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ÖNSÖZ
1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi’nin hedefi, “yapım yönetimi” alanında çalışan tüm
araştırmacıları bir araya getirerek, araştırma bulgularını paylaşmak ve Türkiye’de bu alanda
yapılan çalışmaları yönlendirecek bir araştırma yol haritasını tüm katılımcıların görüşleri
doğrultusunda oluşturmak olarak belirlenmiştir. Kongre’ye sunulan bildiri sayısının 111’e
ulaşması, Kongre’ye Türkiye’de bu alanda çalışan araştırmacıların büyük bir çoğunluğunun
katılımının sağlandığına işaret etmekte, Kongre düzenleyicilerinin yola çıkış nedeni olan Türkiye
için bir “araştırma yol haritası oluşturma” hedefine doğru önemli bir adımın atılmış olduğunu
göstermektedir. Proje ve Yapım Yönetimi alanında önemli çalışmalara imza atan katılımcılar,
araştırma alanının genişliğini ve disiplinler arası özelliğini ortaya koyan bildirilerle, söz konusu
araştırma alanına değerli katkılarda bulunmuş, bu sayede, ülkemizde farklı araştırma
kurumlarında, üzerinde çalışılan konuların portföyünün çıkarılması mümkün olmuştur.
Kongre’nin, Proje ve Yapım Yönetimi alanına yapmış olduğu önemli katkılardan birinin ise,
sanayide uzun yıllar çalışarak edinilen deneyimler ve inşaat sektörünün öncelikli araştırma
ihtiyaçları doğrultusunda sektörden katılımcıların hazırladığı bildiriler olduğu düşünülmektedir.
Akademisyenlerin hazırlamış olduğu bildirilere ek olarak, 20 civarında bildirinin de, sektör
katılımcıları tarafından hazırlanmış olması, Kongre’nin üniversite-sanayi işbirliğinin
sağlanmasına aracı olma hedefine ulaşıldığına işaret etmektedir. Bunun yan ısıra, yurtdışında
akademik hayatlarına devam etmekte olan değerli Türk araştırmacıların, Kongre’ye bildiriler
sunarak ve konuşmacı olarak destek vermesi Kongre’nin başarısını artırmış, ulusal ölçekte yapılan
akademik tartışmalara yeni boyutlar kazandırmıştır.
Kongre’nin gerçekleştirilmesinde büyük emeği geçen Prof. Dr. David Arditi, Prof. Dr. Sevil
Sarıyıldız ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ile Kongre Düzenleme, Bilim ve
Ödül Değerlendirme Kurullarında görev alan tüm kişilere teşekkürlerimizi sunarız.
Ayrıca, Kongre logosunu tasarlayan Özgü Özkan (İYTE), Kongre bildiriler kitabı kapak sayfasını,
CD kapak ve etiketini tasarlayan Evren Ülkeryıldız (İYTE) ile, Kongre web sayfasının tasarım ve
yönetimini özveri ve sabırla üstlenen M. Emre İlal’e (İYTE) yapmış oldukları katkı ve
desteklerden dolayı teşekkür ederiz.
Son olarak, bu Kongre’nin gerçekleşmesine maddi destek veren 33 adet firma ve kuruluşa,
huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliriz.
Tüm katılımcılara, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongre’sine katılarak, Yapım Yönetimi alanına
yaptıkları bu önemli katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunar, Proje ve Yapım Yönetimi
Kongresi’nin bundan sonraki yıllarda giderek artan katılımcı ve bildiri sayısı ile devam etmesini
dileriz.

Editörler
M. Talat Birgönül
Cenk Budayan
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 29 Eylül- 1 Ekim 2010.
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Özet
Yapım yönetimi yıllar boyunca inşaat sürecinin can alıcı bir bölümü olmuştur. Bu
bildiri yapım mühendisliği ve yönetimi (YMY) alanında yapılan eğitim ve araştırma
çalışmalarını özetlemekte ve bu çalışmaların geleceğine ışık tutmayı denemektedir.
Lisans düzeyinde akredite edilmiş inşaat mühendisliği programı sunan Amerikan
üniversitelerinden sadece birkaçı YMY alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim
sunmaktadır. YMY alanında yüksek lisans eğitimi sunan programlarda öğrencilere
öğretilen bilgiler çoğunlukla, sözleşmeler, proje yönetimi, planlama, malzeme yönetimi,
inşaat teknolojisi ve tez araştırmasını içermektedir. YMY alanındaki yüksek lisans
programlarının içerik bakımından çok farklı olmadığı görülmektedir. Son 25 yılda
YMY eğitimindeki trendlerin görece değişmez olmasına rağmen, programlar arasında
ders farklılıklarının olduğu görülmektedir.
Araştırma çalışmalarına gelince, YMY alanında 50 yıldan fazla süredir yapılan
çalışmalar, inşaat projelerinin maliyetini en aza indirmek için, yönetim ve bilgisayar
bilimlerinin birleştirilerek uygulanmasına odaklanmıştır. Bu sürede ortaya çıkan dört
yeni olgu, YMY araştırmalarını değişik yönde etkilemiştir. Bu olguların etkileri şöyle
özetlenebilir: (1) Binaların ve altyapıların tasarım, planlama, inşaat ve işletme fazlarının
bütünleşmesi, YMY araştırmalarının, yapının tüm ömrünü kapsayacak şekilde
genişletilmesini gerektirmiştir. (2) Bilişim teknolojilerindeki yenilikler ve bilgisayar
tabanlı yönetim uygulamaları BIM, 4D ve 5D gibi yeni teknolojilere hızlı adaptasyon
gerektirmiştir. (3) İnşaat endüstrisinin hızlı bir şekilde globalleşmesi projelerde yeni bir
yönetim yapısı ve rekabet stratejisi gerektirmiştir. Böylece, değişik ülkelerden gelen
katılımcıların değerlerinin, yasalarının, kurallarının ve çalışma alışkanlıklarının ortaya
çıkardığı sorunları aşmak gerekmiştir. (4) Sürdürülebilirlik konusunda küresel
bilinçlenme ve ihtiyaç artmıştır. Yapıların geliştirilmesinde sürdürülebilirliğin öne
çıkması için yeni uygulamalar, metotlar ve araçlar gerekmiştir.
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Eğitim programlarının ve araştırma çalışmalarının endüstrideki beklentiler ile
eşleştirilebilmesi eğitimciler ile sektör çalışanlarının arasındaki ilişkinin yakınlığına ve
diyalogun sağlığına bağlıdır.
Anahtar Kelimeler: Yapım Yönetimi, YMY Eğitimi, Lisansüstü Programları, YMY
Araştırmaları.

