusing on
Turkey's membership process in European Union. To achieve a more powerful
Turkish Construction Industry, a structure must be organized to evaluate various
impacts on industry, to represent different players in the industry, having a leadership
role in Turkey's membership process in European Union and also have activities
about improvements of the industry.
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1.

GĠRĠġ

1.1

ÇalıĢmanın Arka Planı

Tüm dünyada yaşanan ekonomik faaliyet, küreselleşme ve teknolojideki yeni
gelişmeler ve siyasi arenadaki değişimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Hızla
değişen küresel pazarlarda her ülke kendine daha fazla pay kapma mücadelesi
yapmaktadır. Bu yarışta kendini sürekli yenileyebilen, değişimlere zamanında yanıt
verebilen, her şeyden önemlisi potansiyel değişimleri önceden tahmin ederek
önlemlerini alabilenler ayakta kalabilecektir.
İnşaat sektörü de yaşanan bu hızlı değişimden etkilenen ve önümüzdeki dönemde
daha da etkilenecek sektörlerin başında gelmektedir. İnşaat sektörü ülke
ekonomilerine önemli katkı yapan sektörlerdendir. Gayri safi milli hasıladaki payına
bakıldığı zaman inşaat sektörünün gelişmekte olan ülkeler için lokomotif bir sektör
olduğunu görebiliriz. Sektörün ekonomiye dolaylı dolaysız katkısı, imalat ve maden
sektörleriyle olan yakın ilişkisi, istihdam sağlayıcı özelliği ve ihraç edilebilen bir
hizmet olması önemini gösteren özellikleridir. İnşaat sektöründeki gelişme ve
büyüme yakın ilişkide olduğu diğer sektörlerde de gelişme anlamına gelmektedir.
Aynı şekilde, inşaat sektöründeki sıkıntı ve küçülme hem diğer sektörlerde küçülme
hem de istihdamın azalması, işsizlik demektir. İnşaat sektörü bu diğer sektörlerle
olan yakın ilişkisi nedeniyle makro ekonomik dengelerde önemli bir gösterge olarak
kabul edilmektedir.
Ülkemiz inşaat sektörü son dönemde yaşanan ekonomik kriz, deprem ve bankacılık
krizi gibi sebeplerden dolayı darbeler almış, uzun yıllar boyunca sahip olduğu gücü
kaybetmiştir. Son dönemde toparlanma görülse de yaşanan olumsuz dönem inşaat
sektörünün önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Önümüzdeki dönemde de böyle
sorunların yaşanmaması için inşaat sektörü planlarını yapmalıdır. Bu planlar küresel
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çerçevede rekabet edecek bir inşaat sektörü hedefiyle yapılmalı, iç ve dış çerçevede
sektörü etkileyecek faktörler belirlenmelidir.

1.2

ÇalıĢmanın Amacı

İnşaat sektörünün gelişimi, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı yapan,
ekonominin gelişmeye paralel olarak ihtiyaç duyduğu alt yapı ve bina talebine cevap
verebilen bir inşaat sektörünün yönetilmesi ve tartışılması sürecini içermektedir. Bu
talep içerisinde yapı malzemeleri, tasarım, proje yönetimi, dokümantasyon, yapım,
insan kaynakları, finansman gibi pek çok farklı başlık bulunmaktadır. Bütün bu
ihtiyaçları karşılayabilmek ve bu hizmetlerin gelişiminin, daha verimli şekilde nasıl
yapılabileceğini öngörebilmek için yabancı ülkelerde bir takım çalışmalar
yapılmıştır. Aynı şekilde bunların tümünü tek bir çatı altında toplayan ve tek belge
halinde sektöre hedef ve vizyon gösteren stratejik planlama çalışmaları da
yapılmıştır.
Bu çalışmalarda her ülke yeni dönemde kendi sektörleri için fırsat ve tehditleri
değerlendirmekte, sektörlerini daha güçlü hale getirmek için planlama yapmaktadır.
Benzer şekilde uluslararası platformda rekabet etme hedefindeki Türk inşaat
sektörünün de güçlü ve zayıf yanları, tehdit ve fırsatları vardır. Bu özellikler sektörün
rekabet gücünü belirlemektedir.
Çalışmanın amacı Türk inşaat sektörünün küreselleşmesi sürecinde yabancı ülkelerin
yaptığı vizyon ve stratejik planlama çalışmalarının Türk inşaat sektörü çerçevesinde
incelenmesidir. Benzer şekilde son dönemde Türk inşaat sektörüne yönelik olarak
yapılmış vizyon çalışması, stratejik planlama gibi çalışmalar da incelenecektir.
Ayrıca önümüzdeki dönemde Türkiye‟nin ekonomik ve sosyal hayatında büyük
değişimler yapması beklenen Avrupa Birliğine katılım sürecinde sektörü ilgilendiren
başlıkların da mercek altına alınması amaçlanmaktadır. Çalışma, “dünyada inşaat
sektörlerinin var olan sorunlarını çözmek, stratejik planlama yapmak ve kendi
sektörlerini daha rekabetçi hale getirmek için yapılan çalışmalar nelerdir?”, “ Türk
inşaat sektörünün AB sürecinde yaşayacağı sorunlar, fırsatlar, tehditler neler
olacaktır?” , “Türk inşaat sektörünü daha rekabetçi bir hale getirmek için yapılacak
çalışmalarda nasıl bir yol izlenmelidir?” sorularına cevap ararken Türk İnşaat
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sektörünün yapısı, sorunları, uluslararası piyasadaki mevcut konumu gibi inşaat
sektöründeki değişimlerin Türk müteahhitleri üzerindeki etkisi gibi başlıkları
inceleyecektir.

1.3

ÇalıĢmanın Yöntemi, Kapsam ve Sınırları

Çalışmada yöntem olarak yurtdışında ve yurtiçinde inşaat sektörüne yönelik yapılan
çalışmalar incelenmiştir. İncelenen çalışmalar tez kapsamında aktarılırken çalışmalar
ana yapılarına sadık kalınarak özetlenmiştir. Bu sayede çalışmaları gerek yöntem
açısından yansıtmak, gerek olabildiğince farklı yaklaşım ve içeriği görüntülenmek
ayrıca yapılış şekli aktarmak da hedeflenmiştir. Daha sonra her bölümün sonunda o
bölümle ilgili genel yorumlar yapılmıştır. Beşinci bölümde incelenen çalışmalar bir
matris yardımıyla değerlendirilecek, altıncı bölümde ise her üç bölüm sonundaki
yorumlara ve değerlendirme kısmına dayanılarak Türk İnşaat Sektörü'nün
küreselleşme ve AB perspektifi ile ilgili yorumlar yapılacaktır.
Bu yöntemin seçimindeki amaç, farklı nitelik ve içerikteki çalışmaları seçerek ve
yansıtarak konuyla ilgili olabildiğince geniş bir perspektif sunmaktır.
Çalışmaların incelenmesi ve özetlenmesi sayesinde sektör katılımcılarının ve
aktörlerinin sektöre dair görüşleri yansıtılmıştır. Bu şekilde sektörün önümüzdeki
dönemde ele alacağı belli başlı konu başlıkları ortaya konulmuştur. Benzer şekilde
yurtdışı inşaat sektörlerinin de gündeminde olan konu başlıkları göz önüne
getirilmiştir. Son bölümde yer alan AB perspektifiyle ilgili ana başlıklarda
değerlendirildikten sonra bulgular yan yana getirilecektir. Bir anlamda inşaat
sektörünün ülkemizdeki ve dünyadaki gündem maddeleri bir arada sunulmuş
olacaktır.
Tez kapsamında birinci bölümde İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri
ve Avrupa Birliği bünyesinde yapılan ana çalışmalar incelenecektir. İkinci bölümde
ise son dönemde Türk inşaat sektörü konulu değerlendirme çalışmaları, stratejik
plan, vizyon ve genel rapor çalışmaları incelenecektir. Üçüncü bölümde ise Türk
ekonomik ve siyasi hayatında istikrar, büyüme ve gelişme açısından ana dinamik
olan AB üyeliği perspektifinden hareketle, Türk inşaat sektörü açısından AB üyeliği
ile ilgili ana başlıklar incelenecektir. Ayrıca bu süreçte inşaat sektörü ile ilgili AB
3

uyum ve hedef çalışmalarını yapmaktan sorumlu kamu kurumlarının çalışmalarına da
değinilecektir. Tez çalışması sırasında ana kaynak olarak özetlenen çalışmalar
kullanılmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği komisyonunun ilgili direktif, yasa ve
politikalarını içeren belgeleri incelenmiştir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın ve
DPT'nin konuyla ilgili birimleriyle diyalog kurulmuş, çalışmaları hakkında bilgi
alınmıştır.
Tez kapsamında incelenen çalışmaların çeşitliliğine bakıldığında AB perspektifi
açısından Türk inşaat sektörünün ulusal ve uluslararası platformda panoraması
sunulmuştur.
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ĠNġAAT SEKTÖRÜNÜN GELECEĞĠNE YÖNELĠK DÜNYADAN

2.

ÇALIġMALAR

Dünya inşaat sektörü son yıllarda inişli çıkışlı bir görünüm sergileyerek zaman
zaman daha önce ulaşılmamış boyutlara yükselirken zaman zaman da uzun dönemli
durgunluk devreleri geçirmiştir. 1999 yılındaki hızlı büyümeden sonra 2000 yılında
inşaat sektörü %6 küçülmüştür. Bu durum 2001 ve 2002 yıllarında da devam etmiş
ve Pazar 1999-2003 arasında %20 oranında küçülmüştür. 2003 yılından itibaren
sektör toparlanmaya başlamıştır.
Dünya inşaat sektörünün toplam üretimi yıllık 3 trilyon doları bulmaktadır ve
üretimin %72'si 10 ülkede gerçekleştirilmektedir. AB üyesi ülkelerde ise bu üretimin
%30'u gerçekleştirilmektedir. [1]

1990 Yılında Uluslararası ĠnĢaat Sektöründe Müteahhit
Firmaların Ülkeleri Bazında SözleĢme Tutarları
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ġekil 2.1.: 1990 Yılında Uluslararası İnşaat Sektöründe Müteahhit Firmaların
Ülkeleri Bazında Sözleşme Tutarları [5]
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Her geçen yıl ülkeler büyüklüğü yukarıda verilen dünya inşaat sektörü piyasasından
daha fazla pay alabilmek için çalışmaktadır. Çalışmalarda ülke veya birlik inşaat
sektörlerinin geleceğine yön verebilmek, şekillendirmek, var olan sorunlara çözüm
getirmek arzulanmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmalardaki ana hedef ise inşaat
sektörlerinin rekabet güçlerinin nasıl artırılabileceğini bulmaktır.
Bütün dünyada inşaat taahhüt sektörü devlet tarafından desteklenmektedir. Çünkü
inşaat sektörü ülkelere istihdam sağlayıcı ve döviz getirici özelliğe sahiptir. Ayrıca
ekonominin işlerliğini sağlamada, enflasyon ve durgunluk ile mücadelede bir yöntem
olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Yurtdışına müteahhitlik hizmeti vermek, ülke
kaynaklarından müşavirlik, banka ve sigorta hizmetleri, yapı malzemesi ve
elemanları, ekipman, çalışan işgücünün çeşitli ihtiyaçları gibi çok çeşitli ülke
kaynaklarının da kendisine pazar bulması demektir.[2]
Ekonomiler için hayati önemi olan inşaat sektörüne yönelik devletlerin politikaları
bulunmaktadır. Bu politikalar kapsamında inşaat sektörünün daha rekabetçi ve güçlü
hale gelmesi için kamu kurumları veya meslek örgütü gibi organlar aracılığıyla
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Bu bölüm kapsamında ABD, Avustralya, İngiltere ve AB bünyesinde, kendi inşaat
sektörlerinin rekabet gücünü artırma hedefiyle yapılan çalışmalar incelenecektir. Bu
çalışmaların incelenmesindeki amaç, küresel bir oyuncu olarak rol alması beklenen
Türk inşaat sektörünün rekabet edeceği ülkelerin kendi rekabet güçlerini artırmak
için yaptıklarını öğrenmektir. Bu sayede yabancı inşaat sektörlerinin kendilerine
nasıl bir vizyon çizdikleri, ilerlemeyi hangi alanlarda yapmak istedikleri ve rekabet
güçlerini artırmak için hangi tedbirleri aldıkları ortaya konulmuş olacaktır.
İncelenen çalışmaların içinde vizyon çalışması, genel rapor ve rekabet gücünü artırıcı
çalışmalar vardır. Çalışmalarda bu anlamda çeşitlilik sağlanmış ve farklı
perspektiflerden inşaat sektörlerinin geleceğine ve ilerlemesine dair yapılan
çalışmalar incelenmiştir. İncelenen çalışmaların seçiminde; kapsam ve sınır, yöntem,
çalışmayla ilgili sorumlu kurumlar, çalışmadan sonraki süreçlerin takibinden sorumlu
yapılar anlamında da çeşitlilik gözetilmiştir.
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2.1

Avustralya

Bu kısımda Avustralya'da inşaat-emlak sektörüne yönelik yapılan "Construction
2020" [3] başlıklı vizyon çalışması incelenecektir. Pek çok ülke, kendi gelişimlerini
sağlamak için geleceğe bakmanın önemini kavramıştır. 30'un üzerinde ülke, ulusal
gelişim politikasının veya sektöre yönelik çalışmaların kapsamında öngörü
çalışmalarını

tamamlamıştır.

2004

yılında

hazırlanan

"Construction

2020,

Avustralya'nın İnşaat ve Emlak Sektörleriyle İlgili Vizyon" çalışması güncelliği ve
vizyon hedeflerine yönelik getirdiği uygulama hedefleri ile incelenmeye değer
bulunmuştur.
İnşaat-emlak sektörü kendi operasyon alanı ve diğer sektörlere olan etkisiyle
Avustralya üretiminin %14,4'ünü teşkil eder. Ülke gayri safi yurtiçi hâsılatındaki
payı ve genel istihdamdaki oranı açısından önemli olan inşaat-emlak sektörünün
küreselleşme, teknolojik gelişme, çevresel faktörler ve Avustralya'nın ekonomik
yapısındaki değişimlere ve gelişmelere paralel olarak gereken cevabı vermesi
hedeflenmiştir. Sektörün Avustralya ekonomisine olan katkısını artırmak ve yeni
fırsatlar yakalayabilmek için ortaya çıkan yeni sorunlara yeni bakış açıları
getirilmiştir.
Vizyon çalışması Cooperative Research Centre(CRC) for Construction Innovation
tarafından hazırlanmıştır. Bu kurum, Avustralya'nın ulusal bir araştırma, geliştirme
ve uygulama kurumudur ve gayrimenkul, tasarım, inşaat ve tesis yönetimi
sektörlerinin

ihtiyaçları

üzerinde

odaklanmıştır.

2001

yılında

Avustralya

Hükümetinin genel programı çerçevesinde Brisbane Queensland Teknoloji
Üniversitesinde kurulmuş ve inşaat sektörüne yönelik anahtar teknolojileri, araçları
ve yönetim sistemlerini geliştirmeyi amaç edinmiştir..
Raporda baz olarak Kasım 2003 - Şubat 2004 arası Avustralya inşaat sektörünün
geniş katılımının sağlandığı atölye çalışmaları ve sektör aktörlerinin katıldığı 2020
yılı vizyonlarının sorgulandığı anket çalışması alınmıştır. Katılımcılar aynı zamanda
hayallerini ve korkularını da aktarmıştır. Sektörün geleceğe hazırlanmasını sağlamak
için yapılan Construction 2020'de 9 ana vizyon vardır. Bu vizyonlardan 9.'su
çalışmanın odak noktasıdır.
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1-

Çevresel sürdürülebilir inşaat

2-

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak.

3-

Gelişmiş iş çevresi

4-

Emeğin geliştirilmesi ve refahı

5-

İnşaat için bilgi ve iletişim teknolojileri

6-

Tasarım, imalat ve operasyon için sanal modelleme

7-

Şantiye dışı imalat

8-

İnşaat ürünlerinin gelişmiş imalatı

9-

Avustralya'nın AR-GE'de liderliği

Vizyon çalışması çerçevesinde yapılan araştırmalar sonucunda sektörde ilerleme ve
sürdürülebilirliğin AR-GE sayesinde sağlanabileceği belirlenmiştir. Sektördeki bütün
katılımcılar da Avustralya'nın araştırma ve ilerlemedeki liderlik hedefi çerçevesinde
sürekli geliştirme yapılması yönündeki arzularını ortaya koymuştur.
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Emlak ve ĠnĢaat Endüstrisini Etkileyen Global Trendler
Yüksek seviyelerdeki ulusal güvenlik
Küçültülmüş bilgisayar hacimleri
Bilgisayarların arttırılan gücü

Global Trendler

Manüel inşaatçılıktan uzaklaşma
Yeni malzemeler
Artan iş becerileri ve endüstri kapasitesi
Endüstrinin artan globelleşmesi
Bilgi paylaşımı
Demografik kalıpların değişmesi
Bilgisayar ve komünikasyon teknolojileri
Sürdülebilir kalkınma için hassasiyet
0

10 20 30 40 50 60 70 80

ġekil 2.2: Avustralya İnşaat ve Emlak Endüstrisini Etkileyen Küresel Trendler [3]
İnşaat-emlak sektöründe etkin olan bazı temalar ülkedeki diğer sektörlerin gündemini
de etkilemektedir. Sektörlere etki eden ancak kontrol altına alınamayan temalar
şunlardır:


İş çevresinin küreselleşmesi



Demografik değişim



Şehir hanelerinin ve şehirleşmenin gelişmesi



Çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği



Gelişmiş hayat kalitesi



Yeni malzemeler ve teknolojiler



Bilişim, bilgi yönetimi ve iletişim teknolojileri
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Yönetim ve düzenleme



Açıklık ve güvenlik

Yukarda sıralanan bu değişkenlerin yarattığı sorunlara ve yeni ortama yönelik çeşitli
çözüm önerileri ana hatlarıyla aşağıda sıralanmıştır.


Çevresel sürdürülebilirliğin gelişiminin kıyaslamalarla düzgün şekilde
değerlendirilmesi



Maliyet ve performansın dahil edildiği bütün hayat yönetimi.uygulamasına
geçilmesi



Daha az münakaşacı iş elde etme yöntemleri ve adil risk dağılımı



Daha yüksek performans için mevcut bina ve altyapının geliştirilmesi



Daha verimli çalışma ve performans için bilgi ve iletişim teknolojilerinin
geliştirilmesi



Elde etme ve performans verimliliğini artırmak için gelişmiş tedarik zinciri
yönetimi



Kaliteyi artırmak ve inşaat süresini kısaltmak için parçaların pre-cast üretimin
artırılması



Gelişmiş şantiye koşulları sağlanması



Geniş yetenek havuzu ve gelişmiş yetenek düzeyleri oluşturulması



Gayrimenkul yatırımı ve üretimi için gelişmiş finans ve iş ortamı



Gelişmiş uluslararası rekabetçilik.



Müşteri istek ve ihtiyaçlarını daha sistematik gerçekleştirilmesi



Yeni malzeme ve imalat teknolojileri kullanımı
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Endüstrinin katılımıyla uygulamalı AR-GE çalışmaları yapılması

Yukarıda sıralanan bu uygulamalar aşağıdaki durum tespitlerine de dayanmaktadır.


İnşaat-emlak sektörü bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kendisini
dönüştürememiştir, ancak istek ve iş avantajları tanımlanırsa potansiyel
vardır.



Sektörün, bilgi ve iletişim teknolojileri ve yönetimin anahtar alanlarında üst
düzey beceriye ihtiyacı vardır.



Şantiyedeki işçilerin durumu ve imajı kötüdür.



Sektör, müşteri ihtiyaç ve isteklerini daha iyi karşılayan teslim sistemlerine
ihtiyaç duymaktadır.



Bilinç düzeyi artmış bir toplum doğal ve yapılı çevre arasındaki arayüze daha
duyarlı olacaktır.



AR-GE yürüten kurumlar ve sektör temsilcileri geçmişte yeteri kadar işbirliği
yapmamıştır.

Avustralya'da inşaat ve emlak sektörlerine yönelik kamu-özel sektör işbirliğinde
sektörün performansını artırmak için 1990 yılından sonra herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. "Construction 2020" vizyon çalışması ile endüstri ve araştırmacılar
arasında ülke çapında doğrudan ilişki kurulmuştur ve en iyi uygulama hedefi
çerçevesinde harekete geçilmiştir. Her bir vizyonun aynı başlıklar altında incelendiği
çalışmada, vizyonların tespitinden başka onlara ulaşmadaki engeller de tanımlanmış
ayrıca

belirlenen

vizyonu

gerçekleştirme

yolunda

eğitim

ve

uygulamalı

araştırmaların sektöre nasıl yardımının dokunacağı da anlatılmıştır.
2.1.1

Avustralya'nın AR-GE liderliği

İnşaat sektörü, hükümet ve araştırma arasında kurulacak üçlü işbirliği ile Avustralya
İnşaat Emlak Sektörüne gerçek değerini kazandıracak ulusal AR-GE kapasitesine
erişilmesi hedeflenmektedir.
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İnşaat sektörü Avustralya ekonomisinin omurgasını oluşturur ve sektörde zaman,
kalite, maliyet gelişimi sağlanırsa ekonominin geneli de gelişme gösterecektir.
Ayrıca AR-GE yatırımının firmalara, sektöre ve ekonomiye dönüşü ispatlanmıştır.
1980‟lerden beri parçalı rekabetçi zihniyetle yapılan AR-GE çalışmaları ülke bazında
yapılırsa bir sinerji oluşacak ve çıktılar zenginleşecektir.
AR-GE çalışmalarında mevcut durumda ulusal düzlemde bir koordinasyon
olmamakla birlikte şu an özel sektör, üniversiteler ve bazı enstitüler maliyet,
verimlilik ve ulusal rekabet hedefleriyle parçalı biçimde AR-GE çalışmaları
yapmaktadır.
Avustralya'nın AR-GE liderliği vizyonunu gerçekleştirmek için AR-GE çalışmaları
sonucu elde edilen ilerlemenin kolayca görüntülenmesi gerekir. Bir yandan
araştırmacılar kendi sorumluluklarını yerine getirebilmeli bir yandan sektör müspet
sonuçlar alabilmelidir.
Vizyon çerçevesinde eğitim stratejisi geleceğin ihtiyaçlarına göre esnek ve hedefe
yönelik eğitim programlarına yönelik olarak geliştirilmelidir. Eğitimle stratejisinde
şu noktalar dikkate alınmalıdır:


KOBİ‟ler için örnek çalışma ve bazı projelerin anlatımı önemli bilinçlenme
sağlamaktadır.



Mobil ve proje bazlı bir işgücü yaratmak için ulusal eğitim sağlanmalıdır.



Üniversitelerin sektörle yoğun bağlantıya geçmesi sağlanmalıdır.

Vizyon hedefiyle ilgili AR-GE çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi planlanan
noktalar şunlardır:


Tasarım

standartlarını

ve

işletme

performansını

ölçecek

geliştirmelidir.


Değişen iş ortamı için daha uygun yetenek tanımlamaları yapılmalıdır.



Uygulama için ulusal standart yasaları teşvik edilmelidir.
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araçlar



Avustralya inşaat emlak sektörüne değişik bakış açısı katabilmek amacıyla
diğer endüstrilerle kıyaslama yapılmalıdır.



İleri uygulama sağlamak için inşaat sürecindeki fırsatlar ve arayüzler daha iyi
anlaşılmalı ve tanımlanmalıdır.

Cooperative Research Centre (CRC) for Construction Innovation, yeni AR-GE
stratejisini ve çalışmaların yapılacağı alanları ise şu şekilde belirlenmiştir.
İş ve Sektör Gelişimi:


İş süreçlerinde büyük ilerleme



Güçlendirilmiş insan ilişkileri ve etik uygulamaları



Sektör ve müşteriler arasında daha etkin bağlar kurulması

Sürdürülebilir Bina Girdileri


Yapılı çevrenin ekonomik, sosyal ve çevresel olarak değerlendirilmesi



Belgeleme, inşaat ve kullanım açısından değerlendirme yapacak sanal
teknoloji



Akıllı iç mekan çevrelerinin insan sağlık ve verimliliği üzerindeki etkisi

Yapı Girdilerinin Yönetimi ve Temin Edilmesi


Gelişmiş iletişim ve bilgi kullanımı



Artırılmış verim ve değer



Etkin teslim ve bütün hayat süreci yönetimi

Avustralya'nın AR-GE liderliği vizyonunun gerçekleşmesi önündeki engeller
şunlardır:


Sektörün kısa vadeli hedef beklentilerinin döngüsel yapısı



Müşteri ve sektör liderliği eksikliği
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Çoğu katılımcının sadece kendisini önemsemesi



Sektörün küresel ve çevresel rekabet dalgasını anlayamaması



Sektör ve araştırmacılar arasında hayati bilgilerin değiş-tokuşundaki
güvensizlik



Ulusal AR-GE merkezinin uzun vadeli finansman eksiği

Vizyon hedefine çerçevesinde ilerleme sağlamak için ana işverenler ve kamu
merkezinin AR-GE bazlı iş yapma isteği desteklenmelidir. Bu süreçte merkezin
performansı ölçülmeli, araştırma, eğitim ve teknoloji dağılımı yoluyla sektördeki
değişimler ölçülmelidir.
Verim artışı sağlamak ve uluslararası rekabetçilik gücünü artırmak için AR-GE
yapılmalıdır. Süreçte hükümet bir müşteri olarak sürükleyici olmalı ve genel amaca
uygun taleplerde bulunmalıdır. %94‟ü 5 kişinin altında çalışanı olan KOBİ‟lerin
oluşturduğu sektör bu özelliği ile de ele alınmalıdır.
2.1.2

Çevresel Sürdürülebilir ĠnĢaat

2020'de Avustralya‟da standart inşaat kuralları arasına girmesi planlanan bir
vizyondur. İnşaat, bakım ve altyapıda çevreye negatif etkiler asgariye indirilecek,
geri dönüşüm ve yeniden kullanım özendirilecektir.
2020'ye kadar daha da gelişecek eğitim bilinçlenmesi sonucu gelecekte düşünce ve
davranış kalıpları da değişecek ve bu vizyon kilit bir konu olacaktır. Dünyanın
yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağımlılığı ve bunların giderek kıtlaşacağı
göz önüne alınırsa sürdürülebilir binalara olan ihtiyacı daha çok ön plana
çıkmaktadır.
Çevresel çıktıların dönüştürülmesi için inşaat girdileri sürekli geliştirilmelidir.
Mevcut durumda bazı firmalar ekonomik, sosyal ve çevresel değerleri şimdiden
dikkate almaya başlamıştır.
Vizyonu gerçekleştirmek için yeni yapılan ve yenilenen binaları sürdürülebilirlik
prensibine göre ölçecek ulusal standartlar geliştirilmelidir. Ayrıca bu amaca yönelik
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kıyaslama, eğitim, öğretim ve akreditasyon programları belirlenmelidir. İmalatçı ve
tasarımcılar bütün süreçleri düşünmeli, Avustralya‟nın iklimini ve iş çevresini göz
önüne almalıdır.
Vizyonla ilgili eğitim stratejisi geliştirme kapsamında gelişimci örnek çalışmalar
hazırlanmalı, teknoloji forumları ve transferi özendirilmelidir.
Konuyla ilgili AR-GE çalışmaları kapsamında ekolojik tasarım için araçlar
geliştirilmeli, altyapı, bina ve parçaların hayat süreci boyunca ekolojik açıdan
ölçecek sistemler geliştirilmelidir.
Vizyon hedefinin gerçekleşmesi yolundaki engeller şunlardır:


Pahalı ve zor olması



Fayda veya düşük riskli yatırımdan ziyade sermaye harcaması olarak
görülmesi



Karar vericilerin neyin çalıştığına dair eksik bilgilendirilmesi



Çevresel sürdürülebilir inşaatın üniversiteler ve ilgili kurumlarda yavaş
gelişimi

Çevresel girdiler tasarım ve imalatta geleneksel girdiler gibi değerlendirildiğinde,
çevresel performansı artırmak için yeni ve mevcut binaları çevresel açıdan kontrol
edecek akıllı teknoloji kullanımı yaygınlaştığında, hükümetin ilgili kurumlarının
insan yerleşimleri ve diğer kıyaslama tekniklerinde sürdürülebilir çevresel yapımı
kilit role yerleştirildiğinde 2020 vizyon hedefine ulaşılmış olacaktır.
2.1.3

MüĢteri Ġhtiyaçlarını KarĢılamak

Projeler, müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalı, gelecekteki
değişimleri, kiracıları değerlendirmeli, teknoloji ve toplumdaki ilerlemelere göre
adapte olma esnekliğine sahip olmalıdır. Ayrıca endüstri, her yıl hataları 10%
oranında azaltma hedefinde olmalıdır.
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Yapılan anket çalışması sonucunda, müşteri ihtiyaçlarının binanın bütün hayat süresi
boyunca dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.
Sektör bütün gelişimlere rağmen hala zanaatkarların hakim olduğu bir sektör
imajındadır. Katılımcılar müşterilerin daha bilgili, liderlik rolü üstlenen, hayat boyu
maliyet analizi talep eden, daha kaliteli proje teslimi ve yapıların esnekliğini talep
eden yapıda olmasını tercih etmektedir.
Vizyonu gerçekleştirebilmek için, diğer sektörler müşteri memnuniyetine yönelik
yapılan çalışmalar açısından incelenmeli, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yeni
sistemler geliştirilmelidir.
Verilecek eğitimler yoluyla müşteri memnuniyeti ölçümleri sektöre izah edilmeli ve
bu

ölçümlerin

yapılması

cesaretlendirilmeli,

en

iyi

uygulama

modelleri

anlatılmalıdır.
Dünyadan ve diğer endüstrilerden en iyi uygulama modelleri incelenmeli, süzgeçten
geçirilip sektöre uygun hale getirilmelisi yolunda AR-GE çalışmaları yapılmalıdır..
Gelişmekte olan yöntemlerin önünde kısa vadeli düşünme ve dar sektör çıkarları
vizyonunun gerçekleşmesi önünde engel oluşturmaktadır.
Vizyonla ilgili elde edilen ilerlemenin değerlendirilmesi için inşaatta hataların ve
müşteri

memnuniyetinin

yıllık

ölçümleri

yapılacaktır.

Üzerinde

uzlaşılan

hedeflerdeki ilerleme performans belirteçleri ve kıyaslamalarla saptanmalıdır.
2.1.4

GeliĢmiĢ ĠĢ Çevresi

İş ortamının uzun vadeli plan yapmaya olanak veren düzenleyici, finansal ve elde
etme çerçevesi tarafından kapsanması, katılımcılar arasında düşüncelerin ve
ilerlemenin paylaşılması, risklerin ve kazançların adil dağıtılması gerekmektedir.
Küresel dünyada rekabet gücünü artırmak için bu vizyonu gerçekleştirmek şarttır.
Aynı zamanda yapılan anket çalışmasında gelecekte en çok şey beklenen araştırma
sahası olduğu belirlenmiştir.
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En düşük teklif usulü, düşük kar payı, eşit olmayan risk dağılımı, firmaların
küçüklüğü ve teknolojiye yatırım yapılmaması inşaat sektörünü tehdit etmektedir.
Sektörün bu yapısının oluşmasındaki en büyük faktör, en büyük müşteri
konumundaki devletin düşük yatırım maliyeti yaklaşımıdır.
Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için inşaat sektöründe yer alan kurumlar arasında
birbirine güven ve bilgi paylaşımı olmalı, en iyi uygulama örnekleri ön plana
çıkarılmalıdır.
Sektörün gelişmiş iş çevresi vizyonuna ulaşmasında yönetici ve liderlerin geniş
yeteneklere sahip olması etkilidir, eğitim programları ve eğitim stratejisi bu
düzeydeki çalışanlara yönelik olmalıdır.
Vizyon hedefiyle ilgili yapılacak AR-GE çalışmaları kapsamında ilk yatırım
maliyetleri ve operasyon maliyetleri arasındaki ilişki kurulabilmelidir. Ayrıca diğer
sektörler ve başka ülkelerin deneyimlerinden yararlanılmalıdır.
Kısa vadeli planlar, sektörün parçalı yapısı, zarar verici rekabetçi yapı, düşük kar
payları sektörün bu vizyona ulaşılması önündeki engellerdir.
Sektörün imajı ve katılımcıların tatmin düzeyi arttığında, müşteri ve yüklenicilerin
üzerinde uzlaştığı hayat boyu maliyet hesaplamaları dikkate alındığında, inşaat
emlak sektörü hükümet politikaları üstünde olumlu bir etkiye sahip olduğunda,
Avustralya inşaat emlak sektörü uluslar arası arenada öncü olarak anıldığında vizyon
hedefleri gerçekleşmiş kabul edilecektir.
2.1.5

ĠĢgücünün GeliĢtirilmesi

Emek yoğun bir sektör olan inşaat sektörünün kalifiye işgücü ihtiyacı
karşılanmalıdır. Emek teknolojiye hakim olmalı, yenilikleri takip edebilmelidir,
sağlık-güvenlik sorunları yeni bir yapılanma çerçevesinde çözüme kavuşturulmalıdır.
Anket sonuçları, emeğin mevcut yapısının değişmesi isteğini ve bu alanda araştırma
yapılması isteğini ortaya konmuştur.
Şu an sektörde ölüm vakası oranları diğer endüstri ortalamalarının 2 katı, sakatlanma
vakaları ise 1.5 katıdır. İnşaatlarda kalifiye eleman olarak çalışabilecekler
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üniversitelerde eğitim görmeyi tercih etmekte, belirli pozisyonlarda işgücü kıtlığı
çekilmektedir.
Sektörün toplum nazarındaki kötü, sağlıksız, güvenliksiz imajı değiştirilmelidir.
Bütün Avustralya'da etkili olacak ulusal sağlık-güvenlik yasası çıkarılmalı ve
uygulanmalıdır.
Mobil ve proje temelli çalışan işçilerin sendikalar yoluyla sürekli eğitilmesi
gereklidir. Sektörde “0 tolerans” hedefiyle sağlık-güvenlik kültürü yerleştirilmelisini
sağlayacak eğitim çalışmaları yapılmalıdır.
Vizyon hedefi kapsamında yapılacak AR-GE çalışmaları gelecekteki iş ortamına
uygun becerileri saptama yönünde olmalıdır.
İşgücünün geliştirilmesi vizyonun gerçekleşmesi yolundaki engeller şulardır:


Sektörün kötü imajı



Bilgi ve iletişim teknolojileri ve yönetiminde düşük seviye



Zayıf işçi-işveren ilişkisi



Şantiyede münakaşacı ilişkileri doğuran elde etme yöntemleri



Yetersiz sağlık-güvenlik yasaları

İdari ve teknik alanda en iyi okulların mezunları çalışmak için inşaat sektörünü
seçtiklerinde, sağlık-güvenlik istatistikleri imalat sektörüyle aynı düzeye geldiğinde,
hatalardan doğan zaman kayıpları diğer sektörlerle aynı düzeye geldiği zaman vizyon
gerçekleşmiş olacaktır.
2.1.6

ĠnĢaata Yönelik Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri

Bilgiye bütün süreçlerde kesintisiz, ertelenmeden, kolayca ulaşım ticari açıdan da
güvenli bir şekilde sağlanmalıdır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri performans artırmada önemli kaldıraçlardır ve
gelecekte de önemli rol oynayacaklardır.
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İnşaat sektörü şu anda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma adına cep telefonları ve
bazı bilgisayar programlarını kullanmaktadır ancak kullanım seviyesi diğer
sektörlerdeki kadar yüksek değildir.
Bu vizyonu gerçekleştirmek için sektör kendi ihtiyaçlarını ve önceliklerini net bir
şekilde belirlemelidir. Daha sonra ise bilgi-iletişim teknolojilerinin süreçlerde ve
ürünlerde nasıl kullanacağını saptamalıdır.
Eğitim stratejisi kapsamında üretilecek araçlar eğitim-öğretim ile standart hale
gelmelidir. Geliştirilecek araçlar yasal izinli kullanım süresi dolana kadar faydalarını
kullanıcıya açıklayacak şekilde ayarlanmalıdır.
AR-GE stratejisi sektörün ihtiyaçları ve teknolojinin getirdikleri arasında denge
kuracak yönde olmalıdır. İnşaat sektöründe inşaat malzemeleri imalatı ve
prefabrikasyon gibi diğer sektörlerle benzeşen kısımlar mevcut teknolojileri
kullanabilse de sektörün özel yapısı özel teknolojiler gerektirmektedir.
Bu vizyonun gerçekleşmesi yolundaki engeller şunlardır.


Bilgi-iletişim teknolojiklerinin potansiyeli anlaşılamamaktadır.



Tedarik zinciri ve sektörün bir bütün olarak görülmemektedir, parçalı yapı
sürmektedir.



Bilgi-iletişim teknolojisi üreten firmalar sektörle fazla ilgilenmemektedir.

Bilgi-iletişim teknolojileri sektörde yaygın olarak kullanıldığı, sektöre özel bilgiiletişim teknolojileri geliştirildiğinde, şantiye personelinin cep telefonu kullanımına
benzer

şekilde

şantiye

bilgilerine

ulaşabildiğinde,

sadece

bilgi-iletişim

teknolojilerinin karşılayabildiği müşteri beklenti ve istekleri oluştuğunda vizyon
hedefine varılmış olacaktır.
2.1.7

Tasarım, Ġmalat ve Operasyon Ġçin Sanal Modelleme

İnşaata dair bütün süreçlerin dahil edildiği, istenildiği zaman bilgi alınabilecek,
projenin bütününe yönelik sanal modelleme hedeflenmektedir. Böylece inşaat
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sürecinin herhangi bir noktasında maliyet, kalite, inşaat, yıkım, yeniden kullanma
gibi adımlara dair bilgi alınabilecektir.
İnşaat sektöründe yapılan anket çalışmalarında bu vizyon Avustralya çapında büyük
ilgi görmüştür. Ayrıca bu vizyon ekseninde ürün performansı müşterilere
yansıtılabilecektir. Yapılacak bu model "e-business" mantığının oluşmasına da imkan
verecektir.
İnşaat sektöründe şu anda sanal modelleme mevcuttur ancak yeteri kadar inşaat
süreçleriyle bütünleşememiştir. İş gücü şu anda bu teknolojileri kullanabilecek
düzeyde değildir.
Vizyonun gerçekleşmesi yolunda yapılacak eğitim programları yeni teknolojiler
ortaya çıktıkça bunları kullanabilecek yeteneğe sahip elemanlar yetiştirilmeli, gerekli
kalifikasyonları kazandırmalıdır.
Vizyonun gerçekleşebilmesi için yapılacak AR-GE çalışmalarıyla ilgili başlıklar
şunlardır:


Diğer sektörlerdeki yöntemler inşaat sektörüne aktarılmalıdır.



Diğer sektörlerden alınamayacak çözümler saptanmalı ve geliştirilmelidir.



Müşteri desteği alınmalıdır.



Bütün müşterilere uyum sağlayabilecek bir platform geliştirilmelidir.

