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ÖNSÖZ
İki yılda bir yapılan geleneksel Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin üçüncüsü için Antalya’ya hoş
geldiniz. Bu yılki Kongre’nin, Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, ilk iki Kongre’ye oranla daha
fazla katılımla gerçekleşmesini bekliyoruz.
3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin hedefi, proje ve yapım yönetimi alanında çalışan
akademisyenler ile, kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki profesyonelleri bir araya getirerek, bu alanda
yapılmış güncel araştırma bulgularının paylaşılmasını ve geleceğe yönelik bilgi alışverişinde
bulunulmasını sağlamaktır. Bu sayede; akademi ve sanayi arasında etkileşim sağlanması, disiplinler
arası iletişimin arttırılması ve ulusal işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu yılki Kongre’nin, sözlü sunulacak olan toplam 134 adet tam metinli bildiri ile büyük bir ilgi çektiği
söylenebilir. Bildiri sayısının, bugüne kadar gerçekleştirilen Proje ve Yapım Yönetimi Kongrelerinde
düzenli olarak artması, ulusal düzeydeki proje ve yapım yönetimi araştırmalarının sahip olduğu öneme
işaret etmektedir. Bu duruma aynı zamanda, bu yılki ev sahibi şehrin popülaritesinin de katkı yapmış
olabileceği düşünülebilir. Türkiye’nin turizm başkenti olarak adlandırılan Antalya, gerek antik
çağlardan kalma dünyaca ünlü tarihi kalıntılarıyla ve gerekse deniz turizmiyle, her yıl dünyada en çok
ziyaret edilen ilk beş il arasında kendisine düzenli olarak yer bulmaktadır.
ODTÜ’nün ev sahipliğinde 2010’da düzenlenen 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nde belirlenen
vizyon doğrultusunda, uygulamada karşılaşılan öncelikli ihtiyaçlar kapsamında sektörden
katılımcıların hazırladıkları bildiriler, Kongre’nin üniversite-sanayi işbirliğine verdiği önemi açıkça
göstermektedir. Bu çerçevede değerlendirilebilecek 23 adet bildirinin sektör profesyonelleri tarafından
hazırlanmış olması, söz konusu işbirliğine ulaşıldığını ve hedeflenen tartışma platformunun
oluşturulduğunu işaret etmektedir. Ayrıca, yurtdışında akademik çalışmalar gerçekleştiren değerli
Türk araştırmacı ve uygulamacıların katılımları da Kongre’nin önemli bir zenginliği olmuştur.
Kongrenin ana konularına bakıldığında en çok bildirinin, 70 adet bildiri ile Proje Yönetimi konusunda
yazıldığı görülmektedir. Bunu ise sırasıyla; Hukuksal Konular (15 adet), Şirket Yönetimi (13 adet),
Bilgi Teknolojileri (11 adet), Yapım Yönetimi (6 adet), Sürdürülebilirlik (6 adet), Sektör Araştırmaları
(6 adet), Eğitim (6 adet) ve Finansal Konular (1 adet) ana başlıkları izlemektedir. Bu sıralama,
araştırmacıların ve sektörün güncel ihtiyaçlarını ve yönelimlerini göstermesi açısından oldukça büyük
önem arz etmektedir. Söz konusu bu eğilimlerin özellikle, araştırma ve çalışma hayatlarının daha
başlangıcında olan genç akademisyenlere ve genç profesyonellere önemli ölçüde yol gösterici olması
beklenmektedir.
Bu yıl Kongre’de iki adet ödül sunumu yapılacaktır. Bunlardan birincisinde, tüm bildiriler arasından
seçilecek olan bir bildirinin sahibine “Genç Araştırmacı” ödülü verilecektir. Ayrıca, işçi sağlığı ve iş
güvenliği konusunda bildiri sunan araştırmacılar arasından seçilecek olan bir kişiye de, aramızdan
zamansız ayrılan Doç. Dr. Uğur Müngen Hocamız anısına özel ödül verilecektir.
Kongre’ye yaptıkları değerli katkılardan dolayı Prof. Dr. David Arditi’ye (IIT), Prof. Dr. M. Emin
Öcal’a, TAV Grubu CEO’su Sani Şener’e ve Kongre Düzenleme, Bilim ve Ödül Değerlendirme
Kurullarında görev alan tüm kişilere teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunarız.
Yoğun bir tempo ile özverili bir şekilde çalışarak görsel malzemeleri hazırlayan ve Kongre boyunca
gerçekleştirilen organizasyonlarda görev yapan Akdeniz Üniversitesi ekibine, Kongre’nin web
sayfasının tasarım ve yönetimini üstlenen İhsan Burak Çam’a, Kongre yönetim sisteminin işleyişini
üçüncü kez özveriyle bu Kongre’de de sağlayan Doç. Dr. M. Emre İlal’e (İYTE) ve Kongre Eşbaşkanı
olan önemli destek ve moral kaynağımız Prof. Dr. M. Talat Birgönül’e (ODTÜ) katkılarından dolayı
teşekkürü bir borç biliriz.
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Son olarak, Kongre’nin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlayan 29 adet firma ve kuruluşa ve
Kongre’ye hem maddi olarak destek veren ve hem de elinden gelen her türlü yardımı esirgemeden
yapan Diş Hekimi Alparslan Belin’e de huzurlarınızda çok teşekkür ederiz.
Tüm katılımcılara, 3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongre’sine katılarak, Proje ve Yapım Yönetimi
alanına yaptıkları önemli katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunar, önümüzdeki yıllarda yapılacak
periyodik kongrelerimizin de giderek artan katılımcı ve bildiri sayısı ile sürmesini temenni ederiz.
Editörler
M. Talat Birgönül
Aynur Kazaz
Serdar Ulubeyli
Cenk Budayan
İkbal Erbaş
Porto Bello Hotel Resort & Spa, Antalya, 6-8 Kasım 2014
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Özet
Bu çalışmada, yapım yönetiminin bilişim ve iletişim gereksinimleri incelenmiş ve iş programı
güncelleme bilgilerinin programcıya hızlı ve yanlışsız bir şekilde eriştirilmesinin kritik olduğu
belirlenmiştir. Bu nedenle, iş programlarının güncellenmesini kolaylaştırmak üzere bir mobil
cihaz uygulaması geliştirilmiştir. Construction Site Monitor (CSM) adlı bu uygulamada
BiznessApps ve Wufoo platformları kullanılmıştır. CSM, iOS ve Android telefon ve tabletlere
uyumludur. Bu uygulamanın faydalarının arasında kullanım kolaylığı, iş programı bilgilerine
zamanlı erişme, resim ve video gibi görsel eklerle bilgi paylaşımı ve dolayısıyla potansiyel
ihtilafların asgari düzeye indirilmesi vardır. Sonuç olarak, CSM geleneksel kâğıt üzeri
metotlara kıyasla daha güvenilir ve hassastır. Bu avantajların doğruluğu bir anket çalışması
sonucunda onaylanmıştır. Bu bildiride CSM uygulamasının genel çalışma prensipleri ve
özellikleri ayrıntılı olarak anlatılmakta ve yapılan anket çalışmasının sonuçları
irdelenmektedir. Yapı endüstrisi bilişim ve iletişim teknolojilerini benimsemede diğer
endüstrilere kıyasla geride olduğundan, üretkenliğini artırmak adına CSM gibi uygulamalarla
ilgilenmelidir.
Anahtar Kelimeler: İş Programı Güncellemesi, Mobil Cihaz Uygulaması, Bilişim ve İletişim
Teknolojileri.

Giriş
Yapım alanları iş programındaki aktivitelerin fiilen yürütüldüğü, dolaysısıyla çok miktarda
bilginin ihtiyaç duyulduğu yerlerdir (Chen ve Kamara, 2008). Fakat bilginin kâğıt-tabanlı
belgeler aracılığı ile paylaşımının ağır işlemesi ve gözden kaçmalara mahal vermesi nedeniyle
(Kimoto ve diğerleri 2005), bu ihtiyaç tam anlamıyla karşılanamamaktadır. Bu nedenle, iş
programı güncellemesinde kullanılan bilgilerin daha verimli bir şekilde temin edilmesini
sağlayan bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılmalıdır.
Rosefielde ve Mills (1979), yapım endüstrisini diğer endüstrilere kıyasla teknoloji
kullanımında donuk olarak nitelendirmiştir. 1995 senesinde ticari kullanıma sunulan İnternet
bu durumu değiştirmemiştir. Brandon (2000) internet kullanımının birçok iş ve ticaret
alanında yaygınlaştığını, ancak yapım endüstrisinin bu bağlamda geride kaldığını öne
sürmüştür.
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İnternet salt bir iletişim aracı olmanın ötesinde kablosuz internet, akıllı telefon ve tablet gibi
birçok yeni teknolojinin doğumuna zemin hazırlamıştır. Bu yeniliklerin sonucunda, firmalar,
rekabet üstünlüğü sağlamak adına, bu teknolojileri benimsemek ve kullanmak durumunda
kalmışlardır. Ancak bunu yapım endüstrisinde başarmak, diğer endüstrilerde başarmak kadar
kolay olmamıştır. Abduh ve Skibniewski (2003)’nin de dikkat çektiği gibi, bu yeni ve
sofistike teknolojilerin kullanımını benimseyen inşaat firmaları, ciddi engellere karşın
piyasada rekabet üstünlüğü elde etmişlerdir.
Yapım endüstrisinin yeni teknolojileri bünyesine katmada yavaş olduğu eleştirilerine karşın,
bu durum son zamanlarda değişmektedir. O’Connor ve Yang’a (2007) göre optimum
maliyetli projelere olan talep, otomasyon ve entegrasyon sağlayan teknolojilerin kullanımını
teşvik etmiştir. Örneğin, verimliliği arttırmak adına, proje ekipleri bilgi paylaşımını
günümüzde genellikle elektronik olarak sağlamaktadırlar (Ruddock, 2006). Ancak, elektronik
olarak paylaşılan bilgi, kullanılan toplam proje bilgisinin sadece küçük bir kısmını teşkil
etmektedir. İnşaat projelerinde ortaya çıkan bilginin çok büyük bir miktarı genellikle kâğıttabanlı belgelerle düzenlenmektedir. Hâlbuki elektronik bilgi kullanımı projenin verimliliğini
arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda insan hatasını azaltmakta ve analiz ve araştırmaları da
kolaylaştırmaktadır (Vilkko ve diğerleri 2008). Bu yüzden, bilgi paylaşımının elektronik
verilerle gerçekleştirilmesi halinde sarfiyat, gecikme, bekleme ve gereksiz ulaşım
masraflarının azalacağı söylenebilir.
Kişisel bilgisayarlar yapı yönetiminde yaygın olarak kullanıldığı halde, dış mekânlarda
kullanımları kısıtlıdır. Piyasadaki mobil cihazların düşük maliyetli, güvenilir, pratik ve
kolaylıkla temin edilebilir olması, kişisel bilgisayarların yapım alanlarında kullanılmasını
gereksiz kılmıştır. Lofgren (2005), akıllı telefonların dizüstü bilgisayarlardan daha erişebilir
olduğunu belirtmiş, akıllı telefonlarla mobil uygulama kullanımının yapım endüstrisine
faydalı olacağını iddia etmiştir.
Günümüzde, yeni teknolojiler çalışma ortamlarını değiştirmektedirler. Bu teknolojiler
sayesinde çalışanlar masa başında eskiden geçirmek zorunda olduklarından daha az zaman
geçirebilmektedirler. Ancak yapı işinin çoğu yapım alanında gerçekleştiğinden, yapı alanında
çalışanlar bu teknolojilerden ofis çalışanları kadar faydalanamamaktadırlar. Bu teknolojilerin
yapı alanında görev yapan çalışanlar tarafından kullanılması mobil cihazlar sayesinde
gerçekleştirilebilir.
Bazı inşaat firmaları, projelerin verimliliğini ve güvenliğini arttırmak adına yeni teknolojiler
kullanmaya başlamışlardır (Williams ve diğerleri 2007). Peansupap ve Walker’a (2005) göre,
yüklenici firmalar, çalışanların istedikleri anda, istedikleri yerden bilgi paylaşımına olanak
sağlayan bilişim ve iletişim teknolojileri uygulamalarına yatırım yapma eğilimi göstermiştir.
Projenin başarısı yüksek ölçüde iş programının verimliliğine bağlı olduğundan, iş programının
doğruluğu proje için şüphesiz önem taşımaktadır (Cho ve diğerleri 2011). Ne yazık ki iş
programlarının verimliliği kusursuz değildir. İş programlarının ve ilerleme raporlarının
kalitesini ve verimliliğini arttırmak adına kayda değer gelişmelere ihtiyaç vardır.
Yapım sektöründe çalışanların yeni iş makinaları, malzemeler, yapım metotları ve iletişim
teknolojilerini benimsemeleri yapım verimliliğini arttırdığı halde, bu verimliliği daha ileriye
taşımak mümkündür (Goodrum ve Haas, 2004). Yapım verimliliğini arttırabilecek fırsatlardan
bir tanesi, mobil cihazların yapım alanlarında kullanımıdır. Yapım alanında çalışanlar yapım
aktiviteleri hakkındaki bilgileri ülke genelinde telefon şebekeleri ve kablosuz İnternet ağları
sayesinde ofis çalışanları ile paylaşabilirler. İş programındaki gerekli değişiklikler kısa zaman
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içinde elde edilen bu bilgiler sayesinde anında yapılabilir. Boussabaine ve diğerleri (1999)
tarafından 50 inşaat firmasıyla yapılan araştırmada, yönetim ve idarede kablosuz iletişim
sistemleri kullanıldığında, kâğıt-tabanlı belge kullanımına kıyasla önemli ölçüde zaman
kazanıldığı sonucu elde edilmiştir.
Projeler çoğu zaman, ulaşılamayan, doğru olmayan veya geçersiz olan bilgiler yüzünden
gecikmelerle ve tekrarlarla sonuçlanmaktadır (Saidi ve diğerleri 2002). Bir iş programının
verimliliği büyük ölçüde yapım alanından elde edilen ilerleme raporlarına bağlıdır. Bu
nedenle, yapım işleminin ve ilerleyişinin kontrolü çok önemlidir. Bu tarz bilgilerin iş
programına entegre edilmesi zaman almaktadır. Bu problem eş zamanlı bilgi alış-verisi ile
çözülebilir. Bu bilgi alış-verisi farklı verilere erişebilen, bilginin doğruluğunu ve
güvenilirliğini sağlayan, ortak bir dil kullanan, gecikmeleri ve karışıklıkları engelleyen bir
mobil cihaz uygulaması ile gerçekleştirilebilir.
Bu çalışmanın amacı, proje çalışanları arasında iş programı bilgilerinin resim ve video gibi
görsel eklerle paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir mobil cihaz uygulaması prototipi
geliştirmektir. Bu prototip günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefonlar ve tabletler
için geçerlidir.
Bu bildiride, yapım bilişim ve iletişim ihtiyaçları tanımlanmış ve bu ihtiyaçlar temelinde,
mobil cihaz uygulamasının sahip olması gerekli fonksiyonlar belirlenmiştir. Construction Site
Monitör (CSM) adlı iOS ve Android telefon ve tabletlere uyumlu olan hybrid bir uygulamanın
geliştirilmesi ve kullanımı anlatılmıştır.

Yöntem Araştırması
Günümüzde en yaygın olarak kullanılan mobil işletim sistemleri Apple (iOS) ve Android
işletim sistemleridir. Bu sebeple, geliştirilen mobil cihaz uygulamasının iPhone, iPad ve
Android telefonlarla uyumlu olmasına karar verilmiştir.
Araştırma süreci beş evreden oluşmuştur; problem tespiti, mobil uygulama geliştirme
araçlarının araştırılması, aracın seçilmesi, prototipin geliştirilmesi ve prototipin çalışma şekil
ve prensiplerinin değerlendirilmesi. Birinci evrede çalışmanın amacı belirtilmiş, ikinci evrede
ise, amaca uygun uygulamanın geliştirilebileceği araçlar ve metotlar araştırılmıştır. Üçüncü
evrede, bu araçların karşılaştırılması yapılmış, ve içlerinden en uygun olanı prototip
geliştirmek üzere seçilmiştir. Dördüncü evrede, prototip geliştirilmiş, ve beşinci evrede,
prototipin çalışma şekil ve prensipleri yapım endüstrisinde tecrübeli profesyoneller tarafından
değerlendirilmiştir.
Geliştirilen uygulamanın kullanıcıların iletişim ve bilişim ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, mobil uygulama, akıllı telefonların mikrofon, kamera ve GPS gibi
spesifik fonksiyonlarına ulaşabiliyor olmalıdır.
Godsey (2012), donanımların kendi aralarında farklılık gösterdikleri gibi, mobil
uygulamalarında birbirlerinden farklı olduğunu belirtmiş ve mobil cihaz uygulamalarını
çalışma prensiplerine göre üç kategoride incelemiştir; native mobil uygulamalar, web tabanlı
mobil uygulamalar ve hibrit mobil uygulamalar (Tablo 1).
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Tablo 1. Mobil Cihaz Uygulamalarının Karşılaştırılması (Godsey’den (2012) derleme)
Özellikler

Native

Web-Tabanlı

Hibrit

İşlevsellik/Mobil cihaz
özelliklerine erişim

Tam erişim

Sınırlı erişim

Tam erişim

İnternet bağlantısı

Gerekli değil

Gerekli

Gerekli değil

Uygulamanın mobil
cihazlara yüklenmesi

Gerekli

Gerekli değil

Gerekli

Akıllı telefonlarda kullanılan Native ve Hibrit uygulamalar, programlama gerektiren yazılım
geliştirme kitleri, yazılım programlama arayüzleri ve uygulama geliştirme yazılımları ile
geliştirilmektedirler. Diğer taraftan, programlama bilgisinin gerekli olmadığı, kullanıma hazır
şablonları bünyesinde barındıran web-tabanlı platformlarda Native ve Hibrit uygulamaları
geliştirilebilmektedir.
Mobil uygulamanın geliştirileceği en uygun web-tabanlı platformu seçmek için, The
AppBuilder, Apps Builder, Appmakr, AppExpress, BuildAnApp, BiznessApps, iBuildApp,
Mobbase, ve Swebapps platformları karşılaştırılmıştır (Tablo 2).
Platformlar incelendikten sonra, uygulamayı geliştirmek için web-tabanlı bir platform olan
BiznessApps seçilmiştir. Bunun sebebi, BiznessApps platformunun, uygulama içeresinde
form oluşturma, pdf dosyalarının okunmasına izin verme ve telefonun görsel özelliklerine
erişim olanağı sağlamasından kaynaklanmaktadır.
Bir diğer web-tabanlı platform olan Wufoo, yapım durum raporu şablonunun hazırlanmasında
ve hazırlanan şablonun, geliştirilen uygulamaya entegre edilmesinde kullanılmıştır.
Antevy ve diğerlerininin (2012) çalışmasında, yüksek verimlilik, hızlı cevap verme ve çözüm
bulma yeteneği, yapım ve proje yönetiminde mobil cihaz uygulamalarının temel amacı olarak
tanımlamıştır. Antevy ve diğerleri (2012), proje ve yapım yönetimi mobil uygulamalarının
sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralamıştır; planları ve diğer belgeleri yapım alanına
taşıma ihtiyacını ortadan kaldırmak, projeye ait belgelerin yapım alanında incelenebilmesi,
konuma bakmaksızın bilgi erişimi ve proje durum güncellemeleri ve diğer raporlarda
kullanmak üzere video ve fotoğraf çekebilmek.
Tablo 2. İncelenen Mobil Uygulama Geliştirme Platformları Listesi
Uygulama Geliştirme
Platformu

Kullanılabilirlik

Uygulama Tipi

TheAppBuilder

iOS, Android

Web-Tabanlı, Native

Apps-Builder

iPhone, iPad, Android

Web-Tabanlı, Native

Appmakr

iPhone, Android

Web-Tabanlı, Native

App Express

iPhone, Android

Web-Tabanlı, Native

BuildAnApp

iPhone, Android,
Windows Mobile,

Web-Tabanlı
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Blackberry
BiznessApps

iPhone, iPad, Android

Web-Tabanlı, Native

iBuild App

iOS, Android

Web-Tabanlı, Native

Mobbase

iPhone, Android

Web-Tabanlı, Native

Swebapps

iOS, Android

Native

Uygulamanın Geliştirilmesi
Ana Menü
BiznessApps platformunda kullanıma hazır şablonlardan bir tanesi, uygulamanın ana menüsü
olarak ayarlanmıştır. Ana menüde yedi sekme yer almaktadır; konum, iş programı, durum
formu, raporlar, bilgi paylaşma ve depolama, görsel bilgi paylaşımı ve sesli mesaj (Şekil 1).
Bu sekmeler ve fonksiyonları alt bölümlerde anlatılmıştır.
Konum
Yapım alanının konumunun, yapım bilgisinin kaynağını tanımlamadaki önemi birçok
araştırmada vurgulanmıştır (Magdic ve Suman, 2000; Menzel ve diğerleri 2002; Chen ve
Kamara, 2002). Yapım yöneticileri ve mimarlar gibi aynı anda birçok projede çalışanlar için,
projelerin konumu hakkında bilgi edinmek önem taşımaktadır.
Şekil 2’de görüldüğü gibi farklı projelere ait konumlar ve proje bilgileri önceden
tanımlanmıştır. Böylelikle kullanıcılar istedikleri zaman tanımlanmış proje bilgilerine
ulaşabilir (Şekil 3), ve bulundukları konumdan yapım alanına nasıl ulaşacakları bilgisini elde
edebilirler (Şekil 4).
Proje bilgisi metin veya .pdf formatında uygulamaya yüklenebilmektedir. Konum sekmesinin
en önemli özelliklerinden biri mobil cihazın GPS özelliğinden yararlanmasıdır. Bu GPS
özelliği sayesinde, kullanıcı kendi konumundan yapım alanına gitmek için gerekli olan konum
bilgisi elde etmiş olur. GPS özelliğinin kullanılamadığı konumlarda bile kullanıcılar önceden
tanımlanmış proje bilgilerine erişebilmektedirler.
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Şekil 1. Uygulama – Ana Menü

Şekil 2. Konum – Genel Bakış

Şekil 3. Konum – Proje Bilgisi

Şekil 4. Konum – Yön Bilgisi
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İş Programı
İş programı yapım yönetimine temel teşkil etmektedir. İş programı, proje çalışanları
tarafından ulaşılabilir olmalı ve uygun veriler ışığında sıklıkla güncellenebilmelidir (Tenah,
1986; De la Garza ve Howitt, 1998; Saidi ve diğerleri 2002). İş programı, mobil cihaz
uygulamasının geliştirildiği platform üzerinde güncellenmekte ve böylelikle çalışanlar
istedikleri zaman istedikleri yerde, güncel iş programına ulaşabilmektedirler.
İş programının tamamını uygulama üzerinden incelemek mümkün olmadığı için, kullanıcılar
mobil cihazın yakınlaştırma fonksiyonunu kullanabilmektedirler.
Şekil 5’te görüldüğü gibi, birçok farklı proje iş programları listesi altında sıralanabilmektedir.
İş programı ve master plan gibi proje belgeleri, Primavera ve MS Project gibi iş programı
yazılımlarından kolaylıkla edinilebilmektedir. Bu proje belgeleri .pdf formatında olduğu
sürece, mobil cihaz uygulamasında incelenebilmektedir. Mobil uygulama üzerinde iş
programı örneği Şekil 6’da gösterilmektedir.

Şekil 5. İş Programları Listesi

Şekil 6. İş Programı – İçerik

Durum Formu
Yapımın ilerleme ve durum takibi ve bununla ilgili raporlar, birçok çalışmada en çok ihtiyaç
duyulan yapım bilgileri olarak belirtilmiştir (Mead, 2001; Saidi ve diğerleri 2002; Bowden ve
Dorr, 2004; De la Garza ve Howitt, 1998; Tenah, 1986; Taneja ve diğerleri 2010). Durum
formu, Wufoo platformu üzerinde oluşturulmuş ve sonra da uygulamanın geliştirildiği
BiznessApps platformuna entegre edilmiştir. Durum formu, yapım aktivitelerinin ilerleyişini
kaydetmek ve bu aktivitelere dair bilginin paylaşımı için kullanılmaktadır.
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Şekil 7’de görüldüğü gibi durum formu doldurulurken, paylaşılacak bilgiye ait birçok veri
uygulamaya girilmektedir. Tarih ve zaman verileri, formun doldurulduğu anki tarih ve zaman
olarak girilebilmekte veya aktivite durum bilgisi geçmişe aitse, geçmişe ait bir tarih ve zaman
tanımlanabilmektedir. Bir firma tarafından aynı anda birden fazla proje yürütülebileceği için,
proje ve aktivite numaralarının forma doğru girilmesi oldukça önem taşımaktadır.
Önceki birçok çalışmada belirtildiği gibi, bilgiyi paylaşan kişinin adı ve pozisyonu, bilgi
kaynağını tanımlamada önem ifade etmektedir (Chen ve Kamara, 2008; Kimoto ve diğerleri
2005; Menzel ve diğerleri 2002). Formu dolduran kişi, Şekil 8’de görüldüğü gibi aşağı doğru
açılan pozisyon sekmesinden, önceden tanımlanmış ve yapım alanında en çok rastlanan
pozisyonlardan kendi iş tanımına en uygun olanını seçmektedir.

Şekil 7. Durum Formu

Şekil 8. Durum Formu – Pozisyon

Durum formunda, yapım aktivitelerinin ilerleme durumu, tamamlanma yüzdeleri üzerinden
belirtilmektedir (Şekil 9). Toplam dört tane fotoğraf ve/veya video klip yapım aktiviteleri
hakkında görsel bilgi olarak durum formuna eklenebilmektedir. Formun sonunda aktivite
durumlarının izahı için kullanılan metin alanı bulunmaktadır (Şekil 10). Bunlara ek olarak,
durum formunda bulunan işaret kutularıyla, aktiviteler durumlarına göre sınıflandırılabilirler.
Bu sınıflandırma yapım aktivitelerini üçe ayırmaktadır; tamamlanmış, devam eden ve
gecikmiş aktiviteler. Aktivitenin durumu, tamamlanmış olarak işaretlendiği takdirde, aktivite
tamamlanma yüzdesi otomatik olarak 100% olarak tanımlanmaktadır (Şekil 11).
Birçok çalışmada, yapım endüstrisinde geciken işlerin iletişim eksikliğinden kaynaklandığı
belirtilmiştir. Projede çalışanları gecikmeler ve sebepleri hakkında bilgilendirmede
kullanılacak bir uygulamanın çok kullanışlı olacağı önerilmiştir (De la Garza ve Howitt, 1998;
Taneja ve diğerleri 2010; Andi ve diğerleri 2010; Baldwin ve Manthei, 1971).
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Durum formunda, aktivite durumu gecikmiş olarak işaretlendiğinde, gecikme sebepleri adı
altında yeni bir sekme oluşmaktadır. Bu aşağı doğru açılan sekmede, Andı ve diğerleri (2010)
tarafından tanımlanan, yapım endüstrisinde kaba ve ince işlerde en sık görülen 15 iş gecikme
sebebi bulunmaktadır; kötü hava koşulları, yapım aşamasında iş tanımının değişmesi, yapım
aşamasında planların değişmesi, tasarım hataları, mücbir sebepler, işgücü eksikliği, düşük
vasıflı işgücü, malzeme değişimi, malzeme eksikliği, işveren müdahalesi, çizimlerin
onaylanmasında gecikme, ekipman teslimatında gecikme, malzeme teslimatında gecikme,
çizimlerin teslimatında gecikme, ve yükleniciye yapılan ödemede gecikme (Şekil 12).

Şekil 9. Durum Formu –
Tamamlanma Yüzdesi

Şekil 10. Durum Formu –
Görsel Ek ve Metin
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Şekil 11. Durum Formu –
Tamamlanmış Aktivite

Şekil 12. Durum Formu –
Gecikme Sebepleri

Raporlar
Gönderilen durum formu otomatik olarak Wufoo platformuna yüklenmektedir. Gönderilen
formların tamamı raporlar sekmesi altında görülmektedir (Şekil 13). Uygulamayı kullananlar,
kaç tane formun tamamlanıp gönderildiğini, yapım aktivitelerinin hangi seviyede
tamamlanmış olduklarını, bu sekme altında görmektedirler. Durum formuyla gönderilen
görsel ekler de bu sekmede incelenebilmektedir (Şekil 14).
Raporlar sekmesinin altında incelenen durum formları, ait oldukları projeye veya
gönderildikleri tarihe göre sıralanabilmektedir. Gönderilen durum formları birçok veri
içermektedir. Karışıklığı önlemek adına, istenilen veri kolonları gizlenebilmektedir. Raporlar
sekmesinde erişilen durum formlarının genel bir özeti grafiksel olarak ta gösterilmektedir.
Bilgi Paylaşma ve Depolama
Bu sekmede, kullanıcılar yapım aktiviteleri hakkında görsel ve/veya metinsel bilgi
paylaşmaktadırlar. Bu fonksiyon, kullanıcılar arasında bir iletişim ağı kurmaktadır (Şekil 15).
Kullanıcılar, bilgi paylaşan kimselerin kimliğini ve konumunu görmektedirler (Şekil 16). Bu
iletişim ağı kullanılarak, paylaşılan tüm görsel ve metinsel bilgiler, otomatik olarak
uygulamanın veri tabanında saklanmaktadır. Paylaşılan bilgiler, bilgiyi paylaşan kişiye veya
tarihe göre listelenebilmektedir.
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Şekil 13. Rapor – Genel Bakış

Şekil 14. Rapor – Görsel Ekler

Şekil 15. Bilgi Paylaş ve Depola –
Genel Bakış

Şekil 16. Bilgi Paylaş ve Depola –
Bilginin Kaynağı
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Uygulamanın bu fonksiyonunda paylaşılabilen metinsel bilgi 250 metin karakteriyle
sınırlandırılmıştır. Kullanıcılar yeni bilgi paylaşabilmekte veya paylaşılmış bilgi üzerine
yorum yapabilmekte, fotoğraf ekleyebilmektedirler.
Görsel Bilgi Paylaşımı
Görsel bilgi paylaşımı elektronik posta ile gerçekleşmektedir. Elektronik posta gönderiminde
kullanıcılar mobil cihazlarına bağlı herhangi bir elektronik posta adresini seçebilirler.
Kullanıcı uygulamadan çıkmadan fotoğraf çekebilmekte veya önceden seçilmiş bir fotoğrafı
kullanabilmektedir (Şekil 17, Şekil 18).
Sesli Mesaj
De la Garza ve Howitt (1998), bilginin ses dosyası olarak kaydedilip, paylaşılabilmesi
gerektiğini ileri sürmüştür. Şekil 19’da görüldüğü gibi sesli mesaj sekmesi ile, ses kaydı
yapılabilmekte, ve bu ses kaydı mobil cihaza bağlantılı e-posta adresi üzerinden
gönderebilmektedir. Gönderilen ses dosyalarının, uygulamaya önceden tanımlanmış e-posta
adresine gitmektedir.
Ses kaydı .wav formatında olduğu için, ses kalitesi yüksektir (Şekil 20). Bu yüzden gürültülü
yapım alanında kaydedilmiş bir ses dosyası bile rahatlıkla anlaşılabilmektedir.

Şekil 17. Fotoğraf Çekme/Seçme

Şekil 18. Fotoğraf Gönderme
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Şekil 19. Sesli Mesaj Genel Bakış

Şekil 20. Sesli Mesaj – Eklenti

Sonuç
Güvenilir ve güncel iş programı bilgisi, yapım endüstrisinin en temel ihtiyaçlarındandır. Bu
ihtiyaç tam anlamıyla karşılanamadığı için, projeler genellikle gecikmektedir. Bu problemi
çözmenin yollarından biri mobil cihazlar yardımıyla bilişim ve iletişim teknolojilerinden
yararlanmaktır. Proje çalışanları arasında tam zamanlı bilgi akıllı telefon ve tablet
uygulamaları ile paylaşılabilir. Bu bölümde çalışmanın sonuçları anlatılmıştır.
Son yıllarda, yapım endüstrisinde mobil cihaz uygulama modelleri üzerine birçok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalar, geleneksel kâğıt-tabanlı belgeler yerine, mobil uygulamaların bilgi
yönetiminde çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Çalışanlar arasındaki iletişimin artması ve
bilgi alış-verisinin daha etkili olması, mobil uygulamaların faydaları olarak belirtilmiştir.
Yapım endüstrisinin en temel ihtiyaçlarından biri güncel iş programıdır. Görsel ve işitsel
eklerle hazırlanan aktivite ilerleme raporları bu ihtiyacı karşılamada önem teşkil etmektedir.
Bu sebeple, “Construction Site Monitor” (CSM), mobil cihaz uygulaması geliştirilmiştir.
Uygulama prototipi yapım endüstrisinde tecrübe sahibi profesyonellere sunulmuştur. Bu
sunum sonrası yapılan ankette CSM’in, kullanışlı, hızlı, etkili ve güvenilir olduğu sonucu elde
edilmiştir.
Yapım endüstrisi, bilişim ve iletişim teknolojilerini benimsemede diğer endüstrilerden
geridedir; bu yüzden verimliliği arttırmak adına, CSM gibi uygulamaların kullanımına önem
verilmelidir.
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Bulanık Küme, Simülasyon ve Kritik Yol Yöntemi Entegrasyonu
ile Aktivite Ağlarının Risk Analizi
Ö. Ökmen

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Ankara
onderok@dsi.gov.tr

A. Öztaş
Ishik Üniversitesi, Erbil
ahmet.oztas@ishik.edu.iq

Özet
Kritik Yol Yöntemi ile oluşturulan aktivite ağları, inşaat projelerinin fizibilite, tasarım ve
yapım safhalarında süre tahmini, iş ilerleyiş kontrolü, kaynak dağıtımı ve dengeleme vb. karar
verme ve yönetim süreçlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, tasarım değişiklikleri,
hava koşulları, zemin özellikleri, işgücü verimliliği gibi birçok farklı risk faktöründen
etkilenen inşaat projelerinin Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method – CPM) veya Program
Değerlendirme ve İnceleme Tekniği (Program Evaluation and Review Technique – PERT) ile
incelenmesi ve yönetilmesi yeterli olmamaktadır. Çünkü risk faktörleri aktivite sürelerinde
beklenen değerlerden istenen ve istenmeyen yönde sapmalara neden olduğu gibi, aynı risk
faktörlerinden etkilenen aktivitelerde ise sapma miktarını arttırıcı yönde korelasyona yol
açabilmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışma, aktivite sürelerinin bulanık kümelerle birer
değişken olarak temsil edildiği, korelasyonun korelasyon katsayıları kullanmadan dolaylı bir
şekilde modellendiği, CPM hesaplamalarının bulanık küme işlemleriyle gerçekleştirildiği ve
proje tamamlanma süresi gibi önemli parametreler üzerindeki belirsizlik etkisinin Monte
Carlo Simülasyonu (MCS) vasıtasıyla değerlendirildiği Bulanık İş Programı Risk Analizi
Model’i (Fuzzy Schedule Risk Analysis Model – FSRAM) olarak isimlendirilen yeni bir
yöntem önermektedir. Çalışmada, FSRAM’in bir inşaat projesi üzerindeki uygulaması
verilmekte olup, elde edilen sonuçlar aynı proje üzerinde CPM ve MCS’ye dayalı CPM
uygulamalarından sağlanan sonuçlarla da karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, korelasyon etkisinin
risk analizinde göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Bulanık Küme, Monte Carlo Simülasyonu, Kritik Yol
Yöntemi, Aktivite Ağları.
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Mimari Tasarım Firmalarında Proje Düzeyinde Öğrenmeyi
Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
G. B. Öztürk

Adnan Menderes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Aydın
gbozturk@adu.edu.tr

M. Yalçınkaya

Aalto University, İnşaat Mühendisliği ve Yapı Bilgi Teknolojileri Bölümü, Espoo,
Finlandiya
mehmet.yalcinkaya@aalto.fi

D. Arditi

Illınois Institute of Technology, İnşaat, Mimarlık ve Çevre Mühendisliği Bölümü, Illinois,
ABD
arditi@iit.edu

Özet
Mimari tasarım firmalarında görev yapan proje ekiplerinin özgün iş yapılarında öğrenme
kapasiteleri bir rekabet avantajı olarak kabul görmektedir. Proje ekibi; mimarlar; inşaat,
makine ve elektrik-elektronik mühendisleri; planlama, mimari ve arkeoloji danışmanları,
teknikerler, teknisyenler, vb. unsurlardan oluşmaktadır. Proje ekibinin proje süresince yeni
bilgiler edinmesi proje ve firma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Grup
düzeyinde öğrenme konusunda bilimsel araştırmalara sıkça rastlanılmasına rağmen, mimari
tasarım firmalarında, proje ekiplerinin öğrenmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesine
yönelik yeterli çalışma bulunmamaktadır. Mimari tasarım firmalarında gerçekleştirilen
projelerin doğasından kaynaklanan farklılıklar proje ekibinin karşılaştığı önemli bir sorundur.
İnşaat sektöründe yürütülen projelerin çok sayıda çevresel kısıtlamalara maruz kalması, çok
katılımcılı bir ortamda yürütülmesi ve proje sürelerinin kısa olması nedeniyle proje
ekiplerinin bu koşullara hızlı adaptasyon sağlaması ve etkin bir şekilde çalışması
gerekmektedir. Bu nedenle, proje ekiplerinin yeni bilgiler edinmesi ve bu öğrenme sürecinin
resmi ve açık bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Proje düzeyinde oluşan bilgi stoku,
bilginin entegre edilmesi sayesinde sağlanabilir. Bu bildiride, mimari tasarım firmalarının
rekabet yeteneğini arttırabilmek için, gerçekleştirilen projeler süresince proje ekiplerinin
bilgiyi işlemek ve bilgi stoklarını arttırmak için gereksindikleri on faktör tanımlanmış ve bu
faktörlerin geçerlilikleri bir anket çalışmasından elde edilen veriler kullanılarak sınanmıştır.
Araştırmada, mimari tasarım firmalarında proje düzeyinde öğrenmeyi etkileyen faktörler
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Proje Düzeyinde Öğrenme, Mimari Tasarım Firmaları, Yapı Sektörü.
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İzmir’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında İletişim Merkezleri
ve Bilgilendirme Süreci
S. Ş. Perçin, T. G. Özbalta

Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
sonaypercin@gmail.com, turkan.ozbalta@ege.edu.tr

Özet
Kent için önemli özelliklere sahip alanların, çeşitli nedenlerle işlevlerini gereğince yerine
getirememesi ile ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar oluşmakta ve bu sorunların çözülerek
söz konusu alanın yeniden hayata döndürülmesi amacıyla kentsel dönüşüm projeleri
uygulanmaktadır.
Yaşanan bölgeye yönelik çözümler getiren kentsel dönüşüm projelerinde şüphesiz birincil
paydaş halktır. Dolayısı ile kentsel dönüşüm projelerinin yönetimi kapsamında halka yönelik
bilgi dağıtımında kullanılan stratejiler ve yöntemler projenin başarısını etkileyen önemli
faktörlerden biridir.
Bu nedenle çalışma kapsamında, İzmir Merkez Kentte İzmir Büyükşehir Belediyesince
yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında faaliyet göstermiş ve göstermeye devam eden
iletişim merkezleri ve iletişim merkezlerinde yürütülen bilgilendirme süreci incelenmiştir.
Bildirinin bundan sonraki çalışmalara yön vermesi ve katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İletişim Yönetimi, Bilgi Dağıtımı, İletişim Merkezleri, İzmir, Kentsel
Dönüşüm.
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Yatırım Kararı Açısından Konut Sektöründe Sürdürülebilir
Müşteri Değişiklik Talepleri Yönetimi
F. B. Yoğurtcu

Beykent Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
mimbeng99@hotmail.com

M. Kuruoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
kuruoglu@itu.edu.tr

Özet
Konut yatırımı, Türkiye’deki inşaat sektöründe hatırı sayılır oranda bir paya sahiptir. Konut
üretimi ekonominin en yaygın ve en kalıcı yatırımlarından biridir. Ekonominin büyümesi ile
beraber konut üretimi artmakta ve muhtelif konut projeleri yaygınlaşmaktadır. Bu sayede
konut alıcıları için alternatifler çoğalmakta ve müşteriler daha bilinçli olarak satın alma
davranışı göstermektedir.
Gelir seviyelerinin yükselmesi, yaşam kalite standartlarının artması, konut alımı için cazip
banka kredi faizleri konut alıcıları sayısını yükseltmekle beraber bilinçli bir müşteri kitlesi
oluşturmaktadır. Konut yatırımcıları bilinçli hale gelmiş olan alıcıları kazanabilmek için farklı
olmayı tercih etmek durumunda kalmaktadır. Bu nedenle her türlü ihtiyaca cevap verebilecek
nitelikte konut projeleri üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde yatırımcı firmalardan çoğu
konutları anahtar teslimi olarak adlandırılan hareketli mobilyalar hariç tüm dekorasyon
işlerinin tamamlanmış hali ile müşteriye sunarken, bazı yatırımcılar ise müşterinin estetik
anlayışı farklılığı nedeni ile dekorasyonu konut alıcısına bırakarak na-tamam olarak daire
teslimi politikasını uygulamaktadır. Her iki teslim şeklide ülkemizde tercih edilmektedir.
Yaşam kalite standartlarının yükselmesi sonucunda konut alıcıları standart bir daire tipi
alsalar bile ihtiyaçlarına ya da zevklerine göre bir takım değişiklikler talep etmektedir.
Sürdürülebilir kavramını “daimi olma yeteneği” olarak ele aldığımızda insanoğlunun yaşamı
boyunca daha iyi şartlarda yaşama isteğine bağlı olarak kendi yaşama mekanları için revizyon
talep etme düşüncesi var olacaktır.
Bu çalışmasının amacı ise konut üretiminde inşaat aşaması tamamlandıktan sonra müşteri
tarafından gelebilecek olan inşaat/elektrik/mekanik disiplinler bazındaki değişiklik
taleplerinin yol açabileceği ilave maliyet, süre, kaynak, kalite ve teknik açıdan
uygulanabilirlik konularını değerlendirmek ve bu konuya dair bir model ortaya konularak
yatırımcılara fizibilite aşamasında yönlendirme ve tavsiyelerde bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Müşteri, Konut Sektörü, Sürdürülebilir, Talep Değişiklikleri.
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TKY Kapsamında İSG Çalışmaları ve Örnek Bir Uygulamanın
İncelenmesi
G. Gürsoy

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Adana
ggursoy@isdemir.com.tr

A. E. Keleş

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü, Adana
aekeles@adanabtu.edu.tr

Özet
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarının temel amacı; tüm iş süreçlerinde iş güvenliği
önlemleri alarak oluşması muhtemel kazaların önlenmesini sağlamakla birlikte çalışanlara
güven içinde çalışabilecekleri sağlıklı ortamlar sunabilmektir. Yapılan çalışmalar
göstermektedir ki, işletmelerin sağlık ve güvenlik sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için
geleneksel yönetim yaklaşımları yeterli olmamakta aynı zamanda işletmeler, etkin ve
sürekliliği olan bir yönetim sistemi ve yaklaşımına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımlarının işletmelere İSG uygulamalarının başarısında
olumlu yönde etkili olduğu görülmektedir.
Ülkemizde İSG uygulamaları ile ilgili önemli adımların atıldığı ve inşaat sektörü de dâhil
olmak üzere her alanda uygulamaların yaygınlaşmaya başladığı bu günlerde uygulamaların
etkin ve uzun vadeli olabilmesi için işletmelere yol gösterici örneklerin sunulmasının önemi
kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışma kapsamında da öncelikle TKY ve İSG uygulamalarının
birbiriyle etkileşimleri incelenecek, daha sonra da İskenderun’da faaliyet gösteren kurumsal
bir işletmenin uyguladığı sistem ile ilgili prosedürler, formlar ve talimatlar örneklenerek
sunulacaktır. Çalışmanın İSG uygulamalarına yeni başlayan işletmelere yol gösterici nitelikte
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tehlike, İş Sağlığı ve Güvenliği, Toplam Kalite Yönetimi, Risk Yönetimi.
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Sürdürülebilir Tasarım ve Yapım Süreçlerinde Ortaya Çıkan
Kayıpların İncelenmesi
S. Seyis
Politecnico di Milano, Architecture, Built Environment & Construction Engineering, Italy
senem.seyis@polimi.it

E. Ergen

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
esin.ergen@itu.edu.tr

Özet
Yeşil bina sertifikasından kaynaklanan süreç kayıplarına bağlı maliyetler artışları, geleneksel
yapı süreçleri ile karşılaştırıldığında %5-%10 daha fazladır. Sürdürülebilir tasarım sürecinde
ortaya çıkan maliyet kayıpları proje toplam maliyetinin %2-%7 artmasına, yapım sürecinde
ortaya çıkan zaman kayıpları ise proje süresinin %20 uzamasına sebep olmaktadır. Süreç
kayıpları ve oluşturdukları ek maliyetlerin neden olduğu yüksek maliyetler, yatırımcıların
sürdürülebilir yapı inşaatlarına yönelmelerini engellemektedir. Bu çalışmanın amacı (1)
sürdürülebilir tasarım ve inşaat süreçlerinde ortaya çıkan ve süre ve maliyet artışına sebep
olan süreç kayıplarının tespit edilmesi ve sınıflandırılması ve (2) her bir süreç kaybının
minimuma indirilmesi için proje ve proje ekiplerinde olması gereken ilgili temel niteliklerin
belirlenmesidir. Bu amaçla literatür araştırması ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Literatür araştırması ve görüşmeler kapsamında, sürdürülebilir yapı süreçlerinde ortaya çıkan
kayıplar, kayıpların temel nedenleri ve süreçlerin iyileştirilmesi için yapılan öneriler
derlenmiştir. Çalışma sonucunda, sürdürülebilir projeler için süreç kayıpları altı başlık altında
sınıflandırılmıştır. Bahsi geçen süreç kayıplarının azaltılması için gereken temel proje ve
proje ekibi nitelikleri, literatür taraması ve yapılan görüşmelerden elde edilen veriler bir araya
getirilerek belirlenmiştir. Son olarak, her bir süreç kaybının azaltılması için belirlenen proje
ve proje ekibi niteliklerinden hangilerinin gerekli olduğu ilişki diyagramı ile gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Bina, Süreç Kayıpları.
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Bilgi Merkeziliği Kullanılarak Projenin Koordinasyon
Performansının Değerlendirilmesi
P. İ. Timurcan, S. Z. Doğan

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
pelintimurcan@iyte.edu.tr, sevgidogan@iyte.edu.tr

Özet
Projenin koordinasyon performansının etkin yönetilebilmesi için güvenilir ölçüm ve izleme
yöntemlerine gerek vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, koordinasyon faaliyeti ile
iletişim ağının yapılanması arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Bu çalışmalarda ağ
merkeziliğinin rolü, temel merkezilik ölçümleri olan derece, arada olma ve yakınlık
merkeziliği değerleri ile incelenmiştir. Sosyal ağ analizi ile ilgili yeni araştırmalar, proje
ağlarına ait güvenilir yapısal analizlerin yeni tanımlanan merkezilik ölçümleri ile
yapılabileceğini kanıtlamıştır. Bu çalışmada, ağ merkeziliğinin güvenilir ölçümlerine
ulaşabilmek amacıyla, bilgi merkeziliği kavramı kullanılarak yeni bir yaklaşım sunulmuştur.
Bu yaklaşım, bütün yörüngelerin bilgi taşıdığı fikrine dayanır. Çalışmada bilgi merkeziliği
değerlerinin önemi araştırılmıştır.
Bir merkezilik indisi tanımlanmış ve bu indis değeri örnek bir projenin iletişim ağının analizi
için kullanılmıştır. Bilgi merkeziliği değerleri, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanının yönlendirme ve tabelalandırma projesinin firmaları için hesaplanmıştır. Her
firma için dört merkezilik ölçümünün ortalamasına dayanan bir merkezilik indisi
tanımlanmıştır. Bulgular, koordinasyon skorları ve merkezilik indisleri arasında yüksek bir
korelasyonun olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ağ yapısı ve iletişim örüntüsünü açıklamıştır.
Bilgi merkeziliği ölçümü ile güçlendirilen bir merkezilik indisinin yapım yönetimi
araştırmalarında koordinasyon performansının değerlendirilmesi amacıyla kullanımı
önemlidir. Bilgi merkeziliği proje iletişim ağlarının yapısal analizi için umut verici bir kavram
ve ölçümdür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Analizi, E-posta İletişimi, Bilgi Merkeziliği, Koordinasyon
Performansı.
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Türkiye’de 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre
Gerçekleştirilen Kamu İnşaat Projelerinin Maliyet ve Süre
Açısından Değerlendirilmesi
S. Bayram

Erciyes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri
sbayram@erciyes.edu.tr

M. E. Öcal, E. Laptalı Oral

Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
emocal@cukurova.edu.tr, eoral@cu.edu.tr

C. D. Atiş

Erciyes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri
cdatis@erciyes.edu.tr

Özet
Türkiye’de kamu sektöründe yapım işleri, 01 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734sayılı
"Kamuİhale Kanunu" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kanun, inşaat yatırımlarının
beklenen süre ve maliyetle gerçekleştirilmesine ve dolayısıyla kamu kaynaklarının daha
verimli ve etkin kullanılmasına olanak sağlayacağı beklentisiyle hazırlanmıştır. Bu çalışmada,
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilmiş olan kamu yapım işlerinin mali ve
süresel gerçekleşmeler bakımından beklentileri ne düzeyde karşıladığının araştırılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla; Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde yer alan Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerince, Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilmiş ve 2003-2011 yılları arasında
tamamlanmış olan 471 yapım işinin her birinin ihale dosyasından; sözleşme bedeli,
gerçekleşen yapım maliyeti (kesin hesap tutarı), sözleşmede öngörülen proje süresi ve
gerçekleşen proje süresi verileri temin edilmiştir. Verilerin analizinde, gerçekleşen yapım
maliyeti ile sözleşme bedelini ve gerçekleşen proje süresi ile sözleşmede öngörülen proje
süresini karşılaştırma kriteri olarak; "karekök ortalama karesel hata" (KOKH), "ortalama
mutlak göreceli hata" (OMGH) ve "determinasyon katsayısı" (R2) göz önüne alınmıştır.
Sonuç olarak, gerçekleşen yapım maliyeti ile sözleşme bedeli için; KOKH=659.883,04 TL,
OMGH=%11,15 ve R2=0,9785 olarak hesaplanmıştır. Gerçekleşen proje süresi ile sözleşmede
öngörülen proje süresi için; KOKH=103,61 gün, OMGH=%14,44 ve R2=0,7090 olarak
hesaplanmıştır. Bildiri metninde, elde edilen veriler, analiz yöntemleri ve ulaşılan sonuçlar
detaylandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yapım İşleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapım Maliyeti,
Proje Süresi.
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İnşaat Proje Katılımcıları Arasındaki Güvenin Yapım Yönetimine
Etkileri
A. Budak

Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
abudak@cu.edu.tr

D. Arditi
Illinois Institute of Tecnology, Department of Civil, Architectural and Environmental
Engineering, Chicago
arditi@iit.edu

M. E. Öcal

Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
emocal@cukurova.edu.tr

Özet
İnşaat sürecine katkıda bulunan tarafların sayısı oldukça fazladır. İş sahibi, tasarımcı,
yüklenici, taşeronlar, yapım yöneticileri, finans kuruluşları ve işçi sendikaları bu katılımcılar
arasındadır. Bu katılımcıların menfaatleri her zaman uyuşmamaktadır. Örneğin, iş sahibi
projenin en hesaplı şekilde bitirilmesini arzu ederken, yüklenici bu projeden maksimum kar
yapmaya çalışır. O nedenle, bir inşaat projesine katkıda bulunan taraflar arasında
anlaşmazlıkların ve sürtüşmelerin olması kaçınılmazdır. Bu anlaşmazlıkların ve sürtüşmelerin
asgari düzeye indirgenebilmesi için, taraflar arasındaki ilişkilerin uyumlu ve etkin bir şekilde
düzenlenmesi gerekmektedir. Katılımcılar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine etki eden
birçok faktör arasında “güven” faktörü çok önemli bir yer tutmaktadır. Tarafların yapım
yönetiminde birbirleriyle olan ilişkilerinde güvenen ve güvenilen olmaları elzemdir. Ayrıca,
gelişen ve değişen teknik bilginin en uygun bir şekilde uygulanabilmesi için taraflar
arasındaki güvenin önemi büyüktür. Bu çalışmanın amacı, taraflar arası güven anlayışını
incelemek, güven ölçüm metotlarını gözden geçirmek ve güvenin yapım yönetiminde erişilen
başarıya etkisini değerlendirebilecek zemini hazırlamaktır. Sonuç olarak, bu çalışma, güven
anlayışı ve güven ölçüm metotları hakkında bilgi ve gözlemler sunmakla birlikte, yapım
yönetiminde güven kavramının farkındalığının oluşturulması gereğine dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapım Yönetimi, Yapı Sahibi, Güven.
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Mimari Tasarım Yönetiminde Kullanılabilecek
“Süreç Yönetim Modelleri”
Ö. S. Duran, A. M. Tanyer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara
skd@selenkansuduran.com, tanyer@metu.edu.tr

Özet
Mimari tasarım pratiği, işverenlerin taleplerindeki değişiklikler, gelişen teknoloji ve proje
sürecinde gittikçe artan farklı katılımcıların projeye katkı gerekliliği (danışmanlar, uzmanlar,
...vb) gibi sebepler ile meslek olarak bir değişime uğramış ve multi-disipliner bir süreç olarak
yeni ve ileri düzey tasarım metodolojileri ve proje üretim / dağıtım formatları ihtiyacı ile yüz
yüze kalmıştır. Farklı mekan ve zaman dilimlerinde yer alan uzman(lık)ların da proje ekibi ve
süreci içerisine dahil olma zorunluluğu hem proje sürecini hem de proje katılımcıları
arasındaki bu bilgi-data akışını ve bu bilgi alışverişinin planlanması, kontrolü ve yönetimini
zorunlu ve gerekli kılmıştır. Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründe başka disiplinlerden
adapte edilmeye çalışılan pek çok metot, teknik veya model olmasına karşın; her bir mimari
proje ve sürecin kendine özgün bir karaktere sahip olması sebebi ile henüz bu konuda tam
anlamı ile kabul edilmiş ve uzlaşılmış bir Mimari Tasarım ve Süreç Yönetimi Modeli
bulunmamaktadır. Ayrıca Tasarım İletişimi konusunda da multi-disipliner kompleks tasarım
gruplarının karşılıklı ve eşzamanlı olarak birlikte çalışabileceği, bilgi alışverişi yapabileceği
ve süreci ilerletebileceği, yeni süreç modelleri önerileri üzerinde halen yeterli araştırma veya
çalışmalar yoktur.
Bu bildiri, Mimari Tasarım ve Tasarım iletişimini içeren Süreç Yönetimi konusunda mevcut
literatürde yapılan araştırma ve analizler ile bu çalışmalar sonucunda önerilen metodoloji,
model ve teknikleri incelemekte ve bunlara ilişkin ortak ve ayrışan noktaları belirleyerek ileri
çalışmalar için altlık oluşturmak amacındadır.
Anahtar Kelimeler: Mimari Tasarım Yönetimi, Tasarım Süreç Yönetimi, Bilgi ve Doküman
Yönetimi, Bilgisayar Ortamlı İletişim, Tasarım İletişimi.
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İnşaat Yönetiminde Veri Ambarlama ve Örnek Bir Veri
Ambarlama Uygulaması
Ö. Giran, M. Anbarcı, O. H. Türkakın

İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ogiran@gmail.com, muratanbarci@gmail.com, hurolturkakin@gmail.com

Özet
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar sektörde kalıcı olabilmesi, yeni projeler taahhüt
edebilmesi, sağlam bir organizasyon yapısına sahip olabilmesi, sektördeki firmalar ile rekabet
edebilmesi için etkili bir inşaat yönetimine ihtiyaç duyacaktır. Etkili bir inşaat yönetimi için
firmanın tüm faaliyetlerinin, geçmiş ve devam eden projelerinin verileri gerekmektedir.
Firmanın genel merkezindeki birimler ile projelerin saha çalışmalarının sürdürüldüğü
şantiyelerindeki verilerden faydalanabilmek için düzensiz ve dağınık haldeki verilerin bir
havuzda toplanması gerekmektedir. Bu çalışmada bir inşaat firması için örnek bir veri
ambarlama uygulaması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Veri Ambarlama, İnşaat Yönetimi, İnşaat Sektörü.
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İnşaat Projelerinde Tedarikçi Seçimi İçin Bütünleşik Bir
Yaklaşım
G. Polat, E. Eray

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
polatgu@itu.edu.tr, eray@itu.edu.tr

Özet
Yüklenici inşaat işletmelerinin üstlendikleri projeleri, hedeflenen süre, maliyet ve kalite
sınırları içerisinde bitirilebilmeleri büyük ölçüde, söz konusu projenin gerçekleştirilebilmesi
için gerekli olan malzemelerin ihtiyaç duyulan zamanda doğru miktarda ve istenilen kalitede
temin edilmesine bağlıdır. Bu bağlamda, bir inşaat projesinde ihtiyaç duyulan malzemeleri
temin etmekle yükümlü olan tedarikçilerin doğru bir şekilde seçilmesi, projenin başarı ile
tamamlanması için kritik bir öneme sahiptir. İnşaat sektöründe tedarikçi seçimi üzerine
yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmaların iki ana başlık altında gruplandırabildiği
görülmüştür. Birinci gruptaki çalışmalar, tedarikçi seçim sürecinde dikkate alınması gereken
kriterleri ve bu kriterlerin önem derecelerini ortaya çıkarmayı amaçlarken, ikinci gruptaki
çalışmalar, tedarikçi seçimi için çeşitli araç ve yöntemler önermektedirler. Bu çalışmalar,
inşaat projelerinde tedarikçi seçim/değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi için çok önemli
katkılar sağlamaktadır. Ancak, bu çalışmalarda önerilen araç ve yöntemler uygulamada
yaygın olarak kullanılabilmek için fazlasıyla karmaşık ve pratiklikten uzaktır. Uygun bir
tedarikçi seçim modeli basit kullanımlı ve kolay öğrenilebilir olmalıdır. Bu çalışmada,
yüklenici inşaat işletmelerinin tedarikçi seçimlerinde kullanabilecekleri, AHP ve ELECTRE
III yöntemlerinin birlikte kullanıldığı, bütünleşik bir yöntem önerilmektedir.
Önerilen
yaklaşımda, AHP yöntemi tedarikçi seçiminde göz önünde bulundurulacak kriterlerin
ağırlıklarını bulmak, ELECTRE III yöntemi ise tedarikçi adaylarının sıralanması için
kullanılmıştır. Bütünleşik yaklaşımın uygulanabilirliğini göstermek amacıyla, bir örnek
üzerinde çözüm yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Projeleri, Tedarikçi Seçimi, AHP, ELECTRE III.
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İnşaat Sektöründe KKP Uygulamaları
S. Şahin

Erdemir T.A.Ş., Zonguldak
ssahin@erdemir.com.tr

S. Ulubeyli

Bülent Ecevit Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zonguldak
serdar.ulubeyli@karaelmas.edu.tr

A. Kazaz

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr

Özet
İnşaat sektöründeki kurumsal kaynak planlaması (KKP) uygulamalarının mevcut durumunu
belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, konuyla ilgili akademik çalışmalar derlenmiş ve
gruplara ayrılarak her biri hakkında bilgi verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, inşaat
sektöründeki KKP uygulamalarının yaygın bir şekilde kullanılmadıkları ve daha yeni gelişme
aşamasında oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu ayrıntılı literatür çalışmasıyla, KKP
konusunda akademik çalışma yapmayı düşünen araştırmacılar için toplu bir veri tabanı
oluşturulmuştur. Çalışmanın sonraki kısmında ise KKP’nin faydaları sınıflandırılarak
açıklanmıştır. Sonuç olarak, KKP uygulamayı düşünen inşaat firmaları için bu sistemin
sağlayabileceği potansiyel avantajlar bir bütün halinde sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması, İnşaat Sektörü, Bilgi Teknolojisi, Bilgi
Yönetimi.
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Kadın İnşaat Mühendislerinin İnşaat Sektöründeki Yeri
Ş. Atabay, P. G. Karahan, G. Bakioğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
satabay@yildiz.edu.tr, pg_karahan@yahoo.com, gozdebakioglu@hotmail.com

Özet
Son yıllarda inşaat fakültelerindeki cinsiyet dağılımına bakıldığında, kız öğrenci sayısında bir
artış görülmektedir. Bu durum, inşaat firmalarındaki kadın işgücünün artmasına ve cinsiyet
bakımından karma bir ortam oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak; inşaat sektörü
hâlihazırda erkek-egemen yapısını korumaktadır. Bunun sonucunda; eğitilmiş kadın gücünden
etkin şekilde yararlanılamamakta, bu da, kadın profesyonellerin sektörde zorluk yaşamalarına
sebep olmaktadır. Bu zorlukların arasında işe alınma koşulları, uzun ve düzensiz çalışma
saatleri, düşük ve adaletsiz ücret politikaları, erkek-egemen çalışma ortamı ile çevreden gelen
ve iş ortamında karşılaştıkları kötü tepkiler sayılabilir. Bu çalışmada; kadın inşaat
mühendislerinin sektördeki yerini, yaşadıkları sorunları irdelemek amacıyla, kadın ve erkek
inşaat mühendislerine ayrı ayrı anketler uygulanmış ve gerek kadınların kendi mesleklerine,
gerekse erkeklerin kadın inşaat mühendislerine bakış açıları belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Kadın İnşaat Mühendisleri, Kadın İşgücü.
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İnşaat Projelerinde Ana Yüklenici ile Alt Yükleniciler Arasındaki
İş Anlaşmaları ve Neden Oldukları Problemler
T. Çelik

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, Kıbrıs
tahir.celik@ciu.edu.tr

O. İlter

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kıbrıs
osman.ilter@emu.edu.tr

Özet
Günümüzde inşaat işleri yapılırken ana yükleniciler birçok alt yüklenici kullanmaktadırlar.
İşlerin proje, şartname ve iş programlarına uygun olarak tamamlanabilmesi için ana yüklenici
– alt yüklenici arsındaki ilişkilerin düzgün çalışmasını sağlayan iş anlaşmaları büyük önem
kazanmaktadır. Birçok inşaat projesinde mal sahibi ile ana yüklenici arasındaki sorunların
kaynağı alt yüklenicilerin kendiişlerini anlaşıldığı gibi yapmamasıdır. Dolayısı ile ana
yüklenici ile mal sahibi arasında yapılan iş anlaşması ana yüklenici ile alt yüklenici arasında
yapılan iş anlaşmasının etkisi altında kalmaktadır. Bu doğrultuda, Kuzey Kıbrıs’ta bir anket
çalışması yapılarak inşaat projelerinde yer alan ana yüklenici ile alt yükleniciler arasında
yapılan iş anlaşmalarının tipi, şekli ve uygulama aşamasında tarafların yaşadığı problemlerin
neler olduğu ve bu problemlerin nerelerden kaynaklandığının tespiti yapılmıştır. Bu tebliğde,
yapılan anket çalışmasının analizi aktarılmaktadır. Ana yüklenici ile alt yüklenici arasında
yapılan anlaşmaların tipi, şekli ve uygulama aşamasında tarafların yaşadığı sorunların neler
olduğu irdelenmiştir. Taraflar arasında oluşan problemlerin nasıl giderilebileceği üzerinde
görüşler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ana Yüklenici, Alt Yüklenici, İş Anlaşmaları, Kuzey Kıbrıs İnşaat
Yüklenicileri.

32

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Mimari Tasarımdan Önceki Süreçlerde Proje Yönetimi:
Uluslararası Bir Proje İncelemesi
A. P. Gürgün

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
apelin@yildiz.edu.tr

R. Kömürlü

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kocaeli
ruveydakomurlu@gmail.com

F. Karagöz Yıldırım

Red Gayrimenkul Geliştirme Yönetimi AŞ, İstanbul
f.karagoz@redgg.net

Özet
Proje yönetiminde elde edilen tecrübelerin daha sonra başvurulmak üzere kayıt altına alınmış
haline öğrenilmiş dersler adı verilmektedir. Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) bu tecrübelerin
saklanması ve erişilebilirliği için bir veritabanı sistemi kullanılmasını önermektedir. Bu
şekilde bilgiler, daha sonra faydalanılmak üzere sistematik bir şekilde saklanmış olur. Bu
kayıt altına alma işleminin, tüm proje yönetimi boyunca sürmesi, böylece proje ekibine gerek
çözüm bulma, gerekse fikir üretme açısından ışık tutması öngörülmektedir. Her ne kadar proje
olgusu, tek seferlik olma özelliği taşısa da, projeleri çeşitli ortak özelliklerine göre gruplamak
mümkündür. Uluslararası projeler de bu bağlamda irdelenmesi gereken bazı ortak özelliklere
sahiptir. Bu tür projelerde mimari tasarıma başlamadan önce yönetilmesi ve tamamlanması
gereken süreçler ve bunlarla ilgili öğrenilmiş dersler bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
Proje yönetim ilkeleri esas alınarak yapılan bu değerlendirmede Azerbaycan'ın Bakü kentinde
yapılması öngörülen karma kullanımlı bir inşaat projesi, örnek çalışma olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Gelişmekte Olan Ülkeler, Proje Geliştirme, Öğrenilmiş Dersler, Süreç
Grupları, Proje Yönetimi.
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Kuş Sürüsü Optimizasyon Algoritması ile Kesikli Zaman-Maliyet
Ödünleşim Probleminin Çözümü
S. Aminbakhsh, R. Sönmez, M. Abbasi Iranagh, E. Rezvankhah

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
saman.aminbakhsh@metu.edu.tr, rsonmez@metu.edu.tr, mahdi.iranagh@metu.edu.tr,
emad.rezvankhah@metu.edu.tr

Özet
İnşaat projelerinin süresinin kısaltılması maliyetleri düşürebileceğinden hem işveren hem de
yüklenici açısından önemlidir. Ancak, projelerin hızlandırılması ek maliyetlere neden olmakta
ve sadece belirli bir sınıra kadar toplam maliyetleri düşürebilmektedir. İnşaat yönetiminde
büyük önem taşımakta olan, süre ve maliyet arasındaki bu problem, zaman-maliyet ödünleşim
(ZMÖ) optimizasyonu olarak adlandırılmaktadır. İş programlamasında birçok iş paketi için
birden fazla süre-maliyet alternatifi olabilmekte ve inşaat projelerinde süre-maliyet
alternatifleri genelde kesikli fonksiyonlar içerebilmektedir. Mevcut ticari yazılımlar ve
literatürde önerilen yöntemler kesikli zaman-maliyet ödünleşim probleminin (KZMÖP)
çözümü için son derece sınırlı çözümler üretebilmektedir. Dolayısıyla, özellikle faaliyet sayısı
fazla olan projelerde optimum veya yakın-optimum sonuca ulaşabilmek için hızlı
yakınsayabilen algoritmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmada
KZMÖP’nin çözümü için, yeni bir kuş sürüsü algoritması (KSA) geliştirilmiştir. Önerilen
KSA algoritması zaman ve maliyetin birlikte minimize edilmesini mümkün kılmakta ve
ZMÖP için optimum ve yakın-optimum çözümlemesine olanak sağlamaktadır. Önerilen
algoritmanın etkinliği ve performansı iki örnek problemle gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kesitli Zaman-Maliyet Ödünleşim Problemi, Modern Sezgisel
Algoritması, Kuş Sürüsü Algoritması.

34

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Çimento Sektöründe 6 Sigma Uygulaması ile Vadesi Geçmiş
Alacakların Düşürülmesi
G. Oyal Püskülcü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik İşletmeciliği Bölümü, İzmir
oyal.gokce@gmail.com

Özet
Artan rekabet koşulları nedeni ile günümüz iş dünyasında firmaların alacak tahsil süreleri
uzamakta ve uzayan süreler firmaların net işletme sermayesi maliyetini arttırmaktadır. Piyasa
koşullarında belirlenen sözleşme vadelerine etkileri sınırlı olan firmalar için, vadesinde
tahsilat yaparak gecikmiş alacaklarının yarattığı ek maliyetleri düşürmek önem arz
etmektedir. Çimento sektöründe vadesinde tahsilât yapmak, özellikle farklı lokasyonlarda
farklı özelliklerdeki müşteri portföyüne hizmet veren çimento üreticileri için ciddi bir süreç
takibi gerektirmektedir. 6 Sigma, iş süreçlerindeki hataları elimine ederek operasyonel
mükemmellik sağlamayı hedefleyen bir metodolojidir. Üretim firmalarında finans bölümleri
birer destek birimi olarak görülüp iyileştirmeler daha çok üretim süreçlerinde yapılmaktadır.
Oysaki günümüz piyasa koşullarında, firmaların finansal alanlarda yapacakları iyileştirmeler
kendilerine rekabet avantajı sağlamaktadır. Çalışmamızda 6 Sigma metodolojisi DMAIC
yaklaşımı ile (tanımlama-Define, ölçme- Measure, analiz-Analyze, iyileştirme-Improvement
ve kontrol-Control) Çimento Sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya uygulanmaktadır.
Firmanın vadesi geçmiş alacaklarına yönelik istatistiksel analizler yapılarak iyileştirme
önerileri sunulmuştur. Ayrıca iyileştirme önerilerini uygulayan firmanın vadesi geçmiş
alacaklarındaki iyileşme ve net işletme sermayesinde yaratılan pozitif etki anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 6 Sigma, DMAIC, Çimento Sektörü, Vadesi Geçmiş Alacaklar, Net
İşletme Sermayesi.
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Mevcut Binalarda Enerji Verimliliği: Boğaziçi Üniversitesi Örneği
B. Özorhon, B. Aktaş

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
beliz.ozorhon@boun.edu.tr, bahacan.aktas@boun.edu.tr

Özet
Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm dünyada gittikçe önem kazanmaktadır. Binalar enerji
ve su tüketiminde büyük bir paya sahiptir. Bu noktada, çevre dostu, sürdürülebilir ve düşük
enerji tüketen yeşil binalar ön plana çıkmaktadır. Yeni binaların yeşil bina olarak tasarlanması
ve yapılması kadar önemli olan mevcut yapı stoğunun da enerji verimliliğinin arttırılmasıdır.
Yeni binalarda olduğu gibi mevcut binalarda da yeşil bina sertifikası alınması teşvik
edilmelidir. Bu çalışmanın temel amacı, mevcut binalarda enerji verimliliğinin
gerçekleşmesinde rol oynayan faktörlerin incelenmesidir. Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi
1. Erkek Yurdu (Hamlin Hall) bir vaka çalışması olarak sunulmaktadır. Hamlin Hall yapılan
dönüşümler sonucunda LEED Gold sertifikası almış Türkiye’deki ilk tarihi binadır. Bu
binanın yeşil binaya dönüşümü ve LEED sertifikasyon süreci oluşturulan bir çerçeve
dâhilinde analiz edilmektedir. Bu bağlamda, dönüşümün ana sebepleri, bu amaçla kullanılan
kaynaklar ve yapılan yenilikler, karşılaşılan engeller ve bunların nasıl aşıldığı ile proje
sonucunda elde edilen kazanımlar tartışılmaktadır. Çalışmanın bulgularından yola çıkarak
başka mevcut binaların yeşil binaya dönüşüm sürecinde göz önünde bulundurulacak hususlara
dikkat çekilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Binalar, Mevcut Binalar, LEED, Sürdürülebilirlik, Enerji
Verimliliği.
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İnşaat Mühendislerini Motive Eden Faktörlerin Kişilik
Özellikleriyle Olan İlişkisi
A. Damcı

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
damcia@itu.edu.tr

D. Arditi
Illinois Institute of Technology, Department of Civil, Architectural and Environmenatl
Engineering, Chicago, USA
arditi@iit.edu

G. Polat

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
polatgu@itu.edu.tr

Özet
Bir inşaat firmasının rekabet etme gücünü koruyabilmesindeki önemli etkenlerden biri
firmanın verimliliğidir. Firmada çalışan personelin performansının firmanın verimliliği
üzerindeki etkisi büyüktür. Çalışan personelin motive edilmesi, personelin verimliliğinin
artmasını ve dolayısıyla firmanın verimliliğinin artmasını sağlayabilir. İnşaat mühendislerinin
proje süresince verdikleri kararlar projenin başarısını büyük ölçüde etkiler. O nedenle, inşaat
mühendislerinin yüksek performans göstermeleri hem projelerin başarıyla tamamlanmasında
hem de firmanın verimliliğinin artmasında ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada inşaat
mühendislerini motive eden faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörler ile inşaat mühendislerinin
kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
sektörde aktif olarak çalışan inşaat mühendislerinin cevaplaması için bir anket hazırlanmıştır.
Hazırlanan anketin birinci bölümü inşaat mühendislerinin kişisel bilgilerini, ikinci bölümü
inşaat mühendislerini motive eden faktörlere verilen önemi ve üçüncü bölümü de inşaat
mühendislerinin kişilik özelliklerini araştıran sorular içermektedir. Toplanan bilgiler istatiksel
analizle değerlendirildikten sonra inşaat mühendislerini motive eden faktörler ile inşaat
mühendislerinin kişilik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişkinin belirlenmesi
firmaların üst yönetimlerinin yararına olacaktır. İnşaat firmalarının üst yönetimleri,
çalıştırdıkları inşaat mühendislerinin kişilik özelliklerini belirleyebildikleri takdirde, onları
motive eden uygun faktörleri belirleyebilir ve uygulayabilirler.
Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Verimlilik, Kişisel Performans, Firma Performansı.
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İnşaat Sektöründe ANP (Analytic Network Process) Yöntemiyle
Alt Yüklenici Seçimi
O. Aytekin, Y. Acar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
oaytekin@ogu.edu.tr, yusufacr@gmail.com

