TÜRKİYE'DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE SORUNLARI
Işıl AKGÜL (*)

1977 yılındaki ekonomik bunalım, enflasyon , dış açık, anarşi ve benzeri
faktörlerin etkisi ile diğer sektörlerde olduğu gibi alt yapı ve sanayi yatırım
ları da azaldı. Enflasyonun nispeten düşük olduğu yıllarda, bu yatırım boş
luğu pek dikkati çekmemiş, enflasyon % 1OO'lere varması sonucu mesken ve gayri menkule olan hücum ile kendini göstermiştir. Ayrıca artan maliyetler karşısında emekli ikramiye ve tazminatların düşük seviyede kalma- ·
sı sonucu ortaya çıkan iç talepteki azalmada 1979 yılından sonra bu sektörde talep sorunu yaratmıştır. Yüksek faiz politikası ve bankerlerin sağla
dığı yüksek getirilerde bu sektör talebinin kısılmasına neden olmuştur. Tasarrufların banka ve bankerler yönüne kayması, gayri menkul alımını frenlerken, inşaat sektöründe de büyük bunalım yarattı. inşaat sektörü pazarı
nı yitirdi ve çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kald! . Girdi aldığı sektörlerde de
maliyetlerde yükselme, karlılıktan fedakarlık gibi sorunlara neden oldu. Bu
sektörün duraklamasının beraberinde getirdiği sorunlar ile önem_i güncelleşti. Bunun üzerine kanun ve kararnamele ile yeni düzenlemelere gidildi.
İnşaat sektörünün en önemli sorunu, serm.aye teşekkülü içinde inşaat faaliyetlerinin önemli payına rağmef:l inşaat sektörü kendi içinde yeterli sermaye birikimi, toplulaşma ve uzmanlaşma sağlanamamış olmasıdır . Ayrı
ca, inşaat sektöründe Sanayileşme, yeterli düzeyde gerçekleşmemiştir.

İşgücü verimliliği düşüktür. Bu nedenle de yatırımların olgunlaşma süresi

olumsuz etkilenmektedir.
İnşaat sektörünün, ekonomi içindeki rolünü ortaya koyabilmek için bu kesimin diğer üretim kesimleri arasındaki yapısal ilişkilerin ve bu ilişkilerin
zaman içindeki seyrinin incelenmesi gereklidir. Ekonomik gelişmeye paralel olarak sektör gelişince, diğer üretim kesimleri ile yapısal ilişkileri artar, diğer üretim faaliyetlerine bağlı hale gelir.

Bu makalede, inşaat sektörünün önemli bir sektör olup olmadığına karar
vermede ve yapısal ilişkileri ortaya koymada, tahlil aracı olarak girdi-çıktı
(lnput-Output) analizi kullanılmaktadır.

ANALİZDE KULLANILACAK KAVRAMLAR
Bir sanayi kesimindeki gelişmenin diğer kesimlerin özellikle gelişmelerine
ne şekilde etki ettiğinin bilinmesi, izlenecek ekonomi politikası açısından
önem taşımaktadır. Bunun girdi-çıktı tablolarını inceleyerek görelim. Girdiçıktı analizleri yardımı ile ekonomideki sektörlerin birbirini etkileme ve ekor) Marmara Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü
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nominin genel şartlarından etkilenme durumlarını en iyi şekilde . görebi
lmek
teyiz. Analizde kullanacağımız tablolar girdi-çıktı tablosunun yapısal
şekli
(akım tablosu) ve ters matrikstir.
Yapısal şekli

ai;

= xij ve

A

gösteren

= [ a~i] 'ler

aij' girdi-çıktı katsayısı;
miktarını verir.
A:

akım

j

girdi-çıktı katsayılar

tablosundan elde edilecek olan

yardımı ile _
analizimizi yapabiliriz.

malının

bir birim üretilmesi için gerekli olan i

malı

maktriksidir.

xii' j sektörünün i sektöründen aldı_ğını (talebini),

xj'

j s~ktörünün toplam çıktısını göstermektedir.

Karar vermede kullanacağımız
ni gösteren katsayılardır .
. ui' geriye
Ui

x.

bağ

=-;f. ara

etkilerini,

diğer katsayılar,

ileri ve geriye

bağ

etkileri-

w ise ileriye bağ etkilerini gösteren katsayılardır.

girdilerin toplam üretime oranı

ı

x.

.w. =-'1 ara talebin
.ı
xi

talebe oranı şeklinde ifade edilir .