Bu vizyonun gerçekleşmesine yönelik engel olarak sektör katılımcılarının vizyon
hedefine gereksiz bir zaman kaybı olarak yaklaşıp isteksiz davranmaları gösterilmiş
olsa da bu, diğer ifadelerle çelişmektedir.
Vizyon hedefine konu olan sanal modelleme, tasarım, inşaat ve operasyon
süreçlerinde kullanıma hazır olduğu anda vizyon hedefi gerçekleşmiş olacaktır.
2.1.8

ġantiye DıĢı Ġmalat

İnşaat sektöründe genel olarak düşük düzeyde kalan performansın fabrikada daha iyi
üretim, kalite, gelişmiş güvenlik ve süreç yönetimiyle artırılması hedeflenmektedir.
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Detay mekanizmaları ve modüler üretim ile esneklik sağlanmalı şantiye dışı imalatın
geleneksel güçsüzlükleri çözülmelidir.
Bu vizyonun gerçekleşmesiyle daha önceki vizyonlarda belirtilen engeller
kaldırabilir. Üretim sahasının şantiyeden fabrikaya kaydırılmasıyla güvenlik, kalite,
performans gibi alanlarda gelişme sağlanacaktır.
İnşaatta belirli süreçlerde şantiye dışı imalat ile işlerde 50%‟ye varan tasarruf
sağlanabilir. Zaman kıstası ve sahaya ulaşım önemli faktörlerdir. Yetersiz saha
yönetimi, büyük alımlarda indirim, altyüklenicilerin kullanımı ve mevcut ekipmanlar
sektörün güçsüz yönleridir.
İnşaat sektörünün şantiye dışı imalat üretim tipiyle sağlayabileceği performans
artışının ölçülebilmesi lazımdır. Bunun sosyal, ekonomik ve çevresel avantajları
sektörün bütün katılımcıları ve müşterilere açıklanmalıdır.
Vizyonun gerçekleşmesi için yapılacak eğitim çalışmaları kapsamında şantiye dışı
imalatın iş, çevre, ve insan açısından avantajlarını anlatan vaka çalışmaları
hazırlanmalı, bu tip üretime yönelik sendikalar ve odalar eğitim vermelidir.
Vizyonla ilgili yapılacak AR-GE çalışmalarıyla ilgili başlıklar şunlardır.


Tesise ve ekipmana yatırım yapılamalıdır.



Modüler bakış açısını uygun yerlerde kullanılmalıdır.



Verim artışı yalın yönetimle sağlanmalıdır.

Avustralya‟nın vizyonla ilgili önündeki engeller arasında, tasarımda kişisel istekler,
geçmişteki başarısız örnekler, büyük tesislere yatırım yapma güçlüğü, esnek
sistemlere uygun tasarım eksikliği sıralanabilir.
Şantiye dışı imalat norm olarak kabul edildiği, tedarik zinciri ve şantiye şartlarının
değişimi yansıttığı gün vizyon hedefine ulaşılmış olacaktır.
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2.1.9

ĠnĢaat Çıktılarının GeliĢmiĢ Üretimi

2020 yılına kadar inşaat süreçleri yalın yönetim anlayışına maksimum uyacak şekilde
değiştirilmelidir.

Sektör

bu

süreçte

bilgi-iletişim

teknolojilerini

kullanarak

performansını artıracak, tedarik zinciri yeniden organize edilecektir.
İnşaat sektörünün zanaatkarların hâkim olduğu bir sektör imajı toplumdaki en
yetenekli çalışanların sektörden uzak durmasına sebep olmaktadır. Ayrıca
süreçlerdeki verimsizlik, insan, malzeme ve zaman israfına yol açmaktadır. Amaç
inşaat süreçlerinin sonunda ortaya çıkan ürüne yoğunlaşmak değil onun ortaya çıkış
süreçleriyle ilgilenmektir.
İnşaat sektöründeki mevcut durum, çoğu firma halen geleneksel yöntemlerle çalışsa
da süreç yönetimine dair yeni metotlar kullanılmaya çalışılması şeklindedir.
Vizyon hedefini gerçekleştirebilmek için öncelikle sektördeki bütün süreçler bir
protokol olarak ortaya konulmalı ve bu protokol yerel süreçlere göre adapte
edilebilmelidir.
Yalın

yönetim

tekniklerinin

avantajını

ortaya

koyan

eğitim

stratejileri

geliştirilmelidir. Proje katılımcılarının nasıl avantaj sağlayacaklarının anlatıldığı vaka
çalışmaları ortaya konulmalıdır.
Vizyonu gerçekleştirmeye yönelik yapılacak AR-GE çalışmaları kapsamında, bu
stratejide projenin hayat sürecindeki bütün aşamaları ortaya koyan bir sistem
geliştirilmelidir. Avustralya‟ya uygun olarak diğer sektörlerin ve yabancı sektörlerin
bilgileri kullanılıp bir bilgi-iletişim teknolojileri platformu oluşturulmalıdır.
Bu vizyonun gerçekleşmesin yolundaki engeller şunlardır:


İsteksizlik



Endüstrinin parçalı yapısı



Bilgi-iletişim teknolojilerinin getireceği yenilikler ve avantajlar üzerine
anlaşamama
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Bu vizyonu kapsamındaki fikirleri benimseyen firmalar gösterdikleri gelişimleri
kıyaslama, sektörün görüntülendiği ortamlarda ortaya koyduklarında vizyon hedefine
ulaşılmış olacaktır.

2.2

Ġngiltere

Bu başlık altında son yıllarda İngiltere'de inşaat alanında yenilik yapmak ve gelişme
göstermek adına yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesi olan "Modernising
Construction" [4] çalışması esas alınmıştır. Çalışma İngiltere İnşaat sektörünü daha
etkin bir konuma taşımak için yapılmıştır. Bu amaç çerçevesinde daha önceden
İngiltere inşaat sektörü ile ilgili yayınlar, çalışmalar raporlar incelenmiş, yine bu
çalışmalar kapsamında hayata geçirilen yenilikler ve uygulamalar belirtilmiştir. Bu
haliyle 1994-2001 yılları arasında İngiltere inşaat sektörünün durumunu ve bu sürede
yapılan inşaatta ilerleme başlıklı çalışmaları görüntülemektedir.
Raporu, İngiliz Parlamentosu adına kamu harcamalarını incelemekle yükümlü
tamamen bağımsız bir kuruluş olan "National Audit Office" - Kamu Denetim
Kurumu - hazırlamıştır. Bu kurum parlamento adına hükümet kurumlarını,
bakanlıkları ve pek çok farklı kamu kurumunu izlemek ve kamu kaynaklarının
ekonomik ve verimli olarak harcanıp harcanmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
Rapor hazırlanırken yöntem olarak inşaat sektöründeki çeşitli kesimlerle görüşmeler
yapılmıştır. Görüşülenler arasında Sir Michael Latham, Sir John Egan, çeşitli
büyüklükteki yükleniciler, müşavirler, akademisyenler ve profesyonel enstitüler
bulunmaktadır. Ayrıca daha önceki dönemde İngiltere inşaat sektörü üzerine yapılan,
Latham'ın raporu "Constructing the Team" ve Egan'ın hazırladığı "Rethinking
Construction" incelenmiştir. İnşaat hizmetlerinin en büyük müşterisi konumundaki
kamudan konuyla ilgili çalışmalar yapan Savunma Bakanlığı, Çevre Dairesi ve
Otoyol Dairesi ile yakın diyalog kurulmuş, elde etme ve yönetim ile ilgili kat edilen
mesafe incelenmiştir. Ayrıca alt başlıklarda konunun uzmanlarıyla görüş
alışverişinde bulunulmuştur. Rapor 11.Ocak.2001'de yayınlanmıştır.
İnşaat sektöründe ilerleme sağlamak için esas sorumluluk sektördeki %37‟lik payıyla
en büyük müşteri konumunda olan kamudadır. Kamu eğer örnek müşteri modeli
oluşturabilir ve bu modelle her iki tarafın da kazançlı çıkacağını ortaya koyabilirse
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inşaat sektöründe ilerlemenin yolu açılacaktır. İlk aşamada kaldıraç rolü üstlenecek
kamu sektöründe yapılması gerekenler çalışmada sıralanmıştır. Bunlar içinde dikkati
çeken noktaların başında, ihale süreçlerindeki seçim kriterlerinin değişmesiyle
sağlanacak faydalar ve kazançların büyüklüğü yer almaktadır. "En düşük teklif"
usulü seçim yerine "en iyi uygulama" seçimi kullanılması halinde sağlanacak
faydalar sıralanmış, bu seçimin de salt ilk yatırım maliyeti değil, hayat boyu maliyet
perspektifi çerçevesinde, daha ucuz ve gerçekçi olduğu belirtilmiştir. Bir başka
önemli nokta olarak da müşterilerin “ortaklık” yaklaşımını benimsemeleri halinde
elde edilecek faydaların sıralanmasıdır.

Ġngiltere ĠnĢaat Pazarı - 1999

Kamu Sektörü
37%

Özel Sektör
63%

ġekil 2.3.: İngiltere İnşaat Pazarı - 1999 [4]
İngiliz hükümeti incelenen raporlar sonucunda inşaat sektöründe verim artırmak için
bir dizi önlem alınması gerektiğine karar vermiştir. Seçilen başlıklar; değişik
sözleşme tipleri, ortaklık ve performans ölçümü olarak sıralanmıştır. İngiliz inşaat
sektöründe gelişime ihtiyaç duyulan alanlar şunlardır:


Ortaklık



Disiplinler arası iletişim



Son kullanıcı ihtiyaçlarının dikkate alınması
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Modüler kullanımın özendirilmesi



“En düşük teklif" anlayışının bırakılması



İyi planlama



Sektör içinde tarafların birbirine ezme anlayışından vazgeçilmesi

Bu alanlarda gelişim sağlayabilmek için kamudan beklenen ilk adım "en iyi
uygulama müşterisi" olmayı kendine hedef seçmesidir. Eğer detaylı operasyon planı
ve zaman çizelgesi oluşturulur ve uygulanırsa %30 verim artışı elde edilebileceği
hesaplanmıştır.
Bir başka yeni kavram olan performans ölçümü, projelerin planladığı ölçüde zaman,
kalite, maliyet ölçütlerine uyup uymadığını ölçme çabasıdır.
Çalışmada değişimin gerçekleşmesi için ilk adım olarak müşterinin taleplerinin ve
seçim ölçütlerinin değiştirilmesi öngörülmüş, ayrıca proje sürecinin başından sonuna
ve aktörlerin hepsine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler ve
tavsiyelerdeki amaç ilerleme sağlamak ve en iyi uygulamaya ulaşmaktır. Belli başlı
kamu kurumlarının 1994‟den bu yana yaptığı ilerici işler mercek altına alınmakta ve
birer vaka olarak sunulmaktadır. Rakamlar ve somut adımlara dayanan bu örnekler
gelişime ve ilerlemeye kaynak ayrılması halinde elde edileceklerin gösterilmesi
açısından önemlidir.
İnşaatta elde etme ve yönetim konularında ön plana çıkan adımlar şunlardır:


Yükleniciler düşük teklif usulüne göre değil uzun vadede kazanç sağlayan
usullere göre seçilmelidir



Tasarım sürecinde binanın yapım süreci de göz önüne alınmalı, maliyet,
kalite, yapılabilirlik, sağlık, güvenlik de birer girdi olarak tasarım sürecinde
yer almalıdır.



İnşaat başlamadan önce planlama için yeterli süre ayrılmalıdır.



Şu özellikleri olan proje planı hazırlanmalıdır. (1) projeyi detaylı kavrama (2)
risklerin belirlenmesi (3) önemli anların görüntülenmesi (4) etkili iletişim.
25



İnşaat sürecinin performansı zaman, kalite, maliyet açısından ölçülmeli, yeni
projeler için dersler çıkarılmalıdır.

Yükleniciler işlerini doğru maliyet, zaman ve kalitede teslim edecek şekilde
değerlendirilmelidir.
Şu an yüklenici seçimlerinde tasarımcı ve yüklenici belirlenirken düşük teklif
yöntemi kullanılmaktadır. İhalesi bu şekilde elde edilen projelerin %66'sı taahhüt
edilen bütçeyi %50 aşmakta ve teslim süresi %63 oranında uzamaktadır. Ayrıca
düşük teklif yöntemi ile verilen işlerin kalitesi sorgulanmamakta, bunun sonucu
tasarım kararları için yeterli süre kalmamaktadır. Yükleniciler ise tasarımda mutlaka
değişiklikler olacağını varsayarak teklif vermekte ve daha sonra bunları bahane
ederek bütçeyi delmektedir.

Ġngiltere'deki bakanlıkların ve kamu kurumlarının inĢaat projelerindeki
performansları
(% 70'i geç teslim)

Zamanında Teslim
%20

Geç Teslim
%70

Erken
Teslim %10

ġekil 2.4.: İngiltere'deki Bakanlıkların ve Kamu Kurumlarının İnşaat Projelerindeki
Performansları (%70'i geç teslim) [4]
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Ġngiltere'deki bakanlıkların ve kamu kurumlarının inĢaat
projelerindeki performansları
(% 73'ü bütçenin üzerinde)
İhale Fiyatında
14%
İhale Fiyatının
Altında
13%

İhale Fiyatının
Üzerinde
73%

ġekil 2.5.: İngiltere'deki Bakanlıkların ve Kamu Kurumlarının İnşaat Projelerindeki
Performansları (%73'ü bütçenin üzerinde) [4]
Raporda elde etme yöntemleri ve inşaat projelerinin nasıl teslim edileceği hakkında
ve bunların artan kamu yatırımlarıyla birlikte nasıl modernize edileceği bulunmaya
çalışılmaktadır. Projeler niçin çoğu zaman söz verilenden daha geç ve daha pahalıya
tamamlanır sorusunun cevabı olarak düşük teklif usulünün elde etme yöntemi olarak
kullanılması gösterilmiştir. Kamunun ihale süreçlerinde kullandığı düşük teklif
yöntemi kamuda büyük kayıplara yol açmaktadır. Düşük teklife göre elde edilen
işlerde çoğu zaman tasarım değişikliği ve benzeri çeşitli iddialarla yüklenici firma
karını artırıcı arayışlara girmektedir. Eğer elde etme yöntemi olarak en iyi uygulama
yöntemi kullanılırsa kamuda 600 milyon £ kar, daha kaliteli mekanlar ve yükleniciler
için daha yüksek kar oranları elde edileceği tahmin edilmektedir. Elde etme
yöntemlerinde ilerleme sağlamak ve genel performans artışını sağlamak için karar
verme süreçlerinde bütün hayat maliyeti kavramının da dahil edilmesi gerekir.
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2.2.1

ĠnĢaatta performansı artırmak

Kamu, inşaat sektörü müşterileri arasında %37'lik payla en büyük müşteri
konumundadır. Bu açıdan inşaat sektöründe bir gelişim sağlanacaksa bu süreçte
kamu etkin rol almalıdır.
İnşaat sürecinde gelişime ihtiyaç duyulan alanlar şunlardır.


Binaların tasarım ve inşasında son kullanıcı ihtiyaçları ve gelecekteki
ihtiyaçlar daha fazla dikkate alınmalıdır. Eğer esneklik isteniliyorsa bu özellik
de parasal değerlendirmede dikkate alınmalıdır.



İnşaat sürecindeki tasarım, planlama, inşaat ve teslim süreçleri atık ve verim
kaybını engellemek için bütünleşik hale getirilmelidir.



Müşteri, yüklenici ve müşavirler arasında ortaklık kurulmalı, problemler
ortaklaşa çözülmeli, maliyet artışı önlenmeli, ilerleme ve kalite gelişimi
sağlanmalıdır.



İnşaat çıktısının maliyet ve kalite açısından sürekli gelişimini sağlamak için
müşteri ve yüklenici arasında uzun vadeli ilişkiler kurulmalıdır.



İlk yatırım maliyetine göre en düşük teklife ihale vermek paraya gerçek
değerini kazandırmamaktadır, binanın bütün hayat sürecini değerlendiren
daha gelişmiş değerlendirmeler yapılmalıdır.



Mimarlar, yükleniciler, tedarikçiler arasında inşaat tedarik zincirleri açısından
bütünleşme sağlanmalıdır.



Yüksek oranda kayba yol açan sektör ve müşteriler arasındaki münakaşacı
yaklaşımlar bırakılmalıdır.



Kalite ve maliyeti geliştirmek için prefabrikasyon ve standart yapım
malzemelerinin kullanımı artırılmalıdır.

İngiltere'de inşaat performansını artırmak için farklı alanlarda pek çok kurum çalışma
yapmaktadır. Bu çalışmaların başlıkları, sektörde değişim ihtiyaç olduğunu anlatmak,
çeşitli dersler çıkarılabilecek gösteri projeleri hazırlamak, kamu alımları için
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tedarikçi ağı kurmak, kıyaslama grubu kurmak gibi çok çeşitlidir. Sektöre yönelik bu
çalışmalara ek olarak kamu kurumlarının performansı da inşaat hizmetlerinin
müşterisi

olarak

artırılmak

istenmektedir.

Sürdürülebilirlik,

risk

yönetimi,

çıktı/performans analizi, proje sonrası uygulamalar, takım çalışması ve ortaklık
prensipleri çalışma yapılan başlıklardır. Programların farklı hedefleri olmakla birlikte
hepsi inşaatta ilerlemeye katkı yapmaktadır.
İnşaat sektörünün performansını artırmak için atılacak adımlar şunlardır.


Bütün hayat maliyeti ölçümü için pratik metotlar bulunmalıdır.



Sağlık ve güvenlik riskleri daha iyi yönetilmelidir.



Daha verimli tedarik zinciri oluşturulmalıdır.



Tasarım ve yapım süreçlerini geliştirmek için ilerlemeye önem verilmelidir.



Sektördeki işgücü geliştirilmelidir.

İnşaat sektöründe performansın artmasını önleyici faktörler olarak düşük nitelikteki
emek, bilişim teknolojilerinin etkin kullanılamaması ve AR-GE yetersizliği
gösterilmektedir.
2.2.2

MüĢteri ve Tedarikçi Performansını GeliĢtirmek

Performansın artırılması için müşteri daima inşaat sürecinin çekirdeğinde
bulunmalıdır. Müşteri merkezli iş yaklaşımının yanı sıra performansın artırılması için
"ortaklık" da hayati önem taşımaktadır, ayrıca bütün inşaat sürecinde temiz ve şeffaf
bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. İnşaat sektöründe ihale ve elde etme süreçlerinde
kullanılan düşük teklif usulü inşaat süreçlerini baltalamakta ve sektöre prestij
kaybettirmektedir. Düşük teklif usulü yerine "ortaklık" tipi yapılanmaların kullanımı
önerilmiştir. Açık kitap şeffaflığına dayanan bir model iki tarafa da kazanç
sağlayacaktır.
“Ortaklık” inşaat sektöründe performansı artırmak için İngiliz hükümeti tarafından
benimsenen yaklaşımlardan biridir. Ortaklık tipi işbirliği süresi ve boyutuna göre
proje ortaklığı ve stratejik ortaklık olarak ikiye ayrılır. Tiplerdeki ve projelerdeki
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değişime göre projede %2–30 arasında kazanç sağlamakta öte yandan genel bütçeye
sadece %1'lik bir yük getirmektedir.
Ortaklık müşteri ve yüklenici arasında nizami olmayan bir ilişki demek değildir.
Ortaklığın bazı özellikleri aşağıda sıralanmaktadır.


Rekabetçilik hala uygulanmakta, özellikle kamu-özel sektör finansman
modeli sayesinde garanti altına alınmaktadır.



Açık hedefler üzerinde uzlaşma sağlanmalıdır, ölçülebilir hedefler koyulmalı
bunlara ne ölçüde uyulduğu görülmelidir.



Açık kitap muhasebesi, iki tarafın da ortaklık sonucu elde edilen faydalardan
yararlanması için şarttır.

Ortaklık aşağıda sıralanan noktalarda gelişme sağlayarak etkili olmaktadır:


Bina tasarımı daha etkin yapılarak kullanım daha verimli hale getirilir.



Maliyet getiren tasarım değişiklikleri asgariye indirilir.



İnşaat sürecinde israf ve zarardan kurtulma yolları aranır



Yükleniciler işi hızlı, bütçe içinde ve kaliteli yapmak için özendirilir.



Önceki projelerdeki başarılı deneyimler tekrarlanır.



Müşteri ve yüklenici arasında iki tarafa da kaybettiren anlaşmazlıklardan
uzak durulur.



Tedarik zinciri de sürece katılır.

Ortaklığın hangi durumlarda özellikle tercih edilmesi gerektiği aşağıda sıralanmıştır.


Kullanıcı ihtiyaçlarının tam olarak belirlenemediği kompleks projelerde



Aynı tip işi tekrar tekrar isteyen organizasyonlar için.



Yapım koşullarının belirsiz olduğu, zor olduğu, detay çözümü gerektiren ve
zeminin kötü olduğu durumlarda.
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2.2.3

İnşaat sürecindeki israfın düşürülebileceği tekil veya seri haldeki işler için.
ĠnĢaatta Tedarik ve Yönetim Metotları

Bu kısımda İngiltere'de gösterilen başarılı proje örneklerine dayanarak, inşaat
projesinin süreçleri olarak yüklenici seçimi, tasarım, planlama, proje yönetimi,
inşaatta performansı ölçme ve tedarikçi ödemeleriyle ilgili yapılması gerekenler
açıklanmıştır.
2.2.3.1 Yüklenicilerin Seçimi
İngiltere'de geleneksel olarak bir inşaat yatırımı yapılacağı zaman tasarımcılar,
yükleniciler ve tedarikçiler kamunun parasını en az harcamak adına, en düşük teklif
usulüne göre seçilmiştir,
Seçim kriterinin en düşük teklif olması pek çok soruna yol açmaktadır. Tasarım
yüklenicisi kalite düşünülmeden sadece en düşük teklife göre seçildiğinde bütçe
içinde kalabilmek için tasarıma çok az zaman ayrılmaktadır. Aynı zamanda tasarımın
yapılabilirliği, yapım sürecinde gereksiz sağlık-güvenlik risklerinin oluşumu gibi çok
önemli faktörler düşünülmemektedir. Ayrıca bitmiş binanın kalitesi düşük olmakta
ve yapım sürecinde değişiklikler zorunlu olmaktadır. Bu durumu bilen yüklenici
firmalar da tasarımda değişiklik, erteleme, yeni ihtiyaçlar, çevresel ve fiziksel
girdiler olacağını tahmin edip, ihaleye çok düşük teklifler vererek projeleri
yüklenmekte ve kar oranlarını sıralanan değişiklikler yoluyla artırmaktadır.
Bir başka noktada düşük kalitede bitirilen binaların işletim maliyetlerinin çok yüksek
olması ve kullanıcı ihtiyaçlarının tam anlamıyla dikkate alınmadığı yapıların verim
kaybına yol açmasıdır.
Bu sebepten projeyi gerçekleştirecek müellif ve yükleniciler seçilirken sadece ilk
yatırım maliyetleri dikkate alınmamalı, bütün hayat maliyetleri de düşünülmelidir.
Artık en düşük teklifin en ekonomik teklif olmadığı anlaşılmalı, maliyet, kalite ve
işletim maliyetleri arasında bir denge kurulmalıdır. Yapımcı ve tasarımcıların ilk
aşamalardan itibaren birlikte çalışması projenin ileriki dönemlerdeki başarısı ve daha
verimli sonuçlara ulaşılması açısından önemlidir.
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Yetkililer projenin duvar kalınlığı, pencere adedi gibi girdileri belirlemek yerine kaç
kişinin kullanacağı, hangi donanımların lazım olduğu gibi çıktıları oluşturmalıdır. Bu
sayede hem zamandan tasarruf edilecek hem de yüklenici ve tasarım ekiplerinin
yenlikçi çözümler getirmesi sağlanacaktır.
2.2.3.2 Tasarım
Tasarım binanın kaderinin çizildiği aşamadır ve yapının özellikleri netleştirilir. Bu
aşamada işletme yöneticisi katılımını sağlamak, yapının işletimi sırasında
oluşabilecek hatalı, pahalı ve verim kaybına yol açan tasarım yanlışlarının
düzeltilmesini sağlayacaktır. Tasarımda şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.


Gelecekte binanın yeni kullanıcılarının ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği
esneklik sağlanmalıdır.



Bütün hayat süreci başlığı altında yapının yıkım ve boşaltma maliyetleri de
hesaplanmalıdır.



İnşaat işçilerinin, bina kullanıcılarının ve kamunun güvenliği ve sağlığı
düşünülmelidir.



Standart ve prefabrike üretim kullanımı tercih edilmelidir.



Yeniden kullanım, dönüşüm gibi özellikler malzeme seçiminde tercih sebebi
olmalıdır.

Geleneksel şekilde tasarım ve yapım süreçlerinin ayrılması, önce tasarımın yapılması
ardından bunun yüklenicilere ihale edilmesi yerine süreçlerin birleştirilmesi verimli
sonuçlar doğurmuştur.
Tasarım aşamasında bilgi teknolojileri kullanımı da sürecin kalite ve maliyet
açısından ilerlemesine yardımcı olmaktadır. Tasarım, risk belirleme ve proje
yönetimini bir arada yapan bilgisayar programları geliştirilmektedir.
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2.2.3.3 Planlama
Planlama arsa bulunup tasarım bittikten ve yüklenicilerin seçilmesinden yapım
sürecinin başlamasına kadar geçen süredir, genelde bu dönem için yeteri kadar süre
ayrılmamaktadır. Yapım

başlamadan

yapının genel

veriminin

artırılmasını

sağlayacak bu son aşamaya daha büyük önem verilmeli, şu noktalara dikkat
edilmelidir.


Riskleri belirleme ve gözetme



Bina tasarımının inşaata bağlanması



Değer mühendisliği

2.2.3.4 Proje Yönetimi
Raporda etkin ve verimli bir inşaat süreci için tasarım ve planlama aşamalarındaki
önerilere ek olarak proje yönetiminde yapılması gerekenlerde sıralanmıştır.


İnşaatın başarısı için kilit roldeki bölümler detaylı olarak anlaşılmalıdır.



İnşaat sürecinde oluşabilecek riskler belirlenmeli, çözümler hazır edilmelidir.



İşi yapabilecek tarzda ve kapasitedeki kişiler seçilmelidir.



Proje ilerlerken kilit noktalarda zaman ve bütçe kontrol edilmeli, gerekli
önlemler alınmalıdır.



Tedarik zinciri ile sağlıklı iletişim kurulmalıdır.

Yapılan yayınlar sonucu müşterilerin işyeri güvenliği ve sağlığı hakkında talepte
bulundukları anlaşılmıştır. Proje yönetimindeki anahtar sorumluluklardan biri de işçi
güveliğini ve sağlığını sağlamaktır. Sosyal ve insani boyuta ek olarak, 1999-2000
yılları arasında şantiyedeki inşaat maliyetlerinin %8,5'i bu başlık altında
gerçekleşmiştir.
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2.2.3.5 ĠnĢaat Performans Ölçümü
Sir John Egan hazırladığı "Rethinking Construction" raporunda inşaat projelerinin
başarı seviyesini ölçecek bir kriter olmadığını tespit etmiştir. İnşaatta başarı kriterleri
konulabilirse bitmiş projelerin planlanan performans artışı, inşaat hatalarının
azalması, müşteri memnuniyeti ve maliyetlerin yıllık %10 oranında azaltılması gibi
hedefleri

ölçülebilecektir.

Ayrıca

yeni

projeler

için

gerçekçi

hedefler

konulabilecektir. Müşteriler bu ölçüme yatırımlarının binalarda karşılık bulduğunu
görmek için ihtiyaç duymaktadır. Yükleniciler ise inşaat hizmetleri sağlayıcısı olarak
kendi performanslarını ölçmek ve yatırıma değer kazandırdıklarını göstermek için
ihtiyaç duymaktadır. Ölçümü yapabilmek için kilit performans belirteçleri - key
performance indicator - kullanılmalıdır. Her ne kadar projelerin özelliğine ve ne
amaçla ölçüm yapıldığına göre kilit performans belirteçleri değişse de, genel olarak
başlıklar, ürün müşteri memnuniyeti, servis müşteri memnuniyeti, hatalar, maliyet
öngörüsü, zaman öngörüsü, karlılık, verimlilik, güvenlik, inşaat maliyeti ve inşaat
süresi olarak sıralanabilir.
2.2.3.6 Tedarikçi Ödemeleri
Yüklenicilere

yapılan

ödemenin

biçimi

performanslarını

etkilemektedir.

Yüklenicilerin iyi performans gösterebilmesi için finansman yapısına dikkat
edilmelidir. Düşük teklifler sonucu işi alan yüklenicilerin iyi performans göstermesi
beklenemez. Her şirketin varlığını sürdürmek için belli bir kar oranı yakalaması
gereklidir ve aynı zamanda müşteriler de yatırımlarının değerini almasını isterler. İşte
bu iki parametre arasında doğru bir denge kurulmalıdır Bu sayede sektör de sağlıklı
bir yapıya kavuşacaktır.

2.3

ABD

Çalışmayı hazırlayan CII, Construction Industry Institute, (İnşaat Sektörü Enstitüsü),
inşaat sektörünün önde gelen müşterilerinin, mühendislik, mimarlık, müşavirlik,
müteahhitlik firmalarının ve tedarikçilerinin bir arada yer aldığı, inşaat süreçlerinde
proje öncesi aşamalardan teslime kadar performansı artırmak amacıyla kurulmuş bir
enstitüdür. Merkezi The University of Texas at Austin'de bulunan kurum amaçları
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doğrultusunda inşaat sektörüne yönelik önemli sorunlarla ilgili araştırmalar ve
raporlar hazırlamakta, AR-GE, uygulama eğitim vb.. faaliyetlerde bulunmaktadır.
Vizyon 2020 raporu [5] CII Strategic Planning Comitee tarafından ABD inşaat
sektörüne yönelik uzun vadeli planlama ve vizyon oluşturmak, gelecekteki fırsatları
ve mücadele alanlarını görüntülemek için hazırlanmıştır. Vizyon çalışmasında yer
alan başlıklar 1997‟de Board Advisorlar ile Strategic Planning Comitee tarafından
gerçekleştirilen atölye çalışmasından alınmıştır. Raporda bahsedilen başlıkların
bazılarının başka yönlere evirilme olasılığı olmakla birlikte ana amaç inşaat
sektörünün geleceğine dair farklı görüş açılarının kazandırılmasını sağlamaktır.
Çalışmaya konu olan ana başlıklar altında yapılması gerekenler ve konu ile ilgili
potansiyeller ve genel eğilimler belirtilmiştir. Başlıkların maddeler halinde
sıralandığı çalışma enstitünün yapacağı daha kapsamlı ve ileri çalışmalara baz olması
ve sektörün geleceğine yönelik ufuk açması açısından önemlidir.
2.3.1

KüreselleĢme

İnşaat sektöründe yapılan işlerin ve projelerin yapısını en büyük etkiyi küreselleşme
yapmaktadır.
Pazar


Ülke ve bölge ekonomileri giderek daha da bütünleşecektir.



Sıfırdan yapılan projeler (green field) gelişmekte olan ülkelerde daha büyük
oranlarda uygulanacaktır.



Ortak girişim (joint venture) ve birden çok işverenli projelerin ağırlığı giderek
artacaktır.



Yap / İşlet / Devret tipindeki projeler yaygınlaşacaktır.

Proje Uygulama


Büyük projelerin tasarımında maliyet ve sürenin azaltılması için giderek artan
oranda küresel takımlar oluşturulmaktadır.
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Bilgi teknolojileri kullanıcı şirketler için küresel olarak uyumlu olacaktır.



Elde etme alışkanlıkları değişecek, rutin bir şekilde küresel tabanlı olarak
yapılacaktır.



İlerlemeye ağırlık vermek küresel rekabette önemli bir avantaj yaratacaktır.



Proje takımlarının giderek dünya çapına yayılması daha iyi eş zamanlı
iletişim olanaklarının ve takas yönetiminin geliştirilmesini gerektirmektedir.



Projeler farklı kültür ve ilgilere sahip ortaklara uyum gösterme özeliğinde
olmalıdır.



Off-shore mühendisliği, otomasyon ve standartlaşma proje yaklaşımlarını
değiştirecektir. Bazı 3. dünya ülke şirketlerinin teknik yeterlilikleri giderek
gelişecek ve en sonunda sanayileşmiş ülkelerin seviyesine ulaşılacaktır.

2.3.2

Teknoloji

İnşaat sektörüne yeni teknolojilerin girişi ve kullanım oranları günümüzde yüksek bir
düzeyde olmasa da gelecekte teknoloji kullanımı ve çeşitliliği rekabet gücüne büyük
oranda etki yapacaktır.
Bilgi Teknolojileri


Bilgi teknolojilerinin kullanımındaki liderlik önemli bir rekabet avantajı
sağlayacaktır.



Yaygın ve bütünleşik proje bilgi sistemleri karar vericilerin her bir projenin
karakteri ve durumu ile ilgili bilgilere kolayca erişimini sağlayacaktır.



Projeler sanal gerçeklikle “inşa” edilecektir.



Bilgi

teknolojilerinin

artan

oranda

kullanımıyla

birlikte

planlama,

mühendislik, inşaat, operasyon, bakım ve yıkım arasındaki ayırıcı çizgiler
giderek kaybolacaktır.
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Malzeme Teknolojileri


İnşaat malzemeleri önümüzdeki dönemde temel özellik alanlarında gelişme
gösterecek, daha güçlü, daha hafif, daha dayanıklı ve daha iyi monte edilebilir
şekilde üretilecektir.



İnşaat malzemeleri özellikleri tasarım, seçim ve elde etme süreçlerinde daha
etkin kullanımına uygun olacak şekilde analiz edilecek, modellenecek ve bilgi
bankalarındaki yerini alacaktır.



İnşaat

sektöründe

giderek

artan

oranda

yeniden

kullanılabilir

ve

dönüştürülebilir malzemeler kullanacaktır.
Yapım ve Fabrikasyon Otomasyonu


Simülasyon ve kontrol teknolojileri otomatik ekipmanların sahada uzaktan
kumanda ile çalışmasına olanak verecektir.



Otomatik konumlandırma sistemleri sayesinde şantiyedeki ekipmanların
konumu ve durumu simültane ve hassas bir şekilde görüntülenebilecektir.

2.3.3

ÇalıĢma Hayatı

İnşaat sektöründe yönetim, üretim ve pazarda oluşan değişimler doğrudan çalışma
hayatını etkilemektedir.
Sözleşme Stratejisi


Sözleşmeler giderek artan oranda iş saati tabanlı değil, üretilen iş tabanlı
olarak yapılacaktır.



Proje uygulama teşvikleri, mal sahibi vergi hedeflerine daha bağımlı hale
gelecektir.



Risk yönetimi mal sahibi, yüklenici ve tedarikçiler arasında giderek
yaygınlaşacaktır.
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Ortaklık


Mal sahipleri yeni tesisler yaptırmak için anlaştıkları mühendislik firmaları,
inşaat şirketleri ve ana ekipman tedarikçileriyle ortaklık kuracaklardır.

Tedarikçi İlişkileri


Aktivitelerin dış kaynaklar kullanımı yoluyla yerine getirilmesi yöntemi
devam edecektir. İlgili tedarikçilerin konu hakkındaki deneyimleri dikkate
alınarak güçlü ortaklıklar geliştirilecektir.



Mal sahibi ve yükleniciler tedarikçi ve dış kaynak kullanımı stratejilerini
küresel olarak planlayacaktır.



Mal sahibi, yüklenici ve tedarikçiler işin gereklerine uyum sağlamış standart
tasarımlara uyum sağlayacaklardır.

Yüklenici Uzmanlaşması


Projelerin giderek karmaşık hale gelmesi daha kapsamlı proje yönetim
becerileri gerektirecektir.



Uzmanlar tarafından geliştirilen akıllı bilgi teknoloji sistem ve araçları
karşısında çoğu tasarım uzmanı sıradan kullanıcı konumuna düşecektir. Bu
yeni karmaşık teknolojileri verimli biçimde kullanacak, çekirdek mühendislik
disiplinlerinden gelen uzmanlara ihtiyaç duyulacaktır.



Tasarım-yapım sürecinin karmaşıklığı sözleşme yönetiminde uzmanlaşmış
grupları ortaya çıkaracaktır. Daha az sayıda ancak daha donanımlı
yükleniciler bu uzmanlar tarafından desteklenecektir.

Çalışma Ortamı


2020„de inşa edilecek tesisler operasyon, bakım, yenileme ve yıkımda
sürdürülebilir gelişme ilkelerine sahip olacaktır.



İş yapıları sürekli olarak yeniden şekillenecektir.
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Rekabette avantaj, maliyetleri azaltmaktan ziyade teknolojik gelişimler
yoluyla sağlanacaktır.



Mal sahipleri giderek artan oranda, bir tarafta güçlü şekilde teknoloji yatırımı
yapanlar ve destekleyenler, diğer tarafta gelir getirmeyen tesis yatırımları için
maliyetleri düşürme gayretinde olanlar olarak ayrışacaktır.



İşin başarılı olma kriteri giderek amortisman süresinin kısalığıyla
ölçülecektir.



Hayat boyu maliyet kriteri projelerde giderek önem kazanacaktır. Hayat boyu
maliyet

hesaplamaları

yoluyla

seçim

kriteri

oluşturacak

araçlar

geliştirilmelidir.
Değişen Mal Sahibi / Yüklenici Rolleri


Yatırım projelerinde karar verme süreçleri daha hızlı ve kapsamlı girdi
sağlanmasıyla giderek daha karmaşık hale gelecektir. Proje müdürü yatırım
kararı verenlerle daha sıkı ilişkiler kuracak ve kararlarda yönlendirici
olacaktır.



Bütünleşik proje takımlarının kullandığı süreç ve uygulamalar iş liderleri
tarafından yönlendirilecektir. İş liderleri tarafından kararların verilmesinde
gelişmiş ölçüm yöntemleri sayesinde karmaşık veriler anlaşılır hale
gelecektir.



Değişen iş ortamında ayakta kalan mal sahibi ve yükleniciler değişimle başa
çıkmayı öğreneceklerdir.

2.3.4

Proje Özellikleri

2020 yılında küresel olarak müşteri profili değişim gösterecek, ihtiyaçlara göre
bugünden farklı özellikte projeler oluşturulacaktır.
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Proje Büyüklük ve Tipleri


Gelişmiş ülkelerde projeler giderek daha çok yenileme, büyütme ve
modernize etme konulu olacakken, gelişmekte olan ülkelerde sıfırdan yapılan
projeler (green field) egemen olacaktır.

Özel Değerlendirmeler


Mal sahipleri imalat tesislerinde giderek daha fazla oranda esnekliğe ihtiyaç
duymaktadır. İmalat ve üretim tesisleri pazardaki değişimlere kolaylıkla
cevap verebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu tip esnekliğe sahip imalat ve
üretim mekânları giderek daha fazla rağbet görecektir.



Operasyon, bakım ve işletmenin devredilmesi başlıkları tasarım sorunları
arasında giderek daha büyük önem kazanacaktır.



Birden çok hükümetin katılımı ve ıssız bölgelere yapılacak yatırımlar
nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki projeler daha karmaşık hale gelecektir.

2.3.5

Planlama, Tasarım ve Yapım Uygulamaları

İnşaat süreçlerinde 2020 yılı itibariyle performans artışı ve yeni teknolojilerin
kullanımına dayalı olarak gerçekleşmesi muhtemel başlıklar sıralanmıştır.
Planlama


Ön proje planlama sistemlerinin gelişimi proje seçim sürecindeki kararlara
büyük etki yapacaktır. Erken safhalardaki proje uyumu ve planlama desteğine
giderek daha fazla ağırlık verilecektir.



Kritik ekipmanın erken tanımlanması ve temin edilmesi hayati önemdedir.



Temel tip şartname ve tasarımlar yaygın hale gelecektir.



Planların tamamlanmışlığı ve anlaşılır şekilde olması parasal mali
değerlendirmelerinin yapılabilmesi için standart hale gelecektir.
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Tasarım ve Şartname Standartlaşması


Zaman, kalite ve maliyetin yarattığı baskıyla birlikte standartlaşma
gerçekleşecektir.



Standart sistemlerin getirdiği kurallar sistemine bağlı olarak tasarım süreleri
büyük ölçüde kısalacaktır. Tamamen bütünleştirilmiş tasarım süreçleri
sayesinde verilerin bir kere girilmesiyle istenilen bütün çıktılara ulaşılacaktır.



Yapım-tasarım sistemleri mal sahibinin çalışma sistemleriyle bütünleşik hale
getirilecektir.

İnşaat Teknolojileri


Şantiye üretim sürelerini minimize etmek için prefabrikasyon artan oranda
kullanılacaktır.



