Yapı Üretim Sürecinde Belediyelerin Rolü
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Özet: Yapı üretim süreci, içerisinde çeşitli eylemlerin gerçekleştirebileceği bir yapıya
gereksinim duyulmasıyla başlamaktadır. İlk aşamasından son aşamasına kadar pek çok
aktörün rol aldığı yapı üretim sürecinde üretime doğrudan katılan ve üretimin çevresini
oluşturan aktörler bulunmaktadır. Yapı üretim sürecinin çeşitli aşamalarına doğrudan
ya da dolaylı yolla katılan belediyeler önemli aktörlerden biridir. Bu çalışmada, yapı
üretim süreci ve bu süreçte rol alanlar irdelenmiş, belediyelerin yapı üretim sürecindeki
yetki ve sorumlulukları ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde vurgulanmıştır. Yapı
üretim sürecindeki tüm aktörlerin üretimin kaliteli, dayanıklı, çevreye duyarlı ve
ekonomik olmasını sağlaması gerekmektedir. Nitelikli hizmet üretilmesi yapı üretim
sürecindeki tüm katılımcıların sorumluluk ve görevlerini yerine getirmesiyle
mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Yapı üretimi, belediye, yapı üretim süreci.

The Role of Municipalities in Building Production Process
Abstract: Building production process starts with the need for a structure in which
various activities can be carried out. In building production process, where a lot of
actors take part from the first stage to the last stage, some actors partake in production
directly and form the environment of production. The municipalities partcipating
directly or indirectly in different stages of building production are among important
actors. In this study, building production process and actors taking part in this process
were examined, and authorities and responsibilities of municipalities in building production process were emphasized within the framework of related laws and regulations.
All actors in building production process should ensure production to be economic,
qualified, durable and sensitive towards the environment. The production of high quality service is only possible if all participants of building production process execute their
responsibilities and duties.
Key Words: Building production, municipality, building production process.

