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ÖZET 

Geleneksel al-yap-atık çıkar endüstriyel modelin ötesine bakan döngüsel bir ekonomi, toplum 
çapında olumlu faydalara odaklanarak büyümeyi yeniden tanımlamayı hedeflemektedir. 
Ekonomik aktiviteyi sınırlı kaynakların tüketiminden kademeli olarak ayırmayı ve sistemden 
atığın azaltılarak çıkarılmasını tasarlamayı hedefler. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişle 
desteklenen döngüsel model, ekonomik, doğal ve sosyal sermaye inşa etmektedir. Döngüsel bir 
ekonomi ister finansal ister üretilmiş, insani, sosyal veya doğal olsun, sermayeyi yeniden inşa 
etmeye çalışır. Bu durum, gelişmiş mal ve hizmet akışlarını sağlamaya çalışmaktadır. Döngüsel 
bir ekonomide, ekonomik faaliyet genel sisteminin sağlıklı çalışmasını yeniden oluşturur. 
Döngüsel Ekonomi kavramı, büyük ve küçük işletmeler, kuruluşlar ve bireyler için, küresel ve 
yerel olarak tüm ölçeklerde etkin bir şekilde çalışması gereken ekonominin önemini kabul eder. 
Döngüsel ekonomiye geçiş, yalnızca doğrusal ekonominin olumsuz etkilerini azaltmayı 
amaçlayan düzenlemeler anlamına gelmez. Aksine, uzun vadeli dirençlilik oluşturan, iş ve 
ekonomik fırsatlar yaratan ve çevresel ve toplumsal faydalar sağlayan sistemik bir değişimi temsil 
eder. Döngüsel Ekonomi ve sürdürülebilirlik terimleri gerek akademi ve endüstri ve gerekse 
politika geliştiriciler arasında giderek daha fazla ilgi görürken, her iki kavram arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar de belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Kavramlar arasındaki 
ilişki, kavramsal çerçevelerini bulanıklaştıran ve araştırma ve uygulamada yaklaşımları 
kullanmanın etkinliğini kısıtlayan literatürde açıklığa kavuşturulmamıştır. Sürdürülebilir bir 
döngüsel ekonomi, kalıcı olan ve yeniden kullanılabilen, onarılabilen ve yeniden üretilebilen 
ürünler tasarlamayı ve teşvik etmeyi içerir. Bu, yalnızca içerdikleri enerjiyi veya malzemeleri geri 
kazanmak ve sürekli olarak yeni ürünler üretmek yerine, ürünlerin işlevsel değerini korumayı 
hedefler. Bu çalışma, Döngüsel Ekonominin ne olduğunu ve inşaat sektöründe nasıl 
kullanılabileceğine ilişkin son gelişmeleri araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için 
sistematik bir literatür taraması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Döngüsel ekonomi, Lineer Model, Sürdürülebilirlik. 
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ABSTRACT 

Sustainable Circular Economy: Development and Its Fundamentals 

A circular economy that looks beyond the traditional buy-build-waste-profit industrial model 
aims to redefine growth by focusing on positive benefits across society. It aims to gradually 
separate economic activity from the consumption of limited resources and to design the reduction 
of waste from the system. The circular model, supported by the transition to renewable energy 
sources, builds economic, natural and social capital. A circular economy seeks to rebuild capital, 
whether financial or manufactured, human, social or natural. This seeks to ensure improved flows 
of goods and services. It re-establishes the healthy functioning of the overall system of economic 
activity in a circular economy. The Circular Economy concept recognizes the importance of an 
economy that must operate effectively at all scales, globally and locally, for businesses large and 
small, organizations and individuals. The transition to a circular economy does not only mean 
regulations aimed at reducing the negative effects of the linear economy. Rather, it represents a 
systemic change that builds long-term resilience, creates jobs and economic opportunities, and 
delivers environmental and societal benefits. While the terms Circular Economy and 
Sustainability are gaining more and more attention among academia, industry and policy makers, 
the similarities and differences between the two concepts remain unclear. The relationship 
between the concepts is not clarified in the literature, which blurs their conceptual framework 
and limits the effectiveness of using approaches in research and practice. A sustainable circular 
economy involves designing and promoting products that are durable and that can be reused, 
repaired and remanufactured. This aims at preserving the functional value of products, rather 
than merely recovering the energy or materials they contain and constantly producing new 
products. This study aims to explore the latest developments on what the Circular Economy is 
and how it can be used in the construction industry. To achieve this aim, a systematic literature 
review was conducted. 

Keywords: Circular economy, Linear Model, Sustainability. 

 

GİRİŞ 
Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu (2022) Döngüsel Ekonomi kavramı için çeşitli tanımlar 
vermiştir. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:  

“Döngüsel ekonomi, atık oluşumunu en aza indirirken malzemeleri ve kaynakları kullanımlarının 
sonunda ürün döngüsüne geri döndürerek değerlerini mümkün olduğunca uzun süre korumayı 
hedefler.” 

“Döngüsel ekonomi, kaynakları ekonomi içinde mümkün olduğunca uzun süre tutarken fiziksel 
kaynakların katma ve içsel değerini koruyan ve hammadde tüketimini, atığı ve değer zinciri 
risklerini en aza indirgemek amacıyla kullanım ömrünün sonunda değeri yakalayan bir piyasa 
ekonomisidir.” 

“Döngüsel ekonomi, atık kavramını tamamen ortadan kaldırdı, üretme ve tüketme şeklimizi 
temelden değiştirdi, ekonomi ve toplumda değerin dolaşmasını sağlayan daha sağlıklı, başarılı bir 
ekosistem yarattı.” 

Bu kavramla ilgili en çok atıfta bulunulan tanım kaynağı Ellen MacArthur Vakfı'dır ve bu 
konudaki farkındalığın artmasına yardımcı olmuştur. Döngüsel Ekonominin dünyada 
benimsenmesi için çok sayıda rapor yayınlamıştır (EMF, 2012, EMF, 2013, EMF, 2014, EMF, 
2015). Döngüsel Ekonomiyi “tasarım gereği onarıcı ve teknik ve biyolojik döngüleri ayırt ederek 
ürünleri, bileşenleri ve malzemeleri her zaman en yüksek fayda ve değerde tutmayı amaçlar” 
olarak tanımladılar (EMF, 2015). 
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Son otuz yılda inşaat sektörünün çok büyük doğal kaynak tükettiği ve 1990’larda ise 1990'larda 
%40'ın üzerinde olduğu bilinmektedir (Rees, 1999).  Günümüzde ise bu oran %32'lere düştüğü 
rapor edilmiştir (Yeheyis ve diğerleri, 2013). İnşaat sektöründe yeni yapım ve yıkım tarafından 
üretilen atıklar, binaların yaşam döngüsü boyunca meydana gelmektedir. Planlama ve tasarım 
aşamaları boyunca bile bir projenin atık yönetimi ve atık azaltma konusu ve planlaması dikkate 
alınmamaktadır (Esa et al., 2016). Bununla birlikte, atık üretimi açısından en etkili aşama, 
atıkların %50'sini oluşturan kullanım ömrünün sonudur (Kibert, 2008). Bunun nedeni, öyle 
planlanmadıkları için, inşaat malzemelerinin birçoğunun yeniden kullanım potansiyeli 
olmamasındandır (Akanbi ve diğ., 2018). Bu sorun esas olarak İnşaat Sektörünün “al, yap, at” 
fikrine dayalı doğrusal bir ekonomik model kullanması nedeniyle ortaya çıkmaktadır (EMF, 
2015). 

Bu modelde, bu fikri öne çıkaran aşamalar, hammaddelerin doğadan çıkarılmasıyla başlar, daha 
sonra yapı malzemesi haline getirilmek üzere işlenir ve şantiyede yeniden kullanılması söz 
konusu olmayacak bir şekilde, bina ömrünün sonunda, tüm süreç boyunca üretilen atıklar, 
depolama alanlarına atılması veya yakılması suretiyle bina atıklarından herhangi önemli bir geri 
kazanım oluşmamaktadır (Mangialardo ve Micelli, 2018).  Buna karşılık, son yıllarda dikkat 
çeken bir diğer ekonomik model, ana ilkeleri kaynakların daha iyi yönetimine sahip olan 
Döngüsel Ekonomi'dir (Pomponi ve Moncaster, 2017). EMF'nin (EMF, 2015) genel Döngüsel 
Ekonomi konseptinde önerdiği gibi, Döngüsel Ekonomi modellerinde, ömrünü tamamlamış yapı 
malzemeleri yeniden kullanılmalı ve bileşenleri ve parçaları, yeni binalar için malzeme bankası 
olarak hareket etmek, bileşenleri ve malzemeleri kapalı bir döngüde tutmak için yeniden 
kullanılmalıdır (Hopkinson ve diğ., 2019). Ancak, bu fikrin endüstride daha fazla benimsenmesi 
için hala bilgi ve araçların geliştirilmesine ihtiyaç vardır (Lacy ve Rutqvist, 2015). Özellikle de 
yeniliğin ve değişimin uygulanmasının İnşaat Sektöründe bu bilgi ve araçların daha fazla zaman 
aldığı bilinmektedir (BIS, 2013).  Bunun nedeni de binaların çoğu zaman, yalnızca karmaşıklığı 
artıran büyük bir tedarik zincirine sahip benzersiz projeler olmasına bağlanmaktadır (Pomponi ve 
Moncaster, 2017). Döngüsel Ekonomi'nin ana ilkeleri kaynakların daha iyi yönetilmesidir 
(Pomponi ve Moncaster, 2017). Ellen MacArthur Vakfı, bir dizi rapor aracılığıyla Döngüsel 
Ekonominin fikirlerini ve fırsatlarını tanıtmakta ve onu, malzemeleri kapalı bir döngüde en 
yüksek değerde tutmayı amaçlayan yenileyici bir sistem olarak tanımlamaktadır (EMF, 2015). 
EMF'nin genel Döngüsel Ekonomi konseptinde önerdiği gibi, Döngüsel Ekonomi modellerinde, 
ömrünü tamamlamış yapı malzemeleri yeniden kullanılmalı ve bileşenleri ve parçaları, yeni 
binalar için malzeme bankası olarak hareket etmeleri, bileşenleri ve malzemeleri kapalı bir 
döngüde tutmak için yeniden kullanılmaları istenmektedir (Hopkinson ve diğerleri, 2019).  

Pomponi ve Moncaster (2017), İnşaat Sektörü için Döngüsel Ekonomiyi “Döngüsel Ekonomi 
ilkelerine uygun olarak tasarlanan, planlanan, inşa edilen, işletilen, bakımı yapılan ve yıkılan bir 
bina” olarak değerlendirmiştir. 

  

DÖNGÜSEL EKONOMİNİN EVRİMİ 
Endüstriyel ekolojiden (Jacobsen, 2008) geliştirilen Döngüsel Ekonomi (CE) kavramı, ortak 
nitelik ve özelliklere sahip çeşitli bilimsel alanlardan önceden var olan fikirlerin bir 
koleksiyonunu tek bir isim altında toplamaya çalışır, örneğin endüstriyel ekosistemler ve 
endüstriyel simbiyozlar (Endüstriyel simbiyoz, şirketlerin bir arada endüstriyel işbirliği içinde 
olduğu, birinin atığının diğeri için hammadde olduğu bir aracılık yapısıdır), 3R ilkesi (azalt, 
yeniden kullan ve geri dönüştür), üretim sistemlerinin döngüsel malzeme akışlarını, ürün-hizmet 
sistemlerini, eko-verimlilik, beşikten beşik tasarımı, yeşil büyüme, biyomimikri (Biyomimikri, 
Yunanca Bios (hayat) ve Mimesis (taklit) kelimelerinin birleşimiyle oluşturulmuştur ve hayatı 
taklit etmek anlamına gelir. Biyomimikri, doğayı yaratıcı bir şekilde incelemenin ve bu 
incelemelere dayalı yeni ürün ve hizmetler tasarlamanın bir yoludur), doğal kapitalizm (doğal 
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sermayenin, zenginliklerin yönetilme biçimi), sosyal-ekolojik sistemlerin dirençliliğini içeren 
daha temiz üretim sistemler, sıfır emisyon kavramı ve diğerleri (Eberhardt et al. 2020; EMF, 2016; 
Ghisellini et al., 2016; Korhonen et al., 2018). 

Döngüsel Ekonominin gelişimi ve etkileri hala ilerlemektedir (Hossain et al. 2020) ve disiplinler 
arası doğası nedeniyle Döngüsel Ekonominin tek bir tanımı yoktur (Hart et al. 2019; Yuan et al. 
2006). 

 
DÖNGÜSEL EKONOMİNİN PRENSİPLERİ 
Döngüsel ekonomi, tasarım tarafından yönlendirilen üç ilkeye dayanmaktadır: (EMF, 
https://ellenmacarthurfoundation.org/)  

1. Atık ve kirliliği ortadan kaldırın: Döngüsel ekonominin ilk ilkesi, atıkları ve kirliliği ortadan 
kaldırmaktır. Şu anda ekonomimiz al-yap-at sistemiyle çalışıyor. Dünyadan hammadde alıyoruz, 
onlardan ürün yapıyoruz ve sonunda onları atık olarak atıyoruz. Bu atıkların çoğu çöplüklerde 
veya yakma fırınlarında son buluyor ve kayboluyor. Gezegenimizdeki kaynaklar sınırlı olduğu 
için bu sistem uzun vadede çalışamaz. 

2. Ürünleri ve malzemeleri en yüksek değerde sirküle edin: Döngüsel ekonominin ikinci ilkesi, 
ürünleri ve malzemeleri en yüksek değerde dolaşıma sokmaktır. Bu, malzemeleri bir ürün olarak 
veya artık kullanılamayacakları zaman bileşen veya hammadde olarak kullanımda tutmak 
anlamına gelir. Bu şekilde hiçbir şey israf olmaz ve ürün ve malzemelerin içsel değeri korunur. 

3. Doğayı yenile: Döngüsel ekonominin üçüncü ilkesi, doğayı yeniden canlandırmaktır. Al-yap-
atık doğrusal ekonomisinden döngüsel ekonomiye geçerek, doğal süreçleri destekliyoruz ve 
doğanın gelişmesi için daha fazla alan bırakıyoruz. 

Döngüsel Ekonomi, yenilenebilir enerji ve malzemelere geçiş ile desteklenmektedir. Döngüsel 
bir ekonomi, ekonomik faaliyeti sınırlı kaynakların tüketiminden ayırır. İş, insan ve çevre için iyi 
olan esnek bir sistemdir. Bu ekonomik model, ürünlerin ömrünü uzatmamızı ve onlara ikinci bir 
hayat vermemizi sağlıyor. Bu nedenle 7R konsepti oluşturuldu: 

Döngüsel ekonominin 7R'si 

Yeniden tasarlama (Redesign) : Çevresel anlayış fikri, ürünleri tasarlarken dikkate alınması 
gereken başka bir faktör olarak çevresel etkileri hesaba katar; 

Azaltın (Reduce): tüketiminizi azaltmak ve kaynakları optimize etmek; 

Yeniden kullanım (Reuse): ürünlere ikinci bir kullanım verilmesi; 

Onarım (Repair): bir ürünün kullanım ömrünün uzatılması; 

Yenileme (Renovate): ürünleri, faydalı olabilecek başka şeyler için yeniden kullanmak; 

Kurtarma (Recover): Döngüsel ekonomi bir şeyleri paylaşmayı destekler; 

Geri dönüşüm (Recycling): atıklarımıza ikinci bir hayat vermek. 

Doğrusal ekonomi ve döngüsel ekonomi temelde farklıdır - tebeşir ve peynir gibi. Doğrusal 
model, kaynakların sonsuz sayıldığı ve ekonomik faydaların her şeyden önce temel ölçüt olduğu 
bir endüstriyel ve üretim anlayışıdır. Çevre için, çok fazla atık üretimi içerdiğinden takip edilmesi 
iyi bir model değil, bu yüzden hükümetler ve şirketler bundan uzaklaşıyor. Doğrusal bir 
ekonominin bazı unsurları şunları içerir: 

1. Aşırı üretim; 

2. Azaltılmış yaşam döngüleri; 
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3. Atık birikimi; 

4. Dünyanın doğal kaynaklarını tüketmek ve aşırı kullanmak. 

Döngüsel ekonomi bu fikirden uzaklaşır ve israfı ve sınırlı kaynakların aşırı kullanımını 
azaltmaya odaklanır. 

Döngüsel ekonomi, kaynak girdisinin yanı sıra atık ve emisyon üretimini en aza indirmek için 
tasarlanmış bir ekonomik modeldir. Döngüsel ekonomi, sınırlı kaynakların kullanımında, 
yenilenebilir kaynaklara kademeli geçişte ve kullanım ömürleri sonunda malzeme ve ürünlerin 
geri kazanımında maksimum verimliliğe ulaşmayı amaçlar. Ayrıca, finansal, beşeri, sosyal ve 
doğal olmak üzere mevcut tüm sermaye türlerini yeniden inşa etmeyi hedefler. Esasen, döngüsel 
bir ekonomi, yenileyici bir ekonomik sistemi tanımlar. 

Doğrusal ekonomi, atık üreten bir modeldir. Üretim ve tüketim süreçleri nedeniyle kaynakların 
israf edildiği bir sistemdir (Mathews ve Tan, 2014). Doğrusal ekonomi modeli, kullanımdan sonra 
tüketiciler tarafından atılan ürünleri üretmek için hammadde çıkaran bir “al-yap-atık” 
yaklaşımıdır (McDonough ve Braungart, 2002; Jackson ve diğerleri, 2014). Bu, doğrusal 
malzeme işlemenin kaynak tükenmesi ve kirlilik gibi zorluklar içerdiğini göstermektedir 
(Greyson, 2007). 

Bu nedenle, doğrusal ekonomi modeli sorunlu (Persson, 2015), ekolojik olarak verimsiz ve kısa 
ve orta vadede ekonomik olarak uygulanabilir olarak tanımlanabilir (Mathews ve Tan, 2011). 

Birçok yazar (Andrews, 2015; Dom ve diğerleri, 2010; Murray ve diğerleri, 2015; Shi ve diğerleri, 
2006; Su ve diğerleri, 2013), döngüsel ekonominin sürdürülemez materyalleri azaltan 
sürdürülebilir bir kalkınma konsepti olduğunu savunmuştur.  Döngüsel ekonomi, doğrusal modele 
bir alternatif olarak görülümektedir. Kaynakları kullanan ve çevreyi etkin bir şekilde koruyan 
“kaynak – ürün – atık – kaynak üret” modeli olarak tanımlanmaktadır (Guohuis ve Yunfeng, 
2012). Döngüsel ekonomi ile kaynakların verimli kullanımı ve yeniden kullanımı ve geri 
dönüşüm sayesinde kirlilik azaltılır ve atıklar en aza indirilir (Li, 2012). 

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirliğe yönelik sistem düzeyinde bir değişimle ilgilidir ve hem 
teknik hem de biyolojik döngüleri kapsayacak şekilde ürünleri, bileşenleri ve malzemeleri her 
zaman en yüksek fayda ve değerde tutmayı amaçlamaktadır (Husgafuel ve Sakaguchi, 2022). 
Döngüsel ekonominin ilerlemesi, döngüsel ekonomiyi teşvik etmek için iyi bir çalışma ortamının 
yaratıcısı olarak kamu sektörünün rolü ve şirketlerin uygun şekilde değerlendirilmesine ve 
yatırımlarının ödüllendirilmesine olanak tanıyan kurumsal bir sistem kurma ihtiyacı da dahil 
olmak üzere, kamu ve özel sektör arasında işbirliğini gerektirir (Sitra, 2018). 

Döngüsel ekonomi gelişmeyi, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlar ve döngüsel ekonomi 
kavramı dört aşamada geliştirilir: (1) tasarım, (2) üretim, (3) tüketim, (4) atık yönetimi 
(Ogunmakinde, 2019). 

 
İNŞAAT SEKTÖRÜ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ 
İnşaat Sektörü, doğal kaynakların çıkarılmasının %30'undan fazlasının yanı sıra dünyada üretilen 
katı atıkların %25'inden sorumludur. Bunun nedeni, inşaat sektörünün tek seferlik kullanım için 
inşa edildikleri binaların yapımında malzeme kullanma ve kullanım ömrü sonunda elden çıkarma 
gibi doğrusal bir ekonomik model olan “al, yap, at” şeklindedir. Son 20-25 yılda, yapımda 
kullanılan malzemelerin maksimum değerlerini korumak için kapalı bir döngüde tutmayı 
amaçlayan Döngüsel Ekonomi modelinin benimsenmesiyle sektörde genel olarak bir paradigma 
kayması meydana gelmiş ve bu nedenle inşaat sektöründe atık üretimi ve kaynak çıkarılmasında 
büyük bir azalma olduğu görülmüştür. 
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İnşaat sektörü, özellikle çevre dostu ürün ve teknolojilerin benimsenmesi yoluyla (EMF, 2017) 
Döngüsel Ekonomi stratejilerini uygulama potansiyeli yüksek olan üç sektörden biri olarak 
bilinmektedir (Smol, et al. 2015). İnşaat sektöründe Döngüsel Ekonomi ilkesinin benimsenmesi, 
sürdürülebilir malzemelerin kullanımını teşvik eder, malzeme geri kazanımını en üst düzeye 
çıkarır ve gereksiz atık oluşumunun ve çöp sahasına atılan atıkların önlenmesini sağlar (Akanbi, 
et al. 2018; Herczeg, et al. 2018; Ghisellini et al. 2018). Avrupa yapılı çevrede Döngüsel Ekonomi 
ilkelerini uygulayarak, 2030 yılına kadar kaynak ve enerji tasarrufu yoluyla 350 milyar € tasarruf 
edilmesinin mümkün olması beklenmektedir (EMF, 2015). Bununla birlikte, bu sektör, birçok 
açıdan Döngüsel Ekonomi ilkelerinin dahil edilmesini kolaylaştırmayan güçlü proje tabanlı 
kurumsallaşmış uygulamalar ve piyasa mekanizmaları ile karakterize edilir (Eberhardt et al. 
2019). Bina projeleri için, projenin başarısı, her bir zincir kademesinin çevresel etkilere ve bina 
üretiminin maliyetine katkıda bulunduğu karmaşık bir tedarik zinciri içindeki çok sayıda 
paydaştan girdi gerektirir (Eberhardt et al. 2019; Nasir et al. 2017; Winkler, 2011). Bu bağlamda, 
hükümetlerin inşaat sektöründe Döngüsel Ekonomi geçişini desteklemek için ilgili yönergeleri ve 
politika müdahalelerini dikte ederek kilit rollerini oynamaları gerektiği açıktır. 

Dünyadaki doğal kaynakların yaklaşık %50'si ve işlenmemiş enerjinin %40'ı binalarda ve 
inşaatlarda kullanılmaktadır ve küresel ölçekte inşaat sektörü sera gazı emisyonlarının yaklaşık 
%35'ini ve atıkların %30'unu üretmektedir. İnşaatla ilgili arazi kullanımı ve hammadde tüketimi 
hem doğal çevre hem de iklim üzerinde önemli etkilere sahiptir. Döngüsel ekonomi, gayrimenkul 
ve inşaat sektörü için iklim değişikliğini azaltmak ve biyolojik çeşitlilik kaybını önlemek için 
büyük fırsatlar yaratıyor. İnşaat malzemelerinin yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesi gibi 
süreçler, doğal kaynakları korur ve yeni ürünlerin imalatında ortaya çıkan emisyonları ve atıkları 
azaltır (Ministry of the Environment Finland , 2022). 

Aynı kaynağa göre, Döngüsel Ekonomi Binaların tüm yaşam döngüsü dikkate alır. Döngüsel 
ekonomi, bir binanın yaşam döngüsü boyunca teşvik edilebilir, ancak bu, tüm inşaat zincirinin ve 
sektörünün taahhüdünü gerektirir. Yeni binalarda Döngüsel Ekonomi aşağıdaki hususlarda 
kendini gösterecektir: 

1. Binalar uzun ömürlü olacak, 

2. Çok yönlü ve uygulanabilirliği olacak, 

3. Bakımı ve onarımı kolay olacak, 

4. Yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilen yapı bileşenleri ve malzemelerden inşa 
edilecek ve  

5. Geri dönüştürülebilen malzemelerin kullanımı en üst seviyeye çıkacak şekilde kullanılacaktır. 

Bir bina, uygun ve zamanında onarım ve bakım önlemleri ile iyi durumda tutulup korunabilir. 
Bina bu şekilde amaçlandığı ve tasarlandığı için uzun süre hizmet edebilme kabiliyetine sahip 
olur.  

İnşaat sektörü, dünyanın en büyük enerji ve hammadde tüketicilerinden biri olup çevreye çok 
zarar vermektedir. Avrupa Birliğinde (AB'de) CO2 emisyonlarının yaklaşık %40'ından ve tüm 
atıkların yaklaşık üçte birinden inşaat sektörü sorumludur. Ancak doğrusal bir ekonomiden 
döngüsel bir ekonomiye geçiş, büyük ekolojik gelişmeler getirecektir. Dahası, yenilikçi yeni iş 
modelleri, 2025 yılına kadar çift haneli büyüme oranıyla 600 milyar Euro'yu aşan ek bir küresel 
pazar fırsatı oluşturacaktır (Roland Berger, 2022).  

Roland Berger'e (2022) göre, döngüsel ekonomiyi içeren bir iş modelini benimsemek, inşaat 
boyunca şirketleri için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bunları gerçekleştirmek için endüstri 
aşağıdaki altı başarı faktörünü dikkate almalıdır. Bunlar: 
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1. Tüm tedarik zincirini yeniden düşünün. Kazanan iş modelleri ancak tüm tedarikçilerin doğrusal 
yaklaşımlar yerine döngüselliğe öncelik vermesi durumunda tasarlanabilir ve uygulanabilir. 

2. Tüm proje yaşam döngüsünü göz önünde bulundurun. Bir inşaat projesinin tüm ömrü boyunca 
malzeme ve enerji akışlarını analiz edin ve verimliliği optimize edin. 

3. İşbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturun. Bütünsel dönüşüm ancak tedarik zinciri boyunca 
işbirliği yaparak sağlanabilir. Yatırımcılar, tasarımcılar ve inşaatçılar bir ekosistem 
oluşturmalıdır. 

4. Dijital teknolojiyi benimseyin. İnovasyon ve Ar-Ge, inşaatta döngüsel iş modelleri için en 
güçlü olanaklardır. 

5. Bir iş modeli planlama süreci geliştirin. Bu alanda başarılı olmak için titiz bir yaklaşım hayati 
önem taşımaktadır. Gerekli yetenekleri oluşturun ve "yap ya da satın al"ı içeren bir yatırım 
stratejisi oluşturun. 

6. Genişletin ve ölçekleyin. En umut verici müşterilere yönelik bir pazar baskısı düşünün ve yeni 
iş modellerinden yararlanmak için bir kuruluşta yeni edinilen becerileri ölçeklendirin. 

Roland Berger'e (2022) göre, su ve elektrikten çelik ve betona kadar konutlarımızı, ofislerimizi 
ve yollarımızı inşa etmek için çok büyük miktarda kaynak kullanılmaktadır. Ne pahasına bu 
yapılmaktadır? Avrupa'da inşaat, toplam enerji tüketiminin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. 
Ayrıca, binaların ekonomik ve hizmet ömürleri sonunda, inşaat atıklarının sadece %40'ı geri 
dönüştürülmekte veya yeniden kullanılmaktadır. Bu geri dönüştürülmüş malzemelerin çoğu, yeni 
binalardan ziyade yollar gibi ikinci sınıf inşaatlar için geri dönüştürülmekte ve dolgularda 
kullanılmaktadır. O halde, inşaatın en sık Avrupa ülkelerinin döngüsel ekonomi stratejilerinde yer 
alması şaşırtıcı değildir. Avrupa ülkeleri, verimliliği artırarak ve ürün ve malzemeleri kullanımda 
tutarak atıkları ve kirliliği en aza indirmeyi (hatta ortadan kaldırmayı) amaçlamaktadır. İnşaat için 
bu, tasarım aşamasından bina, kullanım ve nihayetinde yıkım ve geri dönüşüme kadar her şeyi 
kapsayacaktır. 

Yine aynı kaynağa göre, bu yeni döngüsel ekonomi ekosistemi, özellikle Avrupa'da inşaat 
sektörünün yılda %30'a varan güçlü büyüme ile yeni gelir ve kâr havuzları keşfetmesini 
sağlayacaktır. Bunun içinde, bazı yeni iş modellerinin kapsamı diğerlerinden daha büyük 
olacaktır. Pazar büyüklüğü nedeniyle yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzemeler en büyük 
paya sahip olacaktır. Şu anda, yeni dairesel inşaat pazarının %70'inden fazlasını oluşturuyorlar. 
Döngüsel bir yaklaşımın faydaları sadece ekolojik olanın çok ötesine geçmekte ve aynı zamanda 
önemli sosyal ve ekonomik kazanımlar sağlayabilmektedir. Çevre dostu inşaat malzemelerinin 
kullanılması, örneğin refah üzerinde olumlu etkilere sahiptir ve verimliliği %10'a kadar arttırdığı 
gösterilmiştir. Tüm değer zinciri boyunca iş modellerini yenileyerek, 2025 yılına kadar yıllık %12 
büyüme oranıyla 600 milyar Euro'yu aşan ek bir küresel pazar olması beklenmektedir. 
Avrupa’nın, 240 milyar Euro'luk pazar payıyla bu döngüsel ekonomide öncü bir rol oynaması 
beklenmektedir. 

Sparrevik ve diğerleri (2021)’e göre inşaat sektörü, atıkları azaltarak, yapı malzemelerini yeniden 
kullanarak ve enerji üretimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması için yenileyici çözümler 
benimseyerek giderek daha döngüsel hale gelmektedir. Döngüselliğin inşaat faaliyetleri 
üzerindeki etkileri oldukça karmaşıktır ve ileriye doğru uygun yolu seçebilmek için bu etkilerin 
dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Döngüsel çözümlerin değerlendirilmesi ve 
bunların çevresel etkinliği, genellikle çeşitli yaşam döngüsü tabanlı etki değerlendirmelerine 
dayalı olarak yapılması gerekmektedir. 