Özet
Bu çalışmada, inşaat sektöründe faaliyet gösteren esas yüklenicilerin bazı yapım alt işlerini alt
yüklenici marifeti ile yaptırmak istemeleri halinde alt yüklenici firmaların seçiminin
yapılmasında nelerin önemli olduğunun belirlenmesi ve seçim sürecinde ve karar verme
noktasında ANP yönteminin kullanılabilirliğini araştırma çalışmaları yapılmıştır. Özellikle
ülkemizde bu alanda yapılan yanlış alt yüklenici seçimleri, sözleşme uygulamalarında
problemlerin azaltılmasına yönelik daha bilimsel ve uygulamaya yönelik sıkıntılar
doğurmayacak seçimlerin yapılmasına yardımcı olabilecek metotların neler olabileceği
konuları araştırılmıştır.
Bu amaçla, küçük ve orta ölçekli yüklenici firmaların iki farklı alt yüklenici alternatifinden
birini seçmede etkili olan kriterler ve alt kriterler tespit edilip, kullanılarak bir ağ oluşturulmuş
ve bazı yüklenici firmalarına mevcut konu hakkında anketler yapılarak görüşleri alınmıştır.
Toplanan verilerin ışığında seçim sürecinde firma kararlarında etkili olabileceği düşünülen
kriterler ve alt kriterler belirlenip, literatürde var olan çalışmalarda kullanılan önem
derecelerine göre alternatiflerin önem dereceleri belirlenmiştir. Bu derecelendirme ve seçim
kriterlerine göre problemin ağ modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan ağ probleminin çözüm
aşamasında da karar destek sistemleri alanında çok sık kullanılan Super Decision yazılımı
kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar irdelendiğinde ANP yönteminin
inşaat sektöründe büyük bir problem oluşturan alt yüklenici seçiminde kullanılabileceği, daha
ayrıntılı bir seçim yapılmasına imkân tanıdığı ve daha objektif kriterlere göre seçim
yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak ANP yönteminin bir karar destek sistemi olarak inşaat sektöründe alt yüklenici
seçiminde kullanılabileceği, özellikle değerlendirme kriterlerine göre birbirine çok yakın olan
alt yüklenici firmalar arasından en uygun olanının belirlenmesi çalışmalarında başarıyla
uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ANP (Analytic Network Process), ASS (Analitik Serim Süreci), Alt
Yüklenici Seçimi, Tedarik Zinciri Yönetimi.
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Hidroelektrik Santral Projelerinde Fizibilite Çalışmaları
B. Özorhon, M. İslam, S. Demirkesen

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
beliz.ozorhon@boun.edu.tr, murat.islam@boun.edu.tr, sevilay.demirkesen@boun.edu.tr

Özet
Dünyada artan enerji ihtiyaçları yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemi giderek
arttırmaktadır. Ülkemizde de zengin su kaynaklarına bağlı olarak hidroelektrik enerji
kullanımı giderek yaygınlaşmakta ve bu nedenle hidroelektrik santrallere yapılan yatırımlar
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, hidroelektrik santral projeleri için
yürütülen fizibilite çalışmalarının güvenilirliğinin incelenmesidir. Bu kapsamda, öncelikle
Devlet Su İşleri (DSİ) mevzuatına dayalı fizibilite raporlarının genel çerçevesi araştırılmış ve
dört adet hidroelektrik santral projesinin verileri incelenmiştir. Bu projeler için öngörülen
maliyet ve süreler ile gerçekleşen maliyet ve süreler kıyaslanmıştır. Tüm projelerde farklı
ölçeklerde de olsa maliyet aşımları ve iş programlarında gecikmeler meydana geldiği
gözlemlenmiştir. Planlanan ve gerçekleşen değerler arasındaki sapmanın ana nedeninin
fizibilite aşamasında derinlemesine saha incelemelerinin eksikliği olduğu düşünülmektedir.
Fizibilite raporları hazırlanırken olası bu sapmaları önlemek ve yatırımların planlandığı
şekilde yürümesini sağlamak amacıyla daha kapsamlı incelemeler yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik Santraller, Yatırım Kararları, Fizibilite Raporları.
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Türkiye’de Kamu İdaresinde ve İnşaat Sektöründe
Sürdürülebilirlik Algısı
N. Ç. Alpaslan

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
caykunalpaslan@yahoo.com

Özet
Türkiye’de yapım işlerinde kamu gerek en büyük yatırımcı olarak gerek mevzuat düzenleme
ve sektörü kontrol işlevi olarak en önemli aktördür. Araştırmanın amacı kamu sektörünün
sürdürülebilir inşaat konusu hakkında edindiği deneyimleri ve algısının incelenmesidir.
Araştırma kapsamında Türkiye’de yapım konuları ile birinci derecede ilgili belediyelerde
anket uygulaması yapılmıştır. Bunlarda yeşil bina standardı konusuna ilgiyi artıracak
yöntemler, bu standartların kullanılmasını artırmak için yapılması gerekenlerin önem sırası
yeşil bina standardının kullanımını güçleştiren engeller, ekonomik, çevresel, şirket ve pazar
motivasyonları ve karar vericilerin durumu saptanmış ve grafik yöntemlerle gösterilmiş ve
yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları inşaat sektörünün sürdürülebilirlik ilkelerine uygun
çalışmasını sağlamak için kamu yönetimine araştırmacılara ve uygulamacılara yol gösterici
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Proje, Yeşil Bina Sertifikaları, Kamu, Engelleyici
Faktörler, Teşvikler, Karar Vericiler.
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OpenGL Tabanlı İş Programı ve 4D Modelleme Yazılımı
Geliştirimi
Ö. H. Bettemir

İnönü Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Malatya
onder.bettemirl@inonu.edu.tr

Özet
İnşaat projelerinin 3 boyutlu gösterimi özellikle tasarım sırasında gözden kaçabilen aksaklık
ve çakışmaların tespit edilebilmesinde büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Bu nedenle ticari
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) yazılımlarının oldukça gelişmiş 3B görüntüleme
yetenekleri bulunmaktadır. Günümüzdeki uygulamalar tüm projenin 3B gösteriminin
yapılması ile sınırlı kalmayıp iş paketlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarını dikkate alarak
oluşturulan ve zamana göre değişkenlik gösteren 4B gösterimleri de yaygın olarak
kullanılmaktadır. 4B gösterimin elde edilmesi son derece zor bir programlama süreci iken,
OpenGL kütüphanesi kullanılarak proje boyutlarının sisteme tanıtılması ile 4B gösterimin
kolayca elde edilebilmektedir. Bu çalışmada betonarme bir yapının OpenGL tabanlı bir iş
programı yazılımı ile inşaatın günlük ilerlemesini animasyon biçiminde gösterip o güne kadar
kullanılan toplam adam-saat ve makine-saat’leri hesaplayıp ekrana getiren bir yazılım
geliştirilmiştir. Temel, donatı, kalıp, dış duvar örülmesi, sıva ve boya işlemlerinin gerçekçi
gösterimini yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat listesine göre iş paketlerinin
yapım maliyetini ve tayin edilen işçi sayısına göre yapım süresini belirleyen bir sistem
geliştirilmiştir. Kritik Yol Yöntemi ile projenin yapım süresi hesaplanmakta ve rapor
edilmektedir. Geliştirilen yazılım görselliğin arttırılması konusunda katkı sağlayabilme
potansiyeline sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Planlama, Maliyet, Kaynak ve Maliyet Planlamasında Yeni Araçlar ve
Algoritmaları.
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Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulama
Süreci
B. Özorhon, E. Çınar

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
beliz.ozorhon@boun.edu.tr, emrahc@boun.edu.tr

Özet
İnşaat sektöründe projelerin doğru takibi, verimliliği ve sürdürülebilirliği açısından pek çok
sorun yaşanmaktadır. Bu tür sorunları aşabilmek için özellikle bilgi teknolojileri (BT) yoğun
bir şekilde kullanılmaktadır. Bunlardan Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) – Enterprise
Resource Planning (ERP) araçları farklı departmanların veri tabanlarının eşgüdümlü olarak
çalışabilecekleri bir sistem olarak inşaat firmalarına sunulmaktadır. Bu araştırmanın esas
amacı bir inşaat firmasında KKP uygulama sürecini incelemektir. Bu kapsamda, oluşturulan
bir çerçeve dâhilinde KKP sisteminin kurulumu, uygulanması ve devreye alınması sırasında
şirketi bu sistemi kurmaya iten ihtiyaçlar, sistemin kurulumu ve uygulanması sırasında
kullanılan kaynaklar, karşılaşılan güçlükler ve hem proje hem de firma düzeyinde bu
uygulamanın faydaları araştırılmaktadır. Bu bağlamda önde gelen bir yüklenici firma ile bir
vaka çalışması gerçekleştirilmiş; konunun uzmanı şirket yetkilileri ile kendi KKP
sistemlerinin uygulama sürecine dair mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın bulguları, KKP
sisteminden ne beklendiğinin üst yönetim tarafından doğru bir şekilde kavranmış olmasının,
üst yönetim desteğinin sağlanmasının ve anahtar kurulum ekibinin ustalıkla yönetilmesinin bir
KKP sistemi uygulaması için en önemli faktörler olduğunu göstermiştir. Bu vaka
çalışmasından yola çıkarak diğer inşaat şirketlerine KKP sistemlerini başarı ile uygulamaya
yönelik çeşitli öneriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması, İnşaat Endüstrisi, Vaka Çalışması.
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Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ) Projeleri İçin Risk Yönetim
Modeli
H. Aladağ, Z. Işık

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
haladag@yildiz.edu.tr, zeynep@yildiz.edu.tr

Özet
Sürdürülebilir kalkınma için gerekli makroekonominin iyileştirilmesinde doğrudan etkili
ulusal stratejik kararlar, bu kararlara bağlı olarak artan endüstriyel ve ticari faaliyetlerin
beraberinde getirdiği nüfus artışı ve şehirleşme; mevcut altyapının iyileştirilmesinin yanında
yeni altyapı yatırımlarının da geliştirilmesini zorunlu kılarak ülkemizde KÖSİ’ye olan ilgiyi
daha da arttırmaktadır.
Türkiye’de özellikle son yıllarda ulaştırma sektöründe gerçekleştirilen KÖSİ projeleri
ortalama büyüklükleri ve uluslararası yatırımcıları ülkeye çekme potansiyelleri göz önüne
alındığında Türk inşaat sektörünün sürdürülebilir performansının sağlanması açısından önemli
bir potansiyel olarak görülmektedir. Kısa ve uzun vadede Türk inşaat firmalarının finansal
performansını iyileştirecek havayolu, köprü inşaatı vb. projeler; Türk inşaat firmalarına ulusal
ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak ve performanslarını iyileştirmek için de
büyük bir fırsat oluşturmaktadırlar. Bu nedenle ulaştırma sektöründe KÖSİ modeli ile iş
yapan Türk inşaat firmaları, ele aldıkları projelerde ortaya çıkacak riskleri doğru analiz
etmelidirler.
Bu çalışmada; KÖSİ modeliyle geliştirilen ulaştırma projelerinin başarısı üzerinde etkisi olan
proje riskleri arasındaki ilişkileri ortaya koyan genel bir risk değerlendirme modelinin
oluşturulması hedeflenmektedir. Önerilen ön model, bu alanda faaliyet gösteren inşaat
firmalarının proje ve firma başarılarını arttırmak için dikkat etmeleri gereken hususları ortaya
koyarak Türk inşaat sektöründe KÖSİ modeli ile iş yapan firmaların stratejik performans
yönetimleri için de bir veri oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖSİ), Risk Yönetimi, İnşaat Sektörü.
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Proje Yönetimi Süreçlerinde ve Bilgi Alanlarında Teknoloji
Transferi ve İnovasyon
G. Demirdöğen, Z. Işık

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
gokhand@yildiz.edu.tr, zeynep@yildiz.edu.tr

Özet
Günümüzde, teknoloji transferi adı altında gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri, inovasyon, bilgi
odaklı kaynak dağılımı, üniversite-endüstri işbirliği önem kazanmıştır. Firmalar faaliyet
gösterdikleri endüstrilerde pazarda rekabet edebilmek, stratejik konumlarını korumak veya
değişime liderlik edebilmek için teknoloji transferine başvururken, teknoloji transferi
konusunda devlet teşviki de katma değeri yüksek endüstriyel ürünlerin geliştirilmesi
yönündedir.
Ülke ekonomisi içerisinde önemli paya sahip endüstrilerden biri de inşaat endüstrisidir. İnşaat
firmalarının ele aldıkları projelerdeki başarı, kurumsal başarıyı etkilediği gibi içinde
bulunduğu endüstrinin başarısını da doğrudan etkiler. Bu nedenle, ekonominin önemli
bileşenlerinden biri olan inşaat endüstrisinde gerçekleştirilecek teknoloji transferi
uygulamaları sayesinde elde edilecek iyileşme endüstrinin gelişmesine yön vermesinin yanı
sıra ekonominin gelişmesini de doğrudan etkileyecektir.
Teknoloji transferi; yeni ürün, süreç ve metotların oluşturulmasını ya da hali hazırda
kullanılan ürün, süreç ve metotların değerlendirilerek iyileştirilmesi faaliyetlerini kapsar.
Dinamik bir yapıya sahip olan inşaat endüstrisi, çeşitli ürün, süreç ve metotları içerir.
Teknoloji transferi yardımıyla bu, süreç, metot ve ürünlerde yapılan iyileştirmeler, inşaat
endüstrisinde kısıtlı olan kaynakların (zaman, maliyet, malzeme vb.) doğru bir şekilde
kullanılmasını sağlar. Bu araştırmada, proje yönetim süreçlerinde (planlama, tasarım, yapım,
kontrol ve izleme) ve bilgi alanlarında (entegrasyon, kapsam, iletişim, risk, zaman, maliyet,
kalite, insan kaynakları, tedarik ve paydaş yönetimi) gerçekleşecek inovasyon ve teknoloji
transferinin proje başarısındaki rolü ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji Transferi, İnovasyon, Proje Yönetim Süreçleri, Proje Yönetimi
Bilgi Alanları.
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Yatırım ve İşletme Yükümlülüğü Taşıyan Karma Sözleşmelerin
Arayüz Yönetimi Sorunlarının Analizine Marmaray Projesinin
Yapım ve İşletmesi Açısından Bakış
A. U. Kınık

TCDD Marmaray Koordinasyon Komisyonu, İstanbul
ufukinik@gmail.com

Özet
Yatırım projelerinin çoğu esas itibariyle yapım, imalat boyutunu kapsamaktadır. Keşifler,
şartnamelere, bağlı olarak hazırlanan sözleşmeler yapım, imalat boyutu ve süreçlerini,
tarafların sorumluluklarını düzenler. Yakın zamana kadar yapım, inşa ağırlıklı gerçekleştirilen
yatırımlar, zamana bağlı olarak farklı modellerle gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Yap İşlet
Devret, Tasarla Yap, Anahtar Teslim vs. gibi modellerle gerçekleştirilen yatırımlar;
finansman temininden, yapım ve işletme boyutuna kadar birçok aşamayı içinde
barındırmaktadır.
Yapım ve işletme boyutunu birlikte içeren sözleşmelerde, entegre işletme sistemlerinin
imalatı da ayrı uzmanlık gerektirmektedir. Yapım ve entegre tesislerin imalatı farklı piyasa ve
yüklenici faaliyetini kapsadığından yapım aşamasında sorunlar başlar. Sorumlukların sınırları
her ne kadar sözleşmede tanımlanmış olsa da sözleşmenin yürütümü esnasında ilave ek
sözleşmelerin, arayüz anlaşmalarının sonu gelmez. Entegre tesislerin çeşitliliği, piyasadaki
şartlar fazla taşeronlaşmayı getirir. Aşırı taşeronlaşma kontrol ve etkinliğin zayıflamasına yol
açar. Sözleşmede yer alan garanti süreleri ve kusur bildirim dönemlerinde sözleşmenin
yetersiz kalması durumları ve işletme aşamasında önemli sorunların ortaya çıkması
kaçınılmaz olur.
Bu bildiride karma sözleşmelerde arayüz yönetim sorunlarına Marmaray projesin yapım ve
işletmesi açısından irdelenerek uygulamadaki sorunlara dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Arayüz Yönetimi, Proje Yönetimi, İşletme Yönetimi, Garanti Süresi Kusur
Bildirim Dönemi.
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Veri Zarflama Analizi ile Tasarım Başarım Değerlendirmesi
M. Yavuz, S. Z. Doğan, S. Kale

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
minayavuz@iyte.edu.tr, sevgidogan@iyte.edu.tr, serdarkale@iyte.edu.tr

Özet
Tasarım başarım değerlendirmesi yapılı çevre meslek pratiğinin ve de yapılı çevre alanında
gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların önemli bir konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılı çevre meslek pratiğinin çok sayıda paydaşının olması ve bu paydaşlarının, tasarımın
başarım düzeyinin nasıl belirlenmesi gerektiğine ilişkin farklı değerlendirme ölçütlerinin
kullanılması gerektiğini ileri sürmesi hem de sürecin çok sayıda sosyal aktör tarafından
yürütülüyor olması, tasarım başarım değerlendirmesi konusunda farklı yaklaşımların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Yapılı çevrede tasarım başarım değerlendirmesi konusunun,
antik dönemde Babil Kralı Hammurabi’den ve sonrasında Vitruvius’dan başlamak üzere çok
sayıda sosyal aktörün ilgi odağında olduğu bilinmekte ve bu ilginin günümüzde de
güncelliğini yitirmeden devam ettiği görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, tasarım başarım
değerlendirmesi amacıyla yapılı çevrenin paydaşlarının karar verme süreçlerini desteklemek
üzere bir karar destek modeli önerilmektedir. Önerilen model, Tasarım Kalite Göstergeleri
(TKG), Yaşam Döngüsü Maliyeti Analizi (YDMA) ve Veri Zarflama Analizi (VZA)
yöntemleri üzerine yapılandırılmaktır. Modelin uygulaması sayısal bir örnekle incelenerek
yapılı çevrenin paydaşlarına sağlayacağı olası faydalar tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapılı Çevre, Karar Destek Modeli, Veri Zarflama Analizi, Tasarım
Başarım Değerlendirmesi.

46

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

İnşaat Projelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin
Maliyet Fonksiyonu Tespiti
S. Aslan

Muş Alparslan Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Muş
se.aslan@alparslan.edu.tr

E. Manisalı

İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ekremmanisali@yahoo.com

Özet
Türkiye’de inşaat sektörü en büyük sektörlerden birisidir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu
gibi bu sektördeki iş kazaları ülkemiz için de büyük sorunlar teşkil etmektedir. Bu sektör iş
kazası bakımından en fazla ölümlü kazanın yaşandığı sektördür. Ülkemizde iş kazaları büyük
bir öneme sahiptir. Söz konusu iş kazaları önlenmesi için ülkemizde önemli adımlar atılmıştır.
Ancak istenilen başarıya ulaşılamamıştır. Söz konusu başarısızlığın sebepleri işverenlerin ve
işçilerin iş güvenliği konusunu ciddiye almamalarıdır. Bu önlemleri bir külfet olarak
görmeleridir. Bu çalışmada güncel inşaat projeleri incelenerek, iş güvenliği maliyetleri kalem
bazında çıkartılmıştır. Bu verilerle iş güvenliği maliyet fonksiyonu elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, İş Güvenliği, Risk Faktörleri, İş Güvenliği Maliyeti.
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İnşaat Projeleri için Gecikme Analizi: Gecikme Nedenleri ve
Önleyici Tedbirlerinin Taksonomisi
G. Bilgin, M. T. Birgönül, İ. Dikmen

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
gbilgin@metu.edu.tr, birgonul@metu.edu.tr, idikmen@metu.edu.tr

Özet
Günümüz inşaat projeleri, teknolojik gelişmelerin ve sektördeki rekabetin artması ile birlikte,
eskisinden daha karmaşık ve yönetilmesi zor hale gelmiştir. İnşaat projelerinin gecikmeye
yatkın yapısının, güncel rekabet baskısı ile birleşmesi, gecikmeleri çoğunlukla kaçınılmaz
hale getirmektedir. Bu kapsamda, projelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için;
gecikmelerin farkında olunması, önleyici tedbirlerin zamanında alınması ve gecikme ile
karşılaşıldığında uygun yöntemlerle analiz edilerek en az hasarla çözümlenmesi önem arz
etmektedir. Bu çalışma kapsamında; literatürde tanımlanmış gecikme nedenleri ve önleyici
tedbirler bir araya getirilerek, kullanımını kolaylaştırmak amacıyla taksonomi formatında
sunulmuştur. Geliştirilen taksonomiler mevcut bir gecikme analizi ontolojisinin önemli bir
parçasını oluşturmasının yanı sıra; gecikmelerin nedenleri ve önleyici tedbirlerinin
kavranmasını kolaylaştırabilecek ve olası bir programlama dilinde kullanımını sağlayabilecek
niteliktedir. Gecikme nedenleri; “işveren kaynaklı sebepler”, “yüklenici kaynaklı sebepler” ve
“dış sebepler” ana başlıkları altında gruplandırılırken; önleyici tedbirler ise “planlama
aşamasında alınabilecek tedbirler”, “yapım aşamasında alınabilecek tedbirler” ve “gecikme
analizi aşamasında alınabilecek tedbirler” olarak gruplandırılmıştır. Sunulan taksonomiler,
ontolojilerin sağladığı olanaklar kapsamında, gecikme nedenleri ve ilgili önleyici tedbirler
bazında birbirleriyle eşleştirilerek konu bütünlüğü sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca
taksonomi, ontoloji ve folksonomi kavramlarının farklılıklarına değinilerek, farklılıklar
mevcut taksonomiler ve ontoloji üzerinden örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Projelerinde Gecikme, Gecikme Analizi, Gecikme Nedenleri,
Gecikmeleri Önleyici Tedbirler, Taksonomi.
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Yalın İnşaat Uygulamalarının 4-Boyutlu Model ile Gösterimi
H. Erol, G. Eken, G. Bilgin, İ. Dikmen, M. T. Birgönül

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
herol@metu.edu.tr, gorkemeken@gmail.com, gbilgin@metu.edu.tr, idikmen@metu.edu.tr,
birgonul@metu.edu.tr

Özet
Üretimdeki fireyi minimize ederken, nihai ürünün değerini maksimize etmeye odaklı yalın
üretim prensibi, imalat endüstrisinde benimsenmiş ve başarılı sonuçlar elde edinilmiştir.
Yapım projelerinde sıklıkla yaşanan bütçe ve planlama hedeflerinin gerçekleştirilememesi
sorunu, yalın üretim prensiplerinin inşaat sektörüne de uygulanmasını teşvik edici
mahiyettedir. Ancak yalın inşaat kavramı henüz çok yeni olduğundan, inşaat sektöründe
uygulanabilirliği tartışma konusudur. Bu kapsamda, inşaat sürecinin görselleştirilmesini
sağlayan 4-boyutlu modelleme tekniklerinin yalın inşaat uygulamalarının gösterimi için
uygun olduğu düşünülmektedir. 4-boyutlu modellemenin sunduğu görselleştirme olanağı,
yapım sürecinin kolaylıkla takip edilmesini sağlayacak bir unsur olarak belirginleşmektedir.
Bu amaçla; çalışmada öncelikle yalın inşaat uygulamalarının yansıtılabileceği bina özellikleri
ve iş programı tanımlanmış ve bu kapsamda oluşturulan binalar 4-boyutlu olarak
modellenmiştir. Yalın inşaat uygulamalarının, oluşturulan 4-boyutlu model aracılığıyla
gösterilmesi hedeflenmiş ve uygulanabilirliğinin örneklendirilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yalın İnşaat, Yalın Programlama, 4-Boyutlu Modelleme, Yapı Bilgi
Modellemesi.
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İnşaat Projeleri İçin Bir Portföy Yönetim Aracının Geliştirilmesi
G. Bilgin, A. E. Yıldız, H. Erol, İ. Dikmen, M. T. Birgönül

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
gbilgin@metu.edu.tr, acelyaecemyildiz@gmail.com, herol@metu.edu.tr,
idikmen@metu.edu.tr, birgonul@metu.edu.tr

B. Özorhon

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
beliz.ozorhon@boun.edu.tr

Özet
Proje portföy yönetimi, projelerin tekil olarak yönetilmesi yerine portföy içerisinde bir arada
yönetilmesinin hedeflendiği bir yönetim biçimidir. Portföy yönetimi şirketlerin stratejik
hedefleri doğrultusunda proje seçimlerini yapmasını ve projelerini bu hedefler doğrultusunda
yönetmelerini sağlamaktadır. Projeler şirket stratejisine katkısı ile portföydeki yerini almakta
ve mevcut kaynaklar stratejiler doğrultusunda projeler arasında paylaştırılmaktadır. Böylelikle
stratejiye uygun ve kaynakların daha verimli kullanıldığı bir proje portföyü elde edilmektedir.
Ancak proje portföy yönetimi çok etkenli ve kapsamlı bir değerlendirme sürecini
gerektirmektedir. Dolayısıyla bu alanda çeşitli amaçlara hizmet edecek portföy yönetim
araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
İnşaat sektörü açısından bakıldığında, portföy yönetimi odaklı çalışmaların oldukça sınırlı
olduğu görülmektedir. İnşaat projelerinin karmaşık, değişken, çok ortaklı ve koşullara duyarlı
yapısı düşünüldüğünde; bu alanda geliştirilebilecek proje portföy yönetimine yardımcı bir
aracın önemi artmaktadır. Bunun yanı sıra portföy yönetiminde projeler arası ilişkilerin
değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar henüz geliştirilme aşamasındadır. Dolayısıyla bu
çalışmada, inşaat projeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve proje portföy yönetim
sürecine dahil edilmesini sağlayacak, portföyün nasıl yönetilmesi gerektiğine dair
yönlendirme yapabilecek akıllı ve dinamik bir aracın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Proje Portföy Yönetimi, İnşaat Sektörü, İlişki Analizi, Karar Destek
Sistemi, Araç.
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Orta Ölçekli Şantiyelerde Asgari Proje Yönetim İhtiyaçlarını
Karşılayacak Pratik Bir Kontrol Sistemi Önerisi
H. Öztürk

Akyapı Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., İstanbul
ozturkhas@itu.edu.tr

F. Haznedaroğlu

İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
haznedar@itu.edu.tr

Özet
2000’li yıllarda uluslararası finansal kaynaklardaki genişlemenin ışığında Türkiye inşaat
sektöründe bir devinim yaşanmıştır. Yapı üretim hacmindeki bu hızlı artış, profesyonel
çalışma prensiplerini de beraberinde getirmektedir. Sektörün iç dinamikleri içerisindeki
uygulama problemlerine ek olarak, yönetim konusunda da problemlerin yaşandığı
görülmektedir. Bu çalışmada özellikle kurumsallaşma sürecini henüz tamamlamamış orta
ölçekli firmaların imalat kontrolü, maliyet ve zaman yönetimi ile iş güvenliği yönetim
sistemlerini entegre olarak uygulayabilecekleri pratik bir planlama, kontrol ve raporlama
sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje yönetim sistematiğinin şantiye uygulamalarına
entegre edilebilmesi için Türkiye’de kullanılan şartnameler baz alınarak imalata başlanmadan
önce yapılması gereken optimum çalışmalar belirlenmeye çalışılmış, bu çalışmaları keşif
özeti, iş programı ve malzeme temin süreci çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Araştırma
sonucunda, karmaşık ve detaylı bilgi girişi gerektiren bir sistem yerine, kısa ve ülkedeki
şantiye çalışma alışkanlıkları ile uyumlu, her seviyede teknik personelin kullanılabileceği
formda planlama ve kontrol şablonları oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan tip formlar
sayesinde, teknik şartnamelerde öngörülen standart bir üretim kalitesinin yakalanması
sağlanırken, şantiyedeki tüm orta kademe yetkililerinin de planlama - kontrol süreçlerine
katılımının sağlanması ve ayrıca yöneticilerin iş güvenliği kontrolleri ile projenin mali ve
süresel hedeflerine odaklanması sağlanabilecektir. Bununla birlikte yine standart formlar
ışığında tarafların ortak dil kullanması ve format çeşitliliğinin azaltılması sayesinde; zaman
kayıplarının azaltılması, proje maliyetlerinin öngörülen mali bütçeyle karşılaştırılması ve
hedeflenen şantiye yönetimi sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, İmalat Kontrolü, Bütçe Yönetimi.
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Yapım Projelerinde İmalat Kontrolü Sistem Prosedürleri
Oluşturulması
M. Yanaşık, F. Haznedaroğlu

İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
mertyanasik@itü.edu.tr, haznedar@itu.edu.tr

Özet
İnşaat taahhüt sektöründe kalite kavramı, yüklenicinin; sözleşme ve eklerinde öngörülen
idare-işverenin istediği nitelikte ve kalitede yapıyı inşası anlamında kullanılmaktadır.
Yönetilen projelerde sıklıkla karşılaşılan sorun; bütçe ve iş programı hedeflerinden taviz
vermemek adına, istenilen kalite ile iş sağlığı ve güvenliği konularındaki standartlardan ödün
vermektir. Bu bağlamda yapı projesinin yapım safhası incelenmiş, Kamu İhale Kanunu ve
Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin öngördüğü taraflar ve tarafların sorumlulukları ortaya
konmuştur. Yapılan çalışma ile toplam kalite anlayışıyla, imalat kalite güvence ve kontrolü
sistemi kurularak, gerek sektörün gerekse yüklenicilerimizin yapım işlerinde ölçülebilir
standartta yöntem ve usulleri kullanmaları, yapımda kaliteye dayalı üstünlük sağlamaları
hedeflenmektedir.
Çalışma sonucunda toplam kalite yönetimi anlayışının bir parçası olarak imalat kalite güvence
ve kontrolü sistemi kurmayı amaçlayan inşaat firmaları için geleneksel organizasyon yapısı
göz önünde bulundurularak, orta ve büyük ölçekli çok taraflı projelerde kullanılabilecek, ülke
koşullarına uygun kalite yönetimi sistem prosedürleri tanımlama, yapım yöntemi, imalat
kontrol ve test planları, kalite kontrol tutanakları, iş teslim formu oluşturulup, tanımlı
organizasyon yapısında ilgili yöntem, tutanak ve formların hazırlama, onaylama, sunum ve
kontrol prosedürlerine dair iş akış diyagramları hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Yapım Yöntemi, Kalite Yönetim Sistemi, İmalat Kontrolü.
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Uluslararası Yapım Projelerinde Ülke Riski Kriterlerinin
Belirlenmesi Üzerine Bir Literatür Taraması
G. Aydoğan

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul
guzin.aydogan@msgsu.edu.tr

A. Köksal

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
koksal@iit.edu

Özet
Küreselleşme sürecine bağlı olarak dünyada, inşaat sektörü dâhil olmak üzere tüm sektörler
yoğun rekabet ve yüksek risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu koşullarda firmalar varlıklarını
koruyabilmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edebilmek için yenilikçi stratejiler
geliştirmiştir. Söz konusu stratejilerden birisi uluslararası pazara girmektir. Küresel
ekonomiden etkilenen ve onu etkileyen inşaat sektörü küresel ekonominin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Öte yandan, uluslararası inşaat projelerinde yaşanan sorunlar ve
kayıplar yerel projelere göre daha fazladır. Firmaların proje gerçekleştirmek üzere gittikleri
ülkeye özgü riskler yaşanan bu kayıpların en önemli nedenidir. Çünkü uluslararası yapım
projelerinde sektörel riskler ve proje risklerine, proje gerçekleştirmek üzere gidilen ülkenin
mevcut ekonomik, politik ve sosyokültürel koşullarından kaynaklanan riskler de
eklenmektedir. Ülke riski kriterleri aynı zamanda sektörel riskler ve proje riskleri üzerinde de
etkili olduğundan, proje gerçekleştirilmek üzere gidilen ülkeye özgü risklerin doğru
değerlendirilmesi proje yönetiminin ve yapım sürecinin başarısı üzerinde etkilidir. Kısacası,
ülke riski kriterleri uluslararası yüklenicilerin yabancı bir ülkede iş yapmaya karar verme
aşamasından başlayarak tüm yapım sürecinde etkilidir. Bu çalışmanın amacı uluslararası
yapım projelerini etkileyen ülke riski kriterlerini belirlemektir. Meta analizi yöntemi
kullanılarak yönetim bilimleri ve yapım yönetimi alanlarında ülke riski kriterleri üzerine bir
literatür taraması yapılmıştır. Yapılan ikili literatür taramasının sonucunda; enflasyon, kur
riski, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYIH), farklı vergi ödemeleri, politik stabilite, yasal
farklılıklar, mücbir sebepler, sosyoekonomik istikrar, rüşvet ve yolsuzluklar, dil farklılıkları ve
kültürel farklılıklar her iki alandaki taramada çakışan ülke riski kriterleri olarak belirlenmiştir.
Bu çalışma konu üzerine geliştirilecek modellere önemli altlık oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası İnşaat Sektörü, Uluslararası Proje Riskleri, Ülke Riski,
Literatür Taraması, Meta Analiz.
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Türkiye’deki Kamu Yapım İhalelerinde Uygulanabilecek Yapım
Yönetimi Modeli Türünün Saptanmasına Yönelik Bir
Karşılaştırma
İ. Erbaş

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Antalya
iboyacilar@gmail.com

Özet
Yapım projeleri için ortak kullanımda olan üç ana proje teslim sisteminden biri olan Yapım
Yönetimi Proje Teslim Sistemi sağladığı avantajlarla özellikle ABD’de uzun yıllardır
kullanılan bir proje teslim sistemidir. Yapım yönetimi hizmeti mal sahibi ve yapım yöneticisi
arasındaki sözleşme ilişkisine bağlı olarak Danışman Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi
ve Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi olmak üzere iki farklı yolla
sağlanmaktadır. Her iki alt sistem de kendi içinde farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir.
Yapım yönetimi uygulamalarına pek rastlanmayan ve yapım faaliyetlerinin büyük oranda
geleneksel proje teslim sistemiyle gerçekleştirildiği ülkemizde, geleneksel sistemin
dezavantajlarını ortadan kaldırabilecek yeni sistemlerin uygulanmaya başlanması bir
zorunluluk haline gelmektedir. Bu noktada Türk yapım sektöründe geleneksel sistem yerine
alternatif proje teslim sistemi olarak yapım yönetimi modelinin uygulanması önemli bir
çözüm yolu oluşturmaktadır. Özellikle geleneksel proje teslim sisteminin uygulandığı kamuya
ait yapım ihalelerinde yapım yönetimi proje teslim sistemi modelinin uygulanması mevcut
sistemde yaşanan problemlerin giderilmesi açısından oldukça yararlı olacaktır. Sistemden
maksimum faydanın sağlanabilmesi için geliştirilecek modelde yapım yönetimi sisteminin
hangi alt türünün kullanılması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle
çalışmadaki temel amaç Türkiye`deki kamu yapım ihalelerinde uygulanabilecek yapım
yönetimi modeli türünü belirlemektir. Bu amaçla çalışmada Yapım Yönetimi Proje Teslim
Sistemi`nin her iki alt türünün genel yapısı tanımlanmakta ve bu türler karşılaştırılarak
geliştirilecek yapım yönetimi model önerisinde uygulanabilecek alt türün seçim nedenleri
gerekçeleriyle birlikte açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi, Danışman Yapım
Yöneticisi Proje Teslim Sistemi, Geleneksel Proje Teslim Sistemi, Yapımcı Yapım Yöneticisi,
Danışman Yapım Yöneticisi.
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Türkiye’deki Kamu Yapım İhalelerinde Yapımcı Yapım
Yöneticisi Proje Teslim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik İlke ve
Öneriler
İ. Erbaş

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Antalya
iboyacilar@gmail.com

Özet
Yapım endüstrisinin artan karmaşıklığına yanıt olarak ortaya çıkan yapım yönetimi sistemi,
başta ABD olmak üzere birçok ülkede gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde büyük
ölçekli yapım projelerinin başarılı olarak tamamlanmasının verimli ve etkili bir aracı olarak
tanımlanmaktadır. Ülkemizde bu alanda uzmanlık sağlayan eğitim kurumları bulunmasına
rağmen, henüz sistemin uygulama alanı bulunmamaktadır. Diğer taraftan Türkiye`deki Kamu
İhale Kanunu`na (KİK) uygun olarak gerçekleştirilen kamuya ait yapım ihalelerinde
geleneksel proje teslim sisteminin uygulanması hususundaki zorunluluk, kamu idarelerinin
yapım işlerini başarılı bir şekilde tamamlayabilmeleri açısından oldukça büyük engel teşkil
etmektedir. Bu çalışmada mevcut sistemde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla KİK`e
uygun olarak gerçekleştirilen yapım işlerinde “Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim
Sistemi”`nin uygulanmasına yönelik geliştirilen model önerisinin sonuç bulguları
paylaşılmaktadır. Çalışma kapsamında sistemin uygulanabilirliğinin sağlanması için hem
yapım hizmetlerinin temininde, hem de proje ve kontrollük hizmetlerinin temininde
mevzuatta yapılması gerekli olan değişiklikler ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi, Yapımcı Yapım
Yöneticisi, Geleneksel Proje Teslim Sistemi, Kamu Yapım İhaleleri, Kamu İhale Kanunu.
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Türkiye’deki Kamu Yapım İhaleleri Süreci ile Yapımcı Yapım
Yöneticisi Proje Teslim Sistemi İhale Süreci Üzerinden Bir
Karşılaştırma
İ. Erbaş

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Antalya
iboyacilar@gmail.com

