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İNŞAAT İŞLETMELERİNDE ORGANİZASYON, ÖRGÜT,
İŞ HACMİ, İSTİHDAM ÜZERİNE ARAŞTIRMA

N. Çaykun ALPASLAN•

Bu araştırma 1996
Sonuçta bu şantiyelerdeki

yılı

şekilleri, çalıştırdıkları işçi

ve grafiklerle

sonunda tesadüfi seçilen 207 şantiyede yapılmıştır.
yüklenen firmaların yasal durumları, organizasyon ·
ve teknik eleman sayıları elde edilmiş ve sonuçlar tablo

işleri

gösterilmiştir.

İnşaat Organizasyonu ve Yönetimi
İnşaat işletmelerinde organizasyonu, en küçük müteahhitten çok büyük
uluslararası inşaat konsorsiyumlarına

kadar

farklı

inşaat şirketlerinin sınıflandırılması aşağıdaki

gibi

özellikler gösterir. Genel olarak,
yapılabilir:

a) İkametgah veya küçük çaplı yapıların inşaatı,
b) Özel mühendislik hizmetleri gerektiren, otoyol, köprü vb. altyapı
inşaatları,

c)

Sınai yapıların inşaatı

(fabrikalar, santraller vb.)

1

d) Liman ve
Bu

havaalanı inşaatları

yapıların

organizasyonları

inşaatlarının

olacaktır.

yapan

Ancak,

işlevlerinin tanımlayabilmek amacıyla,

şirketlerin

farklı

özellikleri ve
organizasyonu ve
bunlardan en kapsamlısını incelememiz

inşaat

işletmelerinin

doğru olacaktır.

Genel
fonksiyonları

olarak bir inşaat işletmesinde
(görevleri) aşağıdaki gibidir:

yönetim

kademesinin

temel

l- Ayrıntılı politikalar üretmek, ·
2- Ana hedefleri

oluşturmak,

1

3- Özellik gösteren temel hedefleri ortaya koymak,
4- İşletmenin bütünü içinde genel sorumluluğun belirlenmesini sağlamak,
' • Doç.Dr. Yıldız Tekn ik Üniversitesi, hış . Fak. Yapı İşletmesi A.B.D.
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Bunlara ek olarak
1- İşgücü yasaları, kuralları ve direktifleri bir arada bulundurmak,
2- İşgilcü antlaşmaları ile ilgili kapsamlı politikalar ortaya koymak,
3- İşi (işletmeyi) etkileyen tü~ hukuk kurallarını bir arada incelemek,
4- Tekliflerin ele alınmasında ilke, metod ve politikalar belirtmek,
5- İnşaat alanında oıtaya çıkacak yeni iş imkanlarının önceden görülmesi,
6- Kamu hizmetleri ile il gili inşaatlar ve karayolları finansmanı üzerindeki
mevcut eği liml er in kontrolü,
7- İşletme için

inşaat maliyeti üzerindeki eği limlerin araştırılması,

8- Ücret ve malzeme maliyeti üzerindeki

eği limlerin araştırılması,

9- Yergi ile ilgi li konuların günce l olarak tutulması,
10- İşletmeyi etkileyen meşru karaların denetimi,
11 - Hukuki anlaşmazlıkların doğruluklarının araştırılması ,
12- Halka ilişkilerin sağlıklı bir biçimde oluşturulması,
13- İnşaatlarda uygulanan gelişmiş teknolojilerin takibi,
14- Teknik malzeme ve donatımda ileri teknolojinin takibi,
15- Mimar ve mühendislerle iyi ili şki lerin o luşturulması ve bunların

korunması,

16- Staj eğitim programlarının yürütülmesi, .
17- Satışlar için gerekli olumlu atmosferin sağlanması,

Yukarıda sıra lanan maddeler genel işlevler olup, şirkette çalışan tüm kişiler

bu

işlevlerle şahsi görev ve sorum lulukları dışında ilgileneceklerdir.

. Elbet teki, organizasyon yapısında büyüklük, biçim ve kuruluş açısından pek
çok değişken vardır. Bu özel durumda üç tane özel birleştirici birim görmekteyiz.
Başkan, yardımcısı ve işin gene l sorumluluğunu üstlenen finansman müdürü (Şekil
I). inşaat alanında minimum kırtasiye işi ile ortaya konan bir merkezileşmeyi
göstermektedir.
ı
.
H~r ne kadar bir inşaat şirketinde satış işi ile görevli bir veya bir kaç kişi var
ıse de dığer çalışan kişilerin bu görevde direk veya indirekt olarak yer almama
durumlarına çok az bir şekilde rastlanır. Bu oluşum biçimi inşaat yöneticisinin

görevi ilgi a lanını en basit şeki lde ifade etmede bilgi kaynağıdır.
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Tek Adam Organizasyonu :