GİRİŞ
Yapı üretimi, insanoğlunun yaşamak için yaptığı, bilinen en eski üretim faaliyetlerinden birisidir. Üretilen yapılar ve yapıların oluşturduğu kentler, insanların
sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik değerlerinin yanı sıra gelişmişlik düzeyini
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de yansıtmaktadır. Yapı üretimi, insan yaşantısının pratik ve nesnel gereçlerinden kaynaklanan genel üretim sürecinin bir parçasıdır. Çok yönlü yatay ve dikey hizmetlerin belirli bir düzen içinde yürütülmesini içerir. Yapı üretimi, inşaatın gerçekleştirileceği yerin doğru seçiminden başlayarak, doğru tasarım ve
proje, doğru uygulama, doğru malzeme üretimi ve kullanımı, yetişmiş teknik
eleman ve nitelikli işçilerin yapının üretiminde rol alması, yapının denetlenmesi
ve tamamlanması, kullanıcıları tarafından doğru kullanılması ve ömrü tamamlandığında ortadan kaldırılmasına/yıkımına kadar uzanan bir süreçtir. Bu süreçte
doğrudan sürecin içerisinde yer alan kesimler bulunduğu gibi; sürecin dışında
ama süreci oldukça etkileyen ve yapı üretim sisteminin çevresini oluşturan birçok kesim bulunmaktadır. Yapı üretim sürecinin değişik aşamalarında girişimci/mal sahibi, tasarımcı, yapımcı/yüklenici, malzeme üreticisi ve kullanıcının
yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlar farklı etkinliklerde roller üstlenmektedir.
Yapı üretim sürecinin çeşitli aşamalarına doğrudan ya da dolaylı yolla katılan
belediyeler önemli aktörlerden biridir.
Bu çalışmada, yapı üretim süreci ve bu süreçte rol alanlar irdelenmiş, önemli
aktörlerinden olan belediyelerin yapı üretim sürecindeki yetki ve sorumlulukları
ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde vurgulanmıştır.
YAPI ÜRETİMİ VE YAPI ÜRETİM SÜRECİ
İnsan yaşamını şekillendiren önemli bir unsur olarak nitelendirilen yapı, insan
gereksinmeleri doğrultusunda şekillenir. İnsanlar için “yapılı-çevre gereksinmesi” ve yapma çevreyi gerçekleştirmenin teknik ve ekonomik olanakları, yapı
üretimi olgusunun temel belirleyicileridir. İnsanın içerisinde çeşitli eylemleri
gerçekleştirebileceği bir yapıya gereksinim duyması ile yapı üretim süreci başlamaktadır. Yapı üretim süreci, yapı üretme düşüncesinin ortaya atılmasından,
yapımın tamamlanmasına, daha sonra yapının işlevini yitirdiği ve/veya ömrünü
tamamladığında ortadan kaldırılmasına kadar geçen süreçte yürütülmekte olan
eylem ve ilişkilerin tümünü ve söz konusu eylem ve ilişkilerin birbirleri ve çevre ile olan karşılıklı ilişkilerini kapsamaktadır (Yaman, 2009a: 3). Yapı üretim
sürecinde yapıyı oluşturmak için gerekli bir takım kaynaklara ihtiyaç vardır
(Taş, 2003: 49).
Arsa: Yapının üzerinde inşa edileceği alandır.
Yapı Malzemeleri: Yapının oluşturulması için gerekli her türlü malzemelerdir.
Makine, Araç ve Gereçler: Yapı malzemelerinin/bileşenlerinin taşınması,
kaldırılması, kısmen üretilmesi vb. işlerin yürütülmesinde kullanılan ekipmanlardır. Ayrıca bu ekipmanların işletilmesi için de enerjiye ihtiyaç vardır.
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Finansman: Üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli kaynaklardır.
İşgücü: Üretim eylemini gerçekleştiren belirli bir teknik bilgi ve beceriye sahip, konusunda uzmanlaşmış kişilerdir.
Bilgi ve Deneyim: Üretimi yapabilmek için gerekli temel birikimlerdir.
Yapı üretim süreci birbirini izleyen ve ancak birbirinden kesin sınırlarla ayrılmayan, birbirine bağlı pek çok aşamadan oluşur. Her aşama bir sonraki aşamanın girdisini oluşturur (Çizelge 1).
Çizelge 1. Yapı Üretim Süreci (Taş, 2003: 49)
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Girişim ve Fizibilite Etüdü
Yapı üretim süreci fizibilite etüdü ile başlamaktadır. Bu fizibilite çalışması,
yapımın organizasyonundan ürünün niteliklerine kadar birçok konuda izlenecek
yollar hakkında fikir verecektir (Özdemir, 1997: 47).
Girişim ve Fizibilite Etüdü binaya olan ihtiyacın ortaya konmasıyla başlamakta, bu aşamada mekân ihtiyaçlarının saptanması, performans gereksinimi, yer
seçimi ve finansal programın oluşturulması gibi konularda genel kararlar verilmektedir (Taş vd., 2007: 3420). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapım sektöründe projenin gerçekleştirilmesinde kıt kaynakların kullanımının söz konusu
olması, kullanılacak kaynakların değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle fizibilite çalışması esas olarak bir projenin teknik, örgütsel, mali ve ekonomik açılardan düzenlenmesi ve değerlendirilmesi amacını benimser (Çubukçu, 2006: 11).
Tasarım ve Planlama
Fizibilite aşamasında varılan sonuçlara ve saptanan kriterlere uygun bir yapının tüm özelliklerinin belirlenmesi ve biçimlendirilmesi tasarım ve planlama
aşamasının konusudur. Bu aşamanın sonunda, sırasıyla avan proje (konsept),
kesin proje ve uygulama projesi çizilerek ihale dosyası ve şartnameler hazırlanmaktadır. Tasarım genellikle mal sahibinin süreç boyunca projenin ilerlemesini dönüm noktalarında izlemesine olanak verecek şekilde ele alınır (Yaman,
2009a: 4).
Projeyi sadeleştirmek, işi parçalara ayırmak, insan kaynakları planlamasını
geliştirmek, zaman ve maliyet tahminlerini yapmak, proje kontrolünü saptamak,
proje planlamasını geliştirmek, proje onayını sağlamak yapı üretiminin planlama evresinin aşamalarıdır (Tuncay, 2006: 38).
İhale
Tasarım ve planlama aşamasında mimar tarafından hazırlanan çizimler, planlama ekibi tarafından hazırlanmış süre ve kaynaklara ilişkin belgeler ve şartnameler yardımıyla, mal sahibi ihaleye çıkarak yapım işini gerçekleştirecek yükleniciyi belirlemeye çalışır. Mal sahibi ve yapım işini alan yüklenici kendi aralarında bir sözleşme imzalar. Karmaşık yapılı heterojen bir sektör olan inşaat