Döngüsel ekonomi, daha sürdürülebilir bir toplum için, doğal ve teknik kaynakları yönetmek 
amacıyla anahtar bir kavram olarak tanınmaktadır (Geissdoerfer ve diğ, 2017). İnşaat sektörü, 
dünya çapında etkileri azaltmak ve kaynakları korumak için doğrusal düşünceden döngüsel 
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düşünceye geçişin önemli olabileceği, kaynak yoğun bir sektördür (Eberhardt ve diğ. 2020). 
İlaveten, yapılı çevre birçok farklı insan için çok sayıda önemli işleve sahiptir ve uzun yıllar hatta 
on yıllar boyunca işlev görecektir. Bu sektörde bugün yapılan seçimlerin bu nedenle öngörülebilir 
gelecekte yaygın toplumsal etkileri olması muhtemeldir. Yaşam döngüsü değerlendirmeleri 
(YDD) genellikle döngüsel çözümlerin çevresel performansını değerlendirmek için kullanılır. 
Gallego-Schmid ve diğ. (2020), kaynak döngülerini değiştirerek %30-50'lik bir emisyon azaltma 
potansiyeline işaret etmektedir, ancak sistem odaklı engellerin ve anlayış eksikliğinin 
uygulamada bu azalmanın gerçekleştirilmesini engellediği sonucuna varmaktadır. Gorecki ve diğ. 
(2019), döngüsel ekonominin yatay olarak, konular ve ilgili sektörler arasında ve bireysel 
projelerden uluslararası kuruluşlara kadar dikey olarak daha iyi anlaşılması için çağrıda bulunarak 
tartışmaya katkıda bulunmuştur. 

 

İnşaat Sektörünün Döngüsel Özellikleri 
İnşaat sektörü ve yapılı çevre, doğal kaynakların en büyük tüketicisi olarak çevre üzerinde önemli 
bir baskı oluşturmakta ve dünya çapında her yıl üretilen enerjinin üçte birinden fazlasını tek 
başına kullanmaktadır (Munaro et al. 2020). Buna ek olarak, artan kentleşme oranı, dünya 
genelinde biyolojik çeşitlilik üzerinde giderek daha olumsuz bir etkiye sahip olmayı 
sürdürmektedir (McDonald ve diğ. 2008). Bu nedenle, doğrusal tüketim kalıplarından, daha 
döngüsel çözümlere geçerek yapılı çevre üzerine olan etkinin azaltılmasına çok ihtiyaç vardır 
(Arora ve diğ. 2020). 

MacArthur (2013) döngüsellikle ilgili ve inşaat sektörü için geçerli olan üç ana ilkeyi 
tanımlamaktadır: 

1. Atık ve Kirliliği Tasarlama İlkesi: Atık ve kirliliği tasarlamak, binaya bağlı malzemelerden ve 
kaynaklardan gelen gömülü emisyonlara odaklanmayı gerektirir. Kullanılan malzemelerin 
tasarımı ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, daha az kaynak yoğun inşaat yöntemleri ve 
müteakip bina yıkımından kaynaklanan atıkların yeniden kullanılması, ömür boyu sera gazı 
emisyonlarını azaltabilir. Seçilen malzemelerdeki tehlikeli kimyasallardan kaçınılabilir, bu da 
binanın performansını ve daha fazla yeniden kullanım olanaklarını artırır. 

2. Ürün ve Malzemeleri Kullanımda Tutma İlkesi: Kullanım sırasında yapı bileşenlerinin 
değiştirme oranlarında önemli farklılıklar olduğundan (Brand 1995) ve birçok yapı bileşeninin, 
binanın kullanım ömrünü aşan bir yaşam beklentisine sahip olduğundan, bina tasarımında yaygın 
olarak tartışılmaktadır. Örneğin, Munaro ve diğ. (2020), döngüsel ekonomi ve yapılı çevre ile 
ilgili tüm literatürün yaklaşık %40'ının malzemelerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü ile 
ilgili olduğunu belirtmektedir. 

3. Doğal Sistemlerin Yenilenmesi İlkesi: Döngüsellik aynı zamanda doğal sistemlerin 
yenilenmesiyle de ilgilidir. Bir bina için bu, enerji ve su gibi dış kaynakların kullanımının nasıl 
en aza indirileceğini ve hatta yerelleştirilmiş enerji üretimi yoluyla nasıl net bir enerji üreticisi 
olunacağını bulmak anlamına gelir. Aynı zamanda, doğal bitki örtüsü ve yağmur suyu yönetimi 
için çevreyi veya çatı alanlarını kullanarak biyo çeşitliliğin korunmasıyla da bağlantılıdır. Ayrıca 
hassas alanlarda yerleşimlerden kaçınılarak ve yenilenebilir ve sürdürülebilir malzemeler 
kullanılarak doğal sistemler üzerindeki baskı da azaltılabilir. 

İnşaat sektöründeki döngüsellik, enerji kaynakları ve ilgili performans, ürün ve malzeme etkisi 
ve hatta doğa koruma çabalarının etkisi dahil olmak üzere birçok farklı konuyu içermektedir. Bu 
çok disiplinlilik oldukça ilgi çekici ve zorlayıcıdır.  Bina çözümünün kullanım ömrü boyunca 
çevresel boyutları ve etkileri analiz etme yeteneğine sahip ve farklı etki kategorilerindeki 
katkılarını yakalayan çevresel performans araçları gerektirir. 
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Bina inşaat sürecinin çeşitli aşamalarında uygulanabilen, bina yaşam döngüsündeki çevresel 
performansı analiz etmek için birçok Yaşam Döngü tabanlı araç vardır. Bu araçların kullanımı 
daha sonra, tedarikçi ve tedarikçilerin değer zinciri içindeki döngüselliği geliştirmek için değerli 
ampirik sonuçlar sağlamaya da yarar. 

Fet ve Knudson'a (2021) göre, sürdürülebilir çözümlerin sistematik olarak uygulanmasına yönelik 
araçlar, dört seviyede adım adım ilerleyerek organize edilebilir:  

(1) süreç iyileştirme,  

(2) ürün iyileştirme,  

(3) organizasyonel iyileştirme ve  

(4) (toplumsal) sistem iyileştirme. 

Yöntemler, iki boyutta incelenebilir; (i) performansın kapsamlılığı açısından ve (ii) etkinin 
karmaşıklığı tarafından tanımlanan kapsam açısından. Her seviyenin içeriğinin nasıl tanımlandığı, 
giriş noktasına, yani sistemsel seviyelere hangi perspektiften bakıldığına bağlıdır. 

Döngüsel ekonomi, kaynakların ve malzemelerin doğrusal kullanımından, yeniden kullanımın 
ekonomik olarak da kârlı olabileceği döngüsel uygulamalara dönüşümü çerçevelemek için çok 
ilgi çekici bir kavram haline gelmiştir (Korhonen ve diğ., 2018). İnşaat sektöründe, atıkların 
azaltılması ve yapı malzemelerinin döngüsel çözümlerle yeniden kullanılması özellikle odak 
noktası haline gelmiştir (López Ruiz ve diğ. 2020), ancak kavram, enerji üretimi ve doğanın 
korunması gibi diğer rejeneratif sistemler için de iyi bir şekilde uygulanabilmektedir. (Mulhall ve 
Braungart 2010). 

 

TÜRKİYE VE DÖNGÜSEL EKONOMİ 
Türkiye'nin Yıllık Cumhurbaşkanlığı Programı, çimento sektörü için daha ekonomik çıktı odaklı 
bir strateji belirledi. Küresel endüstride rekabet edebilmek için öncelikle daha sürdürülebilir 
bileşiklerin (örneğin yangına ve depreme dayanıklı, yüksek ısıya ve neme dayanıklı, hafif) 
geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin 50'li yıllarda kentleşme oranı %25'ti. 2012'de bu 
oran %77 gibi şaşırtıcı bir orana ulaşmıştı. Bu geçiş tempolu olmadığından, şehirler yeni 
sakinlerin girdilerini barındıracak altyapıdan yoksundu. Sonuç olarak, gecekondular, kaçak 
yapılar ve daha düşük dayanıklılık standartlarına sahip binalar uzun vadeli konut çözümleri haline 
geldi. Sonuç olarak, gecekondular, kaçak yapılar ve daha düşük dayanıklılık standartlarına sahip 
binalar uzun vadeli konut çözümleri haline geldi. Bunun yanı sıra Türkiye, en aktif deprem 
bölgelerinden biri olan KAF (Kuzey Anadolu Fayhattı) deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. 
Türkiye topraklarının %92'si deprem kuşağı üzerindedir ve nüfusun yaklaşık %95'i burada ikamet 
etmektedir. Sadece İstanbul'da bulunan 1,2 milyon binanın %42'si 7,5 büyüklüğündeki bir 
depreme dayanma şartlarını karşılayamamaktadır. Bu kontrolsüz gelişmeler sonucunda oluşması 
muhtemel deprem felaketini önlemek için devlet ve özel sektör, “Kentsel Dönüşüm” girişiminin 
bir parçası olarak sürdürülebilir finansman modelleri sunarken riskli binaları yeniden inşa etmek 
için bir araya gelmiştir. Amaç, sürdürülebilir toplumlar için istikrarlı yapılar oluşturmak olsa da, 
yeniden yapılanmanın bedeli, dayanıklılığın bir döngüsellik parametresi olarak önemini 
vurgulayan daha yüksek hammadde tüketimi olacaktır. Yapılar, eskiden mimarlarından daha uzun 
ömürlüydü ama şimdi bunun tam tersi daha yaygın bir hale gelmiştir. Binalar, yeni yatırımlara 
yer açmak için beklenen hizmet ömründen önce yıpranıp yıkılmakta ve bu da kaynaklar için talep 
oluşturmaktadır.  Ekim 2021'de hükümet, yıkımla ilgili ilk yönetmelik olan 'Bina Yıkımına İlişkin 
Yönerge'yi yayınladı, ancak yatırımcıların bir yapıyı zamanından önce yıkmasını engelleyen 
herhangi bir yasa veya düzenleme yapmamıştır. Çevre dostu olmasalar bile, yıkımlar ve yeni 
gelişmeler vasıfsız işçi istihdamı gibi sosyal faydalar sağlamaktadır. İnşaat sektörünün büyüklüğü 
düşünüldüğünde, sektör lobileri, belirli bölgelerde döngüselliği sağlamanın önündeki en büyük 
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engellerden biri olmaya devam etmektedir. Türkiye'de ülke genelinde istihdam edilen yaklaşık 
27,5 milyon kişinin 2020 yılında 1,7 milyondan fazlası inşaat sektöründe çalışmaktadır (KPMG, 
2022). 

İnşaat ve yıkım projelerinin ardındaki potansiyel oldukça büyüktür. Bu projeler çok fazla atık 
üretmesine ve çeşitli doğal kaynakları kullanmasına rağmen, döngüsel bir ekonominin 
benimsenmesi için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Döngüsel ekonomi ilkelerini uygulayarak, sektör 
kaynak verimliliğini önemli ölçüde iyileştirebilir, doğal kaynaklara bağımlılığı azaltabilir, atıkları 
en aza indirebilir ve yeniden kullanabilir. 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 
Şu anda döngüsel ekonomiyi (CE) uygulamak için devam eden birçok girişim var. Bu gelişmeyi 
yönlendiren ana aktörler, yasama ve hükümet organları, STK'lar ve danışmanlık firmalarıdır. 
Aynı zamanda, mevcut yaklaşımların çeşitliliği için ortak bir zemin oluşturulmamıştır. 

Döngüsel ekonomiye geçiş bağlamında atık yönetiminin rolü önemlidir. Temel zorluklar, "sorun 
olarak atık" algısının ötesine "kaynak olarak atık"a geçmekle ilgilidir. Bu amaçla, atık endüstrisi 
ile döngüsel ekonomi iş modelleriyle uğraşan işletmeler arasında yüksek düzeyde işbirliğine 
ihtiyaç vardır. Yeniden kullanım, yeniden üretim ve geri dönüşüm için yüksek kaliteli atık 
akışlarının toplanması aynı zamanda belediyeden AB düzeyine vatandaş katılımını ve entegre 
altyapı geliştirmesini gerektirir. 

Gelecek için iki temel zorluk şunlardır: (a) atık üretim seviyelerini azaltmak ve (b) atık yönetimi 
hedeflerini döngüsel ekonomininkilerle uyumlu hale getirmek. 

Döngüsel ekonomi konseptinin merkezinde, malzemelerin ve ürünlerin değerinin mümkün 
olduğu kadar uzun süre yüksek tutulması fikri vardır. Bu, yeni malzeme ve enerji girdisi ihtiyacını 
en aza indirmeye yardımcı olur. Böylece kaynakların çıkarılmasından üretime ve kullanımdan 
döngüsel ekonomiye kadar ürünlerin yaşam döngüsüyle bağlantılı çevresel baskıyı azaltır. 
Kavram, kaynakların çıkarılmasından üretim, depolama ve tüketime, bertaraf veya ideal olarak 
geri dönüşüm ile biten ekonomik faaliyetin tüm yönlerini kapsar. Azaltma, yeniden kullanma ve 
geri dönüştürme yaklaşımı, atıkların önlenmesine öncelik verilmesine rağmen, bu kavrama doğru 
ilerlemede doğru ve uzun bir yol kat etmektedir. 

Döngüsel ekonominin temel fikri, kavram, yaklaşım ve kapsamda daha küçük veya daha büyük 
farklılıklar içeren çeşitli akımlara ve varyantlara yol açmıştır. Bunlar arasında Ellen Mac Arthur 
Vakfı'nın döngüsel ekonomisi, mavi ekonomi konsepti, farklılıklar temel olarak biyo-tabanlı 
döngüler ve beşikten beşiğe ve sıfır atık (yenilenebilir enerji) kavram ve prensiplerinde 
yatmaktadır. 

Halihazırda mevcut ekonomik sistemimiz doğrusaldır. Doğal kaynakları çıkarırız, işleyip ürün 
haline getiririz ve artık ihtiyacımız olmadığında ürünleri atık olarak atarız. Döngüsel bir 
ekonomide, kullanımdaki malzemeleri mümkün olduğunca uzun süre tutarak hem kaynak 
çıkarma hem de atık minimumda tutulur. Döngüsel bir ekonomi, malzemeleri kullanım ömürleri 
boyunca kullanmak için bir stratejiler hiyerarşisi içerir. İnşaat sektörü için bu, bir binayı mümkün 
olduğunca uzun süre elde tutmak, bir sonraki seçenek olarak bileşenleri ve malzemeleri yeniden 
kullanmak, ardından yeniden üretim, ardından geri dönüşüm ve son olarak, yukarıdakilerin hiçbiri 
gerçekleştirilemezse yakma veya imha etme anlamına gelir. 

İnşaat sektöründe etkili bir döngüsel ekonomi, bina tasarlamanın yeni yollarını gerektirecektir. 
Bu, “uyarlanabilirlik için tasarım” ve “yapı söküm ve yeniden kullanım için tasarım” olarak 
tanımlanabilir. Binaları uyarlanabilirlik için tasarlamak, onları değişen kullanıcı ihtiyaçlarına ve 
değişen iklime uyum sağlayacak şekilde tasarlamak anlamına gelir.  
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Bütün binalar, yapılarında minimum değişiklikle farklı zamanlarda farklı amaçlara hizmet 
edebilmelidir. Yeniden kullanım için tasarım ise, binaları modüler bir şekilde oluşturmaktan 
geçer. Bu modüler yapılarda ihtiyaç kalmadığında yıkılmak yerine, bunun gibi binalar sökülecek 
ve yeni şekillerde yeniden bir araya getirilecektir. 

İnşaat sektöründe aşırı kaynak tüketimiyle mücadele etmenin temel stratejisi döngüsel ekonomide 
yatmaktadır. Döngüsel bir ekonomide, atık sistem dışında tasarlanır, kaynaklar daha verimli 
kullanılır ve yüksek değerli (tüketim sonrası) malzemeler sürekli olarak yeniden kullanıma alınır. 

Bu çalışma sonucunda döngüsel ekonomiye ilişkin detaylı literatür incelemesine dayalı olarak bir 
dizi öneriler aşağıda verilmiştir. Bunlar: 

1.Türkiye'nin döngüsel ekonomi ile ilgili inşaat sektörüne yönelik yapacak çok işi vardır. 
Türkiye'nin döngüsel projelerin uygulanmasında Türkiye ile AB arasında döngüsel işbirliği 
stratejilerine ihtiyacı vardır. Türkiye'nin döngüsel kapasite ve bilgi birikimi oluşturması 
gerekmektedir.  

2. Türk tedarikçileri ve tedarik zinciri, tedarikçi seçim sürecinde döngüsel ekonomi kriterlerinin 
entegrasyonu yoluyla döngüsel ekonomi uygulamalarını benimsemelidir (standartlar belirli bir 
geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı yüzdesi ve enerji ve su yönetim sistemleri belirleyebilir). 

3. Türk Müteahhitlerin temsilcileri AB düzeyinde mevzuat gelişimini daha iyi anlamak için 
AB'deki döngüsel ekonomi uygulama gruplarına katılmalıdır. 

4. Tedarik sürecinde tasarım, inşaat ve proje teslim aşamalarında döngüsel ekonomi ve 
sürdürülebilirlik bilincini artırılmalıdır. 

5. Tedarik zinciri ile birlikte şantiyelerden ve tasarım ofislerinden veri toplama bilinci 
artırılmalıdır. 

6. İnşa edilen varlıkların döngüselliğini mümkün kılmak için farklı paydaşların tasarım 
beklentileri, tedarik zinciri kapasitesi ve kaynak bulma sorunları konusundaki farkındalığın 
artırılması. 

7. Üniversitelerin döngüsel ekonomi ilkelerini ve uygulamalarını hedefleyen derinlemesine 
müfredatlar geliştirmesi gerekmektedir. 

8. Döngüsel ekonomi ve inşaatta sürdürülebilir kalkınma konusunda bilgi kapasitesi oluşturmak 
için üniversiteler, kamu sektörü ve inşaat sektörü arasındaki ortak araştırma ve geliştirme 
projelerine şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 
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İnşaat Sektörü Proje Yöneticisi Rol ve Becerileri: Bir 
Literatür İncelemesi* 

 

 

Rıfat AKBIYIKLI1, Bilge AKBIYIKLI2 
 
 
ÖZET 

İnşaat sektörü, tasarım, planlama, malzeme üretimi, yapım, tesis yönetimi, tefriş, yıkım ve 
tamiratı kapsayan yapılı çevreyi oluşturan tesislerinin yaşam döngüsü aşamaları içerisinde yer 
almaktadır. İnşaat sektörü proje tabanlı bir sektördür. İnşaat sektörü her ülkede olduğu gibi 
Türkiye’de de çok çeşitli mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilişkisi ve yoğun işgücü kullanımıyla 
ekonomik yapı içinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Bir proje, iş yapmak ve yeni ve faydalı bir 
değişim elde etmek için bir araya getirilmiş geçici bir organizasyondur. İnşaat yönetimi inşaat 
proseslerinin yönetimi eylemi şeklinde özetlenebilir. İnşaat yöneticisi, inşaatın temel kaynaklarını 
yönetir. Genel olarak inşaat proje yönetimi, projelerin misyon odaklı yapılarından dolayı genel 
işletme yönetimden farklılık göstermektedir. Yönetici kendisine verilen kaynaklar arasında 
gerekli koordinasyonu ve iş birliğini sağlayan kişidir. İnşaat sektöründe projeler proje müdürü 
tarafından yönetilir. Bu çalışmanın amacı inşaat projelerinin yönetiminde çok önemli olan proje 
müdürlerinin insan, proses ve diğer kaynakların organizasyon ve yönetimi için ne tür rol ve 
becerilere sahip olmaları gerektiğini bir literatür çalışması ile incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, Organizasyon, Proje Müdürü, Proje Yönetimi. 

 

ABSTRACT 

Role and Skills of the Construction Sector Project Manager: A Literature Review 

The construction industry is included in the life cycle stages of the facilities that create the built 
environment, including design, planning, material production, construction, facility management, 
furnishing, demolition and repair. The construction industry is a project-based industry. The 
construction sector has a special place and importance in the economic structure in Turkey, as 
in every country, with its direct relationship with the production of a wide variety of goods and 
services and the intense use of labour force. A project is a temporary organization put together 
to do business and achieve new and beneficial change. Construction project management can be 
summarized as the management action of construction processes. The construction manager 
manages the basic resources of the construction. In general, construction project management 
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differs from general business management due to the mission-oriented nature of the projects. The 
manager is the person who provides the necessary coordination and cooperation among the 
resources given to him. Projects in the construction industry are managed by the project manager. 
The aim of this study is to examine with a literature survey what kind of roles and skills project 
managers should have for the organization and management of people, processes and other 
resources, which are very important in the management of construction projects. 

Keywords: Construction industry, Organization, Project Manager, Project Management. 

 

GİRİŞ 
İnşaat Sektörü 
İnşaat sektörü içerisinde çok farklı profesyoneller ve yöneticiler yer almaktadır. Ayrıca, birçok 
profesyonel ve yönetici grupları da söz konusudur. 

İnşaat projeleri fizibilite, planlama, tasarım, yapım ve yıkım aşamalarından geçen prosesler 
içerdiğinden her grup bu karmaşık prosesler içerisinde önemli roller ve görevler yerine 
getirmektedir. 

İnşaat sektörünün parçalı yapısının yanı sıra (yani kurumsal yapıya sahip firmaların yanı sıra 
kişisel, küçük ve orta ölçekli firmalar, taşeronluk gibi yapıların varlığı) inşaat profesyonelleri 
arasındaki sorumluluk ayırımı ve bölünmüşlüğü ile meslekler ile müteahhitler arasındaki ayırım 
ve bölünmüşlük de en önemli sektör karakteristiklerini ortaya koymaktadır. Örneğin mimarlar ve 
projeci (statikçi) mühendisler genellikle yüklenici firma dışından bağımsız profesyoneller olarak 
yapım ve teslim sürecine katılmakta ve bağımsız firmalar olarak proje yönetim sürecine dahil 
olmaktadırlar. 

Bu “ayırım” beraberinde yönetim zorlukları yaratmakta ve çok kritik edilen “muhalefet kültürü” 
ortaya çıkarmaktadır. İnşaat sektörü, yapı yığınlarının (alt- ve üst-yapılar) tasarım ve yapımında 
direkt olarak müdahil olan firmalardan oluşmaktadır. İnşaat sektörünün yapısı ve organizasyon 
şekilleri, onun yönetim ve yönetici profesyonellerini de belirlemektedir. 

İnşaat sektörü, tasarım, planlama, malzeme üretimi, yapım, tesis yönetimi, tefriş, yıkım ve 
değiştirmeyi kapsayan yapılı çevreyi oluşturan tesislerinin yaşam döngüsü etapları içerisinde yer 
almaktadır. Sektörün performansı oluşturulan sosyal baskıyı karşılayacak işlevsel bir role sahip 
olup ülkelerin ekonomilerinde her türlü beceriye sahip işgücü istihdamı kapasitesi olması 
nedeniyle önemli bir rol oynamaktadır. 

Bu da sektör üzerine bütün iş görenlerine iyi çalışma şartları sağlanması sorumluluğunu 
yüklemektedir. İnşaat sektörünün ana uğraşlarından biri daha iyi çalışma şartları sağlayarak 
verimliliği artırma yönünde olacaktır. Kısıtlı ekonomik imkânlar ve fakirlik mevcut yapılı 
çevrenin kalitesiyle direk ilgilidir. Genellikle ülkemizde normal standartların altında yaşam 
sürdüren ve kötü binalarda yaşayan insanlarımız işsiz ve az eğitim almış olanlardır. İşsiz ve az 
eğitimli sektör çalışanları sektörün işgücüne dayalı karakteristiği nedeniyle çok önem arz etmekte 
ve işgücü eğitiminin artırılması hem istihdamı artıracak ve hem de yapılı çevre kalitesini 
güçlendirecektir. İnşaat sektörü ayrıca, istihdam ve katma değer sağlaması nedeniyle kırsal kesim 
ekonomisini stabilize ederek ülkelerin bölgesel ekonomik döngülerinin ve ulusal ekonominin 
performansının güçlenmesi için bir enstrümanı olarak da görülebilmektedir. 

İnşaat sektörü yapılı çevre içerisinde daha yaşanabilir ve çalışılabilir şartlar yaratmak 
mecburiyetindedir. Bütün bunlar inşaat sektörünü teknolojik gelişmeler sağlanarak pazar 
oluşturmaya çalışan teknolojiye dayalı bir endüstriden “teknoloji itmeli” bir sektörden stratejisini 
talep odaklı bir endüstri haline dönüştürülmesini mecbur kılmaktadır. Önümüzdeki on yıllarda 
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sektörün amacı performanstan önce sürdürülebilirlik olacaktır. Sektörün yeni başarı kriteri 
müşterilerin bütün ihtiyaçlarını memnun etme kabiliyeti olacağı şeklinde görülmektedir. 

İnşaat sektörü çevreyi korumak ve su, enerji ve hammadde gibi tabii kaynakları korumak için 
öncü bir konuma ve role sahiptir. Ayrıca, bina, konut ve diğer alt-yapı tesislerimizin taşkınlara, 
toprak kaymalarına ve depreme karşı doğru tasarım ve yapım gerçekleştirme sorumluluğu vardır. 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda inşaat sektörü çok kötü durumdadır. En çok ölümlü kaza oranı 
inşaat sektöründe yaşanmaktadır. Gerekli önlemler alınarak bu duruma son verilmesi sektörün 
ajandasındaki en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yapı yönetiminin kapsamı; inşaat sözleşmeleri, yapım metotları ve malzemeleri, imalât, maliyet 
tahmini, maliyet kontrolü, kalite kontrolü ve güvenliktir. Bahsedilen bütün bu nedenlerden inşaat 
sektöründe yönetim çok önem arz etmektedir. 

 

Türkiye’de İnşaat Sektörü 
Makroekonomi açısından bakıldığında inşaat sektörünün önemi, çarpan etkisinden 
kaynaklanarak, kendisine bağlı 250’den fazla sektörü doğrudan etkileme özelliği sayesinde gerek 
büyüme gerekse istihdam üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Son dönemlerde istikrarlı büyüme 
ve istihdam ihtiyacı daha da fazlalaşan ülkemizde inşaat sektörü bir ekonomik araç olarak daha 
da öne çıkmıştır (İNTES Sektör Raporu, 2016 ve 2017). İnşaat sektörünün ülke ekonomisi 
içindeki önemini yorumlamak için; üretim sürecinde ilişkide olduğu alt sektörlerle olan 
bağlantılarını ve bu bağlantıların düzeyini, inşaat sektörünün ve kendisine bağlı alt sektörlerin 
toplam üretim içindeki payını, kendisine bağlı alt sektörlerle beraber istihdam içindeki payını, 
ödemeler dengesi üzerindeki etkisini ve yurtiçi gelire sağladığı faydalarını bilmek gerekir. Bu 
bağlamda sektör, kendisine bağlı birçok alt sektör veya sektörlerin üretimini gerçekleştirdiği mal 
ve hizmetlere talep oluşturması açısından ve Türkiye ekonomisinin büyüme sürecine yaptığı 
katkılardan dolayı lokomotif bir sektör konumundadır. Bu konumda olmasından dolayı önemi ve 
yönetimi çok önem arz etmektedir.  

İnşaat sektörü Türkiye ekonomik gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir ve kendisine girdi 
sağlayan birçok alt sektörün gelişimine de katkıda bulunarak ülkenin istihdam yaratma 
kapasitesini önemli ölçüde etkilemektedir (Harmoni, 2020). 

              
Şekil 1 - Türkiye Toplam İstihdamı                 Şekil 2 - Türk İnşaat Sektörü İstihdamı 

Cinsiyet Oranları (Kaynak: İŞKUR, 2021)       Cinsiyet Oranları (Kaynak: İŞKUR, 2021) 
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2021 yılı İşgücü Piyasası Araştırması kapsamında inşaat sektöründe 121 bin 351 işyeri için veri 
derlenmiş olup, bu işyerlerinde toplam 1 milyon 306 bin 768 çalışan tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamındaki işyerlerinin yüzde 8,6’sı ve çalışanların yüzde 8,8’i inşaat sektöründedir (İŞKUR, 
2021). Sektörde araştırma kapsamına giren işyerlerinde toplam 1 milyon 306 bin 768 çalışan 
tespit edilmiştir. Çalışanların yüzde 89,9’u erkeklerden, yüzde 10,1’i ise kadınlardan 
oluşmaktadır. Araştırma kapsamında bulunan işyerlerinde Türkiye genelinde toplam çalışan 
sayısı 14 milyon 911 bin 962 olarak tespit edilmiş olup, Türkiye genelinde toplam çalışanların 
yüzde 28,1’i kadınlardan oluşmaktadır. İnşaat sektöründe kadınların ağırlığı Türkiye geneline 
göre 18 puan daha azdır. Sektörde çalışan her 10 kişiden yaklaşık olarak 1 tanesi kadındır 
(İŞKUR, 2021). İnşaat sektöründeki çalışanların yüzde 53,4’ü 2-9 arası istihdamlı işyerlerinde 
çalışmaktadır. Çalışanların yüzde 34,4’ü 20+ istihdamlı işyerlerinde ve yüzde 12,2’si 10-19 arası 
istihdamlı işyerlerinde çalışmaktadır. Türkiye genelinde ise 2-9 arası istihdamlı işyerlerindeki 
çalışanların toplam çalışanlar içindeki oranı yüzde 32 iken; 20+ istihdamlı işyerleri için yüzde 
56,1 ve 10-19 istihdamlı işyerleri için yüzde 11,9’dur. Sektörde, Türkiye geneline göre 2-9 
istihdamlı işyerlerinde çalışanların oranı fazladır. 

 
Şekil 3 - Türkiye Genel ve İnşaat Sektörü Çalışan Sayısına Göre İstihdam Dağılım Grafiği 

(Kaynak: İŞKUR, 2021) 
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yatmaktadır. Sektöre bu anlamda girdi sağlayan ve üretim faaliyetlerini inşaat sektöründeki 
gelişmelere göre devam ettiren alt sektörlerin katkısı da hesaplandığında inşaat sektörünün Gayri 
Safi Milli Hâsıla (GSMH) içerisindeki payı %30 seviyelerine yaklaşmaktadır. Ayrıca istihdama 
katkısı %15 seviyelerindedir. İngiltere’de yapılmış bir araştırmaya göre, yeni yapılmış bir konutta 
yaklaşık 150 farklı meslek dalını ilgilendiren 23 bin parça bulunabilmektedir. Hiçbir sektörün 
doğrudan ya da dolaylı olarak bu kadar çok alt sektörü etkileme gücü olmadığı düşünüldüğünde, 
sektörün lokomotif gücünün Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ne kadar önemli olduğu 
görülmektedir (İNTES, 2018).  

İnşaat sektörü Türkiye’nin en önemli iş kollarının başında gelmektedir. Hem yurtiçinde hem de 
yurtdışındaki projelerde sergilenen başarılar, inşaat sektörünü Türkiye ekonomisinin en önemli 
belirleyicilerinden birisi haline getirmiştir. GSYİH içerisindeki doğrudan payı %8 seviyelerine 
yaklaşan inşaat sektörünün kendisine bağlı alt sektörlerle beraber payı %30 seviyelerine ulaşmış 
durumdadır (KPMG, 2017 ve 2018). 
 