Giriş
İnşaat endüstrisi sosyo-ekonomik gelişimde, çevresel konularda ve yaşam kalitesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde inşaat, 10 milyon kişiye
işveren milyarlarca dolarlık bir yatırım demektir (Russell ve diğerleri, 2007). YMY
eğitiminin tarihi birleşik devletlerde ekonomik bir güç olan inşaat endüstrisini yakından
izlemiştir (Chinowsky, 2003; Chinowsky ve Diekmann, 2004).
Birçok yıl boyunca, inşaat projeleri herhangi bir eğitim almamış ustalar veya iş başında
deneyim kazanmış mühendisler tarafından yönetilmiştir (Oglesby, 1990; Atalah ve
Muchemedzi, 2006; Levitt, 2007). Ancak, projelerin amaçlarının ve boyutlarının
zamanla büyümesi, proje yönetiminde daha fazla uzmanlık gerektirmiştir. İnşaat
projelerinin karmaşıklığı, proje yönetimindeki gelişmeler, bilgisayar teknolojisindeki
yenilikler, inşaat makinelerinin modernleşmesi ve yeni teknolojilerin ve endüstrilerin
gelişmesi yapım yönetimi hakkında bilgi sahibi, iyi eğitilmiş ve iyi yetiştirilmiş yapım
yöneticilerine olan ihtiyacı arttırmıştır (Atalah ve Muchemedzi, 2006).
Lisans veya lisansüstü düzeyde proje yönetimi eğitimi almış kişilere olan ihtiyacın fark
edilmesiyle, 1950’lerin sonu ve 1960’ların başlangıcında Birleşik Devletler ’deki birkaç
inşaat mühendisliği bölümlünde YMY programları geliştirilmiştir (Oglesby, 1990;
Chinowsky ve Diekmann, 2004; Willenbrock ve Thomas Jr., 2007; Tucker, 2007;
Levitt, 2007). YMY eğitimi inşaat mühendisliğinin temelleri üzerine kurulmuştur.
Birçok YMY programında, öğrenciler inşaat teknolojileri, yönetim felsefesi, araştırma
ve uygulama konularında eğitilmekte ve buna ek olarak adaylara başarılı bir inşaat
yönetimi için gerekli olan kabiliyetler sunulmaktadır (Russell ve diğerleri, 2007).
1970’lerin sonu ve 1990’ların ortalarına kadar olan dönemde lisansüstü YMY
programlarının sayısında patlama (Atalah ve Muchemedzi, 2006) ve YMY
araştırmalarının sayısında, derinliğinde ve kalitesinde büyük bir artış görülmüştür
(Levitt, 2007). Bu değişim son birkaç yılda YMY’nin iş etiği (King ve diğerleri 2008),
liderlik (Riley ve diğerleri, 2008), araştırma (Levitt, 2007; Halpin, 2007), tecrübeye
dayanan eğitim (Lee ve diğerleri, 2008; Rojas ve Dossick, 2008) ve planlamanın
karşılaştırmalı eğitimi (Galloway, 2006) gibi değişik alanlarda yayınlanan birçok
makale ile doruk noktasına ulaşmıştır.
İnşaat mühendisleri için yönetim eğitiminin gerekliliği konusunda görüş birliği
oluşmuştur. Anket çalışmaları inşaat yöneticilerinin sadece üretim ve inşaa edilen
yapıların bakımı gibi teknik uzmanlık gerektiren konularla değil, aynı zamanda ticaret,
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finans, muhasebe, insan kaynakları, sözleşme hukuku ve ekonomik ve çevresel
analizleri de içeren yönetim ile ilgili konularda da uzmanlaşması gerektiğini
göstermiştir (Atalah ve Muchemedzi, 2006; Russell ve diğerleri, 2007). Buna karşın,
ortada YMY eğitimi hakkında hatırı sayılır derecede fikir ayrılıkları süregelmektedir.
Bazı uygulayıcılar YMY konusunda bir eğitimin gerekli olmadığına ve YMY eğitiminin
sahada verilebileceğine inanmaktadır. Bazı uygulayıcılar ise yönetimsel, girişimci,
profesyonel, ve kişisel yeteneklerin tanıtılması ve lisans eğitimi derslerine eklenmesi
gerektiğine inanmaktadır. Aynı zamanda, başkaları da YMY eğitiminin mühendislik
veya mimarlık eğitimi almış kişilere, lisansüstü seviyesinde verilmesi gerektiğine
inanmaktadır (Oglesby, 1982; Oglesby, 1990; Tatum, 1987; Fondahl, 1991; Popescu,
1987; Atalah ve Muchemedzi, 2006).
Mühendislik ve mimarlık eğitimi gören birçok profesyonel sadece teknik alanlarda iş
bulma şanslarını artırmak yerine, YMY alanında lisansüstü derece veren birçok farklı
programa kayıt olmaktadırlar (Atalah ve Muchemedzi, 2006). Bazı YMY lisansüstü
programları müteahhitlik ve tasarım yapan kuruluşlarda çalışabilecek kalifiye
profesyoneller yetiştirmek için tasarlanmışsa da, bazıları da bankacılık, sigorta ve
finansal servislerde bir kariyer çizgisi izleyen kişilere hitap etmektedir (Arditi, 2006).
Bazı programlar öğrencileri gerçek uygulamaya hazırlarken, bazıları da öğrencileri ileri
düzey çalışmalara ya da araştırmacı kariyerlerine hazırlamaktadır. Bazı programlar
endüstrinin ihtiyaçlarına cevap olarak planlandıysa da, bazıları da öğretim üyelerinin
ilgilendiği alanlar yönünde dersler sunmaktadır. Benzer isimlere ve içeriklere sahip olan
bu programların arasındaki farkı belirlemek zordur. YMY alanında lisansüstü eğitim
almak isteyen adaylar ve olası işverenler, bu programlar arasındaki farklara dikkat
etmelidirler.
Başarılı YMY programları sunan üniversiteler, sadece eğitim değil, aynı zamanda
araştırma da yapan uzman öğretim üyelerini bünyelerinde toplamışlardır. Bu
üniversitelerdeki öğretim üyelerinin terfileri verdikleri eğitimin kalitesine ve yaptıkları
araştırmaların etkinliğine bağlıdır. Yapım yönetimi uygulamalı bir alandır ve YMY ’ye
konusundaki araştırmalar “uygulamalı araştırma” olarak sınıflandırılır. Araştırmaya
destek sağlayan dış kuruluşlar genelde sadece “temel araştırma”ya destek
sağladıklarından, YMY ’ye yönelik araştırma ancak nadiren desteklenir. Buna rağmen,
bu üniversitelerde yapı, geoteknik, çevre ve ulaştırma mühendisliği dalları için
uygulanan terfi standartları YMY dalında görev yapan öğretim elemanlarına da aynen
uygulanır. Bu engellere rağmen, YMY dalında görev yapan öğretim üyeleri
üniversitelerinde yükselebilmiş ve pratiğe önemli etkisi olan değerli araştırmalar
yapabilmişlerdir. Araştırma konuları iyi anlaşılmalı ve YMY uygulamasını geliştirmeye
doğru yönlendirilmelidir.
Bu bildiri YMY’deki mevcut ve gelecek eğitim ve araştırma aktivitelerini
tartışmaktadır.
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YMY Eğitimi
ABET akreditasyonuna sahip inşaat mühendisliği bölümleri tarafından sunulan
lisansüstü YMY programları Internet’teki sitelerine ulaşılarak ve ilgili YMY derslerinin
içerikleri indirilerek Arditi ve Polat (2010) tarafından incelenmiştir. Bu programlarda
verilen dersler Arditi (1984) tarafından şu on bir kategori altında sınıflandırılmıştır:
sözleşmeler/yasal konular, proje yönetimi, planlama ve kontrol, ekipman ve metotlar,
yapım teknolojisi, YMY ’de araştırma, sistem optimizasyonu/istatistik, maliyet
tahmini/kontrolü, bilgisayar uygulamaları, ekonomik karar analizi, ve gayrimenkul
yönetimi.
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)’e göre, 2008’de Birleşik
Devletler’de akredite edilmiş 221 lisans düzeyinde inşaat mühendisliği programı vardır
(www.abet.org). Bu 221 inşaat mühendisliği programından sadece 174 tanesi lisansüstü
program sunmaktadır. Bu eğitim kurumlarının web-sitelerine ulaşıldığında sadece 44
adet lisansüstü YMY programı olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, akreditasyona
sahip lisans düzeyinde inşaat mühendisliği eğitimi sunan Amerikan üniversitelerinin
sadece %20’si lisansüstü düzeyinde YMY eğitimi vermektedir. Eğer sadece lisansüstü
inşaat mühendisliği programlarına bakılırsa, bunların sadece dörtte birinin YMY
programları içerdiği görülmektedir.
YMY alanında lisansüstü program sunan 41 inşaat mühendisliği bölümünde toplam 513
lisansüstü ders sunulmaktadır. Okul başına düsen ders sayısı, bir okulda minimum 6
diğerinde de maksimum 30 olmak üzere ortalama 12.51’dir.
Sunulan YMY Derslerinin Sıklığı
Okulların büyük çoğunluğu (>60%), sözleşmeler/yasal konular, proje yönetimi,
ekipman yönetimi, yapım teknolojisi, ve YMY araştırması ağırlıklı konuları içeren bir
ya da iki ders vermektedir. Bu altı kategoride belirtilen dersler YMY programlarında
verilen bütün derslerin %77’sini oluşturmaktadır.
Sözleşmeler/yasal konular, inşaat projelerine dahil olan birçok tarafın (işveren,
tasarımcı, müteahhit, taşeronlar, mali kuruluşlar, sigortacılar vb.) hakları ve
sorumluluklarını belirleyen temel bir konudur. İnşaat endüstrisi proje tabanlı bir iş
olduğundan proje yönetimi oldukça önemlidir. Zaman yönetimi genelde inşaat
sözleşmesinin önemli bir parçasını oluşturduğu için, planlama da proje yönetiminin en
önemli parçasıdır. İnşaat ekipmanlarının yönetimi ve farklı yapım teknolojileri de YMY
’nin önemli bir parçasıdır. Bu beş ana kategori inşaat mühendisliği lisans müfredatında
genelde ihmal edilmektedir. İhmalin arkasındaki temel neden ise bu bilgilerin uygulama
deneyiminde edinilebileceği kanısıdır. Ancak araştırılan birçok okulun bu inanışa karşı
oldukları anlaşılmaktadır çünkü bu okullar lisansüstü YMY programlarında ilgili dersler
açmaktadırlar. Şaşırtıcı olan bulgu ise YMY araştırmalarının bu kategoriler arasında
oldukça yüksek bir sırada bulunmasıdır. Tezsiz lisansüstü programlarının yaygın olduğu
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bir alanda birçok araştırma tabanlı dersin sunulmasına rağmen, sadece birkaç öğrencinin
bu derslerden faydalandıkları tahmin edilmektedir.
Birkaç YMY programı (<60%), sistem optimizasyonu, metraj ve maliyet hesaplaması,
bilgisayar uygulamaları, ekonomik analiz ve gayrimenkul yönetimi gibi dersler
sunmaktadır. Sistem optimizasyonu/istatistik derslerinin YMY programlarında %59 gibi
düşük bir oranda verilmesinin açıklaması, sistem optimizasyonunun pratik açıdan proje
yöneticileri için daha az uygulanabilir olması (daha çok tasarım ekibi için geçerlidir) ve
benzer derslerin yönetim bilimleri, yöneylem araştırması, endüstri mühendisliği ve
matematik gibi bölümlerde verilmesi olarak açıklanabilir.
Maliyet tabanlı derslerin sadece birkaç YMY programı tarafından (59%) verilmesi
oldukça şaşırtıcıdır. Birleşik Devletler’de, inşaat mühendisleri verilen planlardan metrajı
hazırlamak, birim fiyatları ve teklif fiyatlarını hazırlamak zorundadırlar. Bu, her inşaat
mühendisinin ve proje yöneticisinin yaptığı işin bir parçası olduğu için, YMY
programlarının maliyet hesaplaması/maliyet kontrolü gibi dersler vermesi olağandır.
Lisansüstü YMY programlarında bu derslerin yokluğu, inşaat mühendisliği lisans
eğitiminde verilen benzer derslerin tekrarlanmasını engellemek olarak açıklanabilir ki
bu çalışmada 41 okulun %93’ü bu durumdadır.
YMY programlarının sadece %56’sı bilgisayar uygulamalarında bir veya daha fazla
ders sunmaktadır. Görece az sayıdaki YMY programının bilgisayar uygulamalarında
dersler sunması, bu uygulamaların yaygın olmadığının göstergesi değildir. Tam tersine,
bilgisayar uygulamaları diğer derslerin içinde yer almaktadır.
Sadece birkaç YMY programının (%29) ekonomik karar analizi dersi vermesinin
nedenleri, birçok lisans programında mühendislik ekonomisi derslerinin bulunması ve
ekonomik analiz metotlarının bir önceki paragrafta değinilen sistem analizi derslerinin
müfredatının bir parçası olmasındandır. Gayrimenkul yönetimi bir uzmanlık alanı
olduğu için az sayıda okul tarafından sunulması (%10) şaşırtıcı olmamıştır.
Verilen YMY Derslerinin Yoğunluğu
Çalışmada toplanan veriler birçok YMY programının daha çok yapım teknolojisi, proje
yönetimi, YMY araştırmaları ve sözleşmeler/yasal konular gibi aktif kategorilerde
birden fazla ders sunduğunu göstermektedir. Bu sonuç yapım teknolojisinin kamu
çalışmaları, konut, ticari, endüstriyel ve eğlence yeri inşaatları gibi geniş bir inşaat
alanını kapsadığından ve inşaat süresi boyunca değişik metotların kullanılmasından
dolayı kolaylıkla açıklanabilir. Aynı sebep, derslerin daha çok planlama, organizasyon,
liderlik, kontrol, iletişim ve karar verme ve organizasyon yapıları gibi proje yönetiminin
temel fonksiyonlarına olan ilgiden dolayı geçerlidir (PMBoK 2004).
Metraj, ekonomik analiz ve bilgisayar uygulamaları kategorilerindeki derslerin YMY
programlarında ortalama sadece bir dersle temsil edilmeleri biraz şaşırtıcıdır. Bunun
nedeni bu derslerin çoğunlukla lisans seviyesinde sunulmasıdır.
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Tarihsel Akım
1982 (Arditi 1984), 1996 (Arditi 2006), ve 2008’de (Arditi ve Polat 2008) yapılan üç
anket bu çalışmada karşılaştırılmıştır. 1982 ve 1996’da olduğu gibi, sözleşmeler/yasalar
konusundaki dersler, sadece ihtiyaç yüzünden değil, aynı zamanda bu konuda
uzmanlaşmış birçok akademisyenin varlığından dolayı YMY programlarının öncelik
listelerinin en başında olmuştur. Sıralamadaki en şaşırtıcı değişimler proje yönetimi ve
maliyet hesaplaması alanlarındadır. 1982 ve 1996’ya nazaran 2008 yılında maliyet
hesaplaması sıralamada düşerken, proje yönetimi yükselmiştir. Proje yönetimi
kategorisine giren dersler diğer endüstrilerde ele alınan yönetim metotlarını da kapsar
(örneğin kalite yönetimi, risk yönetimi, talep zinciri yönetimi), ancak bu metotlar yıllar
boyunca inşaat endüstrisine başarılı bir şekilde adapte edilmişlerdir. Diğer taraftan,
metraj/maliyet dersinin sıralamada düşmesinin nedeni bu dersin lisans düzeyinde
düzenli olarak işlenmesindendir. Geri kalan alanlarda değişikliklerin minimum düzeyde
görünmesi, 1982 den bu yana geçen 26 yıl içinde geliştirilen birçok yeni teknolojinin ve
uygulamanın YMY derslerine yansımadığını gösterir.
Sonuçlar
Lisansüstü YMY programları mimar ve mühendisleri inşaat endüstrisine hazırlar. YMY
alanında lisansüstü derecesine sahip profesyonellere işveren kuruluşlar içinde inşaat
firmaları, proje yönetimi firmaları, inşaat sahipleri ve bankalar, sigorta firmaları gibi
değişik kurumlar vardır. YMY alanında lisansüstü eğitim veren okulların görevi bu
işverenler tarafından sağlanacak işlerde etkili bir şekilde çalışabilecek profesyonelleri
eğitmektir. Bundan dolayı YMY programları, (1) müfredatı gerekli ölçüde öğretebilecek
nitelikli akademisyenleri bünyesine alarak, (2) dersleri verecek akademisyenlerin
endüstri ve akademik tecrübelerini iyi ayarlayarak ve (3) endüstri ve öğrencilere değerli
araştırma ve geliştirme aktiviteleri hazırlayarak, ders içeriklerini işverenlerin taleplerine
göre ayarlamalıdır.
Dinamik bir lisansüstü YMY programı için ders seçeneklerinin ve buna bağlı olarak
akademik kadro ve araştırma aktivitelerinin periyodik olarak düzenlenmesi gereklidir.
Bu düzenlemeler (1) YMY programından mezun olan öğrencilere ve muhtemel
işverenlere anket uygulayarak, (2) endüstrinin ileri gelenlerinden oluşan bir danışma
kurulu oluşturarak ve (3) akreditasyon örgütleri, (Accreditation Board for Engineering
and Technology (ABET), Associated Schools of Construction (ASC) vb.), profesyonel
kuruluşlar (American Society of Civil Engineers (ASCE), American Institute of
Architects (AIA), Construction Management Association of America (CMAA), Project
Management Institute (PMI), Association for the Advancement of Cost Engineering
International (AACEI), vb.), ve meslek kuruluşları (Associated General Contractors of
America (AGC), National Association of House Builders (NAHB), vb.) ile işbirliği
sağlayarak yapılabilir.
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YMY Araştırması
Bu bölümde YMY araştırma ve geliştirme çalışmalarının son 60 yıldaki geçmişi, şu
anki yeri ve nereye yönelmesi gerektiği tartışılacaktır. İlk olarak tarihsel geçmiş
hakkındaki görüşler sunulacaktır. Bu bölümün ön kısmının hazırlanmasında büyük
ölçüde Levitt’in (2007) bu konuyu tartıştığı makalesinden yararlanılmıştır.
Tarihsel Geçmiş
1955-1975 dönemlerinde, birçok önde gelen YMY araştırmacısı uygulamalı matematik
kullanarak ileri CPM diyagramları ve hesaplamaları geliştirilmişlerdir. Bazı
araştırmacılar inşaat sahalarını modellemek ve optimize etmek için, endüstri
mühendisliğinden bazı teknikleri uyarlamışlar ve kullanmışlardır. Başka araştırmacılar
ise, istatistiksel metotlar kullanarak ihalelerin modellemesini ve optimizasyonunu
incelemişler ve en iyi teklifin nasıl yapılacağını araştırmışlardır. 1950 ve 1960’lar
boyunca YMY araştırmacıları CPM hesaplamalarını başarılı bir şekilde yapan
bilgisayarlı analiz araçlarının geliştirilmesine önayak olmuşlardır. Bazı araştırmacılar
inşaat makineleri filolarının hareketlerini ve diğer inşaat saha uygulamalarını analize ve
optimize etmek için, Monte Carlo simülasyon tekniklerini kullanarak bazı istatistiksel
simülasyon modelleri geliştirmeye başlamışlardır. 1970’lerin başında, birçok
araştırmacı inşaat çalışanlarının morali ve inşaat sahalarında iş güvenliğinin
geliştirilmesi gibi konuların ilkelerini anlamak için sosyal bilimlere başvurmaya
başlamışlardır. Böylece 1950 ve 1975 yılları arasında, YMY alanında önemli
sayılabilecek bir araştırma tabanı yaratılmış ve YMY araştırması alanında önemli bir
ilerleme kaydedilmiştir.
1970’li yılların ortalarından 1990’lı yılların ortalarına kadar olan zamanda, YMY
araştırmalarında göze batacak derinlikte ve kalitede bir artış görülmüştür. ASCE’nin
Journal of Construction Engineering and Management dergisi bu araştırmaların
gelişmesinde ve yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Birçok kuruluş uygulanan
araştırmalara destek ödülleri sağlamaya başlamıştır. Araştırmacılar sözleşmelerde risk
dağılımı ve tekliflendirme teorisi gibi risk analiz problemlerine matematik ve olasılık
teorisi uygulayarak yeni yollar bulmaya devam etmişlerdir. YMY araştırmacıları ileri
sosyal bilimler kuramları kullanarak inşaat sektöründe yenilik, yönetim bilimleri, örgüt
tasarımı, ve proje tabanlı endüstrilerde stratejiler konularında büyük mesafe kat
etmişlerdir.
1980’lerin sonundan başlayarak, araştırmacıların bilgisayar destekli tasarım araçları,
veri tabanları ve yapay zeka uygulamalarını birleştiren paylaşımcı bir ortama
katılımları, YMY araştırmacılarına inşaatın planlanması ve yürütülmesi için yeni tür
akıllı görsel araçlar geliştirme şansını vermiştir. Araştırmacılar, güvenlik
değerlendirmesi, ve otomatik bina tasarım kodu yorumlaması yapan eksper sistemler
içeren geniş yelpazeli birçok ileri sistem prototipi geliştirmişlerdir. 1980’lerde
başlayarak, dünyadaki birçok araştırma gurubu kazı çalışmalarından proje
organizasyonlarına kadar değişik karar mekanizmalarını desteklemek için az çaba
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gerektiren genetik algoritmalar ve genetik programlama gibi “evrimsel programlama”
yaklaşımları, gelişen sinir ağı analizi tekniğini içeren otomatik model algılama gibi
uygulamalar için bilgisayar kullanımını arttırmışlardır.
1980’lerin sonlarına doğru, YMY araştırmacıları ASCE Journal of Construction
Engineering and Management gibi iyi tanınan dergilerde ve Computer-Aided Civil and
Infrastructure Engineering gibi bazı yeni dergilerde bolca yayın yapmışlardır. YMY
alanı olgunlaştıkça, araştırmacılar bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler ve yönetim
bilimleri alanındaki bilim adamlarıyla düzenli olarak işbirliği içinde olmuşlardır. Çeşitli
alanlardaki bilim adamlarıyla yapılan bu tür bir işbirliği YMY araştırmalarının kalitesini
ve önemini arttırmış, ve YMY araştırmacılarının 1980’lerin ortalarından başlayarak
birçok üniversitenin değişik bölümlerinde göreve gelmelerini sağlamıştır.
YMY alanındaki araştırmalarda son 10-15 yıldaki belki de en önemli etki,
bilgisayarların “otomatik hesaplayıcıdan” “iletişim aracına” dönüşümü olmuştur. Web
tabanlı sistemlerin sağladığı veri paylaşımı, hızlı ve ucuz donanım ve iletişim imkanları,
işbirliği içinde oluşturulan proje yönetimi araştırmalarını teşvik etmiştir. İnşaat gibi
dağınık bir organizasyon düzenine sahip bir endüstride bu araştırma alanı, üretimin,
uygulamaların ve organizasyonun verimi, güvenliği ve kalitesinde sıra dışı olanaklar
sağlamıştır. Son on yıl boyunca, birçok YMY araştırmacısı, sektörün üretimini ve
uygulamalarını desteklemek için, yeni algılayıcılar ve algılayıcı ağları ile otomasyon ve
optimizasyon uygulamaları üzerine araştırma çalışmalarına başlamıştır. Örneğin,
gelişmiş yarı ileticiler teknolojisi ve daha da yeni olan “nanoteknoloji” sayesinde
algılayıcıların boyutlarının ve daha da önemlisi maliyetlerinin düşürülmesiyle,
araştırmacılar ivme ölçerleri, küresel konumlandırma sistemleri ve radyo frekansı
tanımlama cihazları (RFID) gibi elektronik haberleşme uygulamaları keşfetmişlerdir.
Bu yeniliklerin keşfi, binaları ve altyapıları tamamıyla otomatikleştirerek değişik
durumlarda fonksiyonlarını ve davranışlarını kendi kendilerine ayarlayabilecek duruma
getirecektir.
Son on yıl aynı zamanda inşaat uygulamalarının optimizasyonu ve otomatikleştirilmesi
üzerine yeni araştırmalara da şahit olmuştur. Bina sistemlerinin görsel olarak
modellenmesi, planlanan aktiviteler ve örgütsel sorumluluklar, 4D/5D/nD gibi araçların
araştırılmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Bu yeni görsel planlama ve yönetim araçları inşaat
sektörünü yeni bir yöne kaydırmaktadır. Bu sunumların görsel olması, proje
katılımcılarının dil, kültür ve profesyonel alışkanlık engellerini ortadan kaldırmıştır.
Ayni zamanda, bu modellerin ve simülasyonların, geçerlilikleri onaylanmış tahminler
yapabilmesi, üretimi ve bakımı yapılacak yapılara alternatif tasarım yaklaşımları
getirebilmesi, bu modelleri oldukça kullanışlı yapmıştır.
Gelecek Yıllardaki YMY Araştırmalarına Bakış
YMY araştırmalarının ilk 50-60 yılında en göze batan şey, yapıların yaşam döngüsünde
sadece bir aşamaya –inşaat aşamasına- önceki ve sonraki aşamalarda ne olduğu dikkate
alınmadan odaklanmış olmasıdır. Bunun sonucunda ise, yatırım maliyetleri düşük ancak
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yaşam döngüsü boyunca ekonomik ölçüleri zayıf olan, çevresel ve sosyal etkilerine
değinilmemiş binaların nasıl üretileceği konusunda bir takım görüşler oluşmuştur. YMY
araştırmacıları sürdürülebilirlik ile ilgili kaygılara değinmeye başlamalıdır. Bu tür
araştırmalar, inşaatın ilk maliyetinden çok kalitesi konusundaki ölçülere odaklanmalıdır.
YMY alanı artık, inşaat ve çevre mühendisleri, akreditasyon kuruluşları ve tüm
eyaletlerdeki mühendislik lisans komisyonları tarafından “gerçek bir uzmanlık alanı”
olarak görülmektedir. YMY alanında görev yapan profesyoneller ve akademisyenler
düzenli olarak ASCE’de liderlik pozisyonlarına seçilmektedir. YMY, profesyonel
mühendislik (PE) sınavlarında artık kendi bölümüne sahiptir. Ayrıca, YMY araştırması
mühendislik fakülteleri ve üniversite yönetimleri tarafından gerçek bir “mühendislik
bilimi” olarak görülmektedir. YMY öğretim üyeleri düzenli olarak terfi etmekte ve önde
gelen araştırma üniversiteleri tarafından işe alınmakta ve üniversite yönetiminin en
yüksek seviyelerine kadar yükselebilmektedirler. YMY alanı birinci derece dergilere,
konferanslara ve kurumlara ve hatta prestijli araştırma ödüllerine sahiptir. Şu anda şu
soru sorulmalıdır: “Gelecek yıllardaki YMY araştırmalarına rehberlik edecek vizyon ne
olmalıdır?”
ASCE tarafından yayınlanan “2025’de İnşaat Mühendisliğinin Vizyonu” adlı rapora
göre, 2025 yılındaki inşaat mühendisi, (1) inşaat ortamının planlamacısı, tasarımcısı,
inşaatçısı ve işletmecisidir; (2) tabii kaynakların ve doğal çevrenin bekçisidir; (3) özel,
kamusal ve akademik sektörlerdeki yenilikçi ve birleştirici fikir ve teknolojilerin
üreticisidir; (4) doğal afetler, kazalar ve diğer tehlikelerden kaynaklanan risk ve
belirsizliklerin yöneticisidir ve (5) kamuoyu oluşturan tartışma ve kararlarda liderdir.
Bu görevleri verimli, bütünleşik ve etik hizmetle yerine getirir. YMY profesyonelleri
tarafından uygulanan fonksiyonların, inşaat mühendislerinin görev ve sorumluluklarının
büyük çoğunluğunu kapsadığı gözlemlenebilir. Bu bölümdeki irdelemeye göre YMY
araştırmasının gelecekteki vizyonu şunları kapsar:
•
•
•
•
•