sektöründe risk faktörü çok yüksektir. Projelerin beklenen maliyet, süre ve kalite standartlarında tamamlanabilmesi için yüksek olan risk faktörünü en aza indirgemek gerekir. Belirli bir bedel karşılığında, iş yaptıran taraf ile bu işi gerçekleştirecek en az iki veya daha fazla taraf arasında, söz konusu işin gerçekleştirilmesi konusunda yapılan anlaşma olan sözleşmeler inşaat sektöründe riskleri
en aza indirgeyebilmek için kullanılabilecek en iyi dökümanlardır.
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Sözleşmelerin temelini oluşturan şartnameler; kamu kurumlarınca veya özel
kesimce yapılan, yaptırılan, işverenle yüklenicilerin yükümlülüklerini ayrıntılarıyla verir, gerekli ise gereçleri ve teknolojileri tanımlayarak ilgililerin bilgisine
sunar. Yapı üretiminde uygulanan şartnamelerde geleneksel yaklaşım söz konusu işin nasıl yapılacağının ayrıntıları ile belirtilmesi biçimindedir. Bu yaklaşımda gerek üretim süreci gerekse elde edilecek ürün tüm fiziksel özellikleri ile
tanımlanmaktadır (Çubukçu, 2006: 20).
Yapım
Hazırlanan uygulama projesine göre yapımın gerçekleştirilmesi ve kullanıma
hazır hale getirilmesi bu aşamanın kapsamındadır. Bu aşamanın sonunda, “bir
ürün” olarak “yapı” karşımıza çıkmaktadır.
Yapım; proje ekipman ve malzemelerinin sipariş verilmesi, gönderilmesi ve
dağıtımı ve bu ekipmanları yerine koyarak plan ve şartnamelerin fiziksel strüktür ve faaliyetlere dönüştürüldüğü bir süreçtir. Mal sahibi ile yapılan sözleşmelerden itibaren şantiyenin kurulması çalışmaları ve yapım faaliyeti başlar (Çubukçu, 2006: 15). Projeyi zamanında, bütçesi içinde ve mimarın tasarım aşamasında belirlediği performans ve kalite standartlarında bitirmek üzere, üretim ve
montaj gibi tüm fiziksel eylemlerin organizasyonu yüklenicinin sorumluluğundadır.
Kullanıma Geçiş
Bu aşama tüm yapım faaliyetleri tamamlandıktan sonra yüklenicinin işi teslim
ettiği, yapının kullanıma uygunluk belgelerinin tamamlanarak kullanıma hazır
duruma getirildiği aşamadır.
Kullanım
Kullanım aşamasının yapı üretim süreci içine alınmasının nedeni, kullanım
aşamasında karşılaşılan sorunların, çoğunlukla tasarım ve bazen de yapım aşamasında alınan kararlarla ilgili olmasından kaynaklanmaktadır. Kullanım aşaması tüm işletme, bakım ve onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. İşletme, bakım
ve onarım faaliyetleri, daha önceki aşamalarda alınmış olan kararlardan oldukça
fazla etkilenmektedir. Tasarım aşamasında alınan kararların sonuçları/yansımaları bu aşamada ortaya çıkmaktadır (Esin, 2007:1668).
Yıkım
Yapı üretim süreci, yapı üretme düşüncesinin ortaya atılmasından, yapımın
tamamlanmasına, daha sonra yapının ömrünün sona ererek ortadan kaldırılma-
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sına kadar geçen süreç olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıkım da bu sürecin bir aşamasıdır. Ülkemizde son yıllarda işlevsel ve fiziksel açıdan birçok
değişim ve dönüşüm geçiren kentlerde artan kentsel dönüşüm projeleri, bir deprem ülkesi olan Türkiye’de depremler sonucu hasar gören ve yıkılan yapılar,
modern şehirleşmeye uymayan kaçak yapılaşma, yapıların ömrünü veya işlevini
yitirmesi, fiziksel veya sosyal eskime gibi nedenlerle yapı yıkımları gerçekleşmektedir (Coşgun, 2009: 6).
YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE ROL ALANLAR
Yapı üretimi sektörel bir faaliyettir. Yapı sektörü Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri doğrudan hizmetler
sektörü sınıfına giren yapım, yani inşaat sektörü; diğeri ise sanayi sektörü içinde
yer alan malzeme sektörüdür (Hasol, 2000). Nitelikli yapıların üretimi uzun ve
karmaşık bir süreçten geçerek gerçekleştirilir. Bu süreçte üretime doğrudan
katılan birçok etmen bulunduğu gibi üretimin çevresini oluşturan ve sektörü
yakından ilgilendiren faaliyet alanları da mevcuttur (Taş, 2003: 34).
Yapı üretimi, inşaatın gerçekleştirileceği yerin doğru seçiminden başlayarak,
doğru tasarım ve proje, doğru uygulama, doğru malzeme üretimi ve kullanımı,
yetişmiş teknik eleman ve nitelikli işçilerin yapının üretiminde rol alması, yapının denetlenmesini ve yapının tamamlanmasını takiben kullanıcılar tarafından
doğru kullanılmasına kadar uzanan bir süreçtir. Bu süreçte doğrudan sürecin
içerisinde yer alan kesimler bulunduğu gibi; sürecin dışında ama süreci oldukça
etkileyen ve yapı üretim sisteminin çevresini oluşturan birçok kesim bulunmaktadır. Fiziksel planlamadan yapı ölçeğine kadar uzanan kentsel gelişme sürecinde rol oynayan kesimler, ilgi alanları ve aralarındaki ilişkiler bir sistemi oluşturur. Bu sistem sektördeki gelişmeler doğrultusunda değişim ve gelişim göstermiştir (Şekil 1) . Küçük boyuttaki projelerde herbir aşamada rol alanlar ayrı ayrı
yapı üretim organizasyonunu oluştururken, kapsamlı projelerde bütünleşik organizasyonlarca yapı üretimi gerçekleştirilmektedir.
Disiplinlerarası ortak çalışma, genellikle yapı sektörünün doğasında var olan
belirsizlik nedeniyle tek bir organizasyon bünyesinde sürekli bir yapılanmadan
çok, küçük ve belli konularda uzmanlaşmış organizasyonların gerektiğinde proje çerçevesinde birlikte çalışmaları ve proje bittiğinde bağımsız yapılarını sürdürmeleri şeklinde gerçekleşmektedir.
Yapı üretiminde istenen kalitenin sağlanabilmesinin en önemli koşullarından
birisi; ihtiyaç sonucu talep edilen yapıları üretmek ortak amacı ile bir araya
gelen kişilerin iyi organize olmasıdır. Üretimi yapan, yönlendiren ve karar veren
kişilerin aralarındaki mesleki ilişkilerin, hak ve sorumluluklarının oldukça açık
bir şekilde tanımlanması gerekmektedir (Taş, 2003: 78).