Eğer incelenen kesim, diğer kesimlerden önemli
ölçüde girdi alıyorsa, ken,.
dine girdi veren kesimlerinde gelişmesini hızlandıracaktır. Eğer
bu kesim
ara malı üretiyorsa ve bu malları ara malı olarak kullanan kesimle
re veriyorsa, bu kesimler için teşvik doğmuş olacaktır. Bir kesimin, kendis
ine girdi veren kesimlerle ilişkisi geri bağlar olarak adlandırılır. Kendi
ürettiği malları kullanan kesimlerle ilişkisi ise ileri bağlar olarak
adlandırılır. Hizmet
sektöründe, ileri bağ etkisi ya çok düşüktür, ya da hiç yoktur.

uj +

wj =

toplam bağ etkisini vermektedir.

İncelemede kullanılan diğer iki katsayı; Ri. ile gösterilen doğrud
an ve dolayh ileriye doğru bağlantı katsayısı ve ~i ile ·gösterilen doğrudan
ve dolayh geriye bağ etkiler i katsayılandır.
Doğrudan ve dolayh ileriye doğru bağlantı katsayı
sı, ters matrik sin sı
ra toplamı, doğrudan ve dolayh geriye doğru bağlantı katsayısı
ise ters
matrik sin sütunl ar toplamı ile elde edilir.

R1., her sektör ün üretim ine
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karşı,

nihai talebin bir birim

artması

halin-

de i sektöründe gerekli üretim artışını gösterir. Yani ekonomideki talebe
karşı i sektörünün ne ölçüde duyarlı olduğunu gösterir. Ters matriksin sütunlarının toplamı, o sektörün basit bir üretim çoğaltanı olarak düşünülebi
lir. Ekonominin genel talep şartlarından etkilenme ve ekonomiye etkileme
güçleri yüksek olan sektörlere ANAHTAR SEKTÖR adı verilmektedir.
Teorik açıklamaların arkasındari şimdi de DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü)
tarafından yayınlanmış olan 1963, 1968, 1973 ve 1979 yıllarına ait GirdiÇıktı t(!blolarından yararlanarak inşaat sektörünün anahtar sektör olarak
seçilmesi ile ilgili temel dayanakları gösterilecektir.

1963, 1968, 1973 ve 1979 YILLAf\1 ~İRDİ-ÇIKTI
TABLOSUNUN ANALiZi
Katsayılar (girdi-çıktı)

Matriksi
Bina

inşaat

Taşacağı

0.0124

Ağaç

mantar ürünleri

0.0835

Ağaç

mobilya ve
Sanayi

0.02103

mefruşat

Petrol

arıtımı

Çimento Sanayi

Dı$ı inşaat

0.04105

0.02689
0.06969

0.03082

Diğer taş
dayalı

ve toprağa
sanayi

Bina

Demir Çelik ana Sanayi
fv1etal

Eşya

.

0.05301
0.15011

0.07456

0.02795

Elektriksiz Makineler

0.01385

Elektrikli Makineler

0.01599

0,01989

Toptan-perakende ticaret

0.05658

0.06511

Diğer

0.129527

0182279

0.00596

0.013416

kara

Derizyolu

taşımacılığı

taşımacılığı
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Bankacılık-Sigortacılık

Kooperatifçilik

0.00693

0.016229

İnşaat sektöründeki 1 birimlik üretim için dolaysız olarak çimento sektöründen 0.69 birim, demir çelikten 0.15 birimlik girdi talep etmektedir.
İnşaat sektörü üretiminde meydana gelen 1 birimlik değişmenin, diğer sektörlere dolaysız etkisini gösterir.

uj ve wj olarak isimlendirilen geriye ve ileriye doğru bağlantıları, tablolardan

Bina

hesaplanmış
inşaat

ve

için :

ui (1963)

= o.5434

Ui(1968)

0.4816

ui (1973)

o.5926

ui (1979)

o.6795

değerleri

Bina

aşağıda özetlenmiştir.

elde

edilmiştir.

dışı inşaat

için ise:

ui (1963) = 0.4155
ui (1968)

o.3865

ui (1973)

o.3200

U; (1979)

0.5270

ı

değerleri

Geriye

elde

bağ

edilmiştir.