Uluslararası Alanda Türk İnşaat Sektörü 
Türk inşaat firmaları uluslararası alanda da artan oranda inşaat işleri yerine getirmiştir. Mesela 
2016 yılı itibarıyla dünyanın en üst 250 uluslararası inşaat firmasının toplam geliri 468.12 milyar 
ABD dolarının %5.5’i Türk inşaat firmaları tarafından yerine getirilmiştir (ENR, 2017). 

ENR (Engineering News Record) öncü uluslararası endüstri dergisi Ağustos 2021 yayında 2021 
verilerine dayandırılarak yayınlanmış olan “Dünya’nın Top 250 Uluslararası İnşaat Firmasu 
Listesinde” 40 Türk firması da yerini almıştır. Bu listede Çin 78 firma ile listenin ilk sırasında yer 
almakta, ABD 41 firma ile ikinci sırasında ve Türkiye ise 40 inşaat firması ile üçüncü sırada 
bulunmaktadır (ENR, 2021). 

 
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YÖNETİM 
İnşaat sektörü çok büyük, geniş coğrafik yayılımlı ve parçalı bir yapıya sahiptir. Sektörü meydana 
getiren bileşenleri özetle aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi özetleyebiliriz (Bowen, 2021). 

 
Şekil 4 - İnşaat Sektörü Bileşenleri (Bowen, 2021’den uyarlanmıştır) 
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Projeler ve Proje Yönetimi 
Proje Yönetimi, işgücü, malzeme, zaman, para, teknoloji ve yönetim kaynaklarını kullanarak 
yapılması gereken işlemleri tanımlama, liderlik, izleme ve tamamlama işlevlerini yerine getirerek, 
belirlenen performans ölçütlerine uygun, belirlenen maliyet çerçevesinde, belirlenen süre 
içerisinde, organizasyonun ana çalışma sistemini bozmadan gerçekleştirilmesi sürecidir. Geçici 
organizasyon yapısı şantiyede kurulur ve proje bitiminde dağılır. İnşaat sektörü proje temelli bir 
sektör olup proje yönetiminin özelliklerinin bilinmesi gerekir. Her inşaat projesi, belirlenen 
maliyet ve belirlenen süre içerisinde teknoloji kullanarak gerçekleştirilir; farklı özellikleri taşır, 
insan gücü, malzeme, zaman, para ve enformasyon teknolojisi kaynakları kullanarak bir 
organizasyon sistemi içerisinde çalışmayı gerektirir. Organizasyonlar, yöneticilerin aksiyonlarına 
temel teşkil edecek bir iskelete veya resmi örgütsel yapı’ ya sahiptirler. Bu yapı, organizasyonun 
değişik kısımlarını ve bu kısımların birbirleri ile nasıl ilişkiler içinde olduğunu gösterir. Yapıdaki 
görevlerin bir tarifini ve bu görev pozisyonlarının nasıl koordine edildiğini verir. Otoritenin 
hiyerarşik ilişkileri, yapının gerekli parçalarını birbirine bağlayarak gösterilmiştir. Organizasyon 
yapısı, organizasyon hedeflerini yerine getirmek için planlanmıştır. Proje yönetiminde, niyet ve 
istekleri hayata geçirmek için amaçlı bir aktiviteye, aksiyona ihtiyaç vardır ve bu da yönetim 
organizasyonu aracılığı ile oluşmaktadır. İşleri organize etmek her şeyden önce aktivite ile 
ilgilidir. Aşağıda belirtilen hususlar için bir süreci teşkil eder: 

a) Aktivitelerin belirlenmesi, gruplandırılması ve yapılandırılması 

b) Aktivitelerin gruplandırılması ve yapılandırılmasından ortaya çıkan rollerin dağıtılması, 
verilmesi 

c) İletişim, karar verme ve sorun çözümü dâhil olmak üzere işin detaylı olarak kural ve 
sistemlerinin tayini 

Yöneticiler, hedef ve amaçlarına en iyi şekilde ulaşabilmek için organizasyon yapıları 
tasarımlamak mecburiyetindedir. Bu organizasyon tasarımları, kendilerini yeni şart ve isteklere 
karşı adapte edebilecek esneklikte olmalıdır. 

 

İnşaat Proje Sistemleri 
1. Projenin Sosyal Sistemi 

İş gücü, bireysel veya takım olarak, teknik sistemin çalıştırılmasında girdileri sağlar. Bu sosyo-
teknik ilişki, Tavistock Enstitüsü tarafından çok geniş çaplı olarak araştırılmış ve Higgin & Jessop 
(1965) tarafından da inşaat projelerine uygulanmıştır.  Tavistock Enstitüsüne göre, bir inşaat 
projesindeki katılımcılar esas itibariyle “kaynak kontrolörleri” olup amaçları, algılamaları ve 
motivasyonlarına (isteklendirmelerine) bağlı olarak kontrolleri altındaki kaynaklarla sağlarlar. 
İnşaat sektörü projelerinde yaygın olan geçici proje takımlarındaki katılımcılar veya takım üyeleri 
seyrek-dokunmuş koalisyon meydana getirirler. Böyle geçici bir yapıda takım üyeleri projeyi 
algılamaları doğrultusunda proje amaçlarından önce kendi amaçlarına daha çok bağlı 
kalacaklardır. Pek çok projedeki sorunların temelinde de bu durum yatmaktadır. Diğer bir faktör 
ise proje ilerledikçe takımların yapısı da yeni gelen ve ayrılan işgücü ile değişmektedir. Bu 
duruma Cyert & March (1963) “değişken çok hedefli koalisyon” adını vermektedir. İnşaat 
projelerinde en çok görülen sorunlar iletişim, koordinasyon, yöneticilik, isteklendirme, zıtlaşma 
(fikir uyuşmazlığı) şeklinde kendini göstermektedir. Geçici takımlar içerisinde bireylerin yarış 
içinde olması ve tartışma ortamının olması, sağlıklı ve yapıcı olduğu sürece faydalıdır. Ancak 
zıtlaşma, problem yaratma ise zararlı olup iyi bir takım ruhu yaratarak ciddi bir idarecilik becerisi 
gerektirmektedir. 
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2. Projenin Yapısal Sistemi  

Proje yapısı, projedeki rollerin, ilişkilerin, sistemlerin ve prosedürlerin yanı sıra proje kültürünün 
kurulmasıdır. Roller, belirli bir projede belirli bireylerin doldurduğu fonksiyonlardır. Bu roller 
hem teknik ve hem de idari parçalar içerir. Katılımcılar arasındaki açık ve net ilişkiler ile sistem 
ve prosedürler, projenin resmi ve gayrı resmi organizasyon yapısının temelini teşkil eder. Projenin 
resmi ve gayrı resmi organizasyonunun yapısı bir “kültür” yaratacaktır. Bu proje yapısının 
“kişiliği” olup alınacak kararlar ve projenin başarısı üzerinde çok etkili olacaktır.  

3. Projenin Yönetim Sistemi 

Bir projeyi yönetmek, izlenmesi ve takip edilmesi gereken birçok farklı yönü ve birçok şeyi içerir. 
Proje görevlerinin belirlenmesi için bir program oluşturmalı, kaynakları atanmalı ve sorunları ve 
riskleri belirleyip izlenmelidir. Bir projenin başarısından proje müdürü sorumludur.  

Bir proje yönetim sistemi, bir projenin farklı yönlerini planlayarak, organize ederek ve yöneterek 
proje başarısı elde edilir. Proje yönetimini tanımlamanın temeli olarak bir "sistem" kavramı 
alınırsa, bu ana sistemi tanımlayan "alt sistemler" aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Cleland,1977): 

(a) Kolaylaştırıcı Organizasyonel Alt Sistem veya Organizasyonel Düzenleme: Proje 
ekiplerini işlevsel yapı üzerine yerleştirmek için kullanılan sistemdir. Ortaya çıkan “matris” 
organizasyonu, belirli projeleri başlatmak ve tamamlamak için kurumsal bir odak noktası 
sağlamayı amaçlayan resmi yetki ve sorumluluk kalıplarını ve kişisel raporlama ilişkilerini 
tanımlar. Böyle bir organizasyon bağlamında birbirini tamamlayan iki organizasyon birimi ortaya 
çıkma eğilimindedir: Proje ekibi ve işlevsel birimler. 

(b) Proje Planlama Alt Sistemi: Projelerin seçimi, proje amaç ve hedeflerinin belirlenmesi 
ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirileceği stratejinin formülasyonu ile ilgilenen alt sistemdir. 
Proje planları, başarılı proje başarısı için hem amaçları hem de araçları belirler. Proje planı, nerede 
bulunursa bulunsun organizasyonel kaynaklara dayanan projeyi desteklemek için kaynakların 
nasıl tahsis edileceği ile ilgilenir. 

(c) Proje Kontrol Alt Sistemi: Proje takvimi, bütçe ve teknik performans için performans 
standartlarının seçimini sağlar. Bu alt sistem, fiili ilerlemeyi planlanan ilerlemeyle karşılaştırmak 
için bilgi geri bildirimi ve gerektiğinde düzeltici eylemin başlatılmasıyla ilgilenir. Bir kontrol alt 
sisteminin mantığı, sonuçları zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmek için proje üzerinde 
çalışmakta olan çeşitli organizasyonel birimlerin izlenmesi ihtiyacından doğar. 

(d)  Proje Yönetimi Bilgi Alt Sistemi: Projelerin etkin kontrolü için gerekli olan bilgi ve 
iletişimi içerir. Bu alt sistem, doğası gereği gayri resmi olabilir- proje katılımcıları ile periyodik 
toplantılardan oluşabilir- veya projede neler olup bittiğine dair sık sık "çıktı" sağlayan resmi bir 
bilgi alma sistemi olabilir. Bu alt sistem, proje ekibi üyelerinin proje yönetiminde kararlar 
almasına ve uygulamasına olanak sağlamaya çalışır. 

(e) Teknikler ve Metodoloji: Bu alt sistem teriminin kullanıldığı anlamda gerçekten bir alt 
sistem değildir. PERT, CPM gibi çizelgeleme teknikleri, modelleme, simülasyon, doğrusal 
programlama, regresyon analizi ve proje kararlarının alınmasında risk ve belirsizlik faktörlerinin 
değerlendirilmesine yardımcı olan bu tür yönetim bilimi teknikleri gibi teknikler ve 
metodolojilerden oluşur. 

(f) Kültürel Ambiyans Alt Sistemi: Kültürel ortamın doğasının çoğu, insanların- sosyal 
grupların- organizasyonda proje yönetiminin yürütülme şekli hakkında nasıl hissettikleri ile 
tanımlanabilir. Sosyal grupların duygusal kalıpları, algıları, tutumları, önyargıları, varsayımları, 
deneyimleri, değerleri, hepsi organizasyonun kültürel ortamını geliştirmeye yarar. Bu ortam, 
insanların nasıl davrandıklarını ve tepki verdiklerini, nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve 
organizasyonda ne söylediklerini etkiler ve bunların hepsi nihayetinde organizasyonda sosyal 
olarak kabul edilebilir davranış olarak kabul edilenleri belirler.  
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Bir organizasyonun kültürel ortamı sadece organizasyona dahil olan kişiler değildir. Proje 
organizasyonu aracılığıyla projede amaçlanan sonucu gerçekleştirmek amacıyla politika, planlar, 
prosedürler ve resmi organizasyonel raporlama ilişkileri yoluyla birleştirilen insanlardır. 
Organizasyonla amaçlanan resmi ilişkiler, organizasyon şemalarında, proje yönetimi 
kılavuzlarında, iş tanımlarında, politikalarda, planlarda, prosedürler gibi belgelerde tanımlanır. 
Bu dokümantasyon, organizasyonda işleri yapmanın “resmi” yolunu belirlemek için 
geliştirilmiştir. 

 

PROJE BAZLI ORGANİZASYONLAR 
“Proje fonksiyonları” ve “Proje bazlı organizasyonel faaliyetler” i anlamaya çalışmadan önce 
“Proje’nin ne olduğunu anlamamız ve tanımlamamız gerekir. Literatürde bir Proje için çok fazla 
tanım bulabiliriz. Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından yayınlanan Proje Yönetimi Bilgi 
Birimi (PMBOK) tarafından verilen kısa ve özlü bir tanım vardır: 

“Proje, benzersiz bir ürün veya hizmet yaratmak için üstlenilen geçici bir çabadır” (PMBOK, 
2000).  

Yaygın olarak atıfta bulunulan bir başka tanım Turner (2009) tarafından verilmiştir. Turner'ın 
tanımı:  

“Nitel ve nicel amaçlarla tanımlanan faydalı değişimi başarmak için belirli bir şartnameye sahip 
benzersiz bir çalışma kapsamını, maliyet ve zaman kısıtlamaları dahilinde üstlenmek için insan, 
finansal ve malzeme kaynaklarının yeni bir şekilde düzenlendiği bir çabadır”.  

Bu kuralcı bir tanımdır. Turner'ın (2009) daha az kuralcı bir tanımı şöyledir: 

“Proje, faydalı değişiklik sağlamak için iş yapmak üzere kaynakların atandığı geçici bir 
organizasyondur”. 

Bir projenin ne olduğu belirlenince akla şu soru geliyor; proje yönetimi nedir? 

Proje yönetimi, vizyon ve konuları proje tanımına dönüştürmekle ilgilidir. Proje tabanlı yönetim, 
gelecekteki durumun başarıyla teslim edildiği yapılandırılmış süreçtir. Cleland ve Kerzner'e 
(1985) göre projenin altında yatan önemli özelliklerden bazıları şunlardır: 

1. Sınırlı bir bütçe ve tamamlanma süresi ile sınırlıdırlar. 

2. Etkili koordinasyon gerektiren çeşitli kaynaklar veya organizasyon üyeleri tarafından 
gerçekleştirilen bir dizi karmaşık ve birbiriyle ilişkili faaliyetlerden oluşurlar. 

3. Açıkça tanımlanmış bir amaca veya ulaşıldığında Proje'nin sonunda ve proje ekibinin 
dağılmasına neden olan bir dizi hedefin gerçekleştirilmesine yöneliktirler. 

4. Bir dereceye kadar, her proje kendine özgüdür, benzersizdir. 

Turner ve Müller (2003) ile Turner ve Keegan (2001) projeleri aşağıdaki gibi 
değerlendirmektedir. Bunlar: 

1) Üretim fonksiyonu olarak (çok sayıda çizim ve plan, projenin girdi ve çıktılarını alıp satan ve 
İşveren’in projeden beklediği faydaları maksimize eden proje müdürü tarafından yönetilir); 

2) Geçici bir organizasyon olarak (Geçici bir organizasyon olarak projeler belirli amaçları elde 
edebilmek ve onun temsilciliğini yapmak için ana organizasyon tarafından kurulur. Ana 
organizasyon, İşveren’in maksimum kârlılık elde edebilmesi için proje müdürünün almış olduğu 
kararları denetleyebilmek amacıyla yapılanması ve iletişim kanalları kurması gereklidir); 
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3) Bir değişim temsilciliği olarak (Ana organizasyonlar projeleri değişim yaratmak için bir araç 
veya temsilci olarak görmektedir. Proje müdürü bu değişim, transformasyon ve değer yaratma 
sürecinde çok önemli bir yere sahiptir).  

4) Kaynak kullanımı temsilciliği olarak (Projeler, değişim yaratmak için kaynakların 
kullanılmasını sağlayacak bir araç ve bir organizasyon şekli olarak kullanılır. Projeler, geçici 
organizasyonlar olduklarından gerekli kaynaklarını her başladıkları zaman yeniden sağlamak 
zorundadırlar. Projeler, organizasyonlardaki değişimi sağlamak için gerekli kaynakların en etkin 
bir şekilde kullandırıldığı şeklinde algılanmaktadır. Proje yönetimi ise “kaynak kontrolörlüğü 
rolünü yerine getirmektedir); 

5) Belirsizlik yönetimi temsilciliği olarak (Belirsizliğin azaltılması projelerin en önemli 
misyonlarından biridir. Bu belirsizlik projenin hem amacı ve hem de yapısı ile ilgilidir). 

Yukarıdaki özellikler, proje tabanlı çalışmayı diğer organizasyonel faaliyet biçimlerinden ayıran 
çekirdeği oluşturur. Yukarıdaki özellikler, projeleri yönetmede önemli ve zorlayıcı özelliklerdir. 

 

Bütçe ve Program Kısıtlamaları: 
Projeler faaliyetlerini sürdürürken iki önemli sınırlama ile karşılaşırlar:  

1. Tamamlanmaları ve teslim edilmeleri için belirli bir süreye, 

2. Sınırlı bir bütçe içinde tamamlanmaları.   

Projeler, belirli bir sorunu çözmeyi amaçlayan geçici girişimlerdir. Proje organizasyonunun 
işlevsel operasyonları, ulaşmayı amaçladıkları hedeflere ulaşana kadar devam eder. Bu hedefler 
tamamlandığında proje sona erer. 

Bütçe ve zaman kısıtlamalarının, proje organizasyonunun sahip olduğu mevcut en iyi (bazen 
iyimser) bilgilere dayanan tahminler olduğunun özellikle belirtilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, 
öngörülemeyen maliyetlere veya olaylara bu tahminler içerisinde hata payı olarak yer vermek 
oldukça olağandır. 

Projeler, amaçlarını, izin verilen süre ve maliyet sınırları dahilinde gerçekleştirir ve dağılırlar. 

 

Karmaşıklık 
Projeler, faaliyetlerin fonksiyonlar arası doğası nedeniyle tipik olarak bir dereceye kadar 
karmaşıklık içerir. Proje bazlı inşaat işinin disiplinler arası doğası, herhangi bir departmanda 
bulunan olağan karmaşıklık seviyelerine çok daha fazlasını ekler. 

İnşaat projeleri, proje ekibinin farklı üyeleri tarafından aynı anda yürütülen birden fazla faaliyet 
nedeniyle genellikle karmaşık ve birbiriyle ilişkili olarak sınıflandırılır. Proje ekibi üyeleri 
genellikle gerilim kaynağı olarak görülen güç ve çatışma sorunları yaşarlar. Bu gerilim kaynakları 
nedeniyle planlanmış görevler, doğru sırayla, zaman ve bütçe ile yerine getirilmezse, tüm proje 
tehlikeye girebilir. 

Sonuç olarak, projenin geçici doğası ve proje yöneticisinin karşılaştığı kendisine verilen güç ve 
takdir yetkisi üzerindeki yönetimin getirdiği sınırlamalarla birleştiğinde, projeyi etkili bir şekilde 
yönetmek imkansızlaşır ve projenin kötü yönetilmesinin temel sorununu oluşturur.  

Proje tabanlı organizasyonun yapısı heterojendir ve insanları farklı görevlere entegre etmek için 
oluşturulacak sistemlere ihtiyaç duyar. Yukarıda bahsedilenlerin ışığı altında proje yöneticisinin 
görevi şu şekilde özetlenebilir: 
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a) Farklı fonksiyonel geçmişlere sahip bir takım ekip üyeleri arasında tutarlı bir çalışma ilişkisi 
kurmak, 

b) Proje faaliyetlerinin etkinliği için bir planlama, çizelgeleme ve kontrol sistemi oluşturmak. 

Proje yöneticileri farklı bir dünyada çalışıyor. Bir inşaat projesindeki problemler geçicidir 
(projeye özel) ve projenin nasıl yapılandırılması ve yürütülmesi gerektiğine ilişkin kuralların iyi 
ve projeye uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Proje yöneticileri, proje bazlı çalışmayı 
karakterize eden kısa süreli riskler ve belirsizliklerle karşılaşırlar. 

 

PROJE YÖNETİMİ NEDİR? 
PMBOK'a (2017) göre proje yönetimi, “proje için paydaş gereksinimlerini karşılamak veya 
aşmak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulanmasıdır”. 

Başarılı bir proje yönetimi, aynı anda hem insan kaynağı ile ilgili ve hem de teknik zorluklar 
içerir.  Ayrıca, günlük bazda ortaya çıkan çatışmalara ve sorunlu alanlara tepki verme esnekliği 
ile birlikte ileri görüşlü bir stratejik bakış açısı gerektirmektedir. Günün sonunda, mesleklerinde 
başarılı olan proje yöneticileri, sürekli olarak en büyük ödül olan projenin başarılı bir şekilde 
tamamlanmasına odaklanmalarını sürdürürken, proje ekipleri ve kişisel hareket özgürlüğü 
üzerindeki kısıtlamalarla başa çıkmayı ve bunları öngörmeyi de öğrenmek durumundadır. 

Proje yönetimi, genel yönetim kavramından “misyon odaklı” yapısı nedeniyle farklılık gösterir. 
İnşaat projeleri, modern yönetim bilgilerinin yanı sıra tasarım ve yapım prosesinin de bilinmesini 
gerektirir. Bir inşaat proje organizasyonu yapım işi misyonunun tamamlanmasını müteakip 
dağılır (Prabhakar, 2009). 

Stuckenbruck (1986)’ya göre ana proje yönetim çerçevesini oluşturan ögeler aşağıdaki gibidir: 

1. Genel Yönetim bilgisi, 

2. Destek Disiplinleri (bilgisayar, istatistik ve olasılık analizleri) 

3. Özel Bilgi Alanları (lineer programlama, regresyon analizleri, yapay sinir ağları ve bulanık 
mantık analizleri, planlama ve programlama teknikleri, vb) 

Turner (2009) proje yönetimini şöyle tanımlar: “Proje yönetimi, vizyon ve projeye ilişkin konuları 
proje tanımına dönüştürmekle ilgilidir. Proje tabanlı yönetim, gelecekteki durumun başarıyla 
teslim edildiği yapılandırılmış süreçtir”.  

 

Proje Ekiplerinin Yapılandırılması 
Proje yönetiminin en zorlu yönlerinden biri, proje ekiplerinin proje bazlı şantiye 
organizasyonunun geri kalanıyla olan ilişkisinde yatmaktadır. Proje bazlı saha organizasyonunun 
çoğu, bir tür standart fonksiyonel yapı kullanır (Pinto ve Rouhiainen, 2001). Bu yapıda, çoğu 
etkinlik bu işlevsel ekipler içinde gerçekleşir. Bu işlevsel görevler, kuruluşun faaliyetlerinin 
gerekli parçaları olarak hareket eder. 

Belirli bir düzeyde heterojenliğe sahip uyumlu bir ekip oluşturmak, en yetenekli proje yöneticileri 
için bile zorlu bir görevdir (Pinto ve Rouiainen, 2001). 

Bir projenin başarılı uygulamalarından sorumlu proje yöneticisi, teknik veya organizasyonel 
nitelikteki sorunların erken uyarı işaretlerinin farkında olmalıdır. Proje yöneticileri ayrıca, 
uygulama başarısı veya başarısızlığı olasılığını belirlemede önemli bir rol oynayabilecek kritik 
başarı faktörleri (CSF'ler) olarak adlandırılan geniş kapsamlı sorunlardan bazılarının farkında 
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olmalıdır. CSF'lerin kullanımı proje yöneticilerine uygulamanın davranışsal ve organizasyonel 
yönlerini değerlendirmede önemli bir araç sunar (Pinto ve Rouiainen, 2001). 

 

Proje Ekibinde Doğru Kişiler 
Projenin nihai başarısını olumlu yönde etkilemek için gerekli teknik ve idari becerilere sahip 
kişilerin işe alınması, seçilmesi ve eğitilmesinin önemi yeterince vurgulanmamaktadır. Bu konuda 
önemli bir soru şu olabilir: “Proje ekibi üyeleri gruba nasıl atanıyor?”. 

Pek çok inşaat projesi organizasyonunda, ekip üyeleri, teknik niteliklere, insan becerilerine veya 
etkin bir şekilde performans gösterecek idari becerilere sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, 
proje ekiplerine tamamen uygunluk esasına göre atanır. Başarılı proje yöneticisi, ortaya 
çıkabilecek teknik sorunların ve zorlukların farkında olmalıdır. Ayrıca, davranışsal ve 
organizasyonel sorunlar genellikle daha yaygındır ve şantiyelerde proje yöneticisinin rolünün 
yerine getirilmesi için bu hususlar ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle, proje ekibi, 
projenin çıktısında çok büyük bir öneme sahiptir. 

Proje, faydalı bir değişiklik elde etmek için iş yapmak üzere kaynakların atandığı geçici bir 
organizasyondur. Proje üzerinde çalışmak için organizasyon genelindeki kaynakların entegre 
edilmesi gerekir. Projede, yönetici ve iş görenler aciliyet ve belirsizlik duygusu altında çalışırlar. 
Çalışanların çabalarını koordine etmek için sağlam ve esnek bir plan ve programın olması 
gereklidir. Bu plan ve program hedefe yönelik ve uygulanabilir olacaktır.  

Proje yönetiminin özü, risk ve belirsizliği yönetmektir. Bir projede, yönetim odağı, faaliyetlerle 
dikey olarak değil, proje süreciyle yatay olarak sürdürülmelidir. Proje teslimini yönetici ve 
çalışanlar yönlendirir. Bunu, projenin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli işlevleri 
yerine getirerek yaparlar. Projeyle ilgili faaliyetler, bir kişi tarafından, bir grup insan tarafından 
tanımlanmış rollere göre yerine getirilmektedir. 

Kolektif bir çalışma çabasını koordine etmek, herhangi bir projenin başarısı için son derece 
önemlidir. Koordinasyonun nasıl gerçekleştiğine bakılmaksızın, destekleyici liderlik modelleri ve 
proje ekipleri ile diğer paydaşlar arasındaki sürekli katılım ve iletişim başarılı sonuçların temelini 
oluşturur. 

Proje başarısına ulaşmanın en önemli parametresi insandır (PMBOK Guide, 2021). 

 

Proje Yönetimi 
Project Management Body of Knowledge PMBOK'a (2017) göre proje yönetimi, "proje için 
paydaş gereksinimlerini karşılamak veya aşmak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin 
uygulanmasıdır". 

Projelerin başarılı yönetimi, aynı anda hem insani hem de teknik bir zorluktur ve uzak görüşlü bir 
stratejik bakış açısı ile günlük olarak ortaya çıkan çatışmalara ve sorunlu alanlara tepki verme 
esnekliği gerektirmektedir. 

 
ORGANİZASYON SİSTEMLERİ 
Projeler, yapıları ve yönetim çerçeveleri aracılığıyla ana kuruluş tarafından dayatılan kısıtlamalar 
dahilinde işlevini yerine getirirler. Etkin ve verimli bir şekilde çalışmak için proje yöneticisinin, 
organizasyon içinde sorumluluk, hesap verebilirlik ve yetkinin nerede olduğunu iyi anlaması 
gerekir.  
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Bu anlayış, proje yöneticisinin projeyi başarılı bir şekilde tamamlamak için gücünü, yetkinliğini, 
liderliğini ve politik yeteneklerini etkin bir şekilde kullanmasına yardımcı olacaktır. Bir inşaat 
proje organizasyonu içindeki birden fazla faktörün etkileşimi, o oluşan sistemde çalışan projeyi 
etkileyen kendine özgü bir sistem yaratmaktadır. Kurulan sistemler, bir proje organizasyonu 
yönetiminin sorumluluğunun temelini teşkil eder (PMBOK, 2017). 

PMBOK (2017) 6. Baskı’ya göre yönetim öğeleri, bir organizasyonda yönetimin temel işlevini 
oluşturan bileşenlerdir ve aşağıdakileri içerir: 

• İşi gerçekleştirmek için özel beceriler ve beceri uygunluğunu kullanarak iş bölümü, 

• İşi yapmak için verilen yetki, 

• İşin yapılması için verilen sorumluluk, 

• Eylem disiplini (otoriteye, kişilere ve kurallara saygı), 

• Emir birliği (herhangi bir eylem için bir kişiye (asta) sadece bir üst emir vermeli), 

• Organizasyonun hedefleri bireysel hedeflerin üzerinde yer alır, 

• Yapılan iş için adil ücret ödenmesi, 

• Kaynakların optimum kullanımı, 

• Açık iletişim kanalı, 

• Çalışma ortamında insanlara adil ve eşit davranılması, 

• Çalışma alanındaki kişilerin güvenliği, 

• Optimum moral. 

Bu yönetim öğelerinin performansı, kuruluş içinde seçilen kişilere atanır. 

 

PROJE MÜDÜRÜ 
Proje tabanlı organizasyonun yapısı heterojendir ve farklı görevlere sahip insanları entegre etmek 
için sistemler oluşturulmasına ihtiyaç duyar. Yukarıdakilerin ışığı altında proje yöneticisinin 
görevi şu şekilde özetlenebilir: 

a. Farklı geçmişlere sahip çok sayıda ekip üyesi arasında tutarlı bir çalışma ilişkisi kurmak, 

b. Proje faaliyetlerinin verimliliği için bir planlama, iş programı ve kontrol sistemi oluşturmak. 

Proje yöneticileri farklı bir dünyada çalışmaktadır. Bir inşaat projesindeki problemler geçicidir 
(özel, spesifik ve kendine özgüdür) ve projenin nasıl yapılandırılması ve yürütülmesi gerektiğine 
ilişkin kurallar şantiyelerde geliştirilmemiştir. Proje yöneticileri, proje bazlı çalışmayı karakterize 
eden türden riskler ve belirsizliklerle karşılaşmaktadırlar. 

Mesleklerinde nihai olarak başarılı olan proje yöneticileri, sürekli olarak proje başarısı olan nihai 
ödüle odaklanmayı sürdürürken, proje ekipleri ve kişisel hareket özgürlüğü üzerindeki 
kısıtlamalarla da başa çıkmayı öğrenmek mecburiyetindedir. 

Buradaki temel soru şudur: Proje yöneticileri için bir projedeki nihai hedef nedir? Başarılı ve 
başarısız bir projenin belirleyicileri nelerdir? Proje müdürü, proje ekibi performansını nasıl 
değerlendirmelidir? 

Herhangi bir deneyimli proje yöneticisi, başarılı bir projeyi zamanında, bütçenin altında ve 
şartnamelere uygun olarak bitirilip teslim edilmiş bir proje olarak tanımlar. Bu, proje yönetiminin 
üçlü kısıtına (tripple constraints) atıfta bulunulan çok yaygın bir tanımdır. Bu nedenle proje 
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yöneticileri, projenin başarısı için işgücünü, süreçleri ve diğer ilgili kaynakların yönetimini nasıl 
yöneteceklerini öğrenmek zorundadırlar. 

