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Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında, en gelişmiş ülke olma düzeyini, gerçekten hakeden 
ülkelerdendir. Bu iddiayı neden ve nasıl kolayca dile getirebiliyoruz?  
 
Çevremize baktığımızda, yapılaşmanın inanılmaz bir hızda olduğu ve bu yapılaşmanın 
oluşturduğu çok yönlü çevre kirliliğinin başedilemez boyutlara vardığı bilinmektedir. İnşaatı 
yarım kaldığı halde kullanma ruhsatı verilen yapılar olduğu gibi son denetimi sağlıksız 
yapılan birçok yapının olduğu da açıktır. İnşaatı bitmiş yapıların işletilmesinde de çok sayıda 
sorunla karşılaşmaktayız. Çoğumuz, hergün, apartman, site veya işyeri yönetimlerinin 
bilimsel birikim eksiğinden kaynaklanabilecek, davranış hatalarından veya toplam çarpık 
düzenden kaynaklanan bilinçsizlik ve vurdumduymazlık sonucu oluşan binlerce sorunla 
boğuşmaktayız. Soru; peki iddia edilen gelişmişliğimiz nereden gelmektedir? Cevap; bu 
noktalardaki hatalara ve yanlış işleyişlere karşın sergileyebildiğimiz tek tutum, sessizliğimiz. 
Bu da bizim demokratik davranış olarak ne kadar hassas olduğumuzu ve gelişmişlik 
düzeyimizi yeterince hak ettiğimizi ispatlamıyor mu? 
 
Yukarıda sergilenen esprili yaklaşımımızı bırakıp gerçeklerle yüzleşirsek, rahatça görüleceği 
gibi yapı yönetimi dendiğinde iki ana dal çakışmaktadır. Bunlardan birisi yapıların üretilme 
yani inşaat süreci, diğeri ise yapının yaşamı süresince işletilmesindeki yönetim sürecidir. O 
halde yönetim konusunda ilerlemeden önce bu ayrımı dil olarak da netleştirelim.  Bilindiği 
gibi İngilizce Construction Management’ın Türkçe’deki karşılığı İnşaat Yönetimi olmaktadır. 
Building Management dendiği zaman da yapının yaşamı süresince ortaya çıkan Bina Yönetim 
Sistemi’nden bahsedilebilir.  
 
Bundan böyle derginizin bu bölümünde iki ayrı ana konu zaman zaman birbirinden ayrı, 
zaman zaman bir bütün olarak ele alınarak, bunların kuramsal ve pratik özleri, birbirleri ile 
etkileşimleri, yapı denetimi aşamasında ortaya çıkan problemlerin bu özlerle ilgileri ve 
etkileşimleri incelenmeye çalışılacaktır. Ana düşüncemiz; bir yapının tasarlanma, uygulama 
ve kullanma aşamalarında rol alanların yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmaları ile 
bunları doğru düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlanabilmesine yardımcı olacak kültürel 
birikim ortamının hazırlanabilmesine katkı sağlanabilmesidir. Köşemiz, bu çerçevedeki 
uzman görüşlerine, makale sunumlarına, konuya ilişkin problemleri yaşamış veya yaşamakta 
olan bütün bireylerin şikâyet, eleştiri ve önerilerine daima açıktır. Bilimsel düzeyimizi 
popüler standarttan daha üst düzeylere zaman içinde elbirliği ile çekebileceğimize de içten 
inanıyoruz. Böylece sosyal, ekonomik, psikolojik, vb. birçok alandaki kayıplarımızı en aza 
indirebilmek ve bütün mekanlarımızı daha rasyonel üretip daha verimli tüketebileceğimiz 
sistemi başta siz değerli okuyucularımız olmak üzere, bütün meslektaşlar ile araştırmacı, 
yazar ve diğer değerli katılımcılarımızla beraber oluşturabileceğimize inanıyoruz. Her 
düzeydeki karar vericilerimizin de bu çabalardan olumlu ve yararlı sonuçlar çıkarabileceğine 
de güvenmek istiyoruz.    
Bir yapının işletilmesine ilişkin gelecek sayılarda yer alabilecek konuları sıralarsak; 

• Yapıların işletilmesinin bilgi ve beceri gerektirdiği unutulmamalıdır. Bağımsız yatay-
dilkey mülkiyet birimlerinden oluşan tüm yapılarda veya sitelerde her yıl bir malikin 
yönetici seçilmesi düşüncesi kadar eksik ve hatalı bir yaklaşım ve işleyiş olamaz, 
olmamalı diye düşünüyoruz.  