Projede rol alan kuruluşların daha uygun anlaşmalar yapabileceği bütünleşik
bir üretim
Yönetim metotlarındaki yenilik ve teknolojilere adaptasyon
Karar verirken yaşam döngüsü maliyetlerinin göz önüne alınması
Küresel uygulamalara karşı bilinçlenme ve adaptasyon
Sürdürülebilir bina ve altyapıların ön planda tutulması

Gelecek yıllardaki asıl mücadele, inşa edilen tüm yapıların yaşam döngüleri boyunca
ekonomik, çevresel ve sosyal değerlerini maksimize etmeye yönelik araştırmalar
gerçekleştirmektir. Aynı zamanda ortada, ileri teknolojilere, yaşam döngüsü
maliyetlerine, küreselleşmeye ve sürdürülebilirliğe odaklanmış, yetki sahibi YMY
uzmanları yetiştirmek gibi, eğitimsel bir görev de vardır.
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Sonuçlar
Proje teslim sistemine ve sözleşme tipine bakılmaksızın, yönetim boyutunun gerekliliği
(örneğin, maliyet hesapları, planlama, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları
yönetimi, sözleşme hukuku, ekonomik ve çevresel analizler vb.) uygulamacılar ve
eğitimciler tarafından geç de olsa fark edilmiştir.
Eğitim
Lisans diploması inşaat mühendisliği veya mimarlık olan birçok profesyonel, teknik
alanların ötesindeki pozisyonlarda iş şanslarını genişletmek için YMY alanındaki
lisansüstü programlarına kayıt olmaktadırlar. Bunlar YMY alanındaki program
çeşitliliğine dikkat etmelidirler.
YMY alanındaki yüksek lisans programlarının içeriği programdan programa farklılık
göstermektedir. Sistem optimizasyonu, maliyet hesaplaması, bilgisayar uygulamaları,
ekonomik analiz ve gayrimenkul yönetimi gibi derslerin az sayıda program tarafından
sunulmasının geçerli açıklamaları var gibi görünmektedir (örneğin, başka bölümlerin
verdiği dersler, lisans düzeyinde sunulan dersler, diğer derslerde ele alınan materyaller).
1982, 1996 ve 2008’de bu tür programlarda sunulan dersler karşılaştırıldığında, yıllar
arasında pek büyük farklılıklar olmadığı gözlenmektedir. YMY programlarındaki içerik
ve değişimler bu yıllarda görece sabit olmasına rağmen, çeşitli programlar tarafından
sunulan derslerin yoğunluğunda bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. Bazı YMY
programlarının sunduğu dersler diğer YMY programlarındaki derslerden oldukça
farklıdır. Bu farklılığın ne kadarının endüstrinin değişen ihtiyaçlarına cevap verdiği, ne
kadarının da öğretim kadrosundaki kişilerin uzmanlaşma alanlarına bağlı olduğu tam net
değildir.
Araştırma
YMY alanının üniversite seviyesinde bir program ve disiplin olarak kabul edilmesi
araştırma ve bilimsel çalışmaların yayınlanmasına bağlıdır. Araştırma, ilgili alanda bilgi
birikimi sağlar. Araştırma sonuçları yayınlanmalı ve meslektaşlar tarafından
onaylanmalıdır. Bu uygulama üniversite seviyesindeki bir programın bilimsel doğasını
oluşturur. Uygulama aşağıdaki gibi tanımlanabilir (Halpin, 2007):
•
•
•
•

Sağlam bir YMY programı kurmak için, kadrolu öğretim elemanına ihtiyaç
vardır;
Öğretim elemanının kalıcı bir kadroya atanması için, kaliteli ve bilimsel
araştırma yapabildiğini kanıtlaması gerekir;
Araştırmanın kaliteli ve bilimsel olduğunu kanıtlamak için, öğretim elemanının
bu çalışmayı düzgün bir dergide yayınlaması gerekir; ve
Araştırma ve yayın yapmak için, disiplinin araştırma tabanlı olması gerekir.
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Araştırma faaliyetleri başarılı olmadığı takdirde, YMY programları teknoloji tabanlı
programların seviyesine düşecektir ve geçmiş 60 yılın başarıları silinecektir. Neyse ki,
YMY alanında seçkin araştırmalar yapan birçok öğretim elemanı ve öğrenci vardır. Son
60 yıl boyunca, YMY programlarından mezun olan ve başarılı araştırmalar yapan
doktora öğrencisi sayısı artmıştır.
Yüksek kalitedeki araştırmalar YMY’yi bir uzmanlık alanı ve üniversite seviyesinde bir
disiplin olarak kabul edilmeye götüren ana etkendir. YMY alanının 1950’lerdeki
başlangıcı göz önünde bulundurulduğunda, endüstri ve akademinin YMY programlarına
bugün gösterdiği saygı büyük bir başarıdır. Bu canlılığı korumak için, inşaat
endüstrisine verim ve fayda sağlamaya çalışan YMY araştırmacılarına endüstrinin ve
devletin destek vermesi gerekmektedir.
Sonuç
YMY, hak ettiği uzmanlık alanını sağlamak için zorlu bir 60 yıl kat etmiştir. Bu durum,
inşaat mühendislerine ve mimarlara bu alanda başarılı olmaları için gerekli bilgiyi ve
donanımı veren üniversite seviyesinde mükemmel programlar, bu alanda bilimsel
araştırmalar yapan değerli akademisyenler, ve bu faaliyetlere destek çıkan özel ve kamu
kaynakları sayesinde gelişmiştir. YMY’nin geleceği, işverenlerin değişik akademik
programlar arasındaki farklara dikkat etmesine; akademik yöneticilerin YMY
programlarını endüstri ihtiyaçları yönünde tasarlamalarına ve araştırmacıların
bütünleşik proje iletimi, yaşam döngüsü maliyeti, küresel uygulamalar, teknolojik
yenilikler ve sürdürülebilirlik gibi konulara odaklanmış araştırmalar yapmalarına
bağlıdır.
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Özet
Tarihte ve günümüzde, genelde bilim ve teknoloji dalındaki gelişmeler doğrudan ya da
dolaylı yoldan yapı sektörünü etkilemiştir. Yapı sektörü dışındaki dallarda gelişen
teknolojiler, insan davranışını etkileyerek uzun vadede kültürel değişikliklere yol
açmaktadır. Yaşadığımız çevre, yerleşim bölgeleri, şehirler ve binalar, kültürün önemli
bir parçası olarak, bir döngü içerisinde insanların davranış biçimlerini
yönlendirmektedirler. Son yıllarda hızla gelişen bilişim, telekomünikasyon, internet
teknolojileri; adeta hayatımıza yön vermekte; sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik
etkilerinin yanında küreselleşmeyi de körüklemektedirler. En büyük ekonomik sektör
olan yapı sektörü, hızla değişen insan taleplerine karşı, fiziksel ihtiyaçlar yanında
manevi ve kültürel ihtiyaçları da karşılayacak biçimde; yüksek kaliteli şehirler ve her
türlü altyapısı, yerleşim bölgeleri ve binaların inşası ile cevap vermek durumundadır.
Özellikle bu sektörde çalışan mimar, mühendis ve planlamacılara da bu konuda önemli
görevler düşmektedir.
Bilişim teknolojilerini kullanarak, günümüzün giderek artan ve gittikçe karmaşıklaşan
taleplerinden yola çıkarak, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ve yaşam kalitesini
arttırabilecek bina ve şehirlerin tasarım ve planlaması konularında kürsümüzde
sürdürülmekte olan, tasarımda bilişim teknolojilerinin binaların çok yönlü
sürdürülebilirlik ve performansı konusundaki katkılarını içeren araştırma projelerinden
birkaçı, bu bildiri kapsamında irdelenecektir.
Bu kapsamda; önce tarih ve kültüre kısaca değinildikten sonra, bilişim teknolojisi
dalında geliştirdiğimiz yazılım ve araçlar, teknikler, töntemler ve bunların pratikteki
uygulamaları sizlerle paylaşılacaktır.
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Giriş
Her teknolojik gelişme, insanlığa hem avantaj, hem de dezavantajlarını beraberinde
getirmektedir. Bu buluş ve gelişmelerin insanlığın refah ve mutluluğuna olan olumsuz
etkilerini en aza indirgeyip, olumlu etkilerini en yüksek seviyeye çıkarmak ise, bilim
adamlarından beklenmektedir. Tarihin çeşitli dönemlerinde gözlemlendiği üzere;
malzeme bilimi, makine ve uzay mühendisliği gibi farklı mühendislik dallarındaki keşif,
gelişme ve buluşlar, dolaylı yoldan mimari ve yapı sektörünü de etkilemiştir. Örneğin
inşaat demiri ve insan taşıyan asansörlerin geliştirilmesi, Eyfel Kulesi ve gökdelenlerin
inşa edilmesine olanak sağlamış, ancak beraberinde de yeni sorunlara yol açarak,
mimarlık ve mühendislik alanlarında yenilikçi tasarım ve yapı teknikleri dalında
araştırma ve gelişmelere de gereksinimi arttırmıştır.
Benzer şekilde 1920’lerde otomobilin bulunması, hızlı tren ve uçak gibi ulaşım
araçlarındaki gelişmeler, içinde yaşadığımız yerleşim bölgelerini, kentsel alanları
etkilemiş ve günümüzde hızla büyüyen devasa şehirlerin oluşmasına neden olmuştur.
Aslında tüm bunlar yaklaşık son 200 yıl gibi çok kısa bir surede meydana gelmiştir.
Yapılan araştırmalara göre, 2050 yılında dünya nüfusunun üçte ikisinin, büyük
şehirlerde ve anakentlerde yaşayacağı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla bu da, birçok yeni
sorunu beraberinde getirecek ve bunların en önemlilerinin başında sosyal ve ekonomik
sorunların yanı sıra, çevre sorunları yapı sektörünün gündemini oluşturacaktır. Bu
sunumda, bilişim teknolojileri ve çevre-sürdürülebilirlik ilişkisini ele alınarak,
Kürsümüzde bu konuyla ilgili yapılan birkaç araştırma ve uygulama sonuçlarının özeti
sunulacaktır.
Orta çağın en gösterişli yapıları olan katedral, cami, şehir surları ve saraylara
bakıldığında; bazı katedrallerin örneğin 400 yıl gibi çok uzun bir sürede tamamlandığı
görülmektedir. O devirde, yapı sektörü bir ustalık işi mahiyetinde olup, mimar,
mühendis gibi mesleklerin bugünkü anlamda eğitimleri olmadığından, çıraklık, kalfalık
ve ustalıkta yetişmiş olan bu insanlar yapı sektörünü oluşturmakta idiler. Çeşitli
kültürlerden gelen bu kişiler, bilgilerini ancak ağızdan ağza daha geniş insan kitlelerine
aktarabiliyorlardı. Matbaanın icadından sonra ise, kitaplar yoluyla bu iletişim belirli bir
oranda hızlandıysa da, yapı sektöründeki iletişim, işbirliği ve bilgi alışverişinin diğer
sektörlere nazaran hep arkada kaldığı bilinmektedir.
Teknolojik gelişmeler nedeniyle toplumların kültürlerinde önemli değişiklikler
kaydedilmiştir. Bu kapsamda, ortaçağda görülen ve de güvenlik nedeniyle etrafı surlarla
çevrili olan yerleşimler, artık günümüzde yerlerini büyük anakentlere bırakmış ve
yoğunlaşan şehirler, açık şehir yapılanmasına yönelmiştir. Eskiye tipik bir örnek olarak
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halen yaşanılan ve özelliği aynen korunmuş olan, Almanya’nın Rothenburg ob den
Tauber kenti gösterilebilinir (Resim 1).
Geçmişte görülen insan gücüne dayalı yapı sektörü, günümüzde yerini artık makinelere,
robotlara ve bilgisayarlara bırakmıştır. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, yapı
sektörünü yakından etkilemekte, mimari tasarım ve inşaat sektöründe yenilik ve
uygulamalar aşamalı olarak kendini göstermektedir.
Mimarlık ve inşaat sektörü, insanların fiziksel ihtiyaçları yanında, manevi ve kültürel
ihtiyaçlarını da karşılayacak şehirler ve her türlü altyapı, yerleşim bölgeleri ve binaların
inşasına cevap vermesi gereken bir bilim dalıdır. Ancak, internet teknolojisiyle birlikte
dünya hızla küreselleşmeye doğru gitmekte, bu da mimarlık ve yapı sektöründe kültürel
kimlik olarak adlandırılabilecek başka bir probleme yol açmaktadır. Zira mimar, inşaatçı
ve plancılar yaşadığımız çevreyi, dolayısıyla da yaşamımızı şekillendirmektedirler!
Winston Churchill; “Biz önce evlerimize şekil veriyoruz, daha sonrada evlerimiz de
bize” demek suretiyle, bu konudaki görüşünü ifade etmiştir.

Resim 1. Kentin Panoramik Görüntüsü, Surlar, Kale Kapısı, Rothenburg ob der Tauber,
Almanya1
1

skyscrapercity.com
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Günümüzde artık dünyanın neresine gidilirse gidilsin, her kıtada ve ülkede birbirine
benzeyen, enerji tüketimini körükleyen ve insan sağlığını olumsuz etkileyen yapay
havalandırma sistemli beton binalar, aynı mimari ve yapı teknolojileri görülmektedir.
Ülkelerin iklim şartlarına ve yaşam biçimlerine uygun binalar artık yapılmamakta, yerel
ve doğal malzemeler kullanılmamakta, özellikle de az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelerde, başta ülkemiz Türkiye olmak üzere, bölgelerin doğal ve geleneksel yapı
teknolojileri ve gereksinimleri konusunda herhangi bir akademik ve teknik araştırma
yapılmamaktadır. Bu noktada, çok büyük bir eksiklik ve aynı zamanda da büyük bir
bilgi potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Akademisyenlerin öncülüğünde; mevcut bilgi
teknolojilerinin kullanımı ile insanları bu yönde bilinçlendirme ve bilgilendirmenin güç
olmayacağına inanılmaktadır.

Kültür, Mimarlık ve Yapı Sektörü İlişkisi
Kültür dinamik bir olgu olup, uzun sürede gelişir ve dolayısıyla kültürsüz bir insan
topluluğu yoktur. Kültürün birçok tanımı bulunmaktadır, ancak kültür, birçoklarının
düşündüğü gibi olağanüstü, özel bir şey değildir. Günlük yaşamı içine alan her şey;
yeme, içme, barınma, eğlenme ve dinlenme, inanç, sanat, müzik, hukuk, ahlak, gelenek
ve görenekler, bilim, mimari, gibi öğeler hepsi kültürün bir parçasıdır ve bir topluluğun,
milletin kültürünü oluşturur (Sariyildiz, 2009). Kültürel değerlerin oluşumunu etkileyen
birçok faktör var olup, bunlar aşağıdaki 5 faktör halinde özetlenebilinir:
•
•
•
•
•

Çevre şartları, coğrafya ve iklim,
Tarihsel evrimler,
Sosyal ve ekonomik koşullar,
Teknolojik gelişmeler,
Kültürler arası etkileşim.