 

PROJE MÜDÜRÜNÜN (PM) ROLÜ 
Proje yöneticisi, proje hedeflerine ulaşmak için proje ekibinin liderliğinde kritik bir rol oynar. Bu 
rol proje boyunca açıkça görülmektedir. Birçok proje yöneticisi, başlangıcından kapanışına kadar 
bir projeye dahil olur. Proje yöneticisinin rolü organizasyondan organizasyona değişebilir. 

Proje yönetimi rolü, proje yönetimi süreçlerinin projeye uyacak şekilde uyarlanmasıyla aynı 
şekilde organizasyona uyacak şekilde uyarlanmıştır (PMBOK, 2017) 6. baskı. 

 

Proje Müdürünün (PM) Rolleri: 
1. Proje Müdürü, ekiplerinin proje sonucunu etkileyen ürettiklerinden sorumludur. Proje 
Yöneticisi, ekibin üreteceklerine bütünsel bir bakış açısıyla bakarak bunları planlamak, koordine 
etmek ve tamamlatmalıdır. PM, projenin başarıyla tamamlanması için hem projenin ve hem de 
çalışanın vizyon, misyon ve hedeflerine ilişkin yönetim sergiler. Proje Müdürü, proje hedeflerini 
başarıyla tamamlamaya yönelik çalışan ekiplerinin iletişimini ve motivasyonunu kendi yorumunu 
da katarak sağlamaya çalışır.  

2. Proje Müdürünün, bir projedeki her rolü yerine getirmesi beklenmez. Proje Müdürünün, proje 
yönetimi bilgisine, teknik bilgiye, dinleme-anlama ve deneyime sahip olması gerekir. Proje 
Müdürü, iletişim yoluyla proje ekibine liderlik, planlama ve koordinasyon sağlar. Ayrıca, yazılı 
ve sözlü iletişim sağlar. 

 

Proje Yöneticisinin Tanımı: 
Bir proje yöneticisinin rolü, işlevsel bir yönetici veya operasyon yöneticisinin rolünden farklıdır. 
İşlevsel yönetici, işlevsel bir birim için yönetim gözetimi sağlamaya odaklanır. Operasyon 
yöneticileri, ticari operasyonların verimli olmasını sağlamaktan sorumludur. Proje yöneticisi 
(PM), proje hedeflerine ulaşmaktan sorumlu ekibe liderlik etmek üzere performans gösteren 
kuruluş tarafından atanan kişidir. 

Proje Yöneticisi, proje ekibini proje hedeflerini ve paydaşların beklentilerini karşılamaya 
yönlendirir. Proje yöneticisi, proje üzerindeki birbirine rakip kısıtlamaları mevcut kaynaklarla 
dengelemek için çalışır. Proje Yöneticisi, işveren, ekip üyeleri ve diğer paydaşlar arasındaki 
iletişim rollerini yerine getirir. Bu, projeye yön vermeyi ve başarı vizyonunu içerir. Proje 
yöneticisi, projenin paydaşlarının çatışan ve rekabet eden hedeflerini dengelemek için yumuşak 
beceriler (kişiler arası beceriler ve insanları yönetme becerisi) kullanır. 

 

Proje Yöneticisi Yetkinlikleri: 
Proje Yöneticisi Yetkinlik Geliştirme Çerçevesine “Project Manager Competency Development 
Framework” (PM, 2001 & PMBOK, 2017) göre proje yöneticisi yönetsel yetkinlikleri ve 
becerileri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Teknik Proje Yönetimi 

2. Liderlik 

3. Stratejik ve İş Yönetimi 
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Ek yeterlilik listesi şu şekilde özetlenebilir: 

1. Proje, program ve portföy yönetiminin belirli alanlarıyla ilgili bilgi, beceri ve davranışlar. 

2. Organizasyona yardımcı olmak için bir ekibi yönlendirmek, motive etmek ve organize etmek 
için gereken bilgi, beceri ve davranışlar. 

3. Performansı ve iş sonuçlarını daha iyi artıran sektör ve organizasyona ilişkin bilgi ve uzmanlık. 

En etkili proje yöneticileri olmak için bu üç beceri setinin bir dengesine sahip olmaları 
gerekmektedir. 

 

Proje Yöneticisi Liderlik Becerileri: 
Liderlik becerileri, bir takımı yönlendirme, motive etme ve yönetme becerisini içerir. Bu 
beceriler, müzakere, esneklik, iletişim, problem çözme, eleştirel düşünme ve kişilerarası beceriler 
gibi temel yetenekleri içerebilir. 

Tüm projelerde ortak payda insandır. İnsanlar sayılabilir ama onlar sayı değildir. Proje 
yöneticisinin rolünün büyük bir kısmı insanlarla ilgilenmeyi içerir. Proje yöneticisi, insanların 
davranışlarını ve motivasyonlarını incelemelidir. Liderlik, organizasyonlardaki projelerin başarısı 
için çok önemlidir. 

Proje yöneticileri, proje düzeyinde gerçekten neyin gerekli olduğuna odaklanmak için ekibin 
birlikte çalışmasına rehberlik etmekten sorumludur. Bu, süreçlerin, bilginin ve insanların 
entegrasyonu yoluyla elde edilmektedir. 

Projeler, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmak için üstlenilir ve proje yöneticisi liderlik 
rolünü üstlenmekten sorumludur (Müller & Turner, 2007; Müller & Turner, 2010a & 2010b). 
Crawford (2005), proje yönetimi yeterliliklerinin proje performansı üzerinde büyük bir etkisi 
olduğunu ve bunun sonucunda tüm organizasyonun performansının da etkilenebileceğini 
bildirmektedir. Yönetici, projeyi proje hedeflerine ulaştırmaktan sorumludur. 

Farklı organizasyonlar (Chipulu et. al., 2013) ve farklı proje türleri (Tackey & Carvalho, 2015), 
proje yöneticileri için farklı yetkinlikler gerektirdiğini raporlamışlardır. Çeşitli proje yönetimi 
kurumları, projeleri yönetmek için gerekli yetkinlikleri belirlemek ve geliştirmek için kılavuzlar, 
çerçeveler ve standartlar oluşturmuştur. Bazı örnekler şu şekilde sıralanabilir: 

1. Proje Yönetimi Yetkinlik Gelişimini “Project Management Competency Development” 
(PMCD) oluşturan Proje Yönetimi Enstitüsü “Project Management Institute” (PMI), (PMI, 2007) 

2. Proje Programı ve Portföy Yönetimi (ICB) için Bireysel Yeterlilik Temelini “Individual 
Competence Baseline for Project Programme and Portfolio Management” oluşturan Uluslararası 
Proje Yönetimi Derneği “International Project Management Association” (IPMA), (IPMA, 2015) 

3. APM “Association for Project Management” APM Yetkinlik Çerçevesini “APM Competence 
Framework” (ACF) geliştiren Proje Yönetimi Derneği (APM), (APM, 2015) 

4. Proje Yönetimi için Profesyonel Yeterlilik Standartlarını “Professional Competency Standards 
for Project Management” (PCSPM) geliştiren Avustralya Proje Yönetimi Enstitüsü “Australian 
Institute of Project Management” (AIPM), (AIPM, 2010a ve 2010b). 

Bu standartlara ek olarak, Medina ve Medina (2014) ve Takey & Carvelho (2015) ve doVale, et. 
al (2018), proje yöneticilerinin temel yeterliliklerini incelemişlerdir. 

Proje ne kadar büyük ve karmaşık olursa, genel yönetim işlevi de o kadar kritik hale gelmektedir 
(Udo ve Koppensteiner, 2004). 
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Udo ve Koppensteiner (2004), genel olarak proje yöneticilerinin, projenin genel başarısından 
sorumlu tutuldukları için resmi bir yetkileri olmadığını iddia etmektedir. Proje yöneticileri, her 
birinin kendi beklentileri ve proje başarı kriterleri olan tüm paydaş grupları arasındaki etkileşimi 
yönetmekten sorumludur. Proje yöneticisinin pozisyonu, genel olarak tanımlanmış bir beceri seti 
ve kişilik profili gerektirmektedir. 

 

TÜRKİYE’DE BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİNDE PROJE YÖNETİCİLERİNDE 
ARANAN ÖZELLİKLER 
Özetlenecek olursa, inşaat projeleri proje yöneticileri için belirli bir düzeyde teknik becerilere 
ihtiyaç duyar. Tüm proje teknolojilerinde en iyi olmaları gerekmez ve beklenmez. Proje 
organizasyon şekline bağlı olarak, proje yöneticisi programlanan işe ekip üyeleri ve bu üyelere 
de iş atayacak ve iş ilerlemelerini değerlendirecek ve kontrol edecektir. 

Proje Yöneticisi, proje faaliyetleri için gereken tüm kaynakları planlamalı ve bu kaynakları 
edinmelidir. Proje yöneticisinin iletişim gereksinimleri, ekip üyesinden üst yönetime ve 
tedarikçilerden müşterilere kadar tüm proje paydaşlarını kapsamaktadır. Bu iletişim becerileri, 
fonksiyonel yöneticiler ve kaynak tedarikçileri ile müzakere etmek ve müşterilere teslim 
edilenleri takip etmek için gereklidir. Proje yöneticisinin fonksiyonel bir organizasyon içinde bir 
koordinatör veya bir matris organizasyon içinde yönetici olup olmadığına bakılmaksızın, proje 
yöneticisi resmi ve gayri resmi yetkisiyle sorunları çözmesi beklenecektir. Etkili liderlik sağlamak 
için teknik, idari ve kişilerarası becerilerin bir karışımına sahip olmalıdırlar. Yetki ve sorumluluk 
bir arada verilmezse proje yöneticisi sorunları çözmekte zorlanacaktır.  

Pek çok organizasyon yapısında, Proje Yöneticisinin projeyi tamamlayacak insanlar üzerinde 
doğrudan bir yetkisi olmadığı için, iyi müzakere ve ikna becerileri önemli beceriler olarak 
görülmektedir. Bütün projelerin ortak üç performans hedefi, bütçe hazırlama, program hazırlama, 
izleme ve kontrol becerileri her inşaat proje yöneticisinde olmak gerekmektedir. Proje 
Yöneticisinde olması gereken asgari beceriler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

1. Teknik Beceriler 

2. Kaynak Yönetim Becerileri 

3. Liderlik Becerileri 

4. İletişim Becerileri 

5. Görüşme Becerileri 

6. Müşteri İlişkisi Becerileri 

7. Maliyet Bütçeleme Becerileri 

8. İş Planlama ve Süre Yönetim Becerileri 

Bu görevleri yerine getirirken proje yöneticisi aşağıda şekil 2’de görüldüğü gibi ilişkiler içerisinde 
olmaktadır. 

Proje Yönetiminin ana fonksiyonları ise özetle aşağıda listelenmiştir: 

1. Amaçlara ve yapılacak işi yeterli derecede detaylı bir şekilde tanımlayarak projenin amacını 
yönetmek. 

2. Projedeki insan gücünü (İnsan Kaynaklarını) yönetmek. 

3. Projeyi planlandığı şekilde yürütebilmek için proje katılımcılarını yeterli derecede 
enformasyon sahip kılabilmek için iletişim akışlarını yönetmek. 
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4. İş planlama ve programından şaşmadan süreyi yönetmek. 

5. Proje sonuçlarının tatmin edici olması için kaliteyi yönetmek. 

6. Bütçe içerisinde projenin etkin bir şekilde yürütülmesi için maliyetleri yönetmek. 

 
Şekil 5 - Proje Müdürü İlişkileri 

 

Yukarıda belirtilenlere ilave olarak proje kapatma ve teslim aşamasında proje yöneticilerinden 
beklentiler doruk noktasına ulaşmakta ve çok sıkıntılı bir döneme girilmektedir. Aşağıdakiler 
kendi proje yönetim tecrübelerinden derlenmiştir.  

Yapım işinin en sıkıntılı olan proje teslim ve işi kapatma bölümünde, takım dağılmaya 
başlamadan önce tüm işin tüm yönlerinin ve bileşenlerinin uygun şekilde bitirilmesi ve 
imzalanması gerekir. Yapım ve proje yöneticisi, projenin tüm bölümlerinin gerçekten eksiksiz 
onaylı projesine ve sözleşme şartlarına uygun olduğundan emin olmalıdır. 

Bu aşamada, proje veya saha yöneticisi tüm proje gereksinimlerinin karşılandığını, tüm işlerin 
tamamlandığını ve tüm sözleşme dışı verilen yazılı talimatların yerine getirildiğini kontrol ederek 
onaylayacaktır. Bu, işverene karşı yükümlülüklerin yerine getirildiğinden emin olmak için 
herhangi bir değişiklik talebini gözden geçirme, tüm çalışmaları gözden geçirme ve kesin hesap 
aşamasında bunların dikkate alınıp alınmadığını gözden geçirme zamanıdır. Bunun için: 

 Tüm işlerin orijinal sözleşmede veya sözleşmede belirtildiği gibi 
tamamlandığının belgelenmesi; bir şey eksik, eksik veya doğru yapılmamışsa 
belgelenmesi ve düzeltmek için gerekli adımların atılması gerekir. 

 Yasal gereksinimlerin incelenmesi ve tüm şartların karşılandığından emin olunması 
gerekir. 

 Proje tesliminden önce bunların tamamlandığından emin olmak için tüm değişiklik 
siparişlerin incelenmesi gerekir. 

 Herhangi bir talebin yerine getirildiğinden ve işin teslim edilmeye gerçekten hazır 
olduğundan emin olmak için işverenle yapılmış olan yazışmaların incelenmesi 
gerekir. 

Türkiye’de büyük alt yapı işleri için proje müdürlerinde aranan beceri ve özellikler kendi 
tecrübelerime dayanarak aşağıda özetlenmiştir. 

 Güçlü planlama becerileri 
 İnsan yönetimi becerileri 
 Güçlü problem çözücü 
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 Liderlik özellikleri 
 Proje Yönetimi prensiplerini bilme 
 Müzakere Becerileri 
 Ticari olarak farkındalık (ekonomiklik analizleri) 
 Son teslim tarihlerine kadar riskli ve zor inşaat sahalarında çalışabilme 
 Sözlü Anlatım: Başkalarının anlayabilmesi için konuşma sırasında bilgi ve fikirleri 

iletme yeteneği. 
 Sözlü Anlama: Sözlü sözcükler ve cümleler aracılığıyla sunulan bilgi ve fikirleri 

dinleme ve anlama yeteneği. 
 Problem Duyarlılığı: Bir şeylerin yanlış olduğunu veya muhtemelen ters gideceğini 

söyleyebilme yeteneği. Problemi çözmeyi değil, sadece bir problem olduğunu kabul 
etmeyi içerir. 

 Yazılı Anlama: Yazılı olarak sunulan bilgi ve fikirleri okuma ve anlama yeteneği. 

 

SONUÇ 
İnşaat sektörü küresel ekonomide önemli bir sektör olmasına rağmen, azalan verimlilik, işyeri 
güvenliği ve sözleşmesel uyuşmazlıklar gibi sorunlarla uğraşmaktadır. İnsan unsuru- özellikle 
inşaat proje yöneticileri- bu devam eden sorunların çoğunu çözmenin anahtarıdır. İnşaat proje 
yöneticilerinin performansının kapsamlı bir şekilde anlaşılması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 
için önemlidir. Ayrıca, inşaat proje yöneticilerinin bilgi ve beceri birikimlerinin bilinmesi bu 
yöneticilerin uygun projelerle daha iyi eşleştirmelerine imkân verecektir. Bir proje iyi tasarlanmış 
ve yeterince finanse edilmiş olabilir; kaynakları ve uzmanları oldukça deneyimli olabilir, ancak 
tüm proje katılımcıların çabaları profesyonelce koordine edilmez ve yönetilmezse, proje bütçeyi 
aşabilir, programı karşılayamayabilir veya operasyonel ve teknik kalitede yetersiz kalabilir. Proje 
ne kadar büyük ve karmaşık olursa, proje yönetim işlevi o kadar kritik hale gelir. İnşaat 
sektöründe proje yöneticisi (müdürü) olmadan bir inşaat projesinin yürütülmesi düşünülemez. 

"Proje yöneticisi" veya onun sorumlulukları için üzerinde anlaşmaya varılan tek bir tanım yoktur. 
Görevlerin kapsamı, idarecilikten milyonlarca bütçeli proje yöneticiliğine kadar uzanır. Buna ek 
olarak, birçok şirket proje yöneticisi seçim kriterlerini belirsiz bir şekilde tanımlamakta ve 
genellikle pozisyon için yeterlilikten çok organizasyona uyum sağlamaya odaklanılmaktadır. 
Proje yöneticileri, genel olarak, projenin genel başarısından sorumlu tutulsalar da resmi bir 
yetkiye sahip değildirler. Her biri kendi beklentileri ve proje başarı kriterleri olan tüm paydaş 
grupları arasındaki etkileşimi yönetmekten sorumludurlar. Özetle, proje yöneticisinin pozisyonu, 
genel olarak tanımlanmış bir beceri seti ve kişilik profili gerektirmektedir. 

Farklı Proje Yönetim Organizasyonları farklı proje yöneticisi becerileri tanımlamaktadır.  

Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) üç farklı yetkinlik boyutu tanımlar: bilgi, kişisel ve performans. 
Hem performans yetkinlikleri olarak bilgi hem de Proje Yönetimi Bilgi Kitabı Rehberinde 
(PMBOK Rehberi) açıklanan on proje yönetimi bilgi alanı etrafında düzenlenmiştir. Kişisel 
yeterlilikler 6 alana bölünmüştür: Kişisel yeterlilikler 6 alana bölünmüştür: başarı ve eylem, 
yardımlaşma ve insan hizmeti, etki, yönetsel, bilişsel, kişisel etkinlik. 

Avrupa merkezli Uluslararası Proje Yönetimi Derneği (IPMA), bilgi, deneyim ve kişisel tutumla 
ilgili çeşitli nitelik ve yeterlilikleri değerlendirmektedir. IPMA Yetkinlik Temel Dayanağı (ICB), 
bilgi ve deneyim için 42 temel yetkinliğin yanı sıra kişisel tutum için 8 ve genel izlenim için 10 
yönü tanımlamaktadır. Avustralya Proje Yönetimi Enstitüsü (AIPM), sektörle istişare ederek ve 
Avustralya Ulusal Eğitim Kurumu'nun (ANTA) himayesi altında Proje Yönetimi için Ulusal 
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Yetkinlik Standartlarını (NCSPM) geliştirdi. AIPM, NCSPM için bilgi tabanı olarak PMBOK 
Kılavuzunu benimsemiştir ve on bilgi alanı etrafındaki yetkinlikleri tanımlamıştır. 

Farklı proje yönetimi kuruluşları, belgelendirmeyi proje yönetimi yeterliliğinin bir ölçüsü olarak 
kullanır. Belgelendirme, projeleri yönetmede gösterilen yeteneği ölçmek için bir yöntem olarak 
görülmektedir. Piyasada birkaç proje yönetimi sertifikası bulunmaktadır. 

1. PMI'nin iki sertifika düzeyi vardır- Proje Yönetiminde Sertifikalı Ortak (CAPM) ve Proje 
Yönetimi Uzmanı (PMP). PMP sertifikası, başvuru sahibinin sınava girmeden önce son 6 yılda 
en az üç yıllık benzersiz proje yönetimi deneyimine ve en az 35 saat proje yönetimi eğitimi olmak 
üzere toplamda en az 4500 saatlik proje yönetimi deneyimine sahip olmasını gerektirir. 

2. IPMA'nın dört seviyeli bir sertifika programı vardır- Proje Yönetimi Uygulayıcısı (PMP), 
Kayıtlı Proje Yönetimi Uzmanı (PMP), Sertifikalı Proje Yöneticisi (CPM) ve Sertifikalı Program 
Direktörü (CPD). Sertifikasyon, kanıtlanmış deneyim, öz değerlendirme, resmi sınav, yazılı bir 
proje raporu ve bağımsız bir üçüncü taraf görüşmesinin bir kombinasyonunu içerir. Sertifikasyon 
elde etmek için, her aday proje yönetiminde kabul edilmiş bir anlayış, bilgi ve pratik deneyim 
düzeyi göstermelidir. 

3. Avustralya AIPM sertifikası, RegPM, üç düzeyde mevcuttur- proje ekibi üyesi/proje 
uzmanı (QPP), proje yöneticisi (RPM) ve proje yöneticisi/program yöneticisi (MPD). Adayların, 
üç seviyeden birinde yetkin olduklarını gösteren bir kanıt kayıt defteri derlemesini gerektiren, 
yetkinlik bazlı, işyeri değerlendirme programıdır. 

Proje yönetimindeki farklı roller, farklı yetkinlikler gerektirecektir. Proje yönetimi ortamı, 
değişim, sorumluluklar ve dolayısıyla gerekli bilgi ve beceri seviyeleri ile karakterize 
edildiğinden, sürekli olarak değişime uğramaktadır. Bu nedenle kilit yetkinliklerden biri, her 
durumda esnek ve uyarlanabilir olmaktır. Belgelendirme, bir proje yöneticisini tek başına 
nitelendirmese de adayın kavramlar ve metodolojiler hakkındaki bilgisinin bir göstergesidir. 
Ayrıca adayın mesleğe adanmış olduğunu da göstermektedir. 

McNamara (2003)’ün dediği gibi, “Başarılı proje yöneticileri, bir yargıcın tarafsız adaletini, bir 
diplomatın becerilerini, bir generalin otoritesini ve bir ebeveynin anlayışını gösterme yeteneğine 
sahiptir”. 

Bu çalışma, bir literatür incelemesi vasıtasıyla inşaat proje yöneticileri için gerekli yetkinlikleri 
incelemiştir. 
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Dünyanın ve Türkiye'nin Yenilenebilir Elektrik 
Üretim Planı* 
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ÖZET 

Yenilenebilir kaynakları; -güneş, rüzgâr, hidro, biyoyakıtlar ve diğerleri- daha az karbon salınımı 
yaptıkları için daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin merkezinde yer almaktadır. 
Küresel Covid-19 pandemisi; ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama küresel elektrik üretimini 
etkilemiştir. Covid-19 pandemisi döneminde; fosil yakıt kullanarak enerji üretiminde önemli bir 
düşüş meydana gelirken, yenilenebilir enerji kullanımı -Covid döneminde- küresel boyutta yeni 
bir ivme kazanmıştır. 2020 yılında küresel yenilenebilir elektrik üretimi; öncelikle yeni güneş ve 
rüzgâr enerji santrali yatırımları sayesinde yaklaşık %7 artmıştır. 2020'nin ilk yarısında 13 ülke 
tarafından küresel enerji üretimine yaklaşık 50 GW'lık yeni yenilenebilir kapasite ilavesi 
yapılmıştır. Çin'in 25 GW ulusal güneş PV ihalesi ise Haziran 2020'de sonuçlanmıştır. Pandemi 
döneminde Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya ve Portekiz; güneş PV ve rüzgâr enerji santralleri 
ihalelerini yaparak yeni enerji santral yatırım programlarını tamamlamışlardır. Küresel Covid-
19 pandemisinden dolayı 2022 yılında Türkiye'de elektrik üretim kapasitesine yönelik büyüme 
planlarında rüzgâr ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklı enerji 
santrallerinin kullanılması, başrolde olması hedeflenmektedir. 2050 yılına kadar Küresel Net 
Sıfır Emisyon hedefine ulaşmak için küresel yenilenebilir enerji kullanımı hedefi doğrultusunda 
hala önemli ölçüde yenilenebilir enerji yatırımı yapılması gerekmektedir. Söz konusu hedefe 
ulaşabilmek için; 2040 yılında küresel enerji üretiminde yenilenebilir enerji payının küresel 
elektrik üretiminin %80'inden fazla olması hedeflenmeli ve gerekli adımlar atılmalı, enerji 
yatırımları bu duruma göre yapılmalıdır. Bu çalışmada; ülkemizin BM İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü sorumlulukları çerçevesinde bir elektrik üretim artış 
planlaması yapmayı amaçlayan yeni bir matematiksel model kullanılmış ve ülkemizin 2022-2040 
yılları arasındaki elektrik üretim planı elde edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 
(ETKB) enerji hedefleri ve özel sektörün enerji hedefleri dikkate alınarak, çok kriterli bulanık 
optimizasyon modeli; yeni bir bulanık çok amaçlı programlama (MOP) yöntemi kullanılmıştır. 
Çok amaçlı modelin amaçları; enerji üretiminin enerji maliyetinin minimizasyonu, sera gazı 
emisyonlarının minimizasyonu, ithal edilen enerjinin minimizasyonu, santrallerin verimliliğinin 
maksimize edilmesi ve yenilenebilir kaynakların kullanımının artırılması, santrallerde fosil yakıt 
kullanımının minimizasyonudur. Çalışmada kamu ve özel sektörde çalışan enerji yöneticileri ve 
mühendisleri (KV: DM) ile ülkemizin enerji projeleri hakkında anketler/görüşmeler yapılmıştır. 
Yapılan anketler/görüşmeler sonucunda; ülkemizin elektrik üretim santralleri yatırım planlaması 
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seçiminde kullanılmak üzere 6 ana kriter ve 19 alt kriter belirlenmiştir. Çalışmada elektrik 
üretiminde kullanılan enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıkları ve amaç 
fonksiyonları bulanık AHP ve bulanık TOPSIS yöntemleri kullanılarak hesaplanmıştır. MOP 
matematiksel modeli ile Türkiye'nin yenilenebilir ağırlıklı 2022-2040 yılları arasındaki 18 yıllık 
elektrik üretim planı elde edilmiştir. 2040 yılında Türkiye'nin elektrik üretimindeki yenilenebilir 
enerji kaynaklarının oranı; %25,5'i güneş, %20,7 rüzgar, %17.4 hidro, %11,5 jeotermal, %9,9 
biyokütle olmak üzere yüksek talep senaryosu altında %85 oranına ulaşmıştır. IEA 2040 yılında 
dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı %37 olacağı öngörülmesine rağmen 
çalışma sonucu dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım %44 oranına ulaşmıştır. 
2040 yılına kadar elektrik üretimimizde %80'inden fazlasının yenilenebilir kaynakların 
kullanılmasıyla ülkemiz 2050'e kadar Küresel Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Enerji, Küresel Net Sıfır Emisyon Planı, Elektrik Üretim Planı, 
Yenilenebilir Enerji, Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi, 
Dünya, Türkiye. 

 

ABSTRACT 

World’s and Turkey’s Renewable Power Generation Plan 

Renewables, including hydro, solar, wind, hydro, biofuels and others, are at the center of the 
transition to a less carbon-intensive and more sustainable energy system. Global Covid-19 
slowdown in economic activities and therefore it affects the global power generations. Covid-19 
brought a significant decline in energy generation using fossil fuel, while renewable power gained 
new global momentum during Covid-period. In 2020 global renewable electricity generation rose 
approximately 7%, primarily driven by new solar and wind energy projects/investments that came 
online. 13 countries awarded new renewable capacity addition of approximately 50GW in the 
first half of 2020. China’s national solar PV auction awarded 25 GW in June 2020. In Covid 
period in Europe; Germany, France, Italy and Portugal each completed new energy investments 
via wind and solar PV auctions. Due to the global Covid-19 pandemic, in Turkey it is aimed that 
renewable-based energy sources, especially wind and solar, will play a leading role in energy 
generation capacity growth plan in 2022. Global renewable power deployment still needs to 
expand significantly to meet the Global Net Zero Emissions by 2050 Scenario, i.e. renewable 
share in global energy mix should aim more than 80% of generation by 2040. In this study 
Turkey’s power generation plan between 2022 and 2040 is obtained by using a new mathematical 
model that aims to make a generation expansion planning to have an acceptable level of a 
pollutant in the air considering the UN Framework Convention on Climate Change and Kyoto 
Protocol’s responsibilities of Turkey. The used method is multi-criteria fuzzy optimization model, 
i.e. a new fuzzy multi-objective programming (MOP) method, by considering the energy 
objectives of Turkey’s Ministry of Energy (MoE: MENR) and private sector’s energy targets. The 
multi-objective model aims; energy cost minimization of energy production, minimization of 
greenhouse gases emissions, minimization of the imported energy, maximization of efficiency of 
power plants and usage of renewable resources, minimizing the use of fossil fuels in power plants. 
In the study surveys/interviews were conducted with the energy managers & engineers (DM) 
working in public and private sectors about Turkey’s energy projects. As a result of 
surveys/interviews; 6 main criteria and 19 sub-criteria have been determined for the selection of 
Turkey’s energy projects/resources used in power plants. In the study the weights of the renewable 
energy resources used in power generation and objective functions are determined by fuzzy AHP 
and fuzzy TOPSIS methods are used. By solving MOP mathematical model, Turkey’s 18-years 
power generation plan between the years 2022 and 2040 based on mainly renewable resources 
is obtained, and by 2040 the percentage of renewable energy resources in Turkey’s power 
generation is increased by 85% which includes 25.5% solar energy, 20.7% wind energy, 17.4% 
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hydro energy, 11.5% geothermal, 9.9% biomass under high-demand scenario. Although IEA 
predicts that the usage of the world's renewable energy resources will be 37% in 2040, as a result 
of the study the usage of the world's renewable energy resources has reached 44%. Turkey will 
reach the Global Net Zero Emissions by 2050 Scenario share of more than 80% of its power 
generation by 2040. 

Keywords: COVID-19, Energy, Global Net Zero Emissions Plan, Generation Expansion Plan, 
Renewable Energy, fuzzy AHP, fuzzy TOPSIS, Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Method, 
World, Turkey. 

 

1. GİRİŞ 
Enerji hayatın her alanında çok sık karşımıza çıkmaktadır. Sahip olduğu önemden dolayı, enerji 
üzerindeki mücadeleler artırmaktadır, bu yüzden enerji; dünya politikasının merkezine 
yerleştirmiştir. Enerjiyle ilgili pek çok tanım yapılmıştır. Enerji, bir şeyi yapabilme kabiliyeti 
olarak tanımlanabilir (Energy, 2006). Sürdürülebilir kalkınmanın; ekonomik, çevresel ve sosyal 
boyutları vardır. 

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit, metan, azot gibi 
gazların miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve 
karbon nötr olmasıdır. Net sıfır emisyon hedefi açıklayan ülke sayısı giderek artmasına rağmen, 
Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel emisyonların 2030’a kadar 2010 seviyesine göre yüzde 
16 artacağı hesaplanmıştır. Bu yüzden küresel çapta bir eylem planı ile küresel emisyonlar hızla 
ve acilen düşürülmelidir. Net sıfır emisyon hedefinde, küresel karbon gideriminde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda ülkemiz ve ETKB 
tarafından önemli adımlar atılması gerekmektedir. Söz konusu hedeflere ulaşmak için ilgili 
adımların tanımlanması gereklidir,  dünyanın ve ülkemizin net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 
söz konusu çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan çok-kriterli-karar-verme yöntemi ile literatürde pek çok çalışma (Abilock 
1980, Borges 2003, Chang 1996, Chen et al. 1992, Chen 2001, Deng 1999, Kablan 2004, 
Ghodsypour 1998, Leung 2000, Shukla 2014, Satrovic 2019, İncekara 2018, Incekara 2019, 
İncekara 2020, İncekara 2021) yapılmıştır. 