Büyük inşaat şirketl erinin organizasyonundan Tek-Adam (küçük inşaat
terine getirilecek
işletmesi) organizasyonuna geç i şte, şirket organizasyonunda
ve seviye olarak
fonksiyonların (yapılacak işlerin) aynı kaldığını sadece hacim
sebebiyle
olması
küçük
syonun
Organiza
değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz.
hiçbir
ve
esi
incelenm
yerine getirilmesi öngörülmüş fonksiyonların tamamının
için bu bölümün iyi
şekilde ayrım yap ılm aması sebebinin iyice anlaşılabilmesi
özünlenmesi çok önemlidir. Ülkemizdeki pek çok konut yapı müteahhidi bu şeki l de.
çalışmaktadır.

Konuyu vurgulamak amacıyla , büyük organizasyonlarda yer alan
fonksiyonlarda yer alan fonksiyonlarının gösteri ldi ği Şekil 2 yi incelemek
gerekecektir. Burada görülen fonksiyon l arın hiçbirisinden, kişinin zaman olarak
bütün fonksiyonlara yeterli zaman ayıramayacağı gerekçesiyle vazgeçilmez. Bu tür
organizasyonda müteahhitle beraber çalışan kişilerin sayısı işin başındaki
ustabaşının sayısı ile sınırlıdır.
Geliştirilmiş

Tek Adam Organizasyonu :

Organizasyonun geliştirilmesinde bundan sonra ileriye dönük olarak atı l acak
ve bir şantiye
adım, teknik işlerden sorumlu bir mühendis, bir mali işler yöneticisi
t ilk etapta
müteahhi
ede,
düzenlem
yöneticisinin organizasyona ilavesidir. Bu tür bir
üst yönetimle ilgilenir ve bir satış yöneticisi olarak hareket eder. Burada gerekli
görülen organizasyon fonksiyonlarını birkaç bölüme ayırmaya baş lı yoruz. Her bir
bölüm Şekil 3'te belirtildiği gibi kendisiy le ilgili departmanın sorunluğu a l tında
faaliyet göstermektedir.
Sermaye

Ortaklığı

Organizasyonu :

tek adam organizasyonunun bir sonraki aşaması, sermaye
de görev alması
ortaklığıdır. Bu defa en az iki ortağın inşaat işletmesinin yönetimin
ortak bilgi ·
diğer
en
yüklenirk
söz konusudur. Örneğ in ; ortaklardan biri büro işlerini
birikimi ve deneyimini inşaat sahasında (şantiye) ideal olarak bürodaki görev li ortak
takdir görevini ifa edecek yetenek ve deneyimi olmalıd ır. Yukarıdaki düzenleme
içerisinde organizasyon fonksiyonları Şekil 4 te gösterildiği gibi bölümlere
Ge li ştirilmiş

ayrılabilir.

Merkezi Yönetim

Tarzı

:

büyüdükçe, Şekil 2 deki tek adam organizasyonunda ortaya
konan merkezi yönetim biçimi içinde ve Şekil 4 te ortaya konan ortalıkta o l duğu
gibi pek çok çeş i tli görevler bir mühendis , bir teknik sorumlu, bir idari i şler müdürü,
kontrolör, satın alma sorumlusu, emniyetten sorumlu bir mühendis , sözleşme
müdürü, malzeme müdürü ve genel inşaat alanı (şanti ye) müdürü ilavesi ile kendi
bünyesinde daha ileri bir seviyede departmanlaştırma gösterebi lir.
İşin kapsamı
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Yöneti mde çalışacak persone l ile ilgili dikkate alınacak bir husus
da yapılan
büro masraflarının takribi olarak't üm işin% 5 inde fazla
olamayacağı düşüncesidir. Buna ınutakiben eğer büro maliyet
i bundan çok daha
düşük ise persone l üzerind e çok fazla iş yığılmış olup, persone
lin optimu m verimd e
çalışmadığı. ortaya çıkar.
·

sözleşme ka~samında genel

Organi zasyon ile ilgili verilmiş şema ve açıklamalar üst düzey
yönetic ilerin
ihale sistemi ne bağlı serbest rekabet e dayalı sözleşm
elerle
ilgilend ik lerini ortaya koymaktadır.