etkileri,

yıldan yıla artmış

ve oldukça yüksek

değerler

elde edil-

miştir. İnşaat sektöründe bir birimlik artış yaratmak için (ek bır artış söz

~onusudur) girdi aldığı sektörlerin üretimlerinin 1973 yılı eie alındığında 0.59
birim artması gerekmektedir. 1968 yılından 1973 yılına diğer sektörler için
büyük bir teşvik unsuru olmuş olduğu gözlenmektedir. Bina dışı inşaat için
ise, katsayılardı 1973'e kadar sürekli bir azalma eğilimi görülmekte. 1979
için ise bu eğilim artmaktadır. İleri ·bağ etkisi sözkonusu olmadığı için. toplam bağ etkisi, geriye bağ etkisine eşittir. Tüm tabloyu eıe aldığımızda. bina inşaat sektöründen daha yüksek geriye bağ etkisi olan 10-11 sektör daha
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bulunmaktadır. İnşaat sektöründen daha yüksek geriye bağ etkileri olan
sektörleri sıralarsak, bunların şeker, diğer gıda, dokuma-giyim, ağaç
mobilya, lastik-plastik, madeni eşya, demiryolu taşımacılığı, suni gübre, çimento, demir dışı metaller olduğunu görürüz. Girdi-çıktı tablolarına göz atarsak, üstte sıraladığımız sektörlerden büyük bölümünün inşaat sektörüne
girdi veren sektörler olduğunu görüyoruz. Yani, inşaat sektörü, ekonomiye etkileme olanağına sahip ve talep şartlarına duyarlı olan birçok temel
sektörden girdi almaktadır. Bu nedenle geriye bağları yönünden önemli bir
sektör olarak inşaat sektörünü görmekteyiz. Tüm girdi-çıktı tablolarında yukarıda sıraladığımız sektörlede önemli değişiklikler olmamış, tüm sektörler hemen hemen aynı önem derecelerine sahip olarak kalmışlardır. Fakat
elimizdeki son tablo, 1979 yılına ait olduğu için son 7-8 yıldaki durumu tablodan belirleme olanağımız olmamıştır .
İnşaat sektöründe ileri bağ etkisi söz konusu olmamakta, tüm çıktı nitıai
talepte kullanılmaktadır. Ayrıca , ürettiği yatırım mallarının büyük bölümü
kamu kesimince talep edilmektedir. Bu sektördeki olumsuz geİişmelerin
kamu kesimini de etkilemesi böylece kaçınılmaz olacaktır. Yatırımlardaki
kısma, ekonomiye etkileri büyük olan sektörlerden özellikle çimento. demir. tuğla ve benzeri sektörlerin çıktıklarına talepte azalmaya yol açacak,
bunun sonucu bu sektörler üretimlerini kısacaklar ve ekonominin tümünü
etkileyen bir durumla karşı karşıya kalınmış o l unacaktır.

ve bina dışı inşaat sektörlerinin doğrudan ve dolaylı geriye bağ
göz atarsak, (inşaat sektörü için doğrudan ve dolaylı ileriye bağlantı söz konusu değildir);

Bina

inşaat

lantı katsayılarına

Bina

inşaatı

için:

Ri (1963)

1.916

Ri (1968)

2.177

Ri (1979)

2.285

değerleri elde edilmiştir. İnşaat sanayinde ortaya çıkan birimlik nihai talep
artışının,

ekonomide

yarattığı

üretim

artışı,

sürekli bir artma

eğilimi

göster-

miştir.

Bina

dışı inşaat

sektörü için :

R.i (1963)

1.647

R.i (1968)

1.677

R i (1973)

1.596
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1

R.i (1979) = 1.900
değerleri

elde

edilmiştir.

Doğrudan ve dolaylı geriye bağ katsayılarına bakılarak önemli sayılan sektörlerle geriye bağ etkilerine bakılarak önemli sayılanlar arasında çok az
farklılık görülmektedir. Doğrudan ve dolaylı geriye bağları yüksek olan sektörler, gıda, dokuma, ağaç-mobilya, lastik-plastik, suni gübre, çimento,
demir-çelik, metalürji, elektrik makinaları, demiryolu taşımacılığı, bina inşaat sektörleridir.
Bağ etkilerine bakarak çıkarılan iki tablonun karşılaştırılması sonucu elde
edilen sektörler anahtar sektör olarak adlandırılır.
Karşılaştırma

sonucu elde

ettiğimiz

anahtar sektörler:

Demir-Çelik, kimya, suni gübre, çimento, demir dışı metaller, ağaç, 'dokuma, giyim, bin·a inşaat sektörleridir.
Bina inşaat sektörü, üstte sıralanan sektörlerin
tör olduğu için önemi daha da artmak~adır.