 
1.1. Türkiye’nin Enerji Potansiyeli/Durumu 
ETKB’ dan alınan verilere göre ülkemizin enerji kaynak potansiyeli Tablo 1’ de özetlenmiştir. 

 

Tablo 1 - Ülkemizin enerji kaynak potansiyeli (ETKB, 2019). 

Enerji Kaynakları Elektrik Üretim Potansiyeli (GWh/year) 
Taşkömürü 11.000 

Linyit 118.000 
Asfaltit ve Bitümlü Şist 16.000 

Hidrolik 140.000 
Rüzgar 144.000 

Jeotermal 15.200 
Biyokütle 93.000 

Güneş 380.000 
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ETKB’ dan alınan verilere göre ülkemizin elektrik üretim miktarı Tablo 2’ de özetlenmiştir. 

 

Tablo 2 - Ülkemizin elektrik üretim miktarı (ETKB, 2022). 

Yıl Elektrik Üretim Miktarı (GWh) 
2014 251.963 
2015 261.783 
2016 273.387 
2017 294.912 
2018 300.109 
2019 303.674 
2020 290.811 
2021 327.729 

 

1.1.1. Ülkemizin Enerji Talebi 

Türkiye'de 2021'de 327,7 milyar kilovatsaate çıkmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
enerji talep artışı tahminlerine göre 2023 yılına kadar yüksek talep senaryosunda % 7,5, düşük 
talep senaryosunda % 6,5 artacağı; 2023-2030 yılları arasında ise yüksek talep senaryosunda % 
3,6, düşük talep senaryosunda % 2,5 artacağı öngörülmüştür. Bu kapsamda 2040 yılın yüksek 
talep senaryosunda tüketimimiz 795 Milyar kWh, düşük talep senaryosunda kurulu gücümüz 735 
Milyar kWh a ulaşması beklenmektedir. 

 

1.2. Dünyanın Enerji Talebi 
Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 2020 yılında Dünya Enerji Görünümü Raporu‘na göre, 2040 
yılında küresel elektrik talebi, her yıl yüzde 2 büyüyerek, 39 milyar 47 milyon megavat-saate 
ulaşacak. IEA göre üretimde fosil yakıtların payı yüzde 52‘ye gerilerken, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı yaklaşık yüzde 37‘ye ulaşacağı öngörülmektedir. IEA 2040 yılında 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 14 milyar 271 milyon megavatsaat elektrik üretileceği 
öngörmektedir. Yenilenebilir kaynaklardan en çok üretim 6 milyar 230 milyon megavatsaatle 
hidroelektrik santrallerinden sağlanacağını öngörmektedir. Bunu 3 milyar 881 milyon 
megavatsaatle rüzgar enerjisi ve 2 milyar 391 milyon megavatsaatle güneş enerjisi izleyeceğini 
öngörmektedir. IEA göre 2040 yılında dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı 
şu şekildedir: %15,96 hidro, %9,94 rüzgar, %6,12 güneş olacağı öngörmektedir. 

 

1.3. Net Sıfır Emisyon 
Mevcut insan kaynaklı sera gazı emisyonları, atmosferdeki sera gazlarının giderilmesi (karbon 
giderimi olarak da bilinen bir işlem) ile dengelendiğinde net sıfır emisyon hedefini 
yakalayabileceğiz. Her şeyden önce, fosil yakıtlı araçlar ve fabrikaların sebep olduğu insan 
kaynaklı emisyonlar mümkün olduğu kadar sıfıra indirgenmelidir. Mevcut sera gazları, örneğin 
ormanları onararak veya doğrudan hava yakalama ve depolama teknolojisi ile eşdeğer miktarda 
karbon giderimi ile dengelenebilir. Net sıfır emisyon kavramı ‘‘iklim nötrlük (climate 
neutrality)’’ ile benzerlik göstermektedir. 

Net sıfır emisyon, insan faaliyeti nedeniyle atmosfere salınan karbondioksit, metan, azot gibi 
gazların miktarının yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla dengelenmesi ve 
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karbon nötr olmasıdır. Net sıfır emisyon kavramı ilk olarak 2015’te imzalanan Paris 
Anlaşması’nda (BM tarafından düzenlenen) kullanılmaya başlanmıştır, İsveç 2017’de, 2045’te 
karbon nötr olma taahhüdünde bulunan ilk ülke olmuştur. Paris Anlaşması kapsamında küresel 
sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için verilen taahhütler kapsamında net sıfır emisyona 
ulaşmayı hedefleyen ülke sayısı giderek artış göstermiştir. 

Yaklaşık 200 ülkeden 25 bin delegenin katılımının beklendiği ve 31 Ekim-12 Kasım 2021'de 
İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)  26. 
Taraflar Konferansı (COP26) öncesi ise net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan ve bu hedefi 
açıklayan 135 ülke vardır. 

Climate Watch verilerine göre, BMİDÇS’nin imzacısı 197 ülkeden, Avrupa Birliği, Kanada ve 
Birleşik Krallık’ın içinde bulunduğu 12 taraf net sıfır emisyon taahhütlerini kanunlaştırırken, 
ABD, Brezilya ve Avustralya’nın aralarında bulunduğu 32 taraf ülke ise net sıfır hedefini enerji 
politikası haline getirmiştir. COP26’ da aralarında Türkiye, Arjantin, Çin, Rusya, Suudi 
Arabistan’ın bulunduğu 16 imzacı ülkenin ise net sıfır emisyon hedefi siyasi taahhüt olarak 
açıklanmıştır. 

Paris Anlaşması kapsamında, ülkeler ısınmayı 2°C’nin altında ve ideal olarak da 1,5°C ile 
sınırlamayı kabul etmiştir. Dünya geneline yayılmış olan iklim etkileri, sadece 1,1°C’lik 
ısınmayla bile buzulların erimesi, yıkıcı ısı dalgalarının ve sert fırtınaların gerçekleşmesi ile 
birlikte, sıcaklık artışının en az 1,5°C düşürülmesi acilen gerekmektedir. Son araştırma, Paris 
Anlaşması sıcaklık hedeflerine ulaşmak için dünyanın net sıfır emisyona aşağıdaki zaman 
dilimlerinde ulaşması gerektiğini göstermektedir. 

- Isınmayı 1,5°C’ye kadar sınırlayan senaryoda; karbondioksit (CO2) ortalama olarak 2050 
(hedefi az aşan veya hiç aşmayan senaryolarda) ile 2052 (sıcaklık artışının düşürülmeden önce 
1,5°C’nin üzerine çıktığı, hedefin çok aşıldığı senaryolarda) yılları arasında net sıfıra ulaşır. 
Toplam sera gazı emisyonları ise 2063 ile 2068 arasında net sıfıra ulaşmaktadır. 

- Isınmanın 2°C’ye vardığı senaryolarda ise; CO2 ortalama olarak 2070 (2°C’ye kadar olan 
ısınmanın sınırlandırılma olasılığının %66’dan fazla olduğu senaryolarda) ile 2085 (%50-66 
arası olasılık) yılları arasında net sıfıra ulaşır. Toplam sera gazı emisyonları ise yüzyılın 
sonuna doğru net sıfıra ulaşmaktadır. 

Paris Anlaşması’nın kabul edilmesinden sonra tarafların Hükümetler Arası İklim Değişikliği 
Paneline (IPCC) verdikleri görev sonucunda 2018 yılında IPCC’nin 1,5 Derece Özel Raporu 
yayımlanmıştır. Rapora göre sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamak hayati önem taşır ve bu 
hedefi gerçekleştirebilmek için küresel emisyonları 2030’da 2010 seviyesinin %45 altına 
indirmek ve 2050’de sıfırlamak gerekmektedir. IPCC’nin 1,5°C Küresel Isınma Özel Raporu, 
dünyanın net sıfır emisyona 10 yıl erken, yani 2040’a kadar ulaşması durumunda, ısınmayı 
1,5°C’ye kadar sınırlandırma şansının oldukça yüksek olduğunu tespit edilmiştir. 

Dünya çağında enerji ve emisyon politikalarının, teknoloji ve davranış biçiminin bir değişim 
geçirmesi gerekmektedir. Örneğin, 1,5°C için yapılan projeksiyonlarda 2050 yılına kadar 
elektriğin %75-80’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması beklenmektedir. Enerji 
verimliliği ve yakıt değiştirmeye yönelik önlemler ulaştırma sektörü için de kritik öneme sahiptir. 
Gıda üretiminde verimliliği artırmak, yemek yeme alışkanlarını değiştirmek, ormanların tahrip 
edilmesini durdurmak, vasfını yitirmiş arazileri onarmak ve gıda kaybını ve israfını azaltmak da 
emisyonları azaltmada önemli bir potansiyele sahiptir. Isınmayı 1,5°C ile sınırlandırmak için 
gerekli olan yapısal ve ekonomik geçişin, özellikle yüksek karbonlu sanayiler için ele alınması 
gerekmektedir. 

Bunlara ek olarak, karbon giderimine yatırım yapılması gerekmektedir. BMİDÇS tarafından 
1,5°C hedefini başarmak için değerlendirilen farklı yollar, farklı seviyelerde karbon giderimine 
dayanmaktadır. CO2’nin atmosferden kaldırılması, havacılık gibi sıfır emisyona ulaşmanın daha 
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zor olduğu sektörlerden kaynaklanan emisyonları telafi etmek için gerekli olacaktır. Karbon 
giderimi, kara kökenli yaklaşımlar (ormanların onarılması ve toprağın karbon alımının arttırılması 
gibi) ve teknolojik yaklaşımlarla (doğrudan hava yakalama ve depolama veya madenleştirme 
gibi) gerçekleştirilebilecektir. Küresel karbon gideriminde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı çok önemli bir rol oynamaktadır. 

Net Sıfır Senaryosu’nda; 2050’de Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda emisyonları azaltmak 
için gerekli enerji politikalarının, -yenilenebilir enerji politikalarının-, izlenmesi durumunda, , 
ülkemiz söz konusu hedeflere ulaşacaktır. Elektrik sektöründe yenilenebilir enerjinin payını 
artırılmalı ve fosil yakıtların payı azaltılmalıdır. İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’e göre (İPM, 
2021); Net Sıfır Senaryosuna erişmek için yenilenebilir enerji potansiyeli özellikle rüzgâr ve 
güneş için en üst düzeyde ve mümkün olduğu kadar hızlı kullanılmalıdır. Kömür; elektrik 
üretiminden 2035’te büyük ölçüde çıkartılmalı, doğal gaz ise 2050’de çok düşük kapasiteye 
indirilmelidir, böylece elektrik sektörü 2050’ye kadar büyük ölçüde karbonsuzlaşacaktır. Net Sıfır 
Senaryosu’nda yenilenebilir kaynak kullanımı büyük bir hızla artmaktadır. Baz Senaryo’da 
2018’de 7,5 GW olan ve 2040’lara kadar hızla artan rüzgâr kurulu gücünün daha sonra 2070’e 
kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’nin rüzgâr enerjisi potansiyeli 
olarak verilen 48 GW’de sabit kalmaktadır. Rüzgâr kurulu gücü Net Sıfır Senaryosu’nda artmaya 
devam etmekte ve 2050’de 62 GW’yi geçerek, elektrik üretimi 2018’de 20 TWh’den 2030’da 90 
TWh’ye, 2050’de 146 TWh’ye çıkmaktadır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 
Çalışmada ülkemizin 2023 enerji hedefleri ile enerji verimliliğini dikkate alan, kesintisiz, çevreci, 
ülkemizin enerji üretim maliyetinin düşürülmesini hedefleyen 2040 yılına kadar (uzun dönemli), 
çok kriterli bir enerji optimizasyon probleminin çözümü için bir matematiksel model (MOP) 
geliştirilmiştir. MOP matematiksel modeli ile Türkiye'nin yenilenebilir ağırlıklı 2022-2040 yılları 
arasındaki 18 yıllık yenilenebilir ağırlıklı elektrik üretim planı elde edilmiştir. 

 

3. HESAP YÖNTEMİ 
Günümüz dünyası karmaşık olup karmaşıklıktan dolayı belirsizlik bulunmaktadır. Çağımızda 
karar vermemiz gereken pek çok olayda tam bir karara varamadığımızdan kesin kararımızı 
söyleyemediğimizden dolayı günlük hayatımızda her zaman bir belirsizlik vardır. Bu yüzden 
günümüzde karar verme sürecine çok sık bulanık mantık teorisi kullanılmaktadır. Bulanık mantık; 
karar vermemizdeki belirsizlik, karmaşıklık ve kesin karar verilemeyişimizi dilsel ifadeler 
sayesinde tutarlı, doğru kararlar vermeyi sağlayan bir mekanizmadır. 

 

3.1. BMT-Bulanık Mantık Teorisi 
BMT 1965 yılında ilk Zadeh’in çalışması ile literatüre girmiştir. Zadeh (1965) bulanık kümeler 
teorisi ile teorinin temel kavramları, klasik kümelerdeki bazı özellikleri bulanık kümelerde 
uygulayacak (her elemanına 0 ile 1 arasında değişen üyelik derecesi atayan bir üyelik 
fonksiyonuyla/sistemiyle tanımlanan küme) şekilde tanımlayan bir çalışma yapmıştır(Incekara, 
2019). BMT; günümüzde günlük hayatımızda karşılaştığımız problemlerin yaklaşık olarak 
modellenmesini ve matematiksel olarak karmaşık olmayan çözümler ile problemin çözülmesini 
hedeflenmiştir. BMT; Karar Vericiler (KV) vasıtasıyla problemin değerlendirilmesini dilsel 
değişkenler ile çözüm sürecine dâhil edilerek, çok-kriterli-karar-verme (ÇKKV) problemlerinde 
çok sık karşılaşılan belirsizlikleri modelleyerek/çözümleyerek problemin çözümünü 
sağlamaktadır (İncekara, 2018). 
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3.1.1. BAHP-Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi  

BAHP; Karar Vericiler dilsel değişkenler vasıtasıyla karşılaşılan ÇKKV probleminin 
belirsizliklerini değerlendirerek/giderilerek, problemin çözümü için katkı sağlayan bir yöntem 
olan AHP’nin avantajlarını (Saaty, 2008) içeren bir yöntemdir. 

Zadeh ile kullanılmayan başlayan BMT yöntemi; günümüzde çok sık kullanılmaktadır. BAHP 
yöntemi ile literatürde (Klir, 1995; Buckley, 1985, Chen vd, 1992; Chan vd, 2007; Wang, 2015; 
Chen, 2001; Kumar, vd, 2016; Satrovic, 2018; Shukla, 2014; Incekara, 2019; Incekara, 2020; 
Incekara, 2018; Incekara, 2021) pek çok çalışma yapılmıştır. Tablo 3 ile çalışmada, problemin 
çözümünde kullanılan dilsel ifadeler için kullanılan üçgen bulanık sayılar ve ilgili ters bulanık 
sayıları sunulmuştur. 

 
Tablo 3 - BAHP yöntemi: Dilsel ifadeler,  Bulanık Sayılar ve Ters Bulanık Sayılar 

Çalışmada Kullanılan Dilsel 
ifadeler 

BAHP Kullanılan 
Bulanık Sayılar 

BAHP Kullanılan Ters 
Bulanık Sayılar 

EÖ:Eşit Önem [1,1,3] [1/3,1,1] 
BDÖ:Biraz Daha Önemli [1,3,5] [1/5,1/3,1] 
OÖ:Oldukça Önemli [3,5,7] [1/7,1/5,1/3] 
ÇÖ:Çok Önemli [5,7,9] [1/9,1/7,1/5] 
SDÖ:Son Derece Önemli [7,9,9] [1/9,1/9,1/7] 

 
Günümüzde karar problemleri pek çok belirsizlikleri içermektedir; belirsizlik durumu altında 
BAHP yöntemi, AHP yöntemine göre sonuçları daha güvenilirdir. BAHP ile bireysel kararlar ile 
grup kararları vermek için çok uygun bir yöntemdir. 1996 yılında Chang üçgen bulanık sayılarla 
karşılaştırmaların yapay mertebe değerleri hesaplamasına dayanan BAHP modelini ortaya 
koymuş olup günümüzde literatürde en çok tercih edilen/kullanılan Bulanık yöntemlerden biridir. 

Çalışmada kullanılan Bulanık AHP yöntemi adımları aşağıda özetlenmiştir (İncekara 2020). 

K = {k1, k2,…,kp} nesne seti ve L = {l1, l2,…,lr} amaç seti; her amaç için “r ölçüde” analiz 
yapılmıştır. 

X1
hi, X2

hi,…, Xr
hi      (i=1,2,…,p; j=1,2,…r) (1) 

Burada, tüm 𝑋   (i=1,2,…,r) bulanık sayılar olup i. için ilgili bulanık sentetik mertebesi formül 
(2) ile gösterilmiştir. 

Si = ∑ 𝑋  ⊗   ∑ ∑ 𝑋 -1
  (2) 

X1  ≥ X’nin olabilirlik derecesi formül (3) ile gösterilmiştir. 

B (X1  ≥ X2 ) = supk ≥ t  [min(μX1 (k), μX2 (t))] (3) 

h ≥ t ve μX1 (k) =  μX2 (t) durumunu sağlayan  (k, t) gibi bir çift varsa;  B (X1  ≥ X2 ) = 1’dir.  X1  
ve  X2; konveks bulanık sayılardır; 

X1  ≥ X2  ;  B (X1  ≥ X2 ) = μX1 (e) (4) 
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Burada e, μX1 ve μX2 arasında en yüksek kesişim noktası E’nin ordinatıdır. 

X1 = (a1, b1, c1) ve X2 = (a2, b2, c2) olduğunda; E’nin ordinatı Denklem (5) ile hesaplanır. 

B (X2  ≥ X1 ) = ( ) ( ) (5) 

X1 ve X2’nin karşılaştırılmasının yapılabilmesi için B (X1  ≥ X2 ) ve B (X2  ≥ X1 ) değerlerine 
ihtiyaç vardır. 

B (X  ≥ X1, X2,…, Xf) = B [(X  ≥  X1)]ve [(X  ≥  X2)]      
         ve…ve [(X  ≥  Xf)] 

     = min B (X  ≥ Xi),   (i=1,2,3,…,f)  (6) 

d’(Ai) =  min B (Si ≥ Sf) ve k = 1,2,3,…,v; f ≠ i ağırlık vektörü Denklem (7) ile gösterilmiştir. 

W´ = (d´(Z1), d´(Z2), …, d’(Zf))T (7) 

“W” bulanık olmayan bir sayı olup; normalize ağırlık vektörü Denklem (8) ile gösterilmiştir: 

W = (d(Z1), d(Z2), …, d(Zi))T (i= 1,2,…,f) (8) 

 

3.1.2. BTOPSIS-Bulanık TOPSIS Yöntemi  

1981 yılında Hwang ve Yoon geliştirmiş olduğu TOPSIS (The Technique for Order of Preference 
by Similarity to Ideal Solution) yönteminin temelinde; karar noktalarının pozitif ve negatif ideal 
çözüme ne kadar yakın/uzak olduğunun belirlenmesi ve karar noktalarının kendi içinde sıralama 
yapılmasını içermektedir (Chen, 2000). Pİ-pozitif ideal çözümde karar noktalarının problemin 
çözümünde yaklaşması istenen hedefleri, Nİ-negatif ideal çözüm ise problemin çözümünde 
uzaklaşılması gereken hedefleri belirtmektedir. TOPSIS yönteminde Pİ-pozitif ideal çözüm “1”, 
Nİ-negatif ideal çözüm ise “0” değeri ile gösterilir.  Problemin çözümünde; karar noktaları “1” 
ile “0” değerleri arasında değerler alır(Incekara, 2019). TOPSIS yönteminde; ideal çözüm/hedef 
faydayı maksimize eden maliyeti minimum yapan çözüm olup problemin çözümünde 
alternatiflerin Pİ-pozitif ideal çözüm ile Nİ-negatif ideal çözüm değerlerine yakınlık katsayısı (H) 
hesaplanarak, alternatiflerin H’a yakınlığına göre sıralanır. 

 

Tablo 4 - BTOPSIS yöntemi: Dilsel ifadeler,  Bulanık Sayılar ve Ters Bulanık Sayılar (Chen, 
2000) 

Çalışmada Kullanılan Sözel 
Değişkenler 

Çalışmada Kullanılan Üçgen Bulanık 
Sayılar 

ÇK:Çok Kötü [0,0,1] 
K:Kötü [0,1,3] 
BK:Biraz Kötü [1,3,5] 
O:Orta [3,5,7] 
Bİ:Biraz İyi [5,7,9] 
İ:İyi [7,9,10] 
Çİ:Çok İyi [9,10,10] 
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BTOPSIS yöntemi literatürde ilk kez Chen (2000) tarafından kullanmıştır. BTOPSIS yönteminde 
Karar Vericiler (KVler), problemin karar kriterleri ile problemin çözüm alternatifleri ile ilgili 
değerlendirmeleri Tablo 6.’da yer alan dilsel ifadeler kullanarak yapmıştır. Bulanık TOPSIS 
yönteminde KVler kriterleri ve alternatifleri değerlendirmeleri bulanık sayılara dönüştürülerek 
alternatiflerin H değerleri (yakınlık katsayısı) hesaplanır, bu sayede problemin alternatifleri 
sıralanır ve problemin çözümü ortaya çıkar. Chen tarafından önerilen ve çalışmada problemin 
alternatiflerinin KV’ler tarafından değerlendirilmesinde kullanılan dilsel ifadeler ile buna karşılık 
gelen bulanık sayılar Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Çalışmada kullanılan Bulanık TOPSIS yöntemi adımları aşağıda özetlenmiştir (İncekara 2020). w  için j nci karar kriterlerinin önem ağırlığı formül (9) ile gösterilmiştir. 𝑤  =   [ 𝑤   𝑤     𝑤  ] (9) X  nın i nci önem ağırlığı formül (10) ile gösterilmiştir: 𝑋  =   [ 𝑋   𝑋     𝑋  ] (10) 

Çok kriterli bir karar verme problemi formül (11) ile gösterilmiştir: 

𝐷  = 
x ⋯ x⋮ ⋱ ⋮x ⋯ x  ,  𝑊 = [𝑤 , 𝑤 … 𝑤 ]  (11) 

Burada 𝑥  ve 𝑤   dilsel değişkenlerdir. A1, A2, A3….Am, alternatifler, C1, C2, C3….Cn karar 
kriterleri gösterir. Burada 𝑊  bulanık matrisi ifade etmektedir, bulanık sayılar ise 𝑥  = (aij, bij, cij) 
ve 𝑤   = (wj1, wj2, wj3) dir. Bulanık karar matrisi oluşturulur, sonrasında formül (12) ile gösteren 
normalize edilmiş karar matrisi (bulanık) elde edilir: 𝑁  = [𝑛 ij]pxr i=1,2, …,p    j=1,2, …,r  (12) 

Normalize edilmiş karar matrisi (bulanık) hesaplanması; formül (13 ve 14) ile gösterilmiştir. 𝑛 ij = ( ∗ , ∗ , ∗),    𝑐  = max cij (13) 

𝑛 ij = ( , , ),   𝑎  = min aij (14) 

Formülden de görüleceği gibi normalize edilmiş karar matrisinde (bulanık); bulanık sayı değerleri 
[0,1] aralığındadır. Kriterlerin önem ağırlığı ile 𝑉  = [𝑣 ij]mxn şeklinde gösterilen (weighted) 
ağırlıklandırılarak normalize edilmiş karar matrisi hesaplanır (formül (8) ile). 𝑣 ij = 𝑛 ij . 𝑤 j (15) 𝑉 matrisi hesabı; formül (16) ile gösterilmiştir. 

𝑉  = 
w n ⋯ w n⋮ ⋱ ⋮w n ⋯ w n   (16) 
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𝑉 matrisinin hesabından sonra pozitif ideal çözüm (bulanık) A+ ile negatif ideal çözüm (bulanık) 
A- hesaplanır: 

A+ = {𝑣 , 𝑣 ,… 𝑣 }  

A- = {𝑣 , 𝑣 ,… 𝑣 }, 𝑣∗ = maxi {𝑣 } ve 𝑣  = mini {𝑣 } (17) 

i=1,2,3.....p ve  j=1,2,3 ......r 

ile hesaplanır. Formül (17) ile hesaplanan A+ ve A- dan sonra d uzaklıkların formül (18 ve 19) ile 
hesabı yapılır. 𝑑  = ∑ 𝑑 𝑣 , 𝑣 ; i=1,2, …p (18) 𝑑  = ∑ 𝑑(𝑣 , 𝑣 ); i=1,2, …p (19) 

Vertex metodu kullanılarak ideal çözüme yakınlıkları hesaplanır. İki üçgen bulanık sayı olan 𝐴=(𝑎1,𝑎2,𝑎3) ve 𝐵=(𝑏1,𝑏2,𝑏3) arasındaki uzaklık(d) hesaplanması; formül (20) ile gösterilmiştir. 

𝑑 (𝑎, 𝑏) = [(𝑎₁ − 𝑏₁)2 + (𝑎₂ − 𝑏₂)2 + (𝑎₃ − 𝑏₃)2 

 (20) 

Alternatifler arasında karşılaştırma yapılabilmesi için yakınlık katsayıları(CC) hesaplanması; 
formül (21) ile gösterilmiştir (Chen et al. 2006). 

CCi = ∗   (21) 

Alternatifler için yakınlık katsayısı CCi değerlerine göre sıralanarak karar verilir. 

 

4. UYGULAMA VE BULGULAR 
Çalışmada problemin çözümünde; BAHP ve BTOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. Enerji 
sektöründe çalışan enerji uzmanları Karar Vericiler (KV’ler) ile bir anket çalışması yapılarak, 
sonrasında KV’ler ile görüşme/değerlendirme yapılmıştır. Böylece enerji sektörünün enerji 
konusunda beklentileri değerlendirilmiştir. Problemin çözümünde/karar vermede etkili olan 
kriterlerin önem ağırlıkları BAHP ile belirlenmiştir. Problemin çözümünde alternatiflerin 
sıralanması BTOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada belirlenen kriterler/alt kriterler için 
enerji sektöründe çalışan enerji uzmanı, müdür ve yönetici görevinde 23 kişi ile görüşülmüş olup 
KV’ler ile yapılan görüşmeler sonrasında problemin kriterleri ile alt kriterleri (6 ana kriter ile 19 
alt kriter) belirlenmiştir. Sonrasında enerji sektöründe çalışan enerji uzmanı 39 kişiye bir anket 
çalışması düzenlenmiştir. Çalışmada faktörlerin/kriterlerin ağırlıkları BAHP yöntemi kullanılarak 
belirlenmiş olup sıralaması ise BTOPSIS yöntemi ile belirlenmiştir. 

BAHP ve BTOPSIS yöntemleri kullanılarak KV’ler vasıtasıyla anketler hazırlanmış, KV’ler ile 
görüşülerek konu değerlendirilmiş, enerji sektöründe çalışan enerji uzmanları 2040 yılında 
dünyanın ve Türkiye'nin elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı 
hesaplanmıştır. Değerlendirme KV’ler ile bir anket çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir, anket 
çalışmasında kamuda ve özel sektörde çalışan enerji uzmanlarıyla (KV) mülakatlar yapılmıştır. 
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Tablo 3’de verilen bulanık ikili karşılaştırma ölçeği kullanılarak enerji sektöründe enerji uzmanı 
olan karar vericilerin yaptığı değerlendirmelere göre ana kriter ve alt kriterlerin önem ağırlıkları 
BAHP yöntemine göre hesaplanmıştır. Tablo 5’de yer alan ana amaca göre ikili karşılaştırmalar 
matrisindeki bulanık değerler; BAHP yöntemine göre (Denklem (1)…(9) kullanılarak) 
hesaplanmıştır. 

 

Tablo 5 - Ana Kriterlere Göre Bulanık İkili Karşılaştırmalar Matrisi 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C1 (1,1,1) (1/9,1/9,1/7) (1/7,1/5,1/3) (3,5,7) (1/9,1/7,1/5) (1/9,1/7,1/5) 
C2 (7,9,9) (1,1,1) (5,7,9) (1/5,1/3,1) (1/9,1/7,1/5) (1/5,1/3,1) 
C3 (3,5,7) (1/9,1/7,1/5) (1,1,1) (1/9,1/7,1/5) (1/5,1/3,1) (1/9,1/9,1/7) 
C4 (1/7,1/5,1/3) (1,3,5) (5,7,9) (1,1,1) (1/5,1/3,1) (1/9,1/9,1/7) 
C5 (5,7,9) (5,7,9) (1,3,5)  (1,3,5) (1,1,1) (1/5,1/3,1) 
C6 (5,7,9) (1,3,5) (7,9,9) (7,9,9) (1,3,5) (1,1,1) 

 

Bulanık ikili karşılaştırma matrisleri elde edildikten sonra BAHP yöntemi ile tüm kriterlerin önem 
ağırlıkları elde edilmiştir. Bulanık AHP ile elde edilen kriter ağırlıklarına göre BTOPSIS yöntemi 
ile KV’ ler ile görüşülerek oluşturulan 6 kriter değerlendirilmiş, kriterler arasında sıralama ve 
seçim gerçekleştirilmiştir. BTOPSIS yönteminin aşamaları şu şekildedir; karar vericilerin 
oluşturulması, alternatiflerin ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, kriter ağırlıkları ve 
alternatifler için dilsel değişkenlerin belirlenmesi, bulanık ağırlıkların hesaplanması, bulanık 
karar matrisinin oluşturulması, normalize edilmiş bulanık karar matrislerinin elde edilmesi, 
ağırlıklı normalize bulanık karar matrisinin hesaplanması, her bir alternatif için bulanık pozitif 
ideal çözüm ve bulanık negatif ideal çözüm arası uzaklığın hesaplanması, yakınlık katsayılarının 
hesaplanması, en uygun yakınlık katsayısına ait alternatifin seçilmesi aşamalarıdır. Karar 
probleminin çözümünde BAHP ile kriterin önem ağırlıkları bulunduktan sonra BTOPSIS yöntemi 
ile alternatiflerin bu kriterlere göre değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Çalışmada dünyanın ve ülkemizin 2040 yılında elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanım oranı değerlendirmesi BAHP+BTOPSIS yöntemleri kullanılarak yeni bir 
matematiksel model geliştirilerek konu değerlendirilmiştir. Bulanık AHP+Bulanık TOPSIS 
yöntemleri kullanarak yapılan; ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı şu 
şekildedir: %25,5'i güneş, %20,7 rüzgar, %17,4 hidro, %11,5 jeotermal, %9,9 biyokütle olmak 
üzere yüksek talep senaryosu altında %85 oranına ulaşmıştır.  