Özet
Yapım yönetimi proje teslim sisteminin bir alt türü olan Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje
Teslim Sistemi diğer proje teslim sistemlerinden farklı yapısı nedeniyle oldukça farklı bir
işleyiş şemasına sahiptir. Bu farklılık Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi`nin
tasarım ve yapım hizmetlerinin tümüne ilişkin bir sözleşme ailesi düzenlemesine sahip
olmasından dolayı hem Yapımcı Yapım Yöneticisi hizmetinin temininde, hem proje ve
kontrollük hizmetlerinin temininde, hem de iş akış sürecinde ortaya çıkmaktadır. Diğer
taraftan Türkiye`de Kamu İhale Kanunu`na uygun olarak gerçekleştirilen ve geleneksel proje
teslim sisteminin uygulandığı yapım ihaleleri süreci oldukça sorunlu bir yapıya sahiptir. Süre,
kalite ve maliyete etki eden bu sorunlu yapının ortaya konulması için Türkiye`deki kamu
yapım ihaleleri süreci ile olumlu bir örnek teşkil eden Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi
ihale süreci üzerinden bir karşılaştırma ortamı sağlamayı amaçlayan bu çalışmada, her iki
sisteme ait süreçler arasındaki temel farklılıklar tespit edilmiştir. Bu amaçla iki sistem
arasındaki farklılıklar iş akış süreci, yapımcı yapım yöneticisi/yüklenici seçim süreci ve
tasarımcı seçim süreci başlıkları altında ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapımcı Yapım Yöneticisi Proje Teslim Sistemi İş Akış Süreci, Yapımcı
Yapım Yöneticisi, Geleneksel Proje Teslim Sistemi İş Akış Süreci, Kamu İhaleleri.
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Genç Mühendis ve Mimarlara Yönelik, Pratik Keşif
Çalışmalarında Kullanabilecekleri, Yapıların Birim İmalat
Pozları Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
M. Kuruoğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
kuruoglu@itu.edu.tr

A. Sarı

İnşaat Mühendisi-Mimar, İstanbul
alprnsari@gmail.com

G. Özyıldız

İnşaat Mühendisi-Çevre Mühendisi, İstanbul
goksinozyildiz@gmail.com

Özet
Gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlu daha büyüğü, daha yükseği, daha karmaşığı
hedeflemekte ve bunun sonucunda inşaat projeleri daha kapsamlı bir hal almaktadır. İmalatlar
ve yapılacak iş kalemi sayısı artmaktadır. Buna bağlı olarak, maliyet tahmininde en çok
kullanılan maliyet tahmin metodu olan keşif yöntemi (birim fiyat yöntemi), artan poz sayıları
sebebiyle çok uzun zaman almakta ve çok fazla işlem gerektirmektedir. Ayrıca resmi kamu
kurumlarının belirlemiş olduğu pozlar yetersiz kalmakta, projeye özel pozlar üretilmektedir.
Öyle ki ülkemizde değişik kurumlarda kullanılan poz sayısı 78000 civarındadır. Bu çalışmada
bahsedilen yöntem ile temel olarak daha kısa zamanda keşif özetinin tamamlanması ve keşifmetraj işleriyle ilgilenecek olan bir inşaat mühendisi/mimarın öncelikli olarak öğrenmesi
gereken poz kategorilerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşımda kamu binalarında
en çok kullanılan pozların belirlenerek bir poz kütüphanesi oluşturulması amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği’nde sınıflandırılmış olan 41 adet ihalesi yapılmış
projenin (okullar, yurt binaları, kültür merkezleri, kamu binaları vb.) keşif özetleri
kullanılmaktadır. Bu keşif özetlerinde geçen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her yıl
yayımladığı ‘İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları’nda belirlenen pozlar kullanılmakta,
yapılan işlerin karşılığının bulunamaması gibi sebeplerle projeye özel oluşturulan pozlar
çıkartılmaktadır. Çalışmanın son bölümünde, daha çok genç mühendis ve mimarların
yararlanabileceği, meslek hayatlarında pratik yapı maliyetlerinin belirlenmesinde
kullanacakları, yapının poz cinsinden bilinmesini sağlayan ve inşaat keşiflerinde mutlak
kullanılan pozlarla oluşturulan poz kütüphanesi kategorileri ve bunların farklı alanlarda
kullanımı ile ilgili genel ve karşılaştırmalı analizler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Keşif Çıkarılması, Poz Kütüphanesi, Maliyet Analizi Eğitimi.
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KKTC’de İş Kazalarının Genel Analizi ve İnşaat Sektöründe
Durum: Çalışanların Eğitim ve Kültür Seviyelerinin İş
Kazalarına Olan Etkileri
T. Çelik

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lefkoşa
tcelik@ciu.edu.tr

K. D. Tözer

Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazimağusa
kemal.tozer@cc.emu.edu.tr

Özet
İnşaat sektöründe iş kazalarının sıkça yaşanmasının önemli nedenlerden biri, yürütülen inşaat
çalışmalarının doğası gereği yüksek kaza riski taşımalarıdır. Bu sebeptendir ki, inşaat
sahasında yürütülen hemen hemen tüm aktiviteler uzmanlar tarafından tehlikeli olarak
nitelendirilirler. Yapılan araştırmalara göre, Kuzey Kıbrıs’da (K.K.T.C.) en çok iş kazasının
yaşandığı sektör inşaat sektörüdür. Kuzey Kıbrıs’ta resmi kayıtlara göre, 2008-2012 yılları
arasında yılda ortalama toplam olarak 253 iş kazası yaşanmakta ve bu kazaların ortalama 85
tanesi inşaat sahalarında gerçekleşmektedir. Her yıl inşaatlarda yaşanan iş kazalarının
yaklaşık 2-3%’ü ölümle sonuçlanmaktadır. Literatürden edinilen bilgiler, iş kazalarını
önlemek için başarılı bir İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (İGS) yönetim sistemine ihtiyaç
duyulduğuna dikkat çeker. Ancak, uygulamaya sokulacak İGS yönetim sisteminin konuda
hedeflenen iyileşmeyi sağlayabilmesi için çalışanların yapılan bu düzenlemeleri
algılayabilmesi, benimsemesi ve uygulaması ciddi önem taşır. Bu da calışanların kültürleri ile
doğrudan ilgilidir.
Kuzey Kıbrıs’da yapılan bir araştırmada son 20 yılın ölümlü iş kazası raporları ayrı ayrı
incelenerek, inşaat sahasında yaşamını yitiren çalışanların yaşı, cinsiyeti, doğup büyüdüğü
yer, eğitim durumu, meslekteki tecrübesi, mesleki eğitim alıp almadığı, sosyal çevreleri ve
yaşam şekilleri gibi, kişilerin bilgi ve kültür seviyesini ortaya koyacak faktörler tesbit
edilmistir. Bu faktörlerin iş kazalari üzerindeki etkileri istatistiksel olarak çalışılmıştır. Ayrıca,
şantiyelerde çalışan farklı kültür seviyelerindeki kişiler ve bu kişilerin yakınları ile bir anket
çalışması yapılarak, farklı kişilerin iş sağlığı ve işçi güvenliği düzenlemelerini nasıl algılayıp
nasıl uyguladıkları konusu araştırılmıştır. Bu makalede, yapılan bu çalışmaların sonuçları
sunulmaktadır. Ayrıca, iş kazalarında çalışanların kültür etkileri üzerine görüşler ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, İnşaat Sektöründe İş Kazaları, Çalışanların
Kültürünün Kazalara Olan Etkileri, Kuzey Kıbrıs İş Kazaları.

58

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Organizasyonel Değişimin Bir Parçası Olarak Proje Yönetim
Ofisi (PMO): Bir İnşaat Şirketinde PMO Kurulumu ve
Operasyonları
A. E. Yıldız, O. B. Tokdemir

Rönesans Holding A.Ş., Ankara
acelyaecemyildiz@gmail.com, tokdemir@gmail.com

Özet
Değişken ve zorlu piyasa koşulları, gerçekleştirilen projelerde karşılaşılan operasyonel riskler
ve organizasyon dâhilinde oluşan iletişim ve koordinasyon problemleri nedeniyle, günümüz iş
dünyasında faaliyet gösteren birçok şirket söz konusu sorunları engellemek amacıyla çeşitli
stratejiler benimsemektedir. Bu kapsamda, Proje Yönetim Ofisi (PMO) literatürde birçok
yazar tarafından kurum içi ve dışı dinamiklere ilişkin risklerin kontrol edilebilmesi ve
gerçekleştirilen projelere ilişkin gerekli yönetim stratejilerinin kurulabilmesi amacıyla
önerilmiştir. Ancak, Proje Yönetim Ofislerinin inşaat sektöründe kurulumu ve uygulamalarına
ilişkin yayımlanmış kısıtlı sayıda çalışma olduğu gibi, Proje Yönetim Ofisi hakkında açık ve
etkin bir anlayış ise henüz pratikte önerilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, inşaat, enerji ve
yatırım sektörlerinde faaliyet gösteren ve yüksek iş hacmine sahip bir şirket bünyesinde,
sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda belirlenen stratejik planların uygulanması için
kurulan Proje Yönetim Ofisi’ni tanıtmaktır. Bu kapsamda, ilk olarak Proje Yönetim
Ofislerinin kurulması sürecinde yürütülen yöntem ve Proje Yönetim Ofisi’nin
operasyonlarından beklenilen faydalar açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise,
kurulumundan günümüze kadar, Proje Yönetim Ofisi’nin şirket bünyesinde gerçekleştirdiği
faaliyetler ve söz konusu faaliyetlerin şirket için stratejik önemi belirtilmiştir. Bu çalışmanın
günümüz literatürüne en temel katkısı, akademik çalışmalarda neticesinde elde edilen
bulguların pratikte nasıl kullanılabileceğine ilişkin önemli bir örnek teşkil etmesi, inşaat
sektöründe henüz yaygınlaşmamış ancak projelerin ve en temelinde organizasyonların
yönetiminde etkin bir yöntem sunabilecek olan Proje Yönetim Ofislerinin tanıtılması ve
şirketler bünyesinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yöntemler sunulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetim Ofisi (PMO), Stratejik Planlama, Organizasyonel
Değişim.
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Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Işığında Şantiye
Kurulumu El Kitabı
E. Yüksel

Kıraç Galvaniz A.Ş.
yukselenginitu@gmail.com

H. E. Yıldırım
eren.yildirim@itu.edu.tr

F. Haznedaroğlu, M. Kuruoğlu

İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
haznedar@itu.edu.tr, kuruoglu@itu.edu.tr

Özet
Türkiye’de şantiye kurulumu ile işletilmesinde uyulması gereken kurallar ve işlemler
konusunda son dönemde ciddi bir belirsizlik yaşanmaktadır. Ayrıntılı ve anlaşılır içeriğe sahip
ve 1974’ten beri uygulamada esas alınan ‘Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Sağlığı Tüzüğü’
2012’de yürürlükten kaldırılmıştır. Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda ve bu tüzüğe
ikame olması amacıyla 5 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren ‘Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği’ daha geniş ve kapsamlı bir çerçeve sunmakla birlikte, ucu açık ve
genel ifadeler içermesi sebebiyle, ciddi sorumluluğu bulunan şantiye yetkililerine detaylar
konusunda yeterli bilgi sunamamaktadır. Şantiye kuruluşu ve işletilmesinde iş sağlığı ve
güvenliğini eksiksiz sağlamakla ilgili görevleri artan işverenler ve yöneticiler, 2013
sonrasında birçok farklı yönetmelik ile standartları (Tozla Mücadele Yönetmeliği vb.)
incelemek ve içeriklerinde sıklıkla yaşanan güncellemeleri sürekli takip etmek zorundadır.
Çalışmada öncelikle çeşitli şantiyelerde çalışan farklı disiplinlerden mühendis ve mimarlarla
görüşülmüştür. Birçok projede şantiye kurulumu ve işletilmesinde güvenlik konularında; bir
standart uygulanmasının mümkün olmadığı, profesyonellikten uzak, mevcut çalışanların
tecrübelerini referans alan çalışmalar yürütüldüğü gözlemlenmiştir
Araştırma kapsamında hazırlanan ‘Şantiye Kurulumu El Kitabı’nın amacı, yaşanan bilgi
eksikliklerine son veren, şantiyede iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunu taşıyan tüm
yöneticiler tarafından uygulamada rahatlıkla kullanılabilecek bir rehber oluşturmaktır. Bu
amaçla konuyla ilgili birçok çalışmadan yararlanılmış, yürürlükteki yönetmelikler incelenerek
gerekli bilgiler derlenmiş, yasal zemine oturan bir çalışma ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Şantiye Kuruluşu, Şantiye Yönetimi.
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Proje Ağlarında Kaynak Dengeleme Problemine Yönelik MetaSezgisel Optimizasyon Algoritmalarına Bakış
Ş. Ebesek, H. Yaman

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
ebesek@itu.edu.tr, yamanhak@itu.edu.tr

Özet
Proje ağlarında kaynak dengeleme, çözümü zor problemler arasında yer almaktadır. Aktivite
sayısı arttıkça kesin çözüm veren yöntemler etkisizleşmektedir. Çok aktiviteli proje ağlarında,
meta-sezgisel optimizasyon algoritmaları makul bir süre içerisinde en iyi çözüme yakın
çözümler üretmektedirler. Bu bildiride, proje ağlarında kaynak dengeleme probleminin
çözümüne yönelik mata-sezgisel optimizasyon algoritmaların değinilmekte ve bu alandaki
güncel gelişmeler aktarılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Kaynak Dengeleme, Optimizasyon, Meta-Sezgisel
Algoritmalar.
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Proje Nakit Akışları Üzerindeki Kur Riskinin Analizi
Ö. Tüz

Mersin Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mersin
ozlemtz@yahoo.com

H. Yaman

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yamanhak@itu.edu.tr

Özet
Kur riski, özellikle nakit akışlarında farklı döviz barındıran inşaat projeleri için yaşamsal bir
öneme sahiptir. Dalgalı kur ortamında yürütülmekte olan inşaat projelerinde görülen maliyet
değişimleri ve kâr kayıpları, kur riskinin ölçülmesini ve söz konusu riskin varlığının
belirlenmesinin ardından akılcı bir şekilde yönetilmesini önemli bir hale getirmiştir. Bu
çalışmada, döviz kurlarındaki dalgalanmaların yapım projelerinin nakit akışı ve proje
tamamlanma bedeli üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Literatür araştırmasının ardından,
yapım projelerinin özellikleri üzerinde durulmuş ve kur riskinin nakit akışına etkisi ölçülürken
hesaplama ve sonuçların görselleştirilmesinde Matlab kullanılmıştır. Elde edilen değerler kur
riski etkisi ile karlılığın ne kadar dalgalanabileceğini göstermektedir ve kur riski etkisinden
korunmak için oluşturulacak bütçenin belirlenmesinde kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Projelerinde Finansal Risk, Kur Riski, Nakit Akışı, Proje
Yönetimi, Risk Yönetimi.
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İstanbul için Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Seferberliği
Ş. Atabay, H. Aladağ, D. Akkaya, H. Çeçen

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
satabay@yildiz.edu.tr, haladag@yildiz.edu.tr, dakkaya@yildiz.edu.tr, hoca2006@gmail.com

R. Temur, E. Damcı, N. K. Öztorun

İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
rasimtemur@gmail.com, erdemdamci@gmail.com, kemal@istanbul.edu.tr

Y. C. Toklu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bilecik
cengiztoklu@gmail.com

Özet
İstanbul, çok ciddi bir deprem riski altındadır ve 1999 Gölcük Depremi göstermiştir ki, büyük
ölçekli depremlere ne yazık ki hazırlıklı değildir. Denetimsiz kaçak yapıları, gecekonduları ve
çarpık kentleşmesi ile İstanbul, çağdaş metropol standartlarından çok uzaktır. İstanbul’daki
olası bir deprem nedeniyle oluşabilecek büyük can, mal, altyapı ve ekonomik kayıplar tüm
Türkiye’yi büyük ölçüde sarsacaktır. Ekonomik, politik ve coğrafi açılardan Türkiye için
oldukça önemli olan İstanbul’un zarar görmesi; bahsedilen önem nedeni ile Türkiye üzerinde
büyük etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle yaşanma olasılığı yüksek olan büyük ölçekli bir
depremden önce İstanbul’un acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada; İstanbul
için siyasi partiler de dahil olmak üzere meslek odaları, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
İstanbul’un İlçe Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) vb. kentsel dönüşümün bütün
paydaşlarının katılımıyla sağlanabilecek İstanbul’u çağdaş metropol standartlarına taşıyacak
sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm projesinin süreç tasarım çalışması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Sürdürülebilir Kentleşme, Süreç Tasarımı.
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Gayrimenkul Geliştiricisi Yüklenici İnşaat Firmalarında
Pazarlama Karmasının Oluşturulması
G. Gül, E. Acar

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
gozdekocur@hotmail.com, acare@itu.edu.tr

Özet
İstanbul’un tarihsel ve coğrafi konumu ile ekonomik potansiyeline bağlı olarak konut
pazarının uluslararası cazibe merkesi haline gelmesi ve neoliberal ekonomi politikalarıyla
beslenen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yarattığı tartışmalar arasında, gayrimenkul
geliştiricisi yüklenici inşaat firmalarının pazarda üstünlük sağlamak ve pay kapmak için
izledikleri pazarlama stratejileri bugüne değin kapsamlı bir araştırma konusu yapılmamıştır.
Belirtilen bilgi boşluğunu doldurmak amacıyla yapılan bu çalışmada, yatırımcı firmaların
ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım bileşenlerinden oluşan pazarlama karmasını nasıl
oluşturdukları incelenmiştir. 2005 sonrasında İstanbul’da kamuoyunun medya kanalıyla
yakından tanıdığı büyük yatırım projelerini hayata geçiren 10 yüklenici firmanın üst düzey
yöneticileri ile derinlemesine mülakatlar yapılarak, pazarlama karmasının oluşturulması süreci
ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, hedef kitlenin sosyo-ekonomik statüsü,
projenin kendilerine özgü nitelikleri ve coğrafi konum gibi faktörlere bağlı olarak firmaların
pazarlama stratejilerini nasıl farklılaştırdıklarını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Bulgular,
pazarlama stratejilerini olgunlaştırmak isteyen küçük ve orta boy firmalar için ipuçları içerdiği
gibi, İstanbul’daki kentsel dönüşümün niteliğine dair tartışmalarda, büyük ölçekli konut arzı
gerçekleştiren üreticilerin bakış açılarını yansıtması bakımından yararlı görülebilir.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Konut Sektörü, Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Karması.
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İnşaat Proje Yönetiminde “İş Zekâsı” (BI) Uygulamaları ile Elde
Edilen Stratejik Raporlama ve Karar Destek Modeli
Ö. Bisen

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
obisen@bmmpm.com

A. Okutan

Işık Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ahmet.okutan@gmail.com

Özet
Proje takip mekanizmalarının etkisizliği ve sözleşme yönetimindeki hatalar projelerin
başarısız olmasına sebep olan önemli faktörlerdir. Proje analiz ve raporlama sistemlerinin
etkisizliği, çoğu zaman projenin işleyişinin izlenmesini zorlaştırmakta ve proje ile ilgili
önemli kararların zamanında alınmasını engellemektedir. Sistemsizlik, bilginin toplanmasında
yaşanan sorunlar, raporlanması gereken verinin büyüklüğü ve raporlamalarda kullanılan
yazılım, raporlama ve analiz sistemlerinin yetersizliği ve karmaşıklığı, proje yönetim
anlayışını “tablo üzerinde proje yönetimi” çerçevesine sıkıştırmaktadır. Bu çalışmada, proje
yönetiminde hızlı ve doğru karar verilmesini sağlayan, operasyonel sorunların çözümüne
yönelik, alınacak kararları destekleyen ve iş zekâsı uygulamalarını kullanan bir analiz ve
raporlama modeli oluşturulmuştur. Bu model ile proje yönetim döngüsü içerisinde, Revit,
Tekla Structure, Allplan gibi programların yanı sıra, planlama, maliyet kontrol, hakediş vb.
diğer teknik süreçlerde kullanılan birçok program verileri bir araya getirilerek yeni bir “meta
data” oluşturulmuştur. Oluşturulan bu “meta data" karar destek modeli, katmanlar bazında
derinleşebilen, mükerrerliğe izin vermeyen bir yapıya sahiptir. Önemli göstergelerin kolay
algılanabildiği, şeffaf, doğru, istenen bilgiye doğrudan ulaşılmasına imkân tanıyan bir yapıya
sahip olup, Ne? Niçin? Neden? Nerede? Ne zaman? ve Kim? sorularıyla senaryolar oluşturup,
proje yönetim süreçleri ile ilgili problemlerin irdelenmesine imkan vermektedir. Bu raporlama
ve karar destek modeli, proje yöneticisinin proje üzerindeki hâkimiyetini arttırmakta, daha
doğru ve hızlı kararlar almasına yardımcı olmaktadır. Elde edilen entegrasyon ile karar destek
modeli, Master Plan, Proje Takip ve İlerleme Raporlarının oluşturulmasına imkan tanıdığı
gibi, teklif, “mark-up” analizi, sözleşme yönetimi, vb. birçok süreçte kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Proje Yönetimi, İş Zekâsı, Raporlama, Dashboard.
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Proje ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programlarının
Kümelendirilmesi
H. Yaman, M. Aydın

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yamanhak@itu.edu.tr, aydinmurat12@itu.edu.tr

Özet
Ülkelerin büyüme ve ekonomilerini geliştirme sürecinde inşaat sektörü önemli bir rol
oynamaktadır. Türk inşaat firmaları bir yandan ulusal ölçekte büyük projelere imza atarken,
diğer yandan da uluslararası arenada aranan bir marka haline gelmiştir. Türk inşaat firmaları,
sektördeki yetişmiş insan gücünü ve teknik birikimini kullanarak, girişimci yapıları ve risk
alabilme kabiliyetleri ile dünyanın en büyük inşaat firmalarının yer aldığı rekabet ortamında
önemli bir konum elde etmiştir. İnşaat firmaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte,
firmaların etkin, güncel, verimli ve en iyi yönetim tekniklerini kullanma gereksinimleri de
artmıştır. İnşaat firmalarında özellikle proje ve yapım yönetimi konu alanında çalışan
personelin, hem teknik hem de yönetim bilgi ve becerileriyle donatılmış olmaları bir
zorunluluk haline gelmiştir. Söz konusu bilgi ve becerilerin kazandırılmasında da, proje ve
yapım yönetimi konu alanında hizmet veren yüksek lisans programlarının önemi artmaktadır.
Bu çalışmada, Türk inşaat sektöründe proje ve yapım yönetimi konu alanında hizmet
vermekte veya verecek olan mimarların/mühendislerin öğrenim gördükleri proje ve yapım
yönetimi yüksek lisans programları Aggloremative Hierarchical Clustering Analysis (AHC)
yöntemiyle kümelendirilmekte ve elde edilen bulgulara göre çeşitli önerilerde
bulunulmaktadır. Çalışmaya 2013 yılı sonu itibariyle bilgilerine erişilebilen Türkiye ve
KKTC’deki faal 16 adet proje ve yapım yönetimi yüksek lisans programı dâhil edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Proje ve Yapım Yönetimi Eğitimi, Kümeleme, Aggloremative
Hierarchical Clustering Analysis/AHC (Aglorematif Hiyerarşik Kümeleme Analizi), XLSTAT
2013.
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Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Çalışmaları: MİMADEK Platformu
B. İlhan, P. I. Çakmak, E. Acar, A. Kanoğlu, S. M. Şener

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
ilhanba@itu.edu.tr, irlayici@itu.edu.tr, acare@itu.edu.tr, kanoglu@itu.edu.tr,
mert@itu.edu.tr

Ö. Özçevik

İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Bölge ve Planlama Bölümü, İstanbul
ozceviko@itu.edu.tr

K. Gelmez

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul
gelmez@itu.edu.tr

Özet
Yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesini hedefleyen
akademik değerlendirme ve kalite geliştirme (ADEK), iç kontrol, akreditasyon ve toplam
kalite yönetimi gibi yaklaşımların kaynak-etkin, katılımcı ve eşgüdüm içinde yürütülmesini
sağlayacak stratejik bir yönetim yaklaşımı benimsenmelidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri,
stratejik bir yönetim yaklaşımının yaşama geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada,
İTÜ Mimarlık Fakültesi'nin stratejik hedefleri ile taktik düzeydeki faaliyetleri arasındaki
ilişkinin birey/birim/bölüm/fakülte düzeyinde kolaylıkla görünür ve izlenebilir kılınmasını
amaçlayan bir veritabanı olan MİMADEK platformunun kurgusu ve uygulama deneyimleri
aktarılmaktadır. MİMADEK, süreç yönetimi yaklaşımını benimseyerek sürdürülebilir, esnek,
modüler ve örgütsel öğrenmeyi kolaylaştıran web-tabanlı kurumsal bir hafıza oluşturmayı
amaçlamaktadır. MİMADEK deneyiminin stratejik bir yönetim yaklaşımı benimseyen diğer
yükseköğretim kurumları için de yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kurumsal Hafıza, MİMADEK, Stratejik
Yönetim.
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Saha İmalat Kontrollerinde Bilgi Akışının Taşınabilir Aygıtlar
Yardımıyla İyileştirilmesi
K. Atlı, E. Ergen

İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
kemalatli@itu.edu.tr, esin.ergen@itu.edu.tr

Özet
Saha imalat kontrolü proje saha yönetiminin en önemli unsurlarından biri olmasına rağmen
kalite yönetim sistemlerinin getirmiş olduğu ağır doküman yükü, bilginin anlık iletilememesi
ve yaşanan veri kayıpları sebebiyle etkin olarak gerçekleştirilememektedir. Karşılaşılan bu
sorunlar literatürde sıklıkla ifade edilmiş olup ihtiyaca cevap verecek bilişim teknolojilerinin
inşaat sektörüne adaptasyonu noktasında yetersizlikler bulunmaktadır. Yürütülen çalışma
kapsamında, mevcut geleneksel kalite kontrol dokümanlarının (örneğin iş teslim formları,
uygunsuzluk raporları) taşınabilir aygıtlara entegrasyonu ile sahadan bilgi akışının
iyileştirilmesi planlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bir vaka analizi yapılarak
yaşanan problemler belirlenmiş ve sahadan hangi bilgilerin toplanarak şantiye ofisine ve
merkez ofise iletilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bir sonraki adımda, sahadan belirlenen
bilgilerin toplanıp ofis ortamına aktarılmasını ve görselleştirilmesini sağlayacak, Android
mobil işletim sistemi tabanlı ve Windows işletim sistemi tabanlı olmak üzere iki aşamalı
prototip uygulamalar geliştirilmiştir. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisinden
yararlanılarak bina ile ilgili bilgilerin otomatik olarak prototipe entegre edilmesi ve kalite
kontrol uygunluklarının üç boyutlu model üzerinde gösterilmesi üzerinde halen
çalışılmaktadır. Geliştirilen yaklaşımla farklı organizasyon yapıları ve proje katılımcıları
(işveren temsilcisi, ana yüklenici ve alt yükleniciler vs.) için çoklu veri girişi sağlanmıştır. Bu
sayede, imalat kalemleri ve mahaller için ilgili kontrol dokümanlarının farklı katılımcılar
tarafından sahada taşınabilir aygıtlar yardımıyla oluşturulması ve bu bilgilerin anlık olarak
ilgili veri tabanına transfer edilebilmesi mümkün kılınmıştır. Geliştirilen yaklaşımla,
geleneksel yöntemlerde sıklıkla karşılaşılan veri kaybının ve proje katılımcılarının karmaşık
yapılanmasından doğan zaman kayıplarının önüne geçilmesi planlanmaktadır. Çalışmanın
nihai hedefi, saha imalatlarının kalite kontrol etkinliğini arttırılması ve proje içi iletişim
kanallarının etkinleştirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Veri Toplanması, Kalite Kontrol, Saha İmalat Kontrolü, Bilişim
Teknolojileri.
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Gebze’de Sanayi Alanlarının Gelişiminde Stratejik Yaklaşım:
Planlama Sürecinde Etkileşim
S. Aydınel

Midek Mingü Era Danışmanlık Yön. Mim. Müh. Ltd Şti.
serap.taskin@gmail.com

S. Ergönül

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
ergonul@msu.edu.tr

Özet
Sanayileşme ve kentleşme, birbirine bağlantılı ve birbirini tetikleyerek eşzamanlı gelişen
kavramlardır. Yeni sanayi alanları oluşturulması ve mevcut sanayi alanlarının verimli
kullanımı, 1980’li yıllardan itibaren serbest piyasa politikaları ile ekonomilerin sürdürülebilir
büyümesi için gerekli unsurlar haline dönüşmüştür. Ne var ki, 20.yüzyıla gelindiğinde, hızlı
ve plansız gelişen sanayileşme, kentlerin ve çevrenin sürdürülebilirliğini tehdit etmeye
başlamış, etkilerini çevre kirliliği, gecekondulaşma, konut kıtlığı gibi birçok sosyal ve
çevresel sorunlar ile göstermeye başlamıştır. Hızlı gelişen sanayileşme ve sanayileşmenin
tetiklediği kentsel sorunlar nedeniyle, çevresel ve sosyal kaynakların gelecek nesilleri de
düşünerek verimli kullanımını esas alan sürdürülebilir stratejik yaklaşımlar, sanayi alanlarını
da içine alan kentsel planlamada etkin olmaya başlamıştır. Bu araştırmada, Gebze kenti
özelinde, plansız ve rastgele gelişen sanayileşmenin baskısı altındaki kentleşme, Gebze’deki
sanayi alanlarının gelişimi üzerine mekânsal analizler yapılarak, kentsel projelerin yönetimi
kapsamında sorgulanmaktadır. Günümüzde planlamada katılımcı politikaların benimsenmesi
ile birlikte, planlamanın paydaşlar için yapılması yerine paydaşlar ile birlikte yapılması
yaklaşımı gündeme gelmektedir. Bu bağlamda, araştırmada Gebze’deki sanayileşme süreci ve
bu süreçte kent paydaşlarının etkileşimi, mikro ölçekte planlama aracı olan organize sanayi
bölgeleri kapsamında stratejik planlama yaklaşımı ile araştırılmaktır. Araştırmanın bulguları,
Gebze’deki sanayileşmenin tetiklediği mekânsal dönüşümlerin paydaşların katılım derecesine
göre kritik edilip, sanayi alanlarının planlaması için faydacı, katılımcı ve sürdürülebilir
çözümlerin üretilmesi için kaynak veri oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Gelişim, Sürdürülebilirlik, Sanayi Alanlarının Planlaması,
Stratejik Kentsel Planlama, Paydaşların Katılımı.
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Kalıp İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının
Geliştirilmesi
E. Erdiş, H. Coşkun

Mustafa Kemal Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hatay
eerdis@mku.edu.tr, hcoskun@mku.edu.tr

G. Mıstıkoğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu, Hatay
gmistik@mku.edu.tr

İ. H. Gerek

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
ihgerek@hotmail.com

Özet
İnşaat işlerinde kalıpçılık mesleği, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler doğrultusunda
kalıp,/kalıp iskelesi yapımı ve sökümü işlemlerini yapan ve beton, donatı gibi imalatlarla iç
içe çalışan bir meslek grubu şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yönleriyle kalıp işlerine bireysel
ve organizasyonel anlamda birçok dış ve iç çevresel faktörler etki etmektedir. İş kazalarının
birçok faktörün değişik oranlardaki paylarının etkilenişi ile meydana geldiği de göz önünde
tutulduğunda, kazaları önleme hususunda yapılacak çalışmalarda, konuyla ilgili elde
edilebilecek bütün faktörleri birlikte analiz ederek, olabilecek kazaların önceden önlenmesi
için alınabilecek proaktif önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada da, şantiye
ortamında kalıp imalatını etkileyen dış ve iç çevre faktörleri dikkate alınarak, kalıpçı ekibinin
kalıp yapımı ve sökümü esnasında, kalıp çökmesi, denge kaybı ve benzeri nedenlerle
karşılaştıkları kaza tipleri, nedenleri ve sonuçları araştırılmış ve alınabilecek proaktif
önlemlerin neler olabileceği literatür bulguları doğrultusunda belirlenmiştir. Bunun için
basına yansımış 135 kalıpçı kazasına ait veriler incelenmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel
olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar ileriki çalışmalara temel teşkil edecek şekilde
tartışılmıştır. Bu sayede inşaat sektöründe kalıp mesleği ile uğraşan paydaşların iş sağlığı ve
güvenliği konusunda algılama düzeyinin artmasına ve uygulama esnasında dikkat etmeleri
gereken konuların neler olması gerektiğine dikkat çekilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Kalıp İmalatı, Güvenli İş Yapma Kültürü, Kalite.
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Kaynak Dengeleme Problemleri için Etkin Bir Memetik
Algoritma
E. Rezvankhah, M. Abbasi Iranagh, R. Sönmez

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
emad.rezvankhah@metu.edu.tr, mahdi.iranagh@metu.edu.tr, rsonmez@metu.edu.tr,

T. Atan

Işık Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul
tatan@isikun.edu.tr

Özet
İnşaat yapım projelerinin programlamasında yaygın olarak kullanılan kritik yol yöntemi
(KYY) sadece faaliyetler arasındaki öncelik sırasını dikkate aldığından, kaynakların etkin bir
şekilde planlaması için bu yöntemle elde edilen iş programlarının kaynak çizelgesindeki
dalgalanmaların dengelenmesi gerekmektedir. Kaynak dengelenmesi, inşaat yapım
projelerinde kullanılan özellikle iş gücü ve makine kaynaklarının verimli bir şekilde
kullanılıp, projelerin düşük maliyetle tamamlanması açısından çok önemlidir. Bu öneme
rağmen, inşaat projelerinin programlaması ve yönetiminde yaygın olarak kullanılan mevcut
paket programlarında bulunan sezgisel yöntemler kaynak dengeleme problemi (KDP)’nin
çözümünde yetersiz kalmaktadır. Bu bildiride KDP’nin etkin bir şekilde çözülebilmesi için bir
memetik algoritma (MA) sunulmuştur. Geliştirilen algoritmanın sonuçları, Microsoft Project
Professional 2013, Primavera P6 Professional R8.3 ve ASTA Powerproject V.12.5 paket
programlarının sonuçları ile kıyaslanmış ve MA’nın kaynak dengeleme problemi için mevcut
paket programlara göre etkinliği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kaynak Dengeleme Problemi, Memetik Algoritması, Tavlama Benzetimi.
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İnşaat Joint Venture (Ortak Girişim) Proje Sürecinde Ortaklar
Arasındaki Sözleşmelerin ve Anlaşmazlıkların
Ele Alınması ve Değerlendirilmesi
E. Taş, G. Can

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
tase@itu.edu.tr, gizemmcan@gmail.com

Özet
Günümüzde giderek canlanan ve hızla büyüyen inşaat sektöründe gerek projelerin büyüklüğü,
gerekse yeni pazarlara girme arayışının da etkisiyle, çeşitli hedeflerle bir araya gelerek
ortaklık kuran yüklenici firmaların, en çok talep ettikleri ortaklık tiplerinden birisi joint
venture (JV) ortaklıklarıdır. Bir JV ortaklığının ve ortaklıkla gerçekleştirilen projenin başarılı
bir şekilde tamamlanmasının sağlanması için, ortaklığın uygun bir şekilde yapılandırılması ve
yürütülmesi gerekmektedir. Hem işverenle olan ilişkilerini, hem de kendi aralarındaki
ilişkileri sorunsuz yürütmek, anlaşmazlıkları minimize etmek ve ilişkilerini düzenlemek
amacıyla sözleşmeler imzalayan inşaat firmalarının, JV süreci boyunca yaşadığı
anlaşmazlıklar genellikle; sözleşmelerin yapısından, yönetimden, kültürel farklardan ve dış
etkenlerden kaynaklanmaktadır. Projenin ve ortaklığın başarısını artırabilmek ve ortaklar
arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları azaltabilmek için, anlaşmazlıklar yaşanmadan önce
maksimum tedbirleri almak, anlaşmazlıkların yaşanması durumunda da, anlaşmazlıkları
hukuksal boyuta ulaşmadan en iyi şekilde çözümlemek esas olmalıdır. Bunun için de, gerekli
tüm önlemlerin en baştan alınması, önceki deneyimlerden yararlanılması, sözleşmelerin
kapsamlı ve özenli hazırlanması, doğru ortak seçimi ve iletişim yollarının açık
bulundurulması önemlidir. Çalışmada JV oluşturan ortakların süreç boyunca birbirleri ile olan
ilişkilerinin ortaya konması, anlaşmazlık sahalarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının neler
olabileceği konusunun araştırılması amaçlanarak, ideal bir JV ortaklığının oluşturulmasına
yönelik çıkarımlarda ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Joint Venture Proje Süreci, Joint Venture Sözleşmeleri, Ortaklar Arası
Anlaşmazlık, Ortak Girişim.
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Kamu İnşaat İhalelerinde Teklif Fiyatlarının İncelenmesi
A. T. Özbakan

Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir
tolga.ozbakan@yasar.edu.tr

S. Kale

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
serdarkale@iyte.edu.tr

Özet
İnşaat firmaları ihale tekliflerini fiyatlandırırken, maliyet tahminlerinin üzerine genel gider ve
kâr beklentilerini karşılayacak bir pay eklemektedirler. Bu payın belirlenmesi sırasında
firmalar, kendi öncelikleri ve yeterliliklerinin yanı sıra, projenin özelliklerini ve rekabet
koşullarını dikkate almak zorundadırlar. Firmaların bu kadar çok etkeni bir arada
değerlendirirken yaşadıkları güçlükler, teklif fiyatlandırma kararlarının tecrübe veya sezgilere
dayanarak alınmasına yol açmaktadır. Öte yandan, verilen bu kararların firmaların geleceği
üzerinde önemli etkileri vardır. Teklifleri yüksek kalan firmalar ihale yoluyla iş alamaz iken,
düşük fiyat veren firmalar ise taahhütlerini başarıyla bitirememe riski ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bu sebeple, ihale süreçlerinde verilen tekliflerin etkin bir biçimde
fiyatlandırılması yapım sektöründe faaliyet gösteren firmalar için hayati bir önem arz
etmektedir. Yapım Yönetimi literatüründe bu konuyla ilgili kapsamlı araştırmalar
bulunmasına rağmen, Türkiye’deki ihale süreçleri henüz incelemeye tabi tutulmamıştır. Bu
çalışma kapsamında Kamu İhale Kurumu’nun veri tabanındaki bilgiler kullanılarak, Türk
firmalarının kamu ihalelerindeki teklif fiyatlandırma kararları konusunda bir değerlendirme
yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu ihalelerde verilen teklif
fiyatları ile teklif veren firma sayısı, proje maliyetleri ve bölgesel veriler eşleştirilmiştir. Elde
edilen verilerin regresyon analizleri sonucunda, Türkiye’de kamuya ait yapım ihalelerindeki
fiyatlandırmaların; proje maliyeti, teklif veren firma sayısı ve proje konumu ile ilişkili olduğu
gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Teklif Fiyatlandırması, Kamu İhaleleri, Regresyon Analizi.
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Büyük Ölçekli Projelerin Teslim Sürecinde Müşterinin
İnovasyonun Gerçekleştirilmesine Yönelik Üstlendiği Rol
N. Kılınç