Yapı Üretim Sürecinde Belediyelerin Rolü

Şekil 1. Yapı Üretiminde Rol Alanların Oluşturdukları Organizasyonel
Yapı Seçenekleri (Sey vd., 1985: 15)

Aşamaların Ayrı Alt Organizasyonlar Tarafından Oluşturulması

Sadece Tasarım Aşamasında Bir Alt Organizasyon Tarafından Oluşturulması

Girişim + Tasarım Aşamalarının Bir Alt Organizasyonun Oluşturulması

Yapım Aşamasında Alt Organizasyonun Oluşturulması
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Girişimciler / Mal Sahipleri / Kullanıcılar
Yapı üretimin çeşitli kademelerinde görev alan grupların en önemlilerinden
biri “girişimciler”dir. Yapı sektöründe, girişimciler üretimi ya da ürünü talep
eden kişi ya da kuruluşlar durumunda veya mevcut talebi karşılamak üzere oluşturulmuş bir yapıdadır. Sektördeki talep hacmi ve biçimi genellikle değişken ve
kararsız bir özellik göstermektedir (Sey vd., 1987: 7). Talep genelde bireysel
olduğu gibi, bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları birlik ya da kooperatifler
yolu ile de gerçekleşebilmektedir. Çeşitli ihtiyaçların oluşumu sektörde her türlü
girişimci olabileceğini ortaya koymaktadır. Girişimci aynı zamanda mal sahibi
ve kullanıcı pozisyonunda olmakla birlikte, kullanıcısı belli olmayan değişik
büyüklük ve niteliklerde yapılar üretilerek kullanıcının talebine sunulan üretimler de gerçekleştirilmektedir. Her durumda özellikle kullanıcı için 1999 yılında
yaşanan depremlerden sonra hangi nitelikte yapıların talep edilmesi gerektiğinin
önemi artmıştır.
Tasarımcılar
Yapı üretim sürecinde mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik
mühendisi, peyzaj mimarı, şehir plancısı, iç mimar, yardımcı ara elemanlar gibi
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen fen adamlarının ilgili
yönetmeliklerce belirlenmiş görev yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. İmar
Kanunu’nda fen adamlarından sonra bir diğer teknik eleman grubu da “ilgili
meslek mensupları”dır. Bunlar daha çok yapı projelerinin elde edilmesi için
faaliyet gösteren ve uygulama sırasında yönetici ve karar verici mimar, inşaat
mühendisi, şehir plancısı, peyzaj mimarı, jeoloji, makine ve elektrik mühendisleri gibi profesyonellerdir.
Mimarlar geleneksel olarak mal sahibinin başlıca temsilcileridir. Mimar, mal
sahibinin belirlediği gereksinimler doğrultusunda kullanıcılar ile tanışıp toplantılar yapan ve proje bütçesi ile süresinin belirlenmesine yardımcı olan teknik
elemandır. Çoğunlukla, işin gerçekleştirilmesi boyunca mal sahibinin temsilcisi
gibi çalışır ve yüklenici ve proje teslim sistemi seçiminde etkin rol oynar. Mimarın sorumlulukları, yüklenicinin doğru bir şekilde projenin maliyetini belirlemesini, iş programı yapabilmesini ve tasarımı uygulamaya geçirmesini sağlamak üzere mal sahibinin gereksinimlerini anlamak ve geliştirmektir. Ayrıca
mimar, uygun yapım sistemleri ve malzemeleri seçmek için yeterli deneyim ve
hünere, matematiksel olarak doğru oranlara sahip ve estetik olarak çekici bir
tasarımı formüle edecek yeteneğe de sahip olmalıdır.
Toplam inşaat maliyetinin yaklaşık % 25-65’i mühendislik sistemlerine gitmektedir. Mühendislerin projedeki sorumluluğu çeşitli disiplinlere göre farklılaşmaktadır. Ancak, her durumda mühendisler mal sahibinin bütçe, yapım iş-
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lemleri, dayanıklılık ve mekânın ne amaçla kullanılacağına ilişkin gereksinimlerini anlamak durumundadır. Tüm bu faktörler, mühendisin yapısal (strüktürel)
bileşenler, ısıtma ve havalandırma sistemleri, aydınlatma ve güç düzeyleri ile
sıhhi tesisat kapasitesini nasıl seçeceğine katkıda bulunmaktadır. Mühendislerin
işleri çeşitli ayrıntılar içerdiğinden, mimari tasarım ekibi ile iletişim çok önemlidir. Tüm bu sistemlerin boyutsal gereksinmelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi için çalışmaların mimar ile birlikte yürütülmesi gerekmektedir (Yaman,
2009b).
Yapımcılar / Yüklenici Firmalar / Müteahhitler / Alt Yükleniciler
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve mal sahibi adına yapım işini gerçekleştiren yüklenici firmalar yapı üretim sürecinin en büyük katılımcılarından biridir.
Yapının fiziksel hale dönüşmesini sağlayan yüklenici firmalar, yapı üretimi için
katlanılması gereken maliyetleri yönettikleri gibi, kendi firmalarının yaşamlarını
sürdürebilmesi için katlanmak durumunda oldukları diğer harcamaları da yönetmektedirler.
Yapım işlerinin fiziki gerçekleşmesi yüklenicilik hizmetlerinin konusudur.
Yüklenici firmalar, yapım projesinin tamamının veya özel bölümlerinin yapımını sözleşme karşılığında üstlenmektedir. Söz konusu yapım firmaları, belirli bir
yapım işini, belirli bir proje, plan ve şartnameler uyarınca yüklenirler. İlgili
şartnameye, genel tekniğe, imar ve yapı denetim yasalarına uygun bir biçimde
yapıyı üreterek, belli bir sürede işverenin beğenerek, kabul edip teslim alacağı
karşılığında da belli bir ücret alan işletmelerdir. Önceleri yapımcıların sorumluluğu sadece yapım ile sınırlı iken günümüzde:
 Konsept aşamasından tamamlanma aşamasına değin tüm projenin tesliminden sorumlu tasarım+yapım ekibinin bir parçası olarak veya;
 Tasarım ve yapımın yanı sıra bir tesisin işletilmesinin kısa dönem sorumluluğunu da alan yap+işlet+devret ekibinin bir parçası olarak da çalışabilmektedir.
Alt yükleniciler ise mekanik işleri, elektrik işleri, kazı işleri veya yıkım işleri