çoğundan

girdi alan bir sek-

Bu arada Türkiye'de büyük bir alana yayılm.ış olan bu sektörün istihdam
potansiyelinin yüksek olduğu bilinmektedir. istihdam yaratmak, ekonomik
olduğu kadar, toplumsal ve politik öneme sahiptir. Öncü bir sektörün gelir
ve istihdam yaratma olanaklarını da girdi-çıktı tablosu kullanarak görebiliriz. Fakat elimizdeki son tablo, 1979 yılına ait olduğu için günümüzdeki istihdam etkilerini ancak yıllık programlardan izleyeceğiz. Ancak, önce nihai talep yapısının sanayi alt sektörlerindeki doğrudan ve dolaylı olarak yarattığı istihdam miktarlarının nasıl hesaplandığına bakalım.
istihdam bağıntısını bulmak için, bu sektörün işgücü katsayıları bulunur.
Bu katsayı ile, belli bir birim çıktının i sektöründe kaç kişi tarafından üretildiğini bulmaktayız. Türkiye Girdi-Çıktı tabloları, milyon TL.ile ifade edildiği
iÇin, bir milyonluk çıktının her sektörde kaç kişi tarafından üretildiği şeklin
de yorumlamak gerekmektedir.
M = e (l-Ad)" 1 şeklinde hesaplanan değerler ise, nihai talebin bir milyon
TL. 'lık sektöre! çıktının, her sektöre karşı gelen doğrudan ve dolaylı istihdam gereğini göstermektedir.
e :

sıra

vektörü

Ad : Yurtiçi

katsayılar

matriksini göstermektedir.

[Ad] ile ifade edilen katsayılar matriksi, sadece 1968 yılı için söz konusudur.
Bu nedenle, bu yolla ancak 1967-1968 yılların ait istihdam miktarları ile il-
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gili bilgiler vermek mümkündür. Bina inşaat için M =· 8.48229 olarak hesaplanmıştır. (1968 için) Sanayide doğrudan ve dolaylı istihdam çarpanını
vermektedir. Bina inşaatı için bir milyar liralık bir çıktı, sanayide 1968 yılın
da 8482 kişilik bir istihdam yaratmaktadır. Bina dışı inşaat için M = 2.93350
olarak bulunmuştur. Yani bina dışı inşaatın sanayide istihdam yaratma kapasitesi, bina inşaattakinin dörtte birine kadar düşmektedir.
Tüm tablo ele alındığında 1968 yılı için en yüksek istihdam yaratma potansiyeline sahip sektörler, ~ğaç işleri, deri, metaller, tekstil sektörleridir. insaat sektörünün istihdam yaratma potansiyeli bu sıralamadan sonra gelmekte ve oldukça yüksek sayılmaktadır. Elimizde bu yıldan sonra yurtiçi
katsayılar matriksi olmadığı için istihdam yaratma durumu ancak yıllık programlardan incelenmiştir. 1981 yılı (inşaat sektörünce) işgücü talebinin
583000 kişi, 1983'de 590000 kişi, 1984'de 605000 kişi, 1985'de 623000
kişi, 1986'da 657000 kişi olduğunu görmekteyiz. Talep, her yıl sürekli artmaktadır. 1987 için tahmin edilen talep miktarı 686300 kişidir.
Sabit sermaye yatırmaları içindeki payı, 1978 yılında% 17.3, 1979 yılında
% 20.7 olmuştur. 1979 yılında gerileme devresine rağmen sabit sermaye
yatırımları içindeki payı azaltılmamış, hatta arttırılmıştır. 1980 ve 1981 içinde de sabit sermaye yatırımları içinde sırasını korumuştur. 1980'de ikinci
sırada iken, 1981 de birinci sıraya çıkmıştır.
Sabit sermaye
şöyledir :

yatırımları

içinde

1978

T<?plam
45293

1979

78990 .

1980

266000

981

24300

inşaat

sektörünün

yatırımlarının dağılımı

Kamu
3793

41500

4340

74650

- -~
· --

(% 8.'lik
birinci

Özel

azalmaya
sırada yer

(milyon TL)

. rağmen .

alır.

1986

1453900

98300

1355600

1987 (T)

2995100

113100

2795100

Sabit sermaye yatırımları içinde payının azaltılmamış olması, 1979 yılında
ki krizin daha da derinleşmesini önlemiştir. Azaltılsa idi durum daha da kötü olabilirdi.
Sabit sermaye

yatırımlarında,
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Bina Dışı İnşaat
(1-Uj) (1963) = 0.5845
(1-Uj) (1968) = 0.6135
(1-Uj) (1973) = 0.6800
(1-Uj) (1979) = 0.473
Bina-dışı inşaatta, 1973 yılına kadar katma değer-çıktı oranı artmış,
yılında ise teorik beklentiye uygun olarak azalmıştır.