Lefke Avrupa Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lefke, KKTC
nida.kilinc@ecemuh.com.tr

İ. Yitmen

Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazimağusa, KKTC
ibrahim.yitmen@emu.edu.tr

Özet
Son yıllarda gerçekleştirilen büyük ölçekli projelerin teslim süreçleri teknik ve organizasyonel
kapsamda inovatif yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu süreçte müşteriler, hem inovasyonun
gerçekleştirilebileceği doğru proje koşulları yaratma ve teşvik etme, hem de son kullanıcı
ihtiyaçlarını anlama ve paydaşlarla paylaşma yönünde önemli bir rol üstlenmektedirler. Bu
araştırmanın amacı, büyük ölçekli projelerin teslim sürecinde inovasyonun
gerçekleştirilmesine yönelik müşterilerin rolüne odaklanmak ve bu süreçte müşterilerin yeni
stratejiler, en iyi uygulamalar ve inovatif yönetim yaklaşımlarını içeren girişimlerini
değerlendirmektir. Bu bildiride, vaka çalışması olarak Girne-Kuzey Kıbrıs’ta
gerçekleştirilmekte olan bir büyük ölçekli turizm yatırım projesinin (otel kompleksi) teslim
sürecinde (tasarla-ihale et-yap) müşterinin inovasyonun gerçekleştirilmesine yönelik rolü bir
kavramsal çerçevede incelenecektir. Çalışmada, proje paydaşları ile yapılan mülakatlar ve
inovasyonun uygulanmasına ilişkin dokümanlardan veriler toplanarak bir analiz yapılacaktır.
Bulguların değerlendirilmesi sonucunda kavramsal çerçevede müşterinin inovasyon değer
zinciri aşamalarında (fikir üretme-dönüştürme-yayma) üstlendiği rol ve inovasyon
performansına sağladığı katkılar tartışılacaktır. Araştırmanın, proje yaşam döngüsü boyunca
inovasyonun gerçekleştirilmesinde müşterilerin ve diğer paydaşların üstlendiği önemli rollerin
daha iyi anlaşılmasını inceleyecek olan gelecekteki çalışmalara ışık tutması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Proje Temin Süreci, Müşteri, İnovasyon, Büyük Ölçekli Projeler.
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İnşaat Sektöründe Malzeme Yönetimi Yaklaşımları ve Bir Model
Önerisi
T. Akkoyunlu, S. Ergönül

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
tahirakkoyunlu@gmail.com, sema.ergonul@msgsu.edu.tr

Özet
Proje maliyetinin yaklaşık %50’sini oluşturan malzeme, proje maliyetini doğrudan etkileyen
en önemli parametrelerden biridir. Bu nedenle, malzeme yönetimi bir projenin istenilen süre,
bütçe ve kalitede tamamlanabilmesi gibi proje başarısında oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Bu çalışmada, Türk inşaat sektöründeki mevcut malzeme yönetim sistemi incelenmiş, büyük
çaplı proje yöneticileriyle anket yapılarak malzeme yönetimine bakışları ve malzeme
yönetimiyle ilgili uygulamalarına yer verilmiştir. Ayrıca, başarılı bir proje için malzeme
yönetiminin temel prensipleri tartışılarak, Dünya’da uygulanmakta olan malzeme yönetim
sistemleri kıyaslamalı olarak değerlendirilmiştir. Halen uygulanmakta olan bazı malzeme
yönetim modellerinin eksiklerinden yola çıkarak bu eksiklerin giderildiği bir malzeme
yönetim modeli önerilmiş ve modelin işleyişi örnek bir proje üzerinde açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Proje Yapım Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Tedarik Zinciri, Şantiye
Yönetimi.
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İnşaat Şantiyelerine Malzeme Tedarik Sürecinde Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS)’nin Kullanılabilirliği
A. E. Cengiz, A. Çabuk

Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Eskişehir
aemrecengiz@gmail.com, acabuk@anadolu.edu.tr

O. Aytekin

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
oaytekin@ogu.edu.tr

Özet
İnşaat sektörü, zaman, maliyet ve kaynak yönetimine en çok ihtiyaç duyan sektörlerden biri
olarak proje yönetimi ve planlama anlayışlarının gelişim sahası bulduğu bir alandır. Özellikle
kaynak yönetimi, başlı başına ayrı bir mühendislik dalı olarak kabul edilmektedir. Yapım
işlerinde malzemenin, toplam maliyetin yaklaşık yarısını oluşturduğu ve malzeme tedarik
sürecinin doğru yönetilmesinin projenin başarısı için anahtar rolü üstlendiği bilinmektedir.
Şantiyelere malzeme tedarik sürecinin bir yönetim anlayışı ve felsefesi çerçevesinde
yapılması; işletme, ekonomi, endüstri mühendisliği vb. farklı meslekler tarafından sıkça ele
alınan malzeme tedarik yönetiminin inşaat sektöründe kullanımına olanak sağlamıştır. Bu
yönetim anlayışı, internet tabanlı ve radyo frekanslı sistemlerin yanı sıra yazılım tabanlı
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Yönetim Sistemleri’ni sıkça kullanmaktadır. ERP
sistemleri, gelişen teknolojinin yeni ürünleri ile bütünleşmeye açık bir yapısal özellik
göstermektedir. Uluslararası literatürde yer alan çalışmalarda, konumsal problemlere etkin
çözümler sunan bir karar destek sistemi olan Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS) ERP ile
bütünleşik çalışma özelliklerine sahip olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışmada, CBS’nin inşaat
malzeme tedarik zincirinde kullanım alanları uluslararası literatürde yer alan bulgulara bağlı
olarak özetlenecektir. Çalışmanın, ulusal literatür için yeni bir konu olan tedarik zinciri
yönetimine CBS’nin sağlayacağı yararları irdelemesi yönüyle önemli olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi, Malzeme Tedarik Süreci, Coğrafi Bilgi Sistemleri, ERP
Sistemleri.
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İhale Sürecinde İnşaat Maliyeti ve Kar Marjını Etkileyen
Risklerin Durum Değerlendirmesi
P. Karaçar

Yeditepe Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul
peliner@gmail.com

J. B. Demirdöven
Illinois Institute of Technology, Department of Civil, Architectural and Environmental
Engineering, Chicago, USA
jdemirdo@iit.edu

Özet
İnşaat sektörünün gelişimi, yeni projeler, ekonomik durumun değişkenliği, rekabet, teknolojik
gelişmeler, yurt dışında iş yapma olanaklarının artması nedeni ile ihale süreci karmaşık ve
belirsizliklerin yüksek derecede olduğu bir duruma gelmiştir. İnşaat sektöründe projenin
büyüklüğüne, karmaşıklığına, kullanılan tekniklere ve gerçekleştiği ortama bağlı olarak, her
projede farklı oranlarda mevcut bulunabilen risklerin sistematik olarak yönetilmesi, finansal
kayıpların ve taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların en aza indirgenmesi için
gereklidir. Risk yönetimi uygulamalarının temel amacı risklerin ortadan kaldırılmasını
sağlamakla kalmayıp, risklerin proje üzerindeki etkilerinin saptanarak, ileriye dönük
tahminlerin daha sağlam temeller üzerine oturtulması, değerlendirme aşamasında risk
faktörünün de düzenlemelere yansıtılması ve uygun sözleşme şartlarının belirlenmesidir.
Yakın zaman önce yürütülen bir alan çalışması ile, “inşaat maliyeti” ve “kar marjı” açısından
bu alan çalışmasında listelenen risklerin sayısal değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan alan
çalışması anket sonuçlarını en iyi yansıtacak üç büyük ölçekli firmanın sonuçlarına göre bu
bildiride yer verilmiştir. Çalışmanın amacı ihale sürecinde inşaat maliyeti ve karı etkiyen
risklerin sistematik olarak önem sıralamasının üç büyük firma açısından alan çalışması
kapsamında değerlendirmesidir.
Anahtar Kelimeler: Risk, İhale Süreci, Risk Yönetimi, İnşaat Maliyeti, Kar Marjı.
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Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Zincirinin İnşaat
Sektöründe Uygulanabilirliği Üzerine Bir Model
A. Kazaz, İ. Şenyaşar, B. Er

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr, isenyasar@hotmail.com, bayramer@akdeniz.edu.tr

Özet
Müşteriye doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tedarik zinciri için
mümkün en düşük maliyetle ulaşmasına olanak sağlayan ayrıca malzeme, bilgi ve para akışını
da içine alan sistem tedarik zinciri yönetimidir. Müşteri memnuniyetini arttıracak iş
modellerinin oluşturulması olarak da tanımlanabilir. Şirketlerin rekabet üstünlüklerini
sağlamak için müşteriye daha ucuz ve daha kaliteli ürün sunarak müşteri hizmet seviyelerini
en üstlere çıkarma çabalarından dolayı tedarik zinciri yönetimi önemli bir yere sahiptir.
Yapılan bu çalışmada; tedarik zincirinin yapısı, üretim ve inşaat sektöründe nasıl kullanıldığı
irdelenmiştir. Tedarik zincirin inşaat sektöründe uygulandığını gösteren bir model
oluşturularak iyi bir proje yönetiminin sağlanması hedeflenmiştir. Bu çalışma, tedarik zinciri
ve yönetimi kullanan firmalara üstünlük sağlamada yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnşaat Tedarik Zinciri, İnşaat
Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Yönetimi, CPM, PERT.
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Yapı Üretiminde Toplam Kalite Yönetimi Bileşenlerinin
Uygulanması
Ç. Çamcı

Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
ccamci@anadolu.edu.tr

Özet
Rekabetin sürekli arttığı günümüzde, şirketler var olabilmek için yeni felsefe ve yaklaşımlara
yönelmektedir. Müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarının artması ve değişen piyasa koşulları kalite
kavramını giderek önemli hale getirmektedir. Bütün bu koşullar Toplam Kalite Yönetimi
(TKY) felsefesini ortaya çıkarmıştır. TKY, diğer sektörlerde olduğu gibi yapı üretiminde de
önem kazanmaktadır. Yapı üretiminin kendine özgü özellikleri bu felsefenin uygulanmasını
zorlaştırsa da firmalar yapıda istenilen kaliteye ulaşmak ve can güvenliğini sağlamak için bu
yönetim şeklini benimsemelidir. Bu amaçla yapılan çalışmada, öncelikle TKY felsefesi
açıklanmış, yapı üretiminde kalite ve TKY kavramlarına değinilmiştir. Daha sonra, TKY
bileşenlerinin yapı üretiminde uygulanması hususu üzerinde durularak, Türk inşaat
sektöründe faaliyet gösteren ve TKY felsefesini benimseyen bir prefabrik inşaat firması bu
bileşenler çerçevesinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Yapı Üretimi, Prefabrik Sektörü.
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Türk İnşaat Sektöründeki Proje Paydaşlarının Sürdürülebilirlik
Algısı
G. Akgül, H. Giritli

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
akgulg@itu.edu.tr

Özet
Dünya nüfusunun artması ile daha fazla konut, bina ve altyapı ihtiyacı oluşmaktadır. Enerji ve
su tüketimi, atık üretimi devamlı olarak artmaktadır. Bu şekilde ilerlemesi durumunda sonraki
nesiller için kaynaklar belirgin şekilde azalacaktır. Dünyada bu konu ile ilgili çalışmalar
başlatılmış ve çeşitli çözüm arayışları üzerine projeler yapılmaktadır. İnşaat sektörü için
sürdürülebilirlik kriterleri, belli ülkelerin önderliğinde sertifika sistemi olarak
toparlanmıştırlar.
Sürdürülebilir bina üretim süreci kapsam olarak geleneksel yöntemden farklı bir süreç takibini
gerektirmektedir. Sürdürülebilir binaların ana özelliği tüm bina yaşam ve ölüm sürecini ele
almasıdır. Proje yapım kararı ile başlayan süreç; binanın tasarım, uygulama, işletme, bakım,
onarım ve yıkım aktivitelerinin tümünü en baştan planlayan ve bu nedenle proje paydaşlarına
sürecin en başından ihtiyaç duyan bir modele sahiptir. Ayrıca proje paydaşları arasındaki
iletişim, sorun çözümleri ve karar verme metotları proje başlangıcında belirlendiği için yapıcı
bir yaklaşım göstermektedir. Araştırmada tüm dünyada uygulanan sertifika sistemlerine de
yer verilmiş olup genel başlıkları ve değerlendirme kriterlerinden bahsedilmiştir. Genellikle
yeşil bina kriterleri aynı esaslar çerçevesinde belirlendiği saptanmıştır.
Bu çalışmanın amacı kapsamında; Türk inşaat sektöründeki, proje paydaşlarının meslek,
pozisyon ve deneyimleri ile sürdürülebilirlik algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma
ölçümü için anket hazırlanmıştır. Ülkemizde henüz belirlenmiş sürdürülebilirlik kriterleri
bulunmamaktadır; ancak yasal kurumlar tarafından düzenlenmiş; atık yönetimi, enerji
tasarrufu gibi konular ile ilgili yönetmelikler mevcuttur. Dünyada yaygın olarak kullanılmakta
olan sertifika sistemlerinden, LEED sertifika sistemi, ülkemizde en çok başvurulan ve
uygulanmış olanıdır. LEED sertifika sistemi resmi verilerine göre Türkiye’de 308 adet bina
projesi kaydı bulunmaktadır. Bu nedenle ankette ele alınan sürdürülebilirlik kriterleri, LEED
sertifika sistemi değerlendirme kriterleridir. LEED kriterleri; sürdürülebilir araziler, su
kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, yenilik ve
tasarım olarak belirlenmiş olup, anket katılımcılarının bu kriterler hakkındaki farkındalığı
değerlendirilmektedir. Sürdürülebilirlik kriterleri yanında kullanılan araç ve teknikler, risk ve
fayda unsurları da ölçülmüştür. Değerlendirmeler; meslek, pozisyon ve deneyim grupları
üzerinden yapılmıştır. Bu şekilde değerlendiren grupların yanıtlarındaki farklılıklar grupların
özelliklerine göre değişkenlik gösterip göstermediği incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil, LEED, Bina, Sertifika, Proje, Yapım, Yönetim, Sürdürülebilirlik,
Türk, Sektör, İnşaat.
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Mimarın Görevlerinin Bina Yapım Projesinin Başarısına
Etkisinin Analizi
T. Seyman Güray

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
tayibe.seyman@kemerburgaz.edu.tr

Özet
Yatırımın büyüklüğü ve ömrünün uzunluğu gibi özelliklerinin yanında yüksek risk
barındırması ve artan rekabet ortamı sebebiyle bina yapım projelerinde başarıya ulaşmakla
ilgili araştırmaların önemi artmaktadır. Genellikle, başarıyı mal sahibi veya yüklenici
açısından değerlendiren çalışmalarla karşılaşılmaktadır. Ancak bu bildiride mal sahibinin
proje kararı itibariyle ilk andan yapım öncesinde ve yapım sırasında devrede olarak başarıda
kritik bir rol üstlenen Mimar açısından yapılmış çalışmalar eksiktir. Mimar’ın projenin farklı
evrelerindeki farklı görevleriyle ilgili belirsizlikler bu kritik rolü etkilemekte ve proje başarısı
Mimarın kişisel yaklaşımlarına veya daha önceki tecrübelerine bağlı olarak süreçlerin akışına
bırakılabilmektedir. Bu bildiride öncelikle Mimar’ın bina yapım projesinin her bir evresinde
üstlenmek durumunda olduğu görevler Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından
yayınlanan mal sahibi mimar standart sözleşme dokümanında yer aldığı şekliyle ortaya
konulacaktır. Daha sonra bu görevlerin hangi görev alanına girdiğinin tespiti yapılacaktır. Son
olarak görev alanları açıklanarak ilgili görev alanının Mimar tarafından hakkıyla yerine
getirilememesi durumunda yapım sürecinde ve binanın kullanım sürecinde başarıyı nasıl
etkilediği analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mimarın Görevleri, Bina Yapım Projesi Süreçleri, Proje Başarısı,
Başarılı Bina.
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Yapay Arı Kolonisi Algoritmasının Zaman-Maliyet Ödünleşim
Problemlerine Uygulanması
M. Altun, A. Akçamete

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
murat.altun@metu.edu.tr, akcamete@metu.edu.tr

Özet
Zaman ve maliyet verileri, inşaat projelerinin yönetimindeki en önemli faktörlerdendir.
Planlamacılar, iş programını yaparken aktivitelerin tamamlanma süresi ve maliyetini göz
önünde bulundururlar. Proje süresini kısaltmak için ek kaynak tahsis edilerek aktivitelerin
süreleri azaltılabilir ancak bu projede ek maliyetler doğurur. Bu nedenle, proje süresi ve
toplam maliyeti arasında ödünleşme sağlanarak proje için en uygun iş programı sağlanır.
Zaman-maliyet ödünleşim problemleri genellikle kesiklidir ve her aktivite için belirli sayıdaki
zaman-maliyet çiftlerinin değerlendirilmesiyle toplam maliyet en aza indirgenerek çözülür.
Klasik metotların ve paket programların zaman-maliyet ödünleşim problemlerine çözüm
getiremediği durumlarda Genetik Algoritma, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Karınca
Kolonisi Optimizasyonu gibi sezgisel üstü yöntemlere başvurulmaktadır. Bu çalışmada da
Yapay Arı Kolonisi isimli sezgisel üstü algoritma kullanılmıştır. Temel maliyet-zaman
ödünleşim problemlerinin maliyet modellemesinde, aktivite maliyetlerinin yanında dolaylı
maliyetler, proje süresinin uzamasından kaynaklanan ceza maliyeti ve projeyi erken bitirme
teşviki de dikkate alınmıştır. Çalışma sonuçları, Yapay Arı Kolonisi algoritmasının zamanmaliyet ödünleşim problemlerinde düşük fonksiyon değerlendirme sayısı ile optimum
değerlere ulaştığından verimli çalıştığını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Arı Kolonisi Algoritması, Zaman-Maliyet Ödünleşmesi, İş
Programı.
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Karayolu Projelerinin Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması
L. Ünal

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara
leyla.lunal@gmail.com

Özet
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yatırım programı incelendiğinde son yıllarda Ulaştırma
Bakanlığı yatırımlarının yaklaşık %70’ini tüm kamu yatırımlarının is %25-30’unu KGM
yatırımları oluşturmaktadır. KGM yatırım programında son yıllarda bölünmüş yollar
nedeniyle sayısı artmakla birlikte 200-250 proje yer almaktadır. Bu projelerin bir kısmı ciddi
finans kaynağı gerektiren büyük projeler olmakla birlikte bir kısmı göreceli olarak daha küçük
projelerdir. KGM’de önemli proje gibi bir tanım ve/veya kavram bulunmakla birlikte projeler
büyüklüklerine göre bugüne kadar tanımlanmamış ve sınıflandırılmamıştır. Hâlbuki
literatürde böyle bir sınıflandırma olmakla birlikte projelerin oluşturulması, planlanması,
yürütülmesi ve kapatılması aşamalarında yapılması gerekenler proje büyüklüklerine göre
farklılık göstermektedir. Bu nedenle projelerin gerçekleştirilme aşamalarında yapılması
gerekenleri belirlemeden önce büyüklüklerine göre sınıflandırılması gerekli olup bu çalışmada
bu sınıflama yapılmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma kapsamında 2003, 2008 ve 2013 yılları KGM yatırım programlarında yer alan
projeler ile literatür incelenmiş ve projelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılması yapılmaya
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Proje, Proje Büyüklükleri, Sınıflandırma, Mega Proje.
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Rekabet Avantajı Olarak İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri
A. Kazaz, İ. Şenyaşar, B. Er, M. Atıcı

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr, isenyasar@hotmail.com, bayramer@akdeniz.edu.tr,
aticimurat@yandex.com

Özet
Tedarik zinciri inşaat sektörünün vazgeçilmezi olan süre-kalite-maliyet üçlüsünün uyumlu,
bütünleşmiş ve yüksek performanslı olmasını sağlamaktadır. Şirketlerin rekabet üstünlüklerini
sağlamak için müşteriye daha ucuz ve daha kaliteli ürün sunarak müşteri hizmet seviyelerini
en üstlere çıkarma çabalarından dolayı tedarik zinciri yönetimi önemli bir yere sahiptir.
Şirketlerin tedarik zinciri ne kadar etkin ise, rekabet gücü de o kadar artmaktadır. Bu rekabet
gücü de şirketlerin artan müşteri beklentilerinin karşılanabilmesini sağlayacaktır. Yapılan bu
çalışmada; tedarik zincirinin yapısı, üretim ve inşaat sektöründe nasıl kullanıldığı
irdelenmiştir. Bu çalışma ile tedarik zinciri ve yönetimi inşaat şirketlerine rekabet üstünlüğü
sağlayacak ve sektördeki firmalara yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, İnşaat Tedarik Zinciri, İnşaat
Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Rekabet, Proje Yönetimi, CPM, PERT.
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İnşaat Yapım ve Yıkım Atıkları Yönetimi
A. Kazaz, B. Er, A. Arslan, M. Atıcı

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr, bayramer@akdeniz.edu.tr, arslnahmt07@hotmail.com,
aticimurat@yandex.com

Özet
Bu çalışmada; inşaat yapım ve yıkım atıklarının kaynakları, yönetimi, yasal düzenlemeleri ile
atıkların azaltılması ile ilgili yapılabilecekler ve inşaat atıklarının geri dönüşümüne dair genel
bir yaklaşım yapılmıştır. Bu sayede yapım ve yıkım atıklarının neler olduğunu saptayarak,
atıkların nelerden meydana geldiğini ve bu atıkların nasıl minimize edileceği hakkında bilgi
verilmektedir. Çalışma sonunda dünyamız için ciddi derece olumsuz etkisi bulunan atık
sorununun tamamen çözümü için tek bir yöntemin uygulanması pek başarılı sayılmamaktadır.
Bunun yerine tüm yöntemlerin sırası ve bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan bir atık yönetimi
çok daha başarılı olabilir sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atık Madde, İnşaat Atığı, Atık Yönetimi, İnşaat Yapım ve Yıkım Atıkları,
Geri Dönüşüm, Geri Dönüşüm Tesisleri.
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Orta Ölçekli İnşaat Firmalarında Proje Yönetim Metodolojisi ile
Kurumsallaşma Uygulaması
N. Biçer, B. Akbaş

OANDA Proje Yönetimi, İstanbul
nbicer@oandaprojeyönetimi.com.tr, bakbas@oandaprojeyonetimi.com.tr

Özet
İnşaat sektörü içinde faaliyet gösteren pek çok firma sektörün fırsatlarından ve barındırdığı
risklerden payını almaktadır. Sektörel fırsat ve risklerin ötesinde şirketlerin kendi iç
yapılanmasına baktığımızda, genellikle aile yönetim tarzının hâkim olduğu, profesyonel
yapılanmanın olmadığı yönetim yapısı ile karşılaşılmaktadır. Aile içi ilişkilerin iş yapma
şeklini belirlediği yönetim yapılarında şirketin varlığını başarılı şekilde sürdürmesinde
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu noktada pek çok şirketin temel ihtiyaçlarından biri, kurumsal ve
sürdürülebilir sistemsel yönetim yapısının kurulması şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Kurumsallaşma, örgütlü ve organizasyonel yapıya geçme ile birlikte şirketin değişen iş
yaşamına ve rekabet koşullarına uyum sağlamasına imkân verecek yönetim yapısının alt
sistemlerinin kurulmasını da beraberinde getirmektedir. Şirketin ihtiyacına karşı gelen
yönetimsel ve operasyonel işleri tanımlamak ve projelendirmek gereği ortaya çıkmaktadır.
Çok yıllık ve çok katmanlı bir proje olarak düşünülen kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik
projesinin, orta ölçekli işletmelerde hayata geçirilmesi ve başarı elde edilmesinde en önemli
referans noktasını Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) tarafından geliştirilen metodolojik yaklaşım
oluşturmaktadır. Bu çalışmada 500’ün üzerinde çalışanı olan, inşaat taahhüt sektöründe
faaliyet gösteren ve aile yönetim tarzı ile yönetilen bir şirket için PMI metodolojisi
kullanılarak hazırlanan kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik projesine ait kavramsal tasarım
modeli anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsallaşma Projesi, Proje Yönetimi Metodolojisi, İnşaat Sektörü,
Orta Ölçekli Firmalar.
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Kurumlarda Proje Yönetim Sistemi Kurulmasında ve
Sürdürülmesinde Sistemsel Yaklaşım Modeli
N. Biçer

OANDA Proje Yönetim Şirketi, İstanbul
nbicer@oandaprojeyönetimi.com.tr

H. M. Günaydın

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul
gunaydinh@itu.edu.tr

Özet
Projeler kurumlarda gelişim ve dönüşümü gerçekleştiren önemli yönetim araçlarıdır. Her
Kurumun kendi dinamiklerine özgü olarak ortaya çıkan projeler, geleceğin yapısal tasarımını
oluşturmaktadırlar. Projelerin başarısı kurumun geleceğini şekillendirme noktasında büyük
bir önem ifade etmektedir. Başarının günümüzde sadece tesadüflere bırakılması mümkün
olmadığından, Kurumdaki projelerin başarıyla yönetilmesi, disipline edilmesi, süreçlerin
standardizasyonu ancak kuruma özgü Proje Yönetim Sistemi’nin tasarlanması ve kurulması
ile mümkün olabilmektedir. Sistem kurma çalışmaları esnasında Proje Yönetim Sisteminin
sahibi olarak Proje Yönetim Ofisinin tanımlanması ve organizasyonel yapıya uygun bir
şekilde eklemlenmesi gerekmektedir. Proje Yönetim Ofisinin görev tanımlarınınyetkilendirmesinin yapılması ve çalışmaya başlamasıyla, kurumsal kültürün proje yönetim
kültürüne taşınmasında önemli bir aşama olarak karşımıza gelmektedir.
Projelerde sistem yaklaşımının geliştirilmesinde, proje yönetiminde dünyadaki en önemli bilgi
birikimi olan Project Management Institue (PMI) metodolojisi bir yol haritası olarak
görülmektedir. PMI’ın bilgi birikimini kullanarak kurumun kendi dinamiklerine ve projelerle
ilgili ihtiyacına yönelik olarak yapılandırılan proje yönetim sistemi geleceğe daha güvenle
bakılmasına, rekabet üstünlüğü elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu çalışmamızda
Kurumsal Proje Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik olarak oluşturduğumuz ve başarıyla
uyguladığımız bir model anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Proje Yönetimi Sistemi, PMI Metodolojisi, Kurumsal Proje Yönetimi.
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ŞİRKET YÖNETİMİ
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Konut Satın Alma Kararında PROMETHEE Çok Ölçütlü Bir
Karar Verme Yöntemi ile Bir Uygulama
M. Anbarcı, O. H. Türkakın, E. Manisalı

İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
muratanbarci@gmail.com, hurolturkakin@gmail.com,ekremmanisali@yahoo.com

Özet
Bireyin umumi anlamda barınma ihtiyacı gibi esas ihtiyaçlarından birini yerine getiren fiziki
bir mekân olan konutun satın alınma kararı çok ölçütlü bir karar verme problemidir. Bu
çalışmada bir sıralama tekniği olan PROMETHEE (Preference Ranking Organization
Methods for Enrichment Evaluations) ailesi konut satın alma kararı probleminin çözümü için
itibara alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Yönetimi, Çok Ölçütlü Karar Verme, PROMETHEE, Konut
Sektörü.
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İnşaat Firmalarında Yönetim-Organizasyon ve Bir Model Önerisi
B. Öz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul
ozburak55@yahoo.com

M. Anbarcı, E. Manisalı

İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
muratanbarci@gmail.com, ekremmanisali@yahoo.com

Özet
İnşaat firmalarında, farklı unvanlar ile beyaz yakalı personel çalıştırılmaktadır. Bir proje
kapsamında çalışan proje müdürü, şantiye şefi ve mühendisler, beyaz yakalı personel olarak
nitelendirilebilirler. Projelerde çalışacak beyaz yakalı personel seçim süreci çoğu zaman firma
bünyesinde geçici kabul aşamasındaki projede görev alan teknik personel içerisinden ya da
dışarıdan referans yolu veya kariyer sitelerine ve gazetelere verilen iş ilanları ile
yapılmaktadır. İnşaat projeleri incelendiğinde, ilk işe alınan beyaz yakalı personelin proje
müdürü olduğu görülmektedir. Uygulamada proje müdürü, kendi ekibini kurarak, proje
kapsamında çalışacak teknik personeli seçebilmektedir. Seçim sürecinde firmanın üst
yönetiminin (firma sahibi, yönetim kurulu, genel müdür) ağırlıkları düşük olmakta, proje
müdürü kendisinin daha önce çalıştığı projedeki ekibini şirket bünyesine dâhil etmektedir. Üst
yönetimin personel seçim sürecindeki etkinliğinin düşük olması, projenin işleyişinde proje
müdürü ve ekibinden kaynaklı olumsuzlukların açıkça görülememesine sebebiyet vermekte,
planlama, uygulama ve kontrol zafiyetlerine yol açmaktadır. Proje müdürünün işten ayrılması
(kendi isteği ya da işten çıkarılması) ile proje ekibinin de tasfiyesine başlanmakta, bu durum
kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış firmaların inşaat yönetiminde büyük güçlükler
yaşamasına sebebiyet vermektedir.
Bu çalışmada inşaat firmalarının projelerinde karşılaşabilecekleri inşaat yönetimi
problemlerinin çözümü için “İnşaat Yönetim Mühendisi” unvanı ile inşaat firmasının kuruluş
şekline göre organizasyon şemasında direkt şirket sahibine ya da şirket üst yönetimine bağlı,
firmanın taahhüdü altındaki projelerini inşaat yönetimi açısından denetleyen ve raporlayan
beyaz yakalı bir personel önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, İnşaat Yönetim Mühendisi,
İnşaat Organizasyonları.
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İnşaat Sektöründe Krize Bakış: Nedenler ve Sonuçlar
S. Ulubeyli

Bülent Ecevit Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zonguldak
serdar.ulubeyli@karaelmas.edu.tr

S. Şahin

Erdemir T.A.Ş., Zonguldak
ssahin@erdemir.com.tr

A. Kazaz

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr

Özet
Kriz; önceden beklenmeyen ve sezilmeyen, örgüt tarafından acele cevap verilmesi gereken,
örgütün önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirecek mevcut değerlerini,
amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden geriletici bir durumdur. Kriz ortamında; belirsizlik,
risk, gerilim, acele karar verme ve tehdit durumu söz konusudur. İnşaat firmalarının
krizlerden zarar görmeden çıkabilmeleri, krizi iyi bir şekilde kavramaları ile orantılıdır.
Ortaya çıkan krizlerin tanımlanması, özelliklerinin belirlenmesi, süreçlerinin incelenmesi,
sonuçlarının değerlendirilmesi ve kriz sonrasında da krizin nedenlerinin tespit edilerek daha
sonraki kriz ortamlarında benzer hataların yapılmaması için ders çıkarılması, inşaat
firmalarının hayat evrelerinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Krizlerin
iyi değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkacak yeni durumlara göre, bazı inşaat firmaları için
krizler fırsata dönüşebilir ve etkileri az hissedebilir. Krizin iyi değerlendirilememesi ise inşaat
firmalarının hayat evrelerinin tamamlanmasına neden olabilir. Bu nedenle, krizin çok iyi
tanınması ve krizlerin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bu hususlar göz önüne alınarak bu
çalışma kapsamında, krizin tanımı yapılmış ve krizin özellikleri, türleri, nedenleri, süreci ve
sonuçları inşaat sektörü özelinde ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Böylelikle inşaat
firmalarının, krizleri daha iyi algılama ve anlamalarına yardımcı olunabileceğine
inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kriz, İnşaat, Kriz Yönetimi.
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Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Sorunları
Ş. Atabay, İ. Şen, H. K. Türkoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
satabay@yildiz.edu.tr, ilhan.sen@hotmail.com, hanikeremturkoglu@hotmail.com

Özet
Gayrimenkul sektörü son yıllarda ciddi bir değişim içine girmiştir ve gelişen sektörlerin
başında yer almaktadır. Özellikle, 1999 Kocaeli depremi sonrası toplumun bilinçlenmesi ve
buna paralel olarak rekabetin hem yerel, hem de uluslararası boyutta artması, sektörde
pazarlamanın önemini artırmıştır. Ayrıca, bu gelişmeye etki eden faktörlerin başında, sektörün
kârlılık oranının her geçen gün artması ile gayrimenkul ürünlerinin ülkemizde en belirgin
yatırım araçlarından biri olması gelmektedir. Bu çalışmada; firmaların emlak satış stratejileri,
bu stratejilerde değiştirilmesi gereken kabuller, reklam maliyetleri ve yabancı yatırımcıların
gayrimenkul sektörü içindeki yeri ele alınarak, proje satış ve pazarlamada nasıl bir yol
izlenmesi gerektiği, geleneksel ve modern pazarlama stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul, Emlak, Pazarlama, Reklam.
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Avrupa Birliği İçinde Türkiye İnşaat Sektörünün
Yenilikçilik Kapasitesi
A. Bozkurt, H. Coşkun, E. Erdiş

Mustafa Kemal Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun, Hatay
aycabzkrt@gmail.com, hcoskun@mku.edu.tr, eerdis@mku.edu.tr

Özet
Yenilikçilik sosyal ve ekonomik iyileşmeye değer katan yeniliklerin ortaya konulması ve
uygulanması şeklinde kısaca tanımlanabilir. Günümüzün rekabetçi dünyasında artık bir
problem karşısında etkin ve başarılı çözümlerin ortaya çıkarılması şirketlerin farklı, yenilikçi
düşüncelere yönelmesiyle mümkün olmaktadır. Bununla birlikte inşaat sektöründeki
yenilikçilik anlayışının, iletişim ve medikal alanlardaki yenilikçilik kapasitelerine göre,
göreceli olarak daha düşük bir oranda olduğu söylenilebilir. Sektörel açıdan bakıldığında,
inşaat sektörü ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olması nedeniyle yenilikçilik alanında
gelişmeye açık olması gereken bir sektördür. İnşaat sektöründe tasarımdan yapıların inşasına,
kullanımından yıkımına kadar olan süreçte, yönetim anlayışında yenilikçik anlayışının
benimsemesi ile, insan, malzeme, ekipman, para gibi üretim faktörlerini daha verimli ve etkin
kullanabilmesi mümkün olabilecektir. İlave olarak Türk inşaat sektörünün, Avrupa Birliğinin
yakın ve uzak çevresindeki pazarlarından pay alması ve mevcut payını artırabilmesi ancak,
yenilikçilik anlayışının sektörel bazda algılama ve uygulanma düzeyinin artırılmasıyla
mümkün olabilecektir. Bu çalışmada Türkiye inşaat sektöründe yenilikçilik kapsamında
yürütülen ulusal ve uluslararası proje, ürün ve süreçler incelenerek Türkiye’nin inovatif
uygulamalardaki performansı analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca Avrupa Birliği
içinde Türkiye’nin konumu da dikkate alınarak inşaat sektörü için olası fırsatlar
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Rekabetçilik, Taşeronluk, Sosyo-Ekonomik İyileşme.
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Yapı Denetim Firmasında Süreç İyileştirme Uygulaması
Z. D. Aydın

Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
drd_aydin90@hotmail.com

D. Gönen

Balıkesir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
dgonen@balikesir.edu.tr

A. E. Karaman

Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
ekaraman@balikesir.edu.tr

Özet
Günümüzde, iyi planlanmamış iş akış süreci inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
karşılaştıkları önemli problemlerden biri olarak gösterilmektedir. İş süreçlerinde karşılaşılan
aksaklıklar zaman kayıplarına, iş veriminin azalmasına ve maliyet artışına neden olmaktadır.
İş süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilişkili çalışmalara başlanılması, devam ettirilmesi ve sonuç
alınması, işletmenin organizasyon yapısını etkilediği için zordur. Bu çalışmaların başarılı
olabilmesi için yönetim desteğinin kesintisiz devam etmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir yapı denetim firmasının süreçleri
incelenmiştir. Bu firmaya ilişkin süreçte karşılaşılan aksaklıklar belirlenmiş ve süreç
iyileştirme yöntemleri ile bu aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. Süreç iyileştirme
çalışmalarına başlamak için öncelikle oluşturulan ekip ile beyin fırtınası yapılmış ve sorunlar
tespit edilmiştir. Sorunu oluşturan nedenler balık kılçığı yöntemi ile ortaya konulmuştur.
Süreç iyileştirmede kullanılan balık kılçığı yöntemi ile yapı denetim firmasının kendi
içerisindeki darboğazın çözülmesi ve belediyedeki işleyişin hızlandırılması hedeflenmiştir.
Çalışmanın sonuçlar bölümünde iş akış sürecinin geliştirilmesine yönelik firmaya önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Süreç İyileştirmesi, Yapı Denetim Firması, Balık Kılçığı Yöntemi.
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Yapım Firmalarında İşlevsel Stratejilere İlişkin Stratejik
Performans Ölçeği Geliştirilmesi
T. Ercan, A. Köksal