Avrupa’daki İspanya örneği bunun en açık bir delilidir. 711-1492 yıllarında İspanya’yı
fetheden Endülüs Emevileri döneminde, İspanya Avrupa’nın en müreffeh ülkesi haline
gelmiştir. Farklı kültür ve dinlerin; yani Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların uyum
içinde birlikte yaşadıkları, Avrupa’nın örnek bir ülkesi haline gelen İspanya, o dönemde
en parlak devrini yaşamış ve Avrupa’nın sanat ve bilim merkezi olmuştur.
Müslümanlar 711 yılında İspanya’yı fethedince, Kurtuba şehrini başkent yapıp, derhal
bir cami inşaatına başlamışlardır. O devirde, bugünkü üniversite kavramı olmadığından,
bilimsel faaliyetler külliyelerdeki cami ve medreselerde gerçekleştirilmekte idi. Bu
kapsamda, Kurtuba camisi; hem medrese, hem de ibadet yeri görevini yürütmüştür.
Dünyadaki en fazla sütuna sahip olan bu mabette 850 adet olan sütunun çoğu granitten,
bazıları da çeşitli taşlardan yapılmıştır. Sütunlar, tuğlalardan ve beyaz kırmızı taşlardan
meydana gelen çift katlı kemerleri desteklemektedirler. Kurtuba Cami’nin en güzel
kısmı ise mihrabı ve minberi’dir. Mihrap kemerinin dayandığı sütunlar eşsiz
güzelliktedir ve mihrap 3 boyutlu sekizgen geometrik desenden oluşmaktadır (Resim 2).
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Özel burslarla Batı Avrupa’nın dört bir yanından Kurtuba’ya gelen öğrencilere, ortak dil
Arapça olmasına rağmen, caminin her bir köşesinde bu kişilere özel değişik konularda
Latince dersler verilmiştir. İslam dünyasında bilim, 7. ila 16. yüzyıllar arasında çok
yüksek düzeyde olup, tarihçiler tarafından bu dönem İslam’ın altın çağı olarak
nitelendirilmektedir.
Çoğu bilim adamları Müslüman olmalarına rağmen, Endülüs Emevileri altında Fars,
Arap, Berber, Mağribi ve Türkî gibi farklı etnik kökene sahiptiler. Türkîler ise: Türk
Xiongnu, Hun, Bulgar, Kumana gibi Azeri, Kazak, Tatar, Kırgız, Türkmen, Uygur,
Özbek Avar, Selçuklu, Hazar, Osmanlı, Memluklardan oluşmakta idi.. Bu Müslümanlar
matematik, fizik, kimya, astronomi, geometri, bina bilgisi ve yapı teknolojileri dalında
çok üst düzeyde bilgiye, bilime sahiptiler.
Üniversitemizden emekli Profesör Rinus Gout, 1990’da yayınladığı “Avrupa
Katedrallerinin İnşası” konulu kitabında, ortaçağ katedrallerinin yapımındaki teknik
bilgi kaynağının kısmen Romalılardan gelmesine rağmen, önemli bir bölümünün de
Müslümanlardan kaynaklandığını yazmıştır. İspanya’nın güneyindeki Endülüs
üniversitelerinde, örneğin Kurtuba üniversitesinde, bu bilgilerin kapsamlı bir şekilde
mevcut olduğunu ve Batı Avrupalı öğrencilerin oradaki eğitimlerini tamamlayıp
ülkelerine döndüklerinde, öğrendiklerini pratiğe uyguladıklarını, örneğin meşhur
Fransız Katedrali Chartres, Reims ve Amiens gibi ortaçağın anıtsal yapılarının bu
üniversitelerde yetişen öğrenciler tarafından inşa edildiğini ifade etmektedir.
Ancak ne acıdır ki, 2 Ocak 1492’de Katolik Kraliçe İzabella Kastilya hükümdarlığı
devralarak, Müslümanlardan kalan tüm yazılı belge ve kitapları şehrin meydanında
yaktırmak suretiyle imha ettirmiştir. Bu yüzden de, o devirden günümüze çok az belge,
ya da kitap kalmıştır.

Resim 2. Kurtuba Camii. Yıldız Şekilli Yivli İç Kubbe ve Mermer Sütün Üzerindeki
Çifte Kırmızı Beyaz Mermer Kemerli İç Mekân
Müslümanların kültürel etkileri ve diğer kültürlerle olan alışverişi, İspanyol
mimarisinde ve kentsel planlamasında bugünde açıkça görülmektedir. Müslüman yaşam
tarzını gösteren avlulu (hayatlı) evler, ortasında portakal ağaçlarıyla dışa kapalı, içe
dönük, mahremiyet duygusunun İslam kültüründeki adeta bir sembolü olarak günümüze
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dek, Kurtuba sokaklarında günlük yaşamın bir görüntüsü olarak yaşamaktadır (Resim
3).

Resim 3. Sol ve Sağ: Kurtuba’nın Dar Sokakları, Ortada Avlulu Ev
Geometrik Desenlerin Katılımcı Tasarım Ortamında Uygulamaları
Geometrik desenler tarih boyunca hemen hemen tüm kültürlerde görülmektedir.
Sembolik anlamlar da taşıyan bu desenler, antik çağdan itibaren kullanılmış, daha sonra
Hıristiyanlık ve İslam kültüründe bu gelenek artarak devam etmiştir. İslam sanatında ise
en üst seviyeye ulaşmıştır. Sanatçılar, tasarımcılar, mühendisler ve matematikçiler
tarafından desen çalışmaları teşvik edilmiştir. Karmaşık geometrik desenler en ağırlıklı
olarak İslam sanatı ve mimarisinde süs elemanları olarak kullanılmış, bunun yanı sıra
özellikle saygın, önemli binalarda, binaların taşıyıcı sistemlerinin tasarımında da
kullanılmıştır. Özgün tasarımcılar ve bu modellerin üreticilerinin bilgileri ve bu sanatı
yapanlar neredeyse tamamen yok olmuşlar, çalışmalarını açıklayan birkaç yazılı
belgeden başka bir şey kalmamıştır.
Son yıllarda, bilgisayar mühendisleri, bu konuda önemli katkılarda bulunmuşlar ve bu
kapsamda karmaşık İslami geometrik motifleri üreten bilgisayar programları
geliştirmişlerdir. Bilgisayar mühendisi, Waterloo Üniversitesi öğretim üyesi Craig
Kaplan, bu dalda araştırma yapan bilim adamlarının başında gelmektedir. Onun yanı
sıra; Japon Profesör Shiro Takahashi de birçok İslam ülkesindeki tarihi binaları yerinde
inceleyip, 3 boyutlu mukarnasların analizlerini yaparak, bilgisayar ortamına aktarmış ve
bilim ortamına sunmuştur.
Bu bildirinin yazarı da naçizane; 1980’li yıllardan itibaren karmaşık geometrik desenleri
3 boyutlu bilgisayar ortamında, mimari tasarımın başlangıç safhasında, alt destek
elemanı olarak ızgara (grid) yerine kullanmış ve doktora tezi kapsamında bina örnekleri
tasarlayıp, gerçekleştirmiştir. Birinci tasarım, Belçika Brüksel-Meise’de yapılan bir ev
tasarımına aittir. Bir yarışma kapsamında geliştirilen bu tasarımın başlangıç noktasını,
ahşap yapı endüstrisini özendirecek, tanıtacak, çok kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek
ve de tamamen taşınabilecek bir bina oluşturmaktaydı. Bu ev bir hafta boyunca
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Brüksel’deki uluslararası Batıbouw yapı fuarında ziyaretçilere sunulacak, daha sonrada
kalıcı mekânına taşınıp ev olarak kullanılacaktı. Bu yarışmada yazar tarafından önerilen
tasarım, birincilik ödülünü kazanmıştır.
Bu tasarımda geometrik desenler, bilgisayar ortamında 3 boyutlu ızgara formunda
binanın planında kullanılmıştır. Bina, 8 tane taşınabilir ve tüm donanımıyla 3 boyutlu
olarak fabrikada hazırlanmış konteynırlardan oluşan elemanlardan yapılmıştır.
Hollanda, Belçika ve İtalya’dan değişik firmaların bu süreçte hazırladıkları ürünler,
Brüksel’deki fuarın iç mekânında çok kısa bir sürede monte edilmiştir. Ortadaki ortak
kullanım alanı olan salon mekânına mimari bir ifade verebilmek için elmas şeklinde
cam, ahşap, alüminyum ve çelik kullanılan kubbe tasarlanmıştır. Bu aşamada,
geleneksel Türk mimarisinde kullanılan hayat veya avlu fikrinden esinlenilmiştir.
Buradaki amaç, gittikçe bireyselleşen aile yaşamında, aileyi bir araya getirecek ortak bir
alanın yaratılmasıdır (Resim 4).
Bu deneyimdeki en önemli amaçlardan birisi de, geliştirmekte olduğumuz 3 boyutlu
desen tabanlı bilgisayar yazılım ortamını denemek ve araştırmamızı pratiğe uygulayıp
eksik noktaları belirleyerek, araştırmaya katkı sağlamaktı. Bu kapsamda; o yıllarda
ilklerden biri olan bu deneyimimizi daha ileriye götürmek ve de veri, enformasyon ve
bilgi alışverişinin bilgisayar ortamında nasıl olması gerektiğini araştırıp, deneyim
yöntemiyle uygulamaya aktarılması hedeflenmiş idi.

Resim 4. Belçika Meise’de Geometrik İslami Motifle Gerçekleştirilen Konteynırlardan
Oluşan Endüstrileşmiş Ev Tasarımı ve Yapım Sürecine ait Fotoğraflar
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Resim 5. Batıbouw Yapı Fuarındaki Evin Montajı ve Ziyaretçiler
Araştırma ekibimiz, bu tasarımda da katılımcı tasarım ortamında birlikte çalışmış ve bu
uygulamadan kazanılan tecrübeler araştırmaya önemli katkılar sağlamıştır. Bütün veriler
dijital ortamda hazırlanıp, o günün teknolojisiyle disklerle üretici firmalara gönderilmiş
ve CAD-CAM potansiyeli test edilmiştir.
Merkezi kubbe, gergili bütünsel bir yapı türünde tasarlanmıştır (Resim 5). Kubbe, kare
şeklindeki plan üzerine yerleştirilerek, 4 ana beton kolon üzerine oturtulmuştur. Bu
deneyimin başarısı, 3 boyutlu modelleme yazılımı kullanımı sayesinde elde edilmiştir.
Burada kubbe boyutlandırılması ve CAD-CAM yoluyla yapı elemanlarının hazırlanması
çok önemli bir husus olup, hiçbir tolerans hatasına müsaade edilmemesini
gerektirmektedir. Aksi takdirde, tam olarak kare plana oturtulamayan kubbenin aşağıya
düşme riski söz konusudur.
Bu deneyimin hemen akabinde, ikinci bir talep daha gelmiş ve Belçika Hasselt kentinin
Vilayet evi binasının giriş holüne, bu kubbenin aynısının yapılması istenmiştir. Bu talep,
kubbenin geometrisinin tamamen değiştirilip, yeni bir tasarım yapılmak suretiyle
karşılanmıştır (Resim 6).

Resim 6. Hasselt- Belçika Vilayet Evi Merkezi Kubbe Gerçekleşmiş Fotoğraf ve Zemin
Planı
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Geometrik desenler, 3 boyutlu bina tasarımında politop ve polihedra olarak
kullanıldıklarında; en önemli özellikleri, tasarımın şekil ve bina strüktürünün aynı anda
oluşmasına olanak sağlamaktadırlar. Modüler olması açısından bu yönüyle inşaat
sektörünün sanayileşmesinde kullanılabilecek oldukça önemli bir yardımcı araç
mahiyetindedirler.
3 boyutlu olarak tasarlanan desen nesnelerinin bilgileri tüm özellikleriyle birlikte, boyut
bilgisi, malzeme ve bileşenlere dönüştürülebilir. Bu bilgiler daha sonra CAM amaçlı
makinelere doğrudan gönderilebilir. Bu nedenle, desenler (IFD - Sanayi, Esnek ve
Demonte) binalar için değerli bir araç olarak görülebilir. Bu da yine dolaylı yoldan
sürdürülebilirliğe katkı sağlar.
Yaşadığımız dinamizm çağında, yaşam biçimi değişmekte, çevre faktörleri gün geçtikçe
önem kazanmakta, mimarlık ve yapı sektöründe yeni ihtiyaçlarla karşılaşılmaktadır.
Binalarda iklim kontrolü, enerji kullanımı, konfor ve güvenlik gibi çeşitli kullanıcı
gereksinimleri ve kullanım esnekliği gün geçtikçe artarak önem kazanmakta, bunun
yanında bu süreçteki değişik aktörlerin bütünleşmiş bir yaklaşımla dikkate alınması
gerekmekte, nitel ve nicel veriler ve bilgiler karmaşıklığı artırmaktadır. Dolayısıyla yapı
sektörü bu dinamizme ayak uydurup çağın gereksinimlerine katkı vermek
durumundadır.
Bu karmaşıklıkla baş edebilmek için, ICKT katkısı (Bilgi Teknolojileri, İletişim ve
Bilişim Teknolojisi) gittikçe vazgeçilmez duruma gelmektedir.
ICKT, Karmaşıklık ve Sürdürülebilirlik
Geçen yüzyılın ve günümüzün dünya çapında dijital iletişim ve internet teknolojilerinde
hızlı gelişmeler kaydetmesi, inşaat ve yapı sektöründe de sürdürülebilirlik konularında
acil yenilikçi yaklaşım taleplerini gündeme getirmiştir.
Avrupa’da inşaat hacminin neredeyse % 80’ni mevcut yapı stoku oluşturmakta ve
yapılar toplam enerji tüketiminin % 40’nı kullanmaktadırlar. Bu sorunun çözümünde;
ileri ICKT - Bilgi Teknolojileri, İletişim ve Bilişim Teknolojisinin, tasarım karar
aşamasında kullanılarak, enerji tüketiminin azaltılması amaçlamaktadır.
Kentlerde sürdürülebilirlik ve çevre sorumluluğu için, bugüne kadar dikkatlerin üç
sektörde yoğunlaştığını görülmektedir: Bunlar, bina/yapı, enerji ve ulaşım’dır.
Günümüzde artık aynı derecede önemli unsur olan ICKT (Bilgi, İletişim ve Bilişim
Teknolojisi), hem bir çevre sorunu, hem de bu sorunların çözümünde rol oynayacak
önemli bir faktör olarak belirginleşmektedir.
Gittikçe artan elektronik atıklar, veri merkezi ve ofis donanımları toplam enerji
kullanımının % 65’ni oluşturmaktadır. Donanım daha büyük binalara gereksinimi
artırırken, bilişim sistemlerinde elektrik enerjisi tüketimi dünya çapında en hızlı
büyüyen sektör haline getirmektedir.
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ICKT bir katalizör olarak toplumu bilgi toplumundan, bilişim toplumuna
dönüştürmekte, bu da kültürel, sosyal ve teknik değişiklikleri beraberinde getirerek,
sürdürülebilir ekonomik kalkınma için temel bir gereklilik oluşturmaktadır. Bu
kapsamda; kent yaşamının enerji üretimi ve kullanımı, hareketlilik, su ve kanalizasyon,
açık alanlar, eğitim, kamu sağlığı ve güvenliği ve binalar gibi tüm ağlarda
sürdürülebilirlik çözümlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
İnşaat sektörü ve mimarlıkta sadece akıcı mimari, özgür şekillenme vs. gibi yeni mimari
akımlar değil, aynı zamanda konfor, emniyet, rüzgâr, enerji verimliliği, sağlık, iç mekân
konforu gibi bina hizmetleri ve yeni lojistik gereksinimleri de, günümüzde yenilikçi
yapım teknikleri ve malzemeleri alanlarında yeni talepleri gündeme getirmektedir.
Çağdaş şehirlerde de tanınabilir, göze çarpan, kentin bir simgesi olacak önemli,
gösterişli binalara gereksinim duyulmaya başlanmış olup, bazı şehirler artık kimlik
arayışına girmişlerdir. İspanya’daki Bilbao şehri, Guggenheim müzesiyle tanınır hale
gelirken, Arap Emirliklerinde de bu yönde epeyce mesafe kaydedilmiştir. Bahsedilen bu
konular dışında, ayrıca yapı sürecinde çeşitli disiplinlerden oluşan kullanıcılar,
yöneticiler, belediye, mimarlar, çeşitli daldaki mühendisler, finansörler vs. gibi
katılımcıların da giderek çeşitliliğinin arttığı görülmektedir. Bunların yanında artan veri,
enformasyon ve bilgi birikimi bu karmaşıklıkla başa çıkmak için yeni araç, teknik ve
ICKT yöntemlerini gerektirmektedir. Yapı sektöründe ICKT kullanımı, yeni buluş ve
teknolojileri teşvik edip, mevcut bilgileri kaydedip, yeni bilgiyle tamamlamak suretiyle,
bütünleşik tasarım ve mühendislik süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmasını
gerektirmektedir.
İleri bilişim teknolojilerini kullanarak, nasıl çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ve
yaşam kalitesini arttırabilecek bina ve şehirler inşa edilebilir ve de günümüzün artan
yenilikçi taleplerine cevap verilebilir hususu ise bizim çıkış noktamızı oluşturmaktadır.
Araştırma programımızda yenilikçi teknolojik gelişmelerin yanı sıra, çevresel, sosyal
ve kültürel unsurlarda bir bütün olarak ele alınmaya çalışılmaktadır. Bilişim
teknolojileri ortamında geliştirdiğimiz yazılım ve araçlar, teknikler, metotlarının
geçerliliğini pratikteki uygulamalarıyla test etmeye özen göstermekteyiz. Elde ettiğimiz
bilgi ve verileri eğitimde bire bir öğrencilerimizle paylaşıyor, araştırma odaklı eğitim
verme ilkesini güdüyoruz.
Bilim ve teknolojik gelişmelerin amacının insanlığın refah ve huzuru, daha iyi yaşam
şartlarında yaşamalarını sağlamada katkıda bulunmak ilkesinden hareketle, Kürsümüzde
başlattığımız ve sürdürdüğümüz bilişim teknolojilerinin tasarım ve binaların çok yönlü
sürdürülebilirlik konusundaki katkılarını amaçlayan araştırma projelerinden birkaçı
sizlere sunulacaktır.
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•