Şantiyede olumsuz hava koşulları sebebiyle kaybedilen zamanları minimize
etmek için yeni üretim biçimleri geliştirilecektir.



Kalıp ve diğer hatalı işlerden kaynaklanan zaman kayıplarını minimize
edecek sistemler geliştirilmelidir.



Akıllı mühendislik sistemleri ve saha konumlandırma sistemleri ile arayüz
oluşturabilecek el bilgisayarları gibi akıllı sistemleri inşaat sektörü yaygın
biçimde kullanmalıdır.



Şantiyede yapılan kaynak işlerinin büyük bir yüzdesi otomasyonla yapılır
hale getirilmelidir.



İzolasyonla ilgili

yapılan işlemlerin büyük bölümü imalathanelerde

halledilecektir.
İş Süreçlerinin Geliştirilmesi ve Kıyaslama


Yatırım ortaklarının ve kural koyucuların projeyi inceleme süreleri öneri yapı
projelerinin bütünleşik tasarımlarıyla ciddi biçimde kısalacaktır.
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Kıyaslama ve ölçüm yöntemleri giderek daha büyük ölçüde kullanılacak ve
simültane yapılacaktır.

2.3.6

ĠĢgücü

İnşaat süreçlerinde günümüzde büyük öneme sahip işgücü 2020 yılı itibariyle nitelik
ve nicelik olarak yapı değiştirse de önemi devam edecektir.
Mühendislik ve Ev Ofisi


İnşaat sektöründe mühendislik mezunlarını sektöre çekebilmek, çekici kariyer
olanakları sunmak ve teknolojik gelişmelerin adaptasyonu ile verimliliği
artırmak için çalışmalar yapılmalıdır.



İnşaat

sektörü

temsilcileri

ve

akademisyenler

arasında

işbirliğinin

artırılmasıyla yaratıcılık ve teknik rekabet bakımından ABD liderliği ele
geçirebilir.
Gelişmiş Ülkelerde İnşaat İşgücü


Proje takımları artık daha az sayıda fakat daha geniş donanımlı çalışanlardan
oluşacaktır.



İşgücü daha az hareketli olacak, şantiyenin bulunduğu bölgeden yerel işgücü
temin edilecektir.



Zanaatkarlara daha az ihtiyaç duyacak şekilde proje oluşturmak bir girdi
haline gelecek, zanaatkar temini giderek daha zor hale gelecektir.



İnşaat işgücü iki yıllık ileri teknik eğitim süreçlerine tabii tutulacaktır.



Otomasyon sistemlerinin giderek artan oranda kullanılmasıyla işgücüne
duyulan ihtiyaç giderek azalacak, çok daha az sayıdaki işçi çok daha fazla
üretim yapacaktır.



Açık sahada etkin biçimde eğitim vermek için işçi birlikleri kullanılacaktır.
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Sektörü kariyer imkanları açısından daha çekici hale getirmek ve proje
performansını geliştirmek için yüksek verimde proje ekipleri kurulmalıdır. Bu
eğilim şu an için de devrim yaratacak bir başlık olarak ilgi çekmektedir.

2.4

Avrupa Birliği

1997 yılında Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan "Communnication on the
Competitiveness of the European Construction Industry" [6] çalışması Avrupa
Birliğinin inşaat sektörüne yönelik politikalarını, hedeflerini ve görüşlerini
yansıtmaktadır. Raporun hazırlanışında sektör temsilcileri ve ilgili otoritelerle
diyalog kurulmuş, ve rapor sonunda yapılacak önerilerin gerçekleşmesini sağlamak
için bir program başlatılması planlanmıştır.
İnşaat sektörü Avrupa‟nın ekonomik omurgalarındandır, uluslararası alanda sahip
olduğu pay ve birlik içi yapısıyla rekabet gücü yüksek düzeydedir. Küreselleşen
dünyada Avrupa İnşaat Sektörünün var olan rekabet gücünü korumak ve daha da
artırmak için bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada inşaat sektörü rekabet gücüne dair
tespitler ve öneriler bulunmaktadır. İnşaat sektörünün rekabet gücündeki artış hem
istihdamı artıracak hem de ekonominin geneline de olumlu etki yapacaktır.
İnşaat sektörü, Avrupa Birliği (11 üye ülke için) üye ülkelerinin GSYIH‟sının
%11‟ini yaratılan katma değerin %5,6'sını oluşturur, kimya ve gıda sektörlerinin
ardından büyüklük olarak 3. sıradadır. Avrupa Birliği inşaat şirketleri inşaat
hizmetlerinde Uluslar arası pazarın %52‟si elinde tutmaktadır, inşaat hizmetleri
açısından dünya lideridir.
İstihdam açısından incelendiğinde 8,8 milyon kişi bir başka deyişle çalışan nüfusun
%7'si inşaat sektöründe çalışmaktadır. İnşaat sektörünün diğer sektörlerle olan yakın
ilişkisi göz önüne alındığında 26 milyondan fazla çalışanın dolaylı ya da dolaysız
inşaat sektörüne bağımlı olduğu görülmektedir. İnşaat sektöründe yaratılacak 1
kişilik istihdam, ekonominin geri kalanında 2 yeni iş yaratacaktır.
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İnşaat sektörünün yapısı ve istihdam potansiyeli incelediğinde dikkat çeken bir diğer
nokta da Avrupa Birliği'nde KOBİ‟lerin inşaat sektörü için önemidir. İnşaat
şirketlerinin 97%‟sinin 20‟nin altında çalışana sahiptir.
Avrupa Birliği sınırları içinde inşaat sektörü önemini korumaya devam edecek ve
sektör için yeni fırsatlar doğacaktır. Avrupa Birliği'ne yeni üye olan ülkelerde inşaata
yönelik talep artacak ve karmaşıklaşacaktır.
İnşaat sektörünün işin doğasından kaynaklanan özel yanları şunlardır:


İnşaat sektörü ekonomik ve sosyal hayat üzerinde doğrudan etkilidir. İnşaat
sektörünün çıktısı olan bina ve altyapının diğer sektörlerin üretim ve hizmet
sahası olması, inşaat sektöründe yakalanacak kalite düzeyinin bu anlamda
ekonomi üzerinde doğrudan etkili olacağını göstermektedir.



İnşaat sektörü değişik uzmanlara ihtiyaç duyan parçalı ve heterojen bir
sektördür. Ulaşım ve nakliye önemlidir. Bölgesel farklılıklardan en çok
etkilenen sektörlerdendir. En kalıcı insan ürünü ve taşınamayan malzemeyi
üretir. Projelerin yarısı yenilenmedir. Çoğu inşaat projesi “prototip”dir.



Diğer sektörlere oranla makine, ekipman ve diğer elemanlara yatırım çok kısa
bir sürede geri alınmalıdır.



Operasyon sermayesi az olduğu için pazara yeni yüklenicilerin girme seviyesi
yüksektir.



Ekonomik döngüye yakından bağlıdır, açık havada yapıldığından fiziksel
şartlardan, iklimsel şartlardan etkilenir.



Yeni yeteneklere ihtiyaç giderek artmaktadır, emek yoğun ve mobil bir
sektördür.



Kaza oranları yüksektir. Sözleşmelerin uzunluğu şantiyenin inşaat süresine
bağlıdır.



Sektör çok yüksek düzeyde atık ve yıkım malzemesi üretmektedir. Bunlar
birlik toplam enerji sarfiyatının %42‟sini oluşturmaktadır ve bu oranla toplam
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CO2 emisyonunda ikinci sıradadır. Bazı üyelerde doğal inşaat malzeme
kaynaklarının bitmesi de sorun oluşturmaktadır.
2.4.1

Rekabetçiliğin Kilit Faktörleri

Avrupa inşaat sektörünün rekabet gücünü belirleyen faktörler bu kısımda
sıralanmıştır.


Kalite

İnşaat sektöründe kalite yaklaşımları, kalite kontrol - ürün odaklı, üretim süreci
odaklı - ve toplam kalite yönetimi - finans yönetimi, pazarlama yönetimi, üretim
yönetimi, personel eğitim yönetimi ve ilgili süreçler gibi - olarak iki ana başlıkta
toplanabilir. Yöntemlerden hangisi seçilirse seçilsin, inşaat sektörü kendi yapısına
uygun kalite kriterleri ve ölçüm yöntemleri uygulamalıdır. Kalite kriterleri ve ölçüm
yöntemleri işin büyüklüğünü de göz önüne alabilmelidir. Kalite politikalarında
müşteri katılımı büyük önem taşımaktadır. En büyük müşteri konumunda olan kamu,
kalite ile ilgili talepte bulunmalı, teknik ve ekonomik ihtiyaçlarını net olarak
açıklamalıdır. Daha sonra maliye/kalite arasında bir denge kurulmalıdır. Tekliflerin
değerlendirilmesinde standart prosedürler uygulanmalı, şeffaflık ve ilgililere kolay
ulaşılabilirlik sağlanmalı, bu süreçler yasalar kapsamında tanımlanmalıdır. Kalite
şemalarında inşaat sürecindeki bütün katılımcılar göz önünde bulundurulmalı, gerekli
eğitim-öğretim olanakları yaratılmalıdır.


Pazarlar

Kamu yatırımlarının büyük ağırlığa sahip olduğu inşaat sektöründe, kamunun yaptığı
planları istikrarlı ve uzun vadeli uygulaması ve bu planların duyurulması pazar
üzerinde olumlu etki yaratacaktır.
İnşaat ekonomik döngüyle yakın ilişki ve etkileşim içindedir. Döngüdeki girdilerden
birindeki değişiklik ona etki etmekte, benzer şekilde döngüde bir değişiklik yaratmak
için ona müdahalede bulunulmalıdır. Ancak bu müdahale gerçek bir ihtiyaca
dayanmazsa orta vadede kötü sonuçlar oluşabilir. Şu anda düşük büyüme oranları ve
bütçe kısıntıları yüzünden altyapının tasarım, inşa ve kullanımı için özel sektörün
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katılımı değerlendirilmelidir. Bu altyapıların desteklenmesi için birlik kamu özel
sektör ortaklığı arayışındadır.
Altyapı projelerinin geri dönüş oranı diğer herhangi bir uzun vadeli yatırımdan daha
düşükse kamu tarafından projeyi özel sektör yatırımına uygun hale getirilmesi için
şunlar yapılabilir; projenin finansman risklerinde kısıntı, minimum kullanma
garantisi, belli kısımların inşaatı için kamu katılımı, bazı birlik yasalarının by-pass
edilmesi. Ayrıca altyapı yatırımları işin doğası gereği uzun vadeli olduğu için özel
sektör kanun, yönetmelik değişikliklerine karşı korunmalıdır.
Uluslararası pazarlarda Avrupa tasarım, teknoloji, yönetim, iş gücü ve inşaat
servislerinin sunumunda oldukça rekabetçidir. Bunun yanı sıra Avrupa şirketleri
gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerle alım, birleşme, teknoloji transferi, yatırım,
know-how transferi ve önemli pazarlara girme yoluyla ilişki kurmaktadır.
Rekabetçilikte önemli bir faktör olan uzun ve kısa vadeli finansmanda birlik
şirketleri rakiplerine göre güçsüz durumdadır. İhracat yapılma şansı bulunan 3.
dünya ülkelerine erişim için DTÖ ve birlik kanalları kullanılmalıdır. Aynı eksende
bu ülkelerdeki mevcut durum ve giriş şartlarının görüntülenmesini sağlayacak
mekanizmalar oluşturulmalıdır.


Adil Pazar KoĢulları

İnşaat sektöründe pazara girmek büyük bir mali yük gerektirmediği için pazardaki
firma sayısı olması gerekeni aşmıştır. Pazardaki aşırı doluluk iş alabilmek için kamu
ihalelerine inşaat firmalarının çok düşük teklifler vermesine sebep olmaktadır. Bu
durumun devamı firmaların iflası, yarım kalmış yatırımlar, çalışanların işini
kaybetmesi, kar etmek için hızlı çalışma sonucu artan iş kazaları gibi bir dizi felakete
yol açabilir. Yüksek belirsizlik kısa vade odaklı yaklaşım yaratacak, firmalar AR-GE
yapacak kadar kar edemeyeceklerdir. Müşterilerin devamlı daha düşük teklif alma
istekleri olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Avrupa firmalarının küresel anlamdaki
yüksek rekabet gücü bütün ülkelerde eşit pazar standartları ve liberalleşme sağlanırsa
çok daha etkin kullanılabilir. Bunun için GATS ve DTÖ kanalları kullanılmalıdır.
Gerçeklikten uzak derecede düşük teklifleri eleyecek mekanizmalar geliştirilmeli,
detaylı araştırmalar yapılmalıdır.
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Yapım Süreci

Küreselleşmiş inşaat sektöründe, teknoloji ve yapım alanındaki gelişmelere Avrupa
inşaat sektörü ayak uydurulmalıdır. Ana başlıklar karar verme, iletişim, aktörler arası
yeni ilişkiler ve özelde şantiyedeki yönetimsel ve örgütsel gelişmelerdir. Elde etme
modelleri hem müşteriye hem yükleniciye hitap edecek şekilde, ilk yatırım maliyeti,
çevre duyarlılığı, kalite, bütün hayat maliyeti, yıkım, bakım, sağlık-güvenlik, zaman
gibi parametreleri bir arada gösterecek şekilde ortaya konulmalıdır. Ayrıca inşaat
sürecine daha fazla esneklik getirilmeli, aktörler arası iletişime, hayat boyu maliyete,
inşaat

deneyiminden

tasarıma

besleme

yapılması

gibi

konularda

gelişme

gösterilmelidir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler tasarım, iletişim, sipariş bütün
tedarikçilere ulaşma gibi konularda bütüncül bir yaklaşım getirerek rekabet avantajı
sağlanabilir. Bütünleşik ve uyumlu bir tedarik zincirinin gelişimi için imalat
sektöründe yapıldığı gibi just in time metodu benimsenmelidir.


Çevre

Sektörde kaynak ve enerji kullanımının azaltılması, yeniden kullanım ve geri
dönüşümün artırılması ve daha az atık üretilmesi konularında ilerleme sağlanmalıdır.
Bu konuda hem müşterilere hem de sektör katılımcılarına görev düşmektedir. Çevre
ile ilgili girdiler teknik şartnamelere ve satın almaya girerek inşaat sürecine dahil
olmalıdır. Bu alanda ilk adımları atmak, öncü olmak ve talep yaratmak kamuya
düşmekle birlikte inşaat sektörü kamuyu beklemeden adım atmalıdır. Çevresel
konularda duyarlı ve gereken özelliklere sahip firmalar bunu pazarlamalı ve bir
rekabet avantajına dönüştürmelidir. Müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan
firmalar, yeni pazarlarda avantaj ve yeni fırsatlar yakalayabilirler.


Düzenleyici Çerçeve

Avrupa Birliği üyeleri halen daha çok kendi ulusal kurallarına bağımlıdır ve üyeler
arası uyum süreci yavaş bir ivmededir. İnşaat sektöründeki çalışma ortamını
belirleyen kurallar halen ulusal seviyededir ve bu sebepten sektörün rekabetini
artıracak kurallar bu seviyede düzenlenmelidir. Bu alanda “Construction Products
Directive”de - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği - mesafe kaydedilmiştir ancak hala
teknik şartname standardı eksiktir ve oluşan uyumsuzluk verim kaybına yol
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açmaktadır. CE markalamasına gidilmelidir. Ayrıca inşaat sektöründe garanti ve
güvencelerle ilgili olarak Avrupa Birliğinin bir bakış açısı getirmesi gerekmektedir.


Ġnsan Kaynakları

Geleneksel olarak sektör çalışanlarının eğitim seviyesi düşüktür ve kaçak göçmen
işçiler sektörde kolaylıkla iş bulabilmektedir. Yeniden yapılandırılacak sektörde bu
durum değişmeli, iş ortamı ve niteliği geliştirilmeli, ayrıca üst düzey uzmanlar için
çekici kariyer imkanları sağlanmalıdır.
Ağır, güvenliksiz, kötü çalışma koşulları ortadan kaldırılmalıdır. İnşaatın özellikle
şantiye kısmındaki imajı çok kötü olduğu için burada çalışabilecek işgücü imalat
veya hizmet sektörüne geçmektedir. Medya, okul ve kurumlar aracılığıyla bu imaj
düzeltilmeli, inşaat sektörünün yaşam çevrelerini oluşturan güç olduğunu anlatılmalı
ve şantiyedeki olumsuz koşullar ortadan kaldırılmalıdır. Sağlık ve güvenlik çoğu
zaman yüksek rekabet ortamında hiçe sayılmaktadır. Bu durumu dengelemek için
sektör verimliliğini artırmak yoluyla şartlar ve ücretler geliştirilmelidir. Ayrıca
yüksek istihdam getirileri, esneklik, mobilite arasında bir denge kurulmalıdır.
Çalışma koşullarını düzeltmek ve rekabetçiliği artırmak için eğitim öğretim şarttır.
Ancak inşaat şirketlerinin genelde küçük boyutlu ve çalışanların mobil olması
sonucu eğitim öğretim etkili şekilde uygulanamaz. Ayrıca çalışanlarına eğitim
vermeyi planlayan firmalar, bunu iş zamanından kayıp veya kendini geliştirecek
personelin ayrılma ihtimali yüzünden tehlikeli bulmaktadır. Ne olursa olsun bu
durumun çözümünde ulusal hükümetler, sosyal ortaklar ve Avrupa Enstitüleri
farkında olmalı ve adım atmalıdır. Genel sisteme bağlı yerel kurumlarda bu eğitimler
verilebilir. KOBİ‟ler ve kendi işinin sahipleri bu merkezler yoluyla verimlerini
artırabilir. Meslek kurumları bu eğitim merkezlerinin programında etkili olmalıdır.
Çok yönlü ve esnek işgücüne olan ihtiyaç artmaktadır. Ayrıca ulusal düzlemde
verilen eğitimlerin üye ülkeler tarafından kabul edilirliği önemlidir. Bu noktada
“Leanardo da Vinci” programı ülkelerarası ilerleme labarotuarı olma arayışındadır.
Tanınma ve işçi bilgilerinin şeffaf şekilde bildirilmesi ve kayıt altına alma, işçilerin
mobilize olma sorununun çözümüne katkı yapacaktır.
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Teknoloji

İlerlemecilik sektörel rekabette kilit faktörlerden biridir. İlerici şirketler teşvik
edilmeli, araştırma bulgularının dağılımı sağlanmalıdır. Ayrıca ilericilik inşaat
sektöründe fiyat bazlı rekabet yerine kalite bazında rekabet getirmelidir. AR-GE
finansmanı önemlidir. Japonya‟da inşaat sektöründe ciro bazında AR-GE payı 2-3%
iken Avrupa‟da 0.3%‟tür. Mevcut durumda AR-GE kamu eliyle gerçekleşmektedir.
Ancak kamunun amaçları sektörle her zaman örtüşmeyebileceği için tatmin edici
sonuçlar alınamamaktadır. Bütünleşik bir AR-GE sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
AR-GE çalışmaları rekabetçilik ve çevresel uyum hedefinde olmalıdır. Daha az
enerji harcayan binalar veya sismik risk gibi başlıklar pilot projeler yoluyla
desteklenmelidir. İnşaat sektöründe bilgi toplumunun nimetleri tasarım aşamasında
yaygın biçimde, imalatta ise giderek artan oranda kullanılmaktadır. Bilgi
teknolojilerinin getirileri inşaat sürecinin bütün aşamalarında kullanılmalı, gruplar
arasında bilgi değişim standartları oluşturulmalıdır.


ĠĢ Çevresinin KüreselleĢmesi

KOBİ‟lerin ve zanaatkarların sahip olduğu ağırlıklı roller inşaat sektörünü diğer
sektörlerden ayırmaktadır. Avrupa‟nın en büyük 10 şirketi iç pazarın sadece %5,5'ine
hakimdir. Dünyada inşaat sektörünün küreselleşmesiyle birlikte KOBİ‟lerin
büyüklüklerinden dolayı karşılaşabilecekleri sorunlara karşı önlem alınmalıdır.
Bunun için atılabilecek en önemli adım KOBİ'ler arasında iletişim kanalları
kurmaktır. Bu iletişim ortamında KOBİ'lerin birbirleri arasında veya daha büyük
firmalarla olan paylaşım olanakları teşvik edilmelidir. Yeni pazarlara girme ve
algılama, çeşitli iş olanakları yaratma imkanları araştırılmalıdır. Alt-yüklenicilerin
ister KOBİ ister en büyük şirket olsun en büyük sorunu ödemelerini ancak genel
yüklenici ödemesini aldıktan sonra alabilmesidir ve bu sorunun çözümü
gerekmektedir.


Kaçak Uygulamalar

Sektör paralel ekonomi tarafından en çok zarar görenlerdendir. Ödenmeyen emek
maliyeti genelin %30'una denk gelmekte, iş gücünün hareketliliği, sözleşmelerin
kısalığı, sektörün döngüsel ve iklimsel yapısı, kendine kolayca iş bulan kaçak iş gücü
buna örnektir. Paralel ekonomiyi, ödenmeyen işçi maliyetlerini maaş skalasının en
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altındakiler için azaltılması, yasadışı işçilerle polisiye önlemler azaltabilir. Ayrıca
vergilendirme ve ödeme sistemi de gözden geçirilmelidir. Ayrıca yozlaşma ve karar
vericilerin rüşvet alması toplumun savaşması gereken bir hastalık ve sektörün imajını
kirleten bir durumdur.
2.4.2

Avrupa ĠnĢaat Sektörünü Daha Rekabetçi Hale Getirmek Ġçin Avrupa

Stratejisi Hamleleri
Avrupa Birliği Komisyonu, inşaat sektörü temsilcileri ve üye ülkeler inşaat
sektörünün belli pazarlarda var olan gücünü korumak ve geliştirmek için bir dizi
çalışma yapılmasına karar vermiştir. Komisyon sektör temsilcileri ile birlikte bir plan
hazırlamıştır, sektörün rekabetçiliği burada değerlendirilecek ve çeşitli önlemler
burada önerildiği şeklide alınacaktır. Sektörün rekabetçiliğini geliştirmek için dört
ana hedef üzerinde uzlaşılmış, sektörde eşgüdümlü bir kalite politikası geliştirmek,
inşaat pazarının tamamı için düzenleyici çerçeve oluşturmak, istikrarlı ve
sürdürülebilir büyümeyi eğitim öğretim seviyesi ve kalitede sağlamak ve değişen
ihtiyaçlara cevap verebilen AR-GE çalışmalarını güçlendirmek ve yeniden yön
vermek bu dört hedeftir.
2.4.2.1 ĠnĢaatta Kaliteyi Artırmak
İnşaat sektöründe kalite eksikliği hala temel sorunların başındadır. En düşük
tekliflere dayanan tekliflerle alınan işlerde maliyet değerlendirmeleri sonucu düşük
seviyede şartname ve tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Çok sayıda hata ve düşük
dayanıklılık sonucu oluşan kalite eksikliğinin yarattığı maliyet proje bütçesinin %510‟una denk gelmektedir. İnşaatta kaliteyi sağlamak için bütün katılımcılar
kendilerine düşen görevi gerçekleştirmelidir çünkü kalite eksikliği sadece sektörün
kendisine zarar vermez aynı zamanda toplumun ve ekonominin bütününe etkide
bulunur. Kalite, sürdürülebilirlik için anahtar bir bileşendir ve uzun vadede
ekonomik getirileri ilk yatırım maliyetine göre ağır basmaktadır.
Kaliteye uzanan yol mal sahibi, proje şartname ve tasarımı ile tekliflerin
değerlendirilmesinde temel alınan kriterlerle başlar. Standartların ve düzenlemelerin
teknik kontrolü, girişimcilerin, zanaatkârların, profesyonellerin yeteneklerine göre
kayıt ve derecelendirilmesi ile girişimcilerin kendilerinin oluşturduğu kalite güvence
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ve kalite yönetim sistemleri ile devam eder. En ekonomik alternatifin her zaman en
düşük ilk yatırım maliyetli teklif olmayabileceği unutulmamalıdır. Yüksek kaliteli
yapılar; düşük bakım maliyetleri, yüksek kira geliri vb. ile uzun vadede ucuzluğunu
ortaya koyar. Komisyon inşaat sektöründe seviyesi artırılmış kaliteyi sürdürmek ve
ilerletmek için bazı ölçümler sunacaktır. Kalite şemalarının işin büyüklüğüne göre
kullanımı ve hayat boyu maliyet kriterinin elde etme süreçlerinde kullanımı
desteklenecektir.
2.4.2.2 Düzenleyici Çerçeveyi GeliĢtirmek
İnşaat sektöründeki aktivitelerin hem toplum sağlığı ve güvenliği, hem de çevre
üzerinde ciddi etkisi vardır. Bu aktiviteler hem kişisel ürünler hem de inşaat işleri
düzeyinde yüksek oranda yasalarca düzenlenmiştir. Düzenlemeler doğal olarak
yapılan işlere maliyet külfeti getirmektedir. Yasal çerçeve mümkün olduğu kadar
sabit ve öngörülebilir olmalıdır.
Komisyon Birleşik Avrupa Pazarı‟nın inşaat malzemeleri pazarı ve inşaat
uzmanlıkları hedefi çerçevesinde değişik ülke düzenlemelerinin ticaret önünde engel
oluşturduğunu tespit etmiş ve engellerin kaldırılması için çalışma yapma kararı
almıştır.
İnşaat sektöründe pazar büyük ölçüde kamu finansmanına bağımlıdır ve bu durum
ulusal otoritelere pazar istikrarı ve büyümesini sağlayacak koşulların yaratılmasında
önemli görevler yüklemektedir. Çoğu üye ülke kamu bütçesinden inşaat yatırımları
için gerekli kaynak ayıramamakta, altyapı tasarımı, inşası ve kullanımı için özel
girişimciler ile işbirliği yapmaya yönelmektedir. Bu ortamda, düzenleyici çevrenin
Avrupa inşaat sektörünün değişen ihtiyaçlarına uyum sağlaması gerekir. Uyum
kapsamında, pazar ve rekabetçilik üzerinde doğrudan etkisi olan elde etme
yöntemlerinin seçimi ve uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi düşünülmelidir.
Komisyon, kamu-özel sektör ortak finansman modelinin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde ve kamu ve özel sektörde elde etme yöntemlerinin en iyi örneklerini
değerlendirme yoluyla kamuda elde etme çerçevesinin geliştirilmesi için araştırma
yapacaktır.
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Mevcut yasal çerçevenin inşaat malzemelerinde Birleşik Avrupa Pazarı‟na geçilmesi
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Etkin ve başarılı bir şekilde yapılacak geçiş için
yasal çerçevenin uyumu ve ulusal otorite rolünün imalatçıların çalışmalarını
denetlemekle kısıtlı olduğu bir pazar oluşturulmalıdır.
Komisyon yasal çerçevenin inşaat malzemeleri iç pazarına uygun olarak uyumlu hale
getirilmesi için Yapı Malzemeleri Yönetmeliğini esas alarak çalışma yapacaktır.
2.4.2.3 Eğitim Öğretim Arzının GeliĢtirilmesi
İnşaat sektörünün merkezinde üniversitede eğitilmiş profesyonellerden düz işçilere
kadar işgücü bulunmaktadır. İnşaat sektörü için büyük önemi olan işgücünün eğitim
öğretim yatırımlarında kronik bir eksiklik vardır ve genişleme süreçleriyle kalifiye
işçi kıtlığı çekilmektedir. Nitelik ve nicelik olarak eğitim öğretim olanakları sektörün
bütün kademeleri için arttırılmalıdır. KOBİ‟lerin çeşitli ihtiyaçları karşılanmalı ve
var olan iletişim ağlarının ve meslek kuruluşlarının kullanımı artırılmalıdır.
Komisyon, Avrupa inşaat sektörünün eğitim öğretim ihtiyacını karşılamalı ve eğitim
öğretim arzının devamlı ve sürdürülebilir olarak büyümesi için gerekli olan
koşulların yaratılmasına yardımcı olmalıdır.
İşgücü verimliliğini maksimize etmek için değerlendirilecek yollardan bir diğeri ise
uygun iş koşulları oluşturmaktadır. Avrupa inşaat sektörünün değişen teknoloji ile
oluşan yeni şartlar altında gelecekte rekabet gücünü koruması için doğru niteliklerde
çalışanları temin ve muhafaza etmesi gerekmektedir. Gerek iş güvenliği, gerek
kariyer yapısı, gerek maaş düzeyi açısından iyileştirilmiş iş ortamı genelde verimlilik
artışı doğuracaktır. Sağlık ve güvenlik ölçümleri etkili bir şekilde yerleştirilmeli
kabul edilemez orandaki iş kazalarının azaltılması sağlanmalıdır. İş kazalarının
önemli oranda azaltılması sektörün genel imajının düzeltilmesine de katkı yapacaktır.
Komisyon çalışma koşullarının Avrupa inşaat sektöründe gelişimini ve sektörün
genel imajının düzeltilmesi için çeşitli ölçüm tekniklerini de geliştirecektir.
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2.4.2.4 AR-GE'yi Güçlendirmek ve Yönlendirmek
İnşaat sektöründe rekabetçilik artışı giderek daha fazla yöntem düzeyinde, ürün
geliştirmede, iş gücü organizasyonunda ve yeni teknolojilerin yayılmasındaki
ilerleme kapasitesine bağımlı hale gelmektedir. AR-GE amaçlı yatırımların yeni
teknolojileri KOBİ‟lere, yeni pazarların gelişimine ve düzenlemelerinin gelişimine
kazandırmak isteyenler düzeyinde artması zorunludur. Ayrıca kamu sektörü
çalışmaları ile özel sektör çalışmaları daha etkin bir şekilde bir araya getirmelidir.
İnşaat sektöründe AR-GE‟nin kilit hedeflerinden biri de değişen ihtiyaçlara sürekli
uyumdur. Detayda, ilk tasarımdan uygulamaya ve ötesine bütün inşaat sürecindeki
gelişmeler kişisel girişimlerde ve sektörün bütününde rekabetçiliği artıracaktır. Proje
başlangıç süresinin kısaltılması, inşaat maliyetlerini düşürmek, bina hatalarını
kısmak ve yönetim yapılarını geliştirmek gibi somut yararlar kazanılabilir.
Sürdürülebilir inşaat hedefine yönelik AR-GE çalışmalarına yeniden yön verme ve
temel sosyal ihtiyaçları tatmin etme hem inşaat sektörünün rekabetçiliğini
geliştirecek hem de toplumun tamamına fayda sağlayacaktır.
Komisyon Avrupa Birliği bünyesinde AR-GE çalışmalarını desteklemeye devam
edecek, inşaat sektörünün devamlı değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynakları
yeniden yönlendirecektir. Ayrıca, AR-GE çalışmalarındaki özel sektör yatırımının
artması, önemli katılımcılar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve araştırma
bulgularının daha iyi yayılmasının sağlanması önerilecektir.

2.5

Sonuç

Birinci bölümde çeşitli ülkelerin inşaat sektörlerinin rekabet gücünü artırmak, var
olan sorunlarını tespit edip çözmek için yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Bu
kısımda ise incelenen çalışmalarla ilgili yorumlar yapılacaktır.
Yapılan incelemeler sonunda dünyada gelecekte nasıl bir inşaat sektörünün
hedeflendiği ortaya koyulmuştur. İncelenen ülke inşaat sektörleri Türk inşaat
sektörünün rekabet edeceği rakipler olarak düşünüldüğünde bu ülkelerin gelecek
planlarını

anlamak

önemlidir.

Türk

İnşaat

Sektörü'ne

yönelik

yapılacak

değerlendirmelerde bu hususun da dikkate alınması hayatidir. Avrupa Birliği'nin
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inşaat sektörüne yönelik çalışmanın incelenmesi de Türkiye'nin birliğe giriş süreci
düşünüldüğünde ayrı bir değer taşımaktadır.
Ülkelerin kendi inşaat sektörüne yönelik yaptıkları çalışmalarda farklı yaklaşımlar
sergilenmiştir. Bazı çalışmalarda sadece kısa önermeler ve başlıklar varken
bazılarında konular detaylı olarak incelenmiş ve uygulamaya yönelik kararlar da
alınıp eylem planlarıyla birlikte sunulmuştur. Çalışmaları hazırlayan kurumlar kamu
kimliğine sahiptir. İngiltere'deki incelenen çalışma genel kamu harcamaları
denetleme organı tarafından yapılmış, Avustralya çalışması inşaat sektöründe
ilerleme hedefiyle kurulmuş bir organ tarafından yapılmış, ABD'deki çalışma ise
yine üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bir enstitü tarafından yapılmıştır.
Çalışmaların içeriklerinin oluşturulurken veri toplanmasında farklı yöntemler
izlenmiştir. Avustralya çalışması geniş katılımlı anket ve atölye çalışmalarına
dayanırken, İngiltere'de yapılan çalışma sektörün ileri gelenleri, kamu kurumları ve
konunun uzmanlarıyla yapılan görüşmelere dayanmakta, ABD vizyon raporu sektör
temsilcilerinin yaptıkları bir atölye çalışmasına dayanmaktadır.
İncelenen çalışmaları yapan kurumlar kendi alanında uzman, sürekli yapıya sahip
organlardır. İnşaat sektörünün gelişimi için genel çalışmalar yapan bu kurumlar
faaliyetleri kapsamında geleceğe dair planlamalar da yapmışlardır. Süreklilik arz
eden bu kurumlar aynı zamanda çalışmanın sonuç, karar, öngörülerini takip etmek,
izlemek ve gerçekleştirmek amacındadır. Bir başka dikkat çekici nokta ise bu
kurumların inşaat sektöründeki bütün katılımcılara yönelik önermeler yapmasıdır.
Çalışmaların her birinde ortak nokta olarak inşaat sektörünün ekonominin bütünü
için hayati olduğu anlatılmıştır. Gerek istihdama gerek diğer sektörlere olan pozitif
ve tetikleyici etkisi ile inşaat sektörü her ülke tarafından ekonomik omurga olarak
tanımlanmıştır.
Sektörde yenilik ve ilerleme sağlayabilmek için kamunun öncülüğüne büyük önem
verilmektedir. Sektörün parçalı yapısı, sektörün daha çok KOBİ'lerden oluşması,
kamunun ana müşteri konumunda olması bu isteği doğurmuştur. Kamudan beklenen
inşaat sektörünün mevcut düşük verim, çalışanlara cazip gelmeyen iş koşulları,
kalitesiz inşaat süreçleri gibi alanlarda belirli stratejiler çerçevesinde dönüşüm
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başlatmasıdır. Ana müşteri konumundaki kamu eğer sorunların farkına varıp bunları
düzeltmek için harekete geçerse, finansör ve seçici olarak inşaat sektörünü istediği
gibi yönlendirebilir. Ancak bu durum çalışmaların ana niteliği olan inşaat sektöründe
yenilik ve ilerleme sağlamak için sektör temsilcilerinin kendilerini geliştirme
hedefine ters düşmemektedir. Aksine kamudan beklenen çağın ihtiyaçlarına uygun,
inşaat süreçlerinin tamamını göz önünde bulundurarak seçim yapmasıdır. Böylece
sektör temsilcilerinden çağın ihtiyaçlarına uyum sağlamış olanlar seçilecek, sektör
gerçek bir dönüşüm ve seleksiyon yaşayacaktır.
İnşaat sektörünün geleneksel sorunu haline gelen bütçe ve zaman aşımına uğramış
projelerin artık yeni bir anlayışla ele alınması gerekmektedir. Elde etme yöntem ve
seçim kriterlerinin baştan aşağı yenilenmesine çalışılmaktadır. İnşaatta elde etme,
ihale yöntem ve kriterleri sektörün verim kaybına neden olmaktadır. Hem mal
sahibine hem de yükleniciye kaybettiren mevcut yaklaşımlar yerini yeni modellere
bırakacaktır. Yeni modellerle toplumdaki değişen değer yargılarına uygun seçim
kriterleri getirileceği gibi hem mal sahibi hem de yüklenicinin yeni durumdan karlı
çıkacağı gösterilmiştir.
Giderek küreselleşen dünya inşaat piyasasında sektörde yer alan KOBİ'lerin
büyüklüklerinden kaynaklanan sorunları aşabilmeleri için tedbirler düşünülmektedir.
KOBİ'lere yönelik AR-GE çalışmaları, eğitim-öğretim arzının geliştirilmesi,
büyüklüklerinin

rekabette

dezavantaj

olmaması

için

çalışmalar

yapılması

istenilmektedir.
Çalışmaların her birinde AR-GE konusuna verilen ağırlık da dikkat çekicidir. AR-GE
çalışmalarının getireceği çeşitli düzlemlerdeki teknolojik liderlik sayesinde yenilikler
daima rekabette avantaj sağlayacaktır. Yine AR-GE çalışmaları sonucunda katma
değeri yüksek yenilikçi ürün ve hizmetler üretilecektir. Katma değerin artması
doğrudan rekabet gücünü çok yukarılara çekme anlamına gelmektedir. Gelişmiş
ülkeler ekonominin farklı alanlarında olduğu gibi kendileri katma değeri yüksek
ürünlere, hizmetlere yönelmekte, düşük katma değerdeki ürün ve hizmet
sunumlarından vazgeçmektedir. Yüksek katma değer yaratan bir inşaat sektörüne
geçilmesiyle, sektörün düşük nitelikteki işgücü sorunu, çalışanlara ödenen düşük
ücretler, giderek sertleşen rekabet koşullarında ayakta kalabilme, sağlık-güvenlik,
sektörün kötü imajı, kalite gibi pek çok soruna çözüm getirileceği düşünülmektedir.
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Gelişmiş teknolojiye dayalı bir üretim modeli, buna sahip ülkelere kendi rekabet
düzlemlerini oluşturma imkanı verecektir.
İnşaat projelerinde farklı finansman modelleri kullanılması da giderek zorunluluk
haline gelmektedir. Özellikle altyapı gibi büyük yatırım maliyetleri doğuran ve geri
dönüşü çok uzun süren projelerde özel sektör kaynaklarının kullanımının artması ilke
hedefleri arasındadır.
İnşaat süreçlerinde verimi artırmak için çeşitli yeni yönetim tekniklerinin
kullanımına da ağırlık verilmiştir. Ortaklık yaklaşımı çerçevesinde müşteri ve
yüklenicilerin

sağlayabilecekleri

kazançlar

ortaya

konulmuş,

bu

yönetim

yaklaşımının kamu ana prensiplerinden sapmadan kullanılabilmesi için çalışmalar
yapılmıştır. Ayrıca yalın yönetim yaklaşımının inşaat süreçlerinde daha fazla
kullanılması da hedeflenmektedir. İnşaat süreçlerindeki bir diğer dikkat çekici
noktada bütün süreçlerin giderek daha fazla oranda bütünleşik hale getirilmesi
çabasıdır. Geleneksel olarak birbirinden ayrılan elde etme, tasarım, planlama ve
yapım süreçlerinin bütünleştirilmesiyle verim artışı sağlanabileceği düşünülmektedir.
Bütün süreçleri bir arada yönetimini sağlayabilecek bilgi-iletişim teknolojileri de
sektöre arz edilmeye çalışılmaktadır.
Geleceğe yönelik öngörülerde gelecekteki bazı değişimleri tahmin ederek şimdiden
tedbir alınması planlanmaktadır. Çevresel konularda ve bunun doğal yansıması olan
sürdürülebilir inşaat kavramı çerçevesinde çalışmalar planlanmaktadır. Çevresel
hassasiyetlerin, yeni nesillerin eğitim yoluyla bilinçlendirilmesi sonucunda
bugünkünden çok daha ileri bir noktaya geleceği tahmin edilmektedir. Bu
hassasiyetleri dikkate alıp üretim modellerini ve inşaat süreçlerine yaklaşımlarını
sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendiren firmaların, rakiplerinden bir adım önde
olacağı belirtilmiştir.
Bütün bu hedefler kapsamında inşaat sektörünün kendi özel yapısından kaynaklanan
sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Bir yandan da mevcut üretim yapısının
olabildiğince imalat sektörüne benzetilip, sorunların farklı bir şekilde çözümü de
önerilmektedir. Şantiye dışı imalat ve prefabrikasyona bu hedef çerçevesinde ağırlık
verilmektedir. Eğer inşaat sektöründe bu alışkanlık yerleştirilebilirse, hem iş, zaman,
maliyet göstergelerinde ilerleme sağlanacak hem de çalışma koşulları, verim ve
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sağlık-güvenlik alanlarında ilerleme sağlanacaktır. Bir diğer getiri de imalat
sektöründe kaydedilen ilerleme ve yeniliklerin bu sayede kolayca inşaat sektörüne
sokulabilmesidir.
İnşaat sektörünün merkezinde işgücü yer almaktadır. İnşaat süreçlerinde tepe
yönetiminden şantiyedeki işçiye kadar işgücüyle ilgili sıkıntılar bulunmaktadır.
Sektördeki sağlıksız yapılanma, sağlık-güvenlik sorunları, şantiye sürecinin kötü
imajı yetenekli insanların sektörden uzaklaşmasına neden olmaktadır. İşin doğası
gereği iklimsel ve döngüsel olması, şantiyelere dayalı üretimin sürekli hareket etmeyi
gerektirmesi de sektörde çalışmanın cazibesini azaltmaktadır. Bu sorunların
çözülmesi, işgücünün geliştirilmesi yoluyla sektörde rekabetçiliğin de artacağı tespit
edilmiş,

sektörün

parçalı

yapısından

dolayı

kamunun

öncülük

yapması

düşünülmüştür. Çözüm önlemleri hem sektörün çalışanlar açısından çekiciliğinin
artırılması hem de mevcut işgücünün eğitim seviyesinin artırılmasını içermelidir.
Sektördeki çalışanların meslek örgütleri veya çeşitli organlar tarafından kayıt altına
alınması hem gereken işgücünü geniş tabanlı ağlar sayesinde yerinden temin etmek,
hem de gerekli eğitimlerin verilebilmesi için ulaşılabilirliği sağlayacaktır. Ayrıca
ödenmeyen işçilik maliyetleri üzerindeki kamu yükünün makul bir şekilde
azaltılması da düşünülmektedir.
Çalışmaların her birinde bilgi-iletişim teknolojilerine de farklı noktalarda atıfta
bulunulmuştur. Sanayi tipi seri üretim modelinden bilgiye dayalı üretim moı
Paneli'dir. Bir önceki bölümde yurtdışında yapılan vizyon çalışması örnekleri
incelenmiştir. Bu ye dışı imalatlar haricinde inşaat süreçlerinde bilgi-iletişim
teknolojilerini yoğun olarak kullanamamaktadır. Sorunun kaynağında hem bu
teknolojileri üreten firmaların inşaat sektörüne ilgisizliği, hem de inşaat sektöründeki
üretim süreçlerinin sürekli değişimi ve diğer sektörlere benzememesi yatmaktadır.
Bilgi-iletişim teknolojilerinin diğer sektörlerdekine benzer verim artışlarını
gerçekleştirme

hedefinin

inşaat

sektörü

hedeflenmiştir.
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için

de

konulması

genel

olarak
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TÜRK ĠNġAAT SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE GELECEĞĠ, ĠLGĠLĠ

3.