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
tugcesim@yahoo.com, almulakoksal@yahoo.com

Özet
Stratejiler, karar akışı sürecindeki örüntülerdir ve çok düzeylidir. İşlevsel stratejiler düzeyi ise
kendi içinde de çok boyutlu bir yapıdır. Bu çok boyutlu kavramsal yapının içeriğini
belirlemek için (boyutlar ve alt parametreleri) literatürdeki çalışmalar kaynak olarak
kullanılmıştır. “Yapım Firmalarında İşlevsel Stratejilere İlişkin Stratejik Performans Ölçeği
Geliştirilmesi” anket alan çalışmasında ise, uzmanlara işlevsel stratejilerin rekabet üstünlüğü
elde etmekteki önem düzeyleri sorulmuştur. Ankete uluslararası yapım firmalarında aktif
olarak çalışan 82 profesyonel katılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda
rekabet stratejilerinin göreceli önem ağırlıkları (RII Relative Importance Index) hesaplanmış
ve temel bileşenler analiziyle (TBA) incelenmiştir. “OY6 Kazanılan bilginin uygulamalarda
etkin kullanımı” (RII=0,86) parametresi diğer işlevsel stratejilere görece en önemli strateji
olarak belirlenmişken; “F7 Sigorta poliçelerine ilişkin stratejiler” (RII=0,65) görece en az
önem düzeyine sahip parametredir. İşlevsel stratejilerin stratejik performansının ölçülmesini
sağlayacak ölçek ise, parametrelerin temel bileşenler analizine analiziyle şu şekilde
belirlenmiştir: F1 Üretimde Yenilik Stratejileri, F2 Örgütsel Altyapı, F3 Süreç ve Pazarlama
Stratejileri, F4 Finansal Stratejiler. Faktörlere yüklenen parametrelerin faktör skorları ve
önem ağırlıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak uluslararası yapım firmalarının karlılık ve
büyüme rakamları açısından rekabet üstünlüğü elde etmesinde belirlenen faktörlerin ve
parametrelerinin önem düzeyleri irdelenmiş ve işlevsel stratejilere ilişkin bir stratejik
performans ölçüm ölçeği geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşlevsel Stratejiler, Stratejik Performans, Uluslararası Yapım, Rekabet
Üstünlüğü.
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Türk İnşaat Sektöründe Kurumsal (Sosyal) Sorumluluk
I. Tekçe

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul
isilay.tekce@ozyegin.edu.tr

Özet
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı, yeni dünya vizyonunda sürdürülebilir kalkınma
kavramının yükselmesi ile eş zamanlı olarak önem kazanan bir iş, değer ve iletişim
stratejisidir. Firmanın kurumsal ve iletişim hedeflerine yönelik atacağı adımların, kurumsal
sosyal sorumluluk çerçevesine girmesi için kar amacından uzak olması ve topluma katkı
amacı taşıması gerekir. Araştırma, bu bağlamda Türk yüklenici inşaat firmalarının kurumsal
sosyal sorumluluk yaklaşımlarına ve pratiklerine odaklanmaktadır. Araştırmanın örneklemi,
ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren Türk Müteahhitler Birliği’nin üyesi olan ortaüst ölçekteki Türk yüklenici inşaat firmaları arasından oluşturulmuştur. Yüklenici inşaat
firmalarının kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerine ilişkin bilgiler web sitelerinin gözden
geçirilmesi ile elde edilmiştir. Sonuç olarak, Türk yüklenici inşaat firmalarının kurumsal
sosyal sorumluluk faaliyetlerine konu ettikleri tema profillerine ilişkin bilgiler elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), Yüklenici İnşaat Firmaları.
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Türk Yapı Sektöründe Örgüt Kültürü ve Öğrenen Örgüt
Yaklaşımına Genel Bir Bakış
G. Albayrak, İ. Özdemir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
galbayrak@ogu.edu.tr, iozdemir@ogu.edu.tr

Özet
Örgütün toplum, çevre, hukuk, değer ve normlar çerçevesinde şekillendirdiği karakteristiği
örgüt kültürü olarak tanımlanır. Kültür kavramı teknik ve organizasyonel açıdan yapı
sektörüne uzak görünse de, günümüzde bu konu sıklıkla tartışılmakta ve incelenmektedir. Bu
konuya önem atfedilmesinin başlıca nedeni örgüt kültürü yeterince gelişmiş firmalarda
bütünlük ve birlikte hareketin gözlenmesidir. Yapı sektöründe her geçen gün artan
uluslararası rekabet, çalışanların değişen ihtiyaç ve beklentileri, kısa sürede gelişen ya da
güncelliğini yitiren bilgi, örgüt kültürünü sürekli canlı tutmayı gerektirir. Firmalar teknolojik,
finansal ve sosyal değişkenlere uyum sağlayabilmek için örgüt kültürlerini değişimleri takip
eden ve inovasyona açık özellikte şekillendirmelidir. Bu noktada örgüt açısından en önemli
fonksiyon öğrenmedir. Öğrenen örgütler, çalışanların gelişimini sürekli teşvik eden,
öğrenmeyi örgütün başarısını artırmaya yönelik bir yatırım olarak gören ve dolayısıyla
öğrenmeye ve gelişmeye ortam yaratan organizasyonlardır. Öğrenen örgütlerin dinamik
yapısı, ortak hedefler ve uyumlu çalışmayı içeren örgüt kültürüyle desteklendiğinde firmaların
performansını yükseltmektedir. Bu çalışmada Türk yapı sektörünün ulusal ve uluslararası
boyutta geldiği noktayı daha ileri taşıyabilmek ve milli ekonomiye katkılarını sürdürülebilir
kılmak için önemli bulunan örgüt kültürü ve örgüt kültürünün öğrenen örgütlerle ilişkisi ele
alınmaktadır. Türkiye’de inşaat sektöründe sıklıkla karşılaşılan risk, rekabet ve girişimcilikten
kaçınma gibi tutumlarda örgüt kültürü yaklaşımlarının henüz tam olarak anlaşılmamış
olmasının da etkisi görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü Tipleri, Öğrenen Örgütler, Rekabetçi Değerler.

97

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Yüklenici Firmaların Ar-Ge Faaliyetleri
A. T. İlter, A. Dikbaş

İstanbul Teknik Üniversitesi, Proje Yönetim Merkezi, İstanbul
iltert@itu.edu.tr, dikbas@itu.edu.tr

Özet
Yenileşim (İnovasyon) ulusal ekonomilerde büyümenin ve rekabetçiliğin ana unsularından
birisi olarak kabul edilmektedir. Rekabet üstünlüğü sağlamanın ana unsurlarından birisi oluşu
yenileşimciliğin ölçülmesi, firmanın bu yeteneğinin artırılması ve kurumsal kültürün bir
parçası haline getirilmesini hedefleyen çabaları artırmıştır. Yenileşimin ölçülmesi yönetim
bilimlerinde olduğu gibi inşaat yönetimi literatüründe de üzerinde oldukça tartışılan
konulardan biridir. Yenileşimin bir sistem olarak karmaşık yapısı ölçümü güçleştirmektedir.
Yenileşimle ilgili araştırmalar halen gelişme aşamasındadır ve özellikle Türk inşaat
sektörüyle ilgili kaynaklarda yenileşimin ölçülmesiyle ilgili araştırmaların sayısı oldukça
kısıtlıdır. Bu nedenle, ulusal veriler ışığında yüklenici firmaların yenileşim ve Ar-Ge
yaklaşımlarını tespit etmeyi hedefleyen bir anket tasarlanmıştır. Türkiye ekonomisine belirgin
katkıları olan yüksek cirolu büyük inşaat firmalarını hedeflemiş ve örneklem seçimi için bir
mesleki örgütlenme ve bağımsız bir yabancı kuruluşun ciro bazlı sıralamasından
yararlanılmıştır. Yenileşimciliğin itici güçlerinden birisi olarak ele alınana AraştırmaGeliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri bu kapsamlı araştırmanın bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu
araştırmada yüklenici firmaların yenileşim faaliyetlerinde Ar-Ge’nin yeri yapılan alan
çalışmasından elde edilen verilerle desteklenen iki vaka analiziyle ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Elde edilen bulgular yüklenici firmalarda Ar-Ge departmanlarının nadir
olduğunu ancak Ar-Ge faaliyetlerinin varlığını göstermektedir. Firmalar projelerde gereklilik
doğması halinde Ar-Ge yatırımı yapmakta, sonuçları kendi ihtiyaçları için kullanmakta ve
nadir olarak ticarileştirmektedir. Ancak yüklenici firmaların yenileşimlere asıl ulaşma metodu
dış bilgi kaynakları ve işbirlikleridir.
Anahtar Kelimeler: Yenileşim, İnovasyon, Yüklenici Firma, Ar-Ge.
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İnşaat Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Süreci
A. Kazaz, B. Doğu, B. Er

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr, bdogu@thecornerpark.com, bayramer@akdeniz.edu.tr

Özet
Bu çalışmada; aile şirketlerinin özellikleri, kültür ve yönetim yapıları, gelişim evreleri, ülke
ve dünya ekonomilerindeki yerleri incelenmiş olup; aile şirketlerinin kurumsallaşmasının
önemi, yararları, zorlukları, boyutları açıklanmıştır. Bunun yanında inşaat şirketlerini diğer
şirketlerden ayıran özellikler saptanmış, proje yönetim sisteminin unsurları ve oluşturulması
detaylandırılmış, inşaat aile şirketleri için örnek olabilecek bir kurumsallaşma yol haritası
çizilmiştir. Bu kapsamda çizilen yol haritası baz alınarak kurumsallaşma sürecini geçirmiş
inşaat aile şirketleriyle bir çalışma yapılmış ve sonuçlar irdelenmiştir. Çalışma sonucunda;
kurumsallaşmanın ulaşılabilecek bir süreç olduğu sonucuna varılmıştır. Eğer zamanlama ve
yöntemler doğru seçilirse bir inşaat aile şirketinin kurumsallaşması, hem ailenin geleceği, hem
de şirketin geleceği açısından büyük yararlar sağlayacaktır. Bunun sonucunda kurumsallaşma
ile inşaat aile şirketleri hem sağlıklı büyüyecek, ömrü uzayacak hem de inşaat aile
şirketlerinin ülke ekonomisine ve istihdama katkıları artacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Aile Şirketi, Kurumsallaşma, Yönetim, Planlama, Kültür, Yol
Haritası.

99

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Türkiye İnşaat Sektöründe ISO 9000 Sahip Firmaların Toplam
Kalite Yönetim Sistemini Uygulama Seviyeleri
C. Budayan, E. Karakaya, M. Öztürk, Y. Hacıdursunoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
budayan@yildiz.edu.tr, elifkarakaya48@gmail.com, oztrkm@hotmail.com,
yaamur_9@hotmail.com

Özet
Globalleşmeyle beraber diğer sektörler gibi Türk inşaat sektörü de uluslararası projelerde yer
alabilmek amacıyla değişik atılımlarda bulunmaktadırlar. Fakat inşaat firmalarının
uluslararası pazarda aktif bir rol oynayabilmesi ancak kendisini kalite, zaman ve maliyet
açısından ispat edebilmesiyle mümkündür. Bunu sağlamak amacıyla firmalar ISO 9001 kalite
yönetimi sistemi sertifikasını önemli bir araç olarak görmeye başlamıştır. Bunun sonucu
olarak, ISO belgesine sahip inşaat firma sayısı hızlı artarak diğer sektörler arasında en yüksek
üçüncü ISO belgesine sahip sektör haline gelmiştir (Çerçi ve Ergönül, 2007). Fakat kalite
yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bu belgelerin bir araç olduğunun
unutulmaması gerekliliğidir, oysaki bazı firmalar bu belgeleri almayı amaç haline getirerek
kalite yönetiminin avantajlarını tam olarak kullanamama sorunuyla karşılaşmaktadırlar. Bu
çalışmadaki amacımız Türk inşaat firmalarının ISO 9000 sertifikasına bakış açılarını ortaya
çıkarmak ve ISO 9000 sertifikasyonuna sahip olmanın firma performansının artırılmasındaki
yeterliliğini incelemektir. Bu amaçla İstanbul’daki değişik ölçekteki ISO sertifikasına sahip
olan 40 firma ile Toplam Kalite Yönetimi sistemlerini uygulama seviyeleri araştırılmış ve
firmaların uygulama seviyeleri ile performansları arasındaki ilişkiler kümeleme analizi
uygulanarak irdelenmiştir. Sonuç olarak, ISO sertifikasyonuna sahip her firmanın aynı
seviyede Toplam Kalite Yönetimi sistemini uygulamadıkları ortaya çıkarılmış ve uygulama
seviyesine bağlı olarak firmaların kalite performanslarının farklı seviyelerde olduğu
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetim Prensipleri, ISO 9000
Kalite Sertifikası.
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İnşaat Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
Üzerine Bir Derleme
B. Özyurt

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
besteozyurt@gmail.com

Özet
21. yüzyılda teknolojide yaşanan hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek ve rekabet üstünlüğü
elde edebilmek amacıyla, şirketler bütünleşik bir veri ve bilgi yönetim sistemi olan Kurumsal
Kaynak Planlama (ERP-Enterprise Resource Planning) sistemlerine yönelmişlerdir. Tüm iş
süreçlerini tek bir sistem üzerinden takip edebilmek ve malzeme, işgücü, makine-ekipman,
enerji ve finansman gibi kaynakları verimli bir şekilde kullanmak amacıyla geliştirilen ERP
sistemleri son yıllarda inşaat sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Teknolojinin gelişimine paralel olarak tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de ERP
sistemlerinin kullanımı ve önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı; gelişmekte olan
ERP sistemleri hakkında literatür araştırması yapmak ve elde edilen bilgileri derlemektir. Bu
amaç doğrultusunda, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış çalışmalar ve araştırmalar
incelenmiş ayrıca ERP sistemi kullanan şirketlerdeki gözlemlerden elde edilen bilgiler
yorumlanmıştır. Çalışmada, ERP sistemlerinin tanımı, gelişimi ve modüler yapısı anlatılmış,
inşaat sektöründeki kullanımı, avantaj ve dezavantajları, kritik başarı faktörleri ile ilgili
konular kapsanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri, ERP, İnşaat Sektöründe ERP
Kullanımı.
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YAPIM YÖNETİMİ
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Ölçüm Yöntemlerinin Maliyet ve Süre Gözönüne Alınarak
Karşılaştırılması
Ö. H. Bettemir

İnönü Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Malatya
onder.bettemir@inonu.edu.tr

Özet
Geniş alana yayılan yol, kanal ve baraj inşaatlarının iş takibi ve hak ediş hesaplamalarının
yapılabilmesi için hassas ve yüksek mekânsal ve zamansal çözünürlükte ölçümlerin yapılması
gerekmektedir. Gelişen teknoloji ile yeni ölçme yöntemleri ortaya çıkmakta veya maliyet
yönünden uygulanabilir olmayan ölçme yöntemleri uygulanabilir duruma gelmektedir. Bu
çalışmada Total Station (TS), Taşıyıcı Faz – Diferansiyel Küresel Konumlandırma Sistemi
(TF – DKKS) alıcısı, Yersel Lazer Tarayıcı (YLT) cihazları ve Hava Fotogrametrisi (HF)
tekniğinin ölçüm hassasiyeti, süresi ve maliyetleri karşılaştırılmıştır. TS yüksek düşey konum
hassasiyeti ile öne çıkarken yoğun insan emeği gerektirmesi dezavantaj olarak ortaya
çıkmaktadır. TF – DKKS alıcısı ile yapılan konum ölçümleri TS’ye göre daha düşük düşey
konum hassasiyetine sahip olmakla birlikte TS’ye göre daha az emek gerektirmektedir.
YLT’ler reflektöre ihtiyaç duymadan geniş bir alanda TS’ye göre nispeten daha düşük
hassasiyette ancak TS’ye göre çok kısa sürede alanı tarayıp nokta bulutunu oluşturabilirler.
HF tekniği 1920’lerden itibaren bilinen bir teknik olmasına rağmen metraj ve hak ediş
uygulamalarında yüksek maliyetinden dolayı kullanılmamaktaydı. İnsansız hava
platformlarının maliyetinde önemli düşüşlerin olması ve temininin kolaylaşması sonucu HF
tekniği uygulanabilir maliyete gelmiştir. Uygun sayıda ve dağılımda Yer Kontrol Noktası
(YKN) sağlanması halinde HF tekniği yeterli hassasiyet ve yüksek çözünürlük sağlamaktadır.
Bununla birlikte HF tekniği uzmanlık gerektiren veri işlemesi, geriden kestirme ve blok
dengelemesi işlemlerini gerektirmesi nedeni ile çok geniş alana yayılmamış inşaat sahalarında
maliyet etkin bir çözüm olamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnşaatta Bilgi Teknolojileri, Metraj, İş Programı Takibi.
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Betonarme Binaların Kalite Kontrolünün Fotogrametri ve
Uzaktan Algılama ile Sağlanması
Ö. H. Bettemir

İnönü Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Malatya
onder.bettemir@inonu.edu.tr

Özet
Ülkemizdeki yapı stokunun önemli kısmını betonarme yapılar oluşturmaktadır. Birçok aktif
fayın üzerinde bulunan ülkemizde sıkça can ve mal kaybına yol açan yıkıcı depremler
meydana gelmektedir. Betonarme yapıların tasarımında kullanılan TS500 standardı ve
depremde yapıların maruz kalacağı yüklerin tayininde kullanılan deprem haritası yeterli
güvenlik katsayısına sahip olmasına rağmen genellikle yapım hatalarından kaynaklı sorunlar
nedeniyle depremlerde yıkımlar oluşmaktadır. Yapı stokunun kalitesini arttırmak için 2011
yılından itibaren tüm illerdeki yapılar yapı denetim firmalarınca denetlenmeye başlanmıştır.
Denetimlerin betonarme yapılar ile ilgili kısımları donatıların miktarı ve konumu ile
mukavemetinin proje şartnamesine uygunluğu da bulunmaktadır. Bu çalışmada fotogrametri
ve görüntü işleme yöntemleri kullanılarak donatı miktarının tespiti, bindirme boyunun
uygunluğu, etriye aralığı ve etriye sıklaştırmasının ne ölçüde yapıldığını tespit eden görüntü
işleme algoritması tabanlı yapay zekâ yazılımının sunumu örnek çalışma üzerinde
anlatılmıştır. Taşınması ve kurulumu kolayca gerçekleştirilebilen iki adet kalibrasyon nesnesi
yardımı ile kameranın dış yöneltme elemanları belirlenip, kenar algılama algoritması ile
donatılar tespit edilmekte ve ışın-izleme yöntemi ile konum ve sıklığı belirlenmektedir.
Görüntü izleme yöntemi sayesinde betonarme donatısının sayımı ve kontrolü zahmetsiz ve
oldukça kısa sürede yapılabilmektedir. Donatıların görüntüleri ve yazılımın hazırladığı rapor
belge niteliği kazanmaktadır. Yapay zekâya sahip yazılımla değerlendirme yapılacağı için
insan etkisi olmayacak ve raporlamada herhangi bir kötü niyetin önüne geçilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kalite Kontrolü, Kenar Algılama, Fotogrametri, Yapay Zekâ.
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Bina İnşaat Projelerinde Kullanılan Otomasyon ve Robotik
Teknolojileri
E. Ergen, G. Güven, M. Enshassi

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
esin.ergen@itu.edu.tr, gursans.guven@itu.edu.tr, enshassim@gmail.com

Özet
Otomasyon ve Robotik Teknolojileri (O&RT), artan rekabet koşullarında inşaat firmalarına
yapım süreçlerinde karşılaşılan yetersizliklerin üstesinden gelebilmeleri için yardımcı
çözümler sağlamaktadır. Bu teknolojiler sayesinde yüksek kaliteli imalatların daha kısa
zamanda ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak O&RT
henüz inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bunun sebepleri arasında
teknolojilerin araştırma geliştirme süreçlerinin maliyetli olması, inşaat imalatlarının
karmaşıklığı ve standart olmayışı, inşaat sahalarının dinamik yapısı ve kültürel yaklaşımlar
gibi faktörler sıralanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, O&RT'nin inşaat sahasındaki uygulaması
ile ilgili bir literatür taraması yapılarak son dönemde yapılan çalışmaların tespit edilmesi ve
bu çalışmaların özelliklerine göre ana sınıflara ayrılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ilk etapta
tespit edilen 542 çalışma arasından O&RT’nin sahada inşaat faaliyetlerinde doğrudan
kullanıldığı 65 çalışma seçilmiştir. Bu çalışmaların, kullanılan O&RT’nin tam otomatik olup
olmaması, teknolojinin hangi geliştirme aşamasında olduğu, teknolojiyi geliştiren kuruluş ve
teknolojinin kullanıldığı faaliyet alanı açısından dağılımı incelenmiştir. Yapılan
değerlendirmeler ile inşaat projelerinde sahada kullanılmak üzere geliştirilen O&RT türleri
belirlenmiş ve on ana sınıfa ayrılarak incelenmiştir. Bulgular inşaat sektöründe kullanılan
O&RT açısından gelinen son noktayı ortaya koyarak, bu alanda çalışma yapmak isteyen
araştırmacılara mevcut durumu sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Otomasyon, Robotik Teknolojileri, Yapım Yöntemleri.

105

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Kentsel Geri Dönüşüm Sonucunda Oluşan İnşaat Atıklarının
Beton Üretiminde Değerlendirilebilirliği
M. Canbaz, U. Albayrak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
mcanbaz@ogu.edu.tr, albayrak@ogu.edu.tr

Özet
Olası bir depremde can ve mal kaybına sebep olabilecek kalitesiz yapı stokunu yeniden inşa
etmek amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında, birçok bina yıkılmakta ve yeni
binalar yapılmaktadır. 20 yıl boyunca yaklaşık 6,5 milyon konutun elden geçirileceği kentsel
dönüşüm sürecinde, 500 milyon ton inşaat atığının ortaya çıkması beklenmektedir. Yıkım
sonucu oluşan inşaat atıklarının çevreye zarar vermeden depolanması veya yok edilmesi
oldukça zor ve maliyetli olmaktadır. Bununla beraber bu atıklar, kırılıp yıkanarak, agrega
haline getirilmesi durumunda betonda yeniden kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, söz
konusu inşaat atıklarının, hazır beton üretiminde hammadde olarak taze ve sertleşmiş beton
özeliklerini olumsuz etkilemeyecek biçimde yeniden kullanımını irdelenmiştir. Bu amaçla
inşaat atıkları; tuğla, beton ve gazbeton olarak ayrılmış ve beton içerisine agrega yerine %5,
%10, %15, %20 oranlarında katılmıştır. Üretilen betonlardan 15x15x15 cm boyutlarında
numuneler alınmış ve standart kür koşullarında bekletilmiştir. Beton numunelere; 7 ve 28 gün
sonunda, birim ağırlık, ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı deneyleri yapılarak mekanik ve
fiziksel özelikleri belirlenmiştir. Tuğla, beton ve gazbeton olarak ayrılmış atıkların, beton
özeliklerine etkisi incelenmiştir. Bu deney ve değerlendirmeler sonucunda bu atıkların, yeni
betonarme binaların yapımında değerlendirilebileceği ve böylece hem çevre kirliliğini
önleme, hem de depolanma maliyetlerini azaltmada etkili olacağı ön görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, İnşaat Atıkları, Beton, Agrega, Tuğla, Gazbeton,
Birim Ağırlık, Ultra Ses Geçiş Hızı, Basınç Dayanımı.
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Proje Sürecinde Bakım Onarım Yönetimine Yönelik
Değerlendirmeler
N. Atakul, S. Ergönül

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
nur.atakul@msgsu.edu.tr, sema.ergonul@msgsu.edu.tr

Özet
İnşaat sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak kullanılan yeni teknolojiler ve malzemeler
ile artan inşaat maliyetleri dikkate alındığında, binaların dayanıklı ve uzun ömürlü olmaları
beklenmektedir. Dolayısıyla, kullanım aşmasında bina bakımı ve bakım yönetimi konularının
önemi giderek artmaktadır. Tesis yönetimi disiplininin önemli bir faaliyet alanı olan bakım
yönetimi; mevcut binaların veya bina bölümlerinin gereken işlevlerini yerine getirebilmesini
ve performansının sürekliliğini sağlayarak binaların kullanım ve hizmet ömürlerinin
uzatılmasına katkı sağlamaktadır. Binaların hizmet ömrü boyunca oluşan bakım iş yükleri ve
bakım zorlukları ile bunlara paralel olarak oluşan maliyetler birçok ülkede başlıca ilgi
alanlarından biri haline gelmiştir. Binaların bakım kolaylığına yönelik olarak tasarım
aşamasında planlamanın doğru yapılmaması ve kullanım aşamasında etkin olmayan bakım
yönetim faaliyetleri bu tür zorlukların en önemli nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Binaların kullanım aşamasındaki bakım gerekliliklerinin ve problemlerinin en aza indirilmesi
için gerekli bilincin sağlanması ve proje geliştirme aşamasından itibaren bu konunun dikkate
alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, binaların bakımına yönelik problem alanları
değerlendirilerek etkin bir bina bakım yönetimine ilişkin öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bakım-Onarım Yönetimi, Proje Süreci, Bakım-Onarım Kolaylığı,
Tasarım.
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Dijital Tektonik: Bir İnşaat Modeli Olarak Kristaller
G. Gündüz

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
gam.gunduz@gmail.com

Özet
Bilişim teknolojisinin hızlı gelişimi ve endüstriyel yapım sistemlerine adaptasyonu sonucunda
dijital araçların ve dosyadan fabrikasyona (CAD-CAM) sistemlerin mimaride tasarım
süreçlerine dâhil edilebilmeleri farklı tektoniklerin konvansiyonel olarak denenebilmesini
mümkün kılmıştır. Mevcut imkânların ortaya çıkardığı yaklaşımlardan biri olan dijital
tektonikler, makro düzeyde kalan anamorfik esinlenmeleri malzeme davranışı ile doğal
fenomenleri dijital imkânlar ve fabrikasyon teknolojileriyle mikro düzeye taşıyarak inşaat
sürecinin aktif etmenleri olan form, strüktür ve malzeme ilişkisine daha geniş bir bakış açısı
kazandıracaktır. Bu anlayış, mimari ürünlerin artık esnek, hafif, taşınabilir, çevresiyle ve
kullanıcısıyla uyumlu hatta değişebilir ve hareketli olmaları ihtiyacını karşılayabilmek için
doğal organizasyonların ve malzemelerin strüktürel davranışlarının tasarımda bir metafordan
öteye geçirerek lineer olmayan bir tasarım pratiğine yönelmesine olanak sağlar. Bu çalışmada,
doğada bulunan kristalleşme fenomenini odağında tutarak düşük maliyetli ve geri
dönüştürülebilir, geçici barınma mekânları elde etmek için geliştirilen bir araştırma projesi
süreci ele alınmıştır. Malzeme deneyleriyle başlayarak fiziksel verilerin bilgisayar ortamına
geçirilmesi ve uygulamaya yönelik prototip oluşturulması aşamaları, geliştirilen proje
özelinde incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Tektonik, Malzeme, Tasarım Yöntemleri, Dijital Fabrikasyon,
Kristalleşme.
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
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Yapı İşletmesi ve Bakımı için Bilgi Gereksinimlerinin
Belirlenmesi ve Yapı Bilgi Modelleme Araçları ile Otomatik
Transferi
M. Yalçınkaya

Aalto University, İnşaat Muhendisliği ve Yapı Bilgi Teknolojileri Bölümü, Espoo,
Finlandiya
mehmet.yalcinkaya@aalto.fi

G. B. Öztürk

Adnan Menderes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Aydın
gbozturk@adu.edu.tr

D. Arditi

Illınois Institute of Technology, İnşaat, Mimarlık ve Çevre Mühendisliği Bölümü, Illinois,
ABD
arditi@iit.edu

Özet
Yapıların işletme ve bakım maliyeti proje yaşam döngüsü maliyetinin yaklaşık %60’ini
kapsamaktadır. Bu maliyetin azaltılması ve işletme ve bakım safhasının verimli şekilde
yürütülebilmesi için, tasarım ve inşaat aşamasında üretilen grafiksel ve sayısal proje bilgileri
işletme ve bakım safhasına etkin bir şekilde aktarılmalıdır. Yapı Bilgi Modellemesi (YBM),
projenin tasarım bilgilerinin yanı sıra grafiksel olmayan proje bilgilerini de içermektedir.
Projeye ait bu bilgiler YBM yazılımları ile işletme ve bakım safhasına otomatik olarak
aktarılabilmektedir. Ancak tasarım ve inşaat safhasında üretilen bu bilgilerin standart bir
format olmadan transferi, doğru bilginin doğru kişiye ulaşmasını engeller. Bu yüzden belirli
bir format olmadan YBM ile gerçekleştirilen bilgi transferi, bünyelerinde farklı tasarım
prensipleri, teknolojileri ve sistemleri barındıran yapılarda yeteri kadar verimli değildir. Bu
bildiride yapıların işletme ve bakım safhası için gerekli olan proje bilgileri incelenecek ve bu
bilgilerin otomatik transferi için Amerikan Kara Kuvvetleri İstihkâm Dairesi (US Army Corps
of Engineers) tarafından geliştirilen COBie (Construction Operations Building Information
Exchange–İnşaat İşletmesi ve Yapı Bilgi Transferi) standardı tanıtılacaktır. Ayrıca, yaygın
olarak kullanılan iki YBM yazılımının (Autodesk Revit ve Graphisoft ArchiCAD) COBie için
geliştirdikleri bilgi transfer uygulamalarının yeterlikleri karşılaştırılacaktır. Son olarak,
tasarım ve insaat bilgilerinin işletme ve bakım safhasına verimli bir şekilde transferi için
YBM yazılımlarında yapılması gerekli değişiklikler tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modellemesi (YBM), COBie, Yapı İşletmesi.
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Yapım İşlerinde Çalışan Verimliliğinin Yapay Arı Kolonisi
Algoritması Kullanılarak Tahmini
M. S. Andaç, E. L. Oral

Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
mehmetandac@hotmail.com,eoral@cu.edu.tr

Özet
İşletmelerin planlama birimlerinin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisi gelecek ile
ilgili gerçekçi tahminlerde bulunmaktır. Bu amaçla birçok tahmin yöntemi geliştirilmiştir ve
yazılım mühendisliğinin gelişmesi ile birlikte günümüzde yapay zekâ uygulamaları bu konuda
sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın da amacı özellikle çok değişkenli ve standart
üretimi olmayan inşaat sektöründe planlayıcılar tarafından işçi verimliliklerinin tahmini için
kullanılabilecek, geri beslemeli yapay sinir ağları yöntemine, standart olarak kullanılan eğitim
algoritmaları yerine yapay arı kolonisi algoritmasının entegre edilmesi ve bu yöntemle elde
edilen sonuçların sunulmasıdır.
Anahtar Kelimeler: İşçi Verimliliği, Tahmin, Yapay Sinir Ağları, Yapay Arı Kolonisi
Algoritması.
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Türk İnşaat Firmalarında Bilgi Yönetimi Uygulamalarının
İncelenmesi
S. Yıldız

Kara Harp Okulu Komutanlığı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
syildiz@kho.edu.tr

T. Sofuoğlu, B. Atak, D. Över, S. Kıvrak, G. Arslan

Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
tsofuoğlu@hotmail.com, bengiatak@anadolu.edu.tr, deryaover@anadolu.edu.tr,
serkankivrak@anadolu.edu.tr, gokhana@anadolu.edu.tr

Özet
Günümüzde organizasyonlar için en önemli stratejik kaynak haline gelen bilginin, değer
yaratmak, verimliliği artırmak, rekabet avantajı kazanmak ve sürdürmek üzere tanımlanması,
optimize edilmesi ve aktif olarak yönetilmesi süreçleri bilgi yönetimini meydana
getirmektedir. Bir taraftan her aşamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi ile elde edilen,
deneyimler, değerlendirmeler ve bakış açıları şeklinde ifade edilebilecek olan ve kendine
çalışanların zihinlerinde yer bulan örtülü bilginin sıklıkla kullanılması, diğer taraftan
projelerin süreksizliği ve işgücü değişiminin yüksek olması gibi sebeplerle sektörün bilgi
kayıplarına açık olması, inşaat sektöründe bilgi yönetimini çok daha önemli hale
getirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin önde gelen 27 inşaat ve proje firmasında
gerçekleştirilen bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırma ile Türk inşaat firmalarında bilginin
nasıl edinildiği ve nasıl kayıt altına alındığı, bilginin yeniden kullanımı ve paylaşımı
konusunda neler yapıldığı ve bilgi yönetimi stratejilerine olan bakış açısı incelenerek, Türk
inşaat sektöründe bilgi yönetimi yaklaşımı ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektöründe Bilgi Yönetimi, Örtülü Bilgi, Bilginin Yeniden
Kullanımı ve Paylaşımı.
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Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Literatür Araştırması:
Eksiklikler ve Potansiyeller
N. C. Kayaçetin

MTK Mimarlık, Ankara
nckayacetin@gmail.com

A. M. Tanyer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara
tanyer@metu.edu.tr

Özet
Yapılı çevrenin ekolojik açıdan değerlendirilmesi son on yıllık dilimde önemli bir gelişim
göstermiştir. İnşaat endüstrisinin kaynak kullanımında en yüksek orana sahip olması, birçok
kuruluşun ilgisini inşaat faaliyetlerine yöneltmiştir. Yüksek performanslı binalardan sertifika
sistemlerine, inşaat ürünlerinin ekonomik ve ekolojik performanslarının iyileştirilmesi,
araştırmacıların ve uygulayıcıların ana hedefi olmuştur. Yaşam döngü değerlendirmeleri ise
bu amaç için geliştirilmiş en bilimsel ve kapsamlı yöntemlerin başında gelmektedir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonominin sürükleyici gücü inşaat endüstrisidir. Bu
durumda hızlı kentsel gelişim; mevcut bulunan altyapı, bina stoku, toplu taşımacılık, yol
ağları, su kalitesi, kamu sağlığı ve enerji tüketimi üzerinde ağır bir yüktür. İnşaat
faaliyetlerindeki bu yüksek oran, yapılı çevrenin ekolojik etkilerinin değerlendirilmesi ve
kontrol edilebilmesi için acil bir ihtiyaç oluşturur.
Bu çalışmada, Türkiye ve dünyadaki yaşam döngüsü değerlendirmesi konusunda yapılan
araştırmalar incelenecektir. Bu çalışmaların Türkiye özelinde sahip olduğu potansiyeller
irdelenecek ve yerel değerlere uyarlanabilmesi için eksiklikler tanımlanacaktır. Tekil binalara
yoğunlaşmış değerlendirmeler yanında daha az sayıda bulunan yerleşke odaklı çalışmalara
ağırlık verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Döngü Değerlendirmesi, Sürdürülebilirlik.
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Bina Bilgi Modelleme (BIM) Ortamının Oluşturulması için Bir
Uzman Sistem
J. B. Demirdöven, D. Arditi
Illinois Institute of Technology, Department of Civil, Architectural and Environmental
Engineering, Chicago
jdemirdo@iit.edu, arditi@iit.edu

Özet
Son on yılda tasarım ve analiz yazılımlarındaki hızlı gelişmelerle birlikte bilgisayarların
kapasitesindeki artış hızı, Bina Bilgi Modelleri gibi yapım ve tasarımda yeni sayısal
çözümlemelere yol açmıştır. Bina Bilgi Modelleme (BIM) bir alet ya da bir bilgisayar
yazılımı değil, bir süreç geliştirme yöntemidir. Yapı sektöründe büyük çapta süreç
değişikliklerine yol açan bir etkinlik olarak tanımlanabilir. 2013 yılında gerçekleştirilen bir
araştırmaya göre Amerika’da inşaat sektörünün %28’i BIM araçlarını kullanmaktadır. Bu
oran, 2012 yılında %71’e yükselmiştir. Sektörün en büyük sorunlarından biri BIM
uygulanmasından kaynaklanan güçlüklerdir. Uzmanların ve uygulayıcıların büyük bir
çoğunluğu BIM’ye uyum sağlamada hayal kırıklığı yaratan deneyimler edinmektedirler.
Verimli bir BIM ortamının oluşturulmasında en uygun yazılım çözümlerinin seçimi, firmalar
açısından çok önemlidir. Piyasada neredeyse her tür yazılım hakkında temel bilgileri içeren
çeşitli yazılım indeksleri ve dizinler bulunmaktadır. Ancak, var olan kaynakların hiçbiri
firmaların gereksinimlerini nasıl belirleyeceklerini açıklamaz. İnşaat piyasası, sonuç odaklı
bilgiden yoksundur. Uzman sistemler, algoritmik olmayan ve yargılayıcı bilgi ile çözümlenen
problemler için çok uygundur. Bu çalışmada, doğru yazılım araçlarının ve platformlarının
seçimi ile en verimli BIM ortamının oluşturulması için tasarlanan bir uzman sistem
tanıtılacaktır: BIMES (Building Information Modeling Expert System). Bina Bilgi Modelleme
Uzman Sistemi olarak tanımlanan sistem, inşaat firmalarının BIM beklentilerini belirlemek,
var olan BIM araçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve belirlenen ihtiyaçlara yanıt veren en
uygun BIM ortamını oluştururken karar vermek için geliştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: BIM, Uzman Sistemleri, Yapım, Tasarım, Yapım Yönetimi.
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İnşaat Projelerinde Kör Noktaların Tespiti: Sanal Kör Nokta
Tanımlama Sistemi (VIBSIM)
F. R. Kia, S. Kıvrak, G. Arslan

Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
saytec@gmail.com, serkankivrak@anadolu.edu.tr, gokhana@anadolu.edu.tr

Özet
Kör noktalar, şantiyelerdeki iş kazalarının en yaygın nedenlerinden biridir. Kör noktalardan
sakınmak, kazaları önlemede hayati öneme sahiptir. Kör noktaları belirlemek, şantiyeler gibi
hareketli ve sabit olmayan ortamlarda nispeten zordur. Bu çalışmada, inşaat projelerinde kör
noktalardan kaynaklanan problemleri en aza indirgemek amacıyla Sanal Kör Nokta
Tanımlama Sistemi (VIBSIM) tasarlanmıştır. VIBSIM’in ana amacı, iş kazalarını önlemek
için şantiyelerdeki kör noktaların ortaya çıkartılmasıdır. Bu modelde, 3Ds Max yazılımı ve bu
yazılımın bir eklentisi olan V-Ray programı kullanılmış ve sanal nokta bulutları
oluşturulmuştur. Şantiyelerde kör noktaları belirlemek ve incelemek üzere tasarlanan
bilgisayar tabanlı sanal kör nokta tanımlama sistemi vasıtasıyla şantiyelerde daha güvenli iş
ortamlarının sağlanması öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kör Noktalar, İnşaat Kazaları, VIBSIM, Sanal Gerçeklik, Nokta Bulutu,
3B Model.
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Kentsel Dönüşüm Projeleri için BIM Kullanımı
A. Dikbaş, T. Akkoyunlu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
dikbas@itu.edu.tr, akkoyunlut@itu.edu.tr

Özet
Kentsel dönüşüm, dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de gündemin ilk sıralarında olan
bir kavram. Kentsel dönüşüm projeleri genellikle çok büyük ölçekli inşaat projeleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte kentsel dönüşüm projelerinde yapım maliyelerini
düşürmek, enerji etkin yapı tasarımları yapmak, eski yapı stokunda yapılan hataları tekrar
etmemek gibi birtakım önemli hedefler vardır.
Kentsel dönüşüm projelerinde çoğu zaman tek bir işveren yerine, onlarca arsa sahibiyle proje
yürütmek gerekmektedir. Bu durumda proje yönetimi, geleneksel yöntemlerle
gerçekleştirildiğinde içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Bu sebeple kentsel dönüşüm
projelerini teklif aşamasından işletme aşamasına geçinceye kadar (işletme aşaması dâhil) çok
etkin bir şekilde yönetmek gerekmektedir. Şu an ülkemizde el yordamıyla gerçekleştirilen
devasa kentsel dönüşüm projelerinin çok daha sağlıklı bir şekilde yürütmek ve bu projeler için
hedeflenen başarıya ulaşmak için BIM teknolojisinin kentsel dönüşüm projelerine adapte
edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
BIM yapısı gereği tüm projeyi tek bir model üzerinden tasarlayıp gerçekleştirmek için
gereken tüm parametreleri proje paydaşlarına sunabilen bir teknolojidir. Ayrıca proje
paydaşları arasında birlikte çalışabilirlik prensibine dayanır.
Bu makalede, BIM’in kentsel dönüşüm projelerinin yapısından kaynaklanan birçok karmaşık
problemi çözmesine yönelik geliştirilen süreç ve yöntem anlatılacak ve bir vaka çalışmasıyla
örneklendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: BIM, Yapı Bilgi Modeli, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Yapımda
Enformasyon Teknolojileri.
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İçme Suyu Şebekelerinde Yapay Sinir Ağları Tabanlı Maliyet
Tahmini Ön Çalışması
K. Kasaplı

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, İhale Dairesi Başkanlığı, Ankara
kkasapli@ilbank.gov.tr

F. Haznedaroğlu

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
haznedar@itu.edu.tr

Özet
Alt yapı projelerinde kısıtlı kamu kaynaklarının etkin kullanımıyla, ihtiyaca uygun proje
geliştirilmesi ve proje finansman paketlerinin oluşturulması için tutarlı yaklaşık maliyet
tahmini en önemli unsurlardan biridir. Yapım maliyeti tahmini amacıyla İller Bankası A.Ş.
tarafından onaylanan 258 adet içme suyu projesinden uygun girdi verilerine ulaşılabilen 58‘i
araştırma kapsamında veri seti olarak alınmıştır. Seçilen projeler Türkiye genelinde yedi
bölgeye dağılmıştır. Çalışmada, sadece içme suyu şebeke inşaatı maliyet tahmini ele
alınmıştır. İçme suyu şebekesi inşaat maliyet çıktı değişkenini etkileyebilecek; alan, kot farkı,
nüfus, nüfus yoğunluğu, debi, şebeke hattı uzunluğu, boru maliyeti, hendek kazı maliyeti,
vana adedi ve yangın musluğu adedi verileri girdi değişkenleri olarak seçilmiştir. Korelasyon
sonuçlarına göre, içme suyu şebekesi inşaat maliyeti değişkeni ile arasındaki istatistiksel ilişki
çok zayıf ve zayıf değişkenler elenerek 10 olan bağımsız değişken sayısı 8’e indirilmiştir. 58
adet verinin, 50 adedi eğitim ve geriye kalan 8 adedi test verisi olarak oluşturulan YSA
modellerinin geliştirilmesi ve test edilmesinde MS Excel Çözücü kullanılmıştır. Performans
değerlendirme ölçütü olarak, daha kolay yorumlanabilir olması nedeniyle Ortalama Mutlak
Yüzde Hata (OMYH) kriteri kullanılmıştır. Farklı katman, nöron sayısı ve değişik aktivasyon
fonksiyonları denenmiştir. MS Excel Çözücü’de en iyi sonuç; tek katmanlı, 4 nöronlu ve
sigmoid aktivasyon fonksiyonlu YSA modeliyle %4,04 olarak bulunmuştur. Regresyon
Analizi’nde ise, OMYH %32,60 olarak hesaplanmış ve uygulanan yöntemlerin tahmin
tutarlılığı performansı değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İçme Suyu Şebekeleri, Yapay Sinir Ağları, Maliyet Analizi, Tahmin
Modeli.
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Küresel İşbirlikleri için Sanal İş Ortamları ve İnşaat Mühendisliği
Eğitimi
I. A. Kıral, M. Şahinkaya, S. Çomu

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
ates.kiral@boun.edu.tr, mustafa.sahinkaya@boun.edu.tr, semra.comu@boun.edu.tr

Özet
Teknolojinin gelişimi, birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. İnşaat sektöründe yaşanan
küreselleşme, zaman yönetimi konusunda esneklik sağlama ve mekân bağımsızlığı gibi
avantajları firmalara sunan sanal işbirliklerinin oluşmasına neden olmuştur. Uluslararası
ortaklıkların artmasıyla farklı ülkelerden insanların bir arada çalışmasını gerektirmektedir.
Fakat bu durum hem maliyeti arttırmakta hem de büyük bir koordinasyon gerektirmektedir.
Bu açıdan sanal teknolojiler kullanılarak, küresel projelerde yer alan çalışanlar seyahat
masrafı ve stresi olmaksızın bir araya gelebilmektedirler. Ancak konu hakkında yapılan
çalışmalar, sanal ortamlarda yapılan işbirliklerinin çeşitli zorlukları da beraberinde getirdiğini
göstermiştir. Bu sebeple günümüz inşaat mühendisliği eğitiminde, küresel projelerde
yaşanabilecek zorluklara, bu zorlukların üstesinden gelebilme yöntemlerine ve sanal ortamları
daha etkin nasıl kullanılabileceği konularına yer verilmesi gerekir.
Bu akademik çalışmada amaç, Boğaziçi Üniversitesi’nin farklı ülkelerden dört ayrı üniversite
ile bir arada yürüttüğü Küresel Sanal Tasarım ve Yapım dersi sırasında, öğrencilerin
karşılaştıkları zorlukların tanımlanması ve bu zorlukların üstesinden gelirken kullandıkları
yöntemlerin ve karar verme stratejilerinin incelenmesidir. Yapılan çalışmalar sonucunda
küresel iş birlikleri ve sanal çalışma ortamlarının etkin kullanımı ile ilgili konuların
mühendislik eğitimi açısından önemli bir bileşen olduğu anlaşılmıştır. Benzer çalışmaların
yaygınlaştırılması amacıyla ülkemizde de üniversiteler arası işbirliklerinin yapılabileceği ve
bu çalışmaların, yeni nesil mühendisler yetiştirmek isteyen üniversiteler için fırsat olduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küresel İşbirlikleri, Sanal Takım, İnşaat Mühendisliği Eğitimi.
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Proje Odaklı Organizasyonlarda Bilgi Emilimi: Mimari Tasarım
Stüdyosu
E. Ülkeryıldız, S. Kale

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
evrenulkeryildiz@iyte.edu.tr, serdarkale@iyte.edu.tr

Özet
Yapılı çevre meslek pratiğinde yakın dönemde yaşanan önemli değişimler nedeniyle proje
odaklı organizasyonlarda bilginin yönetilmesi kavramı önemli bir araştırma konusu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Proje odaklı organizasyonlarda bilginin yönetimi kavramının ağırlıklı
olarak yapılı çevre meslek pratiği bağlamında incelendiği ancak temel pedagojik stratejisi;
yapılı çevre meslek pratiğinin bir çeşit benzetimi/canlandırması olan, mimari tasarım stüdyosu
ölçeğinde bu kavramın sınırlı sayıda ele alındığı gözlenmektedir. Bu çalışmalarda mimari
tasarım stüdyosu “bir organizasyon” olarak kavramlaştırılmakta ve bu tür organizasyonlarda
bilgi yönetimi sürecinde “proje odaklı pedagojik bir yaklaşım” izlendiği vurgulanmaktadır,
ancak mimari tasarım stüdyolarının “proje odaklı bir örgütlenme” özelliği gösterdiği göz ardı
edilmektedir. Bu çalışma kapsamında mimari tasarım stüdyosu proje odaklı bir organizasyon
olarak kavramlaştırılmakta ve bilginin edinimi, özümsenmesi, dönüştürülmesi ve
sömürülmesi süreçleri ve bu süreçlerin öğrencilerin başarım düzeyine olan etkileri kuramsal
bir bilgi emilim modeli ile incelenmektedir. Önerilen kuramsal model mimarlık öğrencilerine
uygulanan bir anket çalışması ile sınanmakta, elde edilen araştırma bulguları önerilen
kuramsal modeli kısmi olarak doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Proje Odaklı Organizasyon, Tasarım Stüdyosu, Bilgi Emilimi, Bilgi
Dönüşümü, Başarım.
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İnşaat Sektörü için “Web 2.0” Çözümleri
H. Yaman, Ö. Kınay

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yamanhak@itu.edu.tr, kinay.ozgur@gmail.com

Özet
Günümüzde teknoloji iş yapış şekillerimizi değiştirmeye devam etmektedir. Bu
değişikliklerden birisi de sosyal medya aracılığı ile olmaktadır. İnşaat sektöründe sosyal
medya kullanımı yeni bir araştırma konusudur. İletişimin İnternet tabanlı interaktif formatının
incelenmesi öncesi mevcut durumda gerçek hayatta, projelerde iletişim ağının nasıl işlediğine
kısaca değinilecektir. Bu bildiride sosyal medyanın çıkışı, tanımı, sosyal medya
sınıflandırmaları, dünya ölçeğindeki parçacıklı yapısı, öne çıkan önemli platformlar
incelendikten sonra inşaat sektörü ile sosyal medyanın kesişim yaptığı alternatif mecralara
değinilerek, sunulan özelliklerin yeterliliği ve gereksinimler sonuç olarak ifade edilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Sosyal Medya, Web 2.0.
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FİNANSAL KONULAR
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Karayolu Yatırım Programında Yer Alan Alt Programların,
Projelerin ve Faaliyet Alanlarının Tanımlanarak Sınıflandırılması
ile İlgili Öneriler
L. Ünal

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara
leyla.lunal@gmail.com

Özet
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yatırım programında yer alan projelerin alt
programlarla detaylandırılarak daha sistematik hale getirilmesi, projelerin iş tanımları
yapılarak ve yatırım programında bu tanımlamalar çerçevesinde yer alması ile aranan
projelere kolaylıkla ulaşılabilmesi, bu çerçevede projelerin takip edilebilmesi ve gerçekleşen
maliyetlerine kolaylıkla ulaşılabilmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. Mevcut durumda yatırım
programına ilişkin alt programlar olmakla birlikte alt programların çokluğu, bu programlara
ilişkin tanımların yetersiz ve/veya eksik olması ve bazı alt programların iş tanımları olarak
algılanması
nedenleriyle
projelerin
izlenmesi
ve
verimlilik
çalışmalarının
gerçekleştirilebilmesi zorlaşmakta, proje ve/veya alt program tanımları iç içe geçebilmektedir.
Bu problemlerin giderilebilmesi için yatırım programı alt programlarının karayollarının
çalışmaları ve hizmet alanları çerçevesinde yeniden tanımlanması ve yatırım programında yer
alan projelere ilişkin sadece alt programlarının değil iş tanımlarının da verilmesi
gerekliliğinden hareketle bu çalışma gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yatırım Programı, Alt Program, Proje, İş Tanımı, Maliyet, Verimlilik.
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HUKUKSAL KONULAR
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FIDIC Kırmızı Kitap (1999) Çerçevesinde Değişiklikler,
Gecikmeler ve Talep Hakkı – Bir İnceleme
R. Akbıyıklı

Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı
rakbiyikli@sakarya.edu.tr

Özet
Bir yüklenici herhangi bir projeyi sürdürüp tamamlayabilmesi için geçici veya kalıcı
karakterdeki her türlü proje kontrolü, işçilik, makine-ekipman, malzemeler ve diğer gerekli
ihtiyaç duyduğu şeyleri tedarik etmekle yükümlüdür. Bahsedilen makine-ekipman tedarik
edilmesinde gerekli “dikkat ve ihtimamı” göstermesini müteahhit sözleşmenin bozulmasına
ilişkin bir savunma iddiası olarak kullanamaz. İşin yapılması içim gerekli her türlü kaynağın
sağlanması müteahhidin en önemli sorumluluklardan biridir. Müteahhit ayrıca, bir
sözleşmesel gereklilik olarak, işlere başladıktan sonra herhangi bir gecikmeye mahal
vermeden işleri yürütmek mecburiyetindedir. Müteahhit sadece bir program dâhilinde işleri
tamamlamakla sorumlu değil ayrıca işleri özen ve sadakat borcuyla tamamlamak
mecburiyetindedir. İlave olarak yüklenici, projedeki bütün işlerin emniyetinden ve yapım
tekniklerinden de sorumludur. Müteahhit kendisinin tasarlamadığı geçici ve kalıcı işlerin
tasarım sorumlusu değildir. Sözleşme; ihalenin şartlarını, çizimleri ve inşaat malzemelerini
içerdiğinden tasarımla ilgili husus müteahhide zorluklar çıkarabilmektedir. Bu nedenle gizli
tasarım sorumluluklarının olup olmadığı veya alt-yüklenici sözleşme paketleri içerisinde olup
olmadığını dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Önemli olduğu için yüklenici kendisine
verilen tasarımdaki yanlış ve eksikleri tespit etme ve İşveren’e ihbar etme yükümlülüğüne
sahiptir. FIDIC sözleşmesinde Mühendis İşveren’in projedeki temsilcisi olarak bulunmakta
sözleşme de belirtilen veya tam anlamıyla belirtilmeyenlerin yapımı ve üretimi için de tatmin
olmasının belirtilmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumlarda yüklenici uygunluğu olmayan
işlerde Mühendis’in tatmin olmaması ve onaylamaması durumuna karşı çıkılması bazı
durumlarda doğru bir davranış olmamaktadır. Bu durumda Mühendis işin sözleşmeye ve
amacına uygun olarak yapılması için bir değişiklik emri verebilmektedir. Şantiyelerde çok
farklı değişiklikler mevcuttur.
Bu çalışma şantiyedeki değişiklikler, gecikmeler ve bunlara bağlı talepler konusunu FIDIC
Kırmızı Kitap (1999) çerçevesinde inceleyecektir.
Anahtar Kelimeler: FIDIC, Değişiklik, Gecikme Sözleşme, Talep.
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FIDIC Kırmızı Kitap (1999) Sözleşme Şartları Uyarınca İnşaat
Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözümleri
R. Akbıyıklı

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya
rakbiyikli@sakarya.edu.tr

Özet
Uyuşmazlık Hüküm Verme Kurullarının – Dispute Adjudication Board (UHK - DAB) temel
felsefesi uyuşmazlıklara hızlı çözüm getirmesidir. Böyle olması nedeniyle bu çözüm kurulları
kabaca adalet sağlayan kurullar olarak görülebilir. Eğer uyuşmazlık tarafları kurulun önerdiği
sonuç çözümünü kabul etmiyorsa, tahkim ve davalarında da olduğu gibi, uyuşmazlık
prosesinde daha sonraki adıma geçme uygulanabilmektedir. Buna dayanarak UHK üyelerinin
amacı gerekli hukuk prensipleri ile ilgili argüman ve delileri elde etmek olmalıdır. Taraflardan
her birinin ihtilafın hallini kurula tevdi etmeleri ve bunu takiben eksik bilgi boşluklarının
kapatılması ve netlik kazanması için bir oturum ile desteklenmesi hakikat ve realiteyi elde
etmek için çok uygun bir araç olarak görülmektedir. Hukuki müdafaalar da aynı şekilde delil
sunumu ile birlikte taraflarca Uyuşmazlık Hüküm Verme Kuruluna sunulabilmektedir. Eğer
çok delil sunumuna müsaade edilirse proses daha çok yarı tahkime doğru kaymakta ve bu da
uyuşmazlık çözümünün çabuk ve ucuz çözümünden uzaklaşmasına sebep olmaktadır. UHK
prosesinde temel özelliği kısa, çabuk ve basit olmasıdır. Tahkim ve dava gibi anlaşmazlık
çözüm yollarının kural ve prosedürlerinin kopya edilerek uygulanması UHK’nın temel
özelliğini ortadan kaldırmaktadır.
UHK önüne konan uyuşmazlığa kesin ve bağlayıcı bir karar verme rolüne sahip değildir.
Böyle bir karar verme rolü davalara bakan yargı organlarına ve hâkimlere ile tahkim
kurullarına aittir. UHK geçici olmasına rağmen adaletin yerine gelmesini sağlamakla
yükümlüdür. Unutulmamalıdır ki bir UHK tabiatı gereği tahkikata dayalıdır ve gerekli sorular
sorulup cevap alındıktan sonra delil sunulmasına olanak vermektedir. UHK, mahkeme
sistemindeki katı kurallara bağlı bir yapıya sahip olmayıp takdir hakkını akıllıca kullanması
gerekmektedir. Eğer önlerine konan ve kendilerine ibraz edilenlere körü körüne uyulur ve adil
olmayan bir karar alma durumunda kalınırsa bu yanlış kararı düzeltme vicdani sorumluluğun
yanı sıra UHK’nın verdiği karardan memnun olmayan tarafa dava açma veya tahkime
gidebilmesi için verdikleri kararın sebeplerini açıklamak zorunda kalacaklardır.
Bu çalışmada İnşaat projelerinin genelinde Uyuşmazlık Çözümleri ve özelinde de Uyuşmazlık
Hüküm Verme Kurulları FIDIC Kırmızı Kitap (1999) uyarınca izah edilecektir.
Anahtar Kelimeler: FIDIC, İnşaat Sözleşmesi, Uyuşmazlık, İnşaat Projesi.
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FIDIC Kırmızı Kitap Esaslı Sözleşmelerde Tarafların Borçları
S. Ulubeyli

Bülent Ecevit Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zonguldak
serdar.ulubeyli@karaelmas.edu.tr

Y. Ereli

Erdemir T.A.Ş., Zonguldak
yereli@erdemir.com.tr

A. Kazaz

Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr

Özet
İnşaat sektöründe pek çok parametre olduğundan dolayı taraflar arasında uyuşmazlıklar
olabilmektedir. Taraflar arasındaki bu uyuşmazlıkların en aza indirgenmesi açısından FIDIC
esaslı sözleşmelerin çok iyi şekilde bilinmesinin gerekli olduğu görülmektedir. FIDIC esaslı
işlerde idarece hazırlanmış olan özel şartnamelerin ihalenin tabi olduğu hukuk kurallarıyla da
paralellik göstermeleri gerekmektedir. Bu açıdan, ihale makamının, ihalenin tabi olduğu
hukuk kurallarına hâkim olması bir zorunluluktur. FIDIC mevzuatının sözleşme taraflarınca
bilinmesi sayesinde tarafların aralarında oluşabilecek uyuşmazlıklar hukuki süreç
başlatılmadan çözülebilecektir. Bu sayede, yüklenici ile idare arasında uyuşmazlığa konu
olabilecek hususlarla ilgili olarak hem zaman ve hem de para kaybının önüne geçilebilecektir.
Bu çalışma kapsamında, FIDIC-Kırmızı Kitap esaslı sözleşmelerde tarafların borçlarının toplu
bir şekilde sunulması ve tartışılması hedeflenmiştir. Bu amaca yönelik olarak, çalışmada
öncelikle FIDIC ve Kırmızı Kitap kısaca tanıtılmış ve Kırmızı Kitap’taki önemli hususlardan
birisi olan “mühendis” kavramı üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise sözleşme tarafları olan
yüklenici, işveren ve alt yüklenicinin borçları ayrıntılı bir şekilde ele alınarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: FIDIC, Kırmızı Kitap, Sözleşme, Borçlar.
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Mimari Proje Değişiklikleri için Bilgi Tabanlı Değişiklik
Talimatı/Hak Talebi Yönetimi Modeli Geliştirilmesi
A. Özgüneş, A. M. Tanyer

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara
aydinozgunes@hotmail.com, tanyer@metu.edu.tr

Özet
Proje değişiklikleri, inşaat projeleri için önemli bir sorun teşkil etmekte ve tasarım evresinden
yapım sürecine kadar farklı zamanlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu değişikliklerin etkileri,
zamanlama ve türlerine göre değişkenlik gösterip, çoğu zaman yüklenici tarafından yapılan
değişiklik talimatları veya hak talepleri ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca, projelerde meydana
gelen değişiklikler arasında tasarım süreci ile ilgili olanlar etkisi en dikkat çekici ve en sık
görülen türlerden birini oluşturmaktadır. Mimari değişiklikler olarak da tanımlanabilen
tasarım evresine bağlı olan proje değişiklikleri özellikle tasarla-inşa et tipi projelerde
değişiklik talimatlarının ve hak taleplerinin ana sebebini oluşturup, tasarımcı ile yüklenici
arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu çalışmada, yüklenici ile işveren ilişkisine
odaklanan hak talebi yönetimi çalışmalarına, tasarımcı ile yüklenici arasındaki
anlaşmazlıklara eğilen bir araştırmayla katkı sağlanması hedeflenmiştir. Makalenin esas
amacı, tasarla-inşa et tipi projelerde tasarımcı ile yüklenici arasında kullanılmak üzere,
mimari proje değişiklikleri için bilgi tabanlı değişiklik talimatı/hak talebi yönetimi modeli
geliştirilmesidir. Bu modelde, geçmiş örneklere dayanılarak yeni bir çözüm üretme yöntemi
olan Durum-Tabanlı Çıkarsama (DTÇ) metodu kullanılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde
Türkiye'de tasarla-inşa et yönetimiyle elde edilen büyük ölçekli konut projeleri incelenerek
tasarım evresi ile ilgili proje değişiklikleri hakkında bilgi toplanmıştır. Daha sonra bu bilgiler
oluşturulacak olan DTÇ modelinin durum tabanı olarak çalışacaktır. Araştırmanın ikinci
bölümünde de, DTÇ modelinin geliştirilme süreci anlatılmış ve planlanan test edilme aşaması
hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mimari Proje Değişiklikleri, Hak Talebi Yönetimi, Değişiklik Talimatı
Yönetimi, Durum-Tabanlı Çıkarsama, Anlaşmazlıklar.
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Hukuksal Sorumluluk Açısından Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği
H. Erkul
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü, Çanakkale
hcerkul@comu.edu.tr

N. Ş. Karahan, F. Altınsoy

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnşaat Bölümü, Çanakkale
skarahan@comu.edu.tr, faltinsoy@comu.edu.tr

Özet
İnşaat sektöründe; bir tarafta işverenler diğer tarafta teknik bilgi ve becerisiyle çalışanlar,
diğer bir tarafta ise bedensel emeğini işe katan işgörenler vardır. İnşaat sektöründeki kurumsal
ve yönetsel düzenlemeler; işverenler açısından hukuksal sorumluluk ve yükümlülükler
getirmektedir, çalışanlar açısından da sağlık ve iş güvenliği sağlamaktadır. Özellikle iş
kazalarıyla ortaya çıkan hukuksal sorunların nedenlerinin başında iş güvenliği konusuna
yeterince önem verilmemesi, eğitim eksikliği, önlemlerin alınmaması ve denetim yetersizliği
gelmektedir. Bununla birlikte iş kazalarını önlemek amacıyla mevzuat düzenlemeleri
getirilmesine rağmen uygulamada istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır.
Araştırmada literatür taraması yapılmasının yanı sıra alandan anket yoluyla bilgi toplanmış ve
işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olan Yargıtay Hukuk Daireleri kararları incelenmiş ve bir
bütün olarak değerlendirilmiştir. Yapı işlerinde hukuksal sorumluluk yaratan işçi sağlığı ve iş
güvenliği sorunlarıyla ilgili durum tespiti yapılmış ve sorunlara yönelik çözüm önerileri
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Yapı İşleri, Hukuksal Sorumluluk.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Proaktif Yaklaşım ve Risk
Değerlendirmesi
O. Z. Şahin, T. Çivici

Balıkesir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Balıkesir
osmanzekisahin@gmail.com, tulay@balikesir.edu.tr

A. E. Karaman

Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
ekaraman@balikesir.edu.tr

Özet
Bugünün dünyasında işletmeler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara artan bir ilgi
göstermektedir. Bu ilginin artmasındaki en önemli faktör ise uyulması gereken yasal
mevzuatlar ve bu mevzuatların işletmeleri iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli
çalışmaları yapmaya zorlamasıdır. Ülkemizde, gerek kamuya ait alanlarda gerek ise özel
sektöre ait işletmelerde çalışanların daha güvenlikli ortamlarda çalışmalarını sürdürebilmeleri
ve sağlıklarının korunması amacıyla proaktif yaklaşıma sahip 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu (İSGK) 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Önleyici ve koruyucu tedbirleri
içeren proaktif yaklaşımın kaynağını risk değerlendirmesi oluşturmaktadır. İşletmelerde var
olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine
yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları kapsayan risk
değerlendirmesi; hem 6331 sayılı İSGK’nın hem de OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sisteminin temel yapısını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, proaktif yaklaşımın temel
yapısı ve sağlamış olduğu faydalar ortaya konmuş, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin
sağlanmasında risk değerlendirme sürecinin yapısı açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı İSGK, Proaktif Yaklaşım, Risk Değerlendirmesi.
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6331 Sayılı Kanunun İşverenler ve İşveren Vekilleri Tarafından
Algılanma Düzeyi; Trabzon Ölçeğinde
H. B. Başağa, V. Toğan, B. A. Temel

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
hasanbb@ktu.edu.tr, togan@ktu.edu.tr, bayram_ali_temel@hotmail.com

Özet
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile birlikte Türkiye genelinde her sektörde bir
hareketlilik başlamıştır. Bunun en önemli sebebi kanunla birlikte ön plana çıkan “Risk
Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasının zorunlu olmasıdır. Bu rapor, iş hayatımızın
olmazsa olmazı iş güvenliğinin alt yapısını oluşturması gerekirken ne yazık ki kanunun asgari
şartını sağlayan bir unsur haline gelmiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri 6331 sayılı
kanunun getirdiklerinin işveren, işveren vekili, işçi ve çalışan temsilcileri tarafından doğru
anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, inşaat sektöründeki işverenler ve
işveren vekillerinin 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki süreci nasıl
değerlendirdikleri, kanunla birlikte gelen yeniliklerden ne kadar haberdar oldukları ve bu
bilgileri nasıl elde ettikleri ortaya konulmuştur. Bu amaçla, Trabzon’u merkez alan bir
bölgede yapı işleri ile ilgili 7’si işveren ve 21’si işveren vekili olmak üzere toplamda 28 kişi
ile anket yapılmıştır. Sonuç olarak, çok tehlikeli sınıfa giren inşaatları yöneten insanların iş
güvenliği algısında bir değişiklik olup olmadığı ve devletin 6331 sayılı kanun ile anlatmak
istediklerinin işverenler ve işveren vekilleri tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı
belirlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapı İşleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşveren ve
İşveren Vekili, İş Güvenliği Algısı.
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Türkiye'de İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Mevzuatının
İncelenmesi, Uygulaması ve Şantiyelerde İş Güvenliği
O. Güner

Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli
osmanguner08@gmail.com

Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye' de inşaat sektörüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
mevzuatı irdelemek, bu konudaki devlet politikasını anlamak, sorunları belirleyerek bunlara
dair çözüm önerileri getirmenin yanında çeşitli saha tecrübeleriyle konuya katkı sağlamaktır.
Bu konudaki ülkemizdeki genel durum incelenmiş olup, mevzuatın üst kademelerden alt
kademelere kadar etkisine, haklar, sorumluluklar ve cezai müeyyidelere değinilmiştir. Son
olarak şantiye çalışma ortamları, değişkenler, eğitimsizlik sorunsalı ve birtakım şantiye içi
kaza önleme tedbirleri ortaya koyulmuştur. Tüm bunların yanında sorunun kök
kaynaklarından birini oluşturan Türkiye’ de ki hukuk sistemi maalesef iş sağlığı ve güvenliği
(İSG) konusunun ciddiye alınmasını zorlaştırmaktadır. Mahkemelerdeki sürecin uzun ve zor
olmasının yanında, verilen cezaların yeteri kadar caydırıcı olmaması da bunu
körüklemektedir. Bu çalışmada iş kazaları sonucu oluşan veya oluşamayan hukuksal süreçlere
değinilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Şantiye, İş Kazaları, Risk Değerlendirmesi.
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Türkiye Kamu Yapım İşleri İhalelerinde Sözleşmenin
Uygulanması Sürecinde Ortaya Çıkan Anlaşmazlıkların
Nedenleri
P. I. Çakmak, E. Taş

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
irlayici@itu.edu.tr, tase@itu.edu.tr

Özet
Türkiye’de 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve
ikincil mevzuatının 2003 yılı başından itibaren uygulamaya girmesi neticesinde, kamu
hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan
kamu kurum ve kuruluşlarının yapım işlerinin ihale süreci ve bu süreçte ortaya çıkacak
anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturulması idari yargı denetimine tabi olup; Kamu İhale
Kurumu’nun sorumluluğundadır. Sözleşme imzalanmasından sonra imzalanan sözleşmenin
uygulanması sürecinde ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından incelenip karara bağlanmaktadır.
Bu çalışmada, yapım işleri ihalelerine ilişkin sözleşmelerde, sözleşmenin imzalanmasından
sonra ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıklara ilişkin Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığı’nın verdiği Yüksek Fen Kurulu Kararları incelenerek; Türkiye kamu yapım işleri
ihaleleri sözleşmelerinde sözleşmenin uygulanması sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların
nedenleri analiz edilecektir. Analiz edilen anlaşmazlıkların nedenleri tespit edilerek, daha
sonra gerçekleştirilecek olan sözleşmelerde tarafların hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği
ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anlaşmazlık, Yapım İşleri İhaleleri, Yapım Sözleşmeleri, Yüksek Fen
Kurulu.
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İnşaat Sözleşmeleri Hak Talebi Yönetiminde Bir Veri Madenciliği
Modeli
İ. C. Yılmaz

İstanbul Arel Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
cengizyilmaz@arel.edu.tr

A. Dikbaş

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
dikbas@itu.edu.tr

Özet
Türk inşaat sektörünün ihtilaflı, bürokratik yapısı hak talepleri ve uyuşmazlıklara uygun bir
zemin hazırlamaktadır ve bu sorun sektörün geleceği ve ülke ekonomisi açısından ciddi
potansiyel riskler taşımaktadır. Bu çalışmada; temel problemin belirlenmesi ve çözüm
yöntemleri için gerçekleştirilen çalıştay ve görüşmeler ışığında Türk kamu inşaat sektöründe
yaşanan hak taleplerinin ve uyuşmazlıkların enformasyon teknolojileri yardımıyla çözümüne
yönelik bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında; kamu inşaat projelerinde
yaşanan uyuşmazlıklara yönelik yazılı doküman ya da yargı kararları arşivinin veri
madenciliği (ya da veri madenciliğinin yazılı metinlerde kullanılan şekliyle metin
madenciliği) teknikleri ile otomatik olarak sınıflandırılarak; sınıflandırılan bu dokümanların
yeni vakalarda emsal teşkil edilmesine yönelik bir karar destek sistem modeli geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sözleşmeleri, Hak Talebi Yönetimi, Veri Madenciliği.
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FIDIC Sözleşmelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB)
Uygulamaları
P. Alpkökin, D. İlter

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
alpkokinp@itu.edu.tr, artande@itu.edu.tr

Özet
Uyuşmazlık Kurulları (Dispute Boards), 1980’lerde Amerika’daki ilk kullanımlarından sonra,
özellikle de FIDIC (International Federation of Consulting Engineers - Müşavir Mühendisler
Uluslararası Federasyonu) 1999 versiyonu Genel Sözleşme Şartlarına, Uyuşmazlık Çözüm
Kurulu (Dispute Adjudication Board) olarak dâhil edilmesi ve kredi veren bazı uluslararası
finans kurumlarının kredi şartı olarak FIDIC tipi sözleşmeleri şart koşmasıyla birlikte yaygın
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle, büyük bütçeli ve önemli riskler içeren
uluslararası projelerde, uluslararası tahkim ya da yerel mahkemeler ile uyuşmazlık çözümüne
oranla daha hızlı ve düşük maliyetli çözüm süreci sunabilen bu alternatif uyuşmazlık çözüm
oluşumu ile ilgili olarak uluslararası literatürde son yıllarda birçok çalışma yer almıştır.
Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, yurtiçi ve yurtdışı uluslararası projelerde özellikle
yüklenici ve müşavir firmalarımız ve aynı zamanda yerel işveren kurumları (İdareler) için de
yeni bir olgu olan FIDIC sözleşmelerindeki Uyuşmazlık Çözüm Kurullarının daha iyi
anlaşılması, pratikte uygulanabilirliği ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olunması gerekliliği son
yıllarda daha da belirginleşmiştir. Bu kapsamda, bildirinin ilk kısmında öncelikle literatürdeki
Uyuşmazlık Çözüm Kurullarının işleyişine dair bilgiler özetlenecektir. Daha sonrasında ise,
FIDIC ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ile çalışmış yüklenici ve müşavir firmalarından üst
düzey yetkilileri ile FIDIC ve Uyuşmazlık Çözüm Kurullarına dair yapılmış anketler de
özetlenecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında ve yazarların tecrübelerine de dayanarak
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu uygulamalarının Türkiye açısından bir değerlendirmesi
yapılacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma ile gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında FIDIC ile iş
yapan yüklenici ve müşavirlik firmaları ve yerel işveren kurumları için Uyuşmazlık Çözüm
Kurulları ile ilgili bir kaynak oluşturulması ve Türkiye’de günümüzdeki ve gelecekteki yer ve
önemlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: FIDIC Sözleşmeleri, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (DAB).
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Türk İnşaat Sektöründe Arabuluculuk (Mediation) Yoluyla
Çözülecek Uyuşmazlık Sürecinin Yurtiçi ve Yurtdışı Bağlamında
Karşılaştırılması
Y. Arıcı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yarici@fsm.edu.tr

E. Taş

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
tase@itu.edu.tr

Özet
İnşaat projeleri birçok farklı katılımcının bir arada bulunduğu, çevresel, iklimsel, kültürel vb.
etkilere açık tek defaya özgü yapılanmalardır. Karmaşık ve çok katılımcısı bulunan bu
yapılanmalarda taraflar arasında uyuşmazlıkların yaşanması olasıdır. Uyuşmazlıklar
projelerde süre ve maliyet kaybına neden olur. Bu nedenle taraflar bu uyuşmazlıkları kısa
sürede ve az maliyetle çözme yoluna gitmeyi tercih etmektedir. Literatürde uyuşmazlık
çözüm yöntemleri yargısal ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olarak iki başlık altında
incelenmektedir. Yargısal yollar mahkeme yargılaması ve tahkim iken, alternatif uyuşmazlık
çözüm yollarına (ADR) örnek olarak müzakere, arabuluculuk, hakem-bilirkişi, kısa
yargılama, tarafsız ön değerlendirme, uyuşmazlık inceleme kurulu verilebilir. Türkiye’de
ADR yollarının kullanımı henüz çok yaygın değildir. Ancak Arabuluculuk 2012 yılında Türk
Hukuku’nda yerini almıştır. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunuyla beraber bu
yolun Türkiye’de daha bilinir ve uygulanabilir hale gelmesine rağmen hala ülkemiz için yeni
bir kavramdır. Oysa Arabuluculuk yurtdışında özellikle İngiltere ve ABD’de sistematik
biçimde kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Yurtdışında arabuluculuğun uygulanması için enstitüler ve merkezler mevcuttur. Bu kuruşlar
arabuluculuk yönteminin yaygınlaşması için önemlidir. Ayrıca bu kuruluşlar arabuluculuk
yapabilecek kişiler için listeler yayınlamakta ve hangi durumlarda bu yönteme başvurulması
gerektiğini açıklamaktadır.
Bu çalışma kapsamında Türkiye’de henüz çok kullanılmayan bir ADR yaklaşımı olan
Arabuluculuk yönteminin tanınması ve kullanımının yaygınlaşması için yurtiçi ve yurtdışı
uygulamalarıyla beraber süreç karşılaştırması yapılacak, Türkiye için Arabuluculuk uygulama
süreci için eksikler ve öneriler ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: ADR, Arabuluculuk, Uyuşmazlık Çözüm Yolları.
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FIDIC Sözleşmelerinde İşveren ve Yüklenici Arası Risk Paylaşımı
S. S. Pektaş

Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı, İstanbul
ssumer@yukselkarkinkucuk.av.tr

Özet
İnşaat sözleşmelerinin konusunu işverenin ödeyeceği bedel karşılığında yüklenici
tarafından bir eserin imal edilmesi teşkil etmektedir. Ancak, işveren ve yüklenici
arasındaki hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi ile taraflar arasındaki edimlerin menfaat
dengesinin kurulması aynı zamanda tarafların sözleşmenin ifasından doğacak riskleri de
paylaşması anlamına gelmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmanın konusu da inşaat
sözleşmeleri özelinde FIDIC Kırmızı ve Gümüş Kitaplarında işveren ve yüklenici
arasındaki risk paylaşımının incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: FIDIC, Kırmızı Kitap, Gümüş Kitap, Risk Paylaşımı.
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Konsorsiyum Sözleşmeleri: Ortaklar Arası İlişkiler ve Dışa Karşı
Sorumluluk
S. Doğan

Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı, İstanbul
sdogan@yukselkarkinkucuk.av.tr

Özet
İnşaat konsorsiyumları iki ya da daha fazla girişimcinin ekonomik güç, teknik bilgi ve
uzmanlıklarını bir araya getirdiği, herhangi bir tüzel kişiliği bulunmayan, ortakların
konsorsiyum ilişkisi çerçevesinde üstlendikleri borçlardan müteselsil sorumlu oldukları
ortaklıklardır. Konsorsiyum ortakları üstlenilen işin tamamından müteselsilsen sorumlu
olmakla birlikte bu esasın aksi kararlaştırılarak her bir ortağın sadece kendi üstlendiği işte
sorumlu olması da kabul edilebilir. Bu çalışmada, konsorsiyumların ortaklarına ve işverene
sağladığı faydalar ile konsorsiyum ortaklarının kendi aralarındaki ilişkiler ve işverene karşı
sorumlulukları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konsorsiyum, Müteselsil Sorumluluk, İnşaat Konsorsiyumu,
Konsorsiyum Sözleşmesinin Esaslı Unsurları, Ortaklar Arası İlişkiler, Dışa Karşı Sorumluluk.