Yapay Zekâlı Tasarım Nesneleri: İdrak Yöntemi ile Performans Temelli
Tasarım

Michael Bittermann’ın tamamlanmış doktora tez çalışması:
Mimari tasarımlar hayatımızı etkilemekte, bir yanda güvenlik, barınma ve sosyalleşme
gibi temel ihtiyaçlar karşılanırken, diğer yanda da kullanışlı, güzel bir ortamda az enerji
kullanımı ile tasarruf elde ederek yaşamak gibi isteklerin de karşılanması ve böylelikle
kültürümüze katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bahis konusu bu ölçütler, bazen
birbirleriyle çelişebilmekte ve de hiçbir tasarımda aynı anda bütün ölçütleri karşılamak
mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, belirli bir seviyeye kadar tüm ölçütlerin
karşılanamamasını durumunu kabullenmek gerekmektedir (Resim 7). Görünüş, görsel
algılama gibi bazı gereksinimler tasarımın teknik olmayan yönüne dayandığından,
idraki zordur, bu nedenle de onlara bulutsu ihtiyaçlar denilmektedir. Bu sorunlar, bir
tasarımın ne kadar uyumlu olduğunun tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Bunun yanı
sıra, çözüm seçenekleri de çok yönlüdür. Olası çözümlerin arasında en uygununu
bulabilmek için değişik çözümlere bakılması gerekir. Çünkü tasarım parametresindeki
en küçük bir değişim bile, birçok ölçütü aynı anda etkileyebilerek, tasarımı iyi ve kötü
yönde önemli ölçüde etkiliyebilmektedir. Ancak tasarım parametrelerini teker teker
tahlil etmeye ayrılan zaman süreci kısıtlıdır. Bu faktörler, mimari tasarımı
karmaşıklaştırdıklarından arzu edilmeyen tasarımlara neden olabilmektedirler.
Öngörülemeyen sorunlar tasarımın ileriki aşamalarında ortaya çıkabilmekte, hatta
binanın inşasından sonra dahi keşfedilebilmekte ve de özellikle kaynak kullanımına olan
ihtimam arttıkça düzeltilmesi de oldukça pahalı ve zor gerçekleşmektedir. Bu tezin
amacı, yapı sektörünün yukarıda bahsedilen karmaşıklıkla başa çıkmasına yardımcı
olmaktır. Bu kapsamda, ileri bilişim teknolojisi kullanılarak tasarım karmaşıklığının
birkaç yönünü ele alan bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır.
Bu tezde geliştirilen yapay zekâlı tasarım nesneleri, gerçek hayattaki bina
elemanlarının, mimarın gereksinimleri karşılamak amacıyla, bir muhakeme
mekanizmasıyla donatılmış ve kendilerinin ne yapacaklarını algılayarak, akıllı davranış
sergilemeleri sağlanmıştır (Bittermann, 2009).
Bu yaklaşımın özelliği tasarımdaki sonucu kesin olmayan sorunlarla uğraşmayı
mümkün kılmasıdır. Çünkü hâlihazırda var olan bilişim metotları ve yapay zekâ
teknolojileriyle bu bahsedilen sonucu kesin olmayan sorunlarla başa çıkmak mümkün
değildir. Bu tür karmaşık problemlerin çözümü için bu tezde bulutsu mantık tabanlı
yöntemler kullanılmıştır (Resim 8).
Özellikle görsel algıyla ilgili belirsizliklerin anlaşılması ve algılanması zordur. Bu da
olasılık tabanlı görsel algılama yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu değerlendirmede
sonucu kesin olmayan (bulanık/bulutsu) ölçütler dikkate alınmış ve bu
değerlendirmenin sonuçlarından yola çıkılarak, ölçütleri tatmin eden farklı tasarım
çözümleri üreten bir algoritma geliştirilmiştir. Mimarinin dışında, bu bilişsel yaklaşım
şehir, bölge ve endüstriyel tasarım gibi değişik alanlarda da, karar destek sistemi olarak
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kullanılabilir. Bu yaklaşım, özellikle sorunun, gerçekteki gibi, bir kaç dilbilimsel
ölçütten oluştuğu durumlarda geçerlidir (Resim 9).

Resim 7. Çok Ölçütlü Evrimsel Algoritmalar ile Sürdürebilirlik Analizi

Resim 8. Çok Ölçütlü Evrimsel Algoritmalar ile Yerleşim Alanı ve Şehir Bölge
Planlamada Sürdürebilirlik Analizi
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Resim 9. Çok Ölçütlü Evrimsel Algoritma Destekli Kavramsal Tasarım Sistemi
•

Kavramsal Tasarımda Anlamlı Mimari Enformasyon Eşleme

Esma Bige Tunçer’in tamamlanmış doktora tez çalışması:
Bu araştırmada; kavramsal tasarım aşamasında bilgi ve enformasyonun alışverişi,
paylaşımı, kullanımı, temsili ve yeniden kullanımı sayısal (dijital) ortam yaratılarak
tasarım ekibinin kullanımına sunulması amaçlanmıştır. Aslında bu çalışma, esnek ve
dinamik bir doküman yönetim sistemi olarak da nitelendirilebilinir. Mimari tasarımın
ilk aşamasındaki amaç kavram, tasarım ürününü verilen gereksinim veya ihtiyaç raporu
doğrultusunda başarıyla yerine getirmektir. Bu doğrultuda tasarımcılar, tasarım
yapacakları konuda gerekli enformasyon ve bilgileri toplayıp, bu verilere kendi anlayış
ve yaratıcılıklarını da katarak ilham kazanırlar (Tuncer, 2009).
Emsaller - iyi bilinen tasarım çözüm örnekleri - tasarımcılar için ortak bilgi ve ilham
kaynağıdır. Mevcut birçok çizim ve resim örneklerin depolandığı görsel arşivler
bilgisayar ortamında bulunmaktadır. Bu arşivler genelde projenin bitiş tarihi veya
mimar isimlerine göre sınıflandırılmaktadır (Resim 10). Ancak, günümüzde mimarlar
kavram tasarım çalışmaları için bu arşivleri ihtiyaçlarına göre sorgulayarak yeni
bilgilere ulaşmaya henüz hazır değillerdir. Örneğin, sorgulama sonucu arşivdeki tüm
dokümanların içinden sadece belirli bir konu hakkında veya bir bağlantıdan diğerine
atlayarak veya da sadece bir izlekli tartışmayı takip ederek istenilen belgeler bulunabilir.
Bu yöntem ile elde edilen bilgiler, arşivlerin önceden projenin bitiş tarihi veya mimar
isimlerine göre sınıflandırılmasının taranmasıyla elde edilen sonuçlardan daha kapsamlı
ve güçlü olmakla birlikte, aynı sınıflandırmaya ve daha fazlasına arşivde bulunan yoğun
bilginin bir işletme yapısı ile ilişkilendirilmesi ile daha basit şekilde ulaşılabilir.
Profesyonel bir tasarım gurubunun paylaştığı ortak teknik bir dil vardır. Bu dil
profesyoneller arasında zamanla gelişir ve yeni katılanlar da bu dili paylaşır ve bu ortak
projede çalışan insanlar uygulama grubunu oluştururlar. Bu grup üyeleri, proje
belgelerine ortak bilgi ve enformasyonlarını aktarırlar ve aktif olarak bu sosyal süreçte
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yer alırlar. Buradaki bilgi ve enformasyon, bu grup tarafından ortak olarak onaylanmış
olur. Bu iletişim sayesinde bütün grup üyeleri bu bilginin tamamını paylaşabilirler.
Kavramsal tasarım aşamasında bu bilgiler oldukça yoğun ve birbirleriyle örtüşmektedir.
Bu araştırmada özellikle bu konu irdelenmiştir.
Karmaşık bir enformasyon yapısı varlık-bağıntı ilişkilerinden oluşur ve tasarım
kavramlarıyla etiketlendirilir. Bu tasarım kavramları, bir anlamsal yapı oluşturan
anlamsal ilişkilerle birbirlerine bağlıdır. Bu anlamsal yapı, karmaşık bir bilgi yapısının
düzenleyici temelini oluşturur. Bu anlamsal yapının parçaları bilgi belgeleriyle ilişkilidir
ve onları tarif ederler (Resim 11). Karmaşık bir bilgi yapısı; sosyal işlem ve bilgi
uygulamasınca üretilmiş sıra düzensiz, önceden belirlenmemiş etkileşim ve sistemin
durumunun belirlenemez olduğu bir karmaşık uyarlı sistem’in özelliklerine sahiptir.

Resim 10. Tasarım Aşamasında Bilgi Yapısı ve İlişkileri
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Archimap adı altında geliştirilen model ve metod, çeşitli amaçlarla eğitim ve pratikteki
uygulamalarda kullanılıp, denenmiştir. Mecanoo adlı bir mimari büroda sistemin
potansiyeli test edilip, eksiklikleri ve kullanım gücü gözlemlenmiş, buradan elde
edinilen tecrübe ışığında sistemin iyileştirilmesi ve teori oluşmasına katkı sağlanmıştır.
Uygulamalardan biri de; Blob Inventory Project (BLIP), adı altında diğer doktora
çalışmalarında kullanılan, free form binaların örneklerinin kaydedildiği merkezi sistem
olarak kullanılıp, buradan sayısal tasarım, mühendislik ve üretim aşamalarındaki
bilişimi kaydetmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca, Yapı Teknolojisi Bölümü yüksek
lisans öğrencileri de, eğitimleri sürecinde bu sistemden yararlanmışlardır.

Resim 11. Tasarımda Tasarım Kavramları ve Sıradüzenli Anlamsal Yapı Örneği
•

Bilgisayar Destekli Bina Performans Değerlendirmesi

İpek Gürsel’in tamamlanmış doktora tez çalışması:
Kullanım sürecinde, bina performanslarının değerlendirmesi giderek önem
kazanmaktadır. Bu süreçler, tasarım performansı değerlendirmesinden farklı olarak, bir
tasarım ürününün değil de, binanın kendisinin incelenmesi açısından farklılık
göstermekte ve bu nedenle de, farklı metot ve araçlar gerektirmektedir. Mevcut yapı
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stokundan kaynaklanan negatif çevresel etki, performans tabanlı bakım, geliştirme,
yeniden kullanım ve uyarlama ile azaltılabilecek mahiyettedir. Özellikle Avrupa’da yeni
inşaat oranı %2 mertebesinde olup, mevcut yapı stoku ise oldukça yaşlıdır. Bu sebeple,
mevcut binaların performansının sağlanması ve sürdürülmesi, sadece çevresel yönden
değil; konfor, enerji ve ekonomik açılardan da bina kullanım süresinde performans
değerlendirmesine (BPD) yönelik olarak önemli bir süreç olarak belirginleşmektedir.
BPD, önce binaların performans objektiflerinin tanımlanması ve sayısallaştırılmasını,
veri toplama metotları ile binaların mevcut performansının ölçülmesini ve elde edilen
verilerle binanın performansının iyileştirilmesini kapsamaktadır. Bilgisayar desteği ile
BPD süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya ve bina yaşam süresince sağlıklı
kararlar alınmasına katkı sağlanabilmektedir.
Bu araştırma, mevcut bileşen-tabanlı BPD süreçlerini destekleyecek bir referans modeli,
CLIP (Computational support for Lifecycle Integral Performance Assessment)
geliştirmeyi amaçlamaktadır. CLIP modeli, BPD verilerinin temsil, dönüşüm,
bütünleşme ve görselleştirilmesi amaçlı modüler, esnek ve genişletilebilir temsili ve
algoritmik yapılar kapsar (Gursel ve diğerleri, 2008). Bir referans model olarak CLIP,
tümüyle bitmiş değil de, farklı bağlamlar için özelleştirilebilecek bir çözüm sunar. Bu
sebepten CLIP, birincil olarak veri tanımlama ve performans ölçümü BPD
fonksiyonlarına hizmet ederken, özellikli veri analizi fonksiyonlarının bağlam dâhilinde
modele eklenmesine izin verir (Resim 12). Bu sebepten dolayı, CLIP sadece bir model
değil, ayrıca bir uygulama ve geliştirme platformu olarak da görülebilir.

Resim 12. Temel BDP Fonksiyonları
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CLIP model iki farklı BPD bağlamı için özelleştirilmiştir. Bunlardan ilki olan EPICREM projesi (Gayrimenkul Yönetiminde Enerji Performansı Entegrasyonu), üç
ülkenin ortaklığında yürütülen Avrupa Birliği destekli bir araştırma/uygulama
projesidir. Proje, Avrupa’daki mevcut bina stokunun enerji verimliliğini artırmaya
yönelik, yöntem ve araç geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ana model olan CLIP
modeline eklenti olarak geliştirilen CLIP EPI-CREM modeli, yeni EPI-CREM
kavramları, semantik kapsam ve projenin gerektirdiği fonksiyonlarla zenginleştirilmiş,
bu yeni Avrupa projesi için uygulanmıştır. Bu yeni özellikler arasında risk analizi,
senaryo analizi, enerji performans hesaplama kuralları, hasar tipleri yer almaktadır.
CLIP EPI-CREM, Hollanda, Fransa ve Avusturya’da proje ortakları tarafından 20 pilot
proje üzerinde denenmiştir2. İkinci model, Carnegie Mellon Üniversitesi, Tesis
Yönetimi Bölümü (CMU-FMS) için özelleştirilmiş CLIP CMU modelidir. Bu model,
üniversitenin günlük işletme ve bakım (O&M) işlerine destek olarak geliştirilmiş ve
CMU-FMS’in ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş, izlenebilir eklenti modeli ile
genişletilmiştir (Resim 13). CLIP CMU, Tesis Yönetimi Bölümü ile birlikte bir
üniversite binasında test edilmiştir.
Yukarıda anlatılan iki proje ve geliştirilen iki eklenti modeli, CLIP referans modelinin
ve modelin farklı BPD bağlamlarına uygunluğunun değerlendirilmesinde kullanılmıştır.
Bu değerlendirme iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşama modelin gerçek BPD
süreçlerine etkin biçimde destek olma derecesini değerlendirirken, ikinci aşama CLIP
referans modelinin hangi kolaylıkta özelleştirilebileceğini test etmektedir.
Değerlendirme sonuçları, CLIP modelinin bileşen-tabanlı performans değerlendirme
süreçlerine etkin olarak destek sağlayabileceğini ve model geliştirme sürecini önemli
derecede kısalttığını göstermektedir.