• Yapıların uzmanlarınca rasyonel işletilmemesi hem o yapı hem de giderek bütün ülke 
için çok büyük ekonomik kayıplara neden olur. Örneğin; bir yapıdaki ısı dengesinin 
bilimsel verilerle ele alınıp sağlanması, büyük enerji tasarrufu sağlaması yanında aynı 



katta aşırı sıcaktan ve soğuktan şikâyet eden sakinlerin psikolojik gerginliği de ortaya 
çıkmamış olur.  

• Bir diğer nokta da ilk kullanım denetimi (oturma ruhsatı alınma aşaması) ile yaşam 
süresince oluşacak düzeyli yapı denetiminin önemidir.  

• Bilinçsiz bir yöneticinin ortak alan ve bağımsız alan tariflerinde bile hata yapması söz 
konusudur.  

• Bazı yöneticiler toplam çıkarları zedeleyecek boyutta sürekli yanlış kullanım 
yapmakta ve periyodik bakımlardan kaçınmaktadırlar. Bunların bazılarının hayati 
önemleri olduğu da bilinir. (Asansör ve kazan tesisatlarında bakımsızlıktan çıkan 
sorunlar gibi) 

 
Bu sayıda önemle üzerinde duracağımız ana konu ise bina ekonomisi ile yönetim kararları 
arasındaki ilişkidir. Türkiye’de yapılar kullanım ömürleri tarif edilmiş, sınırlanmış şekilde 
üretilip ruhsatlanmamaktadır. Ama tam tersinin uygulanması kullanıcılar açısından çok 
önemlidir. Toplam bina ekonomisini açıklayan güzel bir formül vardır. Birim işletme 
maliyeti, yapı ömrü, ilk yatırım ve dönemsel bakım masrafları bu hesabın ana 
bileşenleridir.  
 
Birim işletme maliyeti = ilk yatırım + ömür süresi x birim bakım maliyeti  
         Ömür süresi 
Bizim konumuz toplam maliyetin tek başına değil yıllık bakım masraflarıyla beraber ele 
alınmasını önerir.  
 
Bir diğer önemli konu da ekonomik ömrünü dolduran yapı malzemeleri veya yapı 
bileşenlerinin doğru zaman ve yöntemle yenilenebilmelerinin sağlanmasıdır. Aksi halde 
toplam yapının işlemesi ansızın kesintiye uğrayabilir. Hatta yapı tamamen işlevsiz hale 
gelebilir.  
 
Önemli bir diğer nokta da yapının doğru işletilmemesi durumunda soğuk olan bölümlerin 
veya gürültü ile ilişkili olan bölümlerin kullanılamamasına dayanan ekonomik kayıplardır. 
 
Ayrıca doğru işletilmeyen yapılarda çok yönlü risk faktörleri ile yaşamın sürdürülmeye 
çalışılması çok sakıcalıdır. (Örneğin; Ankara Dışkapı daki YIBA çarşısın da çıkan 
yangının verdiği maddi manevi zararın tek sorumlusu yapı yönetiminin yeterince 
önemsenmemesidir.) 
 
Bu bahsedilen sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla ortaya konabilecek öneriler şunlar 
olabilir: 
 
1. Uzman olmayan kişilerin yapı yönetimi yapmasına yasal kurallarla engel olunması 

gerekir.  
2. Oluşan kazalardan veya ortaya çıkan olumsuzluklardan ileriye dönük dersler 

çıkarılmalıdır. Olumsuzluklar mutlaka yazılı ve belgeli olarak saklanmalıdır. 
3. Doğru nitelikleri olan yapı yönetim sorumluları eğitimine geçilmeli, yanlış 

organizasyonlar sıkı kontrollerle cezalandırılmalıdır. Ayrıca yapı yönetim şirketleri 
organizasyonları özendirilmelidir.  

4. Sigorta şirketleri ile yapı işletim-yönetim sigorta sistemine geçilerek ilgili konuda oto 
kontrol oluşturulabilir. 

 
 