ÇALIġMALAR

Bu bölümde Türkiye'de son yıllarda inşaat sektörü üzerine yapılan çalışmalar
incelenecektir. İncelenen çalışmalar, güncellik, farklı içeriklere sahip olma ve
sektördeki farklı katılımcılar tarafından hazırlanmış olma kriterlerine göre
belirlenmiştir. Çalışmalardan birincisi TÜBİTAK tarafından hazırlanan Vizyon 2023
Teknoloji Öngörüsü Raporu, İnşaat ve Altyapı Paneli'dir. Bir önceki bölümde
yurtdışında yapılan vizyon çalışması örnekleri incelenmiştir. Bu açıdan TÜBİTAK
raporunu yabancı örnekleriyle karşılaştırma imkanı doğacaktır. İkinci çalışma Yapı
Merkezi tarafından hazırlanan Türk Yapı Sektörü Raporu'dur. Bu çalışma inşaat
sektöründe dağınık halde bulunan istatistiki bilgileri bir araya getirmiş, ayrıca farklı
konu başlıklarını benzer kriterlere göre değerlendirerek geniş bir veri bankası
oluşturmuştur.

Verilerin

güncelliği,

sektörlere

dair

istatistiki

ve

genel

değerlendirmeler yapılmasına olanak vermektedir. Üçüncü çalışma ise TMB
tarafından hazırlanmış İnşaat Sektörü Stratejik Planı'dır. Bu çalışmada inşaat
sektörünün durumu, sorunları, çözüm önerileri tartışılmış, ortaya stratejik plan ve
vizyon

çalışması

konulmuştur.

Çalışmanın

dikkat

çekici

noktası

raporu

hazırlayanların iktisat kökenli olması ve inşaat sektörü ile makro ekonomik dengeler
arasında kurduğu bağlardır. Dördüncü çalışma, INTES çalışma grubunun hazırladığı
İnşaat Sektörü Raporu'dur. Bu rapor inşaat sektörünün birincil dereceden katılımcısı
olan INTES tarafından hazırlanmış ve ağırlıklı olarak sektörün güncel sorunları
üzerinde durulmuştur. Genel olarak sektörün işveren kanadının kamudan
beklentilerinin

sıralandığı

rapordaki

son

kısımda

yer

alan

işgücünün

sertifikalandırılmasına yönelik İNTES, Yol-İş Türkiye İnşaat Eğitim Merkezi Projesi
ise

yapısı

ve

amacı

açısından

büyük

önem

taşımaktadır.

Çalışmaların

incelenmesinden sonra bu dört araştırmanın içerikleri doğrultusunda Türk İnşaat
Sektörü'yle ilgili yorumlarda bulunulacaktır.
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İnşaat sektörü ülke ekonomilerine katkı sağlayan önemli sektörlerden biridir. Gayri
safi milli hâsıladaki yüzdesi bakımından incelendiğinde inşaat sektörünün özellikler
gelişmekte olan ülkelerin lokomotif sektörü olduğu görülmektedir. İnşaat sektörü
madencilik, imalat sektörleriyle olan sıkı bağları nedeniyle sektörün gelişmesi bu
sektörlerin de gelişmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde inşaat sektöründe yaşanan kriz
madencilik ve imalat sektörlerini de sıkıntıya sokmaktadır. İnşaat sektörü bu sıkı
bağları nedeniyle ülkenin makro ekonomik dengesinde önemli bir gösterge
olmaktadır. Türkiye özellikle 70‟li yıllardan itibaren yurtdışı müteahhitlik sektöründe
yurtdışında işçi istihdam etmesi, kullanılan malzemelerin Türkiye‟den ihracı ve
yüklenilen işlerin getirdiği karlar ile birlikte önemli pay edinmiştir. [7]
Türk inşaat sektörü ise son 10 yılda sürekli kan kaybetmektedir. Bu süre içinde ülke
GSYİH'si büyüme gösterdiği halde inşaat sektörü sürekli olarak küçülmüştür.
Küçülme ülke GSYİH'sinden farklı olarak hem oransal hem de büyüklük olarak
gerçekleşmiştir. Bu durumun Tükiye'de son 10 yılda yaşanan ekonomideki makro
dengesizlik, ekonomik krizler, deprem olgusu ve bankacılık krizleri ile büyük ilgisi
vardır.
Tablo 3.1.: İnşaat Sektörü Son 10 Yıllık Büyüme Rakamları [10]
ĠnĢaat Sektörü/

Yıllar

ĠnĢaat Sektörü

Toplam GSMH

1994

6.144

91.733

% 6,70

1995

5.857

99.028

%5 ,91

1996

6.200

106.080

% 5,84

1997

6.511

114.874

% 5,67

1998

6.560

119.303

% 5,50

1999

5.739

112.044

% 5,12

2000

5.991

119.144

% 5,03

2001

5.662

107.783

% 5,25

2002

5.346

116.338

% 4,60

2003

4.866

123.165

% 3,95

2004

5.091

135.308

% 3,76

2005

6.058

142,425

% 4,23
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GSMH

İnşaat sektörleri geleneksel olarak istihdam yaratıcı özelliği ile de bilinir. Ancak
Türk İnşaat Sektörü bu açıdan da son 10 yılda büyük bir küçülme yaşamış, özellikle
yurtdışında istihdam edilen çalışan sayısında büyük düşüler yaşanmıştır.

Tablo 3.2.: İnşaat Sektörünün İstihdam Üzerindeki 1999-2005 Yılları Arası Etkisi
[10]
ĠnĢaat

Yıllar

Tarım

ĠnĢaat

Tarım

Tarım

Sekt.

DıĢı

Sektöründe

Sektörü

sektörü/

Ġstihdamı/

Ġstihdam

Ġstihdam

Ġstihdamı

Toplam

Tarım dıĢı

Ġstihdam

istihdam

Bin kiĢi

Bin kiĢi

Bin kiĢi

(Yüzde)
(Yüzde)

1999

12.468

1.365

8.856

0,42

10,95

2000

13.811

1.364

7.769

0,36

9,88

2001

13.435

1.110

8.089

0,38

8,26

2002

13.896

958

7.458

0,34

6,89

2003

13.982

965

7.165

0,33

6,90

2004

14.391

1.029

7.400

0,33

5,01

2005

15.564

1.303

7.494

0,32

8,37

Son yıllarda gerek finansman gerek ekonomik istikrar ve faizleri düşmesiyle inşaat
yatırımları gözde hale gelmiş, bir de buna beklenen İstanbul Depremine karşı mevcut
kalitesiz yapılardan kurtulma isteği eklenince konut piyasasında önemli ölçüde
büyüme yaşanmıştır. İnşaat sektöründeki 2005 yılında yaşanan büyümenin temelinde
bu olgular yatmaktadır. [1]
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Ancak bu haliyle bile Türk İnşaat Sektörü gelişmekte olan Türk ekonomisinin
lokomotifi olmaktan uzaktır. İnşaat sektörünün gerçek potansiyeline ulaşması,
mevcut sorunlarının çözülmesi ve sektörü geleceğine dair öngörülerde bulunmak için
bir dizi çalışma yapılmıştır.

3.1

Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Raporu, ĠnĢaat ve Altyapı Paneli

Rapor 2003 yılında hazırlanmıştır ve Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş
yıldönümü olan 2023 yılı hedeflenerek 20 yıllık vizyon çalışması yapılmıştır.
Türkiye ekonomisinin bütünü için hazırlanan vizyon çalışmalarının turizm, tekstil, ve
çeşitli imalat sektörleriyle birlikte inşaat sektörü de ayrı bir ayağını oluşturmaktadır.
Öncelikle 2023 yılında İnşaat ve Altyapı'nın nasıl bir noktaya geleceği düşlenmiş,
hedefler konulmuş, sonra bu düşü gerçekleştirmek için atılacak adımlar teknolojik
yeniliklerin kullanımı şeklinde sıralanmıştır. Hedeflere erişebilmek için çalışmayı
hazırlayan TÜBİTAK görev tanımı gereği sadece teknolojik yenilikler üzerinde
durulmuştur. [8]
İnşaat ve Altyapı panelini katılımcılarının seçiminde uzmanlık alanları, sektörler ve
yaş gruplarının çeşitliliğine önem gösterilip olabildiğince geniş bir kesimin görüşü
alınmaya çalışılmıştır. Panel çalışmaları ana katılımcılarını kamu, özel sektör,
üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinden toplam 19 kişi oluşturmaktadır. İlke olarak
panel üyelerinin uzmanlıklarından yararlanılmasının yanı sıra, panel dışından da
belirli konuların uzmanlarından görüş alınmıştır. Çalışma kapsamında yaygın taban
fikrinin yansıtılması, geniş katılım sağlanması ve farklı görüşlerin dikkate alınmasını
sağlamak için anket çalışması yapılmıştır. 53 uzmana 10 sorudan oluşan anket
yollanmış, ancak 3 uzmandan geri dönüş alınabilmiştir. Bu nedenle anket cevaplarına
göre şekillenmesi planlanan başlıklar doğrudan panel üyelerince belirlenmiştir Panel
raportörleri çalışmanın ilk olması sebebiyle arzu edilen başarıda olmadığını, vizyon
çalışmalarında daha tecrübeli olan ülkelerin de belirttiği üzere bu tip çalışmalarda
bütçe, zaman gibi faktörlerin vizyon çalışmasının başarılı olmasında etkili olduğu
bilinmektedir. Yaygın görüş alma hedefinin gerçekleşebilmesi için ileri adımlar
atılması gerektiği ve vizyon hedefleri çerçevesinde bir gelişme olup olmadığını
saptamak ve sürekli değişen dünya şartlarını da çalışmaya dahil etmek için
çalışmanın belirli aralıklarla yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.
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TÜBİTAK Vizyon 2023 raporunda genel hedefler konulmuştur. Bu hedefleri
gerçekleştirmek

için

yapı

sigortası

uygulanmasından

eğitim

kurumlarının

demokratikleşmesine kadar çok geniş bir yelpaze oluşturulmuştur. Bu haliyle Vizyon
2023 raporu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayalini kurduğu bir dizi hedefi
ortaya koymaktadır.
Çalışmanın

içeriğine

gelecek

olursak,

sosyo-ekonomik

faaliyet

alanının

teknolojik/ekonomik/yapısal durumunun değerlendirilmesi başlığı altında 2002 yılı
itibariyle Türkiye'deki ve dünyadaki mevcut durum değerlendirilmiştir. Mevcut
durum saptaması başlığında Türkiye'nin karayolları, demiryolları, havayolları,
limanları, boru hatları, su kaynakları, su politikası, atık su kaynakları, Türkiye'nin
nüfus ve kentleşme oranları, taş ve toprağa dayalı sanayilerle ilgili olarak verimlilik,
rekabet durumu, hammadde teknoloji kullanımı gibi göstergeler incelenmiştir. Aynı
başlıklara dayanarak dünyadaki durum da incelenmiş, 2002–2023 döneminde inşaat
sektörünü ilgilendiren gelişim ve değişimleri belirleyecek temel eğilimler ve itici
güçler değerlendirilmiştir. Bunların arasında kentsel altyapının nitelik ve nicelik
olarak gelişecek olması, Türk halkının konut sahibi olma isteği, deprem olasılığı,
toplumun refah düzeyinin ve beklentilerinin artması, yurtdışı projelerde rekabet
şartlarının artacak olması, suyun optimum kullanılması gerektiği, enerji tasarrufu,
AB ve Gümrük Birliğinin uluslararası rekabeti artırma eğilimi ve gelişmiş
ülkelerdeki yetkin mühendislik kavramının Türkiye'de de yerleşme eğiliminde
olması sayılmaktadır.
2002-2023 dönemindeki gelişme ve değişimleri belirleyecek temel eğilimler ve itici
güçlerin değerlendirilmesinden sonra gelecek vizyonu ve sosyo-ekonomik hedefler
ortaya konulmuştur. Panel raporunda 2023 yılında düşlenen Türkiye'nin sahip olması
gereken inşaat sektörüyle ilgili özellikler şunlardır:


Artan nüfusun ve gelişmekte olan sanayinin gereği olan enerji, ulaşım, su ve
atık su gibi temel altyapının, çağın gerektirdiği standartlarda tamamlandığı bir
Türkiye



Yapılarda deprem güvenliğinin sağlandığı, can güvenliği riski ve ekonomik
risklerin en aza indirildiği, insanlarımızın depreme karşı güvenli yapılarda ve
kentlerde yaşadığı bir Türkiye
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İnşaat, altyapı ve toprak sanayi sektöründe sürdürülebilirlik ilkelerine uygun,
yeni teknolojilerin geliştirilip kullanıldığı, uluslararası ortamlarda teknoloji,
verimlilik ve maliyet bazında rekabet edebilen, pazar payını artıran bir
Türkiye



Bütün ailelerin çağdaş konut gereksinimlerinin sağlıklı çevre koşulları ile
karşılandığı bir Türkiye



Demokratik toplum, eğitim, şeffaflık ve çevre yönetimine uygun katılım gibi
kavramlarda çağdaş standartlara erişmiş, sektörde kalite denetiminin
sağlandığı, eğitilmiş insan gücünün kullanıldığı bir Türkiye



İnşaat malzemeleri üretiminde çevreye saygılı, çağdaş standartlara erişmiş,
kalite kontrolünün tam olarak gerçekleştiren, teknoloji üretip ileri yöntem
teknikleri üreten bir Türkiye

Hayali kurulan bu düşlerin gerçekleşmesi için, Türkiye'nin Yap-İşlet-Devret ve Yapİşlet tarzı proje finansman modellerini kullanabilmesi için yatırımcının önündeki
mevzuat sorunlarının aşılması gerektiği, vergilendirmede adalet sağlanması, ülke
yönetiminde en becerikli insanların kullanılabilmesi için bu pozisyonların
çekiciliklerinin artırılması, devletin yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinden elde edilen
geliri artırmak için üstüne düşeni yapması, inşaat sektörü uluslararası rekabet
gücünün artırmak için AR-GE ile teknolojik yenilikler elde edilmesi, yapı sektörü
bilgi paylaşımının artırılması için yapı bilişimi yolunda adım atılması gerektiği,
zorunlu deprem sigortasının hayata geçirilmesi, Büyükşehir niteliği kazanan
alanlarda risk yönetimi uygulaması, yapı denetimini daha etkin ve sağlıklı bir yapıya
kavuşturmak için yapı sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi, deprem güvenliği
kapsamında yapılacak güçlendirmeler için bir fon yaratılması, kalite kontrol, kalite
güvence ve kalite yönetimi yaklaşımlarının yaygınlaştırılması, kentsel çevrelerin
rehabilitasyonu, konut edinme için uzun vadeli düşük kredi imkanlarının yaratılması,
yöresel ve iklimsel sosyal konut tiplerinin geliştirilmesi, devletin ucuz maliyetli
arsalar üretmesi, yöresel kalkınma sağlamak için inşaat sektörünün kullanılması
gerektiği belirtilmiştir.
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2023 Türkiye'si vizyonu dahilinde belirlenen altı temel sosyo-ekonomik hedef
çerçevesinde bu hedeflere erişmek için gerekli olan sekiz stratejik teknoloji konusu
saptanmıştır. Bu stratejik teknoloji alanları malzeme teknolojileri, depreme ilişkin
teknolojiler, nitelikli konut yapım teknolojileri, yapı güçlendirme ve rehabilitasyon
projeleri, yapım teknolojileri, enerji tasarrufları ve kaynak korunmasına yönelik
teknolojiler, yapı bilişim teknolojileri ve uzay temelli teknolojileridir.
Belirlenen sekiz stratejik teknoloji konu arasında bir öncelik değerlendirilmesi
yapabilmek için vizyon çalışmasının refah toplumu yaratmaya yönelik ilkesi
özellikle göz önünde tutularak teknolojiler,


Pazar geliştirme yeteneği



Yeni Pazar yaratma olasılığı



Yeni sanayi başlatma olanağı



Rekabet gücü



İstihdama katkısı



Çevreye olan duyarlığı



Enerji tasarrufuna katkısı



Yerel kaynak kullanımı



Toplum tarafından benimsenmesi



Teknoloji / Ar-Ge yoğunluğu

Kriterlerine göre bilgisayar programı yardımıyla sıralanmıştır. Bilgisayar verilerinin
analiz edilmesi sonucunda 2023 Türkiye'si vizyonuna ulaşabilmek için teknoloji yol
haritası hazırlanmıştır.
1. Deprem güvenli yapı ve altyapı üretimi
2. Nitelikli konut yapımı
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3. Mevcut yapıların güçlendirilmesi ve rehabilitasyonu
4. Özel mühendislik yapıları tasarım ve üretimi
5. Enerji tasarrufu, çevre ve kaynak korumasına yönelik faaliyetler
6. Sağlıklı ve çağdaş kentleşme ve altyapısı
7. Ulaşım ve altyapısı yatırımlarının hızlı ve ekonomik gerçekleştirilmesi (önemli
sanat yapıları hariç)
Öncelikli teknoloji alanlarında Türkiye için öngörülen yetenek düzeyleri ve buna
ilişkin süreçler yol haritası ile belirtilmiştir. Bu bağlamda bazı teknolojilerde ölçüt
olarak alınan gelişmiş ülkelerin ortalama düzeylerine 2023 yılında da erişilemeyeceği
öte yandan diğer bazı teknolojilerde bu düzeye 2023 yılından önce de erişilebileceği
ortaya konulmuştur. Burada deprem ile ilgili teknolojilerin, başta her şeyden önce
gelen insan yaşamını olmak üzere sosyal ve ekonomik etkileri nedeniyle
olabildiğince erken sürede tamamlanmalıdır.

3.2

Türk Yapı Sektörü Raporu 2005

Türk Yapı Sektörü Raporu [9] Yapı Endüstri Merkezi Araştırma Bölümü
görevlilerinden Zeynep Özdamar ve Birgül Yavuz tarafından hazırlanmıştır. 2006
yılı başında yayımlanan rapor Yapı Sektöründeki bütün katılımcılarla ilgili istatistiki
bilgiler yayınlamış, bu bilgilerin kaynağı olarak da TÜİK, DPT, DTM, TMB ve
demir-çelik, seramik vb.. gibi inşaat malzemesi tedarikçilerinin kendi birliklerinin
yayınladığı istatistiki verilerden yararlanmıştır. Raporda Türkiye ekonomisi ve inşaat
sektörü genel olarak incelendikten sonra, konut, altyapı, yurtiçi müteahhitlik
hizmetleri, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, ilgili yasal düzenlemeler, teknik
müşavirlik hizmetleri yabancı sermaye girişi ve inşaat malzemeleri alt kategoriler
halinde değerlendirilmiştir. Her alt kategoriyle ilgili olarak üretim, ithalat, ihracat,
sorunlar, gelişmeler, öngörüler, planlamalar, alt başlıkların Türkiye'deki geçmişi,
beklentiler, güçlü yanlar, zayıf yanlar birlikte yer almıştır.
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Türk Yapı Sektörü Raporunda sektörün bütün katılımcılarına yer verilmeye
çalışılmış ve bu alt-sektörlerin gündeminde hangi başlıklar varsa onlardan
bahsedilmiştir.
Raporun amacı, Yapı Sektöründeki aktörlerle ilgili çeşitli kurum ve organlarda
bulunan bilgileri bir araya getirmek, bu bilgileri aynı dilden konuşan istatistik veriler
halinde ortaya koymaktır. Rapor bu anlamda 2005 yılı sonu itibariyle Türk Yapı
sektörünün panoramasını görüntülemektedir.
Raporun içeriğini daha iyi anlamak için raporda yer alan başlıklardan "çimento"yu
örnek olarak incelersek, giriş kısmında çimento sanayisinin ülkelerin gelişiminde ve
sanayileşmesinde önemli bir rol oynadığı, ekonominin büyüme ve durgunluk
dönemlerindeki değişikliklerin çimento sanayisine kısa süre içinde yansıdığı
belirtilmiştir. Eskişehir ve Darıca'da devlet eliyle başlamış olan Türkiye'de çimento
üretimi şu an için çimento sanayisi tamamen özel sektör egemenliğindedir. Kamu
sektörde üretimden çekilmiştir ve çimento pazarının yaklaşık 30%'una yabancılar
sahip durumdadır. Çimento sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak 2004 yılı
itibariyle 11 binden fazla çalışan istihdam edilmiştir. Dünyadaki çimento üretimi
rakamlarına bakıldığında, Çin'in bu alanda gerek üretim gerek tüketim açısından lider
konumdadır ve bunun sonucu olarak maliyetler üzerinde belirleyici role sahiptir.
Türkiye ise üretim açısından Avrupa'da 3. sırada dünyada ise ilk 10 arasındadır.
Türkiye çimento ihracatında Avrupa'da birinci, dünyada ise Tayland'dan sonra ikinci
sırada yer almaktadır. Çimento sektörü 1989'dan 1998'e kadar hızlı bir büyüme
süreci yaşamış, 1998'de zirve yaptıktan sonra deprem ve ekonomik krizin etkisiyle
birlikte düşüşe geçmiştir. Sektör 2002 yılından sonra toparlanarak günümüzde
dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumuna gelmiştir. 2005 yılında ise çimento
sektöründe

%7-8'lik

bir

büyüme

yaşanması

beklenmektedir,

artan

inşaat

faaliyetlerine bağlı olarak çimento satışlarındaki artışın süreceği tahmin edilmektedir.
Sektöre verilen teşvikler hazır beton sektörü ile birlikte 2005 ilk dört ayında
224milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılı kapasite kullanımında, çimento
kapasite kullanım oranı %58,8 klinker kapasite kullanım oranı ise %84,1 olarak
gerçekleşmiştir. Çimentoda en yüksek kapasite kullanım oranı Doğu Anadolu, en
düşük kapasite kullanımı Akdeniz bölgesi, klinkerde en yüksek kapasite kullanım

67

oranı Akdeniz, en düşük kapasite kullanım oranı ise Güneydoğu Anadolu bölgesi
olarak gerçekleşmiştir.
Çimento tüketim oranları ise ekonomik duruma, nüfus hareketlerine ve yatırımlara
göre değişiklik göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başı çimento tüketimi
ortalama 700 kg. gelişmiş ülkelerde ise 1000 kg.dır. Türkiye'de ise 1998'de kişi başı
500 kg. 2004 yılında ise 450 kg. olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de bu rakamla
Avrupa'da 11. sırada yer almaktadır.
Çimento sektöründe ihracat rakamlarını son 20 yılda etkileyen önemli faktörler
arasında İran-Irak savaşı, deprem, devalüasyon gibi olaylar olmuştur. Türkiye 2004
yılında çimento ve klinkerde toplam 418 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.
Türkiye'nin çimento ve klinker ihracatında en önemli pazarları arasında Irak, İtalya,
ABD, Portekiz, Nijerya ve İspanya yer almaktadır. Türkiye'nin coğrafi büyüklüğü ve
bazı bölgelerde dönemsel üretim açıklar sebebiyle yapılan çimento ithalatı ise toplam
17 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir.
Son kısımda ise çimento sanayisinin gücü, sorunları ve beklentileri üzerinde
durulmuştur. Teknoloji ve donanım açısında sektör dünya standartlarında üretim
yapmaktadır, sektörün ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve yedek parçalar yurt
içinde üretilmektedir. Türk çimento sektörüne yabancı yatırımcının konut sektöründe
büyüme, Avrupa'da açılacak yeni fabrikaların yüksek maliyeti gibi sebeplerle büyük
ilgisi vardır. Çimento sektörünün en büyük avantajı Avrupa pazarlarına olan
yakınlığıdır. Konut sektöründe canlanma, Irak'ın yeniden yapılanması süreci, beton
yolların gelişimi, yeni Maden Kanunu ile hammadde sorunun çözülmesi Türk
çimento sektörünün diğer güçlü yanları arasındadır. Ayrıca Kyoto protokolünü henüz
imzalamayan Türkiye'de yapılan üretim Avrupa'da yapılan çimento ve klinker
üretimine göre fiyat avantajına sahiptir.
Çimento sektörünün sorunları ve beklentileri arasında; kapasite fazlası sorunu, satış
fiyatlarında yurt içi - yurt dışı dengesizlik, girdi maliyetleri yüksekliği, ihraç
limanlarının yetersizliği, kayıt dışı ekonomi, eğitimsiz işgücü, yakıt, gümrük, AB
normlarına uyum, elle beton dökümü başlıkları yer almıştır.
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Çimento sanayisi örneğinde gördüğümüz başlıklar ve benzerleri hazır beton,
prefabrikasyon, seramik, tuğla-kiremit, gaz beton, cam, demir-çelik, boru,
alüminyum, ahşap, plastik, boya, yapı kimyasalları, doğal taşlar, yalıtım, çatı
kaplama malzemeleri, ısıtma-soğutma-havalandırma, asansör, aydınlatma, mutfakbanyo, mobilya, iş ve inşaat makineleri başlıkları altında incelenmiştir.
Raporda sektörlere ilişkin detaylı bilgi sunumları ve her bir sektörü aynı kriterlerle
değerlendirmek

raporun

artıları

arasında

yer

almaktadır.

Ancak

genel

değerlendirmelerde AB üyelik perspektifi detaylı bir şekilde ele alınmamıştır. Ayrıca
inşaat maliyetlerinde ve inşaat malzemeleri ticaretinde önemli olan bazı başlıklar
raporda değerlendirilmemiştir.
Tek Avrupa Birliği pazarında 1994-1998 yılları arasında yapılan inşaat malzemeleri
iç ticareti rakamlarına bakıldığında 28 adet kalemden bahsedilmiştir. Yapı Sektörü
raporunda bunlardan Avrupa Birliği pazarı iç ticaret hacminde parasal büyüklük
olarak 2. sırada yer alan "components of electricity supply and wired systems" yer
almamıştır. Bu başlık aynı zamanda inşaat maliyet kalemleri arasında da önemli bir
rol oynamaktadır. Elektrik destek sistem takımları ve elektrik kablosu Avrupa Birliği
inşaat malzemeleri iç ticaretinde 9 milyar avroluk payı ve pazarın yıllık %11
büyümesi ile AB perspektifi bulunan Türk İnşaat Sektörü için yadsınamayacak bir
başlıktır.

3.3

ĠnĢaat Sektörü Stratejik Planı

İnşaat Sektörü Stratejik Planı [1] Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Marmara
Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hurşit Güneş yönetiminde Doç. Dr. Erhan
Aslanoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Sadullah Çelik'ten oluşan gruba hazırlatılmıştır. Ayrıca
sektörü temsil eden kuruluşların temsilcileri (TMB, INTES, ASMÜD, TÜRK-İNŞA,
İNİŞEV, TMMMB, TPB, DPT) çalışmaya katkıda bulunmuşlardır.
Raporun hazırlanmasını isteyen TMB'ye kısaca değinecek olursak, Türkiye
Müteahhitler Birliği 2004 yılı itibariyle 178 üyeden oluşan bir inşaat müteahhitleri
birliğidir. Bu üye sayısı Türkiye'deki toplam müteahhitler arasında binde birden az
bir orana sahip olmakla birlikte, birlik üyelerinin Türkiye'deki toplam inşaat-taahhüt
işleri içindeki payı %70, Türk müteahhitlerinin yurtdışında gerçekleştirdikleri işler
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içindeki payı ise %90'dır. Ekim 2004 tarihi itibariyle Türk müteahhitleri 62 ülkede
3000 kadar proje gerçekleştirmiş ve bunların toplam tutarı 60 milyar doları aşmıştır
ve bu rakamlar birliğin temsil ettiği iş hacmini göstermektedir.
Raporun hazırlanmasındaki amaç, hızlı değişen iç ve dış koşullara karşı Türk inşaat
sektörünün izleyeceği stratejiyi belirlemektir. Değişimle birlikte hem yeni fırsatlar
hem de yeni tehditler ortaya çıkmaktadır. Çalışmada Türkiye'nin AB üyelik
perspektifinde, inşaat sektörünün iç ve dış pazardaki rekabet gücünü sürdürebilmesi
ve sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya koyabilmesi için yapılması gerekenler
belirlenmeye çalışılmıştır. Konunun muhatabı olarak yetkili kamu kurumları ve
inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar alınmıştır.
Çalışmanın bir yönü inşaat sektörünün mevcut durumu ve sorunlarını tespit etmek ve
bunlara Türkiye'nin orta ve uzun vadeli hedefleri çerçevesinde çözüm önerileri
getirmektir. Diğer bir yönü ise de gelecek 10 yılda Türkiye ekonomisinin karşı
karşıya olacağı olası senaryolar çerçevesinde inşaat sektörünün ekonomiye katkısını
analiz etmektir.
10 yıllık bir spektrumda sektörü mercek altına alan çalışmada, geçtiğimiz 10 yılda
yaşanan dışsal şoklar ve içsel dinamiklerle peş peşe krizler yaşayan Türkiye
ekonomisinde sektör bazında etkilerin farklılaştığı saptanmıştır. İnşaat sektörü,
finans ve madencilik sektörleriyle birlikte yaşananlardan en olumsuz etkilenen
sektörlerdendir. Bu olumsuzluk, büyük oranda içsel faktörler ve yapısal nedenlerden
kaynaklanmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde sektörün Türkiye ekonomisi içindeki yerini anlamaya
yönelik bir durum analizi yapılmıştır. İkinci bölümde, sektörün güçlü ve zayıf
yönleriyle sektörün önündeki fırsatlar ve tehditleri analiz eden GZFT (Güçlü yön,
Zayıf Yön, Fırsatlar, Tehditler) analizi yer almaktadır. Üçüncü bölüm, Türkiye'de
inşaat sektörünün katma değeriyle istihdamını açıklamaya yönelik ekonometrik
modellerin analizini içermektedir. Bu çerçevede farklı modeller üzerinde çalışılmış,
istatiksel olarak anlamlı olan iki model üzerinde yoğunlaşılmıştır. Daha sonra bu
modeller, gelecek 10 yılda inşaat sektörünün Türkiye ekonomisine sağlayacağı
katma değer ve istihdam potansiyellerini anlamak için kullanılmıştır. Gelecek 10 yılı
analiz ederken temel hareket noktası olarak Türk ekonomisinin makro ekonomik
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değerlerini önemli oranda etkileyecek Türkiye - AB ilişkileri belirlenmiştir. İnşaat
sektörünün geleceğine ilişkin projeksiyonlar da Türkiye - AB ilişkileri ile yakından
ilintilidir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ulusal ve bölgesel eğilimler çerçevesinde
sektöre ilişkin bir vizyon ortaya koymak amaçlanmıştır. Beşinci bölümde oluşturulan
stratejik plana aktarılmış ve Türkiye'nin uzun vadeli bilgi toplumuna dönüşümünü
gerçekleştirme ve AB'ye üyelik perspektifi çerçevesinde sektöre yönelik stratejik
amaç ve hedefler ile bunlara yönelik faaliyetlerin neler olması gerektiği tartışılmıştır.
3.3.1

Durum Analizi

Raporda yapılan sayısal analizlerde baz olarak TÜİK'in inşaat tanımı olan "Bir
yapının veya yapı bölümlerinin meydana getirilmesi için ortaya konan faaliyet"
kullanılmış yapı kavramı ise yine TÜİK tarafından "karada ve suda, daimi ve
muvakkat, resmi ve hususi yer altı, yer üstü inşaatı ile bunların ilave değişiklik ve
tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir" tanımı kullanılmış, yani hem
ruhsat verilen inşaat aktiviteleri hem de ruhsat verilmeyen yol, köprü, baraj gibi
kamu altyapı tesisleri de değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.


Dünya ĠnĢaat Sektöründeki GeliĢmeler

Dünya inşaat sektörü son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik çizmektedir ve 2002
itibariyle 3 trilyon dolarlık bir seviyede bulunmaktadır. 3 trilyon dolarlık pastanın
%72'si ilk on ülkede oluşmaktadır ve bu ülkelerin ekonomilerindeki genel büyüme
performansları sektör üzerinde etkili olmaktadır. Avrupa Birliğinde yeni üyelerin
katılımı sonucu inşaat sektöründe büyümenin %7,4 olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Dünya ekonomisindeki genel inşaat sektörü ortalama büyümesinin ise
2004-2012 yılları arasında %5 olması beklenmektedir. En hızlı inşaat sektörü
büyümeleri ise sırasıyla %7,9 ve %9,2 ile Çin'de ve Hindistan'da olacaktır.


Yurtiçi ĠnĢaat Sektöründe Durum

1980'li yıllarda ciddi bir devinim gösteren inşaat sektörü, altyapı yatırımlarının hız
kesmesi, 1988 yılında faizlerin serbest hale gelmesi sonucu 1988'den sonra hızını
azaltmıştır. Türkiye inşaat sektörü 2003 yılında 10 yıl öncesine göre GSYİH'daki
payından daha düşük bir yüzde olan %3,9'a sahiptir. Bu gerilemedeki kırılma
noktaları olarak, 1995, 1999 ve 2001 yıllarının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu
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yıllar Türkiye ekonomisinin deprem ve ekonomik krizler nedeniyle durgunluk
yaşadığı yıllardır. Bu nedenle Türk inşaat sektörünün analizi ekonomide yaşanan
gelişmelerle yakından ilgilidir. 1990'lı yıllar boyunca artan bütçe açıkları ve aşırı
düzeylere ulaşan kamu borç stoku, 2000 yılından itibaren uygulanan istikrar
programlarında kamu tasarrufunu kaçınılmaz kılmıştır. Kamu tasarrufunda en fazla
kontrol edilebilir kalem olan kamu yatırımları en büyük kesintiye uğramıştır.
Bütçenin şu anki yapısı incelendiğinde de kamu yatırımlarındaki tasarrufun devam
edeceği ve 2006 yılı ve sonrasında bir miktar gevşeme yaşanma ihtimali olsa da sıkı
disiplinin süreceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan özel sektör inşaat yatırımları da
talep yaratamamıştır. Sektörde yabancı yatırımcı da yok denecek kadar azdır.
Sektörün genel ekonomiye olan katkısı yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte
1996 yılına ait TÜİK'in Türkiye girdi-çıktı verilerine bakılarak, GSYİH'deki toplam
payı %11 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmalarda sektöre girdi veren ana sanayiler
olarak cam, çimento, demir-çelik ve mobilya hariç ağaç ürünleri alınmıştır. Taştuğla, enerji, kimya, plastik, makine, motor gibi sektörlerle, bankacılık, sigortacılık,
teknik müşavirlik gibi hizmet sektörleri de değerlendirildiğinde bu rakamın % 30'lara
ulaşacağı yönünde tahminler yapılmaktadır.
İstihdam açısından tarım dışı çalışan nüfusun %10-11'i inşaat sektöründe istihdam
edilmektedir, bu da aile fertleri hesaba katıldığında toplam nüfusun %7-8'inin bu
sektörden gelir sağladığını göstermektedir.
1993 yılında 515.000 olan ücretli çalışan sayısı 2001 yılı sonunda 251.000 kişiye
kadar gerilemiştir. Bu durum sektörde işini kaybedenlerin en çok nitelikli kesimde
olduğunu göstermektedir. Sektörde çalışanların %60'lık bölümü yevmiyeli işçilerden
oluşmaktadır. 600.000-700.000 kişilik düşük nitelikli işgücü her yıl sektör tarafından
istihdam edilmektedir. Bunun dışında sektörde 100.000 kadar kendi hesabına çalışan,
marangoz-tesisatçı vb. meslek sahibi kendine iş bulmaktadır.
Sektörün son 10 yılda genel ekonomik tablo içindeki gelişimi gözlendiğinde 19932003 döneminde GSYİH'nin %29.9 artmış olmasına rağmen inşaat sektörünün
%22.4 küçüldüğü belirlenmiştir.
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YurtdıĢı ĠnĢaat Sektöründe Durum

1990'lı yılların başında Türk müteahhitlerinin toplam yıllık iş hacmi toplam dünya
pazarının %1,7'si 2 milyar dolar seviyesinde, yaratılan istihdam ise 200.000 kişi
düzeyindeydi. Son 10 yılda Türkiye'nin pazar payı 4 kat yarattığı istihdam ise 10 kat
azalmış, sırasıyla dünya pazarından %0,4'lük 450 milyon dolar pay ve 20.000 kişilik
istihdam düzeyine gerilemiştir.


ĠnĢaat Sektöründeki GeliĢmelerin Plan ve Programlara Uyum Düzeyi

Türkiye'de 1960'lı yıllardan bu yana 5 yıllık kalkınma planlamaları ve yıllık
programlar hazırlanmaktadır. İnşaat sektörünün son 10 yılda kaybettiği katma değer
ve istihdam gücü düşünülürse bu sektöre yönelik yapılan planlamaların çok başarılı
olamadıkları söylenebilir. DPT'nin hazırladığı kalkınma planlarında sektörün ana
sorunlarının çözümüne ilişkin genel ilke ve politikalar belirlenmiş ancak
uygulamadaki yetersizlikler her yeni planda benzer hedeflerin tekrarlanmasıyla
sonuçlanmıştır.
3.3.2

GZFT Analizi

Bu kısımda Türk inşaat sektörün güçlü, zayıf yönleri ve tehditler ile fırsatlar
sıralanmıştır.