IEA göre 2040 yılında dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı şu şekildedir: 
%15,96’ı hidro, %9,94’ü rüzgar, %6,12’i güneş olacağı öngörülmesine rağmen çalışma 
sonucunda (Bulanık AHP+Bulanık TOPSIS yöntemleri kullanarak) %17,6'ı hidro, %10,8’i güneş, 
%10,2’i rüzgar, %3,2’i jeotermal, %2,1’i biyokütle olmak üzere yüksek talep senaryosu altında 
%44 oranına ulaşmıştır. 

 

5. SONUÇ 
Çalışmada problemin çözümünde; BAHP ve BTOPSIS yöntemleri kullanılmıştır. Enerji 
sektöründe çalışan enerji uzmanlarıyla bir anket çalışması yapılarak, sonrasında KV’ler ile 
görüşülmüş ve konu değerlendirme yapılmıştır. Böylece enerji sektörünün enerji konusunda 
beklentileri değerlendirilmiştir. Problemin çözümünde/karar vermede etkili olan kriterlerin önem 
ağırlıkları BAHP ile belirlenmiştir. Problemin çözümünde alternatiflerin sıralanması BTOPSIS 
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yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada belirlenen kriterler/alt kriterler için enerji sektöründe çalışan 
enerji uzmanı, müdür ve yönetici görevinde 23 kişi ile görüşülmüş olup KV’ler ile yapılan 
görüşmeler sonrasında problemin kriterleri ile alt kriterleri (6 ana kriter ile 19 alt kriter) 
belirlenmiştir. Sonrasında enerji sektöründe çalışan enerji uzmanı 39 kişiye bir anket çalışması 
düzenlenmiştir. Çalışmada faktörlerin/kriterlerin ağırlıkları BAHP yöntemi kullanılarak 
belirlenmiş olup sıralaması ise BTOPSIS yöntemi ile belirlenmiştir. 

Çalışmada; 2040 yılın yüksek talep senaryosunda tüketimimiz 795 Milyar kWh, düşük talep 
senaryosunda kurulu gücümüz 735 Milyar kWh a ulaşması beklenmektedir. Çalışmada ülkemizin 
2040 yılında elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı 
değerlendirmesi BAHP+BTOPSIS yöntemleri kullanılarak yeni bir matematiksel model 
geliştirilerek konu değerlendirilmiştir. Bulanık AHP+Bulanık TOPSIS yöntemleri kullanarak 
yapılan; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı şu şekildedir: %25,5'i güneş, %20,7 
rüzgar, %17.4 hidro, %11,5 jeotermal, %9,9 biyokütle olmak üzere yüksek talep senaryosu altında 
%85 oranına ulaşmıştır, çalışma sonucunda (Bulanık AHP+Bulanık TOPSIS yöntemleri 
kullanarak) %17,6'ı hidro, %10,8’i güneş, %10,2’i rüzgar, %3,2’i jeotermal, %2,1’i biyokütle 
olmak üzere yüksek talep senaryosu altında %44 oranına ulaşmıştır. IEA 2040 yılında dünyanın 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranı %37 olacağı öngörülmesine rağmen çalışma 
sonucu dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım %44 oranına ulaşmıştır. 

İPM’e göre (İPM, 2021); ülkemizin Net Sıfır Senaryosu’nda yenilenebilir kaynak kullanımı 
büyük bir hızla artmaktadır. Baz Senaryo’da 2018’de 7,5 GW olan ve 2040’lara kadar hızla artan 
rüzgâr kurulu gücünün daha sonra 2070’e kadar ETKB tarafından Türkiye’nin rüzgâr enerjisi 
potansiyeli olarak verilen 48 GW’de sabit kalmaktadır. Rüzgâr kurulu gücü Net Sıfır 
Senaryosu’nda artmaya devam etmekte ve 2050’de 62 GW’yi geçerek, elektrik üretimi 2018’de 
20 TWh’den 2030’da 90 TWh’ye, 2050’de 146 TWh’ye çıkmaktadır. Çalışmada 2040 yılına 
kadar elektrik üretimimizde %80'inden fazlasının yenilenebilir kaynakların kullanılmasıyla 
ülkemiz 2050'e kadar Küresel Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşabileceği görülmüştür. 
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ÖZET 
Kanal-İstanbul’un yaratacağı çevresel, siyasal, toplumsal ve ekonomik etkiler yıllar öncesinden 
kamuoyunun gündeminde öne çıkmıştır. Bu alt-başlıkların içerdiği yaşamsal tehditler apaçık 
ortadayken işin inşaat mühendisliği boyutlarıyla birlikte ele alınması şimdiye dek pek ilgi 
uyandırmamıştır. Projenin başlaması durumunda karşımıza çıkacak yapım aşamalarının da 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunda sergilendiği biçimiyle gerçekçi ve eleştirel 
bakışla irdelenmesi gerekir aslında. İnşaat Mühendisliği Yapım Yönetimi sistematiği açısından 
bakıldığında raporda önerilen yapım yöntemiyle bile proje, çözümüne hiç kafa yorulmamış ciddi 
sorunlar içermektedir. Bildiride, raporda sunulan yapım süreci çözümlenerek, kanalın kuramsal 
açıdan bölgede yerleşik yaklaşık yirmi milyon insanın yaşamı felç edilmeden 
tamamlanamayacağı gerçeği ortaya konmaktadır.   
Anahtar Kelimeler: Kanal-İstanbul, ÇED, İnşaat Mühendisliği, Yapım Yöntemi. 

 
ABSTRACT 
Uncompromising Contradictions of the Construction Method in the EIA Report of Canal-
Istanbul with the Implementations of Civil Engineering 
The environmental, political, social and economic impacts of Canal-Istanbul have been featured 
in the public agenda since years. While the vital threats included under these subtitles are clearly 
obvious, handling the subject within its civil engineering dimensions has not been a point of 
interest by now. The construction stages displayed in the Environmental Impact Assessment (EIA) 
Report to be faced in case the project starts should also be investigated with a realistic and 
criticizing look in essence. From the viewpoint of Construction Management Systematic, the 
Project to be built within the proposed construction method of the Report contains serious 
problems solutions of which have not been thought of. In the article, the fact that the project 
cannot be finished without paralysing the life of some twenty millions of people residing in the 
region is revealed by analysing the construction process presented in the Report. 
Keywords: Canal-Istanbul, EIA, Civil Engineering, Construction Method. 
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AMAÇ 
Bu çalışmada, İnşaat Mühendisliğinin Yapım Yönetimi anabilim dalı kapsamı içinde bir proje 
müdürü ya da şantiye şefi bakış açısından Kanal-İstanbul Projesi incelenecek, ana öğeleri 
aşağıdaki şekilde verilen bu kanalın yapımının gerçekçi fiziksel koşullar göz önüne alındığında 
ülkemiz ve ulusumuz için nelere mal olacağı ortaya çıkarılacaktır. Şekil 1’de Kanalla birlikte 
yapılması öngörülen Karadeniz ve Marmara konteynır limanları, Lojistik Merkezi, 
Küçükçekmece Yat Limanı görülmektedir. Karadeniz kıyısında rekreasyon amaçlı büyük bir 
dolgu da (resimde yeri gösterilmişse de bir birim olarak değinilmemektedir) aslında temel bir 
yapım etkinliğidir.  

 
Şekil 1 - Projenin ana öğeleri (1) 

 
GİRİŞ  
Mühendislik, üretilen bilimsel bilgileri uygulamada kullanabilme işidir. Bu yönüyle mühendislik, 
bilimden ayrılamayacağı gibi, kapsama alanlarında sürekli ilerleme göstererek bilime de belki de 
en yüksek katkıları yapan bir olgudur. İnşaat Mühendisliği, şimdi pek çok dala ayrılmış olan 
mühendisliğin tarihsel açıdan başlangıcı kabul edilir; binlerce yıldır bilimin ışığında insanlığa 
yarar sağlamaktadır. Bilimin gelişmesiyle, ayrışan her mühendislik dalı kendi içinde de 
uzmanlıklara bölünmüştür. İnşaat Mühendisliğinin alt bölümlerinin neler olduğu en kolay 
biçimde fakültelerin anabilim dallarından izlenebilir. Bu kapsamda “Yapım Yönetimi” de inşaat 
mühendisliğinin birebir uygulanmasında temel bir alt bölüm olmuştur. Sonuç olarak “Yapım 
Yönetimi” bir mühendislik tasarımının doğal yaşam ve insan etkinliklerinin zarara uğramadan 
teknolojiyi en verimli biçimde kullanarak uygulanabilmesinin yöntemlerini ortaya koyan bir alt 
dal olarak gelişmiştir. 

Asıl gerekçesi İstanbul Boğazı trafiğini rahatlatmak olarak sunulan Kanal-İstanbul projesinin 
tanıtımında siyasal iktidar tarafından sözü edilen, Kanal çevresinde gelir elde etme amacıyla yeni 
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kurulacak kent ve bu yeni kentin altyapısı ise nedense projenin ÇED Raporunun kapsamına 
alınmamıştır. Tüm imar planlarını, dolayısıyla toplumsal yaşamı olumsuz etkileyecek bu eksiklik 
-ki resmi makamların yeni yerleşimler için övgüleri kamuoyunun gözü önünde apaçık cereyan 
etmektedir- ÇED Raporunu en baştan anlamsızlaştırmaktadır.     

Bu bildirinin konusu Kanal-İstanbul projesinin çevresel, siyasal, toplumsal, ekonomik etkileri 
gibi kamuoyunda büyük rahatsızlığa yol açmış yönleri ve yarattığı planlamaya ilişkin sorunlar 
değil, inşaat mühendisliğinin “Yapım Yönetimi” disiplini açısından içerdiği açmazlardır. 

 

İş Programı  
ÇED Raporu içinde -bu tür raporlar için gereğinden de fazla kapsamlı sayılacak- 172 etkinlik 
içeren bir inşaat iş programı bulunmaktadır. Programdaki ayrıntıya dikkat çekmek amacıyla 
çeşitli başlangıç işleri aşağıdaki şekilde büyütülmüş olarak gösterilmektedir. (Şekil 2) 

 
Şekil 2 - Yapım İş Programı Başlangıç Etkinlikleri (1) 

 

Programa ilk bakışta göze çarpan, programlama tekniği açısından yaşamsal bir eksikliğe 
değinmek gerekmektedir. 12. sıradaki “Karadeniz Dolgu Koruma Yapıları İmalatlarına Devam 
Edilmesi” adlı iş kaleminin ön koşulu olan “Karadeniz Dip Taramaları” bu etkinliğe bağlanmış 
olmadığı gibi bir iş kalemi olarak da hiç görünmemektedir. Kritik yörünge üstünde olan bu 
dolgunun, miktar olarak en önemli bölümünü 20 milyon m3 dip tarama malzemesi 
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oluşturmaktadır. Bu eksiklikle, daha doğrusu Kanal kazısının başlayabilmesinin ön koşulu olan 
bu önemli dolgu için yetersiz kalacak malzeme miktarıyla, Kanal inşaatı iş programı bu işin 
yapılamayacağını en baştan dosta düşmana göstermektedir.  

İşin daha ilginç başka bir boyutu da bu dolgu koruma yapıları sürerken, Kanalın neredeyse 
yarısının kazılarının -ki koruma yapıları bittiğinde Kanal kazılarının bu yapıların içine 
dökülmeleri gerekmektedir- iş programına göre yapılmakta olmasıdır. 600 milyon m3 
mertebesinde, Atatürk Barajının 10 katı büyüklüğündeki bu kazıların nerede depolanıp, ileride 
Karadeniz dolgu bölgesine nasıl taşınacağı belirsizdir. Daha doğrusu böyle bir çözüm fiziksel 
anlamda olanaksızdır. 

İş Programının ÇED Raporunda verilen bir özetini incelediğimizde ilk bakışta Kanal ve 
Deplasman işlerinin 2 ayrı sözleşmeyle yaptırılacağı görülmektedir. (Şekil 3) İki ayrı sözleşme 
yöneliminin nedeni, Kanal için yap-işlet tarzı bir model düşünülüyorsa eğer, karmaşık altyapı 
aktarımlarını devlet bütçesiyle yaptırarak, külfetini Kanal yatırımcısına yüklememek olabilir. 
Aksi takdirde, tek işin iki ayrı sözleşmeyle yapılmasını önermek, böyle üstünde durulan kritik bir 
konuda İdare’nin göz göre göre gecikmeye yol açması anlamına gelmektedir.   

 
Şekil 3 - Kanal iş programı özeti (1) 

 

Altyapı deplasmanlarında hiç düşünülmeyen kamulaştırma sorununun salt Kanal yapımında 
dikkate alındığı, “Hazırlık Süreci” başlıklı aktiviteye deplasmanlar bölümünde yer 
verilmemesiyle ortaya çıkmaktadır. Altyapı deplasmanlarının daha ihale sürecinin başında 
devreye giriyor olması bu bakımdan hiç gerçekçi değildir, bir aylık hazırlık süreci de hiç kimseyi 
ikna edemez elbette.  

Kanal yapımının, Altyapı deplasmanlarının bitmesine koşullandırılmış olması elbette doğru ve 
seçeneği olmayan bir yaklaşımdır; Trakya ve İstanbul’da yaşamın felç edilmesi hiç göze alınabilir 
mi? Raporu hazırlayanlar yirmi milyon insanın yaşam koşullarının sürebilmesi için önce 
altyapının aktarılması gerektiğini kabul etmişlerse de, önerdikleri iş programının bu kabule hiç de 
uygun olmadığı, ayrıntılı incelememizin sonraki aşamalarında görülecektir.  

ÇED Raporu bölümlerinin daha başında altyapı deplasmanları önkoşuluyla çelişen ve bu nedenle 
yapımı teknik açıdan mümkün görülmeyen öneriler bulunmaktadır. Bu çelişkiler yukarıda verilen 
Şekil 2’deki ana iş programında, Kanal ve altyapı yapımları iki ayrı bölgede, birbirinden bağımsız 
yürütülerek kendisini göstermektedir. Ana program ve özeti bu bakımdan apaçık bir tutarsızlık 
içermektedir. Altyapı tümüyle aktarılmadan, geçici derivasyonlarla ana kanala belli bölümlerde 
başlamak bölgede günlük yaşamın sürebilmesi açısından hiç uygun değildir.  
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Özet programdaki gibi deplasmanları -ki koca köprüler, tüneller, kara ve demiryollarının yapımı 
söz konusudur- 2 yılda bitiren programa ne ölçüde uyulabilir sorusu hemen akla gelmekte, ÇED 
Raporu incelendikçe köprü yapım sürelerinin raporun ilerleyen sayfalarında 3 yıla çıkarıldığı (1) 
şaşkınlıkla görülmektedir! Bu tür çelişkiler, ÇED Raporunu hazırlayanların da olaya pek alıcı 
gözle bakmadıkları kuşkusu uyandırmaktadır. 7 yılda “İşletmeye Açılış” savı o nedenle ciddiye 
alınmamalıdır.                                        

Henüz Kanal kazısına geçmeden yapılması zorunlu olan aktarım işlerini şöyle sıralayabiliriz:  

1. Kamulaştırma (1. yıl) 

2. Köprülerin yapımı. (Kanal kazısından önce Trakya trafiğinin sürmesi sağlanmalıdır.) (4. yıl) 

3. Güzergâhın altındaki ve üstündeki teknik altyapı boru ve hatlarının (ENH, kablo, gaz, petrol, 
su vs.) yeniden (bir bölümünün yeni köprülerden) geçirilmesi (5. yıl) 

4. Sıyırma kazıları ve kazı taşıma yollarının yapımı ile İstanbul’un yok edilecek içme suyu 
kaynakları olan Sazlıdere Barajı ve Terkos Gölü yerine yeni su temini  (6. yıl) 

Kanalın her iki yakasında kurulacağı resmi makamlarca tüm dünyaya duyurulan yeni kent ve bu 
kentin altyapısının ÇED kapsamında hiç ele alınmamış olmasının bir açıklaması yoktur; bu 
belirsizlik iş programının tümden çökeceğinin bir başka göstergesidir, çünkü bu büyük iş 
kaleminin gerçekleştirilmesi de Kanalın diğer iş kalemleriyle bağlantısı kurulmadan 
düşünülemez. Yapım yönetimiyle hiçbir bağı bulunmayan bir kişi bile bir büyük kanal ile 
yanındaki milyonluk kentin yapımının birbiriyle ne denli iç içe olacağını kolaylıkla 
duyumsayabilir. Eğer yeni kentin kurulmasına Kanal işletmeye açıldıktan sonra girişilecekse, 
İstanbul’un daha çok çekeceği var demektir.     

 

Altyapı Deplasmanları  
Kanal kazısı öncesinde İstanbul’da daha doğrusu tüm Marmara Bölgesinde yaşamın sürebilmesi 
için güzergâhın kestiği tüm altyapılar kanalın üstünden ya da altından geçecek biçimde 
yenilenmeli, güzergâhta bulunan tesisler de daha sonra Kanal kazısıyla birlikte ortadan 
kaldırılmalıdır. Bu kapsamda, dar ve sıkışık bir alanda deplasman işleri için ihale yapacak 
Kurumlar ilk bakışta DSİ, TEİAŞ, BOTAŞ, TCDD, TCK, OGM, İBB, MSB olarak ortaya 
çıkmaktadır. Tam bir kaos söz konusudur. Tek tek incelemek gerekmektedir değişecek teknik 
altyapıyı.  

 

Ulaşım 
Öncelikle elbette yerel ve uluslararası ulaşımın kesilmemesi gerekmektedir. 2 demiryolu ile 2 
metro hattı ve 7 Karayolu su yüzeyinden en az 60 m yukarıda olacak köprülere aktarılacaktır. 
(Şekil 4) Eğim koşulu gereği olarak köprüler her iki yanda yeterince uzaktan başlatılmalıdır. 
Tünelle geçirmek düşünülürse derinliğin hesabı gerekir, aksi takdirde sonradan Kanal kazısının 
patlatmaları bu tünelleri riske sokacaktır. Aktarılacak yapılar -halihazırda paralı olan Kuzey 
Marmara ve TEM dışında- seçeneksiz oldukları için yap-işlet değil, Kamu olanaklarıyla 
yapılacaktır. Süre kısıtları ve finans açısından bu yapıların gerçekçi ihalelere konu olabilmeleri 
için kaynak ayrıldığı şimdiye dek duyurulmamıştır. Yapılmış iki ihale olan Sazlıbosna karayolu 
geçişi (Kuzey Marmara Kesim 7 geçişi) ile Halkalı-Ispartakule demiryolu geçişi Kanal-İstanbul 
projesinden bağımsız olarak bu yolların önceden belirlenmiş parçalarıdır. Bu yol geçişleri zorunlu 
aktarım değil, yeni yapılar olduğu için ÇED Raporundaki iş programında belirtilen öncelikli işler 
arasında da yer almamaktadır. 
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Şekil 4 - Altyapı Deplasmanı, ulaşım (1) 

 

ÇED Raporundan aldığımız bir aktarım örneğini kesitten incelemek, önemli başka olguları da 
açığa çıkarmaktadır. (Şekil 5)  

Şekil 5’te köprülere kazıklı ve keson temel önerilmesi, çok zayıf bir zeminin göstergesidir. 
Kazılarda heyelan elbette en önemli bir risk öğesi olacaktır. O nedenle, sonradan yapılacak Kanal 
kazısı sırasında bu bölgelerde patlatma yapılamaz, köprü ayakları yakınında elle kazı zorunludur. 
Köprü ayaklarını çevreleyen yüz binlerce m3 elle kazıdan söz ediyoruz. Bu tür teknik konular 
incelenmemiş olduğundan deplasman işleri için iş programında öngörülen sürelerin düş ürünü 
olduğu açıktır. Deplasman dönemi kazılarının nereye taşınacağı da belirsizdir.  

 
Şekil 5 - Bir Köprü Kesiti (1) 

 

Enerji Nakil Hatları (ENH):  
9 ENH kazıdan önce Kanalın üstünden geçirilecektir (Şekil 6). Fiber altyapı, Yeraltı Kabloları, 
Alçak Gerilim, Telekomünikasyon da sıradadır. Güzergâhtakileri sökmeden, yenileri köprü 
hollerine ve direklere yerleştirmelidir ki yaşam sürsün. Demek ki önce köprü yapımları bitecek; 
köprüler üstünden aktarımlar da beşinci yıla sarkacaktır. Altyapı deplasmanları için iş 
programında 2 yıl olarak verilen, ÇED Raporunun sonraki sayfalarında belli etmeden 3 yıla 
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çıkarılan deplasman süresi, bazı aktarımların köprülerin bitişine bağlı olması nedeniyle, 
görüldüğü gibi çok daha uzamaktadır.  

 
Şekil 6 - Enerji Hatları (2) 

 

Boru Hatları: 
Rusya’dan gelen “Türk Akımı” K. Çekmece gölü girişindeki ana doğalgaz hattıyla Anadolu’ya 
gaz gönderecektir. ÇED Raporu, bu hattın Kanal çıkışının 5 km güneyinden geçtiğini, üstüne B.A. 
kemer yapılarak korunacağını belirtiyor; ancak, Marmara Denizinin bu bölümünde 16.500.000 
m3 olarak belirlenen tarama gereksinimi Türk Akımı hattının güvenliği açısından -ki ÇED 
Raporunda üstünde durulmamaktadır- kuşku yaratmaktadır.  

NATO akaryakıt boru hattı da TEM otoyolunun kuzeyinde Kanal projesiyle kesişmektedir. Bir 
köprüye güvenlik nedeniyle monte edilemez, bunun için de ayrı ve özel bir köprü yapılması 
gerekmektedir. Bu konuya da raporda değinilmemektedir. 

İGDAŞ Doğalgaz hatları Kanalın altından yönlendirmeli yatay sondajla 1-2 km geçirilecektir. 
(Şekil 7) Delme, genişletme, sürme aşamaları gerektiren ve iş programına göre tümü birlikte 
yapılacak 7 hat! Ne var ki, ülkede 7 hattı birden yapacak makine parkı yoktur! Altyapı deplasman 
sürelerinde böyle aksama nedenleriyle hep karşılaşılacaktır. 

 
Şekil 7 - Yatay Sondaj (1) 

 

Su: 
Istranca (Yıldız) Dağlarındaki barajlardan gelen su Terkos Gölünde depolanır (Şekil 8). Terkos, 
Silivri, Sazlıdere ve B. Çekmece barajlarından gelen sular artık İstanbul’a erişemez çünkü 
üstlerinden kanal geçecektir. Kanalın tuzlu suyu tüm tatlı su akiferlerini basacaktır; mevcut 
tesislerin arıtabilmesi söz konusu değildir. Tüm mevcut isale hatları ve su arıtmaları çöpe 
gidecektir!  



Kanal-İstanbul ÇED Raporundaki Yapım Yönteminin İnşaat Mühendisliği Uygulamalarıyla Uzlaşmaz 
Çelişkileri 

 
- 852 - 

İstanbul’a su sağlanmalı kanal kazısına başlamadan önce, yoksa koca kent susuz kalacaktır. Peki, 
İstanbul’a su nereden gelecek? Raporda belirtilen Düzce’deki Melen barajından hayır yoktur; 
çatlaklar içindedir, ayakta kalabilecek mi bilinmemekte, onarım işine de henüz başlanabilmiş 
değildir. Melen Barajı onarımı için yapılacak ek beton dolgunun ilk dolgudan da büyük olduğunu 
belirtmek gerekir. Böylece, çözümsüz 7 yıl geçmiş olacak, ama henüz Kanalın kendisi yoktur 
ortada. 

 
Şekil 8 - İstanbul’un Kaybolacak Suları (2) 

 

Su konusu, İstanbul’u besleyen suların başına geleceklerle bitmemektedir. Dağıtım ayrı bir 
çıkmazdır. Kanal-İstanbul ile kesişen içme suyu iletim hatları 8, atık su hatları da 4 adettir; 3200 
mm’ye dek çıkan çaplarıyla (1). Bu bilgilerin alındığı ÇED Raporuna göre su hatları tünelle ya 
da köprü hollerine monte edilerek deplase edilecektir. Düşünebiliyor musunuz, 3 yılda 
yapılabileceği varsayılan köprüler bittikten sonra ancak İstanbulluların su hatlarının aktarımına 
başlanabilecektir.  

Atık su hatları için Rapordan kelimesi değiştirilmeden alınan aktarım yöntemi ise tam bir 
yanılsamadır (1): “Bütün toplayıcı hatların ve batıda kalan hatların yeni Atık Su Arıtma 
Tesislerinde (AAT) arıtılması ve deşarj yönetmeliklerine uygun olarak Kanal-İstanbul’a deşarj 
edilmesi sağlanacaktır.” Söylenen şudur: 5 yeni AAT yapılarak yeni atık su hatları bunlara 
bağlanacak, atık su aktarımı böylece tamamlanmış olacak; AAT çıkış suları da Kanal-İstanbul’a 
deşarj edilecek. Bu tam bir aymazlıktır, çünkü Kanal henüz yoktur ki ortada. İstanbul halkının 
atık suları Kanal yapımı öncesinde ortada kalacaktır bu durumda. Sonuç olarak, uzun deşarj 
hatları gerekmektedir Karadeniz’e ya da Marmara’ya doğru, kilometrelerce tünellerle deniz 
deşarjları! Gereken süre ve maliyet artışı ÇED Raporunun baştan yazılmasını gerektirir aslında! 

Ayrıca, bu büyük çaplı hatlar dışında bölgede irili ufaklı içme suyu ve atık su hatları ÇED Raporu 
ifadesiyle uygulamada planlanacaktır! Plansızlığın bir ÇED Raporundaki umarsızlığı da ancak 
böyle ifade edilir, “hat kapanırsa kapanır, halk çeksin eziyeti” mantığıyla. Bu kaos yönteminin 
inşaat mühendisliği yapım yönetimi mantığıyla hiçbir ilgisi yoktur. ÇED Raporu İş Programında 
belirtilmiş olan altyapı deplasman sürelerinin mühendislik hesaplarına bağlı olmadığı açıktır.    

 

Karadeniz Rekreasyon Alanları 
Kanal-İstanbul kazısı başlayınca kanal kazı malzemesi Karadeniz’deki rekreasyon alanlarına 
taşınacaktır. (Şekil 9) 38 km boyundaki bu alanların dolgu için kullanılabilmeleri kazı öncesinde 
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gerekli olan deniz altı tahkimat yapılarının bitirilerek güvenli dolguya hazır duruma 
getirilmelerine bağlıdır. Bu işlem Kanal inşaatına başlanmasının da en önemli ön koşuludur.   

 
Şekil 9 - Karadeniz Dolgu alanları (1) 

 

Deniz altı tahkimat kesiti Şekil 10’da verilmektedir. İş programına göre 4,5 yılda bitirilecek 
tahkimatın 70 milyon m3 hacmi Atatürk Barajı kadardır. Ana tahkimat malzemesi Karadeniz dip 
taramalarından çıkacak 20,281,000 m3 çamurun torbalara konulmasıyla elde edilmektedir (1). 
Süreç “geo-tüp doldurma, depolama ve kurutma” içerir. Geo-tüplerin tahkimatta 
kullanılabilmeleri için bu süreç zorunludur, denizden alınan malzeme doğrudan tahkimata 
getirilememektedir. Ancak, 10 adet Sazlıdere Barajı büyüklüğündeki bu çamurun depolama yeri 
belli değildir.  

 
Şekil 10 - Deniz Altı Tahkimat Yapıları (1) 

 

Antifer (4 ayaklı iri B.A. kıyı tahkim malzemesi) ve beton bloklarla, çekirdekte kullanılacak (50 
milyon m3 kadar) kaya, taş ocaklarından getirilecektir. Bu ocakları bulmak ve yeni taşıma yolları 
yapmak gerekmektedir ama ÇED Raporu bunları konu etmemekte, bu ağır beton blok imalatın da 
tüm tahkimatla birlikte biteceğini belirtmektedir. Kanal kazısının bu kritik ön koşulunun 
yapımının da halkın oturduğu konut alanlarının içinden yıllarca sürecek kaya taşımaları açısından, 
daha Kanal kazısı bile başlamadan toplum için ne denli eziyet verici bir işlem olduğu açıktır. 

 

Altyapı Deplasmanları Sonrası 
Yıllar geçti, milyar dolarlar harcandı, köprüler ve tüm teknik altyapı aktarımı bitirildi diyelim. 
“Kazıya başlarız” diye düşünülür elbette. Kazıdan çıkan malzemeyle de deniz dolgusu yapılacak. 
Mümkün değil; çünkü sıyırma kazısı diye bir şey var sırada. Güzergâhın üst katmanındaki ağaç, 
çalı, bitkisel toprak, organik madde temizlenmeden projeli dolguda kullanamazsınız; dolgunuz 
çöker çünkü. ÇED Raporuna göre 30 cm kalınlık kabulüyle 8,5 milyon m3 kadar sıyırma kazısının 
nereye depolanacağı daha belli değildir. Bir yıl daha böyle uçup gidecek Kanala başlayamadan. 
(ÇED: Uygun bölümleri depolanıp sonradan Karadeniz dolgu alanına serilecek! ÇED: İki yüz bin 
ağaç da Orman Gn. Md. tarafından nakledilecek!) (1) 
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Sıyırma kazısı bitince artık kanal kazısına geçebilir misiniz? Ne yazık ki, henüz değil! Önce 
Kanala koşut taşıma yolları tasarlanıp yapılacak, üst kotlardan aşağı doğru yenilenen yollar! Kazı, 
Kanal platformu düzeyine gelince, ana taşıma yolları sabitlenecek; her şantiyenin ortak bulvara 
çıkışında kavşaklar düzenlenecek. Yol standardının elbette çok yüksek olması gerekmektedir. 
Türkiye'nin en büyük kazı-dolgu projesi olan Atatürk barajında 100 milyon m3 toprak hareketi 
(25m3 kapasiteli 4m eninde kamyonlarla) 7 yılda bitirilmiştir. Kanalın her iki yanında her birinde 
yüzlerce iş makinesi olan Atatürk barajına eşdeğer sekizer şantiye kurulacak, birbirinden 
bağımsız yönetilmesi gerekecektir.  

Kanal kazısı için önkoşul değilse de, diğer dip taramaları da bu arada yapılmalıdır; K. Çekmece: 
52.968.000 m3, Marmara: 16.529.000 m3. K. Çekmece Gölünün dip taramasının başlayabilmesi 
için önce D100 Karayolunun aktarılarak köprüsünün yapılması, ayrıca mavna seferleri için göl-
deniz bağlantısının da açılması gerekmektedir.  