çoğunlukla

SONU ÇLAR

l 996son unda tesadüf i seçilen 207 fırına ve bunların faal şantiye
lerinde
yapılan araştırma sonund a şu sonuçla r elde edilmiştir:

Firmaların yasal durum l arı bakımından bakıldığında 113 tanesin
in Anonim
Şirket, 68 tanesin in Limited şirket, 22 tanesini n şahıs, 3 tanesin in Adi
Ortaklık ve 1

tanesin in Kollekt if şirket olduğu görülmüştür.
Bu

firma ların söz konusu gidilen şantiyelerinde çalışan

işçi

sayısı

bakım ı ndan bakıldığında 17483 iş'çinin Anonim Şirket stütüsü ndeki firmada
, 4106
işçinin Limited şirket statüsün deki. firmada, 847 işçinin Şahıs firması
nda, 935
i şçin i n Adi ortakl ık statüsün deki firmada , 75 işçinin Kollekt if şirket statüsü
ndeki

firmada ça lı ştığı tespit edilmiştir.

Firmaların çaJıştirdıkları teknik eleman bakımından bakıldığında
1329 teknik

elemanın Anonim Şirket statüsün deki firmada, 243 teknik elemanın
Limited şirket
statüsü ndek i firmada , 57 teknik elemanın Şahıs firmasında, J05
teknik elemanın Adi
ortakl ı k statüsün deki firmada , 4 teknik elemanın Kollekt if şirket
statüsü ndeki
firmada ça l ıştığı tespit edilmiştir.
Gidilen şantiyelerde yapılan iş l erin keşif bedelle ri bakımından
duruma

bakıl dığında, 145 tı·ilyon 608 Milyar değerindeki işi Anonim Şirket statüsü
ndeki
firma ların , 12 trilyon 636 milyar değerindeki işi Limited şirket statüsü
ndeki
firmaların, 2 trilyon 421 milyar değerindeki işi Şahıs firmalarının, 1 trilyon
631
mi lyar değerindeki işi Adi ortaklık statusün deki firmaların, J 65
milyar değerindeki
işi Kollekt if şirket statüsün deki firmaların yaptığı tespit edilmiştir.
Duruma birden fazla şantiyesi o lan firmala r açısından bakıldı
ğında, 243
şantiyenin Anonim Şirket statüsün deki firmaya , 96 şantiyenin Limited
şirket

statüsün deki firmaya , l 3 şantiyenin Şah ı s firmasına, ı şantiye
nin Adi ortaklık
statüsün deki firmaya , l şantiyenin Kollekt if şirket statüsün deki
firmaya ait tespit
edi l miştir.
·
.
Bu sonuçla rdan görü l düğü gibi fırmalarıı:ı organizasyonları geliştik
çe işlerin
büyük çoğunluğunu aldıkları ve bunun sonucu o larakda çalıştırdıkları
işçi ve teknik
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sayısının arttığı

görülmektedir. Yalnız burada adi ortaklık şeklindeki
pay az gibi görülme ktedir. Bunun nedeni aslında bu ortaklıkların
çok büyük hacimdeki işler için kurulan (İstanbul Metrosu işinde olduğu
gibi)
ortaklıklar olması nedeniyl e sayıca az olmalarıdır.
firmaların aldıkları

Tablo 1
Şirket

Yasal
Durumu
A.Ş.

LTD.
Şahıs

KOL.
Adi Ort.

Şirket Sayısı

113
68
22
1
3

İşçi Sayısı

17483
4106
847
75
935

Teknik
Eleman

Keşif Bedeli

Diğer

(*Milyar )

Şantiyeler

1329
243
57
4
105

145608
12263,64
2421 ,5
165
1631

Tablo 2 /Organi zasyon

.
.

243
96

1
1
1

bakımından)

TekAdam

Geliştirilmiş

Sermaye

Merkezi

Gelişırliş

Yönetimi

TekAdam

Ortaklığı

Yönetim

Şirketler

Yönetimi

(Yönetim
Kurulu olan)

A.Ş.

-

LTD.

2
2

24
' 38
19

-

-

Şahıs

KOL.
Adi Ort.

10
15
1
1
1

79
13

2
2

37
7

-

-
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BAŞKAN

1

1

1

HAL KLA İLİŞKİ LER
UNU ORGANİZASYONU
KAN
İŞÇİ
ŞİRKET POLİTİKALARI

KON TRO L ÇALIŞMALARI
PER SON EL POLİTİKASI
iş ANALİZLERİ
R
SATIŞ İLE İLGİLİ KON 1:'A KLA

,

İŞ TAHMİNLERi
İŞÇ İ MU T ABAK~ TL~RI
EN DÜSTR İ YEL İLiŞKiLER

1

1

1

BAŞKAN YARDIMCIS I

1

FİNANSMAN MD.
Fina nsma n Yöne timi
Banka lar
Satın A lma
Vergi !er-S igort a
Mu hase be
Bütç e Kont ro lü
Fina nsma n Raporları
Malz eme Ve Enva nter
Sene tler

Söz l eşme Dep.

Sözl eşme M üdürlü kleri

Meto d Ve Planl ama
Dene timle r
Teklifler
Büro Müh en di s liğ i
Mali yet-M aliyet Analizler i
Emni yet Program l arı

ŞANTİYE YÖNETİMİ

1

1

1
1 PRO JE MD.