137

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Mevzuat
Uyarınca İnşaat Sektöründe İşverenin ve İşverenin Çalıştırdığı
Alt İşverenin İşçilerine Karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki
Yükümlülükleri
K. S. C. Akyürek

Yüksel Karkın Küçük Avukatlık Ortaklığı, İstanbul
kakyurek@yukselkarkinkucuk.av.tr

Özet
Türkiye'nin en büyük iş kollarından biri olan inşaat sektöründe iş kazası ve meslek
hastalığının meydana gelmesi riski yüksek olup, birçok işçi sakatlanmakta veya hayatını
kaybetmektedir. İnşaat sektöründe işlerin zamanında yetişmesi, maliyetlerin azaltılması ve
kaliteli hizmet elde edilebilmesi amacıyla ve gerçekleştirilen projelerin uzmanlık gerektiren
birbirinden farklı çok sayıda faaliyetten oluşması nedeniyle çeşitli işler yaygın bir şekilde alt
işverenlere verilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat genel
olarak Türkiye'de, inşaat sektörü dâhil tüm sektörlerde iş kazalarını ve bu kazalara ilişkin
kayıpları azaltmayı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik
şartlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda sıklıkla meydana gelen iş kazaları
dikkate alındığında ve uygulamada alt işverenlik müessesesi iş sağlığı ve güvenliği
konularında ihmal edilemeyecek sorunlar taşıdığından, söz konusu kanun ve ilgili mevzuat ile
esas işyeri ve işletmenin sahibi olan asıl işverenlere de iş kazaları ve meslek hastalıklarını
azaltmak amacıyla, alt işveren ve işçileri bakımdan birçok açıdan doğrudan sorumluluk
getirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca inşaat sektöründe işverenlerin ve
işverenin çalıştırdığı alt işverenlerin işçilerine karşı iş sağlığı ve güvenliği konusundaki
yükümlülüklerinin ve asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı bu konudaki sorumluluğunun
incelemesinin yapılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, İş Kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Alt İşveren, 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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İnşaat Moloz Atıklarının Yol Alt Temel Malzemesi
Olarak Kullanımı
İ. Sönmez, S. A. Yıldırım

İsfalt A.Ş., İstanbul
isonmez@isfalt.com, syildirim@isfalt.com

Özet
2012 yılında, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası’nın çıkarılıp kısa
zamanda hayata geçirilmesi ile birlikte, ülke genelinde özellikle de büyük şehirlerimizde
kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapı niteliği taşıyan binalar yıkılarak yenileri
inşa edilmeye başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda hızla artacağı öngörülen kentsel dönüşüm
çalışmaları sırasında ortaya çıkacak atıklar büyük çevre problemlerine sebep olabilecektir.
İnşaat atıklarının, özellikle inşaat betonu molozlarının, geri dönüşüm işleminden sonra yol
yapımında agrega olarak kullanımı hem doğal agrega kaynaklarının tüketimini hem de
bunların çevresel etkilerini azaltacaktır. Özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerde agrega
ihtiyacının karşılanması, ekonomik ve çevresel sorunlardan dolayı giderek daha zor hale
gelmektedir. Bu nedenle, inşaat sektörünün büyüklüğü ve devam eden yapım-yıkım
çalışmaları dikkate alındığında, yıkım çalışmaları sırasında oluşacak atık betonların
değerlendirilmesi de önemini artırmaktadır.
Bu amaçla yapılan çalışmada, İstanbul Üsküdar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları
kapsamında yıkımı yapılan binalardan elde edilen inşaat molozlarının fiziksel özellikleri
belirlenmiş, karayolu şartnamesi kriterlerine göre değerlendirilmiş ve yol katmanlarından alt
temel tabakasında agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Molozu, Kentsel Dönüşüm, Alt Temel.
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Kamu İnşaat Projelerinde Sürdürülebilirlik
M. Anbarcı, Ö. Giran

İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
muratanbarci@gmail.com, ogiran@gmail.com

İ. H. Demir

Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya
ihademir@gmail.com

Özet
Sürdürülebilirlik, günümüzü geleceğe sorunsuz, eksiksiz ve iyileştirerek taşıyabilmektir.
İnşaat sektörü medeniyetlerin inşa edildiği, toplumun temel yapısı olan bireyin sosyal
yaşantısının kurulmasına olanak sağlayan bir sektördür. Bu anlamda sürdürülebilirlik kavramı
inşaat sektörü için çok önemlidir. Bu çalışmada sürdürülebilirlik kavramına değinilmiş,
ülkemiz inşaat sektörünün genel yapısından söz edilmiş, kamu inşaat projelerine bir örnek
teşkil edebilmesi için bir ilçe belediyesindeki cadde ve sokak düzenleme inşaat projesinde
sürdürülebilirlik kavramı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, İnşaat Sektörü, Kamu İnşaat Projesi, İnşaat Yönetimi.
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Sürdürülebilir Yapılarda SWOT Analizi
Ş. Balta, G. Ç. Köseoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
sbalta@metu.edu.tr, koseoglu.cagil@metu.edu.tr

Özet
Dünyada tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ının binalarda kullanıldığı bilinmektedir. Bu
enerjinin etkili yönetimini sağlayan sürdürülebilir binalar ise, az enerji tüketen ve ihtiyaç
duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlayan yapılardır. Bu nedenle günümüzde
inşaat sektöründe “yeşil binaların” önemi artmaktadır.
Bu çalışmada, dünyada yaygın olarak kullanılan uluslararası yeşil bina değerlendirme
kriterleri arşiv taraması yapılarak özet halinde sunulmuştur. Ayrıca, sürdürülebilir yapıların
inşaat sektöründeki güçlü ve zayıf yönleri ile oluşacak fırsat ve tehditler SWOT analizi
metodu kullanılarak incelenmiş olup, ülkemiz inşaat sektöründeki uygulamalarından örnekler
ele alınmış ve bu yapıların özellikleri; yatırım ve işletme maliyetleri açısından
değerlendirilmiştir.
Çalışmanın sonunda, yeşil binalardan ideal verimin alınmasını sağlamak için en iyi yönetim
şekli belirlenmeye çalışılmış, yöntemin uygulanabilirliği için yapılması gerekenler
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Sürdürülebilirlik, SWOT Analizi.
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Türkiye’deki LEED Sertifikalı Yapıların Değerlendirmesi
K. Çelik, E. Bostancıoğlu

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
mimarkubracelik@gmail.com, ebostancioglu@iku.edu.tr

Özet
Binaların, gelişen teknoloji ve küreselleşme ile kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda
kompleks bir hal alması, son yüzyılda dünyamızı etkileyen çevresel kirlilik faktörlerinin en
başında gelmektedir. Dünya teknolojinin gelişmesi ile birlikte, gerek küresel ısınma, gerek
çevresel kirlilik, atıklardaki artış ve malzeme ve enerji kaynaklarının yok olmaya yüz tutması
nedeniyle, büyük bir çevresel ve küresel tehdit altında bulunmaktadır. “Yeşil Binalar” olarak
tanımlanan projeler, son yıllardaki bu küreselleşme ve iklimsel değişiklikler ile yapı sektörü
içinde önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bu türde binaların yaşam ömrü boyunca sahip
oldukları düşük enerji ve su tüketimi, atık yönetimi, projelerin ekosisteme olan etkisinin
minimize edilmesi ve çevre dostu malzemelerin kullanımının artması gibi nedenler,
performansı yüksek yeşil binaları yatırımcılar gözünde çekici hale getirmektedir. Yeşil
binaların yaygınlaştırılmasında ve bu yaygınlaşma sürecinde binaların performanslarının
somut bir şekilde belirlenebilmesinde sertifika sistemleri etkin rol oynamaktadır. Türkiye’de
yaygın olarak kullanılan sistemler BREEAM ve LEED olarak karşımıza çıkmaktadır. LEED
sertifika sisteminde bina puanlama sistemi; sürdürülebilir arsalar, su etkinliği, enerji ve
atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava mekân kalitesi, yenilik ve tasarım kriterleri
açısından yapılmıştır. Çalışma kapsamında, LEED sertifikalı yapılar aldıkları toplam puan ve
kriterler bazında aldıkları puanlar açısından değerlendirilerek, sertifika almak isteyen
yapıların hangi kriterlere öncelik vermesi gerektiği konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Binalar, LEED Sertifika Sistemi, Sertifikalı Yapılar.
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LEED Yeşil Bina Sertifika Sisteminde Yüklenicinin Rolü
D. İlter, D. Yılmaz

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
artande@itu.edu.tr, dincerinancyilmaz@gmail.com

Özet
Binaların enerji, su, malzeme tüketimi ve atık üretimindeki önemli payının anlaşılmasıyla
sürdürülebilir yapım inşaat sektörünün öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Binanın
tasarım, yapım ve kullanım evrelerinde çevreye verdiği zararın azaltılmaya çalışıldığının
objektif ölçütlerle belgelenmesine dayanan yeşil bina sertifika sistemleri, dünyada olduğu gibi
Türk inşaat sektöründe de sürdürülebilir yapımın odağındadır. Türkiye’de Şubat 2014
itibariyle 48 projenin LEED, 33 projenin BREEAM ve 1 projenin de DGNB yeşil bina
sertifikası bulunmaktadır ve 300’ün üstünde proje de sertifika almaya aday olarak kayıtlıdır.
Her yıl giderek artan sertifika sahibi ve adayı proje sayısı, Türk inşaat sektöründe iş yapan
yatırımcı, tasarımcı ve malzeme üreticilerinin yanı sıra sertifika sürecindeki önemli rolleri
sebebiyle yüklenicileri de yakından ilgilendirmektedir. Yeşil bina sertifika sistemlerinde
yüklenicinin rolü üzerine yapılan literatür analizi, konuyla ilgili çalışmaların işveren ve
tasarımcılara odaklandığını, yeşil bina sertifikaları sebebiyle yüklenicilerin iş yapma
yöntemlerinin nasıl değiştiğine ve bu adaptasyonda yüklenicilerin yaşadıkları zorluklara
akademik çalışmalarda yeterince yer verilmediğini göstermiştir. Türk inşaat sektöründe
yapılan çalışmalar da yüklenicilerin sertifika sistemleri ve içerdikleri görevler ile ilgili bilgi
seviyesinin düşük olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’de en
sık kullanılan LEED sertifikası, yükleniciler başta olmak üzere tüm proje paydaşları için
içerdiği görevler yönünden incelenmiştir. Buradan elde edilen veriler, çalışmanın ileriki
aşamalarında LEED sertifikalı projelerin yüklenicileriyle gerçekleştirilen alan çalışmasından
elde edilen uygulanabilirlik endeksleri ile birleştirilerek yüklenicilere yönelik süreç tabanlı bir
kılavuz model oluşturulmuştur. Bu bildiride, LEED sertifikasında yüklenicilerin görevlerinin
tanımlanması amacıyla yapılan çalışmalar sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yapım, LEED, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri, Yüklenici
Firma.
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Tasarımdan Yönetime Sürdürülebilir Çevre
P. Kınık

Ege Yapı Gayrimenkul Geliştirme İstanbul
pervink99@gmail.com

Özet
Yaşam ve teknolojideki gelişmeler, düne göre bugün çevrenin daha da önemli olduğunu
ortaya koymuştur. Dün “bitmeyen deniz” algısı gibi dikkate alınmayan çevresel değerler
sürdürülemez kavramıyla geleceğimizi tehdit eden bir boyutla karşımıza çıkmıştır. Çevre bir
yaşam döngüsü yaklaşımıyla ele alınabilir. İnsanlar; üretirler, kullanırlar, kullanım dışı olanlar
ise atık hale gelirler. Üretim aşamasından atık aşamasına kadar geçen zincirleme olaylar ve
süreçler en ince detaya kadar çevre açısından dikkate alınması gereken parametrelerdir.
Günümüzün yükselen trend kavramı sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilirlik parametrelerinden
en önemlisi çevreye olan etkidir. Çevre dostu olamayan, gelecek kuşaklara yaşam
kriterlerinde kısıtlama ve koşullar getiren faaliyet ve üretimlerde sürdürülebilirlikten
bahsedemeyiz.
Sürdürülebilir çevre tüm insanlığın uluslararası boyutta gündemine oturmuş bir hedef haline
gelmiştir. Bugün küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve sayılamayan olumsuz sonuçlar çevre
açısından sürdürülemez faaliyetlerin bir sonucudur.
Tasarım açısından, çevreyi bütünüyle yaşam döngüsü yaklaşımıyla ele alan eko tasarım,
tasarımın bu kapsamda hangi noktaya geldiğinin önemli bir göstergesi olarak algılanmalıdır.
Ancak uygulamadaki zorluklar nasıl aşılacaktır. Katı mevzuat kuralları ile leed gibi sivil
örgütlerin kriterleri teşvik ve ödülleri yeterlimidir. Bu bildiride tasarımdan yönetime
sürdürülebilir çevre açısından sorunlar ele alınacak başarılı örnek uygulamalara yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Çevre, Yaşam Döngüsü, Eko Tasarım.
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SEKTÖR ARAŞTIRMALARI
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Türk İnşaat Sektörünün Belge Yönetimi Açısından Durumunun
Tespiti ve Değerlendirmesi için Bir Anket Çalışması
M. E. Öcal, S. Aydınlı

Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
emocal@cu.edu.tr, saydinli@cu.edu.tr

Özet
Ülkemiz inşaat sektörü için belgeye dayalı işlem yapmak hayati bir önem taşımaktadır.
Belgeleme ve belgenin verimli bir şekilde kullanılması konularındaki eksiklikler inşaat
projelerinin iş süreçlerinde çeşitli aksaklıklar ve anlaşmazlıklara sebep olabilmekte, inşaat
işletmelerinin kendi içindeki kayıtlı bilgi miktarı kısıtlı kalmakta ve işletmelerin verimi
düşmektedir. Bu çalışmada, inşaat işletmelerinde belgenin yeri ve önemi konusunda
farkındalık yaratılması ve sektörün “belge yönetimi” konusundaki bilinç düzeyini
değerlendirebilmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda anket
sonuçları dikkate alınarak, sektörün belgeleme ve belge yönetimi konularında gelişimine katkı
sağlayabilecek öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türk İnşaat Sektörü, Belge, Belge Yönetimi.
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İş Kazası Konulu Karikatürler: İşverenlerin ve Devletin
Göstergebilimsel Analizi
V. Arslan, S. Ulubeyli

Bülent Ecevit Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zonguldak
volkanarslan@beun.edu.tr, ulubeyli@beun.edu.tr

S. Kıvrak

Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
serkankivrak@anadolu.edu.tr

Özet
Karikatür, toplumun güncel nabzını tutan ve olaylar karşısındaki mevcut algısını ve tarafını
yansıtan önemli bir göstergedir. Bu kapsamda, iş kazası sorununun azaltılmasında, yasal
düzenlemeler yapan devletin ve bu kuralları uygulayan işverenlerin, sorunun taraflarından
ikisi olarak toplum tarafından algılanma biçimleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada
karikatürler aracılığıyla toplumun; işverenlerin ve yetkili kamu kurumlarının iş kazalarındaki
yerini ve sorumluluğunu algılama biçimi ortaya konmuştur. Türkiye’de düzenlenen
Uluslararası İnşaat Kazaları Karikatür Yarışması’nda sergilenen karikatürlerden yedi tanesi
göstergebilimsel çözümleme metoduyla incelenmiştir. Sonuç olarak, Türkiye örneğinde,
işçilerin iş kıyafetleri yerine gündelik kıyafetlerle resmedildikleri görülmüştür. Ayrıca,
Türkiye örneğinde, iş kazalarının sorumlularının bulunmasında yaşanan problemlere dikkat
çekilmiştir. Almanya ve Belçika’da işverenlerin kanunsuz işler yapmaları eleştirilirken,
Estonya örneğinde, işverenlerin işçilerin üzerindeki sorumlulukları konu edilmiştir. Belçika
ve Karadağ örneklerinde, yüksekten düşme konusunun işlenmesi, iki ülkenin farklı
gelişmişlik düzeylerine sahip olmalarına rağmen ortak sorunları paylaşabileceklerini işaret
etmiştir. Hızla gelişmekte olan bir ülke olarak Hindistan’da, üretimin iş sağlığı ve
güvenliğinden önce geldiği anlaşılmaktadır. Son yıllarda önemli inşaat projelerinin
gerçekleştirildiği Özbekistan’da ise, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığı, fakat
denetimden sorumlu kişilerin suiistimalleri ile karşılaşıldığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Karikatür, İşveren, Devlet, Göstergebilim.

148

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının İşe Bağlılığını Etkileyen
Faktörler
G. T. Çelik, S. Aydınlı, E. L. Oral

Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
gtantekin@cu.edu.tr, saydinli@cu.edu.tr, eoral@cukurova.edu.tr

Özet
Bu bildiriye temel teşkil eden çalışmada, Türk inşaat sektörü çalışanlarının işe
bağlılıklarınınaraştırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışan mimar ve inşaat
mühendislerine bir anket çalışması yapılmıştır. Anketten elde edilen verilere açımlayıcı faktör
analizi yapılmış ve analiz sonucunda çalışanların işe bağlı kalmalarını etkileyen 2 faktör
belirlenmiştir. Faktörler “temel etmenler” ve “bireysel etmenler” olmak üzere iki grupta
kümelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk İnşaat Sektörü, İşe Bağlılık, Açımlayıcı Faktör Analizi.
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Üretim Yeteneklerinin Yapı Sektöründe Faaliyet Gösteren
Firmaların Performansına Etkisi
T. Çivici

Balıkesir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Balıkesir
tulay@balikesir.edu.tr

A. E. Karaman

Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
ekaraman@balikesir.edu.tr

Özet
İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinin başında barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olan
yapı üretimi gelmektedir. Kullanıcı istekleriyle başlayan yapı üretim süreci tasarım
aşamasından, yapım ve pazarlama/kontrol aşamasına kadar farklı iş kollarının bir ilişki ağı
çerçevesinde çalışma gerekliliği nedeniyle karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık yapı
beraberinde titizlikle planlanmış bir üretim sürecini gerektirmektedir. Bu çalışmada
kapsamında yapı üretimi planlaması çalışmalarında üretim yeteneklerinin yapı sektöründe
faaliyet gösteren firmaların performansına etkisi incelenmiştir. Üretim yeteneği dört bileşen
ile incelenmiştir; (1) kalite, (2) maliyet, (3) sürekli gelişim, (4) esnek üretim. Firmalarının
üretim yeteneklerinin firma performansına etkisini incelemek üzere literatüre dayalı olarak
kuramsal bir model geliştirilmiş, geliştirilen bu model bir anket çalışmasıyla test edilmiş,
istatistiksel olarak değerlendirilmiş, bulgular yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üretim Yeteneği, Firma Performansı, Yapı Üretimi.

150

3. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 6 – 8 Kasım 2014
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya

Proje Maliyetlerindeki Artışın Süre ve Kaliteye Etkisi
A. E. Karaman

Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
ekaraman@balikesir.edu.tr

T. Çivici

Balıkesir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Balıkesir
tulay@balikesir.edu.tr

Özet
Küresel anlamda inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların en önemli sorunlarından biri
proje maliyetlerindeki artış olmaktadır. Proje maliyetlerindeki öngörülmeyen bu artış,
firmaların maliyet yönetimi ile ilgili yaptıkları çalışmalarda karşılaştıkları birçok önemli
sorunun bir kombinasyonu olarak ortaya çıkmaktadır. Maliyet artışını önlemek için, projedeki
maliyet artışına neden olabilecek problemlerin sürekli değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada, proje maliyetindeki artışın nedenleri yedi başlıkta incelenmiştir: (1) şantiye
yönetimi, (2) tasarım ve dokümantasyon, (3) finansal yönetim, (4) bilgi ve iletişim, (5) insan
kaynakları (işgücü), (6) İnsan harici faktörler, (7) sözleşme ve proje yönetimi. Bu faktörlerin
neden olduğu maliyet artışının, proje süresi ve kalitesi ile olan ilişkisi istatistiksel olarak
analiz edilmiştir ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Projelerinde Maliyet Artışı, İnşaat Proje Süresi, Proje Kalitesi.
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Bulanık Çıkarım Mantığı Kullanılarak Yapı İşlerinde Risk
Değerlendirmesi
A. Çebi

İstanbul İl Özel İdaresi, Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü, İstanbul
aslihansarihan@gmail.com

V. Toğan

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon
togan@ktu.edu.tr

Özet
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmalarının geçmişi 1800’lü yılların son
çeyreğine kadar uzanmaktadır. Bu konudaki en önemli ve en kapsamlı düzenleme 31.06. 2012
tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İSG kanunudur. İSG kanununun temel felsefesini,
işlemelerdeki üretim ya da hizmet süreçlerinin gözden geçirilerek meydana gelebilecek
kazaları öngörme ve kazalara önlem almak oluşturmaktadır. Bu amaçla işletmeler için
proaktif yaklaşım olarak risk değerlendirme çalışması zorunlu hale getirilmiştir. Risk
değerlendirmesini eksiksiz olarak yapan bir firmada yaşanabilecek kazaların önlenmesiyle
işletmenin karşılaşacağı maddi ve manevi kayıplar ortadan kaldırılabilecektir. Risk
değerlendirme sürecinin temel bileşenlerinden biri olan riskin analizinde riskin derecesi
genellik şiddet (Ş) ve olasılık (O) olarak tanımlanan bu iki parametrenin çarpımıyla elde
edilir. Bu çalışmada, şantiyede yürütülen faaliyetlerin risk derecesi meydana gelebilecek bir
kazanın olma ihtimali, kazanın sonucu ve kazanın işletme maliyetlerine etkisinin bileşkesi
olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla risk değerlendirme sürecinde bulanık çıkarım mantığına
dayalı bir model kullanılarak yapı işlerinde uygulaması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, Tehlike, Risk, Risk Değerlendirmesi, Bulanık Mantık.
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EĞİTİM
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İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri
G. Gümüşburun Ayalp

Zirve Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Gaziantep
gldngumusburun@hotmail.com

Özet
Bilgiyi algılama ve işleme biçimi öğrenme stili olarak adlandırılmıştır. Doğumla başlayan ve
hayat boyu devam eden sürecin en önemli parçası olan öğrenme, kişiden kişiye farklılık
göstermektedir. Öğrenme stillerindeki farklılığın, bireylerin başarısına etken olduğu
bilinmektedir. Farklı öğrenme stillerine sahip kişilerin mühendislik eğitimindeki başarısını
arttırmadaki en önemli etken ise, öğrenme stillerindeki farklılıkları keşfederek verilen eğitim
ile bu öğrenme stillerine yönelik yeni eğitim stratejileri geliştirmektir. Bu çalışmada, inşaat
mühendisliği öğrencilerinin kişisel öğrenme stillerini ve bu stiller üzerinde etkili olan
değişkenleri belirlemek amacıyla inşaat mühendisliği öğrencilerinden veri toplanmıştır. Bilgi
toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış ve 227 adet veri toplanmıştır. Toplanan veriler
SPSS 18 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, inşaat mühendisliği
öğrencilerinin öğrenme stilleri ve öğrenme stilleri üzerinde etkili olan değişkenler
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Mühendisliği Eğitimi, Öğrenme Stili, Proje Yönetimi, Yapım
Yönetimi.
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Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı
Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimcilik Eğilimlerini
Belirleyen Faktörler; Çanakkale TBMYO’da Karşılaştırmalı Bir
Araştırma
F. V. Akyön

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Çanakkale
volkanakyon@comu.edu.tr

F. Altınsoy, N. Ş. Karahan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnşaat Bölümü, Çanakkale
faltinsoy@comu.edu.tr, skarahan@comu.edu.tr

Özet
Girişimciliğin günümüzde herkes tarafından yaygın olarak bilinen ve kabul görmüş tanımı ilk
olarak 1755 yılında Fransız asıllı İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapılmıştır.
Cantillon’a göre girişimci, kar elde etmek amacıyla işi organize eden ve işin riskini üstlenen
kişidir. Buna paralel olarak da üniversite öğrenim programlarında girişimcilik ile ilgili dersler
ders programlarına konulmakta ve özellikle üniversite öğrencileri hem eğitilerek hem de
girişimci bir ruh geliştirmeleri için çeşitli aktivitelere yöneltilerek bu yönleri geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Toplumun gereksinim duyduğu veya talep yaratabilecek mal ve hizmetleri
tespit edip, bunları üretme teşebbüsünde bulunabilecek ve bunu yaratıcılıklarıyla
destekleyebilecek bireyler yetiştirmeye çalışan üniversiteler, girişimciliği yaygınlaştırmada
önemli kaynaklar durumuna gelmişlerdir.
Araştırmanın amacı; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında okuyan inşaat
programı öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek, diğer program öğrencileri ile
karşılaştırma, inşaat programında okuyan öğrencilerin çeşitli demografik değişkenlerine göre
istatistiksel olarak farklılıklarını tespit etmektir. Araştırmada, girişimcilik boyutlarının tespit
edilmesi, ve bu boyutların demografik değişkenler ile anlamlı olarak farklılaşıp
farklılaşmadığını ölçmek amacıyla “Doğrulayıcı Faktör Analizi”, “Independent Samples TTest”, “Spearsman’s Rank Order” korelasyon ve “One Way ANOVA” Tek yönlü varyans
analizlerinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü.
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Proje ve Yapım Yönetimi Eğitiminde Örgütsel Davranış ve İnsan
İlişkileri Derslerinin Önemi
E. Kasapoğlu

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
ekasapoglu@iku.edu.tr

Özet
Yapım sektöründe, üretim süreci ürünün özellikleri dolayısıyla çok farklı uzmanlık
alanlarından kişilerin ve ekiplerin bir araya getirilmesi ve çalışması zorunluluğunu
beraberinde getirir. Çalışanların bir kısmı sürekli olmakla birlikte, projeye bağlı olarak
değişen bir örgütsel yapılanmayı gerektirir. Bu süreç bilinen yaklaşımlarla değil, yeni liderlik
ve yönetim yaklaşımlarını beraberinde getirir. Proje ekibinin değişik birimlerden meydana
gelmesi iletişim ve güdülenmeyi zorlaştırıp, anlaşmazlıkların çıkma olasılığını da arttıracaktır.
Bu koşullarda proje yöneticisinin işi de kaçınılmaz olarak zorlaşmaktadır. Yapı projeleri
yönetimi süreci çeşitli biçimlerde yürütülebilir. Bu süreçte proje yöneticisinin yalnızca üretim
sürecinde yer alan ekiplerle değil, mal sahibi ile ilişkilerinde de etkili liderlik yapabilmesi,
doğru ilişkiler kurabilmesinin önemli sonuçları olacaktır. Süreçte görev alan kişilerin,
özellikle yönetici durumunda olup sorumluluk üstlenenlerin, iş koşullarından kaynaklanan
önemli farklılıklar olsa da, özünde her iki sürecinin başarısında insan ilişkilerinin önemi göz
ardı edilemez. Yapım sektöründe çalışıp, sorumluluk üstlenen mimar ve inşaat mühendisleri,
iş yaşamlarında çalışanlarla doğru ilişkiler kurmak durumundadır. Bu çerçevede, bu eğitimin
kapsamında örgütsel davranış ve insan ilişkileri eğitimlerinin verilmesi, bu bilincin
kazandırılması önemlidir. Bu bildiri kapsamında, halen Türkiye’de Proje ve Yapım Yönetimi
eğitimi veren yüksek lisans programlarının eğitim programları ile dünyadan seçilecek
örneklerin karşılaştırılması yapılmış, bu kapsamda, programların geliştirilmesi üzerine yeni
bir öneri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Davranış, İnsan İlişkileri, Mimar, İnşaat Mühendisi, Proje
Yönetimi.
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Eğitimde Kalite Güvencesi ve Yapım Yönetimi Eğitimi
G. Alptekin

İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
g.alptekin@iku.edu.tr

Özet
Yapı üretim sürecinde kalitenin yükseltilmesinde, süreçte rol alan paydaşların niteliklerinin
önemli rolü vardır. Paydaşların donanımları ve yeterlilikleri üzerinde, aldıkları mesleki eğitim
ve edindikleri deneyimler belirleyicidir. Mesleki eğitim konusu, yaşam döngüsü içinde,
çalışanların uzmanlık alanına bağlı olarak meslek formasyonunu kazandıkları ön lisans ya da
lisans seviyesinden başlayarak lisansüstü eğitim ve sonrasında kısa ve uzun süreli çeşitli
programlarla devam eden sürekli mesleki eğitim çerçevesinde ele alınmalıdır.
Yapım üretim sürecinde, yönetim görevi ağırlıklı olarak inşaat mühendisleri ya da mimarlar
tarafından üstlenilmektedir. Yapım yönetiminin başarıyla yerine getirilmesinde, bu hizmeti
veren inşaat mühendisleri ve mimarların yapım yönetimi konusunda aldıkları eğitim ve
sonrasında edindikleri deneyimler etkilidir. Türkiye’de eğitim-öğretim veren üniversitelerde,
yapım yönetimi konusunda lisans düzeyinde özel bir eğitim-öğretim programı olmamakla
birlikte, bu konuda inşaat mühendisliği ve mimarlık eğitim-öğretim programlarında çeşitli
dersler yer almakta, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise alana özgü programlar
bulunmaktadır. Bunun yanında, sürekli mesleki gelişim kapsamında çeşitli sertifika
programları ve uzmanlık eğitimleri mevcuttur.
Eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Kurumların ve
programların akreditasyonu konusunda yapılan çalışmaların yanında, Bologna Süreci
çalışmaları eğitimde kalitenin arttırılması ve kalite güvencesi sağlamaya yönelik çok boyutlu
bir çalışmadır.
Bu çalışmada, lisans düzeyinde, İnşaat Mühendisliği alanında, MÜDEK (Mühendislik Eğitim
Programları Eğitim ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiş beş inşaat
mühendisliği programı ile Mimarlık alanında MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu)
tarafından akredite edilmiş beş mimarlık okulunda uygulanan eğitim-öğretim programlarında,
yapım yönetimi konusuna ayrılan pay incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yapım Yönetimi, Eğitimde Kalite Güvencesi, Akreditasyon.
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Türkiye’de Yapım Yönetimi Eğitimi: Güncel Durum ve Geleceğe
Yönelik Öneriler
B. Özorhon, H. Altun

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
beliz.ozorhon@boun.edu.tr, hasan.altun@boun.edu.tr

Özet
Yapım yönetimi alanında uzman olabilmek için yönetimsel yetenekleri kazanmak, yönetimsel
araçları öğrenmek ve uygulama bilgi ve deneyimine sahip olmak gerekmektedir. Bu tür bilgi
ve beceriler bu alanda alınacak eğitimle büyük ölçüde kazanılabilir. Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de son yıllarda yapım yönetimi eğitiminin önemi artmaktadır. Bu çalışmanın temel
amacı, Türkiye’deki proje ve yapım yönetimi eğitimini verilen dersler doğrultusunda analiz
etmek ve uluslararası eğilimleri göz önünde bulundurarak geleceğe yönelik öneriler
oluşturmaktır. Bu kapsamda toplam 44 üniversitenin inşaat mühendisliği ve mimarlık lisans
ve yüksek lisans programları incelenmiştir. Lisans düzeyinde sınırlı sayıda yapım yönetimi
dersine yer verildiği, ayrıca incelenen üniversitelerin yüzde 35’inde herhangi bir yüksek lisans
dersi bulunmadığı gözlemlenmiştir. Önerilen derslerin mühendislik ekonomisi, proje
yönetimi, yapı işletmesi, iş sağlığı ve güvenliği hukuku ve mevzuatlar ve işçi sağlığı ve iş
güvenliği alanlarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları ışığında, öncelikle
lisans düzeyinde hem zorunlu hem de seçmeli ders sayısının arttırılması ve yüksek lisans
programlarının yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Sektörel ihtiyaçları karşılamak ve güncel
araştırma konularını yansıtabilmek üzere inovasyon, bütünleşik sistemler, sürdürülebilirlik,
tasarım yönetimi, entegrasyon yönetimi ve performans yönetimi gibi konuların müfredatlarda
yer alması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapım Yönetimi, Lisans Eğitimi, Yüksek Lisans Eğitimi, Güncel Konular.
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Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve
idari süreçlerin sistematik ve stratejik yaklaşımlarla yeniden yapılandırılmasını gerektirmektir.
Bu bağlamda, çağdaş yönetim yaklaşımlarını yükseköğretim sistemine uygulama çabaları
göze çarpmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamaları, Maliye Bakanlığı
tarafından koordine edilen iç kontrol çalışmaları, Yükseköğretim Kurulu’nca koordine edilen
Yükseköğretim Kurumları Akademik Değerlendirme Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK)
yönetmeliği ve akreditasyon çalışmaları yükseköğretimde yeniden yapılandırma çabalarının
örnekleridir. Kamu kurumlarındaki süreçlerin iyileştirilmesini amaçlayan ancak yasal ya da
teknik zeminleri farklılaşsa da çoğu zaman iç içe geçerek birbirlerini tamamlayan bu
yaklaşımların eşgüdüm içinde planlanmaması ve yürütülmemesi, kaynakların etkin
kullanılamamasına yol açmaktadır.
Bu çalışmada, yükseköğretim kurumlarında akademik ve idari süreçlerin iyileştirilmesini
hedefleyen yaklaşımların kaynak-etkin, katılımcı ve eşgüdüm içinde yürütülmesini sağlayacak
stratejik bir yönetim yaklaşımı için gerekli teknik altyapı önerilmektedir. Önerilen altyapı,
tüm yönetim fonksiyonlarına hizmet eden, proje-tabanlı, modüler, esnek ve izlenebilen bir
yapıya sahiptir. Bu yazıda, önerilen altyapının İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde kurgulanmasına
ilişkin deneyimler aktarılmaktadır. Bu deneyimlerin, akademik ve idari süreçlerindeki
verimliliği ve kaliteyi arttırmayı amaçlayan diğer yükseköğretim kurumları için de yol
gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akademik Değerlendirme, Kalite Geliştirme, Stratejik Yönetim,
Yükseköğretim.
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