“Kanalın güney girişindeki D100 (E-5) karayolunun köprüye alınması inşaatın en kritik 
noktalarından birisidir. Bu aktarım yapılmadan Küçükçekmece Gölü taramasına 
girilemeyecektir.” (ÇED Bölüm 3-50) (1) Ne var ki, Kanal kazısı ile dip tarama etkinliklerinin 
eşgüdümü iş programında ele alınmamıştır. Dip taramasının döküm alanı da bilinmemektedir. 
Yol açacağı çevre sorunu önemsenmemiş, “geo-tüp” içinde bekletme düşünülmüş? Peki, 
bekletilirken nereye sığacak bu tüpler acaba? Yine 70 milyon m3 mertebesinde bir hacim söz 
konusudur. 

Buraya kadar yazılanlar aslında ne anlatıyor, özetleyelim: Şantiyede tam bir kaos yaşanmaktadır: 
Karadeniz’le K. Çekmece Gölünün arasında 30 km kadar bir uzaklık olduğu düşüncesiyle, bu 
cephe boyunca 4 Raylı sistem, 7 Karayolu, 9 ENH, 7 D. Gaz, 1 Akaryakıt ve 12 su olmak üzere 
40 mevcut geçiş, 40 aktarma şantiyesi söz konusudur (Küçük çaplı İSKİ hatları, Fiber altyapı, 
YAK, AG, telekomünikasyon dışında)! 80’in üstünde işlev görülürken bu güzergâhta, ÇED 
Raporu uygun yerlerde Kanal kazısını da yaptırmaktadır! 325 m’de bir ya deplasman şantiyesi ya 
da (yol, boru hattı gibi) mevcut ve işlevsel altyapı geçişi varken, bu işler tamamlanıp aktarımlar 
yapılmadan güzergahın herhangi bir bölümünde Kanal kazısı yapmak ve taşımak olanaksızdır. 

Karadeniz ve Marmara limanları ile Lojistik merkezine kanal kazısından değil, taş ocaklarından 
ayrıca dolgu taşınması bir başka büyük sorundur. Bu işlerin milyonlarca metreküp tutan 
malzemesini hangi ocaklardan elde edecekler, hangi yollardan taşıyacaklar, belirsizdir. ÇED 
Raporu Anadolu’da da taş ocakları işletilmesini önererek eziyetin bu yakada oturanlara da 
yayılacağını gizlememektedir. (1) 

 
Asıl Kazı Aşaması 
1.155.668.000 m3 olarak hesaplanan asıl kazı aşamalarını ÇED Raporundan çeşitli alıntılarla 
izliyoruz. (1) 

“Açık maden ocaklarında çalışan devasa kazıcı ve kamyonların kullanımı.” “Günde 850.000 m3 
kazı ve deniz depolaması.” “Kepçe hacmi 50 m3 olan 17 kazıcı ile hacmi 200 m3 olan 365 adet 
kamyon!” “Taş dolgu ve asfalt yolların platform genişliği minimum 34 m.” “Makineler yerleşim 
yerlerinden, yollardan geçemez. Şantiyede fabrika kurulur, montaj yapılır.”  

Seçilen iş makineleri, üretimi özel yapılan türlerinin en büyük örnekleridir, ancak açık 
madenlerde düşünülebilir; kent içlerinde kullanıldıkları görülmemiştir. Ne fabrika-atölye için yer, 
ne sevk için yol bulunabilir yoğun inşaat yapılan arazide, ÇED Raporunda da önerilen bir montaj 
yeri yoktur! Aslında, en baştan, kazının en az %30 olması beklenen kabarması taşımalarda dikkate 
alınmayarak toplam süreyi kaçınılmaz biçimde etkileyecek büyük bir taşıma zamanlaması hatası 
yapılmıştır. Aşağıdaki kesitte (Resim 9) ÇED Raporu kendini yalanlamaktadır; en önemli kazı 
taşıma yolu olan platform 34 m değil -ki seçilen kamyonlara bu yol genişliği gidiş, geliş ve geçiş 
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şeritlerinin gereksinimi için bu en ancak yeterlidir-  20 m olarak belirlenmiştir çünkü. Bu zayıf 
zeminde 25 m yüksekliğindeki kazının bu diklikte durabileceğine inanılması da düşündürücüdür! 
Bu iki cümledeki gerçekler aslında kazı miktarının en az ikiye katlanacağının ifadesidir. Belirtilen 
kamyon ve kazıcılar da 5 m. enindeki palyelere sığmaz, şev kesemez. İş makinelerine uygun kesit 
yapılırsa eğer, kazı daha da katlanacaktır.  

 
Şekil 11 - Kanal tip kazı kesiti (1) 

 

ÇED Raporu kazıya Kuzeyden başlamayı önermektedir. (1) Güzergâhtaki su kaynaklarını 
çevirmeden, kurutmadan nasıl yapılabilir ki? Mümkün değildir. Sazlıdere Barajını yıkmakla işe 
başlanmalıdır bu durumda. Kentin su sorunu henüz çözülmeden bu nasıl yapılabilir ki? Önce 100 
milyon m3 su dip-savaktan K. Çekmece Gölüne akıtılacaktır, minimum düzeyin altında kalanı da 
pompaj yoluyla. 2 milyon m3 baraj dolgusu ile rezervuarda birikmiş o kadar alüvyon nereye 
dökülecek, belirtilmemiştir. 

Diyelim ki engeller bitti; kazıya artık tam anlamıyla girişilebilecek. Ne ki, mevcut ve planlanan 
metro hatları Kanala çok yakındır; kazıda kullanılacak patlayıcıların gerilme dalgalarının metro 
tünellerini çatlatma riski gibi teknik sorunlar da raporda incelenmemiştir.  

Kazı yöntemine biraz daha girelim. ÇED s. 5-205 ne diyor (1): “İnşaat sırasında kazı alanına 
gelecek yağmur, sel ve yeraltı suyu anında uzaklaştırılacaktır.” Kanal tabanı platformdan 25m, 
deniz düzeyinden 21m aşağıdadır. Kanal kazıları su düzeyinin altına indikçe kazı alanı su altında 
kalacaktır; kamulaştırma sonrasında tarım ve sulama yapılmayacağı için yıllar içinde yükselecek 
yeraltı suyunun da hesaba katılması gerekmektedir! Kazılardaki suyun gönderileceği daha düşük 
kotta bir vadi bulunmamaktadır; en çukur yer yine kazı alanıdır! Fizik kuralıdır bu; çukurdan 
pompalarla atılan su zeminden sızarak en düşük noktaya geri gelecektir. Kazıda sudan kurtuluş 
yoktur; 25 m derinlikte kalıcı drenaj mümkün değildir.  

 
İşletme Döneminde Mühendislik  
ÇED Raporunun yüzeyselliğini ve yanlışlarla dolu yapım yöntemini okudukça, işletme 
döneminin incelenmesinde de Mühendislik bakışını sürdürmekte yarar görülmektedir. Diyelim ki 
14 yılın sonunda gemiler artık Kanaldan geçebilecek. Peki, ne zamana dek? Karadeniz’den 
taşınan sürüntü maddeleri ile Marmara dip akıntısının getirdikleri K. Çekmece Gölünü ve 
önündeki Marmara çıkışını yavaş yavaş yeniden doldurana dek! (Buna örnek İzmit Körfezi-
Sapanca gölü arasıdır. Birleşik olan bu iki su alanı Marmara’dan gelen alüvyonun arayı 
doldurmasıyla binlerce yıl önce birbirinden ayrılmıştır.) ÇED Raporu Kanalın ömrüyle doğrudan 
ilişkili bu konuyu incelemeye değer bulmamıştır! 
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ÇED Raporu Kanaldaki suyun olumsuz etkilerine karşı bir uygulama öneriyor: “Kanalın 
güneyinde KN 09+500 ile KN 14+650 arasında kalan yaklaşık 5,2 km’lik kesimde geo-sentetik 
beton şilte” (1)! Bu önlem kanalın tuzlu suyunun yeraltı suyuna geçmesini önlemeye yöneliktir. 
Peki, tuzlu su dinler mi bu sınırları, kaplamalı bölgeden başka bölgelere yol bulup sızarak yeraltı 
suyuna geçmesi engellenebilir mi? Kanaldaki tuzlu suyun kısmi yalıtımla yeraltı suyunu 
kirletmesinin engellenmesi mümkün değildir. Ayrıca, gemilerin Kanalda demir atma gereksinimi 
doğduğunda beton tabanda olacaklar da bu kapsamda düşünülmemiştir; bu işlemin olası sonuçları 
kirlenmeyi hızlandıracaktır elbette. (Şekil 12)  

 
Şekil 12 - Kanal temsili beton kaplaması ve olası demir atma hasarı (2) 

 
SONUÇ 
İnşaat Mühendisliği açısından bakıldığında, Kanal-İstanbul Projesinin gerçekleştirilebilmesi 
ancak bölgede yaşayan 20 milyon kişinin yaşamının felç edilmesiyle mümkündür. ÇED 
raporunda 2 yıl olarak belirtilen ama gerçekçi bakışla en az 6 yıl olan altyapı aktarımları 
bitirilmeden Kanal kazısına başlayabilmek, yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı gibi olası değildir. 
Yapım Yönetimi açısından projenin uygulanmasındaki başlıca açmazlar aşağıda dikkate 
sunulmaktadır. 

1. ÇED Raporundaki iş programında belirtildiği gibi Kanal kazısının yaklaşık yarısını 
deplasmanlar bitmeden yapıp, bir yerlerde geçici olarak depoladıktan sonra deniz 
dolgusuna getirmek de miktarların büyüklüğü açısından fiziksel olarak söz konusu 
değildir.  

2. Kanalın bitirilmesi için -hesaplanmış kazı miktarının en az ikiye katlanacağı gerçeği göz 
önüne alınarak- 8 yıl daha geçeceği de yukarıdaki bölümlerde gösterilmiştir. 

3. Raporda Altyapı aktarımlarının kamulaştırmaya konu olmadığı izlenimi verilmektedir. 
Oysa kamulaştırma gereksinimi için en az 1 yıl süreye gereksinim vardır.  

4. İş Programında 2 yıl olarak belirtilen köprü yapım süreleri Rapor içinde 3 yıla çıkarılmış 
olsa da sürenin değiştirildiği saklanmaktadır. Böylece, bu etkinliğin 
gerçekleştirilebilmesi için 4 yıl geçmiş olacaktır.  

5. Çeşitli elektrik ve su altyapısı gibi aktarımlar yeni köprülerin bitmesine bağlıdır, çünkü 
yeni hatlar bu köprülere monte edilecektir. Bu gerçek de, bu etkinlikler için süreyi en az 
5 yıla çıkartmaktadır.  

6. Sıyırma kazılarının, ardından kazı taşıma yollarının yapımı gibi zorunlu işler altyapı 
aktarım süresinin en az 6 yıl olacağının temel gerekçeleridir.  

7. ÇED Raporunu hazırlayanlar önermiş oldukları yapım sürelerini savunabilirler elbette, 
ancak bu sürelerin hesabında dayandıkları teknik gerekçeler önemli ve hatta vahim 
hatalar içermekteyse tüm kabulleri çökmüş olmayacak mıdır? Böyle bir kritik hata atık 
su aktarımlarında söz konusudur. 5 adet Atık su Arıtma Tesisi (AAT) yapılarak mevcut 
hatların yenilendikten sonra bunlara bağlanacağı, AAT çıkışlarının da Kanala verileceği 
Raporda belirtilmektedir. Ne var ki, altyapı deplasmanları Kanal Yapımı başlayabilsin 
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diye yapılmaktadır; AAT yapımları bitince çıkışlarının bağlanacağı bir kanal henüz 
ortada yoktur. AAT çıkışlarının kilometrelerce tünellerle denizlere deşarj edilmesinden 
başka çözüm yoktur; bu hem aktarım süresini katlayacak, hem de maliyete birkaç milyar 
dolar daha ekleyecek bir büyük hatadır.  

8. Ayrıca, İstanbul’a aktarım sonrasında şehir suyunun nereden geleceği gibi çözümü 
belirsiz sorunlar ile kazı öncesinin zorunlu bir yapım etkinliği olan 70 milyon m3 
hacmindeki deniz altı tahkimatının 4,5 yılda bitirileceği fantezisi de altyapı deplasmanları 
olgusunun ÇED Raporunda ciddiyetle ele alınmadığı ve bu nedenle güvenilemeyeceği 
saptamasına yol açmaktadır, ne yazık ki.  

Raporda yer almamakla birlikte, siyasal iktidarın kamuoyuna, proje giderlerini karşılayacağı 
yönünde yaptığı açıklamalarla çok önem verildiği anlaşılan kurulacak yeni kentteki “taşınmaz 
rantı” da çelişkiler içermektedir.  

Yapım süresi içinde Kanala bakan konutlar yapılamayacak; yapılsa da kimse o karmaşanın içinde 
oturmak istemeyecektir. Bu ağır ve uzun yapım süreci içinde kim orada her gün binlerce 
kamyonun tozunu ve gürültüsünü çekmek ister ki? Ayrıca, Kanal zemini kazı sırasında 
patlatılırken yakınındaki binalar sağlam kalabilecek midir? Mümkün görülmemektedir. 

Proje sahiplerinin, kendileri tarafından verilmiş uluslararası duyurulardaki görsellerde, içinde 
küçük teknelerin gezdiği kanal manzaralı binalar yapmak amacı yer almaktadır. Ne var ki, ÇED 
Raporu bile “turizm teknelerinin, küçük yat teknelerinin ve feribotların seyrinin tehlikeli olması 
nedenleriyle proje kapsamından çıkarılmıştır” diyerek en azından işin bu kısmında gerçekçi 
olabilmiştir. Projenin kesin değerlendirmesinde bu çelişkinin de bir kanaat oluşturabileceği 
umulur. 

Kanal-İstanbul çevresel, doğal, toplumsal, siyasal, ekonomik nedenlerle ulusumuz için yıkım 
projesidir. Bu temel konularda hiç güven duyulmayan ÇED Raporunu bu yazımızda salt İnşaat 
Mühendisliği uygulamalarındaki çözüm önerileri açısından eleştirdik; bu önerilerin 
uygulanmasıyla Kanal yapımının çıkmaza gireceğini, yarı yolda tıkanacağını ortaya koyduk. 
Yapım için ısrar edenler konunun uygulama mühendisliği açısından içerdiği engelleri hiç akla 
getirmemekte, zorunlu geri dönüş noktasına gelindiğinde bu büyük israfın altından nasıl 
kalkabileceklerini de umursamamaktadırlar. Kanalın yapımına baş koyanlar belki de gerçekten 
bu olasılığın ayırdında değillerdir. Konunun bu açıdan da irdelenmiş olması karar vericiler 
açısından Projenin iptali için bir başka önemli gerekçe olarak değerlendirilmelidir.  

ÇED raporunu yazanlara bir öneriyle bitirelim: Hiç olmazsa Kanalın iki ucuna birer kapak 
yapıverin. Çevre mahvolduğunda kapatır, Kanalın içini doldurarak eski durumuna getirirsiniz. O 
da başlı başına iyi bir getirim projesi olur.   
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İnşaat Mühendisliğinde Etik Kavramı ve Önemi* 

 

 

Mehmet ÇAKIR1 
 
 
ÖZET 

İnşaat mühendisliğinde meslek etiğinin önemini, eksikliğindeki nedenleri ve yol açacağı sonuçları 
sunacağım. 

Meslek etiğine gelmeden önce kişinin insan olarak doğru, dürüst, vicdanlı, yeşili ve doğayı seven, 
tüm canlılara saygılı, toplumsal yaşama uyumlu bir birey olması gerektiğini belirtmek gerekir. 
Bunun sağlanması için ise ailenin, çevrenin ve üniversiteye kadar alınan eğitimin önemi ortaya 
çıkmaktadır. İnşaat mühendisliğinde meslek etiğinin sağlanamaması; can güvenliğini, yapı 
kalitesini, iş güvenliğini, afetlere karşı yapı dayanıklılığını, mesleğin saygınlığını tehdit etmekte 
ve meslekte aktif olarak görev alan mühendislerin gelir düzeylerinin azalmasına neden 
olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, inşaat mühendisliği, meslek etiği. 

 

ABSTRACT 
The Civil Engineering Ethics and Its Importance 
I aim to present the importance of the civil engineering ethics, the causes and consequences of 
lack of ethical approach in professional practice in this presentation. 
It is obvious that before allowing professional dignity, people should have honest, conscientious, 
environmentally- friendly personality, they should respect to all of other creatures, and every 
individual should be compatible to social life. To provide of this requirements family, the 
environment where they grow up, and schools are crucial components. 
Breaking the ethics rules in civil engineering threats many significant factors such as the quality 
of construction, workplace and life safety, the resistance against potential disasters, professional 
dignity. Also, not allowing the ethic rules can cause a decline in the salaries of civil engineers 
working actively. 
Keywords: Ethics, Civil engineering, Professional dignity. 

                                                 
 
1 İnşaat Mühendisleri Odası Afet Hazırlık ve Müdahale Kurulu, Ankara 

İnşaat Mühendisleri Odası Afet Riski Altındaki Alanlar ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu, Ankara - 
mhtcakir@hotmail.com 



 
İnşaat Mühendisliğinde Etik Kavramı ve Önemi 

 
- 860 - 

AMAÇ 
İnşaat mühendisliğinde etik kavramının önemini, başlıca nedenlerini ve sonuçlarını tartışarak bu 
kavramın meslek hayatındaki rolünü bu alanda çalışmakta olan genç meslektaşlarımız ve inşaat 
mühendisliği öğrencileri için vurgulamayı amaçlıyorum. 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ETİK KAVRAMI VE ÖNEMİ 
Bazı üniversitelerdeki eğitimin yeterli olmaması, yeterli bilgiye ve mesleki yeterliliğe sahip 
olmadan mezun verilmesi meslek etiğini baltalamaktadır. Ayrıca inşaat mühendisi sayısının 
ihtiyacın ve yatırımlara göre fazlalığı nedeniyle özelikle yeni mezun hatta tecrübeli inşaat 
mühendisleri iş bulamama korkusuyla etik değerleri düşünmeden, birden çok projede ve 
uygulamada, inşaat mühendisleri odasının belirlediği ücretlerin çok altında, hatta sigortasız veya 
yetersiz sigorta güvenceleriyle çalışmaktadır. Meslek etiğine dikkat eden mühendisler ise işsiz 
kalma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Amerikan İşgücü İstatistikleri Bürosunun verilerine göre Amerika’da 1900’lü yılların başından 
2000’li yıllara kadar yaklaşık olarak 1 inşaat Mühendisi başına 1400 nüfus düşmektedir (3). 
Ancak Amerika’da bu rakam, 2021 yılında 1100 kişiye 1 inşaat mühendisi oranına gerilemiştir. 
Maalesef Türkiye’de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılmış, benzer bir işgücü 
istatistiği tutulmamaktadır. Benzer bir istatistik İnşaat Mühendisleri Odasına (İMO) kayıtlı üyeler 
üzerinden yapılabilir. Ancak, üyelerin hangi oranda işgücü piyasasında oldukları bilinmediğinden 
bu çıkarımın hata içermesi olasılığı da yüksektir. 2021 yılı için Türkiye’de 680 kişi başına 1 inşaat 
mühendisi bulunduğu hesaplanmaktadır. Bu rakam, ne kadar hata da içerse, neredeyse 
Amerika’daki oranın iki katıdır. Ayrıca, ülkemizde böyle bir istatistiğe ulaşılamaması da işgücü 
ile ilgili bir planlama yapılmadığının açık bir göstergesidir. 

İnşaat mühendisleri odası genel merkezinde, meslek etiğine karşı yanlış faaliyetlerde bulunan 
inşaat mühendislerine gerekli yaptırımları yerine getirmek amacıyla kurulmuş ve faaliyette olan 
bir onur kurulu bulunmaktadır. Bu kurulun faaliyet raporunu göre, meslek etiğine uymayan, kendi 
şubelerinde çözümlenemeyen ve genel merkeze kadar ulaşan şikayetler, ihbarlar ve bunlar için 
onur kurulu tarafından alınan kararların dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir (Tablo.1). Bu 
sayıların, İnşaat Mühendisleri odasına kayıtlı üyeleri kapsadığı, bu nedenle odaya kayıtlı olmayan 
ve/veya odaya ulaşmayan olayların sayısal olarak ne olduğu konusu bilinmediği akılda 
tutulmalıdır.  

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi onur kuruluna gelen mesleki sorunların çoğunluğunu 1999 
Gölcük depremi sonrasında hayata geçen yapı denetim sistemi ile ilgili sıkıntıların oluşturduğu 
gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise bu sistemde ve uygulanmasında sorunlar olduğunu, bu 
alanda etik değerlere yeterince uyulmadığını göstermektedir. 

İMO 47. Dönem Yönetim Kurulu faaliyet raporunda etik uygulamalar ile ilgili kısımda bu konuya 
şu şekilde yer verilmiştir; 47. dönem yönetim kurulu tarafından değerlendirilen soruşturma 
kararları soruşturulmak üzere odamıza bildirilen ve İMO 47. Dönem Yönetim Kurulunun 1’den 
60 no.lu toplantısına kadar karara bağlanmış olan şikayet dosyası sayısı 1129, şikayet edilen üye 
sayısı 2479’dur. Geçtiğimiz dönemlerde Bakanlık tarafından gönderilen 4708 sayılı Yapı 
Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca denetim görevinin yerine getirilmediği 
tespiti ile Odamız mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılması talepli yazı ekinde sadece İl Yapı 
Denetim İMO 47. Dönem Çalışma Raporu 90 Komisyonu Kararı mevcuttu. Odamızca yapılan 
yazışmalar ve sıkı takibimiz sonucunda 2021 yılında Bakanlıktan gelen yazı formatı değiştirilmiş, 
yazının İl Müdürlüklerine de dağıtımlı gönderilerek İl Yapı Denetim Komisyonu Kararı eki 
Teknik İnceleme Raporlarının meslek odalarına iletilmesi sağlanmıştır. 20/2/2020 tarih ve 31045 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. Maddesi, 
“Bu Kanun hükümleri çerçevesinde görevini yerine getirmediği tespit edilen mimar ve 
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mühendisler hakkında meslek odaları, kendi mevzuatı uyarınca cezai işlem yaparak neticesini 
Bakanlığa bildirir” şeklinde değiştirilmiştir. Değişiklikten önce “sorumlu denetim elemanları ve 
proje müellifi” hakkında işlem yapılması talebiyle gönderilen yazılar, yapılan değişiklikle İl Yapı 
Denetim Komisyonu Kararında adı geçen tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. * 
Gerek Teknik İnceleme Raporlarının Odamıza gönderilmesi gerekse pandemi nedeniyle şantiye 
kontrollerinin yapılamamasından dolayı ağırlıklı olarak İdari Para Cezası dosyalarının 
bildirilmesi nedeniyle “soruşturmaya gerek yok” ve “yazılı uyarı” kararlarında geçmiş dönemlere 
oranla artış meydana gelmiştir (2).  

 

Tablo 1 - İMO 47. dönem Onur Kurulu faaliyet raporuna göre şikayetlerin ve alınan kararların 
dağılımı 

  Herhangi Bir 
Ceza Tesisine 

Gerek 
Görülmeyen 

Uyarı 
Cezası 7. 

madde 

Para 
Cezası 

8. Madde 

MUY 
9. 

Madde 

Yargı Süreci 
Beklenmesi 

Odadan 
İhraç Toplam 

Proje ve Uygulama 
Denetçisi 11 6 

  
13  

  
30 

Uygulama Denetçisi 7 6   13         1   27 
Kontrol Elemanı 24 27   3         2   56 
Kuruluş Ortağı 5 4   11         1   21 
Laboratuar Denetçisi 2 2       4 
EKB 1 15 1     17 
Diğer 3 4 1 8         2 1 19 
SİM/İTB 2   9 1   12 
Proje Müellifi 3     2   5 
Şantiye Şefi 3   4   7 
Toplam 58 67 11 55          6 1 198 

EKB: Enerj kimlik belgesi,  SİM: Serbest inşaat mühendisliği, İTB: İş yeri tescil belgesi, MUY 
mesleki uygulamadan yasaklama 

 

İnşaat mühendisliği eğitiminde meslek etiği dersleri mutlaka yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 
akademisyenler tarafından verilmelidir. Ayrıca, meslek odalarından yetkin mühendisler 
tarafından, mezuniyet sonrası meslek içi eğitim olarak, genç meslektaşlara meslek etiği dersleri 
verilmelidir.  

Can ve mal güvenliği ile ülke çıkarlarını doğrudan etkileyen bir meslek olan inşaat 
mühendisliğinin, meslek etiğinden uzak bir nitelik taşıması düşünülemez. Geleceğin 
mühendislerinin yetiştirilmesi sürecinde ve mesleğin içinde olan mühendislere etik, meslek etiği 
kavramlarının, eğitim ve meslek içi eğitim sürecinde yeterince benimsetilememesi, ülkenin ve 
insanın bugününe olumsuz etki etmesinin yanında geleceği etkileyeceği gerçeği açıktır.  

 

ULUSLARARASI ÖRNEKLER 
Etik uygulamaları kapsamında, pek çok ülkenin meslek örgütlerince belirlenen ve düzenli 
aralıklarla güncellenen kurallar bütünü bulunmaktadır. İncelendiğinde, hepsinin temel aldığı 
kavramların ortak olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa 
Birliği’ndeki inşaat mühendisliği etiğine dair kuralları şu şekilde özetleyebiliriz. 
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Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği (Japan Society of Civil Engineers) 
Mevcut kurallar bütünü, Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından 9 
Mayıs 2014 tarihinde revize edilmiştir (5). Dernek, inşaat mühendisleri için temel etik ilkesi, ‘Etik 
ilkelere bağlı bir inşaat mühendisi, mesleğinin hem insan toplumu hem de doğa ile olan derin 
ilişkisinin her zaman bilincinde olmalı, teknolojinin gelişmesi için çalışmalı, bilgilerini 
derinleştirmeli ve pekiştirmeli; böylece bilgi ve becerileri aracılığıyla toplumun barış ve refahına 
katkıda bulunmalıdır.’’ şeklinde açık olarak belirtilmiştir.  

Mesleki davranış kurallarının detaylandırıldığı ikinci bölümde ise inşaat mühendislerine yönelik 
olarak şu maddelere yer verilmiştir; 

1. Topluma katkıda bulunun. 
2. İnsanların barış ve refahını ve toplumun gelişimini sürekli endişeleri olarak akılda 

tutarak, kamu yararına olan sorunlara kapsamlı çözümler geliştirmek ve uygulamak için 
uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanın.  

3. Hem doğaya hem de medeniyet ve kültür dokusuna saygı gösterin. 
Doğaya saygı, farklı medeniyetlere ve kültürlere saygı gösterirken insanlığın hayatta 
kalması ve gelişmesi için vazgeçilmezdir.  

4. Toplumun güvenliğini sağlamak ve afetleri azaltmak. 
İnsanların hayatlarını ve mallarını korumaya yardımcı olmaya, geniş bir disiplin 
yelpazesindeki meslektaşlarla birlikte çalışmaya, mesleki uzmanlıklarının ötesinde 
insanların endişelerine bakmaya, teknolojinin insanlarla ilgili hem yeteneklerini hem de 
sınırlamalarını fark etmeye kararlı olun.  

5. Mesleki sorumluluklarınızı her koşulda yerine getirin. 
Çalışmalarının özünde sosyal önemini kabul edin ve böylece topluma karşı görevlerinizi 
yerine getirmeye çalışın. 

6.  Herhangi bir çıkar çatışmasından kaçının. 
İnsanlarla, müşterilerle, çalıştığınız kuruluşlarla tüm etkileşimlerinizde adil ve tarafsız 
olun, görevlerinizi sadakat ve dürüstlükle yerine getirin ve her türlü çıkar çatışmasından 
kaçının. 

7. Bilgilerini açıkça sunun ve halkla açık iletişimde bulunun. 
Genel refah adına, çabalarınızda uzmanlığınızı ve bilgilerinizi paylaşmaktan 
kaçınmayın ve insanlarla açık bir şekilde görüş alışverişinde bulunun. 

8. Araştırma çabalarında bulunun ve sonuçlarını takip edin.  
Bulgularınızı ve önerilerinizi hem bilimsel kanaatlerinize hem de kendi vicdanınıza 
uygun olarak yayımlayın, bunları hem meslektaşlarınızla hem de halkla paylaşın, nesnel 
gerçekleri ve başkalarının entelektüel başarılarını her zaman dikkate alın. 

9. Kendinizi geliştirmek ve insan kaynaklarını geliştirmek için çaba gösterin. 
Erdemlerinizi, genel bilgilerinizi ve mesleki yeterliliklerinizi geliştirin, teknolojik 
ilerlemeler adına hem bilimsel hem de pratik olarak bilimsel çalışmalarınızı sürdürün ve 
bireysel yeteneklerinizi ve deneyimlerinizi, mühendislerin eğitim ve öğretimi için 
kullanın. 

10. Çalışmalarınızı tüm yasaları, kuralları ve yönetmelikleri ve aynı zamanda sağlam 
temellere dayanan ilkeleri tam olarak anlayarak, toplumsal standartlara uyulmasında 
önderlik ederek ve bunları hem sosyal hem de teknolojik değişime yanıt olarak 
iyileştirmeye çalışarak yürütün.  
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Amerika İnşaat Mühendisleri Derneği (American Society of Civil Engineers, ASCE)  
Amerika Birleşik Devletleri’nde inşaat mühendisliğ etik ilkeleri ilk olarak 1914 yılında 
benimsenmiş ve en son 26 Haziran 2006 tarihinde revize edilerek ve güncel halini almıştır. 
ASCE’ye ait etik kurallar 7 ana kuraldan oluşmaktadır. Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir (6); 

1. Mühendisler,  halkın sağlığını, güvenliğini ve refah düzeyini her şeyden üstün tutmak ve 
mesleki görevlerini yerine getirirken kendilerini sürekli geliştirmek zorundadırlar. 

2. Mühendisler, sadece kendi yetki alanlarında hizmet vermelidirler. 

3. Mühendisler, kamuoyuna açıklama yaparken dürüst ve objektif olmalıdırlar. 

4. Mühendisler, mesleki sorunlarda her işveren veya müşteri için güvenilir bir temsilci veya 
vekil olarak hareket etmeli ve çıkar çatışmalarından kaçınmalıdırlar. 