gibi konularda çalışırlar. Genel yüklenici tarafından işe alınırlar. İş için gerekli
olan malzeme ve işgücünü kendileri sağlarlar. Alt yükleniciler sürekli aynı veya
benzer yapım yöntemleri üzerinde çalıştıkları için söz konusu konuda uzmanlaşmaktadır. Uzman alt yükleniciler, genel yüklenici ile sözleşme yapmakta ve
mal sahibi ile genel yüklenici arasında yapılmış olan genel sözleşmenin eklerinde yer alan alt sözleşmelere göre çalışmaktadırlar. Genellikle alt yüklenicinin
yaptığı her işten genel yüklenici sorumlu tutulmaktadır (Yaman, 2009b).
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Proje Yöneticileri
Süreçte yer alan genellikle nitelikli, projede karar verici, yönlendirici ve koordinasyonu üstlenen teknik elemanlardır. Teknik ve idari kararlar, ödemeler,
işveren (girişimci) ile olan ilişkiler proje yöneticileri tarafından yürütülür. Projenin bütününü yürüten bir proje yöneticisinin yanı sıra işin özelliğine bağlı
olarak daha alt kademelerde sorumlu yöneticiler de görev alabilir. Özellikle
yapım aşamasında şantiye ve inşaattan sorumlu olan şantiye yöneticisinin konumu önemlidir. Proje yöneticisinin görevleri:
 Mal sahibinin yapıma karar verdiği andan itibaren, finanslama, arsa
edinme, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini sunacak uzmanların ve yüklenicilerin seçiminde danışmanlık yapmak ve yol göstermek,
 Mal sahibi adına projenin planlaması kontrolü ve yürütülmesi,
 Projenin program ve bütçe hedeflerine uygun biçimde tamamlanmasını
sağlamak üzere görev alan bütün taraflar arasındaki motivasyonun ve koordinasyonun sağlanması,
 Mal sahibinin kalite, performans ve maliyete ilişkin gereksinimlerini
tamamen karşılayacak biçimde bir projenin hazırlanmasıdır.
Yapı Malzemesi Üreticileri / Satıcıları / Pazarlayıcıları / Birlikleri
Yapı üretiminde malzeme, birçok açıdan oldukça önemli bir kaynaktır. Bu
nedenle yapı sektöründe malzeme sektörü önemli bir yer tutar. Yapılarda kullanılan malzemeler düşünüldüğünde çeşitlilik oldukça fazladır. Fakat genel olarak
yapıda kullanılan malzemeler kaba yapı malzemeleri, ince yapı malzemeleri ve
iş makineleri ile araç-gereç ve ekipmanları olmak üzere gruplandırılabilir. Malzeme kalitesi, yapı kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Üretilen
malzemelerde olması gereken kalite standartlarını belirleyen en önemli standart
T.S.E.’nin belirlediği standartlardır. Ayrıca uluslararası alanda ve birçok ülkede
kullanılan pek çok standart da bulunmaktadır.
Yapı malzemeleri tüketicilere farklı yollarla; doğrudan üretici fabrikadan, satıcı bayilerden ve show-roomlar aracılığı ile ulaşabilmektedir. Yeni üretilen yapı
malzemelerinin dışında birçok yapı malzemesi de yurtdışından ithal edilerek
satıcılar tarafından tüketicilere pazarlanmaktadır. Yeni malzemeler, geliştirilen
malzemeler ve bunların uygulama yöntemleri genellikle ürün tanıtım broşürleri,
pazarlama elemanlarının tanıtım ziyaretleri, yurtiçi ve yurtdışı fuarları, internet
siteleri, sektörel yayınlar, ürün tanıtım demoları ve seminerleri gibi birçok yolla
tüketicilere ve sektöre tanıtılmaktadır. Üretim sürecinde rol alan karar vericiler
için bu bilgiler oldukça önemlidir. Doğru malzemenin seçimi ve kullanımı, en
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kısa sürede ve en az maliyet gözetilerek yapılan kaliteli uygulamalar ve malzemenin bol miktarda bulunması, piyasada rahatlıkla elde edilebilmesi yapı malzemelerinin seçiminde öne çıkan unsurlardır (Taş, 2001: 84).
Bilgi ve Enformasyon Kaynakları
Bilgi ve iletişim çağını yaşadığımız dönemde yapı üretim sürecine girdi sağlayan önemli kaynaklardan birisi de bilgi ve enformasyondur. Sürecin hemen
her döneminde bilgi birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle karar verme
aşamalarında karar vericiler için kaliteli bilgi akışı oldukça önemlidir. Sektörel
yayınlar, yayıncı kuruluşlar, gazete ve dergi reklam ilanları, yurt içi ve yurtdışı
fuarları, broşür, cd ve kataloglar, kitap ve kütüphaneler, internet siteleri, bilgisayar programları, TV ve radyo yayınları, seminer, sempozyum, bilimsel araştırma ve kongreler, üniversite, laboratuar ve araştırma kuruluşları bilgi ve enformasyon sağlama yönünde en üst düzeyde planlamadan üretimin her kademesine destek vermektedir (Taş, 2003: 65).
Kurum ve Kuruluşlar
Yerel Yönetimler: Yerel yönetimler bulunduğu mekansal örgütlenme içinde
geçici veya sürekli yaşayanların yerel nitelikteki ortak gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuş yönetsel birimlerdir. Yerel yönetimler; belediyeler, il özel
yönetimleri ve köy yönetimleri olmak üzere üç kademede örgütlenmişlerdir. Bu
yönetsel birimlere hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde kendi organları
eliyle yerine getirebilmeleri için özerklik tanınmıştır (Kahraman, Öktem, 2002).
Bu çalışmanın konusunu oluşturan belediyeler, yetki ve faaliyet alanlarının genişliği ve bütçe oranları ile yerel yönetimler içerisinde daha ön plana çıkmıştır.
Belediyeler, İmar kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre belediye ve mücavir alan
sınırları içindeki alanlarda yapı üretim sürecinde önemli bir role sahiptirler ve
sürecin çeşitli aşamalarında yer alırlar.
Merkezi Yönetimler (Valilik veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığı): Belediye
ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde yapı üretim sürecine katılan kurum