1 PRO JE

1

l PRO JE MÜD ÜRÜ

MÜ DÜR Ü

1 PRO JE

1

1

MÜ DÜR Ü

1

PRO JE MÜ DÜR Ü

ŞEKİL - !: Büy ük inşaat şirketi.
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MÜTEAHHtT (tŞ SAHİBİ)
'

FONKSİYONLARI:

HALKLA İLİŞKİLER
İŞÇİ YASASI
ORGANİZASYON
ŞİRKET POLİTİKASI

KONTROL ÇALIŞMALARI
PERSONEL POLİTİKASI
İŞ ANALİZLERİ
İŞÇİ ANTLAŞMALARI
ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER
DENETİM
FİNANS YÖNETİMİ

BANKALAR
VERGİ VE SİGORTA

SATIN ALMA
MUHASEBE-YAZIŞMA

BÜTÇE KONTROLÜ
FİNANSMAN RAPORLARl

MALZEME ENVANTER
SENETLER (KIYMETLİ EVRAK)
METODLAR-T AKDİRLER
BÜRO MÜHENDİSLİÖİ
MALİYET-MALİYET ANALİZLERİ
EMNİYET PROGRAMLARI

İNŞAAT SAHASI YÖNETİMİ

1

USTABAŞI
1

1

·\

1

USTABAŞI

'------~

ZAMAN ETÜD GÖREVLİSİ

\

'----~~~~~~~~--'----~~~-"

ŞEKİL : 2. Tek adam organizasyonu Küçük İnşaat İşletmesi.
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MÜTEAHHİT

1

1

HALKLA İLİŞKİLER
İŞÇİ YASASI

1

ORGANİZASYON

ŞİRKET POLİTİKASI

KONTROL ÇALIŞMALARI
PERSONEL POLİTİKASI
SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
İŞ ANALİZLERİ
İŞ TAHMİNLERİ
ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER

1

1

MÜHENDİS-TEKNİK İŞLER

1

MÜDÜRÜ

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
1

Sözleşme Müdürü
Metodlar-Plahlama
Denetim ler
Takdirler-Teklifler
Ofis Mühendi sliği
Emniyet Programları
Maliyet-Maliyet Analizleri

.'

ı

Finansman Yönetimi
Bankalar
Satın Alma
Vergiler-S igorta
Muhasebe- Yazışma
Bütçe Kontrolü
Senetler ·
ŞANTİYE YÖNETİMİ

1
USTABAŞI

r

1

1

1

1 l

USTABAŞI
1

l

ŞEKİL-3: Gel iştiri l miş Tek Adam Organizasyonu.
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USTABAŞI
1
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YÖNETİM KURULU

ORTAK (TEKNİK)

ORTAK (TEKNİK)

METODLAR-PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER

OFİS MÜHENDİSLİÔİ
MALİYETLER-MALİYET

ORGANİZASYON
ŞİRKET POLİTİKASI
PERSONEL POLİTİKASI
İŞ ANALİZLERİ
İŞ T AHMİN'LERİ
FİNANSMAN YÖNETİMİ

ANALİZLERİ
DENETİMLER
EMNİYET PROGRAMLARI
İŞ YÖNETİMİ
iŞÇl İLİŞKİLERİ

KONTROL

BANKALAR
SATIN ALMA

ÇALIŞMALARI

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
İŞÇİ ANTLAŞMALARI

VERGİLER-SİGORTA

MUHASEBE
BÜTÇE KONTROLÜ
SENETLER
(KIYMETLİ EVRAK)

MALZEME-ENVANTER

TAKDİRLER-TEKLİFLER

ŞANTİYE YÖNETİMİ

USTABAŞI

USTABAŞI

USTABAŞI

ŞEKİL : 4. Sermaye Ortaklığı Org~nizasyonu .
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İşçi Sayısı

Şirketlerin Yasal Durumu

A. Ort.
%4

A. Ort.
%1

Kol.

Ltd.
%33

Teknik Eleman

Keşif Bedeli

Sayıs ı

AdiOrt.

AdiOrt.
Şahıs

%6

%90

Diğer Şantiyeler
Şahıs

%4

Ltd.
%27

A.Ş .

%69

I
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Geliştirilmiş

Tek Adam Yönetimi

Şahıs

Ltd.

Tek Adam Yönetimi

Şahıs

A.Ş.

%23

%30

Ltd.

%47

Serma e Ortaklı ı
Şahıs

Merkezi Yönetim

AdiOrt.
%4

AdiOrt.
%2

Ltd.
A.Ş.

%37

/

A.Ş.

Ltd.

%84

%55

Büyük İnşaat Şirketleri
Ltd.

%16

A.Ş.

%84
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