Sektörün Güçlü Yönleri

Türk inşaat sektörü 62 ülkede 3000 civarında proje gerçekleştirmiştir. Bu projeler
yıllara göre çeşitlilik ve farklılık göstermiştir. Türk firmaları zamanla ve deneyimle
birlikte, yol, tünel, köprü, baraj, enerji santralı, liman, havaalanı, botu hatları gibi
altyapı projelerine hastane, hava limanı, otel, büro, şirket binası, ticaret merkezi gibi
prestij yapıları gerçekleştirmiştir. Aynı firmalar geçmişte yurt içinde de önemli
projelerin hemen tamamını üstlenmiştir ve bu alanda yurtiçinde rakipsiz
görülmektedirler.
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1972-2005
ABD
1,6%
ÜRDÜN
1,7%

AFGANİSTAN
1,5%

DİĞER
16,2%

LİBYA
23,0%

AZERBAYCAN
1,8%
ÖZBEKİSTAN
2,2%
BAE
2,3%
PAKİSTAN
2,9%
ROMANYA
3,4%

RUSYA
20,0%
IRAK
3,9%

TÜRKMENİSTAN
4,3%

KAZAKİSTAN
5,6%

S. ARABİSTAN
9,8%

ġekil 3.1.: 1972-2005 Yılları Arasında İnşaat Sektörü Yurtdışı Projelerinin Ülkeler
Göre Dağılımı [21]
Türk inşaat sektörünün başka bir güçlü yanı ise sektöre girdi sağlayan çimento, cam,
seramik, mermer, boya, inşaat demiri gibi malzemelerinin çoğunun dünya ile rekabet
edebilir bir kalitede olmasıdır.
Diğer güçlü yönler ise hammadde kaynaklarının yeterliliği, Güneydoğu Asya
ülkelerine göre ihracat yapılabilecek pazarlara yakınlıktır.


Sektörün Zayıf Yönleri

Hem inşaat firmalarının, hem sektöre girdi sağlayan üreticilerin finansman açısından
güçsüz durumu ileri teknolojileri takip edememe ve rekabet gücünün azalması
sonucunu doğurmaktadır. Sektörde şirketlerin ölçek sorunu vardır, batılı rakiplerle
karşılaştırıldığında Türk firmaları küçük kalmaktadır. Çimento sektörünün atıl
kapasite ile çalışmasının yarattığı fiyat baskısı, makine teçhizatın çok pahalı olması,
maliyet sorunlarıdır.
Değişen teknoloji ile birlikte nitelikli işgücüne olan ihtiyaç artmaktadır, eğitimsiz
işgücü verim kaybına yol açmaktadır. İşçilik maliyetlerindeki net ücret ile maliyet
arasındaki fark sorun oluşturmaktadır.
Sektörde,

özellikle

kamu

yatırımlarında

teknik

müşavirlik

hizmetlerinin

kullanılmaması büyük kayıplara yol açmaktadır. Bir diğer zayıf yönde en yüksek
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katma değeri oluşturan mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik ve müteahhitlik
hizmetlerinden alınan yüksek vergi oranlarıdır.


Sektörün Fırsatları

Yaşanan son krizle birlikte Türkiye ekonomisinde güçlü ekonomiye geçiş programı
uygulanmaya başlamıştır. Şu anda kamu yatırımlarından önemli ölçüde tasarruf
anlamına gelen bu program başarıya ulaşırsa inşaat sektörünün işin doğası gereği en
büyük işvereni konumunda olan kamu sağlıklı bir bütçe yapısına ve yatırım
olanaklarına sahip olacaktır.
Diğer bir önemli fırsat ise Türkiye'nin AB üyelik perspektifidir. Olumlu gelişmeler
sonucunda Türkiye istikrar ve önemli refah artışları ve büyüme ivmesi kazanacaktır.
Bu da iç pazarda daha büyük ve kaliteli talep demektir. Üyelik perspektifi
çerçevesinde bir diğer önemli fırsat da dünya piyasasının %30'unu oluşturan Avrupa
Birliği sınırlarında daha rahat iş yapabilme olanağıdır.
Son olarak Irak'ın istikrarlı bir hale gelmesi ile birlikte geçmiş dönemdeki yıkımlar
yüzünden önemli bir yeniden yapılanma ihtiyacı duyan bölgeden pay alabilme fırsatı
vardır. Petrol gelirleri ile finanse edilebilecek bu işler önemli bir potansiyeldir.


Sektöre Yönelik Tehditler

Sektöre yönelik en büyük tehdit ulusal programın kesintiye uğraması ve ekonominin
istikrarsızlaşmasıdır.
AB, Kıbrıs, Ortadoğu gibi dış siyasi gelişmelerde yaşanabilecek olumsuzluklar
yurtdışında iş yapan Türk inşaat firmalarını derinden etkileyecektir.
Hazırlanan

"Ulusal

Meslek

Standartları

Kurumu

Kanun

Tasarısı"

henüz

yasalaşmamıştır. Bu durum yurtdışı rekabet gücüne ve Türk işçi, usta, ara
elemanlarının yurtdışı istihdam olanaklarına karşı bir tehdit oluşturmaktadır.
3.3.3

Türkiye Ekonomisi Gelecek Öngörüleri

Değerlendirmeler kapsamında ana ekseni AB ile ilişkiler olan 3 temel senaryo
olasılığı ortaya konulmuştur.

75

Bu senaryolar iyimser, ılımlı ve çekimser olmak üzere Türkiye - AB ilişkilerindeki
değişimlere paralel olarak şekillenecektir. İyimser senaryoya göre Türkiye - AB
arasında çok olumlu ilişkiler kurulacak, Türkiye'nin risk primi düşecek ve sonuçta
önümüzdeki 10 yılda %8 büyüme hızı, %5 enflasyon ve %6 faiz oranı
yakalanacaktır. Ilımlı senaryo Türkiye - AB arasındaki ilişkiler şartlara bağlanacak,
AB perspektifi kesinlik kazanmayacak ve olumlu ve olumsuz etkiler görülecektir. Bu
senaryoda büyüme hızı %5, enflasyon %7, faizler %8'lik oranda gerçekleşmesi
beklenmektedir. Üçüncü senaryo ise Türkiye - AB ilişkilerinde olumsuz bir hava
esmesini öngören kötümser senaryodur. Bu senaryoda %3,5'lik büyüme hızı, %15
enflasyon ve %12'lik reel faiz oranları öngörülmektedir.
3.3.4

Vizyon: Olası GeliĢmeler, Ulusal ve Bölgesel Eğilimler

İnşaat sektörünü önümüzdeki yıllarda etkileyecek en önemli faktör ülkenin içinde
bulunacağı ortam olacaktır. Bu ortam eğer istikrarlıysa sektör hızlı büyüyecek, aksi
takdirde durgunluk sürecek, hatta küçülme yaşanacaktır. İstikrarın hem siyasi hem de
ekonomik olarak sağlanması lazımdır. Ekonomik istikrar için ulusal programın
başarısı ve devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede bütçeden OECD
ülkeleri ortalamasında bir kaynak yatırımlara ve inşaata aktarılabilecektir.
AB üyelik perspektifi ile birlikte ülkemize gelecek yabancı sermaye yatırımlarının
inşaat sektörüne hareket getireceği söylenebilir. Ancak yeni ihale kanunu ve Avrupa
Birliğinin ilgili konudaki yönetmelikleri sonucu ülkemiz kamu yatırımları da Avrupa
Birliği ülkeleri inşaat firmalarının rekabetine açık hale gelecektir. Şimdiye kadar
ulusal düzeyde uluslararası rekabete kapalı gözüken iç pazar önemli bir rekabet alanı
olacaktır.
Türkiye'de kalıcı istikrardan 2006 yılı itibariyle bahsetmek mümkün olacaktır. Kalıcı
istikrarla birlikte düşük enflasyon ve faiz gerçekleşecektir ve bu açıdan inşaat
sektörünün geleceği parlak gözükmektedir.
Diğer bir potansiyel gelişme alanı olarak sürekli gelişmekte olan turizm
görülmektedir. Bu alanda yatak kapasitesindeki artış trendi inşaat sektörüne olumlu
yansıyacaktır beklenmektedir.
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Irak'ın ve Ortadoğu'nun istikrara kavuşması inşaat sektörü için büyük bir pazar
oluşması demektir.
Hindistan ve Çin iki dev ekonomi olarak yakaladıkları yüksek büyüme oranlarıyla
inşaat yatırımlarına ağırlık vermekte, yurtdışından inşaat hizmetleri almaktadır.
Şirketlerin daha etkin ve rekabetçi olmaları için şirket birleşmeleri büyük önem
taşımaktadır. Bu süreci hızlandırmak için bankacılık sektöründeki gibi mali teşvikler
gündeme gelmelidir.
3.3.5

Stratejik Plan

İnşaat Sektörü Stratejik Planı çalışması kapsamında ayrı bir başlıkta stratejik plan
ortaya konmuştur. Bu bölümde oluşturulan stratejik plan özetlenerek aktarılacaktır.
3.3.5.1 Stratejik Amaçlar
İnşaat sektöründeki müşteriler incelendiğinde kamunun özellikle altyapı yatırımları
yoluyla en büyük işveren olduğu görülmektedir. Konut ve ticari yapılar bir kenara
bırakıldığında sınai yapıların da en büyük işvereni devlettir. Şu anda ise ulusal
program çerçevesi altında devletin inşaat yatırımlarında işveren olmasına izin
verecek mali gücü bulunmamaktadır. Bütçede öncelik yıllarca birikmiş olan
borçların ödenmesine verilmiştir. Program Türkiye'ye istikrar getireceği için orta ve
uzun vadede inşaat sektörünün durumu daha parlak olacaktır. Kamu kesimindeki
reformun sadece ekonomik istikrar anlamında değil, kayıt dışılığın, haksız rekabetin
ve kalitesiz üretimin engellenmesi anlamında da olması gerekmektedir.
AB üyeliği ile birlikte hem AB firmaları Türkiye ile daha fazla ilgilenecek, hem Türk
inşaat firmaları AB pazarlarında iş alma şansı yakalayacak hem de AB'nin getirdiği
bir takım standartlara uyulması gerekecektir.
İnşaat sektörü AB'ye üye olunsa da olunmasa da rekabet gücünü, verimlilik artışı,
kalitenin artırılması, beşeri ve fiziksel sermayenin geliştirilmesi yoluyla artırmalıdır.
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Kalitenin Artırılması

Ucuzluğa giden yol kalite ve verimlilikten geçmektedir. Yüksek kalite, uzun vadede
daha düşük bakım maliyeti ve daha yüksek kira geliri getirdiği için en ucuz olandır.
Kalite düzeyini etkileyen her bir aşamada kamunun düzenleyici ve destekleyici
desteğine ihtiyaç vardır. Gelecek dönemde şimdiye kadar yeterince kullanılamayan
müşavirlik hizmetlerinin daha yoğun kullanımı kaliteyi artırıcı bir etkiye sahip
olacaktır.


BeĢeri Sermayenin GeliĢtirilmesi

İşgücünün sertifikalandırılması AB tarafından aranan şartlardan birisidir ve bu
koşulun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Müteahhitlik hizmetlerine yönelik sistemin
yapısı, meslek analizi, sınav soru bankası oluşturma, başarı standartları ile kalite
geliştirme arasında bağlantı kurulmalıdır. Mezuniyet sonrasında inşaat uygulamasına
çalışacak mimar ve mühendislere profesyonellik sınavı uygulanmalıdır, ayrıca
aldıkları sorumlulukla doğru orantılı olmayan ücret düzeyleri düzeltilmelidir.


Fiziksel Sermayenin GeliĢtirilmesi

İnşaat sektöründe rekabet düzeyi giderek artan bir biçimde ürün gelişimine ve
teknoloji kullanımına dayanmaktadır. Bu da yenilik yaratma kapasitesine ve AR-GE'
ye dayanmaktadır. Üniversitelerin içinde kurulan teknoparklardan inşaat firmalarının
daha fazla faydalanması sağlanmalıdır, aynı zamanda AB'nin 6. çerçeve programına
göre sunulan projeye bakılarak oluşturulan fonlardan yararlanabilmek mümkündür.
3.3.5.2 Hedefler ve Ġlkeler
Sektörün hedeflerinin başında önümüzdeki iki yıl içinde iş hacminin milli gelir
içinde %5,5'e çıkarılması, 2010 yılına dek de %7,5'un yakalanması gelmektedir.
Yurtdışı inşaat firmalarının iş hacmi de 2010 yılı itibariyle yıllık 12 milyar dolar
seviyesine gelmeli, ülkeye yıllık 3 milyar dolarlık net kazanç sağlamalıdır. Sektör
kısa vadede 600.000 kişiye istihdam sağlayabilir, 2010 yılında belirlenen hedeflere
ulaşma durumunda teknolojik ilerleme sağlansa bile sektör 2.000.000 kişiye istihdam
sağlar hale gelecektir. 2005 yılı itibariyle teminat mektubu sorunu çözülmelidir.
Ayrıca yurtiçinde niteliksiz üretimin sebebi olan küçük şirketler, birleşmeler ve
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devralmalarla ortadan kalkmalı ve kalite artışı sağlanması hedefi her ne kadar
tartışmalı olsa da çalışmayı hazırlayanlarca belirtilmiştir.
Çalışmanın bundan sonraki kısmında stratejik amaç ve hedeflerin önündeki
engellerden ve çözüm önerilerinden bahsedilmiştir. Ancak bu başlıklar bir sonraki
başlık olan İnşaat Sektörü Raporunda çok daha detaylı bir şekilde incelendiği için
burada yer almayacaktır.

3.4

ĠnĢaat Sektörü Raporu – INTES ÇalıĢma Grubu

İnşaat Sektörü Raporu [2], inşaat sektörü sorunlarının İNTES tarafından
değerlendirilmesi sonucu hazırlanmıştır. Rapor inşaat sektörünün omurgasını
oluşturan sanayicilerin iş süreçlerinde karşılaştıkları bir takım mevcut sorun ve
gelecekte oluşması muhtemel sorunların tespiti ve bunların çözülmesi yolundaki
önerilerden oluşmaktadır. Çalışmanın ana amacının inşaat sektörünün rekabetçiliğini
artırmak olduğu söylenebilir, bu yönde atılacak adımların ise genelde kamunun
yapacağı hamlelerle gerçekleşmesi öngörülmüştür. Bu kısımda rapor dikkat çekici
başlıklarıyla özetlenecektir.
3.4.1

ĠnĢaat Sektörünün Ekonomi Ġçindeki Yeri

Bu başlık altında inşaat sektörünün ekonomilerin büyümesinde lokomotif sektör
olduğu anlatılmış, sektörün kriz öncesi %6 olan GSMH payının 2003 yılı verilerine
göre %4,5 olduğu anlatılmıştır. Ayrıca ekonomiye dolaylı etkisinin %33 olduğu
istihdam payının ise %12 olduğu belirtilmiştir.
Devletin yatırımlara bütçeden ayırdığı pay incelenmiş ve bunun yetersizliği ortaya
konulmuştur. Daha önceden başlanmış yatırımların 2004 ve 2005 bütçe payları temel
alınarak sadece tarımla ilgili projelerin bile bitirilme tarihleri hesaplandığında 50 yıl
gibi süreler ortaya çıkmaktadır. Şu anda ihalesi yapılmış sulama, baraj, karayolu,
liman, kanalizasyon, içme suyu gibi büyük proje inşaatlarının mevcut bütçe
ödeneklerine bakılarak yaklaşık 20 yıldan önce bitirilebilmeleri mümkün değildir.
Yetersiz bütçeler yüzünden yatırımlar ekonomik tamamlanma süreci içinde
bitirilememektedir. Ortaya çıkan sorunlar, dış etkenlere açık inşaat alanında oluşan
tahribat, projelerde öngörülen teknolojinin giderek eskimesi, yüklenici ve
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çalışanların mağduriyeti, yatırım maliyetlerinin artması ve çıkarılan ödeneklerin
onarıma ayrılmasıdır. Bu tip yatırımlar 5 yıl içinde kendi maliyetlerini çıkarabilirler
ve projenin tamamlanması geciktikçe maliyet daha da artmaktadır.
Yapılan önemli bir tespit ise bitirilemeyen sulama kanalı ve baraj gibi yatırımlara
istinaden "paramız olmadığı için yatırım yapamıyoruz, yatırım yapamadığımız için
paramız olmuyor" dur.
Yapılan bir diğer değerlendirme inşaat faaliyeti kapsamında 200 civarında sektörün
üretime geçmesidir. 2001 krizinden sonra yeni ekonomik programa geçilmesiyle
birlikte ekonomi tekrardan canlanmaya başlamıştır. Diğer sektörlerde ve ekonomide
gözlenen büyümenin inşaat sektöründe tam olarak hissedilememesinin sebebi olarak
devletin yatırımlara ayırdığı payın düşüklüğü gösterilmiştir. Ayrıca inşaat sektörü
ekonomideki gelişmeleri 1–2 yıl geriden takip etmektedir ve izleyen yıllarda
geçtiğimiz yıllardaki izlerin derinleşmesi beklenmektedir.
3.4.2

ĠnĢaat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri

Şu anki koşullarda kamudaki yatırımların tamamlanamamasında ana sorun kaynak
sıkıntısıdır. Bu kaynak sıkıntısından doğan yatırımlardaki gecikmeler sadece inşaat
sektörü sorunu değil ülke geleceğinin nasıl şekilleneceğinin sorunudur.
3.4.2.1 Kamudaki Kaynak Yetersizliğine KarĢı Çözüm Önerileri
Mevcut kaynakların hangi projelere aktarılacağı rasyonel bir sıraya konulmalı,
uygulanabilir projeler seçilmeli, proje kredileri şeklinde dış kaynaklar yaratılmalı,
kaynağı temin edilmemiş projeler ihale edilmemeli - bu sorun 2003 kamu ihale
kanunu ile çözülmüştür - , mevzuat yabancı yatırımcıyı korkutmamalı, yap-işlet ve
yap-işlet-devret tipi finansman modelleri yerli ve yabancı yatırımcı için cazip hale
getirilmelidir.
3.4.2.2 Mali Mevzuata ĠliĢkin Sorunlar
TİSK'in 625 işletmede 213.000 çalışanla yaptığı ankete göre işletmelerde en sorunlu
alanlar girdi maliyeti yüksekliği ve vergi sistemi olarak belirtilmiştir. Bu başlıkla
ilgili inşaat sektörünün sıkıntı duyduğu konular şunlardır:
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Yıllara Sari ĠnĢaat ve Onarım ĠĢlerine Uygulanan 5% Vergi Stopajı

Kurumlar vergisinin %50 olduğu dönemlerde saptanan %5'lik stopaj oranı ve buna
da getirilen %10'luk fon kesintisiyle %5,5'e çıkmış, günümüzde kurumlar vergisi
%20'ye indiği halde stopaj oranı aynen kalmıştır. Bu durum düzeltilmeli ayrıca
mükerrer ödemelere yol açan, alt yüklenici ve taşeronlardan ayrı ayrı kesilen stopaj
sorunu da çözülmelidir.


ĠnĢaat Sektöründe Firma Sahipleri ve Kar Dağıtımı

Maliyenin örtülü kazanç olarak kabul ettiği, inşaat şirketlerinin inşaat devam ettiği
sürede ortaklarına kazandığı paradan kar dağıtamaması önemli bir sorun olmakta ve
firmaların yeni ortaklar bulmasını engellemektedir. Kamu yatırımlarının uzun süre
bitirilememesi bu sorunu daha da büyütmektedir. Bir diğer yanlış yaklaşım ise stopaj
vergileri nedeniyle şirket ortaklarından yıllar sonra alacakları paranın vergisinin
peşin alınmasıdır.
3.4.2.3 Yapı Denetim Kanununa ĠliĢkin Tespit ve Öneriler
Yasayla ilgili ilk tartışmalar, 1980'li yılların ilk yarısında Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, TÜBİTAK ve İNTES'in ortak çalışmalarıyla gündeme gelmiş, Marmara
depreminden sonra 2000 yılında hayata geçmiştir. Mevcut taslak hakkında İNTES'in
değerlendirmeleri şöyledir;


Yasada yapıya elini süren hemen herkes sorumlu sayılmakta, kapsamda kimi
zaman değişmektedir. Bu durum sadeleştirilerek çözülmeli, sorumlular, Yapı
Denetim Kuruluşları, yapı müteahhidi, proje müellifi, laboratuar ve malzeme
üreticileri olarak sınırlandırılmalıdır.



Yasayı daha gerçekçi kılacak yaklaşım yapı sigortasıdır. Gelişmiş ülkelerde
örnekleri bulunan bu sistem sigorta sektörünün katılımı ile çözülmelidir.
Daha önceden getirilen sigorta mecburiyeti sigorta yapacak firma
bulunamadığı için kaldırılmıştır.

-595 sayılı KHK-. Sigorta kapsamı en

azından yapının taşıyıcı sistemini kapsamalıdır.


Yapıda kullanılacak malzemelerin niteliğini test edecek olan laboratuarlar
kuruluşlarının akredite olmaları teşvik edilmelidir.
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İnşaatta çalışacak işçilerin eğitim görmüş, sertifikalı olmasının önemi
vurgulanmalıdır.



Kaliteyi destekleyen bu tip yaklaşımlar için sigorta priminde indirimler
yaratılabilmelidir.



Denetçi mühendis yerine dünyadaki uygulamalara paralel olarak uzman
mühendislik kavramı yerleştirilmelidir.



"Yapı müteahhidi, yapı ruhsatının ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili
bölümlerini imzalamak zorundadır" gibi ifadeler ayıklanmalıdır.



Yapılara sertifika getirilmesi olumlu bir karardır ve bu sayede yapı
sorumlularının saptanması kolaylaşacaktır.



Tasarının etkinliği ceza yasaları gibi diğer çalışmalarla artırılmalıdır.

3.4.2.4 ÇalıĢma Hayatı Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar
İnşaat sektörünün istihdam konusundaki potansiyelinin ortaya çıkarılması için
yapılması istenilenler sıralanmıştır.


Ġstihdam Potansiyelinin Artırılması Ġçin Alınacak Önlemler


Türk işgücünün yurt dışında kolay dolaşımını sağlayacak sertifikasyon
sistemi yerleştirilmelidir.



Azalan SSK prim tahsilatı ancak prim yükü azaltılarak büyütülebilir.



Vergi, SSK primi, işsizlik sigortası primi, tazminat gibi net ücret dışı işgücü
maliyeti düşürülmeli, kademeli olarak rakip ekonomilerden daha düşük hale
getirilmelidir.



Yeni ĠĢ Kanunu Hakkındaki Değerlendirmeler

Mevcut haliyle mevzuat, iş ortamı, sağlık, güvenlik konularına getirdiği yorumlarla
inşaat işinin ana üretim sahaları olan şantiyelere çok uygun değildir. İnşaat
sektörünün, sanayi kategorisinde yer aldığı ve sadece birkaç özel durumun istisnai
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kabul edildiği kanun işin doğasına aykırı uygulamalar gerektirmektedir. Sağlık birimi
kurulması, işyeri hekimi bulundurulması, iş güvenliği teknik elemanı bulundurulması
zorunluluğu, özürlü çalıştırma gibi noktalar işin yapısına tamamen terstir. Kanunda
yüklenici-alt yüklenici ilişkilerine yaklaşım da bu ilişkinin kötü niyet sonucu ortaya
çıktığı kabulüne dayanmakta ve farklı uzmanlık alanları gerektiren inşaat sektörü
gerçeğiyle bağdaşmamaktadır.


YurtdıĢında ÇalıĢan Türk ĠĢçilerin Durumu

Türkiye ile karşılıklı sosyal güvenlik anlaşması imzalamayan ülkelerde çalışan Türk
işçileriyle ilgili sigorta sorunları devam etmekle birlikte ilgili kanunda yapılan son
değişiklikle sigortanın işçinin isteğine bağlı olarak düzenlenmesi kısmi bir çözüm
sağlamıştır.


Asgari ĠĢçilik Oranları Uygulaması

1994'den beri yürürlükte olan SSK'nın sadece inşaat sektörüne yönelik bir
uygulaması olan tahmini sigortalılık sistemi, teknolojik ilerleme, işlerde kullanılan
araç ve ekipmanlar, işlerin yapım metotları, idarece verilen malzeme değerleri gibi
unsurlar dikkate alınarak revize edilmelidir.


SSK Primlerinin Yüksekliği ve Prim Afları

Türkiye'de kamudan sosyal güvenlik kurumlarına aktarılan pay yatırımlara
aktarılandan daha fazladır. Mevcut prim sistemiyle SSK kendini ayakta tutabilecek
primi toplayamamakta, öte yandan şirketler dengesiz oranlarla baş edememektedir.
Prim yükü azaltılırsa daha çok çalışan şemsiye altına girecektir. Bir diğer husus da
her prim affından sonra düzenli prim ödeyen kurumların giderek azalmasıdır.
3.4.3

YurtdıĢı ĠnĢaat Hizmetleri

Yurtdışı inşaat sektörü hizmetleri, dış ülkelerde yürütülen, inşaat, mühendislik,
müşavirlik, proje, tesisat, montaj, işletme, bakım ve onarım gibi faaliyetlerin tümünü
ifade etmektedir ve ülkeye döviz kazandıran önemli sektörlerden biridir. Yurtdışı
inşaat işleri aynı zamanda önemli bir istihdam potansiyeline de sahiptir ve 80'lerin
ortasında yaklaşık 200.000 Türk işçi yurtdışında çalışmıştır. İnşaat sanayicileri
yurtdışında devamlı yeni pazar arayışlarında bulunmaktadırlar, bu arayışlar sırasında
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dış ticaret dengeleri Rusya gibi Türkiye aleyhine açık veren ikili ilişkilerde ülkemiz
adına denge kurmada önemli bir rol alabilirler. Yurtdışı inşaat hizmetlerinin bir
başka boyutu da alınan iş kapsamında Türkiye'den temin edilen müşavirlik, banka ve
sigorta hizmetleri, her tür yapı malzemesi ve elemanı, teçhizat ve mefruşat, yiyecek
ve diğer ihtiyaç malzemeleri, bunların gerektirdiği taşımacılık gibi çeşitli başlıkların
tamamının ülkenin kazanımlarını oluşturmasıdır. Bu konuda son dönemde DTM ile
Maliye Bakanlığının ortak çalışması sonucu yurtdışı müteahhitlik ve müşavirlik
hizmetleri sürekli olarak kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.


Teminat Mektubu Sorunları

Yurt içi bankalardan teminat mektubu alınması sırasında sorunlar yaşanmakta, alınan
teminat mektupları kimi zaman yurt dışı müteahhitlik süreçlerinde kabul
edilmemekte, risk oranları yüksek düzeyde seyretmekte ve bankalar bazı büyük
projeler için teminat mektubunu tek başlarına verememektedir. Mevcut durumda
şirketler iş kaybına uğramakta ve yabancı bankalar bu tip hizmetler sayesinde kazanç
sağlamaktadır.


Politik Risk Sigortası

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yönelik bir sigorta hizmeti olan politik risk
sigortası gelişmiş ülkeler tarafından inşaat şirketlerini, projenin ya da sözleşmenin
iptali, teminat mektubunun haksız yere nakde çevrilmesi, iş makinelerinin terk
edilmesi,

resmi

muhatabın

meşruiyetini

kaybetmesi,

hakediş

ödemelerinin

durdurulması, çalışma güvenliğinin kalmaması, malzeme, işçi sevkinin kısıtlanması,
kazanç transferinin kısıtlanması gibi risklere karşı korumak ve kayıpların telafisini
sağlamak için geliştirilmiştir. Bu sigortanın ülkemizde de uygulamaya geçirilmesi
şirketlerimize rekabet gücü katacaktır.


DıĢ Proje Kredileri ve Finansman Sorunları

Daha önceki dönemlerde Libya ve Rusya ile yapılan OFF-SET anlaşmaları
kapsamında bu ülkelerden alınan petrol veya doğalgaz karşılığında inşaat hizmetleri
ticareti yapılmaktaydı. Bu anlaşmaların iptal edilmesi sektöre ciddi kan kaybı
yaşatmıştır. Buradan çıkarılan ders ile Irak'la yeni dönemde yapılacak anlaşmalar da
OFF-SET şeklinde olmalıdır. Türk Eximbank'ın geçtiğimiz dönemde Orta Asya
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ülkelerinin kalkınmasına destek vermek amacıyla üstlendiği rolü gelişmiş ülkelerdeki
sisteme benzer şekilde yurtdışı inşaat hizmetlerinin geneline uygulaması sadece
inşaat hizmetlerinde bir atılım sağlamayacak aynı zamanda inşaat hizmetlerine dayalı
ihracatı da artıracaktır.


YurtdıĢı ĠnĢaat Hizmetlerine Yönelik Yapılması Gerekenler


Yurtdışı inşaat hizmetlerinde oluşan çifte vergilendirme kaldırılmalıdır.



Müşavirlik için TMMMB onaylı firmalara kısıtlama olmaksızın yeterlilik
verilmelidir.



Mühendislik için uluslar arası kabul görmüş üniversitelerin(İTÜ, ODTÜ,
Bilkent, Boğaziçi vb) onayının kısıtlama olmaksızın kabul edilmelidir.



Yatırım yapılan ülkenin gerçek kişilere ilişkili belirlediği kısıtlamaların,
uzman işçilik, mühendis, mimar ile esnetilmelidir.



Yurt dışına iş yapmak isteyen yatırımcı firmaların mesleki deneyimlerini
ispatlayacak bir sivil toplum örgütüne üye olmaları istenmelidir.




Sektörde istihdam edilecek işçilere standart getirilmelidir.

YurtdıĢı ĠnĢaat Hizmetlerinde Türk ĠĢ Gücü Kullanımındaki Engeller ve
Çözüm Yolları

1980'lerde yurtdışı inşaat hizmetlerinde çalışan Türk işgücü miktarı 200.000
civarında gerçekleşmiş ancak şu an bu rakam 10.000lere inmiştir. Ülkemizdeki
işsizlik oranı dikkate alındığında bu alanda atılacak adımlar sadece şirketlerimizin
rekabet gücünü artırmayacak aynı zamanda sosyal bir rahatlama da sağlanacaktır.


Türk işgücünün sertifikalandırılmasına yönelik eğitim programlarına destek
verilmelidir.



Tip

sözleşmelerde,

çalışılan

ülke

sağlanmalıdır.
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mevzuatlarının

dikkate

alınması



Yabancı ülkelerle inşaat hizmetlerini ilgilendiren anlaşmalar yapılırken ilgili
kuruluşların görüşü alınmalıdır.

3.4.4

Sektörün Disiplini

Sektör şu anda parçalı bir yapı içindedir, istatistiklere göre toplam 200.000 müteahhit
vardır, INTES'in ise 130 üyesi vardır ve bu 130 üye ülke yatırımlarının parasal olarak
%70'ini, yurtdışında yapılan işlerinde %90'nı gerçekleştirmiştir. 200.000'lere
yaklaşan müteahhit tanımı "başkasıyla ilgili işi yapmayı üzerine alan kişi" ifadesine
dayanmaktadır. Bu ifadeye göre devlete ya da şahsa yol, baraj, konut yapmayı
taahhüt eden de devlete temizlik hizmeti veren de aynı kategoridedir. Bu durum
inşaat sanayicileri için olumsuz bir durum yaratmaktadır. Çağımızda sektörün sahip
olması gereken süreklilik, kaliteli üretim, teknoloji gibi özelliklere sahip firmalar
kendilerini ayrıştırmalıdır. Bu amaçla inşaat sektörüne girmek isteyenlerin inşaat
sanayicileri perspektifinde belli standartlara sahip olmalarının sağlanması için gerekli
olan mevzuat altyapısı oluşturulmalıdır.
3.4.5

ĠNTES Yol-ĠĢ Türkiye ĠnĢaat Eğitim Merkezi Projesi

Emek - yoğun bir sektör olan inşaat sektörü, Türkiye'de tarım sektöründen sonra
TÜİK Hane Halkı verilerine göre 1.000.000 kişilik istihdamı ile en yüksek ikinci
istihdamı sağlamaktadır. Bu büyük potansiyelle ilgili yaşanan nitelik sorununu
çözmek için İNTES ve YOL-İŞ sektörün en geniş sosyal temsilci grupları olarak
Türkiye İnşaat Eğitim Merkezi Projesi çalışmalarına başlamıştır. Sektördeki nitelikli
işgücü açığının sebep olduğu sorunlar dört ana başlık halinde sıralanmıştır.


Deprem Gerçeği ve İnşaatta Kalite : %90'ı deprem kuşağında yer alan
ülkemizde inşaatta kalite, dolayısıyla sağlamlık şansa bırakılmamalıdır.
Kalite ise iyi malzeme, güçlü mühendislik uygulaması ve bilinçli işgücü
sayesinde sağlanabilir.



Yüksek İş Kazası Oranları: İnşaat sektöründeki kazalar tüm iş kazalarının
%10'unu oluşturmakta ve %32'si ölümle sonuçlanmaktadır.



Yurtdışı İnşaat İşlerinde Sertifikasyon: İnşaat sektörünün ihraç kalemlerinden
biri olarak nitelendirilebilecek işgücünün yurtdışında istihdamı ülkemizdeki
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istihdam sorununa önemli katkı sağlamaktadır. Günümüzde yurtdışında iş
alınan ülkeler nitelikli ve sertifikalı işçi çalıştırma zorunluluğunu sözleşmeler
yoluyla talep etmektedir.


İnşaat Sektöründe İşgücü Hareketi: Sektöre 2002 yılında giren işçi sayısı
250.000, çıkan işçi sayısı ise 270.000 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum
kırsaldan kente yoğun iç göçün yaşandığı ülkemizde tarım kökenli insanların
kalıcı bir iş bulana kadar inşaatlarda geçici olarak çalışmasının sonucudur.
Niteliği artan işgücünün uzmanlaştığı alanda kalıcı olacağı tahmin
edilmektedir.

Merkezde bu gerekçelere dayanarak eğitim verilecek ve uluslararası ortamlarda
geçerli olacak bir belgelendirme sistemi kurulacaktır. Ayrıca niteliği artan iş gücü
sayesinde verim ve ücretler de artacak, bu sayede SSK primlerine, gelir vergisine ve
ekonomiye de olumlu katkı sağlanacaktır. Kayıt altına alınan nitelikli işgücü
sayesinde, nitelikli işgücünün atıl halde kalmaması ve bir an önce istihdama dahil
edilmesi de hedeflenmektedir. Bu merkezde ihtiyaç duyulan ve genel alanlarda,
inşaat sektöründe halihazırda çalışanlara, inşaat sektörüne yeni girecek olanlara ve
çeşitli sebeplerle alan/branş değiştirmek isteyenlere eğitim verilecektir.

3.5

Sonuç

Üçüncü bölümde Türkiye İnşaat Sektörüne yönelik son dönemde yapılan çalışmalar
incelenmiştir. Çalışmaların farklı içerikleri sayesinde sektöre yönelik farklı bakış
açıları bir arada sunulmuştur. TÜBİTAK Vizyon 2023 çalışması inşaat sektörüne
yönelik teknoloji perspektifinden vizyon hedefleri ortaya koymuş, Türk Yapı Sektörü
Raporu 2005 inşaat sektörü yapısını yansıtmış, İnşaat Sektörü Stratejik Planı inşaat
sektörünün makro ekonomik parametrelerle ilişkisini belirtmiş, İNTES inşaat sektörü
raporu ise ayrıntılı biçimde inşaat sektörünün mevcut sorunlarını aktarmıştır.
Çalışmaları yapan kurumlar farklı niteliktedirler. İNTES ve TMB inşaat sektöründeki
büyük ölçekteki müteahhit firmaların kurduğu birliklerdir. Yapı Merkezi inşaat
sektörüyle ilgili yayınlar yapan özel bir kurumdur. TÜBİTAK raporu ise genel bir
çalışma kapsamında oluşturulmuş geçici bir çalışma grubu tarafından yazılmıştır.
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Bu kısımda incelenen çalışmalara dair genel yorumlar yapılacaktır.
TÜBİTAK Vizyon 2023 çalışmasının izlemeye çalıştığı anketle sektörün fikrini alma
yönteminin işlememiş olması eksikliktir. İnşaat sektörüne yönelik yapılan vizyon
çalışmasının hedeflerine ulaşmada sadece teknolojik projeksiyonlar sunmak her ne
kadar TÜBİTAK kurum kimliği ile bağdaşsa da inşaat sektörünün gerçeklerine
uzaktır. TÜBİTAK raporu ve diğer raporlar yan yana getirildiğinde çoğu zaman ARGE

konusunda

yakınılan,

sanayi-bilim

arasındaki

kopukluğun

bir

örneği

görülmektedir. Sektörün fikrinin sağlıklı işleyen bir mekanizmayla yansıtılabilmesi
ilerlemenin ve vizyon çalışmalarının hangi alanlarda yapılması gerektiğini anlamak
açısından önemlidir. Panelin katılımcılarının da ifade ettiği gibi eksiklikleri olan
çalışmadan ileride yapılacak çalışmalara dair dersler çıkarılmalı, bundan sonra
yapılacak çalışmalara sektörün çok daha geniş bir katılımı sağlanmalı, vizyon
hedefleri

ve

bunları

gerçekleştirmeye

yönelik

eylem

planlarıyla

birlikte

saptanmalıdır. Ayrıca çalışmanın TÜBİTAK bünyesinde geçici bir kurul tarafından
sadece vizyon raporu amacıyla kurulmuş bir ekip tarafından hazırlanmış olması da
bir eksiklik olarak nitelendirilebilir.
Ekonominin genel göstergeleri ve istikrar ortamı sektörün performansını önemli
ölçüde belirlemektedir. Türk inşaat sektörünün son 10 yılda GSYİH'deki payının
sürekli düşmesinde makro ekonomik faktörler etkili olmuştur. Sürekli yurtiçi kriz
ortamı, küresel ekonomik krizler, bankacılık krizi, faizlerin yüksekliği ve finansman
maliyeti, kamu bütçesindeki bozulma ve inşaat yatırımlarına kaynak ayrılamaması,
deprem faktörü sektörün performansını derinden etkilemiştir. İnşaat sektörü
performansının bu faktörlerle yakından ilişkisine rağmen ilgili sorunların
çözülmesine yönelik politikalar sektörü aşmakta, ulusal politikaların ilgi alanına
girmektedir. Bir başka deyişle, Türk İnşaat Sektörünün geçmiş dönemdeki
performansını kendi dışında gelişen değişimler belirlemiştir.
Çalışmaların genelinde hakim olan bakış açısı kamunun atacağı adımlar ile sektörün
ileriye gideceği ve rekabet gücünü artıracağıdır. Sanayi tipi üretim tekniklerinin
getirdiği bir alışkanlıkla sektördeki başarı ucuz, kaliteli ve hızlı üretim olarak
formülüze edilmiştir. Bunlara ulaşmada ana yol olarak ise girdi maliyetlerini
düşürme, vergi sorunlarını çözme ve devletin ana müşteri sıfatıyla daha fazla yatırım
yapabilmesini sağlama gösterilmiştir.
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Türk İnşaat Sektörünün gündemindeki ana sorunları yapısaldır ve çalışmalardan
çıkarılan sonuçlara göre inşaat sektörünün ana gündem maddesi düzenleyici
çerçevenin geliştirilmesidir. Gerek Kamu İhale Kanunu, Yapı Denetim Kanunu, Yeni
İş Kanunu gibi ana başlıklar gerekse banka teminatları, vergi,

stopaj oranları,

istihdam maliyeti vb. gibi başlıklar altında kamunun düzenleyici çerçeveyi
geliştirmesi ve yenilemesi talep edilmektedir. Bu başlıklardan bazılarıyla ilgili
sorunlar aynı zamanda ekonominin genel sorunlarıdır ve işçilik maliyetleri, vergi
oranları gibi başlıklar altında yapılacak değişiklikler aslında ekonominin tamamını
ilgilendirmekte ve diğer sektörlerin de kamudan talepleri arasında yer almaktadır.
Ayrıca kamudan düzenleyici çerçeveyi geliştirmenin yanı sıra uygulamada da
kararlılık göstermesi istenmektedir. Zira mevcut durumda kayıt altındaki şirketlerle
kayıt dışı şirketler aynı pazar içinde rekabet etmekte ve yasalara uymayanlar bu
durumdan avantajlı çıkmaktadır.
Yapılan çalışmalarda çalışmaları hazırlatan birliklerin yapısı nedeniyle inşaat sektörü
ana yüklenici kitlesi olarak büyük ölçekteki inşaat firmaları ele alınmıştır. Yurtdışı
inşaat hizmetleri büyük oranda bu firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Öte
yandan yurtiçi inşaat sektörü üretiminde KOBİ‟lerin payı yadsınmamalı ve genel
değerlendirmelerde bu grup da dikkate alınmalıdır. Önümüzdeki dönemde artan
küreselleşme, yerel pazarın rekabete açılması gibi faktörlerden olumsuz olarak
etkilenmesi beklenen KOBİ'lere yönelik tedbirler alınmalıdır. Ekonomideki önemi
yadsınamaz olan bu işletmeler gelecek hedeflerinde dikkate alınmalıdır. Ayrıca
inşaat sektöründe ülkemizin önemli bir rekabet gücünü oluşturan işgücü
temsilcilerinin görüşleri de alınmalıdır.
Türk İnşaat Sektörü'nün en büyük sıkıntılarından biri de kamunun yatırımlara kaynak
ayırmamasıdır. 2001 krizinden sonra güçlü ekonomiye geçiş programı kapsamında
kamu yatırımları asgariye indirilmiş, mevcut yatırımlara da çok düşük bütçeler
ayrılmıştır. Gerçekten ülkenin büyüme trendini yakalaması için kamu yatırımlarını
artıracak formüller bulunmalısı gerekmektedir. Zira ülkenin altyapısını oluşturacak
ve kalkınma için gerekli ortamın yaratılması için yatırımlara ayrılan pay
artırılmalıdır. Yatırımlara hem genel kamu bütçesinden daha fazla pay ayrılmalı hem
de özel sektörün katılımını sağlayacak alternatif finansman modelleri üzerinde
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çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Kamunun bu alanda teknik altyapıyı
hazırlaması büyük önem taşımaktadır.
Çalışmaların incelenmesinde sektör dışındaki faktörlerin sektör üzerindeki etkilerine
geniş yer verilmiştir. Gerçekten de sektör dışındaki etkilerin bu kadar açık olduğu bir
sektör için kamudan belirleyici rol üstlenmesini beklemek doğaldır. Ancak
performansın geliştirilmesinde sektörün etkili olabileceği ve kendi başına dönüşüm
sağlayabileceği alanlarla ilgili detaylı çalışmalar yapılmamıştır. Verim ve performans
artışının

sadece

kamunun

düzenleyici

çerçevede

yapacağı

düzenlemelerle

sağlanacağını öngören bu yaklaşım yeterli derinliği oluşturamamaktadır.
Öte yandan İNTES ve YOL-İŞ'in birlikte yürüttükleri inşaat sektörü işgücüne
yönelik eğitim hizmeti ve sertifika veren Türkiye İnşaat Eğitim Merkezi projesi
sektör katılımcılarının aldıkları sorumluluk açısından önemlidir. Bu proje Türk inşaat
sektörünün uluslar arası pazarda önemli bir rekabet kozu olan işgücünün niteliğinin
artırılmasını hedeflemektedir. Merkezin uluslararası ihalelerde aranılan sertifikalı
işgücü şartını karşılayacağı da düşünülmektedir.
Çalışmalarda AB üyelik sürecinin ekonomi ve inşaat sektörüne yönelik önemli bir
dinamik olduğu ifade edilse de detaylı olarak incelenmemiş, bu büyük dinamiğin
mikro düzeyde yapacağı etkiler araştırılmamıştır. Tez kapsamında bir sonraki
bölümde AB üyelik sürecinin inşaat sektörüne yapacağı mikro etkiler tek tek ele
alınıp incelenecektir.
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4.