Valilik olmakla beraber, bazı aşamalarda valilik adına Bayındırlık ve İskân
Müdürlükleri de yer almaktadır.
Yapı Denetim Kuruluşları: 1999 depreminde sonra 2001 yılında çıkan 4708
sayılı “Yapı Denetimi Hakkında Kanun” ile proje denetimi yine belediye ve
valiliklerce yürütülmekte, fakat proje denetimi yapı denetim kuruluşları eliyle
ve inşaat denetimi ise bizzat yapı denetim kuruluşlarının kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir (Yapı Denetimi Hakkında Kanun, No. 4708, Resmi Gazete,
Sayı: 24461, Tarihli 13 Temmuz 2001).
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Sigorta Şirketleri: Yapı ruhsatı alınması aşamasında Yapı Denetim Kuruluşu
tüm belge ve projeleri mevcut yapı denetim mevzuatına göre inceler, eksik veya
hatalı gördüğü noktalarda revizyon ister. Proje ve belgeler yapı denetim kuruluşunun uzmanlarınca onaylandıktan sonra, zorunlu mali sigortası yaptırılır. Tüm
belge ve projeler ilgili belediyenin onayına sunulur.
Mesleki Örgütler: “Meslek Odaları” yapı üretiminde faaliyet gösteren her kesimin, mesleğin gelişimi, meslek mensuplarının ve kamunun çıkarlarını koruyacak, disiplinlerarası ilişkileri düzenleyecek şekilde örgütlenen kuruluşlardır.
Türkiye’de Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adı altında
faaliyet gösterirler.
Eğitim Kurumları: Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj mimarı, şehir plancısı, iç mimar, yardımcı ara
elemanlar farklı uzmanlık alanlarıyla yapı üretim sürecinde görev yapmaktadır.
Üniversiteler ve meslek okulları, meslek liseleri; ön lisans, lisans ve lisansüstü
düzeyde eğitimleri ile yapı üretiminde hizmet üreten meslek adamları, uzmanlar, ara elemanlar yetiştirmektedir. Ayrıca meslek içi eğitimlerle gelişen teknolojilere bağlı olarak mesleki bilgilerin geliştirilmesi sağlanmaktadır.
Hukuk Sistemi: Kanunlar ve Yönetmelikler Tablo 1'de "İlgili Yasalar" başlığı
altındaki sütunda sıralanmıştır.
YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE BELEDİYELERİN ROLÜ
Ülkemizde belediye yönetiminin gelişimi uzun zaman almıştır. Fransız komün
idarelerinden örnek alınan belediye teşkilatının kurulmasına Kırım Savaşı
(1854-1856) sırasında İstanbul’da girişilmiştir. I. Meşrutiyet hareketi ilk yazılı
1876 Anayasa’sını getirerek bu Anayasada belirtildiği üzere belediyelerin özel
bir kanunla düzenleneceğini ifade etmiştir. Bu kanun Osmanlı Parlamentosunun
ilk kabul ettiği kanun olan 1877 yılındaki “Dersaadet Belediye Kanunu”dur.
1877 yılındaki “Dersaadet Belediye Kanunu” ve oluşturulan bu yapı çeşitli değişikliklerle 1930 yılına kadar uygulanmıştır (Yörükoğlu, 2009: 9).
1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu, hemen onun ardından yürürlüğe giren ve halkın toplu halde bulunduğu yerlerin denetimini
belediyelere veren 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve imar alanında bir
takım yetkiler içeren 1933 tarihli 2290 sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu belediyeler için önemli düzenlemeler getirmiştir (Yörükoğlu, 2009: 11).
1580 sayılı Belediye Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile 1930’lu yılların belediyecilik alanındaki uygulamaları kendisine çok geniş bir işlev alanı tanımlanmış
ve çağdaşlaşma ile görevli tutulmuş, merkezi denetimi yüksek bir belediyecilik
modeli yönünde olmuştur (Tekeli,1983:9). 1950’li yıllarda başlayan ve 1970’li
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yıllarda belirginleşen hızlı kentleşme süreci ve beraberinde getirdiği sorunlar
yerel yönetimler içinde belediyelerin önemini daha da arttırmıştır.
1930 yılından günümüze temel kanun sıfatıyla varlığını koruyan 1580 sayılı
Belediye Kanunu ve getirdiği belediyecilik düzeni, değişimin gerekliliğinden
ömrünü tamamlamış ve Türkiye yeni bir belediyecilik anlayışının modern ilkelerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları ile uygulama eşiğine gelmiştir. Söz konusu kanunların arka planında ise
dünyadaki yeniden yapılanma sürecine esas teşkil eden çağdaş yönetim ilkeleri
yer almıştır (Yörükoğlu, 2009: 17).
Belediyelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, organları ve teşkilatı, belediye yönetimine ilişkin esaslar ile merkezi idare ile ilişkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ve ayrıca aynı kanunun 14. maddesinde açıklanan belediyelerin görevleri arasında imar görevi belirtilmiştir. Belediyeler bölge düzeyinde, kent
ölçeğinde ve bina ölçeğinde tüm mühendislik ve mimarlık hizmetleri kullanılarak ve risklerin dışlanması ile arazi kullanım planları, sağlıksız bölgelerin sağlıklı hale getirilmesi veya yeniden üretilmesi ile tarihsel ve sosyal çevreye
uyumlu, insanla barışık, uygun mühendislik ve mimarlık teknikleri ile tasarım,
yapım ve denetim uygulamalarından sorumludur (Yegin ve Uzun, 2005: 942).
Görev ve yetkileri kanun ve yönetmeliklerle belirlenen belediyelerin kanunda
yazılan pek çok görevinin içinde yapı üretim sürecinde de önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Girişim ve fizibilite etüdünden başlayarak yapının yıkım
sürecine kadar yapı üretiminin her aşamasında belediyeler rol almaktadır. Yapı
üretim süreci adımlarında belediyelerin görev akışı Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Türkiye’de Yapı Üretim Sisteminde Belediyelerin Rolü
(Taş, 2003: 80 geliştirilerek oluşturulmuştur)
KESİMLER