Resim 13. CLIP ve Eklenti Modelleri

2

http://www.epi-crem.org/cgi-bin/mbUpload/download.cgi?database=Pilot_Projects&id=1
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•

Sayısal Ortamda Doğal Enerji Kaynaklı Devinimli Yapı Tasarımı
Stratejileri

Michela Turrin’in doktora tezinin bir bölümü olan uygulama projesi:
Bu araştırmanın konusu her ne kadar performans alanına yönelik olsa da, tasarımda
bütünleşik bir yaklaşımla mimari tasarım ve yapım süreçlerindeki karmaşıklığın, bilişim
teknolojisi kullanılarak çözümüyle ilgilidir. Ana konu iç mekân konforu amaçlı
devinimli yapılar ve bunların bütünleşik bilgisayar ortamındaki tasarımlarıdır. Pratiğe
de uyarlanan bahis konusu bu çalışmada, parametrik modelleme kullanımı, performans
benzetim yazılımı ve genetik algoritmalar, biçimlenebilen ve değişebilen yapı
strüktürlerinin bütünleşmesi, tasarım sürecine destek vermek amacıyla büyük ölçekli
çatılardaki ayarlanabilirliği incelenmiştir. Diğer bir anlatımla; karmaşıklık ve adapte
olabilirlik yönleri irdelenmiştir.
Mimaride performans kavramı yapıların insan yaşamına ve yaşadığı çevreye etkilerini,
insanların temel ve daha üst seviyede, kısa ve uzun vadedeki gereksinimlerine cevap
aramaktır. Bir yanda, bu tür ihtiyaçlar insan aktörler tarafından belirlenir ve bina
gereksinimleri belirlemek için bir temel oluşturur, bu da bazen beklenen mimari
performanslarla çelişkili olabilmektedir. Diğer taraftan, çevre koşulları da bir binanın
mimarisinde, büyük etki yapmakta ve bir binanın gereksinimlerine cevap verme
kapasitesi doğrudan onun doğal, sosyal, kültürel ve çevre ortamları ile ilgili olmaktadır.
Sonuç olarak, performans gereksinimlerini sırayla tanımlamak için, bir dizi veri
kümesinin tespit edilmesi ve bunların kullanıcıyı memnun etmek doğrultusunda
koşulları kolaylaştırmak ve yönetilmesini sağlamak amacıyla kullanması gereklidir.
Sadece veri kümesiyle, beklenen performansı karşılayacak bir tasarım çözümü üretmek
mümkün değildir, ancak bu verilerin analizinden çıkan sonuçlarla elde edilen bilgi,
karar almada kullanılır. Aslında, çevre şartları gibi talepler de zamanla kısa ve uzun
süreli kullanımda değişmekte ve bütün bunları göz önünde bulunduran bir binayı
yapmak sanıldığı kadar da kolay olamamaktadır. (Turrin ve diğerleri, 2010).
Devinimli Yapı Tasarımı ve Performansı-Vela Kinetik Çatı projesi, Bolonya, İtalya
Geleneksel yapılar oldukça statik ve genellikle ortalama memnuniyete dayalı bir
biçimde tasarlanmıştır. Bunun aksine, bu çalışmada mimarideki adaptasyon kavramı
değişen ortamların değişen ihtiyaçlarına cevap olarak ele alınmış, çevre koşulları ve
kullanıcıların istekleri arasındaki mimarinin arabuluculuk rolü vurgulanmıştır. Birincisi,
bir veya daha fazla eleman ya da bunların parçalarının hareketi ile şekil değişikliği
gerektirir; burada bu kinetik mimari olarak adlandırılarak, geometrinin mimari
performans üzerindeki etkisi incelenmiştir (Resim 14).
Uygulama projesi olarak performans odaklı tasarım için parametrik modellemenin
uygunluğu araştırılmıştır. Konusu Bolonya- Italya’da devam eden yeni yapı projesinin
bir parçası olarak sürdürülmüştür. Projenin giriş holündeki Vela adı verilen mekândaki
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geniş açıklıklı bir çatı projesidir. Sıcak iklimde ve özellikle yazları termal rahatsızlık
riski oldukça yüksektir. Bu çalışmada pasif sistemlerin termal konfor üzerindeki etkileri
ve bunlara dayalı olarak yeni stratejiler geliştirilmiştir. Sonuçta incelenen stratejilerde
çatı geometrisinin kilit bir rol oynamakta olduğu tespit edilmiştir. Bu projede
fakültemizin Yapı teknolojisi bölümündeki sürdürebilirlik ve cevre konusundaki değişik
uzmanlarla, bilişim teknolojisi uzmanları işbirliği yapmıştır.
Burada modüler büyük çatı tasarımı estetik, yapısal performanslar ve ekonomik
yönleriyle de analiz edilmiş, ancak enerji konusuna artan ilgi özel dikkat gerektiren
yeni sorunlar üretmiştir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ihtiyacı,
tasarımı kökten etkilemiştir. Bu konuda, yapısal morfoloji ve güneş enerjisi
geçirgenliği, geçerli anahtar araştırma konuları olarak seçilmiştir. Bu bağlamda,
cephelerde ayarlanabilir bileşenlerin kullanımı için rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yerinde
ve doğal enerji kaynaklarının kullanımına özel ilgi gösterilmiştir.
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Resim 14. Vela Italya-Kinetik Çatı Projesi Performans Ölçümleri
•

Bilgi Modelli Karar Destek Sistemleri ile Mevcut Yapıların
Yenilenmesinde mekân İklim ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması

İrem Erbaş’ın halen devam etmekte olan doktora araştırması:
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Konutlarda enerji etkin yenileme süreci üzerine odaklanan bu araştırma projesinin
temeli insan faaliyetlerinin yol açtığı yıkıcı sonuçlar nedeniyle pek çok farklı disiplinin
ortak çalışma noktası haline gelmiş olan sürdürülebilir kalkınmanın nasıl
gerçekleştirilebileceği sorusuna dayanmaktadır. Bu yıkıcı sonuçlar, çevresel görüş
açısından bakıldığında, yenilenemeyen enerji kaynaklarının düşünülmeksizin
kullanımından kaynaklanan sera gazı salınımının yol açtığı küresel ısınma ve iklim
değişiklikleri, bu doğal kaynakların yok olmaya başlaması, azalmış biyolojik çeşitlilik
ve genel çevre kirliliği olarak sıralanabilir.
Avrupa Birliği ülkeleri genelinde yapılan araştırmalar ışığında, mevcut binalarda
kullanılan enerjinin Avrupa’daki tüm enerji kullanımının % 40’ını oluşturduğu
bildirilmiştir. Bu yüzdelik oranın ulaşım ve endüstride kullanılan enerji miktarından
daha fazla olduğu da vurgulanmıştır. Günümüz Hollanda yapılı çevresindeki birincil
enerji tüketimi ise, neredeyse toplam birincil enerji tüketiminin üçte birine ulaşmıştır.
Yapılı çevrenin bir parçası olarak konut, enerji verimliliğinin arttırılması yoluyla
çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesinde önemli bir alan olarak ifade edilebilir. Bu
araştırma projesi kapsamında çevresel sürdürülebilirlik, konutlarda enerji verimliliği
bakış açısından ele alınmaktadır. Mevcut konutların daha çevre dostu hale
dönüştürülmesi ile, sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Ancak bu dönüşüm süreci mimar için zorlayıcı ve karmaşıktır. Bunun nedeni ise
birbiriyle çelişen farklı taleplerin eş zamanlı olarak karşılanması gerekliliğidir. (Erbaş
ve diğerleri, 2010)
Çoğu binanın uzun yıllar yaşamlardaki değişikliklere rağmen insanların konfor
gereksinimlerine yanıt verebilme yeteneğinin olduğu yaygın bir durumdur. Ancak, bir
performans ölçütü olan enerji verimliliğinin konforla, özellikle iç mekân iklimi ile ilgili
olarak, birlikte ele alınması bir sorun olagelmiştir. Enerji tüketimini azaltmak ve iç
mekân iklim kalitesine uygun düzeyde sağlamak binaların enerji tasarruflu yeniden
tasarım sürecinde eşit derecede önemli konular iken, ikisini birbiriyle ilişkili olarak
düşünmek oldukça dinamik ve “bilgi-yoğun” bir süreçtir.
Tasarım sürecinin erken aşamasında mimar sonucu etkileyecek önemli kararlar
almasına rağmen, aldığı bu kararların sonuç ürüne ve kullanıcısına olan tam etkisini
değerlendirememektedir. Aslında, pek çok tasarım niteliğini ve birbirleriyle olan
etkileşimlerini, belirsiz ve karmaşık doğaları gereği, sistematik bir şekilde
değerlendirmek zordur. Buradan hareketle, bu araştırmada enerji etkin konut ıslahında
mimarın ortaya çıkan son ürün üzerinde verimli sonuçlar elde edebilmesi için tasarım
süreci boyunca etkin kararlar almasına yardımcı olmak için bir karar destek sistemi
önerilecektir. Bilgi modellemesine dayanan bu sistemle, mimarın süreç boyunca belli
nitelikler üzerinde yaptığı değişikliklerin, diğer nitelik ve ölçütler üzerindeki etkileri
hakkında eş zamanlı ve sürekli olarak bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır (Resim 15).
Araştırma süresince, bu alanda artmakta olan bilgilerin bir araya getirilerek incelenmesi
ve kullanılabilmesi için bilgi bütünlüğünü sağlayan bir yaklaşım sunulması
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hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, aynı zamanda niteleyici, niceleyici, karmaşık ve
çelişkili bilgiler ile uğraşmak anlamına gelmektedir.
Buradan hareketle, bilgi tabanlı araçlar yardımıyla mimara binanın enerji performansı
ve bunun sonucunda iç mekân konforunun sağlanması hakkında daha iyi bir öngörü
sağlayarak, mimarın karar verme sürecini geliştirebileceği savunulmaktadır. Bunun da,
bilgi modellemesi yöntemini kullanarak gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Bahsedilen bilgi modeli, mevcut konutların enerji tasarruflu yenileştirmelerinde, iç
mekân iklim verimliliğinin arttırılması ve bunların ekonomik yansıması ile ilgili tasarım
boyut ve ölçütleri ile bunlar arasındaki ilişkileri kuracak ve temsil edecektir. Bu
doğrultuda, gelişmiş modelleme tekniklerinin özellikleri ve bu projede uygulanabilme
potansiyelleri irdelenecektir. Bu yaklaşımın pratik odağı ise, mimarlar için yeni bir
tasarım karar destek sisteminin oluşturulmasıdır.

Resim 15. Binaların Yenilenmesinde Bilgi Modelli Sistemle Enerji İhtiyaç ve İç Mekân
Konfor Kararların Desteklenmesi
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Böyle bir model ile mimarın iç mekân iklim kalitesini etkin bir enerji performansı ile
artırabilmek amacıyla, tasarımı tam olarak nasıl değiştirmesi gerektiği belirlenecektir.
Bu sayede, belirli ölçütlerde yapılan değişikliklerin diğer ölçütler üzerindeki etkileri ve
sonuçlarını görmek mümkün olabilecektir. Bu çeşit bir model, karar destek aracının
geliştirilmesinde referans teşkil edecek ve uygulamalara bağlantı sağlayacaktır.
Tasarlanan bu araçla, konutların mevcut durumları analiz edilebilecek, bir takım tedbir
ve müdahale yöntemleri önerilebilecek ve uygulanan eyleme göre enerji ihtiyaç ve iç
mekân konfor seviyeleri hakkında geri bildirim alınabilecektir. Böyle bir destek sistemi
sayesinde mimarlar aldıkları kararların muhtemel sonuçları hakkında süreç boyunca
bilgi sahibi olabilecekler ve birbirleri ile çelişen her bir ölçütü azamî ne derecede
geliştirebileceklerine karar verebileceklerdir. Bu da, onların mevcut duruma göre en
doğru ve en etkin strateji ve alternatifleri seçmelerine rehberlik edecektir.
Bu sistemle farklı enerji kullanım seviyeleri üzerinde, örneğin en az iddialı enerji
seviyelerinden (basit müdahaleler) en iddialı enerji seviyesine kadar (sıfır enerji), kabul
edilir iç mekân ikliminin garantilenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,
daha detaylı bir biçimde, ısı kaybı ve doğal havalandırma potansiyelleri ile bu ikisinin
ilişkisine bakılması planlanmaktadır.

Sonuçlar
Teknolojik gelişmeler tarihin her döneminde insanlığın refah ve mutluluğuna olumlu ya
da olumsuz etkiler yapmış ve yapı sektörünü de dolaylı olarak etkilemiştir. Günümüzde,
örneğin hızlı ulaşım araçları, bilişim, telekomünikasyon ve internet teknolojilerindeki
gelişmeler dünyayı “küresel köy” haline dönüştürmektedir. Sonuçta tek kültürlülük
hâkim olmakta ve yapı sektörü bundan çok etkilenmektedir. Şehirlerin var olan
kimlikleri gittikçe yok olmakta, bölgesel, yöresel mimari ve yapı kültürü tarihte eşi
görülmemiş bir dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyadaki yapılanmada, ülkelerin
kendine özgü coğrafi ve iklim şartları, ahlaki ve kültürel değerleri ve de geleneksel yapı
teknikleri dikkate alınmadan, küreselleşme sonucunda modern adı altında dayatılan,
ekonomik faktörlerle desteklenen yeni bir kültür hâkim olmaktadır.
Burada yapılması gereken, gelenekselin değerini iyi anlayıp yeni değerlerle
bütünleştirmektir.
Bilişim teknolojilerinde amaçlanması gereken, sadece bu teknoloji ve araçların
kullanımı ve bilgi transferi değil, tersine o bilginin üretimi olmalıdır, aksi takdirde
teknolojiye bağımlı duruma gelinir. Sadece kullanıcı olarak kalmak işin özüne
inememek olacağından, bilgiyi üretip, ulaşıp bu bilgiyi başkalarının kullanabileceği,
erişebileceği ve de üstüne ekleyebileceği duruma getirmek gerekli ve önemlidir. Ancak
o şekilde BİLİŞİM toplumu oluşturulabilinir. Bizim görüşümüze göre, Türkiye’de
hedeflenmesi gereken de bu yoldur. Bu hedefe de, değişik disiplinlerden bilimcilerin
bütünleşik (entegre) bir ortamda birlikte çalışmasıyla ulaşılabileceği düşünülmektedir.
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Bilişim teknolojileri sosyal, kültürel ve teknik alanlardaki sürdürülebilirlik açısındandoğru kullanıldığı takdirde - çok önemli ve olumlu rol oynayabilir. Özellikle mevcut
bilgilerin kaybolmaması ve üzerine yeni bilgilerin eklenmesi ve bu bilgileri daha geniş
kitlelere aktarmak açısından çok önemlidir. Bunun yanında, bilişim teknolojilerinin
yukarıda belirtildiği gibi, tasarım ve yapım aşamasının her safhasında bütünleştirilmiş
kullanımı, bina kalitesini artırarak, fiyatların düşmesine neden olacağından, sosyal
açıdan da etkisi büyük olabilecektir.
Bilgisayar destekli kullanım surecindeki binaların performansının değerlendirmesi
gittikçe önem kazanmaktadır. Bu süreçler, tasarım performansı değerlendirmesinden
farklı olarak, bir tasarım ürününü değil binanın kendisinin incelenmesi açısından
farklılık gösterir ki; bu nedenle de, farklı metot ve araçları gerektirir. Mevcut yapı
stokundan kaynaklanan negatif çevresel etki, performans tabanlı bakım, geliştirme,
yeniden kullanım ve adaptasyon ile azaltılabilir.
Günümüzde sürdürülebilir çevre faktörleri (örneğin enerji kullanımı, elektronik atıklar,
veri merkezleri, vs.), toplam enerji tüketiminin % 40’nı oluşturmaktadır. Binalarda
iklim kontrolü, enerji kullanımı, konfor ve güvenlik gibi çeşitli kullanıcı gereksinimleri
ve kullanım esnekliği artarak önem kazanmakta, bunun yanında bu süreçteki değişik
aktörlerin bütünleşik bir yaklaşımla dikkate alınması gerekmekte, nitel ve nicel veriler
ve bilgiler karmaşıklığı artırmaktadır. Proje sürecinde bu bilgiler dokümanlarda
toplanıp, katılımcı tasarım ortamında, tüm proje üyelerinin ortak kullanabileceği, ortak
bir dilde bilgi alışverişinin yapabileceği ve bu bilgilere erişebileceği duruma getirmek
gerekmektedir. Bunu sadece veri ve enformasyon seviyesinde değil, bilgi üretme,
ekleme ve paylaşma şeklinde yapılması gerekmektedir. Bütün bunlar ise, yeni iş
olanakları yaratacaktır.
Örneğin günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ihtiyacı, cephelerde
ayarlanabilir bileşenlerin kullanımı için rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yerinde ve doğal
enerji kaynaklarını kullanma arzusu ve gereği tasarımı kökten etkilemektedir. Buradan
hareketle, bilgi tabanlı araçlar yardımıyla mimara binanın enerji performansı ve bunun
sonucunda iç mekân konforunun sağlanması hakkında daha iyi bir öngörü sağlayarak,
mimarın karar verme sürecini geliştirebilmesi mümkündür. Bu da, bilgi modellemesi
yöntemini kullanarak gerçekleştirilebilir. Yapay zekâlı tasarım nesneleri, gerçek
hayattaki bina elemanlarının, tasarımcıların gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir
muhakeme mekanizmasıyla donatılarak, akıllı davranış sergileyebilirler.
Sonuç olarak, bilim ve teknolojik gelişmelerin amacı tüm insanlığın refah ve huzuruna
yönelik olarak, daha iyi yaşam şartlarında yaşamalarını sağlamaya katkıda bulunmak
olmalıdır. Şu anda dünya nüfusunun % 80’i çok kötü evlerde yaşamakta, % 70’i de
okuma yazma bilmemektedir. Mimar Koca Sinan, Mevlana ve Yunus Emre’nin
torunları olarak bizlerin de, dünyanın bu akışını değiştirmede mutlaka bir payımızın
olabileceği veya en azından bunu amaçlayabileceğimiz düşünülmelidir!
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1. Proje Yönetimi
Bildiri 101, Sayfa No: 35-46
İnşaat Sektöründeki Temel Alt Yüklenicilik Uygulamalarının İncelenmesi
S. Ulubeyli
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zonguldak
serdar.ulubeyli@karaelmas.edu.tr
A. Kazaz
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr
Özet: Alt yüklenicilik, inşaat sektöründeki proje uygulamalarında çok sık kullanılan bir
araç niteliğinde olmasına rağmen, bugüne kadar Türk inşaat literatüründe üzerinde
önemle durulmamıştır. Bu eksikliği gidermek amacıyla bu çalışmada alt yüklenicilik
kavramının öncelikle ilgili Türk kanunlarındaki yeri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Daha
sonra, dünyadaki belli başlı ülkelerin inşaat sektörlerindeki alt yüklenicilik uygulamaları
ortaya konarak, Türk alt yükleniciliğinin içinde bulunduğu konum belirlenmeye
çalışılmıştır. Son olarak ise sektördeki alt yüklenicilik sözleşmeleri derinlemesine
araştırılmış ve bu kapsamda iş sahibi-ana yüklenici-alt yüklenici arasındaki mevcut
ilişkiler irdelenmiştir. Sonuçta, alt yüklenicilik uygulamaları açısından ülkeler arasında
büyük farklılıklar bulunmadığı ve taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin oldukça
benzer nitelikte oldukları görülmüştür.
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Bildiri 108, Sayfa No: 102-113
Kaynak Dengeleme Probleminin Dal ve Sınır Yöntemiyle Çözülmesi
M. Ç. Mutlu, R. Sönmez
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
mcagdas@metu.edu.tr, rsonmez@metu.edu.tr
Özet: Kaynak tahsisine yeterli önem verilmeden hazırlanmış iş programlarının kaynak
çizelgelerinde istenmeyen dalgalanmalar sıklıkla meydana gelmektedir. Bu
dalgalanmalar başta kaynakların verimsiz kullanımı olmak üzere birçok probleme sebep
olabilmektedir. Kaynak Dengeleme Problemi (KDP) bu dalgalanmaların belirlenen bir
ölçüte göre asgari düzeye indirgenmesini amaçlar. Bu çalışma kapsamında KDP’ni
aktiviteler arası öncelik ilişkilerini koruyarak ve kritik yol yöntemi ile belirlenmiş proje
süresi içerisinde çözmeyi amaçlayan bir dal ve sınır algoritması geliştirilmiştir.
Geliştirilen yöntem KDP için en optimal çözümü bulmakta ve 4 farklı kaynak
dengeleme ölçütüne uygulanabilmektedir. Her bir ölçüt için, 20 küçük ölçekli şebeke
üzerinde deneyler yapılmış ve bu deneylerin sonuçları sunulmuştur. Literatürde çeşitli
kaynak dengeleme problemleri için sezgisel/üst-sezgisel yöntemler ile önerilmiş olan
fakat en optimal çözüm olup olmadıkları belirlenemeyen çözümler, geliştirilen yöntem
ile kesin olarak çözülerek, doğrulanmıştır. Dal ve sınır algoritmasının sınırları test
edilmiş, daha etkili bir yöntemin geliştirilmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
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Bildiri 114, Sayfa No: 164-174
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nın Kullanım Süreci
Performansının Değerlendirmesi
A. M. Tanyer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
tanyer@metu.edu.tr
T. Pembegül
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
tpembegul@yahoo.com