TÜRK ĠNġAAT SEKTÖRÜNÜN AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYELĠK SÜRECĠ

ĠLE BĠRLĠKTE DEĞERLEDĠRĠLMESĠ

Bu bölümün amacı AB'ye tam üyelik sürecinde AB'nin inşaat sektörü ile ilgili olarak
müktesebatında, yönetmeliklerinde, yasalarında ve politikalarında öne çıkan
başlıkların incelenmesidir. AB'nin inşaat sektörüne genel yaklaşımını ortaya koyacak
incelemede, AB perspektifi çerçevesinde Ulusal Program'ını yürüten Türkiye'nin
inşaat sektörünün yakın gelecekte bu başlıklara dair çeşitli yaklaşımlar benimsemesi
gerekecektir. Bahsedilen başlıklar altında hem kamunun hem de özel sektörün
uyması gerekenler politikalar, standartlar bulunmaktadır.
AB‟ye giriş süreciyle birlikte Türkiye inşaat sektöründe değişikliler yaşanması
beklenmektedir. Bu değişiklikler hem inşaat malzemelerinin serbest dolaşımı, tek
Pazar olma hedefi çerçevesindeki yapısal değişiklikleri hem de yeni konjonktürün
oluşmasıyla ortaya çıkacak yeni Pazar şartları ve sektöre yönelik birlik vizyonlarının
gelişmesidir. Tez çalışması kapsamında her iki durumda incelenecektir. Bir tarafta
sürecin mevzuat ve birlik kuralları açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Öte
yandan AB'nin ilgili politika dokümanlarından da alıntılar yapılacaktır. 1. bölümde
aktarılan AB'nin inşaat sektörünün rekabetçiliğini arttırmak için yaptığı çalışmada
yine birliğin inşaat sektörü ile ilgili planlarını yansıtmaktaydı.
Avrupa Birliğine giriş süreciyle ekonomik ve sosyal hayatın bütününde olacağı gibi
Türk inşaat sektöründe de bir dizi değişim yaşanacağı beklenmektedir. AB üyelik
sürecinin beraberinde getireceği yeni hedefler, standartlar, mevzuat değişiklikleri ve
rekabet ortamı birçok yönüyle inşaat sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Üyelik
sürecinin yaratacağı risk ve fırsatlar sektörün tüm tarafları itibariyle çok iyi analiz
edilmelidir. İnşaat sektörüyle ilgili en büyük endişe üyelik sürecinde karşı karşıya
kalınacak risklerin iyi yönetilmemesi halinde, son derece kırılgan yönleri bulunan
sektörde kalıcı hasarlar yaratabilecek sonuçların ortaya çıkmasıdır. [10]
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Türkiye'nin adaylığının kabulünden birliğe tam üye olarak katılacağı güne kadar
yapılacak çalışmalardaki ana hedef AB Mevzuatı ve Türk Mevzuatını uyumlu
getirmektir. AB Mevzuatı, AB Müktesebatı ve AB Politik dokümanlarından
oluşmaktadır.
AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan
oluşmaktadır. AB‟yi kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan antlaşmaları, aday
ülkelerin AB‟ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını, Konsey, Komisyon,
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm
mevzuatı, yasa, yönetmelik, direktif ve kararları ifade etmektedir. [11]
AB Politika dokümanları ise eylem planı, Yeşil Kitap, Beyaz Kitap gibi belgelerden
oluşmakta ve Biriliğin konuyla ilgili ana yaklaşım biçimlerini sergilemektedir.
Türkiye'nin adaylık sürecinde her iki başlık altında yapılan yayın ve belgeler
incelenmek zorundadır. AB'ye giriş sürecinde mevzuata dair yapılan tarama süreci
toplam 35 başlıktan oluşmaktadır. Bu 35 başlıktan inşaat sektörünü dolaylı veya
doğrudan etkileyecek olan tarama süreci başlıkları, orijinal numaralarıyla şunlardır:
[10]
1. Malların Serbest Dolaşımı:
Sağlık ve güvenlik kriterleri, Yapı malzemeleri / CE işareti yönetmelik ve tüzükler,
Piyasa gözetimi mevzuatı, Üreticilerin takibi için veri tabanı, 4077 sayılı tüketicinin
korunması Kanunun tadili
3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı
Kamu ihale sistemi, Yabancıların çalışma izinleri
5. Kamu Alımları
6. Şirketler Hukuku
8. Rekabet Politikası
Devlet yardımları, Çevre Yatırımları
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11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
14. Taşımacılık Politikası
Karayolu taşıması (yol emniyeti), Demiryolu taşıması (yol emniyeti), Ortak
Taşımacılık Politikası, Sosyal standartlar, Trafik hizmetleri, Altyapı çalışmalarında
kurumlar arası koordinasyon
15. Enerji
Enerji tasarrufu, Enerji verimliliği, Enerji yalıtım standartları, Yenilebilir enerji
kaynakları
18. İstatistik
Mevzuat uyumlaşması, Belediye ruhsatları bilgileri
22. Bölgesel Politika
Kırsal gelişme ve alt yapı, Fiziksel planlama, Kentleşme ve Fiziksel Planlama ile
ilgili konular, Bölgesel farklılıkların giderilmesi için yatırımlar ve personel eğitimi
25. Bilim ve Araştırma
Politikalar
26. Eğitim ve Öğretim
Mesleki Eğitim
27. Çevre
Doğanın korunması, Endüstriyel kirlilik, Atık, Gürültü
28. Tüketicilerin ve Sağlığın Korunması
Güvenilirlik, Piyasa gözetimi
33. Mali ve Bütçe ile İlgili Konular
AB fonları ve koordinasyon
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Türkiye'de düzenleyici çerçevede ve inşaat sektörü iş hayatında Avrupa Birliği
perspektifiyle birlikte dönüşüm yaşanacak konu başlıkları bir diğer deyimle AB'nin
inşaat sektörü ile dolaylı veya dolaysız bağlantıya sahip müktesebat başlıkları
şunlardır: [22]


Teknik uyum



Kamu alımları



Altyapı



Sosyal uyum



Çevre, sağlık ve güvenlik



Mesleki Eğitim ve Sertifikasyon



Şirket Hukuku



İnşaat Ürünleri ve Malzemeleri



ve serbest dolaşımla ilgili diğer hususlar.

4.1

Birliği

Avrupa

Üyelik

Sürecinde

ĠnĢaat

Sektörü

Kapsamında

Değerlendirilecek Konu BaĢlıkları
Bu başlıkların ağırlıkta olduğu uyum çalışmaları kapsamında üstlenilecek
yükümlülükler

arasında,

inşaat

sektörünü

doğrudan

etkileyecek

ve

yeni

yükümlülükler altına girmesini, önemli bir dönüşüm sürecinden geçmesini
gerektirecek olan taahhüt konuları ise şu başlıklar üzerinden incelenecektir; [10]


CE İşareti



Hava, Gürültü, Toz, Su, Çevre Korunması, Atıklar



Enerji Etkinliği



Sağlık ve Güvenlik
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İş Kurma Hakkı ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı



Eğitim ve Öğretim



Altyapı



Kamu Alımları

Bu kısımda inşaat sektörünü yakından ilgilendiren bu başlıklar incelenecektir.
4.1.1

CE ĠĢareti

CE işareti, Avrupa Birliği‟nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında
benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni
Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB‟nin
ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk
değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Avrupa Birliği işaretidir. [12]
CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamamakta, yalnızca ürünün, asgari
güvenlik

koşullarına

sahip

olduğunu

göstermektedir.

Ancak,

CE

işareti

iliştirilebilmesi için bir kalite güvencesi sisteminin varlığını gerektiren ürün
direktifleri için CE işareti ile kalite güvencesi kavramı bir noktada bir araya gelmiş
olmaktadır. CE işareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini
verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı
sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni
Yaklaşım Direktifleri kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için,
üzerinde CE işareti bulunması zorunludur. [12]
CE Markalaması ile ilgili AB yasaları sağlık, güvenlik ve kamu yararı için diğer
hayati performans kıstasları ile sınırlıdır. Bu standartlara nasıl ulaşılacağını belirten
teknik detaylar ise ya imalatçılara ya da onların AB bünyesindeki temsilcilerine
bırakılmıştır. CE Markalama prosedürlerini geliştirmeden sorumlu üç Avrupa
standartları kurumu ( CEN, CENELEC, ETSI ), malın ilgili AB standartlarını ortaya
koymaktadır. Bu markalamayı almış ürünler AB ve Avrupa Ekonomik Alanı'na
serbestçe girebilirler. CE işareti aşağıdaki şekilde olduğu gibi simgelenmektedir. [13]

95

ġekil 4.1.: CE İşareti
Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında, inşaat (yapı) malzemelerinin teknik
özelliklerini belirlemek üzere 1989 yılında yayınlanan Yapı Malzemeleri Direktifi
(Construction Product Directive-CPD) ilke ve kapsamının ülke mevzuatına
yerleştirilmesi ve inşaat malzemelerinde CE işareti uygulamasına geçilmesi
yükümlülüğü bulunmaktadır. [10]
AB sadece inşaat malzemeleriyle ilgili olarak CE markalaması getirmemekte, aynı
zamanda inşaat ekipmanları ile ilgili de birtakım standartlar getirmektedir. AB, inşaat
ekipmanları üreten firmalara bir takım standartlar getirmektedir. Bu ekipmanlar
Avrupa pazarında satışa çıkmadan önce CE markasını almak zorundadır. Ancak
halen kullanımda olan ekipmanların hemen değiştirilmesi gerekmemektedir. Öte
yandan CE markalamasına sahip olmayan bir ekipman ikinci el olarak Avrupa
pazarında satılamaz. [14]


Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği AB pazarında kullanılacak inşaat malzemeleri için
geçerlidir ve inşaat işlerini AB bünyesinde kalıcı bir şekilde bütünleştirmek için
yürürlüğe konmuştur. Teknik şartnamelere uygun, temel gerekleri karşılayan, insan
ve çevre sağlığını tehdit etmeyen, güvenli yapı malzemelerinin piyasaya sunulması
amaçlanmaktadır. Yönetmelikte inşaat malzemeleri için hayati olan özellikler
sağlamlık, dayanıklılık, yangın halinde güvenlik, hijyen, genel sağlık, kullanımda
güven, çevre, gürültü, enerji ekonomisi ve ısı korunumu olarak belirlenmiştir. [22]
Malzemelerin üretim ve kullanımına ilişkin düzenleme getirilirken; bir yandan CE
belgelendirme sistemi yolu ile ürünlerin AB pazarında serbest dolaşımına hizmet
etmekte, öte yandan, ürünlerin mevzuata uygun güvenilir bir şekilde üretimini ve
kullanımını denetleyen bir sistemi oluşturmaktadır. [22]
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Prensip olarak bu özelliklere sahip (CE İşareti alan) inşaat malzemeleri AB pazarında
dilediği gibi dolaşabilecek ve üye ülkelerden herhangi birine girmesi de
engellenemeyecektir. Bu standartlar mevcut yapılardaki malzemelerin değiştirileceği
anlamına gelmemektedir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği CE işaretinin alınması için gerekli olan bütün
görevleri ve bu görevleri yerine getirmenin kimin sorumluluğu altında olduğunu
tanımlamaktadır. Çoğu durumda imalatçı bütün bu görevleri yerine getirebilir ve
ürününün uyumlu teknik şartnamelere uyduğunu bildirebilir. CE işaretinin verecek
kurum ise Avrupa Birliği tarafından tanınmış bir onaylanmış kurum olacaktır.
YMY'nin bir diğer amacı ise Avrupa İç Pazarı'nda inşaat malzemeleri arasında teknik
uyumu

sağlamak

ve

böylece

ticaretin

önündeki

teknik

engelleri,

farklı

sertifikalandırmalardan doğan maliyet süre zorluklarını aşmaktır. CE markalamasının
inşaat malzemeleri sanayisine girmesi endüstriye pek çok katkı yapacak bunun yanı
sıra geliştirilmiş ticaret seçenekleri de önemli fayda sağlayacaktır.
Basit olarak YMY, Avrupa sistemi içinde ticaretin önünde teknik engeller oluşturan
bütün ulusal standartlar, onay sistemleri, rahatlık sistemleri ve diğer sistemlerin
yerini almaktadır. Bu tek Avrupa sistemi sorun yaratan bütün ulusal şartnamelerin
yerini alacak olan uyumlu Avrupa teknik şartnamelerine göre şekillenecektir.
Karışıklık yaratan bütün ulusal şartnameler uyumlu Avrupa örnekleri hazır
olduğunda bırakılacaktır. Uyumlu Avrupa teknik şartnameleri oluşturma yöntemi
sayesinde bütün ulusal düzenlemeler dikkate alınacaktır.

Her üye ülke bu

şartnamelere kendi özel koşullarına göre madde ekleme hakkına sahiptir. [15]
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Avrupa’da ĠnĢaat Ürünleri Pazarındaki Yıllık Ortalama Büyüme (1994-1998)
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ġekil 4.2.: Avrupa'da İnşaat Malzemeleri Pazarındaki Yıllık Ortalama Büyüme
(1994-1998) [23]
4.1.2

Hava, Gürültü, Toz, Su, Çevre Korunması, Atıklar

İnşaat ve yıkım yoluyla önemli miktarda atık üreten inşaat sektörü için atık denetim
yönetimi önemlidir. Atıkla ilgili Avrupa Birliği'nin ana prensibi 3R'dir (reduce,
reuse, recycle - azalt, yeniden kullan, dönüştür). İnşaat faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan herhangi bir atığın bu ilkelerden birine uygun olarak işlemden geçirilmesi
sağlanmalıdır.

Prensiplerin

uygulanmasını

sağlayan

ulusal

mekanizmaların

geliştirilmesi Avrupa Birliği'nin ana hedefleri arasındadır.
Hava kalitesiyle ilgili olarak AB'nin inşaat sahalarını ilgilendiren emisyon değerleri
yoktur. Ancak eğer bu sahalar, SO2, NOx, toz parçacıkları veya ilgili yönetmelikte
listelenen partikülleri havaya salıyorsa hava kalitesiyle ilgili AB yasalarına uymak
zorundadır. Bu yasayla birlikte AB bünyesindeki bu tip sahalara 2007'ye kadar
standartlara uygun seviyeye gelmeleri için süre tanınmıştır. İnşaat şantiyesinde
kullanılan mobil araçlardan yayılan emisyon da AB'nin araçlardan yayılan emisyonla
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ilgili yönetmeliklerindeki standartlara uygun seviyelere gelmelidir. Konu daha geniş
anlamıyla düşünüldüğü takdirde inşaat malzemecisi üreticileri hava kalitesiyle ilgili
olarak ilgili yönetmelikteki değerlere uygun üretim yapmak zorundadır. [14]
Yine Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde inşaat sektörü dahil ekonominin tamamını
ilgilendiren Kyoto Protokolü CO2 emisyon değerlerine belirli bir standart getirmiştir.
Temmuz 2004 yılında, başta AB, Orta ve Doğu Avrupa ve Batlık ülkeleri olmak
üzere 123 ülke tarafından imzalanmış ve Rusya da daha sonra protokole taraf
olmuştur. Kyoto Protokolü‟nün etkisi olabilmesi için 1990 yılında toplam emisyonun
%55‟ine neden olan 55 sanayileşmiş ülke tarafından onaylanmış olması
gerekmektedir. Bu itibarla ABD ve Avustralya‟nın Protokole taraf olmaması önemli
bir eksikliktir. Türkiye ise sanayileşme konusunda bazı engellerle karşılaşmamak
için Kyoto Protokolüne taraf olmamıştır. Ancak üyelik sürecinde bu konuda
gündeme gelecektir. [10]
AB'nin gürültü politikalarında özel olarak inşaat sektöründe kullanılan inşaat tesisleri
araçları, kule vinçler, kompresörler, kaynak makineleri, beton kırıcılar ve hidrolik
asansörlerden bahsedilmiştir. Bütün bu araçlara atıf yapan AB yönetmelikleri tek bir
yasa altında toplanmıştır. AB yasası bu tip ekipmanı ya da malı üreten imalatçılara
standartlar getirmekte ve oluşabilecek maksimum gürültü seviyesini belirtmektedir.
Ürünlerin ilgili yasada belirtilen standartlarda olup olmadığı mal ya da ekipmana CE
işareti verilmesi sırasında kontrol edilmekte, gerekli şartları sağlayamayanlar Avrupa
Birliği pazarında yer alamamaktadır.
AB, suyun korunması için basit standartlar getiren ve üye devletler tarafından
benimsenmesini beklediği yeni bir su stratejisi belirlemiştir. Sektörle ilgili olarak AB
doğanın korunması başlığı altında toprak dolgu yapılmasından kaçınılması bunun
ancak son çare olarak kullanılmasından yanadır. Eğer bu yola başvurulursa dolguya
dahil edilmeden önce bütün atıklar işlenmelidir. [16]
İnşaat projelerine gerekli yasal izinler ulusal yasa ve uygulamalar altında verilemeye
devam edilecektir. Mevcut haliyle ÇED -Çevre Etki Değerlendirmesi- raporu
standart binalar için istenmemektedir ve bu durum Birliğe girildiğinde de devam
edecektir. Ancak kamu veya özel sektör yatırımlarında gerçekleşecek proje belirli bir
büyüklüğü aştığı ve çevreye etki edeceği zaman çevre etki değerlendirmesi raporu
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istenmektedir. Bu aynı zamanda AB yönetmelikleri altında da bir gerekliliktir ve
proje başlamadan çevreye yapacağı etkinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Proje sorumluları, ilgili otoritelere ayrıntılı bilgi aktarmalıdır. Proje ile ilgili ana
kararlar verilmeden önce otoriteler ve kamunun yorum yapma ve müdahalede
bulunma imkanı olmalıdır. [17]
4.1.3

Enerji Etkinliği

Avrupa Biriliği politikalarının şekillenmesinde büyük ağırlığa sahip olan
sürdürülebilir gelişmenin başarılmasında inşaat sektörü önemli bir konuma sahiptir.
AB'nin enerji etkinliğini geliştirme hedefi 3 ana gerekçeye dayanmaktadır. Bunlar,
güvenlik (Avrupa'nın enerjide dışa bağımlılığı 2030 yılına kadar önlem alınmazsa
%70 seviyesine ulaşacaktır), çevre -(enerji kullanımı ve üretimi CO2 emisyonunun
%94'ünü

oluşturmaktadır)

ve

mevcut

kullanım

alışkanlığıdır

(kullanım

alışkanlıklarını değiştirerek tasarruf sağlanabilir). Binalarda harcanan enerji toplam
kullanımının %40'ını kapsayarak enerji harcanmasında en büyük paya sahiptir.
Binalarda enerji kullanımı alanında aynı zamanda 2010'a kadar %22lik bir tasarruf
yaratılabilecek potansiyel bulunmaktadır. [18]
AB'nin enerji etkinliğinde inşaat sektörünü ilgilendiren, konut ısıtmasında kullanılan
araçlar, sıcak suyun mevcut ve yeni binalarda üretimi ve yalıtımla ilgili performansa
yönelik yönetmelikleri vardır.
AB enerji etkinliğini, AB çapında maliyet-değer ölçümleri yaparak ve hedef düzeyi
mevcut olan ülkeler arasında bina standartlarında uyum sağlayarak geliştirmek
hedefindedir. Bu hedeflere ulaşmada, binaların enerji performansını ölçme yöntemi,
bu standartların yeni ve mevcut binalara uygulanması, sertifikasyon sistemi, ısıtmasoğutma-kazan ekipmanlarının tespiti ve değerlendirmesinin yapılması gereklidir.
İlgili yönetmelik.2003'de AB'nin resmi gazetesinde yayınlanmıştır, buna göre ilgili
başlık detayları şöyledir. [18]
Entegre Enerji Performansı kapsamında yalıtım, ısıtma, sıcak su, soğutma,
havalandırma, aydınlatma, pasif ve yenilenebilir enerji, binanın yerleşmesi ve
konumlanması

değerlendirilmeli,

tasarımcılara

en

uygun

maliyette

enerji

standartlarına ulaşmak için esneklik tanınmalı, parametreler basit enerji değerleri ile
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ifade edilmeli, standartlar farklı konumlardaki binalar için bir çok değişik iklim
şartına uygun olmalıdır. Yeni binalarda bu standartların büyük oranda uygulanması
sağlanmalı, 1000m2 den büyük binalarda %25'lik bir tadilat yapıldığı zaman da
minimum enerji standartlarına yönelik yenilemelerin yapılması sağlanmalıdır. [19]
Enerji standartlarına uygun binalara sertifika verilmesi Avrupa Birliği'nin hedefleri
arasındadır. Binalara sertifikasyon sisteminin amacı bu yöntemle hem enerji etkinliği
daha çekici hale getirmek hem de binaların enerji performans değerlerinin güvenilir
ve açık bir şekilde görüntülenmesini sağlamaktır. Sertifikalar çoğu yeni ve mevcut
bina için inşaat, satış ve kiralama anında hazır bulundurulmalıdır. Sertifikaların
geçerlilik süresi 10 yıllık periyotlardan fazla olmamalı, kamunun rahatça
algılayabileceği

şekilde

sergilenmeli,

ideal

ve

mevcut

oda

sıcaklığını

belirtebilmelidir. Ayrıca sertifikasyon sistemi kapsamında binalara yönelik sürekli
enerji performansı artırımıyla ilgili önerilerde bulunulmalıdır. [18]
Isıtma-soğutma ve kazan ekipmanları değerlendirilirken, gaz veya petrol çalışan
20kW-100kW arası çıktı verenler normal kabul edilecek, 100kW'dan dana fazla çıktı
verenler 2 yılda bir kontrol edilecek - gazlıysa 4 yılda bir - , 20kW'dan büyük çıktı
veren ve 15 yaşın üzerindekilerin ise bütün ısıtma sistemi kontrol edilecek, çeşitli
önerilerde bulunulacaktır. [19]
Görüldüğü gibi Avrupa Birliği binalarda enerji etkinliğini geliştirmek için somut
adımlar atmakta bir takım kriterler getirmektedir. Şu anda gelişmekte olan bu
yaklaşımlar dikkatle değerlendirilmeli, Türkiye'nin üyelik sürecinde de konuyla ilgili
eylemlerde bulunulmalıdır.
4.1.4

Sağlık ve Güvenlik

AB'nin 21.Aralık.1988'de yayınlanan 89/106/EEC sayılı Konsül Yönetmeliğinde
sahada meydana gelebilecek iş kazaları, düşme, doğrudan etki, yanık, elektrik
çarpması, patlama, taşıt kazası olarak sıralanmıştır. Bu risklerin oluşma biçimleri
tanımlanmış, bunların önlenmesi için işçilerin yapacakları, kullanılacak malzeme ve
ekipmanın özellikleri belirtilmiştir. [20]
İş sağlığı ve güvenliği bilinci nitelikli işgücünün en önemli unsurudur. Ancak bilinçli
işgücü ile bu yüksek oranların önüne geçilerek, üretimde sıfır kaza hedefine
101

ulaşılabilir. İş sağlığı ve güvenliğinde uluslararası standartlar her geçen gün
yükselmekte, bu standartlarda inşaatı yapımı ihalelere katılımda yeterlik koşulları
arasında yer almaktadır.
22 Kasım 2004 tarihinde gerçekleştirilen “Avrupa İnşaat Güvenliği Zirvesi‟nden
sonra açıklanan Bilbao Deklerasyonu‟nunda “inşaat sektöründe ilgili tüm taraflar
özellikle 92/57/EEC Direktifi‟nin (Hareket Halindeki Çalışma Sahalarına İlişkin
Direktif‟in (Mobile Sites Directive) karşılığı olan ulusal yasalarının tam olarak ve
etkin bir şekilde uygulanması yoluyla, AB sağlık ve güvenlik stratejisinin
gerektirdiği kalıcı gelişmeleri sağlamak üzere kararlı eylemler gerçekleştirmeye
çağırılmıştır.” [10]
AB yasaları, işverenin işyerinde sağlık ve güvenlik tesisi için yapması gerekenleri
yönetmelikler yoluyla tanımlamıştır. Yönetmelikteki işyeri tanımının içinde ayrı bir
başlık olarak inşaat şantiyeleri de vardır. İşverenin ana sorumlulukları arasında
işçileri yönetmek ve işyerinin risk analizini yapmak vardır. İşverenin aynı zamanda
işçilerin eğitimi ve onların verilen görevi yapabilme kapasitesini değerlendirmeyle de
ilgilenmesi gerekir. Bu standartların sağlanmasında işçilerin yapması gerekenler de
tanımlanmıştır. Şantiyede yangına ve patlayıcı atmosfere karşı önlem alınmalıdır.
Çalışanlar için normal sağlık koşullarına uygun yeterli kaçış ve kurtarma tesisi, sıhhi
sağlık gereçleri ve dinlenme mekânları yaratılmalıdır. Çalışanların da sağlık güvenlik
ile ilgili kararlara katılmaları, bilgilendirilmeleri ve fikirlerinin alınması önemlidir.
Ancak bu yasa küçük binalarda yapılan tadilat gibi düşük ölçekli projelerden çok
büyük ölçekli projelere uygundur.[14]
Yönetmeliklerde sağlık ve güvenlikle büyük bağlantısı bulunan çalışma saatleri ile
de ilgili ifadeler vardır. Çalışanlar fazla mesai de dahil olmak üzere, haftalık 48
saatten fazla çalışmaya zorlanamayacaklardır. Eğer işverenle çalışan 48 saatten fazla
çalışma konusunda birlikte karar verirse bu ekstra sürede çalışanın kendisine veya
diğer çalışanlara sağlık veya güvenlik riski oluşturmayacağından emin olunmalıdır.
Ancak çalışan hiçbir şekilde 48 saatten daha fazla çalışmak istemiyorsa işvereni ona
herhangi bir ayrımcılık da bulunamaz veya işten çıkaramaz. Kendi başına çalışanlar
çalışmak istediği saat miktarını istedikleri gibi belirleyebilirler. [14]
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İnşaat sahasında güvenlik uyarıları ve işaretleri iş ekipmanlarının üzerine
yerleştirilmelidir. Ekipmanı kullanacak kişiye ekipmanın kullanımı ve riskleriyle
ilgili gerekirse yazılı talimatlar şeklinde bilgi ve eğitimler verilmelidir. Bunların
bakımı ehil kişilerce yapılmalı, bütün ekipmanların kolayca kullanılabilen
kumandaları olmalı, düşme olasılığı bulunanlar güvenlikli bir şekilde sabitlenmelidir.
AB'nin kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda kuralları vardır ve bunlar bedelsiz
olarak işveren tarafından dağıtılmalıdır. Bu kapsamda kullanılacak malzeme,
koruyucu başlık, ayakkabı, gözlük, gaz maskesi, kulaklık, koruyucu giysi, eldiven,
çeşitli kremler gibi malzemeler olabilir. Bütün kişisel koruyucu ekipmanlar AB
standartlarında olmalı ve oluşabilecek risklere karşı koruyucu özelliği yeterli
olmalıdır. Ayrıca kullanıcının ölçülerine de uyumlu olmalıdır.
Ses ve gürültüyle ilgili iki temel konu vardır. Birincisi çalışılan çevredeki gürültü
miktarıdır. AB bir kişinin maruz kalabileceği maksimum gürültü miktarını 85dB
olarak belirlemiştir. Bunun aşıldığı durumlarda uygun kişisel koruyucu ekipman
kullanılmalıdır, ayrıca sesi oluşturan unsurlardan olan makineler de AB standartları
içinde olmalıdır. Toz konusunda da AB'nin limit değerleri vardır ve bu aşıldığında
uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Ayrıca havada asbest, kimyasal ve
kurşun bulunduğu ortamlarda da kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
4.1.5

ĠĢ Kurma Hakkı ve Hizmetlerin Serbest DolaĢımı

Bütün AB vatandaşları üye ülkelerden herhangi birinde iş kurma ve hizmet önerme
hakkına sahiptir. Bu hak hem kendi işinin sahiplerinin çalışması hem de şirket
bünyesinde çalışmak gibi aktiviteleri içerir.
İş kurma hakkı bir ekonomik faaliyetin başka bir üye ülkede devamlı ve yerleşik
olarak yapılması halinde gündeme gelir. Hizmetlerin serbest dolaşımı ise söz konusu
hizmetin başka bir üye ülkede yerleşik olmadan geçici olarak faaliyet yapılması
halinde gündeme gelen bir haktır. [10]
Daha önceden Gümrük Birliği müzakerelerine paralel olarak yürütülen iş kurma
hakkı ve hizmet serbestisi bölümü 1995 yılında bazı üye ülkelerin itirazı üzerine
Gümrük Birliği müzakerelerinden çıkartılmıştır. Böylece Türkiye istisnai biçimde
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malların serbest dolaşımı anlaşmasını karşılıklı olarak imzaladığı halde iş kurma
hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımı bölümünü imzalayamamıştır.
İş kurma hakkının kullanılabilmesi için kişinin mesleki yeterliliğinin çalışacağı
ülkede tanınmasını gereklidir. İş kurma hakkı kapsamında iş kurulurken faaliyet
gösterilecek ülkenin ulusal yasalarına uyulmalıdır. Buna sosyal güvenlik, kayıt,
lisans ve vergilendirmeye dair yasalar da dahildir.

Hizmet sunumunda ise söz

konusu kişinin hizmetini sunacağı ülkenin mesleki düzenlemelerine uyması
yeterlidir. Hizmet sunan kişi halen kendi ülkesindeki vergi, mesleki yeterlilik gibi
kurallara tabii olacaktır. Hizmetlerin serbest dolaşımındaki hedef, hizmet amaçlı
seyahat ve sunumların engellerden kurtarılmasını sağlamaktır. Geçici hizmet sunan
kişinin hizmeti sunduğu ülkede işyeri açmasına gerek yoktur.
Şu an Lizbon kararları ekseninde idealize edildiği şekliyle Avrupa hizmet pazarının
oluşturulması yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde yoğun eleştirilere rağmen
ilerlemektedir.
Avrupa Birliği ilke olarak yabancı yatırımcıların ulusal yatırımcılara karşı gizli
tasfiye veya yıkıcı rekabet ortamı oluşturmasına karşı olduğunu da açıkça beyan
etmiştir.
İş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisine ilişkin en önemli başlıklardan biri
diplomaların ve mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınmasıdır. Buna ilişkin olarak
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda ilgili tüm kuruluşların
katılımıyla, AB‟de minimum eğitim şartları belirlenmiş mesleklere ilişkin
müktesebata uyum sağlanması ve mesleklerin karşılıklı tanınması sisteminin
oluşturması amacıyla mesleki yeterliliklerin düzenlenmesi ve tanınması hakkında bir
yasal düzenleme yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. [10]
İlgili direktifle tarif edilen, mesleki yeterliliklerin tanınması sistemi; sektörel
direktifler ve genel sistem direktiflerinden oluşmaktadır. Bu sistem 7 sektörel
direktifle (doktorluk, dişçilik, veterinerlik, ebelik, hemşirelik, eczacılık ve mimarlık)
tanımlanan meslekler ve bunların dışında kalan ve üye devletlerin kendi ulusal
mevzuatları ile düzenlenen mesleklerin tanınması için oluşturulmuş “genel sistem
direktiflerini” içermektedir. [10]
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Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması konusunda inşaat sektörünü yakından
ilgilendiren bir nokta ise, eğitim şartları, ders süreleri ve eğitim süreleri gibi
konuların açıkça düzenlendiği ve üye ülkelerin aynen uygulamasının zorunlu olduğu
meslekler arasında mimarlığın da bulunmasıdır. Buna göre, hizmetlerin serbest
dolaşımı ilkesine dayanarak İngiltere'den mimarlık diploması almış bir kişi mesleğini
İtalya'da da uygulayabilecek ve diploması otomatik olarak diğer üye ülkelerce
tanınacaktır.
İnşaat sektörünü ilgilendiren bir başka nokta ise zanaatkar, el sanatları ve bazı
benzeri hizmetlere yönelik nitelikli işçilik ve hizmete yönelik direktiflerdir. Direktif
kapsamında hizmet sunucuların karşılıklı tanınmasında belirli uzunlukta mesleki
deneyim sahibi olmak veya eğitim ve diploma sahibi olmak yeterlidir.
Ülkemizde bazı meslek gruplarında mesleğin icrası için Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı şartı aranmaktadır. Müzakereler çerçevesinde kısıtlamalar bazı meslek
grupları için AB üye ülkeleriyle karşılıklılık ilkesi çerçevesinde üyeliğe kadar
kademeli olarak, bazıları için ise üyelik ile birlikte kaldırılacaktır.
4.1.6

Eğitim - Öğretim

Avrupa Birliği, İnşaat sektöründe her kademede mevcut eğitim-öğretim seviyesini
artırmak hedefindedir. Konuyla ilgili öne çıkan başlıklar ve AB'nin ilgili
politikalarını biçimlendiren ana hatlar şunlardır:


İnşaat sektöründe yüksek nitelikte işgücüne inşaat süreçlerinin tamamında
ihtiyaç duyulmaktadır. Yetenekli gençlerin sektörün bütün kademlerinde yer
alması gerekmektedir. Her kademede çekici kariyer ve kazanç olanakları
sunulmalıdır. [24]



İnşaat sektörünün bütününde hayat boyu eğitim kavramı yerleştirilmelidir.
Sektörde ileri eğitim ve sürekli öğretim olanakları artırılmalıdır. Ayrıca bu
olanaklar kendi işinin sahiplerine uygun hale getirilmeli, bu kişilere mesleki
lisans için uygun programlara sürekli katılarak sertifika alma zorunluluğu
getirilmelidir. [24]
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Hareketlilikten kaynaklanan eğitim öğretim sorunlarının çözümü için ulusal
eğitim öğretim veren kurumlar Avrupa akreditasyon sistemleri çerçevesinde
karşılıklı tanınmalıdır. Yabancı vasıfsız işçiler için temel eğitim öğretim
programları geliştirilmelidir. [24]



İnşaat sektöründe örnek uygulamaların ve başarılı proje modellerinin ilgili
kurumlar arasında birbirine aktarılması teşvik edilmelidir. Bu amaçla
konferanslar

düzenlenmeli,

araştırılmalı,

kıyaslama

tecrübelerin

yapılmalıdır.

aktarımı
Bilgi-iletişim

için

platformlar

teknolojilerinin

kullanımıyla AR-GE çalışmaları, son kullanıcı yorumları ve sektör
katılımcılarının bilgi paylaşımı yapabileceği platformlar kurulmalıdır. [24]


Eğitim öğretime yönelik yapılacak yatırımların finanse edilmesine yönelik
çalışmalar yapılmalıdır. Bütçe baskıları sebebiyle ilgili çalışmaların
finansmanı için, işsizlik sigortası birikimlerinden yararlanılması, programlara
katılanlara ve düzenleyenlere yönelik vergi ve sigorta ayrıcalıkları gibi çeşitli
kaynaklar yaratılmalıdır. [24]

Avrupa Birliği Komisyonu inşaat sektöründe eğitim-öğretim arzının ve niteliğinin
gelişmesi için politikalar hazırlamaktadır. AB inşaat sektörüne yönelik eğitim
programlarını desteklemekle birlikte Komisyon doğrudan inşaat sektörüne yönelik
eğitim ve öğretim uygulamaları yapmamaktadır. Politikalar çerçevesinde, uygun
görülen ulusal veya birlik çapındaki proje ve programlara destek vermektedir.
Şimdiye kadar Avrupa Birliği Komisyonunun inşaat sektöründe eğitim öğretim
arzının geliştirilmesi amacıyla destek verdiği projeler arasında dikkat çeken başlıklar
şunlardır


İnşaat işçileri eğitim seviyesini artırılması [24]



İş sahasında elde edilen tecrübenin aktarılması [24]



Çevresel kaygıların eğitim öğretim programlarında daha iyi ifade edilmesini
sağlayıp, enerji tüketimi, atık yönetimiyle ilgili bilgilendirme sağlanması [24]
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Şantiye işçileri için esneklik ve hareketlilik özellikleri korunurken, işin
devamlılığının ve güvencesinin sağlanması, [24]



İnşaat sektörünü genç işgücü için cazip hale getirmek [24]



Yeni teknolojilerin kullanımını sağlamak [24]



Şirketler arasında başarılı deneyim ve uygulamaların paylaşımını sağlamak
[24]



Kayıt dışı faaliyet gösteren yerel bakım, onarım hizmetleri sağlayıcılarının
engellenmesi. [24]

Avrupa Birliğine giriş ile birlikte inşaat işçilerinin yeni kalifikasyonlara sahip olması
istenmeyecektir, bu tip yeterlilik kalifikasyonları ilke olarak AB tarafından değil üye
ülkenin kendisi tarafından belirlenir. AB'nin tek isteği bir çalışanın sahip olduğu
kalifikasyonun diğer üye ülkeler tarafından da tanınabilir durumda olmasıdır. Bunun
anlamı eğer herhangi bir üye ülke çalışanı kendi ülkesinde bir özelliğe sahipse bu
özellik Türkiye'de de aynen tanınmasıdır. Aynı durum Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için de geçerli olacaktır.
Eğitimle ilgilenen inşaat firmaları veya yerel inşaat sektörü eğitim kurumu yabancı
firmalar veya kurumlarla eğitim amaçlı işbirliğine gidebilir. Aday ülkeler de bu tip
eğitim paylaşımlarından faydalanabilirler.
4.1.7

Altyapı

Avrupa Birliği bölgesel politikalarındaki ana hedef ekonomik, sosyal ve yöresel
uyumu geliştirmektir. Hedef kapsamında Avrupa Birliği bütçesinin üçte birinden
daha fazlası bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak için
ayrılmıştır. Bölgesel politikalar başlığı altında, ulaşım, çevre, rekabetçilik, yatırım,
tarım, turizm vb. gibi çok çeşitli konularda çalışma yapılmaktadır.
İnşaat sektörü açısından bakıldığında bölgesel politikaların en büyük yansıması
altyapıda olacaktır. AB'nin bölgesel politikalar kapsamında kullandığı fonlarından
biri olan Cohesion Fund -Uyumlaştırma Fonu- sadece ulaştırma ve çevre alanlarında
altyapı projelerine kaynak sağlamaktadır. Ancak yakın bir gelecekte fonun
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kapsamının daha da geliştirilmesi ve enerji etkinliği, yenilenebilir enerji kaynakları,
birden çok taşıma türünün bir arada yer aldığı taşımacılık ve toplu taşıma alanlarında
da kaynak yaratması planlanmaktadır. [25]
Cohesion Fund'ın ortaya çıkması temel bir ikilemin sonucudur. Avrupa Birliğinin tek
Pazar hedefini sağlamak için az gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı
kapatmak için büyük yatırımlarda bulunmalıdır. Altyapının genişlemesi, yenilenmesi
ve çağdaşlaşması anlamına gelen bu yatırımlar avro bölgesine girecek ülkeler için
büyük kamu borcu anlamına da gelmektedir. Maastricht kriterlerine göre ise makro
ekonomik dengelerde yakalanması gerekenler parametreler sıralanmıştır. Bunlardan
biri de kamu borç stokunun belirli bir seviyede tutulmasıdır. Cohesion Fund avro
bölgesine katılımda gündeme gelen kamu borç dengesi ve birlik olma adına
altyapının geliştirilmesi arasında doğan ikilemi aşabilmek az gelişmiş ülkelerin
yararlanacağı bir finansman kaynağı olarak tasarlanmıştır.
Bu fon kapsamında bugüne kadar İrlanda, İspanya, Yunanistan ve Portekiz başta
olmak üzere birliğe yeni üye olan 10 ülkede köprü, otoyol yapımı, demiryollarının
geliştirilmesi, liman ve havalimanlarının genişletilmesi, büyük şehirlere içme suyu
tedarik edilmesi, atık suyu işleme, katı atıklardan kurtulma, erozyonla mücadele ve
nehirlerin temizlenmesi gibi projelere kaynak sağlanmıştır. [25]
Bu fondan yararlanan ülkeler dönemsel olarak değerlendirilmekte ve endeks
puanlamasına tabii tutulmakta, belirli bir düzeyin üzerine geçen ülkeler artık bu
fondan yararlanamamaktadır. Örnek olarak İrlanda 1994-1999 yılları arsında %19'u
Cohesion Fund tarafından karşılanmak üzere 7.840 milyon € kaynak kullanmıştır. Bu
fondan yararlandıktan sonra 2003 yılında gelişmişlik endeks değeri 103'e ulaştığı için
artık bu fondan yararlanamamaktadır. Yeni üye olan 10 ülke için 2004-2006 yılları
arasında Cohesion Fund'un toplam yardımların %35'ini oluşturması ve 8.495 milyon
€ tutarında olması planlanmıştır. [25]
Cohesion Fund'dan yararlanacak projelerde bulunması gereken iki temel özellik
Avrupa Birliği vatandaşları arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları azaltması ve
projenin sadece bu fonlarla finanse edilebilmesidir. Bunlara ilaveten fondan
yararlanılması için dikkate alınacak başlıca kriterler şunlardır: [25]
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Cohesion Fund başvuruda bulunan uygun üye ülkenin dahili ayrımlarına
bakılmaksızın değerlendirilir.