YETKİ VE SORUMLULUK

KURUMSAL YAPI

İLGİLİ YASALAR
- 1982 Anayasası
- 540 Sayılı KHK

PLANLAMA

- 3194 Sayılı İmar K.
- Başbakan ve Bakanlar
Kurulu

- Hükümet Programı ve
Hedefler

- Şehir Plancıları

- Ülke Kalkınma Planları - T.B.M.M.

- 7269 Sayılı Afet K.

- Mimarlar

- Bölge Planları

- 1164 Sayılı Arsa
Ofisi K.

- Yer Bilimciler

- Çevre Düzeni Planları

- Kent Bilimciler

- Nazım İmar Planları

- Sosyologlar

- Uygulama İmar
Planları

- Tarihçiler
- Kamu Yöneticileri

- İl Çevre Düzeni
Planları

- Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti

- Devlet Planlama Teşkilatı
- Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı

- 2872 Sayılı Çevre K.

- 3621 Sayılı Kıyı K.

- 3402 Sayılı Kadastro
K.
- Çevre ve Orman Bakanlığı
- 2942 Sayılı Kamulaştırma K.
- Belediyeler
- 5393 Sayılı Belediye
K.
- 5302 Sayılı İl Özel
İdaresi K.

-Girişimciler/ Kullanıcı- - Talep
lar/ Mal Sahipleri/Kiracılar/ Yapı Koo- - Fizibilite
peratifleri
- Mimari Tasarım
- Mimarlar
- Statik Tasarım
- İnşaat Mühendisleri
- Makine Mühendisleri
TASARIM

- Yer Bilimciler
- Elektrik Mühendisleri

- Tesisat Projeleri
Tasarımı
- Zemin Etüt Raporları

- Peyzaj Mimarları

- Elek. Tes. Projeleri
Tasarımı

- İç Mimarlar

- Peyzaj Tasarımı

- Şehir Plancıları
- Proje Yöneticileri
- Bayındırlık ve İskan
Müdürlükleri
- Belediyeler

- Emlak ve Arsa Ofisleri - 3194 Sayılı İmar
Kanunu ve İlgili
- Mimarlar Odası
Yönetmelikleri
- İnşaat Müh. Odası
- 6235 Sayılı TMMOB
Kanunu ve İlgili Yö- Makine Müh. Odası
netmelikleri
- Jeoloji, Jeofizik Müh.
3458
Sayılı MühendisOdası
lik ve Mimarlık Hak- Elektrik Müh. Odası
kında Kanun

- Peyzaj Mimarları Odası - 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu
- Şehir Plancıları Odası
- Dekorasyon Tasarımı
- 5216 Sayılı Büyükşe- Proje Yöneticileri
hir Bel. K.
- Genel Yerleşim Planları
Derneği
- 2863 Sayılı Kültür ve
- Proje Yönetimi
- İlgili Şube Müdürlükleri
Tabiat Varlıklarını
- Kentsel DönüşümKoruma Kanunu
- Kültür Bakanlığı
Islah, Koruma
Projeleri

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları - Koruma Kararları
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KESİMLER

YETKİ VE SORUMLULUK

KURUMSAL YAPI

İLGİLİ YASALAR

- Özel Girişimciler
- Kamu Kuruluşları

YAPIM

- Tasarımdan
Kaynaklanan
Teknik Uygulama
Sorumluları

- Yapımın İhalesi
- Yapımın İhalesi

- Mesleki ve Teknik
Uygulama Sorum- Yükleniciler Müteahluluğu
hitler
- Yapının Uygulan- Alt Yükleniciler
ması
Taşeronlar
- Taşeronluk Hizmetleri
- Yapı Kalfaları
- Yapı Bölümlerinin
- Ustalar ve Ustabaşılar Uygulaması
- Yapı İşçileri
- Yapı Malzemeleri
Üreticileri / Satıcıları
- Yapı Denetim Kuruluşları
- Belediyeler

- Uygulama İle İlgili
İşler

- İhale Komisyonu

- 4734 Sayılı Devlet
İhale Kanunu

- Türkiye Müteahhitler
- TSE’nin İlgili
Birliği
Yönetmelikler
- Yapı Kalfaları Odası
- 4708 Sayılı Yapı
- Türk Standartları
Denetimi Hakkında
Enstitüsü
Kanun
- İlgili Şube Müdürlük- - 3194 Sayılı İmar
leri
Kanunu

- Tanıtım/ Satış/ Pazarlama/ Uygulama
- Yapı Denetimi
Sorumluluğu

KULLANIM

- Bayındırlık ve İskan İl
Müdürlükleri
- Girişimciler/ Kullanıcılar/ Mal Sahipleri/
- Bakım Onarım İşletKiracılar
me
- Belediyeler
- Bayındırlık ve İskan İl
Müdürlükleri

- Oturma İzni İskan
Ruhsatı

- Yönetim
- İlgili Şube Müdürlükleri

- 634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu

YIKIM

-Talep
-Mal sahipleri
-Müteahhitler
-Belediyeler

-Yapım öncesi uygulama
- Büyükşehir Belediyeleri
-Yıkım izni/ Yıkım
ruhsatı
- Belediyeler
-Kentsel dönüşüm
projeleri