Özet: Müşterilerin veya kullanıcıların isteklerine cevap verebilmek, başarılı binalar
tasarlamak ve inşaa etmek açısından çok önemlidir. Mimarlar binaların
kullanıcılarından geri bildirim alarak daha başarılı binalar tasarlamalı ve ilerki
aşamalardaki hataları en aza indirmelidirler. “Kullanım Süreci Değerlendirmesi (KSD)”
binaların pozitif ve negatif yönleri hakkında fikir verebilecek önemli bir değerlendirme
mekanizmasıdır.
Bu çalışma, İstanbul’daki önemli bir kongre merkezi olan Lütfi Kırdar Uluslararası
Kongre ve Sergi Sarayı (ICEC) hakkında bir Kullanım Süreci Değerlendirmesi (KSD)
sunmaktadır. Seçilen binanın niteliklerini değerlendirmek için Önem-Performans Analiz
Metodu (ÖPA) kullanılmıştır. Sonuçlar, Kongre Merkezi’nin konum, toplu taşıma ile
ulaşılabilirlilik, toplantı salonu kapasitesi, oturma düzeni, görüşü engelleyen strüktürel
elemanların olmaması, ışıklandırma ve havalandırma sistemlerinin etkisi konularında
başarılı olduğunu göstermiştir. Diğer yandan Kongre Merkezi’nde engeli olan insanların
hareketine olanak verecek düzenlemelerin olmaması eleştiri noktası olmuştur.