Cohesion Fund'dan yararlanmak isteyen üye ülke avro bölgesine girebilmek
için uyum programı uyguluyor olmalıdır. Bu program çerçevesinde ülkeler
kamu

borçlarını

azaltmaya

çalıştıkları

için

gerekli

harcamaları

yapamamaktadır. Cohesion Fund'un hedefi ulusal altyapı harcamalarının
yapılmasını sağlamaktır.


Cohesion Fund'dan yararlanacak ülkelerde çevre ve ulaştırma yatırımları
arasında eşit bir denge kurulmalıdır.



Yardımlar Avrupa çevre politikalarına uygun projelere ve trans-Avrupa
ulaşım ağlarına yönelik projelere yapılır.



Yardımlar üye ülkelerin başvuru projelerine yapılmaktadır ve minimum 10
milyon € büyüklüğünde olmalıdır.

AB ile karşılaştırıldığında az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'de bu fondan yararlanma
şansına sahip olacaktır Bu fon projenin toplam maliyetinin 85%'ine kadar olan
bölümünü finanse edebilir. Türkiye'nin üyelikle birlikte altyapı alanında gelişim
gösterebileceği söylenebilir. Yapılması gereken, kamunun projenin Cohesion Fund
tarafından desteklenmeyen kısmını finanse etmesi ve AB'nin fonlarını kullanmada
altyapı yatırımlarına ne kadar öncelik verileceğinin hesaplanmasıdır.
4.1.8

Kamu Alımları

Avrupa Birliği Komisyonu kamu alımlarında istekliler arasındaki eşitlik ilkesinin
geliştirilmesine önem vermektedir ve alımlarda milliyet gibi ayrımcı ilkelerin de
kaldırılmasını istemektedir. Avrupa Birliği yasaları belirli bir değerin üstündeki
kamu alım ihalelerini bütün üye ülke firmalarının rekabetine açmıştır. AB üyeliği ile
birlikte kamunun yol, baraj, köprü gibi altyapı yatırımları ile birlikte hastane, okul
gibi kamu üstyapı yatırımları da AB üyesi ülke firmalarının rekabetine açılacaktır.
Projeler belli bir büyüklüğün üzerinde olduğu sürece ihale şartnamelerinde yerli
firmaları korumak için ayrımcı ve korumacı ifadeler yer alamayacaktır. Avrupa
Birliği böylece kamu alımları için yerli ve yerli olmayan firmaların rekabetini
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kamunun ayrımcı satın alma kısıtlamalarını yasaklayarak kolaylaştırmaktadır. AB'nin
kamu ihalelerinde açık prosedür yaklaşımı ile sözleşmelere ve kurallara şeffaflık
getirilmektedir. AB'nin kamu alım kuralları devlet, bölgesel ve yerel otoriteler gibi
kamu yasasına tabii kurumların açtığı ihaleler için geçerlidir. Ancak bazı ihaleler işin
veya ihalenin doğası gereği bu yasaya tabii olmayabilir.
Avrupa Birliği'nin kamu alımlarıyla ilgili ana hedefi uygun maliyette alımlar
yapabilmektir. AB bu amaçla ekonomik yönden en avantajlı teklifi belirleyebilecek
bir sistem geliştirilmesi ve uygulanması isteğindedir. Bu amaçla oluşturulan çalışma
grubu, etkin ve kamu tarafından kullanılabilir bir mekanizma sayesinde ekonomik
açıdan en avantajlı teklifi seçecek değerlendirme sistemi oluşturmuştur. Bu sistem
sayesinde artık sadece en düşük teklife göre ihaleler kazanılamayacaktır.
İnşaat sektöründe en düşük teklifin ihaleyi kazandığı durumlarda sıklıkla yaşanan
sorunlar kısaca şunlardır. [26]


Sözleşmede öngörülemeyen eklemeler sebebiyle maliyet sürekli artmaktadır.



İşler kalite, teslim tarihleri, çevresel değerlendirmeler, sağlık ve güvenlik
koşulları açısından düşük nitelikte gerçekleştirilmektedir.



Yetersiz kalitede malzeme ve sistem kullanımı sonucu bakım, kullanım ve
yenilemede yüksek maliyetler ortaya çıkmaktadır.



Zayıf, kapsamlı ve geniş içerikli olmayan sözleşme bağları müşteri, ana
yüklenici ve alt yükleniciler arasında anlaşmazlıklara yol açmaktadır.



İşin gerçekleştirilmesi sürecinde hem alt yüklenici hem de ana yüklenici
şirketlerin iflası sıkça yaşanmaktadır.

En düşük teklifin seçimine dayalı kamu elde etme yönetmeliği hem müşteriler hem
de sektörün tedarikçileri tarafından uzun bir süre eleştiri konusu olmuştur.
Eleştirilerin büyük bir kısmı kamu kurumunun istediği bir firmayı işe teklif vermesi
için çağıramamasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde kamu kurumunun istediği,
tercih ettiği tedarikçi, yüklenici, tasarımcı veya inşaat şirketiyle pazarlık ve iletişim
kuramaması da eleştiri konusu olmaktadır. Mevcut elde etme yönetmeliği müşteri ile
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tasarımcı, yüklenici, tedarikçi arasında diyalog kurulmasını engellemektedir. İşin
finansal anlamda doğru bir şekilde verildiğinin ve kimsenin kayrılmadığını ispatlama
ihtiyacı işlerin sadece fiyat bazlı verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Karşıtları her ne
kadar bu tip yapılanmaların kamu kurumlarının keyfiyetine göre tedarikçi seçmesi
sonucunu doğuracağını söylese ve gerçektende tek aşamalı ve sadece fiyat bazlı
rekabet biçimi önerilen yeni seçim sistemine göre daha açık olsa da artık bu tip
dirençlerin aşılma zamanı gelmiştir.
En düşük tekliflerin seçimini önlemek ve bu sebepten kaynaklanan kayıpları bertaraf
etmek için şu adımların atılması önerilmektedir.


Açık elde etme süreçlerinde uygun nitelikte seçim yöntemleri uygulanması



Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin seçildiğinin garantilenmesi



Teknik yüklenicilerin erken aşamalarda belirlenmesi



Ortaklık



Tekliflerin hazırlanması için yeterli zaman tanınması



Yatırım ve planlamanın uzun vadeli yapılması



En düşük teklif usulü seçimin yarattığı etkilerin kamu otoritelerine
anlatılması



İhale belgelerinin açık ve detaylı ifadelerden oluşacak şekilde hazırlanması



İsteklilerden teklif, performans, ödeme kefalet senetleri alınması



İhale sonrası pazarlık yasağına uyulması



Kamu ihalelerinde yerel katılımcıyı tercih eden tipte anlaşmalardan
kaçınılması



Kamu işleri mevzuatının alt yüklenicilere de aynen uygulanması



Sözleşmedeki değişikliklerin sınırlandırılması
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İhale aşamasında süreç tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğü sürece geleneksel
yöntem kullanılmayabilir. İlerleme sağlama arayışındaki kamu kurumları için kamuözel sektör ortaklıkları önemli bir adım teşkil edebilir. Kamu-özel sektör ortaklığı
şemaları iyi tartışılmalı, tutarlı olmalı ve düzgün belgelenmelidir. Bu sebeplerle
alternatif çalışma yöntemleri ortaya konulabilir. Son beş yıl içinde pek çok ülkede
kamu-özel sektör ortaklıklarına dair pek çok saha araştırması ve kuramsal çalışma
yapılmıştır. Ortaya dökülen bazı metotlar ve araçlar en iyi uygulayıcı ve
müşterilerden girdi sağlamıştır. Ortaklar tipik olarak 25 yıllığına birbirine
bağlanmıştır. [26]
Önerilen yeni ihale sistemi sayesinde daha önceki kısımlarda sektöre ne gibi zararları
olduğu anlatılan en düşük teklife göre ihale kazanma sisteminden vazgeçilecektir.
Temel amaç Avrupa inşaat sektöründe sıklıkla rastlanan aşırı düşük tekliflerden
sakınma, tespit ve elenmesidir. Yeni getirilen sistem şeffaf olacak ve sadece en
düşük teklif yerine kalite ve değere dayalı bir rekabet ortamı yaratacaktır.
Oluşturulacak yeni mekanizmada önemli olan kriterler, kalite, ilk yatırım maliyeti,
bütün hayat maliyeti ve belirli zorunluluk ve eşiklerdir. Bunların ihale aşamasında
nasıl değerlendirileceği teklifler alınmadan önce ihale şartnamesinde şeffaf bir
şekilde bildirilmeli, değişkenlerin önem ağırlıkları ve ilişkileri açık ve tanımlı
olmalıdır.
Bu değişkenler arasındaki ilişkiler ve seçim kıstası olarak ağırlıkları projenin tipine
göre farklılık göstermelidir. Ayrıca teklif verilen projenin ne kadar detaylı
hazırlandığı, sözleşme tipi veya ödeme şekli bu tespitte önemlidir. Örnek vermek
gerekirse kalite/fiyat oranı detaylı bir projede düşük olacaktır, çünkü kalite kriteri
detaylı olarak tanımlanmış işlerin gerçekleştirilmesiyle sınırlıdır. Ancak teknik
şartnamelerin performans veya işlevsel ihtiyaçlara göre tanımlandığı durumlarda bu
oran yüksek tutulmalıdır. Kalite/fiyat oranı tasarım-yapım tipi sözleşmeler gibi
teklifte istenen tasarım ve teknik girdi oranının artmasıyla ile doğru orantılı olarak
artar. [26]
Projenin tipine göre kalite/fiyat dengesi optimum oranda olmalıdır, bazı proje tipleri
için belirlenen aralıklar aşağıdaki gibidir. [26]
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Yenilikçi projeler: 20/80 ila 40/60



Kompleks projeler: 18/85 ila 35/65



Basit projeler: 10/90 ila 25/75



Tekrar eden projeler: 5/95 ila 10/90

Eğer bir projede işletme, bakım, yenileme ve söküm gibi bütün hayat maliyetleri
önem taşıyorsa, bu değişken de ekonomik açıdan en avantajlı projeyi seçmede
kullanılmalıdır. Seçim mekanizmasında bütün hayat maliyetini belirlemek için
kullanılacak bilgi, teklif veren firma tarafından tam olarak iletilmelidir. Bütün hayat
maliyeti kriteri seçim mekanizmasına iki farklı yolla dahil edilebilir; [26]


Kalite kriterinin sürece dahil edildiği gibi çeşitli formlar sonucu bütün hayat
maliyeti hesaplanır ve kalite kriterinin seçim mekanizmasına dahil edildiği
gibi kullanılır.



Veya hayat boyu maliyet teklif fiyatı gibi ayrı bir kriter gibi teklif veren
firmadan istenir ve sürece teklif fiyatı gibi dahil edilir.

Bu modelin dışında ekonomik yönden en avantajlı teklifin bulunması için
değerlendirme aşamasında bütün hayat maliyetini belirleyecek bir model de
geliştirilmektedir.
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasıyla ilgili olarak da aynı çalışma içersinde bazı
öneriler vardır, bunlar daha çok teklifleri değerlendirecek kamu kuruluşlarının
sorumluluğundadır. Kısaca bahsetmek gerekirse, projelerin fiyat zarflarını açmadan
teknik yeterliliklerini belirlemek, bu kısımda gerekirse bir eleme yapmak gibi
detayların olduğun belirtilebilir. [26]

4.2

Avrupa

Birliği

Üyelik

Sürecinde

ĠnĢaat

Sektörü

Kapsamında

Değerlendirilecek Konu BaĢlıkları Hakkında Türkiye'de Yapılan ÇalıĢmalar
Yakın tarihte AB'ye üye olan ülkelerde Türkiye'nin kat etmekte olduğu süreci
yaşamışlardır. Bu ülkelerin tecrübelerine dayanarak bazı konu başlıklarına özel önem
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verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kısımda bu başlıklarla ilgili kamuda AB ile
uyuma yönelik yapılan çalışmalar aktarılacaktır.


Malların serbest dolaşımı / Yapı Malzemeleri Yönetmeliği



Kamu alımları



Mesleki yeterliklerin karşılıklı tanınması ve hizmetlerin serbest dolaşımı

Türkiye ile AB arasında imzalanan 6 Mart 1995 tarih, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi
Kararının kabulü ile Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir döneme girilmiştir.
Gümrük Birliği kapsamındaki bu gelişmelerle, Türk Sanayicilerinin AB sanayicileri
ile eşit koşullarda yer alabilmeleri için AB‟ye katılım süreci yolunda ülkemiz, AB
teknik mevzuatının tümünü kendi hukukuna aktaracağını taahhüt etmiştir. Bu
çerçevede, Türkiye, Avrupa‟da Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında, yapı
malzemelerinin teknik özelliklerini belirlemek üzere 1989 yılında 89/106/EEC sayı
ile yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (YMY) (Construction Product
Directive-CPD) ile bu yönetmelik gereği hazırlanan diğer yönetmeliklere ilişkin
uyum çalışmalarını sürdürmektedir. YMY resmi gazetede yayımlanmış ve 2007 yılı
başından itibaren yürürlüğe girecektir. [10]
Bu Direktif gereği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çıkarılması ve ilgili teknik
şartnamelerin hazırlanması yani uyumlaştırma görevi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Bayındırlık Bakanlığı Türk inşaat
malzemesi yönetmeliklerini uyumlu hale getirme çalışmalarını yapmaktadır. Şubat
2005 itibariyle 243 yönetmelikten 190 tanesi Türk yönetmelikleri haline getirilmiştir.
2007 yılından itibaren Türk inşaat ürünlerinin Gümrük Birliği kapsamında Avrupa
Pazarlarında

dolaşabilmesi

için

CE

işareti

alması

gerekecektir.

İnşaat

malzemelerinde bu işareti almak için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına
uyulması gerekmektedir.
Yönetmelik bir kalite işareti olarak görülmemekte, bir yapı malzemesinde bulunması
gereken asgari şartların yerine getirildiğini simgelemekte ve ürünün CE işareti
alabilmesi için bu yönetmeliklerdeki şartları yerine getirmesini öngörmektedir. Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği ve ek mevzuatlarıyla farklı iklim koşullarının bir arada
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yaşandığı ve çeşitli doğal afet risklerinin yaygın bir şekilde mevcut olduğu Türkiye
için, özellikle Mekanik Dayanım ve Stabilite, Yangın Durumunda Emniyet, Hijyen,
Sağlık, Çevre, Kullanım Emniyeti, Gürültüye Karşı Koruma, Enerjiden Tasarruf ve
Isı Muhafazası gibi üretim şartnamelerin dayanakları belirlenmektedir. [22]
2007'den itibaren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı CE işaretini zorunlu olarak inşaat
malzemelerinde arayacak ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesini temin etmek
için gereken piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini yerine getirecektir. Bu hedef
kapsamında daha önceden kamu kurumlarının ihalelerinde kullanılacak yapı
malzemelerinde TSE belgesi olması gerektiği ifadesi, Yönetmelikle ilgili çalışmalar
tamamlandıktan sonra kullanılacak malzemelerin CE işareti taşıması gerekliliğine
dönüşecektir.
YMY‟nin AB ülkelerindeki adaptasyonu ile ilgili olarak, biri İngiltere olmak üzere, 3
ülkede, bu direktifin kendi kanunlarına adapte etme şekillerinin farklı olması
nedeniyle, inşaat malzemelerinin ülke içerisindeki kullanımlarında CE işareti
taşımaları gerekliliği bulunmadığı, ancak ürünlerin ülkeler arası pazarlanmasında bu
işaretin gerekli olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde ise, YMY‟nin adaptasyonu, CE
işaretinin kullanımının hem ülke içinde hem dışındaki kullanımlar için zorunlu
olacak şeklinde yapılmıştır. [10]
Türkiye'de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Türkçeleştirilen ve Türk
yönetmelikleri olarak kabul edilen YMY'nin uygulayıcısı olan ve Türk inşaat
malzemelerine CE işareti verecek yerel bir Onaylanmış Kurum bulunmamaktadır.
İMSAD tarafından üyesi olduğu CEMPC'de de bu sorun gündeme getirilmektedir ve
bunun Türk inşaat malzemecileri aleyhine bir durum yarattığı ortaya konulmuştur.
Bu yerel kamu organının kurulmasıyla hem markalama süresi kısalacak hem de
markalama maliyeti azalacaktır.
Yine markalama ile ilgili olarak inşaat sektörünü ilgilendiren diğer bir başlık da
makine ve ekipman kullanımıyla ilgilidir. Ülkemizde hem makine, ekipman hem de
bunların yan parçalarını üreten firmalar mevcuttur. İnşaat maliyetlerinde önemli bir
kalem oluşturan bu sektörlere yönelik CE işareti faaliyetleri yapılmalıdır.
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Türk İnşaat Sektörünün AB'ye giriş sürecinde değerlendirilmesi gereken bir diğer
önemli konu başlığı ise mesleki yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınması ve
hizmetlerin serbest dolaşımıdır.
Konu sadece inşaat sektörüyle sınırlı kalmamakta, bütün sektörleri yakından
ilgilendirmektedir. OCAK 2004‟te ABGS koordinasyonunda bir çalışma grubu
oluşturularak, mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması sistemini Türkiye'de
oluşturacak bir kanun taslağı hazırlığı başlatılmış ve hazırlanan metin AB
komisyonuna iletilerek, ön görüşler alındıktan sonra taslak çalışma grubunca tekrar
değerlendirilmiştir. Çalışma Grubu, eğitim şartları ve mesleki hizmet sunumuna
yönelik düzenleme yapan bakanlıklar, meslek örgütleri ve üniversite temsilcilerinden
oluşturulmuştur. Yüksek öğrenimle mesleki eğitim sonucu edinilen mesleklere ait
standartların YÖK, Lise ve altı için mesleki eğitim standartlarının henüz kurulmamış
olan ulusal Meslek standartları kurumunun üstlenmesi düşünülmektedir. Şu an için
YÖK‟ün Ana koordinatör kurum olması beklenmektedir. Bakanlıklar ve/veya meslek
kuruluşlarının bu süreçte belgelerin onaylanmasında yetkili kurum olması
beklenmektedir.
Uyum sürecinde inşaat sektörünü yakından ilgilendiren bir diğer başlık da kamu
alımlarıdır. AB‟nin kamu alımları ile ilgili müktesebatının uygulanması konusunda
daha önce herhangi bir ülkeye derogasyon verilmemiştir. Son genişleme dalgası ile
üye olan 10 ülke AB‟ye tam üyelik ile birlikte bu alandaki mevzuatlarını tam uyumlu
hale getireceklerini, üyelik için hazırladıkları müzakere pozisyonlarında taahhüt
etmişlerdir. Ancak, kendi mevzuatlarında yerli isteklilerin korunması yönünde
hüküm bulunan ülkeler bu hükümleri tam üyeliğe kadar koruyup tam üyelikle birlikte
kaldırmışlardır. [10]
Kamu alımları inşaat sektörünü yakından ilgilendiren bir konu başlığı olmakla
birlikte esas itibariyle kamunun yapacağı her türlü mal alımı, hizmet alımı,
danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerine dair düzenlemeleri içermektedir.
Konunun AB'ye uyum sürecinde birinci dereceden muhatabı olan Kamu İhale
Kurumu 2002 yılında kurulmuştur. KİK'in misyonu ve başlıca görevleri, bütün ihale
mevzuatını hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı

yönlendirmek, ihalenin

başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen sürede idarelerce yapılan
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işlemleri incelemek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek gibi konular
oluşturmaktadır. [27]
2002 yılında çıkarılan Kamu İhale Yasası ve bu yasada günümüze kadar yapılan
değişiklikler genel olarak AB mevzuatı ile uyumlu olmakla birlikte ilgili AB
mevzuatının 2006 yılı başından itibaren değişiyor olması nedeniyle tam uyum için
sağlanması için ek değişiklikler ve uygulamaya ilişkin düzenlemelere gerek
duyulmaktadır.

4.3

Sonuç

Dördüncü bölüm kapsamında Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Türk İnşaat Sektörü
açısından öne çıkan başlıklar incelenmiştir. Her başlıkla ilgili olarak Avrupa
Birliği'nin yaklaşımı çeşitli yasa, direktif ve politika dokümanlarının incelenmesiyle
yansıtılmıştır. Ayrıca belirli başlıklarla ilgili olarak ülkemizde kamuda yapılan
çalışmalar yansıtılmıştır.
Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Birlik ve Türkiye arasındaki müzakereler tarama
süreçlerinin fasıllar halinde yapılmasıyla ilerlemektedir. Tarama süreçlerinin her
aşamasında inşaat sektörünü ilgilendiren başlıklar bulunmaktadır. Bu süreçler Türk
İnşaat Sektörü'nün geleceği açısından büyük öneme sahiptir. Süreçlerin her birinde
inşaat sektörünün bütünü için bakış açısını yansıtacak mekanizmalar kurulmalıdır.
Müzakere sürecinde inşaat sektörüyle ilgili öne çıkan başlıklar incelendiğinde bu
alanlarda uyumun sağlanması aynı zamanda Türk İnşaat Sektörü açısından arzu
edilen bir dizi yeniliğin de yapılması anlamına gelmektedir. AB‟nin çeşitli alanlarda
getirdiği düzenlemeler aynı zamanda çağdaş toplumun da gerekleridir. Ancak inşaat
sektörünün mevcut durumu da göz önünde bulundurularak uyum süreci bilinçli bir
şekilde, Türk İnşaat Sektörü'ne maksimum katkıyı sağlayacak şekilde yapılmalıdır.
Uyum sürecinde şu ana kadar inşaat sektörüyle ilgili yapılmış ana uygulama
çalışması olarak, inşaat malzemelerinde CE işaretinin verilmesini sağlayacak bir
standart olarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin Türk mevzuatı haline getirilmesi
görülmektedir. Ancak bu çalışmanın son ayağı olarak CE işaretini Türkiye'de
verecek bir onaylanmış kurum kurulması şarttır. Kamu alımlarına yönelik
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uyumlaştırma sürecinde ise Kamu İhale Kurumu uyum sürecinin tam anlamıyla
muhatabı olduğu için teknik olarak bu başlık altında bir sorun olmayacaktır. Ancak
yine de bütün bu başlıkların çerçevesinde AB'ye giriş sürecinin bir fırsat olarak
algılanıp Türk İnşaat Sektörünü çağdaş bir yapıya kavuşturmak için liderlik önem
kazanmaktadır. Bu sürecin Türk inşaat sektörü açısından lehte ve aleyhte
oluşturacağı yeni durum, kamu temsilcileri, sivil temsilciler, meslek odaları ve
sorumlu kurumlarla birlikte, zamanlama ve karar verme mekanizmaları gözetilerek
ele alınmalıdır. Her bir başlık inşaat sektörüne yönelik genel bir politik yaklaşım
altında ele alınmalı, farklı tarama süreçlerinde gündeme gelen bu başlıklar inşaat
sektörü bütününü oluşturan birer kısım olarak anlaşılmalıdır.
Ayrıca bütün bu süreçler ilerlerken Avrupa Birliği'nin kendi mevzuatı da değişim
geçirmektedir. Kamu alımlarıyla ilgili 2006 yılında yeni bir yönetmelik
hazırlanmakta, Birliğin genel politikalarına çok daha uygun bir hale getirilmektedir.
İş kurma hakkı ve hizmetlerin serbest dolaşımıyla da ilgili olarak Lizbon Protokolü
çerçevesinde sert tartışmalar yaşanmaktadır. Söz konusu protokol hizmetlerin hiçbir
engelle karşılaşmadan birlik içinde sunulmasını sağlama amaçlıdır. Bu ve benzeri
süreçlerde yakından takip edilmeli, beliril alanlarda söz sahibi olunmaya
çalışılmalıdır.
İnşaat sektörüne dair önemli konulardan birini de Birlik içindeki inşaat malzemeleri
ticareti oluşturmaktadır. Türk inşaat malzemeleri de Gümrük Birliği kapsamında
Avrupa pazarlarında dolaşabilecektir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yaptığı
çalışmalar sonucu Türk mevzuatı bu sürece hazır hale gelmiştir. Konuyla ilgili olarak
Avrupa Birliği inşaat malzemeleri pazarı incelenmeli, Türk üreticilerine yönelik
çalışmalar yapılmalıdır.
Avrupa Birliği ile devam eden uyum süreci sonucunda Türk İnşaat Sektörü yeni bir
yapıya kavuşacaktır. Bu aynı zamanda sektörde yeni rekabet koşullarının ve
ortamının da oluşması demektir. Avrupa Birliği'nin ana politik yaklaşımları inşaat
sektöründe yansımasını bulacak, özellikle kamu projelerinde çevre, sürdürülebilirlik,
teknoloji gibi kavramlar ön plana çıkacaktır. Ayrıca Birlik tarafından onaylanmış
malzeme ve ekipman kullanımı ve işgücünün sertifikalandırılması da Birliğin
politikaları arasındadır. Bu gibi şartlar Avrupa Birliği üye ülke şirketleri için alışık
oldukları kriterler iken Türk inşaat şirketleri için yepyeni rekabet kriterleri demektir.
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Bu süreçte Türk inşaat şirketlerinin hızlı bir şekilde yeni rekabet kriterlerine uymaları
gerekecektir.
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5.

DEĞERLENDĠRME

Ülkemiz gelişen, gelişimiyle ihtiyaçları artan bir ülke konumundadır. Diğer ülkelerde
olduğu gibi gelişimin ana eksenini ise kaçınılmaz olarak inşaat oluşturacaktır.
Barajları, enerji üretimini, yolları, havaalanları, kentsel mekanları, fabrikaları,
hastaneleri ve diğer tüm yaşamsal mekanları ve o mekanları yaşanılır kılabilecek tüm
imkanların ilk adımı inşaatla atılmaktadır. Kısaca geleceğe yürüme kararlılığında
olan bir ülkenin atacağı her adımın ilki inşaat olacaktır. [10]
Türk İnşaat Sektörü sahip olduğu büyük potansiyele rağmen sürekli gerileme
içindedir. Geleneksel
adlandırılmaktadır,

olarak inşaat

ancak

büyüme

sektörü büyümenin lokomotifi olarak
hedefindeki

Türkiye'de

bu

durum

gerçekleşmemektedir. Ancak gelecek için iyimser olmak için belirli göstergeler
vardır. İnşaat sektöründe beklenen ve ilk sinyalleri 2005 yılı içinde alınan büyümenin
AB süreci de dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İnşaat sektörü 1993-2003 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde %22,4 oranında
küçülmüştür. 2005 yılı içinde inşaat sektörü uzun süre sonra ilk defa büyüme
yaşamış ve sektör %19,7 oranında büyümüştür. Bu büyümedeki ana faktörler kredi
faizlerinin düşmesi, mortgage sisteminin etkisi ile konuta olan büyük taleptir. Ancak
son 10 yıllık dönemde diğer sektörlerin büyüme oranlarıyla karşılaştırıldığında inşaat
sektörünün durumu oldukça kötüdür: (Ticaret : +%80,5, Sanayi : +%62,1, Tarım :
+%5,56, İnşaat : -%4,74). Sektörün şu andaki büyüklüğü sabit fiyatlarla 1995 yılının
gerisindedir. Esasen sevindirici olan bu büyüme, konut üretimi temeline dayalı
olması ve büyük ölçüde de bununla sınırlı olması nedeniyle aynı zamanda da
düşündürücüdür. Yurtdışı inşaat sektöründeki büyümenin de kısmen yurtiçi istikrar
ortamıyla bağlantısı olmakla birlikte ana sebep olarak dış pazarlardaki petrol
fiyatlarının artışına dayalı petrol ihraç eden ülkelerdeki büyüme yatmaktadır. Her ne
kadar geçici bir süreç gibi gözükse de, uzun süre sonra yaşanan bu büyüme ve
ekonominin her geçen gün istikrarlı bir yapı kazanmaya başlaması sektörle ilgili
iyimser bir hava oluşturmuştur.
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Tablo 5.1.: 2005 Yılı İtibariyle Sektörlerin Büyüme Rakamları [29]
Sektör

Ġlk Çeyrek % Ġkinci Çeyrek % Üçüncü Çeyrek % 6 Aylık

Tarım

0,0

0,1

6,4

4,5

Sanayi

5,5

3,9

5,6

5,0

ĠnĢaat

16,5

22,2

19,7

19,7

Ticaret

5,8

4,3

7,1

5,8

GSYĠH

4,8

4,2

7,0

5,5

GSMH

5,3

3,4

7,3

5,5

Tablo 5.2.: Türk Müteahhit Firmalarının 2003-2005 Yılları Arasında Yurtdışında
Üstlendikleri Proje Rakamları [21]
Proje Sayısı

Toplam Proje Bedeli ($)

2003

242

3,393,367,534

2004

293

5,782,788,478

2005

301

9,348,681,794

Eğer rakamlarla yukarıda belirtilen büyüme bilinçli ve kontrollü şekilde yönetilerek
gerçekleşirse, sürdürülebilir bir inşaat sektörü hedefi gerçekleşebilir. Düzenleyici
çerçevenin AB ilke ve kriterlerine göre gelişmesi otomatik olarak Türkiye inşaat
sektörünün gelecekteki şekillenmesini de değiştirecektir. Son zamanlarda Türkiye
gibi ucuz işgücü temin edebilen Güney ve Kuzey Kore, Çin gibi Asya ülkelerinin de
yurtdışı pazarlarında yer alması açısından düşünüldüğünde AB'ye uyum süreci
Türkiye'ye kendi rekabet düzleminde avantaj sağlamak anlamına da gelmektedir.
Uluslararası pazarlarda Türk firmalarının dışında iş alan ve Türk firmalarına göre
teknolojik ve yönetimsel yetenekleri daha gelişmiş olan ülkeler de bulunmaktadır. Bu
ülkelerin başında Japonya, Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gelmektedir.
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Yurtdışında çalışan Türk İnşaat firmalarının bu ülkelerle de rekabet etmesi gereklidir.
[7]
Uluslararası inşaat sektöründe gelecek dönemde rekabetin daha da sertleşeceği
söylenebilir. İncelenen çalışmalarda gelecekte yeni seçim kriterleri olarak
sürdürülebilir inşaat, enerji etkinliği, hayat boyu maliyet, atık yönetimi vb. gibi
başlıkların değerlendirileceği görülmektedir. Geleneksel rekabet parametrelerinin
üzerine gelecek bu seçim kriterleri incelenen çalışmalarda vurgulanmıştır.
Dünyadaki inşaat sektörü gündemindeki başlıklara ve Türkiye'deki başlıklara
bakıldığında benzer sorunlara da rastlanmaktadır. Örnek olarak, işçilik ücretleri
üzerindeki maliyet baskısı dünyanın her yerinde karşılaşılan bir sorun olmuştur. Bu
soruna dair ülkemizde kısa vadeli çözüm önerileri getirmekle yetinilirken yurtdışında
daha uzun vadeli ve yapısal dönüşüm sunan çözüm önerileri getirilmektedir. Bir
yandan mevcut sorunlar çözülmeye çalışılmakta bir yandan da inşaat sektörünün
doğasından kaynaklanan bazı problemler aşılmaya çalışılmaktadır. Örnek olarak
inşaat üretim süreçlerinin zaman, kalite ve maliyet açısından gelişimini sağlamak için
şantiye dışı imalatı artırma yolundaki istek göze çarpmaktadır. Bu tip üretim arttığı
oranda inşaat sektörünün özel üretim yapısından kaynaklanan sorunlar da azalacaktır.
Çalışma kapsamında odak noktasında incelenen Avrupa Birliği sürecinde Türkiye
tam üye olsa da olmasa da inşaat sektörü uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve
bunu kalıcı kılmak zorundadır. İnşaat sektörünün orta ve uzun dönemde rekabet
gücünü artırabilmesinin en önemli koşulu verimlilik artışıdır.
Türkiye'de sektöre yönelik çeşitli kurumlarca yapılan çalışmalarda görüldüğü üzere
sorunlar benzer şekilde tespit edilmekte ve bunlara benzer çözüm önerileri
getirilmektedir. Bu tespitlerde genel olarak oluşan hava Türk inşaat şirketlerinin
büyük bir potansiyel sahibi olduğu, başarılı olmak için gerekli pek çok şartı sağladığı
ancak devlet yönetimi ve makro ekonomik sorunlar yüzünden bir türlü istenilen
düzeye ulaşılamadığı şeklindedir. Yapılan çalışmalardaki ana ifade Türk inşaat
sektörünün teknoloji ve beceri olarak gelişkin olduğu ancak düzenleyici çerçeve,
finansman, ekonomik krizler gibi sorunları olduğudur. Sektörün üretim modellerine
ve yönetim modellerine yönelik yapılacak çalışmalarla verim artışı sağlamasına
yönelik ciddi bir hedef ortada gözükmemektedir.
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Söz konusu tespitlerin her biri tek tek incelendiğinde gerçekten de bunların altında
doğruluk payı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Türk inşaat şirketleri yabancı
rakipleriyle teraziye koyulduğunda ortaya çıkan farkın sadece devlet yönetimleri ve
makro ekonomik sorunlardan kaynaklandığını söylemek ve arzu edilen rekabet
gücüne sadece bu alanda yapılacak bazı düzenlemelerle ulaşmaya çalışmak eksiklik
olacaktır. Yurtdışında görülen vizyon çalışmaları ve stratejik planlamalarda sektörün
ve şirketlerin kendi bünyelerine yönelik de bir takım önerileri ve tespitleri de
bulunmaktadır. Şirket düzeyinde gelişimi hedeflemiş yabancı şirketlerle rekabet
etmesini beklediğimiz Türk inşaat şirketlerinin kendi çalışma düzenlerini, biçimlerini
de gözden geçirecek bir çalışmanın ortaya konulması gereklidir. Bu şekilde yeni
planlamalar sadece yasal ortam, mevzuat, çalışma ortamı ile sınırlı kalmayacak aynı
zamanda