5. Mühendisler, mesleki itibarlarını kendi hizmetlerinin değerleri üzerine inşa etmeli ve 
diğer meslektaşlarıyla haksız rekabetten kaçınmalıdırlar. 

6. Mühendisler, mühendislik mesleğinin onurunu, namusunu ve itibarını muhafaza etmek 
ve geliştirmek amacıyla hareket etmeli, rüşvet, dolandırıcılık ve yolsuzluğa sıfır tolerans 
göstermelidirler. 

7. Mühendisler, kariyerleri boyunca mesleki gelişimlerine devam etmeli ve gözetimleri 
altındaki diğer mühendislere mesleki gelişimleri için imkân sağlamalıdırlar. 

 

Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi (European Council of Civil Engineers, ECCE)  
Türkiye İMO’nun (İnşaat Mühendisleri Odası) da üyesi olduğu ECCE’ye ait etik ilkeler Mayıs 
2010 tarihinde revize edilip güncel halini almıştır (7). Buna göre; bir inşaat mühendisinin temel 
amacı, insanların yaşam koşullarını iyileştirmek, her zaman can, sağlık ve mülkiyeti korumaktır. 
İnşaat Mühendisi, toplumun hizmetkarı, aynı zamanda kültür ve yaşam kalitesinin de 
destekleyicisidir. Bir İnşaat Mühendisi, günümüzün taleplerini araştırmalı, analiz etmeli ve 
gelecekteki gelişmeleri öngörebilmelidir.  

İnşaat mühendisliği etiği ilkelerini; toplum, çevre, meslek, müşteriler ve diğer inşaat mühendisleri 
açısından inceleyerek beş ana başlık altında toplamışlardır. Bu başlıklar; 

1. Toplum için bir mühendis;  

Kamu yararının tamamını göz önünde bulunduracak şekilde hareket etmelidir. 

Halkın, diğer meslektaşların ve çalışanların sağlık ve emniyetlerini gözetmelidir. 

İnşaat mühendisliğinin yararları için halkın gerekli bilgi düzeyini geliştirmeye çalışmalıdır. 

Sadece yeterli bilgi düzeyine sahip olduğu konularda profesyonel görüşlerini beyan etmelidir. 

Rüşvetin her türünü reddetmelidir. 

Kamusal işlerde, kamu yararını gözetecek hizmetleri sağlamak her zaman önceliği olmalıdır. 

2. Çevre için bir mühendis; 

Yaptığı işlerin toplum ve doğal çevre üzerindeki etkileri konusunda bilinçli olmalıdır. 

Sürdürülebilirlik kavramını ve gelişimini sağlamayı amaçlamalıdır. 

Çevrenin iyileştirilmesi ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarda kararlı olmalıdır. 

İnşaat mühendisliği ile ilgili çalışmalardan kaynaklı değişiklikleri adapte edilmek için 
gezegenimizin ekosistemlerini tanımalıdır. 
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Çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgemelidir. 

Yenilenebilir ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımını teşvik etmelidir. 

Kendi çalışmalarını gerçekleştirmek için doğal kaynakların mümkün olan en düşük seviyede 
kullanılmasına çaba göstermelidir. 

3. Meslek için bir mühendis; 

Mesleğinin standartlarını korumalı ve işinin verimliliğini arttırmak için aktif rol almalıdır. 

Meslek onurunu ve şerefini zedeleyebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. 

Mesleğini korumak için yanlış tanıtım ve kötü temsil edilmeleri önlemek için gayret 
göstermelidir. 

4. Müşteriler / işverenler için bir mühendis; 

Müşterilere / işverenlere adalet ve hakkaniyete sahip sadık bir çalışan olmak için çabalamalıdır. 

Müşteriyi/işvereni oluşabilecek çıkar ilişkisi ve menfaat çatışmaları hakkında derhal 
bilgilendirmelidir. 

Yapılan çalışmaların can ve mal güvenliği üzerinde herhangi bir risk taşımadığının garantisini 
verecek ya da şayet risk söz konusuysa, müşteri/işveren ve diğer ilgililerin var olan risk hakkında 
bütünüyle bilgilendirilmesini sağlamalıdır. 

Eğer verdiği kararlar kurallara uygun değilse bunu müşteriye/işverene açıkça belirtmelidir. 

Müşteri/işverenin rızası olmadan işle ilgili gizli bilgileri ifşa etmemelidir. 

Müşteri/işveren için giriştiği iş ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan komisyon kabul etmemelidir 

Yetkili olmadığı konularda aracı olmak için komisyon ücreti kabul etmemelidir. 

Çalışmanın sonucunda başarısızlık olacağına inandığı zaman bunu müşteriye / işverene 
bildirmelidir. 

Düzenli çalıştığı proje dışında işverenin bilgisi olmadan başka bir iş kabul etmemelidir. 

5. Diğer inşaat mühendisleri için bir mühendis; 

Talep edilen bir işi yapan kişiye yaptığı iş dolayısı ile hak ettiği övgüyü vermelidir. 

Diğer mühendislerin ve mühendis adaylarının eğitimleri, öğretimleri ve mesleki gelişimlerini 
ilerletmek için yardımcı olmalıdır. 

Diğer mühendislerin itibarlarına, kariyerlerindeki ilerlemeye veya çalışmalarına zarar 
vermemelidir. 

Başka bir mühendisin suçlu olduğuna ya da etik olmayan veya yasadışı bir uygulamanın içinde 
bulunduğuna inandığında bunu ilgili makamlara bildirmelidir. 

 

SONUÇ 
Tüm topluma etik değerlerin önemi okullarda ve üniversitelerde ders olarak verilmeli, sonrasında 
ise meslek odalarında meslek içi eğitimlerle meslek etiğinin benimsenmesi sağlanmalıdır. Meslek 
etiğine sahip bir inşaat mühendisi öncelikle kendisi ve ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşama sahip 
olacaktır. Sonrasında tüm inşaat mühendislerinin meslek etiğine sahip çıktığını bilerek mühendise 
yakışır şekilde yaşayacaktır. Bu süreçte yaşanacak zorluklar olduğunun baştan kabul edilmesi 
gerektiği de açıktır. Ama bu zorluklar bizleri yılgınlığa sevk etmemelidir. Meslek etiğinin meslek 
odaları, ilgili resmi kurumlar ve ilgili bakanlıkların ortak ve uyumlu şekilde birlikte çalışarak 
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hazırlayacağı etik değerlere uygun bir yasa ile bu sorunun daha fazla büyümeden çözülmesi 
kanımca en uygun çalışma olacaktır. Tabi ki meslek odalarının düzenli olarak oda üyelerine 
vereceği meslek içi eğitim ve teknik kongreler ile bilgilendirmeler gerekli olacaktır. Ek olarak, 
meslek odalarının bu eğitimler sonrasında, inşaat mühendislerine, referans belgesi ve yetkin 
mühendis belgesi verilmesi amacıyla eğitimler sonrasında uygun değerlendirmeler yapılması 
mesleki etiğin oluşmasındaki yeri çok önemlidir. 
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Çelik Yapılarda Tasarım Yoluyla İş Güvenliğinin 
Sağlanması İçin Algoritma* 

 

 

Selçuk İZ1, Özgür KÖYLÜOĞLU2 
 
 
ÖZET 

Çelik yapıların tasarımında alınan kararlar imalat ve montaj sırasında ciddi yaralanma ve 
ölümcül kazalara önemli katkıda bulunur. Çelik yapı imalat ve montaj işlerindeki ölümlerin %25 
‘i tasarımla ilgili sorunlardan kaynaklanmaktadır. Avrupa’da ve Amerika’da yapılan 
çalışmalarda ölümcül kazaların yüzde altmışı saha çalışması başlamadan önce alınan 
kararlardan kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Tüm ölüm ve yaralanmaların çoğunluğu 
tasarım kararları veya imalat montaj planlama eksikliğine bağlanabilir. Bu nedenle çelik 
yapıların saha çalışmalarında tasarım yoluyla can güvenliği seviyesinin yükseltilmesi ile ilgili bir 
algoritma geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çelik Yapı, Tasarım yoluyla iş güvenliği, İş güvenliği  

 

ABSTRACT 

Algorithm to Ensure Occupational Safety through Design in Steel Structures 

Decisions made in the design of steel structures contribute significantly to serious injury and fatal 
accidents during fabrication and assembly. 25% of deaths in steel structure fabrication and 
installation work are due to design related problems. Studies conducted in Europe and the United 
States have concluded that sixty percent of fatal accidents result from decisions taken before 
fieldwork begins. The majority of all deaths and injuries can be attributed to a lack of design 
decisions or manufacturing assembly planning. For this reason, an algorithm has been developed 
to increase the level of life safety through design in field studies of steel structures 

Keywords: Steel Structures, Design for safety, Occupational safety 
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GİRİŞ 
ÇALIŞMANIN AMACI 
Yapısal çelik imalat ve montaj işlerinde yapılan istatistiklere göre kazaların oluştuğu kaynaklar 
şunlardır: Kesim işlemi, Elektrik çarpması, Düşme, Parça düşmesi, Vinç kazaları, Yanma ve 
donma, Aşırı zorlama kas sistemi hastalıkları, Yüksekten veya yatay açıklıklardan atlama 
sırasında, (1, 2, 3). Kazaların büyük çoğunluğunda tasarım, işle ilgili ciddi yaralanma ve ölümlere 
önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır (3). Çelik imalat ve montaj işlerindeki iş kazaları içerisinde 
en büyük paya sahip olan, yüksekten düşme, parça düşmesi, eleman göçmesi ve elektrik çarpması 
kazalarının olası sebepleri, Tablo 1’de özetlenmiştir, (4). 

 

Tablo 1 - Çelik imalat ve montaj işlerinde en sık rastlanan kazaların sebepleri (4) 

Düşme Kazaları (D) Parça Düşmesi Kazaları (P) 
D1- Metodun veya prosesin yanlış olması P1- Bulonların sabitlerken düşmesi 
D2- Duruş şeklinin yanlış olması P2- Çelik yapı parçalarının düşmesi 
D3- Temizlik eksikliği nedeniyle objeye 
takılma 

P3- Montaj ekipmanları düşmesi 

D4- Yanlış kaynak sebebiyle yer değiştirme P4- Dengesiz kaldırma işlemi 
D5- Yetersiz tabliye rijitliği  P5- Taşıma kablosu kopması 
D6- Vidalama sırasında denge kaybı P6- Taşıma kancasının çıkması 
D7- Tehlikeli yerlerde yürümek P7- Yanlış istifleme 
D8- Kayma, tökezleme P8- Fazla zorlama 
D9- Geçici sabitleme hataları P9- Kaldırma aracı taşıma kapasite azlığı 
D10- Çelik elemanların taşınırken çarpması P10- Taşıma şeklinin yanlış olması 
D11- Tabliye imalatı sırasında düşme P11- Proses yanlışlığı 
D12- Kiriş montajı ve sabitlemesi sırasında 
düşme 

Eleman Göçmesi Kazaları (C) 

D13- Kolon sabitleme sırasında düşme C1- Tehlikeli montaj prosedürü veya 
metodu 

Elektrik Çarpması Kazaları (E) C2- Gevşek veya stabil olmayan 
mesnetleme 

E1- Güç kaynağı kesici bulunmaması C3- Kablo ayarlarken uygunsuz işlem 
E2- Statik elektrik şoku C4- Çelik kolonları sabitlemede yetersizlik 
E3- Topraklanmamış iletken veya jeneratör  C5- İstifleme hataları 
E4- Kaynak için voltaj düşürücü eksiği C6- İnşaat makinalarının yapıya çarpması 
E5- Kaynak sırasında elektrik çarpması C7- Hizalarken yapı elemanı göçmesi 
E6- Montaj sırasında elektrik çarpması C8- Çelik parçaların montaj sırasında 

göçmesi 
 C9- Taşıma sırasında parçaların çarpışması 
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Yapılan bu çalışmada tasarım ve planlama aşamasında montaj ve imalat sırasındaki kazaların 
azaltılmasına yönelik bir akış şeması oluşturularak planlama aşamasında olası iş kazalarını en aza 
indirmek için bir iş akış şeması ve algoritma oluşturulmuştur.  

 

İNŞAAT İŞLERİNDEKİ KAZALARDA ÖLÜM ORANININ MESLEKLERE 
DAĞILIMI İSTATİSTİĞİ 
Türkiye’de kaydedilen ölümlü iş kazalarına dair istatistik çalışması bulunamadığı için  Amerika 
işçi sağlığı ve güvenliği kurumunun istatistikleri değerlendirilmiştir (1). İş kazalarındaki ölüm 
oranı çelik imalat ve montaj işlerinde çok yüksek olduğu Şekil 1’de görülmektedir. Yaralanmalı 
kazaların yüzde elli sekizi ölümle sonuçlandığı dikkate alındığında, bu oranın Türkiye de istatistik 
çalışması bulunamamasına rağmen daha yüksek çıkacağı tahmin edilmektedir. 1990 ve 2003 
yılları arasında ABD'deki 224 ölümün% 42'sinin tasarımla bağlantılı olduğu düşnülmektedir, (1), 
(2), (3). Avrupa çalışma yaşamı koşulları iyileştirme vakfının 1991 yılında yapmış olduğu bir 
çalışmada ölümcül kazaların yüzde altmışının kısmen saha çalışması başlamadan önce alınan 
kararlardan kaynaklandığı sonucuna varmıştır (5). 

 
Şekil 1 - Yaralanmalı Kazalarda ölüm oranının mesleklere dağılımı, (1) 

 

ÇELİK İMALAT VE MONTAJ İŞLERİNDEKİ İŞ GÜVENLİĞİ  VE SAĞLIĞINI 
TASARIM SÜRECİ İLE ENTEGRE ETMEK 
Çelik imalat ve montaj işleri ile ilgili tehlikeleri ve hastalıkları ortadan kaldırmak veya azaltmak 
ve bunlarla ilgili riskleri en aza indirmek; bu yolla tesis malzeme ve can kayıplarını düşürebilmek 
için öncelikle tasarım esnasında can güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak gereklidir.  
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Çelik yapıların montaj ve imalatı sırasında dizayn aşamalarındaki kararların iş güvenliğine büyük 
katkılarının olması nedeniyle fayda/kazanç durumuna bakıldığında, Şekil 2’de gösterildiği üzere, 
hiyerarşik olarak en etkili çözümler tasarım aşamasında üretilebilmektedir.  

 
Şekil 2 - İş güvenliği hiyerarşik yapısı 

 

Tablo 2’de, tasarım sürecinin her aşamasında, tasarımcının iş güvenliği açısından yapabilecekleri 
yer almaktadır (6-12).  

 

Tablo 2 - İş güvenliği sistemi oluşturma aşamaları 

AŞAMA AKTİVİTE 

Konsept Dizayn İş güvenliği ve sağlığı hedeflerini oluşturmak, İş güvenliği 
tehlikelerini tanımlamak 

Ön Dizayn 
Bu aşamada mümkünse tehlikeleri ortadan kaldırın; daha az 
tehlikeli olacak tehlikeler için risk minimizasyon hedefleri 
oluşturun; risk belirleme; risk kontrol alternatifleri geliştirmek  

Detay Dizayn Tüm düşünülen tehlikeleri kaldıracak şekilde süreci planlayın 

Satın alma / Tedarik 
Kullanılacak Ekipman özelliklerini geliştirin ve tedariklere dahil 
edin; tedarik edilecek malzeme ve teçhizatın “kontroller ve 
testlerini” geliştirin 

Yapım Aşaması Şantiye iş güvenliği teşkilatını tanımlayarak , Yüklenici veya 
taşeronların iş güvenliği kurulunu oluşturun. 

İş Güvenliği ve 
Denetimi 

İş güvenliği sağlığı denetimini yürütecek kişi ve kurumları 
uzmanlık alanına göre belirlemek , “kontroller ve testler” için 
prosedürleri gerçekleştirin; güvenlik öncesi değerlendirmeleri 
gözden geçirin; standart işletim prosedürlerinin iş güvenliği 
sağlığı yönetim sisteminin geliştirilmesi; risk / maruziyet 
değerlendirmesi; ve kalan risklerin yönetimi 

Başlangıç ve Bakım 
devresi 

Eğitim Çalışmalarını temin etmek yol boyu iş güvenliği prosedür 
ve kontrolunu yenilemek ve geliştirmek 
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Tasarım sırasında alınan kararların iş güvenliğini etkileme potansiyeli, Şekil 3’te görüldüğü gibi 
çok yüksektir. Bu nedenle tasarım sürecinde mutlaka iş güvenliğini göz ardı etmeyecek şekilde 
tasarımın iş güvenliği ile birlikte değerlendirilmesinin doğru olacağı açıktır.  

 
Şekil 3 - Proje aşamalarının iş güvenliğini etkileme yetenekleri, (3). 

 

Bu durumda tasarım yoluyla kazaları önleyebilmek için aşağıdaki çözümler sıralanabilir: 

- Zorunlu standardlar ve mühendislik etiği eğitimleri oluşturmak 

- İnşaat tehlikelerini belirlemek 

- Tasarımda ilgili güvenlik sorunlarını gözönünde tutmak 

- Finansal ve mali yükü olmayan çözümler getirmek 

- Pratik çözümler ile yapılabilirliği oluşturmak 

- Tehlike analizi yapmak 

- Güvenliği tasarım belgelerine dahil etmek 

- Parça  eleman  etiketleme ve montaj  için bir üç boyutlu modeli oluşturmak 

Tasarım yoluyla kazaları önlemede yapılabilirliği ve iş güvenliğini de göz ardı etmeyen uygun 
dizaynı yapabilmek için tasarımcı tasarımının uygunluğunu aşağıdaki dört parametre ile kontrol 
etmelidir. 

-Yapım Maliyeti 

-Yapım Süresi 

-Yapım Kalitesi 

-İş sağlığı ve güvenliği(Emniyet)  
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TASARIM YOLUYLA İŞ KAZALARINI ÖNLEME PROSESİ (T.Y.İ.Ö) 
Tasarım yoluyla iş kazalarının azaltılabilmesi için; Önleme beklentilerini oluşturmak; İnşaat ve 
işletme perspektifini dahil etmek; Önleme sürecini ve araçlarını tanımlamak gerekmektedir. Proje 
paydaşlarının tanımlanması ile birlikte oluşan süreç Şekil 4’te açıklanmaktadır. 

 
Şekil 4 - Tasarım yoluyla iş kazalarını önleme prosesi akış şeması 

 

Öncelikle, tasarım ekibinin ilk toplanışında işin yapım aşamalarında iş kazalarının önlenmesi 
beklentilerini oluşturmak, şantiyenin işletme perspektifini oluşturarak çalışmaların sıfır iş kazası 
hedefinde yürütülmesi için koordinasyonun sağlanması beklenmektedir. Dizayn aşamasında 
yüklenici uzman ekipleri ile iş sağlığı güvenliği uzmanının ve yapı denetim yetkilisinin görüşleri 
alınarak dizayn aşamalarının yürütülmesi gerekmektedir. Dahili ve harici inceleme aşamalarında 
işin yapım kalite güvence ve iş sağlığı aşamaları değerlendirilmelidir. Bu incelemeler sonucunda 
işin yapımı sırasında iş güvenliği sorunu bulunması halinde dizayn aşamasına geri dönüş 
yapılarak gerekli düzeltmelerin yapılması tasarımcıdan istenilmeli, iş güvenliği sorunları 
giderilerek dizayn sonlandırılabilmelidir. Bu proje döngüsü iş güvenliği sorunları giderilene kadar 
devam edebilir. 
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PROJE YÖNETİMİNDE TASARIM YOLUYLA İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI 
ALGORİTMASI 
Proje yönetiminde tasarım yoluyla can güvenliğinin sağlanması için sekiz aşamalı bir algoritma 
düşünülmüştür. Bu aşamalar sırasıyla şunlardan oluşmaktadır. 

-  1. Aşama: Fizibilite etüdü aşaması 

-  2. Aşama: Konsept dizayn aşaması 

-  3. Aşama: Avan Proje aşaması 

-  4. Aşama: Kesin proje ve ihale projeleri süreci aşaması 

-  5. Aşama: İhale süreci aşaması 

-  6. Aşama: Uygulama projeleri aşaması 

-  7. Aşama: İmalat montaj ve can güvenliği projeleri aşaması 

-  8. Aşama: Şantiye çelik montaj ve iş güvenliği risk değerlendirme aşaması 

 
Şekil 5 - Tasarım yoluyla kazaların önlenmesi iş dağılım yapısı 

 

Şekil 5’teki iş dağılım yapısına bakıldığında ihale projesi aşamasından sonra yüklenicinin veya 
yüklenicinin alt çelik imalat ve montaj taşeronun uygulama projesi aşamasında montaj ve imalat 
detaylarını hazırlayıp gerek tasarım gurubu gerekse iş sağlığı ve güvenliği ve yapı denetim gurubu 
ile koordinasyon yaparak Montaj ve montaj esnasında can güvenliği proje çalışmlarına onay 
alması gerekmektedir. 
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Şekil 6 - Tasarım yoluyla can güvenliğinin sağlanması öneri algoritması 
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Şekil 6’da verilen algoritmada, birinci aşamada işvereni temsil eden proje yönetimi gurubu 
fizibilite etüdünü hazırlayarak işin yapılması kararı verildikten sonra tasarımın yapılması için 
gerekli olan tüm verileri toplayarak tasarım guruplarına iletir. İkinci aşamada tasarım gurubu 
işveren verilerine göre konsept dizayn aşmasında çeşitli alternatifleri çalışarak her bir alternatifin 
yaklaşık maliyetini de göz önüne alarak konsept dizayn çalışmasını onay için işveren proje 
yönetimine gönderir. Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre üçüncü aşama olan avan proje 
aşamasına geçilir, Bu aşamada yapılan alternatifler maliyet ve yapım süreside göz önüne alınarak 
değerlendirilmesi için işveren proje yönetimi teşkilatına onay için gönderilerek dördüncü aşama 
olan kesin proje süreci başlatılır. Bu aşamada TS-EN 1090 çelik yapıların teslim ve yapım 
kuralları şartnamesine göre çelik yapının sınıfı belirlenir. İhaleye esas olacak kesin projeler 
tamamlanarak keşif özeti ve birim fiyat tarifleri teknik ve idari şartnameler hazırlanarak işveren 
proje yönetimine ihaleye çıkması için gönderilir. İhale aşaması ile birlikte yüklenici firma , yapı 
denetim şirketi ve iş güvenliği işçi sağlığı teşkilatı belirlenir. Bu arada uygulama projesi safhasına 
geçmek için çelik imalat ve montaj yüklenicisi tarafından sahada yapılacak eklerin cinsi(kaynak, 
bulon, perçin vs.) belirlenir. Şantiyede kullanılacak kaldırma ekipmanlarının cinsi kapasiteleri ve 
personel taşıyıcı erişim platformlarının kapasite ve yerleşim bilgileri tasarım gurubuna iletilir. 
Nakil vasıtalarıyla taşınabilecek parça ebat tonaj bilgileri de uygulama projelerinde göz önüne 
alınacak şekilde iletilir. İşveren proje yönetimi korozyon sınıfını (Galvaniz, Boya, vs.) belirler. 
Yönetmelik sınırları altında kalmamak kaydıyla yangın dayanım sınıflarını tasarım gurubuna 
uygulama projelerinde dikkate alması için gönderir. Uygulama projelerinin bu bilgiler ışığında 
hazırlanmasından sonra yedinci aşama olan imalat montaj iş güvenliği projesi, çelik imalat ve 
montaj yüklenicisi tarafından  hazırlanır. Montaj personelinin kullanacağı yatay ve düşey yaşam 
halatları hatları ve tutunma noktaları belirlenerek detaylandırılır. Varsa geçici montaj iskeleleri 
ve iskele taşıma noktaları projelendirilerek tasarım gurubundan onay alınır. Gerekmesi halinde 
aşamalı inşaat planı ve montaj planına göre statik ve dinamik hesaplar gözden geçirilir. Projedeki 
boşluk ve engellerin etrafında güvenlik önlemi projeleri hazırlanır. İş güvenliği ekipmanlarının 
ve montaj personelinin düşme mesafelerine gerekli yaşam halatı boylarının tespiti yapılır. Bu 
aşamadan sonra sekizinci aşamada çelik imalat ve montaj firması yetkililerin hazırladığı montaj 
prosedürü ve iş güvenliği projeleri iş güvenliği teşkilatı tarafından değerlendirilir. Alınacak 
önlemlerinde yer aldığı risk değerlendirme raporu proje yönetiminin onayına sunularak işe 
başlama emri verilir. Bu aşamalarla birlikte şantiyenin tasarım yoluyla iş başlamadan almış 
olduğu tüm kararlarda iş güvenliğinin sağlanması planlanmıştır. 

 
ÇELİK YAPI PROJE YÖNETİMİNDE TASARIM YOLUYLA İŞ GÜVENLİĞİ 
SAĞLANMASI AŞAMALARININ İŞ KAZALARINA ETKİ ORANLARI 

 Fizibilite etüdü aşaması 

Bu aşamadaki kararların iş kazalarına etkileri çok az seviyededir.  İş güvenliğine etkisi 
yoktur. 

 Konsept dizayn ve  Avan proje aşaması 

Konsept dizayn aşaması kararları iş kazalarına etkisi orta seviyededir. Bu aşamadaki kararlar 
tasarımın ana kararları olup can güvenliği ile doğrudan ilişkilidir. 

 Kesin proje ve ihale süreci aşaması 

Bu aşamadaki çalışmalar ihale genel ve teknik şartnameler ve ihale evraklarında  iş 
güvenliğine verilecek önem  seviyesi doğrudan can güvenliği ile bağlantılıdır. Kesin proje 
aşamalarının ise orta  seviyede can güvenliğine etkisi olmaktadır. 

 Uygulama projeleri , İmalat montaj ve can güvenliği projeleri aşaması 
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Bu aşmadaki süreçlerin iş kazalarına etkisi ileri seviyede olup alınacak kararlarda detayların, 
kaldırma ve montaj ekipmanlarının seçiminin direkt etkisi vardır. Bu aşamanın iş 
güvenliğine etkisi ileri seviyededir. 

 Şantiye çelik montaj ve iş güvenliği risk değerlendirme aşaması 

İş güvenliği risk değerlendirme aşamasının iş güvenliğine etkisi yüksek seviyede olup 
risklerin değerlendirilemediği şantiyelerde iş ve can güvenliği ile ilgili problemlerin 
yaşanılması kaçınılmaz olmaktadır. 

Yukarıda yer alan aşamaların iş kazalarına etkilerine dair yaklaşık oranlar Şekil 7’de 
verilmiştir. 

 
Şekil 7 - Tasarım aşamalarının iş kazalarına etkilerinin oranı 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye iş gücünün %16‘sı inşaat iş kolunda istihdam edilmektedir. İş ve trafik kazalarından 
ölümlerin %40’ı inşaat işlerinde meydana gelmektedir. Ortalama yılda iki bin can kaybı yaklaşık 
yirmi bin yaralanma olmaktadır. İş kazaları için Türkiye de yeterli istatistik çalışma olmamasına 
rağmen, dünyada ve Avrupada yapılan çalışmalarda (1, 2, 3, 4), tasarım kararlarının uygulamada 
olabilecek ilgili yaralanmalara önemli ölçüde katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. İş kazalarındaki 
ölümlerin %25’i tasarımla ilgili sorunlardan kaynaklanmaktadır. Genellikle ölümlü kazalar 
Düşme, Çarpma, Sıkışma, Vinç kazaları, Elektrik çarpması, Yanma, Kesilme vb. şekillerde 
görülmektedir. Tasarım yoluyla kazaların önlenmesi için geliştirilen bu algoritmada çalışan 
personelin kaza riskinin tahmin edilmesi, sıfır kaza hedefinin projede ana hedef olarak kabul 
edilmesi, gerekmesi halinde işyeri tehlikelerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için tasarımda 
değişikliğe giderek montajda daha güvenilir ekipmanlar kullanmak öne çıkmaktadır. Bu 
çalışmadaki algoritmaya uygun tasarım hedeflerine gidilmesi halinde, tehlike riskinin azalması 
dolayısıyla daha az yaralanma, azalmış işçi tazminat sigorta maliyetleri, artan verimlilik, kaza 
nedeniyle olabilecek gecikme, artan yapımcı-tasarımcı işbirliği, işin durma sürelerinin en aza 
indirilmesi, şantiye çalışma moralinin yükseltilmesi, işçilik maliyetlerinin azaltılmasına yol 
açacağı aşikardır. Önerimiz çelik imalat ve montaj işlerinde bu algoritmaya uygun çalışma 
planlanmasıdır. 
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Fizibilte edtüdü aşaması
Konsept dizayn ve avan proje aşaması
Kesin proje ve ihale süreci aşaması
Uygulama projeleri aşaması
Şantiye çelik montaj ve iş güvenliği risk değerlendirme aşaması
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Tasarım yoluyla can güvenliğinin sağlanması konusunda özellikle son yıllarda araştırmalar 
yoğunlaşmıştır. İbrahim ve diğ. (13), yapım mühendisliğinde güncel ve beklenen gelişmelere 
ilişkin yaptıkları araştırma makalesinde, tasarım yoluyla can güvenliğinin sağlanması konusunda 
İngiltere, Kuzey Avrupa ülkeleri ve diğer bazı bölgelerde hayat geçirilen yönetmelikler ve kanuni 
düzenlemeler, etkin bir sistem kurabilmek için kullanılabilecek araçlar, organizasyon yapısı, 
tasarım yoluyla can güvenliği konusunda yapılan deneysel çalışmalar, Bina Bilgi Modellemesi 
(BIM) yoluyla tasarım aşamasında potansiyel risklerin belirlenmesi, eğitim alanında 
yapılabilecekler gibi çeşitli başlıklar altında yapılan çalışmalar özetlenmiş, bu kavramın 
uygulanabilirliği, getirileri ve deneyimlerin sonuçlarına dair ölçülebilir verilere ilişkin çalışmalara 
ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Collinge diğ. (14) ise BIM için Tasarım Yoluyla Önleme 
(PtD) yaklaşımına uygun bir Güvenlik Risk Kütüphanesi oluşturmuştur. İbrahim ve diğ. (16) 
çalışmasında ise gelişmekte olan ülkelerdeki tasarımcıların Tasarım Yolu ile Önleme (PtD) 
uygulamaları açısından yetkinliğini değerlendiren ve Malezya, Güney Amerika ve Nijerya 
özelinde yürüttükleri çalışmalarında, tasarımcıların bu anlamdaki yetkinliklerini artırmak 
bakımından teorik ve uygulamalı eğitimlere ihtiyaç bulunduğunu ortaya koymuştur. Ülkemizde  
bu konuda eğitimlerin arttırılarak devam etmesi gerekmektedir. 
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