1979

Bu sonuca göre,
Bina inşaatta teknik ilerleme daha çabuk gerçekleşmiş, fakat büyük alt yapı işleri için gerekli olan ileri teknolojiye geçiş daha sonra gerçekleşmiştir.

SONUÇ
1979 yılındaki gerileme hatta duraklamaya yol açan en büyük faktörler, sı
kı para politikası, yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, bankerlerin sunduğu yüksek getirilerdir. Bu faktörl~rin etkisi ile azalan iç talep, banker olayından sonra bir miktar artma eğilimine girmiştir. 1984 yılında inşaat faali-

yetlerinde başlayan artma eğilimi 1988 başlarına kadar sürmüş, hatta oldukça büyük yükselme görülmüştür. Burada görülen duraklama ve ilerleme, izlenen ekonomik politikaya sıkı sıkı bağlıdır. Konut yatırımları, özellikle 1985 yılında çok artmış, ileri (yapım) teknolojilerinin uygulanması ile zaman tasarrufu da sağlanmıştır.
1981 - 1985 döneminde, yıllık 15,5-16 milyon m2'1ik inşaat sahası için kulizni alırken, 1986 yılında 22 milyon m2'ye yükselmiştir. 1987'de de

lanım

artış sürmüştür.

(1987 Ocak-Haziran döneminde, 1986'nın aynı dönemine
oranında artmıştır). (
DPT, 1988 yılı programı, s.259)

*

Toplam konut

yatırımları,

1985
1986
1987

yılında

yılında
yılında

kıyasla

% 11.2

% 16.1
% 36.4
% 34.4

oranında artmıştır. Bu artışlara paralel olarak, inşaat malzemeleri talebi artmış, geriye bağ etkisinin yüksek olduğu sektörlerin gelişmesi de olumlu

olmuştur.

Bu arada kooperatiflere konut kredisi verilmesi sonucu, kooperatiflerin yapı işine girmesi ile büyük hız kazanmıştır. Bu arada konut fiyatlarına az da olsa verilen konut kredisi talepte artma yaratmıştır. Ayrıca son
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sulama, drenaj, karayolu ve qemiryolu yapımı, sanayi tesisleri, hidrolik ve
termik santral yapımı gibi ekonomik amaçlı yatırımların önemli bir bölümü
bina dışı inşaat faaliyetleri içinde yer alırken sosyal amaçlı yatırımlarda da
bina inşaatının önemi açıktır.
GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) içindeki paylarına bakarsak

1975 Cari Faktör Fiyatlan İle
(Milyon TL.)

·1968 Faktör Fiyatlan ile
(Milyon TL.)
10310.3

1977

24620.6

1979

42095.9

11783.1

1981

285412.5

12938.7

1983

447589.9

13078.7

1985

951193.8

13718.2

1986

410536.9

14851.1

1987 (T)

2084605.9

15798.3

Yarattığı Katma Değer açısından, bina ve bina-dışı inşaatın önemine göz
atınca, önemlerinin oldukça yüksek olduğunu görürüz. Katma değer-çıktı
oranı için
maktadır.

burada

girdi-çıktı

tablosundan elde edilen (1-Uj)

oranı kullanıl

Teorik olarak, yıllar itibarı ile (1-Uj)'nin azalması beklenmektedir. Çünkü ilkel teknikten ileri tekniği geçişte (1-Uj) azalır, Uj artar.
1963, 1968, 1973, ve 1979 yıllarına ait katma değer-çıktı Oranları:

(1-Uj) (1963) = 0.4566
(1-Uj) (1968) = 0.5184

(1-Uj) (1973)

=

0.4074

(1-Uj) (1979) = 0.3205
Bina

inşaat oranları,

teorik beklentiye uygun olarak

azalmıştır.
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btr iki yılda lüks konut talebi
mi hızlanmıştır.

hızla artmış,

buna

c~vap

verecek konut üreti-

Fakat 1979 yılında gerilem eye neden olan faktörlerin 1988 yılı başında
yine ortaya çıkması ile (Banke rlik .faaliyeti dışında) bu sektör talebinde
azaı:
ma başlamıştır. Ayrıca konut maliyetlerinin çok hızla artması, alım gücü
sürekli düşme g,östermesi sonucu iç talepteki azalmanın devam etmesi
beklenmektedir. izlenen sıkı para politikasının devam etmesi hal_
inde, inşaat
sektöründeki gerilem e süreklil ik kazanacaktır.
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istatistik

ait

yıllarına

yıllıkları.

yıllık programları.

ait

girdi-çıktı tabloları