şirketlerimizin

üretim

ve

yönetim

alanlarında

da

bir

atılım

sağlanabilecektir.
Başka bir deyişle Türk İnşaat Sektörü kitle ve seri üretim tekniklerinin getirdiği bir
alışkanlıkla sektörde başarı ucuz, kaliteli ve hızlı üretim olarak formülüze edilmiştir.
Bunlara ulaşmada ana yol girdi maliyetlerini düşürmek, vergi sorunlarını çözmek ve
devletin ana müşteri sıfatıyla daha fazla yatırım yapabilmesini sağlamaktır. Bu
raporlarda inşaat sektörünün başarılı olabilmesi için sadece bu yönde projeksiyonlar
ortaya koymaktadır. Oysa günümüzde ucuz, kaliteli ve hızlı üretim yapabilen
gelişmiş ülke firmaları kendilerini geliştirmek ve ileriye götürebilmek için AR-GE,
kişisel gelişim, verim artışı, yeni yönetim tekniklerinin benimsenmesi gibi pek çok
başlıkla bilgi kullanımını artırmak yoluyla kendi rekabet güçlerini farklı bir kulvarda
geliştirmektedirler.
AB üyelik sürecinin beraberinde getireceği yeni hedefler, standartlar, mevzuat
değişiklikleri ve rekabet ortamı birçok yönüyle inşaat sektörünü yakından
ilgilendirmektedir. Üyelik sürecinin yaratacağı risk ve fırsatlar sektörün tüm tarafları
itibariyle çok iyi analiz edilmelidir. Türk inşaat sektörünün artık AB yasaları ve
politikalarına uygun bir şekilde şekillenmesi gerekmektedir. Yapılacak analizlerden
sonra sektöre yönelik AB yasaları uygulanması halinde ortaya çıkacak sonuçlar tespit
edilmeli, gerekli konularla ilgili deragasyonlar için müzakereler yapılmalıdır. Bu
konularla ilgili sektörün gerçek ihtiyaçları saptanmalıdır.
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Dünyadaki 3 trilyon dolarlık inşaat sektörü piyasasındaki değerin %30'u 15 AB üye
ülkesi tarafından üretilmektedir, yeni üyelerin katılımıyla bu oran daha da artmıştır.
Fakat şu anda AB yapı piyasaları ulusal firmaların hakimiyetindedir. Ulusal olmayan
firmaların pazardan aldığı pay yalnıza 2% civarındadır. Türkiye AB ile müzakere
süreci ilerledikçe bu çok büyük pazardan pay kapma ihtimalini artırabilir. 1 Mayıs
2004‟de birliğe yeni üye olan ülkelerin yol, haberleşme, kanalizasyon gibi çeşitli
altyapı hizmetlerinin AB standardına getirilmesi için büyük altyapı hamlesi
yapılması beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu altyapı yatırımları ile birlikte
yeni üye ülkelerin birer şantiyeye dönmesi beklenmektedir. Özetle AB sürecinin
başlaması hem yurt içi hem yurt dışı iş hacmi bakımından sektöre önemli fırsatlar
sunmaktadır. [1]
Avrupa Birliği perspektifi belirginleştikçe ülkemize sermaye akımı güçlenecek ve
inşaat talebi daha da artacaktır. Ancak AB üyeliğine sadece bu boyutları ile bakmak
hatalı olacaktır. Zira AB bütün kıtada uygulanan bir standartlar bütünlüğü de
getirecektir. Bu standartlara uymak zorunlu hale gelecek, bunlara uymayan şirketler
de rekabet güçlerini kaybetmek yoluyla tasfiye olacaklardır. Öte yandan AB
üyeliğiyle firmalarımıza AB üye ülkelerinde iş alma yolu açılmış olarak gözükse de
aynı zamanda AB ülkeleri firmalarının da ülkemizde iş alma potansiyeli artacaktır.
Üyeliğin getirdiği bazı standartlar sonucu sektör geleneksel olarak güçlü kabul
edildiği bazı konularda rekabet gücü kaybına uğrayabilir – malzemelerde standart
aranması, çalışanların artan maliyetleri gibi – .
Önemli bir başlık da üyelik sürecinde Kamu İhale'lerine yabancı firmaların da
katılma şanslarının ve haklarının doğması ihtimalidir. Bu anlamda değiştirilecek
ihale yasası ile pek çok AB kökenli inşaat firması ülkemizde iş alabilir. Aynı şekilde
mahkemeler ve uluslararası tahkim gibi yapılarla bu şirketler Türkiye‟de iş yapmak
için kendilerine uygun zemin bulabilirler. Şimdiye dek ulusal düzeyde belli
mühendislik bilgisi gerektiren projeler dışında çok fazla rastlamadığımız yabancı
firmalara bundan sonra daha sık rastlanabilir. Ayrıca yabancı yatırımcıların son
dönemde Türkiye'ye karşı oluşan gayrimenkul alımındaki ilgisi yakında ülkemize
yabancı inşaat şirketlerinin de daha büyük ilgi göstereceğinin işaretçisidir. Türk
müteahhit firmaları şu an için kendilerini rakipsiz olarak gördükleri yerel pazarda,
AB sürecinde sadece yabancı firmalarla rekabet etmek durumunda kalmayacak aynı
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zamanda kamu ihalelerinde AB üye ülke firmalarının uzun süredir alışık oldukları bir
ihale düzeninde rekabet edeceklerdir.
Türkiye son 5 yılda yaşadığı ekonomik kriz ve ardından gelen Güçlü Ekonomiye
Geçiş Programı kapsamında en kolay tasarruf edilen kalem olarak inşaat ve altyapı
yatırımlarını görmüş ve yatırımları durdurmuştur. Belli bir süre daha devam edecek
olan bu durum inşaat sektörünün en büyük müşterisi konumundaki kamunun devre
dışı kalması anlamına gelmektedir. Ancak yine de ülkemizin ihtiyaçları bellidir ve
gerek altyapı gerek üst yapı yatırım ihtiyaçları giderek artmaktadır. İhtiyaçlara
bakarak Türkiye'nin yakın veya orta vadede bir yatırım ve inşaat hamlesi yapacağını
söyleyebiliriz. Türkiye'nin yapacağı bu hamle zamanlama olarak kamu ihalelerinin
yabancı firmalara açık olacağı bir tarihten önce gerçekleşmelidir. Konuyla ilgili
KİK'e görev düşmektedir. Öneri olarak AB kamu alım esaslarının, AB'ye tam üye
olmadan önce yabancı firmalara kamu ihaleleri yolunu kapatacak şekilde
benimsenmesi yolu önerilebilir. Bu sayede hem daha çağdaş ve daha önceki
bölümlerde belirtildiği üzere daha doğru kamu alım modelleri benimsenecek hem de
Türk inşaat firmaları yeni kurallara göre kendi rekabet güçlerini geliştireceklerdir.
Öneri, iç pazarı Türk müteahhit firmaları için pilot bölge haline getirip sektörü AB
pazarına hazırlamak olarak da algılanabilir. Bu işlerin yerli firmalara rekabet
çerçevesinden uzaklaşmayarak ihale edilmesi yurtdışında da önemli faaliyet
alanlarına sahip müteahhit firmalarımızın yerel pazar potansiyelinin de katılmasıyla
ölçek olarak daha da büyümesini sağlayacaktır. Türkiye'de kamu ihalelerinin yabancı
firmalara katılma hakkının açılma tarihi Türk firmalarının AB ülkeleri kamu
ihalelerine katılma hakkı tarihine bağlanmalıdır.
Ülkemizde elde etme yöntem ve kriterleri artık AB şartlarına göre şekillenmelidir.
Aynı zamanda şirketleri geliştirmek yoluyla küresel rekabet gücünü de arttırmak
anlamına gelecek bu kriterler arasında çevreye duyarlılığı, işçi güvenliği, sertifikalı
işçi çalıştırma zorunluluğu gibi başlıklar olmalıdır. Ancak bu şartlar getirilirken
gerekli yerde arzın sağlanması için de kamu veya sorumlu kurumlar önlem almalıdır.
Böylece AB ile iç pazarda rekabet ortamı oluşmadan önce Türk inşaat şirketleri
rekabet şartlarını AB üye ülke şirketleriyle benzer seviyeye çıkarabilecektir.
Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik süreciyle birlikte inşaat sektörü olası gelişmeleri
önceden kestirebilmelidir. Örnek olarak arıtma ve sulama alanında yapılacak büyük
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yatırımlar ve AB Çevre mevzuatı kapsamındaki yatırımların büyüklüğü gösterilebilir.
AB Çevre mevzuatına uyum için yeni katılan 10 ülkede 200 milyar avro yatırım
yapılacağı tahmin edilmektedir. Benzer biçimde Türkiye‟de de AB Çevre
mevzuatına uyum için harcanacak miktar 50 milyar avrodan az olmayacaktır. Kamu
sektörü yatırımları arasında su temini, atık su toplanması, atıkların toplanması,
arıtılması ve atılması konuları önemli ağırlık kazanacaktır. Türkiye‟de bugün düzenli
depolama yapan belediye sayısı ise sadece 13‟tür. 2005 yılı başında Türkiye‟de 3208
belediyenin sadece 225‟inde arıtma sistemi bulunmaktadır. Belediyelerin sadece
1879‟unda kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. İşte bu ve benzeri alanlarda geleceğe
yönelik adımlar atılmalıdır. Eğer ilgili çalışmalar yapılmazsa yurtiçindeki ihaleleri
bile Türk inşaat şirketlerinin alamayacağı düşünülmelidir.
AB ile uyum sürecinde yapılması gerekenlerin belirlenmesinin yanı sıra
yapılacakların yapılma zamanlamasının da hayati önemde olduğu ortaya çıkmaktadır.
AB sürecinde uyum anlamında yapılan pek çok yenilik ve değişiklik AB sürecinden
bağımsız olarak Türkiye'nin çağdaş bir ülke olarak zaten yapması gereken bir takım
yenilikler olarak görülmektedir. Ancak Türkiye'nin AB perspektifi kapsamında 10-15
yıllık bir süre sonunda ucu açık bir karar sürecinden özellikle bahsedildiği
düşünülmelidir. Temel olarak Türkiye'nin AB müktesebatı, yasa, yönetmeliklerini
tam üye olduğu andan itibaren uygulaması ideal hedef olmalıdır. Aksi yapıldığı
takdirde Türk inşaat sektörü bir takım rekabet dezavantajlarına uğrayacaktır. Girdi
maliyetleri düşünüldüğünde, kamu ihaleleri, markalama, emisyon değerlerine
uyulması, işçilik maliyetleri, makine kullanımı, sağlık-güvenlik alanlarında üye
olunmadan uygulamaya geçilmesi Türk İnşaat Sektörü'nün rekabet gücünü
azaltacaktır. Örnek vermek gerekirse, her ne kadar TÇMB konuyla ilgili duyarlı
davransa da Türkiye'nin Kyoto Protokolünü AB sürecinde imzalanmasıyla çimentoda
maliyet artışı yaşanacaktır. Şu an için Türkiye OECD ülkeleri arasında en düşük
karbondioksit emisyonuna sahip ülkelerden biri olsa da sanayileşme hedefindeki
ülkenin gelecekte bu konuyla ilgili sıkıntı yaşamaması sağlanmalıdır
Avrupa Birliği uyum sürecinde atılan CE işareti alınmasına yönelik adımlar
önemlidir ve bunların Türk standartları haline getirilmesi Türk inşaat malzemesi
üreticilerinin rekabet güçlerini, pazar bulma şanslarını ve malzemelerin kalite
seviyesini artıracaktır. Ancak CE işareti alınmasında Onaylanmış Kurum adı verilen
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tarafsız kuruluşların Türkiye‟de kurulmaması halinde, bazı üreticilerin ürünlerine
CE işareti alabilmesi için yurtdışına gidip onay almaları gerekecektir. Bu da dışarıya
bağımlılık yaratacağından hem zaman hem de maliyet açısından sorun olarak
görülmektedir. [10]
Türkiye'de son dönemde inşaat sektöründe yaşanan büyüme daha çok konut
talebindeki büyüme ile gerçekleşmektedir. AB bünyesinde yapılan işlerdeki oranlarla
Türkiye'deki oranlar arasındaki fark dikkat çekicidir. AB inşaat sektörü Türk inşaat
şirketlerinin geleneksel olarak yaptığı işlerden farklı bir pazardır ve bu özellik
dikkate alınmalıdır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha çok "green field"
projeler uygulanırken, AB pazarında ağırlıklı olarak bakım-yenileme işleri
yapılmaktadır. Pazar yapılarındaki bu ve benzeri farklar analiz edilip anlaşılmalıdır.

2002 ĠNġAAT AKTĠVĠTELERĠ
2%

4%
8%

10%
48%
Sosyal Konut
Özel Sektör Sanayi
10%

Diğer Kamu Yatırımları
Özel Sektör Konut
Altyapı
Özel Sektör Ticari

18%

Toplam Yenileme&Bakım

ġekil 5.1.: Avrupa Birliği İnşaat Sektöründe İşlerin Tiplerine Göre Dağılımı - 2002
[28]
İngiltere'de yapılan çalışmalarda sektörün gelişim sağlaması için kamuya büyük rol
düştüğü belirtilmiştir. Türkiye'de de kamu benzer bir rol oynayabilir. Kamu iki
özelliği ile üstüne düşeni yapmalıdır; bunlardan birincisi düzenleyici çerçeveyi
oluşturmak ikincisi ise ana müşteri ve mal sahibi olmaktır. Bu bilinçle hareket ederek
kamu bir an önce sektörün daha sağlıklı bir yapıya ulaşması ve verim artışı
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sağlanması için yeni yöntemler kullanmalıdır. Kamu İhale Kurumu'nun bu yönde
atacağı adımlar büyük önem taşımaktadır. KİK bir yandan kamu için etkin alım
politikaları düzenlerken bir yandan da inşaat sektörünü AB'ye giriş sürecine ve dünya
pazarlarındaki yeni rekabet koşullarına hazırlamalıdır. Özellikle AB ile ilgili
konularda

şimdiden

önlem

alınmazsa

sektör

açısından

kötü

senaryolar

gerçekleşebilir. Kamu alımları konusunda AB'nin katı tutumu bilinmekte ve bütün
ülkelerde aynı yasalar uygulanmaktadır. AB'ye üyelikle birlikte bu kriterlere göre
kamu ihalelerinde yarışacak Türk istekliler şimdiden benzer ihale şartlarında
seçilmeli ayrıca Türk ihale sisteminde yapılacak bazı düzenlemelerle şirket
birleşmeleri özendirilmelidir. Çünkü AB bünyesinde belirli ihalelere girebilmek için
şirketlerde deneyim ve büyüklük kriterleri de aranmaktadır.
İnşaat sektörünün sorunlarının etkin bir şekilde ilgili kurumlara aktarılması ve
sektörün dikkate alınması gerekmektedir. Örnek olarak Kamu İhale Yasası son
haliyle pek çok Türk firmasını deneyimsiz duruma düşürüp ihalelere girememesine
neden olmaktadır. Bu durum ise deneyimli firmaların, az sayıdaki ihalelerden iş alma
gayreti ile çok düşük teklifler verme, zararına iş yapar durumlara düşmeleri ve
kaçınılmaz olarak iş kalitesinden ödün verilmesine neden olmaktadır.
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6.

SONUÇ

Çalışma inşaat sektörünün önümüzdeki dönemde yaşayacağı süreçleri anlamaya
yönelik çabanın ilk adımlarından bir olarak algılanmalıdır. Türkiye'nin ekonomik ve
sosyal geleceğinin şekillenmesinde büyük ağırlığı olacak AB'ye giriş süreci bu
kapsamda çalışmanın odağında yer almıştır. Bu çalışmanın, ilgili konuda yapılacak
daha detaylı ve daha spesifik çalışmalara baz oluşturacak bir yapıda olması arzu
edilmiştir. Gelecekte yapılması olası çalışmaların konu başlıkları, AB tarama süreci
başlıklarının inşaat sektörü açısından analizi, AB ülkeleri inşaat pazarı, YMY'ye
geçilmesinden sonra inşaat malzemeleri pazar durumu, Türk inşaat sektörü vizyon
çalışması, Türkiye İnşaat Merkezi projesi vb. olarak düşünülebilir.
Tez çalışması kapsamında bir yandan Türk İnşaat Sektörünün mevcut durumu,
geçmişte yaşadığı süreçler ve geleceğe dair öngörüler farklı çalışmaların özetlenmesi
yoluyla yansıtılmıştır. Diğer yandan da dünyadan bazı ülkeler seçilerek bunlarda
inşaat sektörlerinin geleceğine yönelik yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Böylece
Türk İnşaat Sektörü ve dünya inşaat sektörlerinin geleceğe yönelik planlamaları bir
arada yansıtılmıştır. Çalışmada ana amaç çerçevesinde AB'ye giriş sürecine
önümüzdeki dönemde Türk ekonomik ve sosyal hayatındaki en önemli değişken
olacağı bilinciyle büyük önem verilmiş, sürecin inşaat sektörüyle ilgili ana başlıkları
incelenmiştir.
Bu bölümde tez çalışması kapsamında incelenen çalışmalar bir matris altında
incelenecektir. Matris sayesinde Türkiye'de ve Dünya'da yapılmış çalışmalar
içerikleri, çalışma yöntemleri ve kapsamları açısından bir arada görüntülenmiş
olacaktır.
Matris kapsamında Türk Yapı Sektörü Raporu 2005 ve İNTES Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan İnşaat Sektörü Raporu değerlendirmeye alınmamıştır. Bu
seçimdeki sebep her iki çalışmanın da içerik gereği daha özel amaçlar çerçevesinde
yazılmış olmasıdır.
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Matriste Avustralya (Construction 2020), İngiltere (Modernising Construction), ABD
(CII - Vision 2020), Avrupa Birliği (Communnication on the Competitiveness of the
European Construction Industry), Türkiye (TÜBİTAK Vizyon 2023), Türkiye (İnşaat
Sektörü

Stratejik

Planı)

çalışmaları

incelenmiştir.

Çalışmalar

matriste

değerlendirilirken dünyada yapılan çalışmalardaki ortak noktalar ve AB ile uyum
sürecinde öne çıkan başlıklar saptanmış ve değerlendirmeye baz olarak bunlar
alınmıştır. Böylece Türkiye'de yapılan çalışmaların dünyada yapılan çalışmalara göre
değerlendirmesi yapılmıştır.
Önceki bölümlerde detaylı bir şekilde anlatılmış olan, değerlendirmede baz olarak
kullanılan kavramlar kısa özetleriyle birlikte aşağıda sıralanmıştır:


Yeni Tedarik Yöntemleri: İnşaat sektörünün geleneksel sorunu haline gelen
bütçe ve zaman aşımına uğramış projelerin artık yeni bir anlayışla ele
alınması gerekmektedir. Tedarik yöntem ve seçim kriterlerinin baştan aşağı
yenilenmesine çalışılmaktadır.



Kamunun Rolü: Ana müşteri konumundaki kamu eğer sorunların farkına
varıp bunları düzeltmek için harekete geçerse, finansör ve seçici olarak inşaat
sektörünü istediği gibi yönlendirebilir. Düzenleyici çerçeve de yine bu yönde
geliştirilmelidir.



AR-GE: AR-GE çalışmalarının getireceği çeşitli düzlemlerdeki teknolojik
liderlik sayesinde yenilikler daima rekabette avantaj sağlayacaktır. Yine ARGE çalışmaları sonucunda katma değeri yüksek yenilikçi ürün ve hizmetler
üretilecektir.



ĠĢgücü: İnşaat süreçlerinde tepe yönetiminden şantiyedeki işçiye kadar
işgücüyle ilgili sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sorunların çözülmesi, işgücünün
geliştirilmesi yoluyla sektörde rekabetçiliğin de artacağı tespit edilmiş,
sektörün parçalı yapısından dolayı kamunun öncülük yapması düşünülmüştür.



Sürdürülebilirlik: Gelecekte çevresel hassasiyetlerin, yeni nesillerin eğitim
yoluyla bilinçlendirilmesi sonucunda bugünkünden çok daha ileri bir noktaya
geleceği tahmin edilmektedir. Bu hassasiyetleri dikkate alıp üretim
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modellerini ve inşaat süreçlerine yaklaşımlarını sürdürülebilirlik çerçevesinde
değerlendiren firmalar, rakiplerinden bir adım önde olacaktır..


KOBĠ'ler: Giderek küreselleşen dünya inşaat pazarında sektörde yer alan
KOBİ'lerin büyüklüklerinden kaynaklanan sorunları aşabilmeleri için
tedbirler düşünülmektedir. KOBİ'lere yönelik AR-GE çalışmaları, eğitimöğretim arzının geliştirilmesi, büyüklüklerinin rekabette dezavantaj olmaması
için çalışmalar yapılması istenilmektedir.



ġantiye DıĢı Ġmalat: İnşaat sektörünün doğasından kaynaklanan farklı
sorunlar çözülmeye çalışılırken, bir yandan da mevcut üretim yapısının
olabildiğince imalat sektörüne benzetilip, sorunların farklı bir şekilde
çözülmesi de önerilmektedir. Şantiye dışı imalat ve prefabrikasyona bu hedef
çerçevesinde ağırlık verilmektedir.



Bilgi&ĠletiĢim Teknolojileri: Sanayi tipi seri üretim modelinden bilgiye
dayalı üretim modeline geçişte inşaat sektörü de yerini mutlaka almalıdır.
İnşaat sektörü belirli tasarım ve şantiye dışı imalatlar haricinde inşaat
süreçlerinde bilgi-iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanamamaktadır.
Sorunun kaynağında hem bu teknolojileri üreten firmaların inşaat sektörüne
ilgisizliği, hem de inşaat sektöründeki üretim süreçlerinin sürekli değişimi ve
diğer sektörlere benzememesi yatmaktadır.



Yeni Yönetim Teknikleri: İnşaat süreçlerinde verimi artırmak için çeşitli
yeni yönetim tekniklerinin kullanımına da ağırlık verilmiştir. Ortaklık
yaklaşımı çerçevesinde müşteri ve yüklenicilerin sağlayabilecekleri kazançlar
ortaya konulmuş, bu yönetim yaklaşımının kamu ana prensiplerinden
sapmadan kullanılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca yalın
yönetim yaklaşımının inşaat süreçlerinde daha fazla kullanılması da
hedeflenmektedir.

Bu başlıklar çalışmalar içinde sahip oldukları ağırlık ve detaya göre matriste
puanlanmıştır. Başlıkların matriste puanlanmasında, 1'den 6'ya kadar bir puan skalası
kullanılmıştır. Başlıkla ilgili en detaylı ve ağırlıklı yapılan çalışma 6 puan alırken,
konuya ağırlık vermeyen çalışma 1 puan almıştır.
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Tablo 6.1.: İnşaat Sektörünün İlerlemesine Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi

132

Matris'ten alınan temel sonuç, Dünya'da inşaat sektörünün ilerlemesine dair yapılan
çalışmalarla, Türkiye'de yapılan çalışmalar arasında bazı farklar olduğudur.
Türkiye'de inşaat sektörünün ilerlemesine yönelik yapılan çalışmaları geçici olarak
bir araya gelmiş gruplar gerçekleştirmiştir. Hâlbuki yurtdışında yapılan çalışmaları,
hedefi inşaat sektörünün ilerlemesi olan, sürekliliği bulunan kurumlar yapmıştır.
İnşaat sektöründe çeşitli uygulamalarda da bulunan bu kurumlar genel olarak
çalışmaların takibi ve hedeflerin gerçekleşmesinin gözlenmesine de gayret
göstermektedir. Türkiye'de yapılmış çalışmaların bir defalığına bir araya gelmiş
gruplar tarafından hazırlanmış olması bir eksikliktir.
Çalışmalara konu alan başlıkların saptanmasında, TÜBİTAK Vizyon 2023
çalışmasında sektörün ileri gelenlerinin fikirlerinin anket yoluyla alınması
hedeflenirken, İnşaat Stratejik Planı'nda ise konu başlıkları raportörler ve TMB
tarafından belirlenmiştir. Ancak TÜBİTAK Vizyon 2023 raporu çalışmaları
kapsamında yollanan anketlerin sadece 3 tanesinin geri dönmüş olması ve çalışma
konu başlıklarının raportörlerce saptanmış olması bir eksikliktir. Diğer bir vizyon
raporu olan Avustralya'nın Construction 2020 çalışmasında anket çalışmalarına geniş
bir katılım sağlanmış, ayrıca yapılan atölye çalışmaları sayesinde sektör aktörleriyle
diyalog kurulmuştur. Her ne kadar TÜBİTAK Vizyon 2023 raporunu hazırlayan grup
Türk İnşaat Sektörü içinde ağırlığa sahip kişiler olsa da anket yönteminin çalışmamış
olması sektörün fikrinin, sorunlarının ve gelişme arzulanan alanların yansıtılmasında
eksiklik oluşturmuştur. Sektörün fikrinin sağlıklı işleyen bir mekanizmayla
yansıtılabilmesi ilerlemenin ve vizyon çalışmalarının hangi alanlarda yapılması
gerektiğini anlamak açısından önemlidir. İnşaat sektörüne yönelik yapılan vizyon
çalışmasının hedeflerine ulaşmada sadece teknolojik projeksiyonlar sunmak her ne
kadar TÜBİTAK kurum kimliği gereği olsa da inşaat sektörünün gerçeklerine
uzaktır. TÜBİTAK raporu ve diğer raporlar yan yana getirildiğinde çoğu zaman ARGE

konusunda

yakınılan,

sanayi-bilim

arasındaki

kopukluğun

bir

örneği

görülmektedir.
İnşaat Stratejik Planı ise TMB gibi inşaat sektöründe belirli bir büyüklüğün
üzerindeki müteahhitlerin birliği olarak daha çok bu grubun beklentilerini karşılar
niteliktedir. Yurtdışında yapılan çalışmalarda ise inşaat sektöründeki bütün
katılımcıları kapsamaya çalışan yaklaşımlar dikkat çekicidir. Örnek olarak
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yurtdışında yapılan bütün çalışmalarda KOBİ'lere verilen ağırlık dikkat çekicidir.
Küreselleşme ile birlikte KOBİ'lerin büyüklüklerinden kaynaklanan sorunların
çözülmesi için çeşitli çalışmalar arzulanırken, İnşaat Stratejik Planı'nda kalitesiz ve
kayıt dışı üretimin sebebi olarak gösterilen bu grubun çeşitli yollarla tasfiyesi
hedefler ve ilkeler arasında yer almaktadır.
Matris sonuçlarına bakıldığında Dünya inşaat sektöründeki gelişmeye yönelik
başlıkların Türkiye'deki çalışmalarda benzer ağılıkta incelenmediği görülmektedir.
Dünyada Yeni Tedarik Yöntemleri, Kamu Rolü, AR-GE, İşgücü, Sürdürülebilirlik,
KOBİ'ler, Şantiye Dışı İmalat, Bilgi İşlem Teknolojileri ve Yeni Yönetim
Teknikleri'yle ilgili ilerlemeye yönelik çeşitli düzey ve ağırlıkta hedefler
belirlenmiştir. Türkiye'de yapılan çalışmalarda ise bu başlıklara yeteri kadar ağılık
verilmediği görülmektedir. TÜBİTAK Vizyon 2023 çalışmasının hazırlanmasında
şüphesiz TÜBİTAK kurum kimliğinin getirdiği dinamikler bu sonuçta etkili
olmuştur. Öte yandan daha önceki bölümlerde aktarılan TÜBİTAK Vizyon 2023
raporu

kapsamında

yansıtılan

vizyon

hedefleri

dünyadaki

benzerleriyle

karşılaştırıldığında çok genel kalmakta, vizyon hedefleri inşaat sektörüne hitap
edebileceği gibi ülkenin genel politikaları arsında yer alabilmektedir. Bu derece
genel vizyon hedeflerinin oluşturulması şüphesiz içeriğin niteliğini de olumsuz
etkilemiştir. İnşaat Stratejik Planı ise daha çok makro ekonomik dengelerin inşaat
sektörü performansı üstündeki etkileri değerlendirmiş ve sektörünü başarısı için
politik ve ekonomik istikrar talep etmiştir. Çalışma içeriğinde ise TMB üyelerinin
kamudan beklentileri büyük ağırlığa sahip olmuştur. Her ne kadar bu başlıklar
rasyonel nedenlere dayansada dünyada yapılan çalışmaların ana ekseni ile Türkiye'de
yapılan çalışmaların ana eksenleri arasındaki bu derece fark dikkat çekicidir. Oysaki
Türk İnşaat Sektörü kamudan taleplerinin ifade ederken bir yandan kendi yapısına
yönelik ilerleme yolunda çalışmalar yapmalı, Dünyada yapılan çalışmalardaki öne
çıkan başlıkları esas almalıdır.


Türkiye ĠnĢaat Merkezi Projesi

Tez çalışması kapsamında özetlenen çalışmalar içerikleri açısından incelenirken bir
yandan da dünyada ve Türkiye'de araştırmaları hazırlayan kurumların yapısı,
araştırmaların yöntem biçimleri, içerik ve kapsamları yansıtılmıştır. Dünyadan
çalışmalar incelendiğinde inşaat sektörünün geleceğe hazırlanmasında inşaat
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sektörüne yönelik çalışmalar yapan kurumların etkin rol oynadıkları görülmüştür. Bu
kurumlar inşaat sektörüyle ilgili çeşitli konularda araştırmalar yapmakta, kamuya ve
sektöre yönelik politikalar üretmektedir. Çalışma kapsamına dahil edilmeyen
ülkelerde de benzer kurumların varlığı bilinmektedir.
Dünya üzerinde ülkelerin inşaat sektör yapıları benzerlik göstermektedir. Her ülkede
inşaat sektörleri parçalı ve dağınık yapıya sahiptir ve KOBİ'ler piyasada büyük paya
sahiptirler. İnşaat sektörünün ekonominin geneline olan etkisi büyük önem
taşımaktadır. Gerek diğer sektörlerle olan yakın ilişkisi, gerek istihdam yaratıcı
özellikleriyle sektör ülkelerin refahına katkı yapmaktadır. İnşaat sektörünün
ekonominin bütünüyle olan sıkı ilişkisi, ülkelerin bu önemli sektöre yönelik
politikalarını belirlemektedir. Bütün dünyada inşaat sektörü ülkelere döviz ve
istihdam getirme, ekonominin işlerliğini sağlama, enflasyon ve durgunluk ile
mücadele, yurtdışı projelerde ülke kaynaklarından kullandığı, müşavirlik, banka ve
sigorta hizmetleri, yapı malzemesi, ekipman, taşımacılık, ve tüketim maddesiyle ülke
ekonomisine bir çok girdi sağlamaktadır. Hem ekonominin geneli için ifade ettiği
anlam hem de sektörün parçalı yapısının doğurduğu doğal bir sonuç olarak inşaat
sektörünün bütününü temsil eden bağımsız kurumlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Sektörün sorunlarını sürekli bir şekilde gündemde tutacak, inşaat sektöründeki bütün
aktörlerin fikirlerini, görüşlerini alarak inşaat sektörünün gelişimini talep edecek,
takip edecek ve yürütecek Avustralya, İngiltere, ABD örneklerinde benzerlerini
gördüğümüz bir kuruma ülkemiz inşaat sektörünün de ihtiyacı vardır. Sektörün
durumunu hem iç hem dış dinamiklere göre değerlendirecek, ilgili devlet
kurumlarının muhatap olarak kabul edeceği bu inşaat sektörü üst kurumu bünyesinde
ilgili konularda AR-GE faaliyetleri de yürütebilmelidir. Aslında bu kuruma dair ilk
işaretler TÜBİTAK Vizyon 2023 raporunda görülmektedir ancak TÜBİTAK'ın
çalışmasında sektörün sorunlarına yönelik operasyonel kararlarda eksiklikler vardır.
Ayrıca TÜBİTAK'ın görev tanımı daha çok teknolojik konularda çalışılmasını
gerektirmektedir.
Şu an ülkenin ilgili sektörlerle ilgili strateji planları hazırlayıp projeksiyonlar koyan
kurumu Devlet Planlama Teşkilatı'dır. Ancak DPT'nin çalışmaları sadece
politikaların ve sorunların ifade edilmesine dayanmaktadır ve uygulamadan uzaktır.
DPT ancak mevcut durumun başarılı biçimde görüntülendiği bir kurum
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konumundadır. Genelde kamu kurumlarının yapacağı çalışmalara yönelik perspektif
sunmaktadır. Bir adım öteye geçilip aynı zamanda sektör üzerinde doğrudan etki
yapabilecek bir organ kurulması hayati önemdedir. En azından ulusal inşaat sektörü
izleme komitesi kurulması düşünülmelidir.
Türkiye ekonomisindeki normalleşmeye dayanarak, Türkiye İnşaat Sektörü
rakamlarını, diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında sektörün orta vadede birkaç
kat büyüyebileceği görülmektedir. Böylesi bir büyüme kontrol edilmeli ve planlı
şekilde yürütülmeli, sektör büyürken kamu belirli ilkelerle büyüme yönlendirmelidir.
Uygun seçim yöntemleri, etkin ve çağdaş düzenleyici çerçevenin oluşturulmasıyla
sürdürülebilir bir inşaat sektörü yaratılabilir.
Hem yurtiçi hem yurtdışı inşaat sektörlerindeki büyüme bir an önce yönetilmeli,
yakın gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara karşı önlem alınmalı, örneğin nitelikli iş
gücü arzı sağlanmalıdır. Geçmiş dönemde yaşanan bu tip hızlı büyümelerden sonra
yaşanılan dramatik küçülmeler unutulmamalıdır. Türk inşaat sektörünün OECD
ülkelerine kıyaslamaları ayrıntılı şekilde yapılmalı, politikalar OECD ülkeleri inşaat
sektörüne dair benzer rakamların Türk İnşaat Sektörü için de gelecekte geçerli
olacağı varsayımına dayanmalı, buna göre ilerleme sağlanacak alanlar arasında bir
denge kurulmalıdır.
Yapılan incelemeler sonucunda inşaat sektörünün rekabet gücünü ve verimliliğini
artırmak, sorunlarını çözmek gelecekte oluşabilecek sorunları tespit edip önlem
alabilmek için çeşitli görüşler yansıtılmıştır. İnşaat sektörünün yönetimi, dünya
pazarlarında rekabet gücünü artırarak devam ettirmesi için pek çok parametrenin
dikkate alınması gerekmektedir. Konuyla ilgili çalışmalarda, sigortacılık, bankacılık,
dış ticaret, AB süreci, yasama süreci, AR-GE'nin yönlendirilmesi, düzenleyici
çerçevenin geliştirilmesi, finansman sorunlarının çözülmesi, istihdam yaklaşımı gibi
çok farklı başlıkları değerlendirilmelidir, İnşaat sektörünün her kesimden
temsilcisinin fikrinin alınacağı, strateji üretecek ve gerekli eşgüdümü sağlayıp,
uygulayacak bir üst kuruma ihtiyaç vardır. 10 yıl içinde OECD ortalaması
yakalanırda iki katına çıkacağı tahmin edilen inşaat sektörünün sağlıklı bir gelişim
göstermesi sektörün ekonomiyle ilgili yakın bağları göz önüne alınırsa aynı zamanda
ekonominin de sağlam temellere oturması anlamına gelmektedir. Ayrıca Bayındırlık
ve İskan Bakanlığının amaçları arasında yer alan AB'ye uyum sürecini fırsat olarak
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görüp

inşaat

sektörünü

daha

güçlü

bir

konuma

getirmek

hedefinin

gerçekleştirilmesinde inşaat sektörüne yönelik bir çatının eksikliği duyulmaktadır.
Türkiye İnşaat Merkezi adıyla kurulması önerilen kurum bu ihtiyaçlara cevap
verecek, devamlı olarak sektör katılımcılarının görüşlerinden haberdar olacak, gerek
AB sürecinde gerek genel çalışmalarının yapılmasında liderlik yapacaktır.
İnşaat sektörünün yaşam çevrelerini oluşturmada asli unsurdur. İnşaat sektörünün
faaliyet alanı, sosyal ve ekonomik hayatın geçtiği bütün çevreleri oluşturmaktadır.
Sektöre yönelik üst çatı çalışmalarında bu kriter de düşünülmeli, inşaatta sağlanacak
ilerlemenin toplum hayatına doğrudan yansıyacağı unutulmamalıdır.
Türkiye inşaat sektörüyle ilgili çalışmalarını iki ana başlıkta hazırlamalı, kısa vadede
yapılacakları ve uzun vadede yapılacakları sıralamalıdır. Kısa vadede Türkiye'deki
inşaat sektörünün sorunları dikkate alınmalı adımlar atılmalıdır. Bu süreçte AB'ye
giriş süreciyle ilgili etki analizleri yapılarak sektörle birlikte bir eylem planı
hazırlanmalıdır.
Yapılan çalışmalarda ihtiyaçların, ilerleme yapılması istenilen alanların ayrıntılı
analizi yapılmalı, mevcut durum olabildiğince sayısal rakamlarla ifade edilmelidir.
Daha sonra önerilen ilerleme sağlanırsa ne oranda bir kazanım sağlanacağı ifade
edilmelidir. Öncelikle ihtiyaç nesnel olarak tanımlanmalıdır.
Her ne kadar yapılan işlerin büyüklüğü ve kapsamı olarak rapor hazırlayan firma
birlikleri büyük bir yüzde ifade etse daha küçük ölçekteki KOBİ'ler de yurt içi
hizmetleri yoluyla istihdam da önemli bir rol oynamaktadır. Yapılacak çalışmalarda
bu grup da dikkate alınmalı, büyük firma kurumlarının isteklerinin devletin ilgili
kurumları tarafından talepleri değerlendirilirken bu grup da unutulmamalıdır.
İnşaat sektörü bütününe yönelik eylem planları hazırlanıp bunlar takip edilmelidir.
İnşaat sektöründe yıllardan beri süren kötü performanstan kalıcı olarak kurtulunmalı
inşaat sektörünün bir an önce ülkeye verimli biçimde hizmet etmesi sağlanmalıdır.
Böyle bir üst kurum işlerlik kazanabilirse sektör gerçekten "sahipsiz" imajından
kurtulacaktır.
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Kurulacak

merkez

inşaat

sektöründe

hem

sektörün

kendi

bünyesinde

gerçekleştirebileceği gelişim alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmalı hem de bir çatı
kuruluş olarak sektörün müdahalede bulunamadığı alanlara yönelik çalışmalarda
bulunmalıdır. Avrupa Birliği bünyesinde yapılan bir araştırmada inşaat sektörünü
etkileyen, sektörün etki alanındaki konu başlıkları ve etki alanında olmayan konu
başlıkları şu şekilde sıralanmıştır.
İnşaat sektöründeki aktörlerin kontrol edilebildikleri faktörler;


İnşaa edilebilirlik,



İletişim becerisi,



Proje değişikliklerin uygulanabilirliği,



İşgücü (beceri ve insiyatif),



İşletme (beceri ve insiyatifi),



İmalat süreçlerinin farklı işlerde tekrar edilebilirliği (seri üretime yaklaşan
sanayileşme),



Yapı elemanlarının (bileşen, farklı teknolojik çözümlerin) seçimi,



Malzemenin ve şantiye alanının güvenliği olarak tanımlanmıştır.

İnşaat sektöründeki aktörlerin kontrol edemedikleri faktörler;


Yapı ile ilgili yasal düzenlemeler,



İş güvenliği ve tehlikeli maddeler mevzuatı



Asgari ücret düzenlemeleri,



AB Rekabet Yasası,



Hava koşulları,



İşgücü, malzeme ve fabrika koşullarındaki yetersizlikler,
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Zor şantiye koşulları ve ulaşımı,



Düşük kaliteli yerli malzeme ve fabrikasyon

Önerilen kurum gerek görev tanımı gerek temsil ettiği geniş kesimler sayesinde
inşaat sektörü aktörlerinin geleneksel olarak etkili olduğu ve etkili olamadığı
alanlarda çalışmalar yapmalıdır. Böyle bir kurum yapı denetim kanunu, kamu alım
kanunları, mesleklerin karşılıklı tanımsı gibi hayati yasa ve yönetmeliklerle de ilgili
sivil kesimlerin görüşlerinin düzenli biçimde ifade edilmesi ve etkin bir şekilde
kamuya aktarılması görevini de taşıyacaktır.
Bütün bunların yapılabilmesi için yurtdışında inşaat sektörlerine yönelik çalışma
yapan kurum yapıları incelenmeli, Türkiye ekonomisi için değerini ve önemini çok
uzun süre koruyacak ve yerli girişimcilerin büyük paya sahip olduğu bu sektöre
yönelik çalışma yapacak etkin bir organizasyon kurulmalıdır.
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