- 3194 Sayılı İmar
Kanunu
- Hafriyat Toprağı,
İnşaat ve Yıkıntı
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
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Girişim ve Fizibilite Etüdü aşamasında belediyeler yer seçim kararlarını veren
kurum olduğundan bir sonraki aşama olan tasarım aşamasında projenin gerçekleşeceği alanla ilgili planların hazırlığını yapar. Belediyelerin bu aşamadaki ve
planlama aşamasındaki görevleri arasında, belediye ve mücavir alan sınırları
içindeki ihtiyaç duyulan alanda halihazır harita yapmak, yaptırmak ve onaylamak, Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak, uygulamak,
plana uygun olarak hazırlanan İmar Uygulama planlarını onaylamak ve uygulamak, altyapı projelerini (kanalizasyon, su, gaz, merkezi ısıtma, metro) hazırlamak, İmar Yönetmeliği’ni yapmak (büyükşehir belediyeleri için) ya da Tip
İmar Yönetmeliği’ni uygulamak (3030 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan belediyeler için) ve İmar Programı yapmak görevleri yer almaktadır (Yıldız,
1995).
Yapı üretim sürecinin tasarım ve planlama aşamasında, fizibilite aşamasında
varılan sonuçlara ve saptanan kriterlere uygun bir yapının tüm özellikleri belirlenir ve sırasıyla avan proje (konsept), kesin proje ve uygulama projesi çizilir.
Avan projenin çizilebilmesi için plan koşullarının ilgili belediyeden öğrenilmesi
gerekmektedir. Bunun için öncelikle ilgili belediyeye dilekçe ile müracaat edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı esaslarına göre hazırlanan imar durumu
alınır. Söz konusu imar durumunda parselin kullanım amacı, TAKS-KAKS
(taban alanı katsayısı ve kat alanı katsayısı) oranları, max. yükseklik, bina derinliği, ayrık nizam-bitişik nizam olup olmadığı vb. yapılaşma koşulları belirtilmektedir. Tasarım aşamasında tasarımcı imar durumundaki koşullara, 3194
sayılı İmar Kanunu’na ve ilgili belediyenin Uygulama İmar Plan Notlarına göre
projeyi hazırlamak durumundadır. Yapının yapılmasına esas projeler hazırlandığında ilgili belediyenin onayı olmadan inşaata başlanamaz. İnşaata başlanabilmesi için belediyelerce verilen “Yapı Ruhsatı”nın alınması gerekmektedir.
Yapı üretim sürecinin ihale aşamasında da belediyeler kendi yaptıracakları
yapılar için önemli rol oynamakta ve ihaleyi yapan kurum olmaktadır. Kamu
tarafından gerçekleştirilen her türlü ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile yürütülmektedir. Belediye ve
mücavir alan “içinde ve dışında” resmi ve özel tüm plan ve yapıların 3194 no’lu
İmar Kanunu çerçevesinde yapılması zorunludur.
Yapım aşamasında belediye yapı kontrol görevini üstlenmektedir. İhalesini
kendi yaptığı işlerde belediye bünyesindeki teknik elemanlar uygulama sorumluluğunu üstlenebilmekte ve yapım aşamasında yapının proje ve eklerine uygun
yapılıp yapılmadığını, standartlara ve yönetmeliklerde belirtilen koşullara uyup
uymadığını denetlemektedir. Ayrıca belediye yapı ruhsatı verdiği için yapı denetim firması sorumluluğunda olan yapım işlerinde yapının belli seviyelerinde
kontrolünü yaparak proje ve eklerine uygunluğunu denetler. Proje ve eklerine
aykırılık tespit ettiğinde yapı durdurma tutanağı düzenleyerek yapımı mühürle-
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mekle yükümlüdür. Yapı yaptıran tüm kamu kuruluşları (devlet daire ve kuruluşları, katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi kuruluşları) inşaat uygulamalarında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yönetmeliklerini
kullanmaktadır.
Yapı ruhsatı alarak proje ve eklerine uygun olarak yapılan yapıda oturma iznini ve işletme ruhsatı için yapı kullanma izni alınması gerekmektedir. Bunun
için, yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak inşa edilmiş ve
inşaat süresince belediye veya valilik tarafından yapılan kontroller sonrası düzenlenen bütün raporların olumlu olması, mevzuata aykırılığın bulunmaması
bütün vizelerin alınmış ve çevre düzenlemesinin yapılmış olması, TSE standartlarına uygun malzeme kullanılmış olması gereklidir.
Yapıların yıkım aşamasında da belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları
bulunmaktadır. Yıkım öncesi ilgili belediyesinden yıkım izni alınması gerekir.
Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu 32. maddesine göre ruhsat alınmadan inşaatına
başlanan ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar ilgili idarece tespit edildiğinde yapı durdurma zaptı tutulur ve mal sahibi 1 ay içerisinde yapıyı yasaya
uygun hale getirmezse masraflar mal sahibinden tahsil edilmek üzere yapı yıktırılır.
Belediyelerin önemli bir diğer görevi yapı üretim sürecinde oluşan yapısal
atıkların toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak, geri kazanım tesisleri sahaları ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek ve ilgili
faaliyetleri denetlemektir (Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sayı: 25406, Tarih: Mart 2004).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapı üretim sürecinde yer alan tüm unsurların, sektör bileşenlerinin, güvenli,
dayanıklı ve sürdürülebilir yapı üretimi için asgari bir düzeyi ve kaliteyi yakalaması zorunludur. Yapı üretim sürecindeki rolleri gereği, proje üretimi aşamasından başlayarak, üretim sürecinin tüm aşamalarında, belediyeler de nitelikli
hizmet üretmek yükümlülüğü ile karşı karşıyadır. Kentlerdeki sağlıksız yapılaşma, enerji ve su yetersizlikleri, çevre kirliliği ve ulaşım sorunları nüfus artışı
paralelinde artış göstermektedir. Belediyelerin bu hizmetleri için ülke koşulları
ve bölgesel koşullar doğrultusunda standartlar belirlenmeli, merkezi idare tarafından da bu standartlara uygunluk denetimi sistemi oluşturulmalıdır.
Yapı üretim sürecinde, özellikle denetim mekanizmasının işletilmesinde belediyelere büyük sorumluluk düşmektedir. Belediyelerin yürütme organlarındaki
sorumlu mevkilere profesyonel yöneticilerin getirilmesi, denetleme örgütlenme-
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sinin uzman kadrolardan oluşturulması gerekmektedir. Düzenleyici yasanın ve
donanımının bu ihtiyaca göre şekillenmesi gerekmektedir. Denetim sistemi,
kentsel altyapı ve üstyapı uygulamalarında çevresel değerlerin korunması bağlamında belediyelerin etkinliğini ve yaptırımını artıracak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca doğal afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve zararlarının azaltılması konusundaki görev yetki ve sorumlulukları konusundaki bilincin artırılması gerekmektedir.
Yasa ve yönetmeliklerin uygulayıcısı olan belediyelerin yapı üretim sürecinin
girişim ve fizibilite aşamasından başlayarak yıkım aşamasına kadar kaliteli
hizmet üretmek açısından sorumluluklarını bilmesi, denetim mekanizmasını iyi
organize etmesi, ekolojik ve ekonomik sorunları göz önüne alması sağlıklı yaşanabilir kentler açısından önemlidir.
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