43

Bildiri 116, Sayfa No: 186-200
Matris Organizasyon Yapısının Norveç’te Prefabrike Eleman Üretimi Yapan Bir
İnşaat Şirketine Uygulaması
R. Akbıyıklı
Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı
rakbiyikli@sakarya.edu.tr
Özet: İnşaat sektörü proje tabanlı bir endüstri olup proje yönetimi endüstri içerisindeki
projelerin yönetimi için en normal ve kabul görmüş yoldur. İnşaat sektörü içerisindeki
firmaların yaptığı işler ve meslek grupları iki tip yönetim konusu ortaya çıkarır. Bunlar;
firmaların yönetimi ile projelerin yönetimi konularıdır. Uygulamada her projede
profesyonel mesleki uygulama, ana yüklenici ve alt-yüklenicilerle ilgili farklı
yapılanmalar söz konusudur. Bu katılımcılarla ilgili tutarsızlık durumu proje yönetimi
prosesinin etkililiğinin geliştirilmesini oldukça zorlaştırmaktadır.
İnşaat yapım yönetimi projeyi yönetenlerin elinde mevcut kaynakları en iyi şekilde
kullanmasıyla ilgilidir. Bir inşaat projesi yönetilirken inşaat yapım kaynaklarının en
efektif şekilde uygulanması esnasında pek çok dikkat edilmesi gereken husus
mevcuttur. Bunların bazıları teknik hususlardır; mesela, kalıpların tasarımı ve seçimi,
ekskavatörlerin seçimi, vs gibi. Diğer hususlar ise kalitatif (niteleyici) karakterde olup
çalışanların motivasyonu, iş ilişkileri, sözleşme şekilleri, hukuksal sorumluluklar ve
şantiye işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgilidir. Hedef ve amaçları belirlenmeden
herhangi bir organizasyonun yapılandırılması ve yönetilmesi zordur. Hedef ve amaçları;
bir şirketin, bir grubun veya bir bireyin gelecekte elde etmesini istediği beyanlarıdır.
Büyük ve karmaşık organizasyonlarda, çeşitli yönetim kademeleri için değişik
hedeflerin elde edilmesi söz konusudur. Organizasyonlar, yöneticilerin aksiyonlarına
temel teşkil edecek bir iskelete veya resmi örgütsel yapı’ ya sahiptirler. Bu yapı,
organizasyonun değişik kısımlarını ve bu kısımlarını birbirleri ile nasıl ilişkiler içinde
olduğunu gösterir. Yapıdaki görevlerin bir tarifini ve bu görev pozisyonlarının nasıl
koordine edildiğini verir. Otoritenin hiyerarşik ilişkileri, yapının gerekli parçalarını
birbirine bağlayarak gösterilir. Organizasyon yapısı, organizasyon hedeflerini yerine
getirmek için planlanmaktadır. Yöneticiler, hedef ve amaçlarına en iyi şekilde
ulaşabilmek için organizasyon yapıları tasarımlamak mecburiyetindedir. Bu
organizasyon tasarımları, kendilerini yeni şart ve isteklere karşı adapte edebilecek
esneklikte olmalıdır.
Bu makalede inşaat sektöründe matris organizasyon yapısının ne olduğu ile avantaj ve
dezavantajları izah edilerek Norveç’te prefabrike (ön döküm) eleman üretimi yapan bir
şirkete uygulaması detaylandırılacaktır.
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Bildiri 123, Sayfa No: 260-271
İnşaat Şirketlerinde Üst Düzey Yönetime Yönelik Raporlama Nasıl Olmalıdır?
M. Huriel
PMP, İnşaat Mühendisi, PYO-Proje Yönetim Ofisi Kurucu Ortak, İstanbul
mesut.huriel@pyo.com.tr
Özet: İnşaat şirketlerinin ana maliyet merkezi şantiyeleri olup, üst düzey yöneticiler
şantiyelerindeki ilerleyişleri günlük, haftalık ve aylık raporlardan takip etmektedirler.
Bu raporlar sektördeki birçok firmada, sadece hava durumunu, hangi kısımda hangi
işlerin yapıldığını, şantiyedeki toplam çalışan personel ve ekipman ile arızalı ekipman
sayısını, şantiyeye yapılan ziyaretleri, idarelerin şantiye ile ilgili yorumlarını, ilerleyişi
gösteren fotoğrafları ve nadiren de kilit malzemenin depo durumunu içerirler. Halbuki
özünde her ticari kuruluş gibi amacı para kazanmak olan inşaat şirketlerinin projesini
gerçekleştirmek için yola çıkarken planladığı ile projesini gerçekleştirdiği esnada elde
ettiği verilerin karşılaştırıldığı ve sapmaların sorgulandığı bir raporlama düzeni olması
günümüz rekabet ortamında artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. Sapmaların gerekçeleri,
aynı zamanda sapmaların etkisini minimize edecek tedbirleri yansıtacak olan
performans ve kaynak kullanım oranlarını da içermelidir. Bir inşaat firmasının üst düzey
yöneticisinin kaçıncı katta beton döküldüğünü, şantiyeye kimin gelip gittiğini bilmekten
ziyade projenin başladığı ilk günden itibaren projesinin planlanandan ne kadar geç veya
erken, ne kadar ucuz veya pahalıya biteceğini sebepleri ile birlikte bilmesi
gerekmektedir. Bu da artık birçok sektörde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanan ve özel algoritmalar ve yazılımlar ile son derece karışık işleyişi olan İnşaat
Sektöründe de uygulanabilen Kazanılmış Değer Yönetimi bazında hazırlanmış ve
planlanandan sapmayı yüzdesel bazda gösteren ve bu sapmanın projenin sonuna gerek
maliyet gerek süre olarak etkisini vurgulayan raporlar ile olabilir.
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Bildiri 132, Sayfa No: 366-372
İnşaat Proje Yönetiminde “Ölçme ve Değerlendirme” Detay Seviyesinin
Belirlenmesi
A. Avinal
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı, Öğretim Görevlisi,
PYO-Proje Yönetim Ofisi Kurucu Ortak, İstanbul
ahmetavinal@gmail.com
Özet: İnşaat projelerinin hedeflenen durumun çok gerisinde kalmalarının, zararla
kapanmalarının en önemli nedenlerinden biri “Ölçme ve Değerlendirme” konusunda,
yüklenici firmanın yeterli kültür ve gerekli sisteme sahip olmayışıdır.
İnşaat projeleri “Proje Yönetimi” metodolojilerinin uygulanabilirliği açısında en
karmaşık ve kapsamlı örneklerdir. Her safhası gerekli detayda tasarlanıp takip edilmez,
ölçme ve değerlendirmeye alınmaz ise sonuç parasal, miktarsal ve zamansal açıdan
başarısızlık olacaktır. Bütçesi dahilinde ve süresi içinde tamamlanamayan bir projede
ise “Proje Yönetimi” başarısından söz edilemez.
Ölçme; bir varlık, durum veya olayın belli bir özelliğe sahip oluş derecesini belirleme
işlemidir. İnşaat yönetiminde ölçme, bir imalat veya durumun, parasal, miktarsal veya
zamansal ölçeğinin belirlenmesi olarak kullanılır. Değerlendirme; ölçme ile ortaya
konulan duruma bir anlam verme işlemidir.
İnşaat Proje Yönetiminde, ölçme ve değerlendirme olgusunu, “izleme-kontrol” safhası
içeriği ile karıştırmamak gerekir. Ölçme ve değerlendirme, inşaat proje yönetiminin tüm
safhalarında yapılması gereken işlemlerin doğruluğa en yakın şekilde tespit edilmesini
sağlayan yöntem ve çalışmaların bütününü kapsar.
Doğru proje yönetim kararları; proje verilerinin öğrenilme derecesini, ölçme ile ortaya
konulduktan sonra bu ölçme sonuçlarına dayanarak neler yapılacağının kararlaştırılması
şeklinde oluşur. Proje yönetim’in her safhasında oluşturulacak kararlar, bir önceki
safhada oluşturulan verilere dayanılarak yapılır. İnşaat proje yönetiminde ilk safhalarda
yapılacak olan ölçme ve değerlendirme hataları, projenin geleceğini tamamen ipotek
altına almak demektir.
İzleme-kontrol safhasında yapılacak olan, varsayılan ile gerçekleşen arasındaki
farklılıkların tespitleri bize ancak kısmi düzeltme imkanı sağlayabilir. Projenin başarısı
ilk safhalardaki kurgusunun doğruluğu ile doğru orantılıdır.
Bu bildiride “Ölçme ve Değerlendirme” hangi safhalarda, hangi modüllerde, hangi
detay seviyesinde ele alınması, gerekliliği, sebepleri ve sağlanabilirliğinin nasıl bir
sisteme ihtiyaç gösterdiği anlatılmaya çalışılacaktır.
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Bildiri 133, Sayfa No: 373-379
İnşaat Proje Yönetiminde “İş Programı” Hangi Detayda Olmalıdır?
A. Avinal
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapı İşletmesi Yüksek Lisans Programı, Öğretim Görevlisi,
PYO-Proje Yönetim Ofisi Kurucu Ortak, İstanbul
ahmetavinal@gmail.com
Özet: CPM / PERT / PCS Proje planlama ve zamanlama metodolojileridir.
Zamanımızda bu sistemlerin algoritmaları üzerine kurulmuş çok sayıda bilgisayar
programları vardır. Örneğin Primavera, Microsoft Project, Suretrac, Timeline, Artemis
gibi.
Planlama ve iş programına uygun çalışma konusu, inşaat proje yönetiminin de çok
büyük önemine rağmen, müteahhitlik sektörünün en zayıf noktasıdır. İnşaat sektörü
genelinde, CPM metodolojisi uygulamaları, yok denecek kadar azdır. Olan
kullanımlarda da, programın daha çok “Çubuk Diyagram - Bar Chart” olarak işlev
gördüğünü görüyoruz. Bunun en büyük nedeni, iş programların hangi detay ve
kapsamda yapılması gerektiği ve bu konudaki teknolojinin nasıl olması gerektiği
hakkındaki bilgi eksikliğidir.
Planlama sonucu elde edilen zamansal veriler, projeye ait “Master Plan”ı oluşturan tüm
verilerin zaman ölçeğinde de belirlenmesini sağlamaktadır. Bu sayededir ki; satın alma,
bütçe, iş emirleri, ödeme kararları, nakit akış, bütçe, ekip optimizasyonu gibi kararların
işleneceği modüllerde ölçme ve değerlendirme işlevlerini bilinçli bir şekilde yerine
getirebilmekteyiz.
Uluslararası bir inşaat firması kültüründe, “İnşaat Yönetimi” araçlarından olan bir CPM
programından beklenenler;
1- İş Emirlerini oluşturulabilmesi, bu sayede imalat takibi disiplininin sağlanabilmesi,
2- Kaynak ihtiyaç listelerinin belirlenebilmesi. Malzeme satın alma listelerinin zamana
bağlı olarak düzenlenebilmesi, ödeme planlarının yapılabilmesi,
3- İş gücü ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, ekip optimizasyonlarının yapılabilmesi,
4- Bütçe gelir ve gider değerlerinin, nakit akış raporlarının zaman ölçeğinde
belirlenebilmesi,
5- Firma veya taşeron hak edişlerinin yapılabilmesi gibi işlevlerdir.
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Burada sayılan işlevlerin yerine getirilebilmesi ancak planlama kurgusunun gerekli
detayda yapılabilmesi ile mümkündür. Nedir bu gerekli detay? Bu detaya planlama
mühendisi mi karar verir, yoksa projenin gerçek içeriği mi?
Bu bildiride “İş Programı”nın, hangi detay seviyesinde ele alınmasının gerektiği,
sebepleri, hangi modüller ile entegrasyonunun veya veri alışverişinin sağlanması
gerektiği ve sağlanabilirliğinin nasıl bir sisteme ihtiyaç gösterdiği anlatılmaya
çalışılacaktır.
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Bildiri 138, Sayfa No:433-441
Proje Aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği
G.Birlik
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Ankara
birlik@metu.edu.tr
Özet: İnşaat sektöründe, özellikle şantiyelerde, çalışanların karşı karşıya kaldıkları
tehlikeleri ve riskleri, en genel anlamıyla, iş kazalarına sebep olan nedenler ve fiziksel
etkenler olarak iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Günümüzde henüz proje
aşamasında iken risklerin tanımlanması, öngörülen tehlikeli durumlar için alınabilecek
önlemlerin belirlenmesi ve maruziyet sınır değerlerini aşmamaya özen gösteren bir
organizasyonun kurgulanması hedeflenmektedir. Bu çalışmada genel olarak resmin
ortaya konulmasının yanı sıra özellikle fiziksel etkenlerden olan gürültü ve titreşim
maruziyetlerinde ulaşılan düzey ortaya konulacaktır. İnşaat sektöründe sık karşılaşılan
sağlık problemlerinin sırt ağrısı, cilt rahatsızlıkları, solunum sorunları, uzun süreli
gürültü ve titreşim maruziyetlerinin sonucunda oluşan şikayetler ve stres olduğu
bilinmektedir. Ne var ki herhangi bir sorun tek bir nedenden doğmamaktadır. Vibratör
kullanan bir inşaat çalışanı sadece elinden iletilen titreşime maruz kalmamakta, aynı
zamanda hem vibratör gürültüsünden rahatsız olmakta hem de sıcaktan veya soğuktan
etkilenmektedir. İş kalitesi endeksinde dikkate alınan altı belirleyici etkenden dördünde
inşaat sektörü yüksek puanlara sahip olamamaktadır. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
Yönetmeliği işvereni veya proje sorumlusunu, yapı işine başlamadan önce, sağlık ve
güvenlik planı, SGP, hazırlamakla yükümlü kılmaktadır. SGP genelde, kazaları
önleyici, güvenli çalışılabilecek bir çalışma (şantiye) alanı hazırlanılmasını içeren bir
plan olarak algılanmaktadır. Oysa inşaat çalışanının sağlığını etkileyen ve sonuçları
uzun vadede ortaya çıkabilecek diğer olumsuz koşullar da vardır. Bunlardan biri olan
gürültü maruziyeti ile ilgili olarak iki iş yerinde yapılan ölçümlerde gürültü düzeyi,
LAeq, değerlerinin yükleyici (kepçe) operatörünün kulak seviyesinde 93 dBA (79.5 dBA)
olduğu görüldü. Kepçeye yakın çalışan diğer işçilerde ise bu değerin 75.6 dBA
mertebesinde olduğu saptandı. Ne operatörler ne de işçiler kulak koruyucu
kullanmıyorlardı. Dördüncü Avrupa Birliği çalışma koşulları, EWCS, raporuna göre
titreşime (elden iletilen veya bütün vücut titreşimine) maruz kaldığını ifade eden
çalışanların % 63’ü inşaat sektöründe çalışmaktadır. Titreşim sadece sırt ağrısına veya
omurga bozukluklarına neden olmamakta aynı zamanda gürültülü ortamda işitme
kaybında sinerjistik etkiye de sahiptir. Gürültü, titreşim, toksik madde, sıcak-soğuk ve
postür etkilerinin bir arada etkili bulunduğu ortamlardan biri olan inşaat alanlarının bu
biraradalık etkisini dikkate alan risk yönetimine ihtiyacı vardır.
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Bildiri 141, Sayfa No:467-479
Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Yatırımı İnşaatlarında Karşılaşılan Risklerin
Belirlenmesi
M. Çaylıdemirci
Türkiye Kalkınma Bankası, Kredi Değerlendirme I Müdürlüğü, Ankara
mehmet.caylidemirci@kalkinma.com.tr
E. Ergen
İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
esin.ergen@itu.edu.tr
Özet: Hidroelektrik enerji, yerel kaynakları kullanması ve havaya zararlı gaz salınımı
yapmaması nedeniyle tercih edilen bir enerji türüdür. Türkiye’de, sahip olunan
hidroelektrik potansiyelden daha fazla yararlanmak amacıyla son yıllarda çok sayıda
nehir tipi hidroelektrik santral (HES) yatırımı gerçekleştirilmektedir. Nehir tipi HES
yatırımlarının karakteristik özelliği, ilk yatırım maliyetinin yüksek, yıllık işletme
maliyetinin düşük olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı, nehir tipi HES yatırımlarında risk
yönetimi ve risk yönetiminin birinci adımı olan risk tanımlanması önemli bir yere
sahiptir. Bildiride yer alan çalışmada amaç, nehir tipi HES’lerde karşılaşılan risklerin
belirlenmesi ve belirlenen risklerin uzman görüşü alınarak derecelendirilmesidir. Bu
bildiride ise, karşılaşılan risklerin belirlenmesine odaklanılmıştır. Risklerin belirlenmesi
için literatür taraması, beyin fırtınası çalışması ve uzmanlarla görüşmeler yöntemleri
kullanılmıştır. Literatür taraması ile tanımlanan riskler, beyin fırtınası çalışması ve
uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. Çalışma
sonucunda, nehir tipi HES’lere özel riskler belirlenmiş ve belirlenen riskler
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, konu ile ilgili yatırım yapmayı düşünen
girişimcilere karşılaşabilecekleri riskleri sunarak strateji belirlemede yardımcı olacağı
gibi, risk yönetimi faaliyetleri için altyapı oluşturmaktadır.
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Bildiri 144, Sayfa No: 500-511
Vaka Çalışması: 218 m. Yüksekliğinde Bir Kemer Baraj İnşa Etmenin Zorlukları
ve Çözüm Yolları
Ö. Ç. Kuyumcu, H. Kazanç
BM Holding A.Ş., Ankara
caglan.kuyumcu@bmmuh.com.tr, hakan.kazanc@bmmuh.com.tr
Özet: Ermenek Barajı temelden 218 m. yüksekliğindeki ince kemer beton gövdesi ile,
Türkiye’nin en yüksek barajı olup, Avrupa’nın 6., Dünya’nın ise en yüksek 21.
barajıdır.
Genişliği tepede 150 m’den az olan, tabanında ise yer yer 5 m’ye kadar düşen, son
derece dar bir vadide inşa edilen proje, gerek kablo vinç ile dahi kısıtlı olarak
sağlanabilen ulaşım imkanları, gerekse karstik yapının gerektirdiği özenli
enjeksiyon ve tahkimat çalışmaları nedeniyle teknik olarak Türkiye’nin en karmaşık
baraj projelerinden birisidir.
Olağandışı çalışma koşullarının yanı sıra karşılaşılan zorluklar da inovasyona dayalı
yöntemler ve özenli çalışmalar ile aşılmıştır.
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Bildiri 145, Sayfa No:512-524
Yurtdışı İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi
Barış Nazlım
Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş., İstanbul
baris.nazlim@ym.com.tr, baris@jtmjv.ae
Özet: Maruz kaldıkları risk ve belirsizlikler düşünüldüğünde inşaat projelerinde
sistematik ve detaylı risk yönetimi yapılması beklenmekle birlikte hem global ölçekte
hem de Türk inşaat şirketleri nezdinde durum böyle değildir. Özellikle yurtdışı
projelerde, farklı bir ülkede çalışmaktan kaynaklanan yeni risklerin yanında rutin
risklerde de ilave zorluk ve belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Bunların doğru olarak
öngörülemediği veya yönetiminde kusurlar olduğu hallerde projeye ve yüklenici şirkete
olumsuz etkileri olmaktadır. Bu bildiride, risk yönetim prensipleri Türk inşaat firmaları
ekseninde ve yurtdışındaki projeler düşünülerek incelenmiş ve kullanılacak yöntem ve
araçlar sunulmuştur. Ayrıca, yurtdışındaki projelerde risk oluşturan unsurlara değinilmiş
ve uygulamaya dönük öneriler yapılmıştır.
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Bildiri 149, Sayfa No:563-572
Modern Sezgisel Yöntemlerle Süre-Maliyet Ödünleşim Probleminin Çözümü
Ö. H. Bettemir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Van
ohbettemir@yyu.edu.tr
R. Sönmez
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
rsonmez@metu.edu.tr
Özet: İş programlamasında birçok iş paketi için birden fazla süre-maliyet alternatifi
olabilmektedir. Süre-maliyet ödünleşim problemi bu alternatifler içerisinden projenin
direkt ve dolaylı maliyetlerin toplamını en az yapacak alternatifin belirlenip optimum
proje iş takviminin oluşturulmasını amaçlar. İnşaat projelerinde birçok süre-maliyet
alternatifleri kesikli fonksiyonlar içermektedir. Kesikli süre-maliyet ödünleşim
probleminin bu özelliğinden ötürü projenin iş paketi sayısı arttıkça arama uzayı üstel
olarak genişlemektedir. Bu nedenle iş paketi sayısı fazla olan projelerde optimum veya
yakın optimum sonuca ulaşabilmek için hızlı yakınsayabilen algoritmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Optimum sonuca küçük projelerde hızlı bir şekilde yakınsayabilen
genetik algoritmanın büyük projelerin çözümünde yeterli başarıyı gösteremediği
görülmektedir. Modern sezgisel yöntemlerin optimuma yakınsama yeteneğinin
arttırılabilmesi için genetik algoritmaya (GA) tavlama benzetimi algoritmasının
eklenmesi ile oluşturulan tavlama benzetimli genetik algoritma (TBGA) melez modern
sezgisel yöntemi optimizasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
çalışmada TBGA melez yöntemi, 18 iş paketinden oluşan proje üzerinde denenerek
yöntemin zaman-maliyet ödünleşim probleminde optimuma ulaşabilme yeteneği
araştırılmıştır. Araştırmada farklı günlük genel giderler denenerek GA ve TBGA
yöntemlerinin performansları karşılaştırılmıştır. Analizler sonucunda zaman maliyet
ödünleşim problemlerinde TBGA’nın GA’ya göre daha iyi optimuma yakınsama
özelliğinin olduğu belirlenmiştir.
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Bildiri 151, Sayfa No:584-595
Uluslararası İnşaat Projelerinde Risk Priminin Çoklu Regresyon Yöntemi ile
Belirlenmesi
G. Polat, A. Damcı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
polatgu@itu.edu.tr, damcia@itu.edu.tr
M. Düzcan
Alarko-Makyol Ortak Girişimi, İstanbul
mert.duzcan@alarko-makyol.com
Özet: Bir yüklenici inşaat işletmesinin, uluslararası bir projeyi başarıyla
tamamlayabilmesi büyük oranda, teklif fiyatını hazırlarken uygun risk primi miktarını
belirlemesine bağlıdır. Risk primi, teklif hazırlama aşamasında tanımlanması zor veya
mümkün olmayan işleri hesaba katmak amacıyla, maliyete eklenen miktar olarak
tanımlanabilir. Risk primi miktarının gerçekçi bir şekilde hesaplanmasında,
karşılaşılabilecek olan olası tüm risklerin tanımlanması ve bu risklerin etkilerinin
değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Kapsamlı bir literatür çalışması sonucunda
uluslararası inşaat projelerinde karşılaşılabilecek olan 59 risk faktörü belirlenmiş, bu
bilgiler ışığında 69 sorudan oluşan bir anket tasarlanmış, bu anketler uluslararası
pazarlarda projeler üstlenen Türk yüklenici inşaat işletmelerine gönderilmiş, ve
toplamda 32 adet projeye ait veriler elde edilmiştir. Anket sonuçları
değerlendirildiğinde, götürü bedel ve birim fiyat sözleşme usulü ile ihale edilmiş olan
projelerde teklif fiyatına yansıtılan risk primi miktarları arasında istatistiksel açıdan
önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu nedenle götürü bedel ve birim fiyat esaslı
sözleşmelerle ihale edilmiş olan 32 adet uluslararası inşaat projesinin verileri üzerinde
ayrı ayrı çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi sonucunda,
belirlilik katsayısı (R2), birim fiyat usulü ile ihale edilen uluslararası inşaat projeleri için
0,735 olarak bulunurken, götürü bedel fiyat usulü ile ihale edilen projeler için 0,840
olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, oluşturulan çoklu regresyon modellerinin risk primi
miktarlarındaki varyansın büyük bir çoğunluğunu açıkladığını göstermiştir.
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Bildiri 152, Sayfa No:596-604
Proje Organizasyonlarında Politik Taktikler
E. Ülkeryıldız, H. M. Günaydın, S. Kale
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
evrenulkeryildiz@iyte.edu.tr, muratgunaydin@iyte.edu.tr, serdarkale@iyte.edu.tr
Özet: Aristoteles’in “insan doğası gereği politik bir canlı (hayvan)’dır” görüşü,
yaklaşık M.Ö. 350 yılından günümüze uzanan bir tarihe sahip olmasına karşın proje
organizasyonlarındaki politik davranışın çeşitli araştırmalara konu olması çok yenidir.
İster yeni çalışmalarda ister Aristoteles’e kadar uzanan geçmişteki araştırmalarda olsun,
‘politik davranış’ konusu için ortaya çıkan ortak tablo; politik davranışın her türlü insan
odaklı etkinliğin kaçınılmaz bir parçası olduğudur. Yapı üretim sürecinin insan odaklı
bir üretim biçimi olması; bu süreci gerçekleştirmek için oluşturulacak proje
organizasyonlarında görev alacak sosyal aktörlerin politik davranışlara karşı etkin
yönetimsel yaklaşımları öğrenmelerini ve izlemelerini zorunlu kılmaktadır. Politik
davranışlara karşı etkin yönetimsel beceriler kazanmak, inşaat proje
organizasyonlarında rol alan sosyal aktörler tarafından kullanılan politik taktikleri
anlamak ve tanımlamakla başlar. Bu çalışma kapsamında politik taktikleri proje
organizasyonlarında tanımlamak için kuramsal bir model geliştirilmekte ve inşaat proje
organizasyonlarında rol alan sosyal aktörler tarafından gerçekleştirilen politik
davranışların tipleri, sebepleri ve sonuçlarına ilişkin kavramsal bilgiler verilmektedir.
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Bildiri 154,Sayfa No:617-629
Tavlama Benzetimi Yaklaşımı ile Üniversite Yerleşkelerinin Planlanması
M. E. İlal, E. Ülkeryıldız, S. Kale,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
emreilal@iyte.edu.tr, evrenulkeryildiz@iyte.edu.tr, serdarkale@iyte.edu.tr
S. Palabıyık
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
serkanpalabiyik@yildiz.edu.tr
Özet: Ulusal Yüksek Öğretim sistemimizdeki hızlı gelişim göz önünde tutulduğunda,
üniversitelerimizin karşılaştığı önemli problemlerden birisi üniversite yerleşkelerinin
planlamasıdır (ÜYP). Üniversitelerimiz sürekli eklenen yeni birimler nedeni ile yerleşke
planlarını değiştirme gereksinimi duymaktayken, kuruluş aşamasında olan üniversiteler
ise yerleşkelerindeki birimleri gelişimleri doğrultusunda, geleceğin dinamizmine uygun
olarak planlamak zorunda kalmaktadırlar. Üniversitelerin yerleşke planlanmasına
yönelik akademik çalışmalar incelendiğinde, üniversite yerleşke planlama sürecinin çok
ölçütlü bir problem olmasına rağmen yapılan bilimsel çalışmaların ağırlıklı olarak
niteliksel veya kuramsal modellerden oluştuğu ve nicel yöntemlerle üniversite
yerleşkelerinin tanımlanmasına ilişkin çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu
çalışma kapsamında üniversite yerleşkelerinin planlanması problemi için tavlama
benzetimi (TB) tabanlı analitik bir model önerilmektedir. Tavlama benzetimi, metallerin
tavlama sürecindeki fiziksel davranışlarından esinlenilerek ortaya koyulan bir yaklaşım
olup, üniversite yerleşkeleri planlanması gibi çok ölçütlü problemlerin çözümünde
kullanıldığında etkin sonuçlar üretebilen bir optimizasyon yöntemidir. Geliştirilen
tavlama benzetimli model gerçek verilere dayalı bir örnek olay çalışması kapsamında
test edilmiş ve sunulmuştur.
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Bildiri 157, Sayfa No:655-664
İnşaat Sektöründe İnovasyon Değer Zincirinin Proje Seviyesinde İncelenmesi
Beliz Özorhon
Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
beliz.ozorhon@boun.edu.tr
Carl Abbott
Salford Centre for Research and Innovation, University of Salford, Salford, UK
c.abbott@salford.ac.uk
Ghassan Aouad
University of Salford, Salford, UK
g.aouad@salford.ac.uk
Özet: İnovasyon değer yaratmak ve performansı arttırmak amacıyla yeni fikirlerin
oluşturulması ve bunların uygulanması ile gerçekleşmektedir. İnşaat sektörü proje bazlı
ve bölünmüş yapısından kaynaklı olarak daha az yenilik gösteren bir sektör olarak
algılanmaktadır. Diğer sektörlerden farklı olarak inşaat alanında inovatif uygulamalar
proje seviyesinde gerçekleşmekte ve bu tür yenilikler üründen ziyade süreçsel ve
kurumsal yenilikler olarak gözlemlenmektedir. Dolayısıyla, teknolojinin yoğun olduğu
sektörlerden farklı özellikler gösteren inşaat sektöründeki inovasyonların da farklı
göstergelerle ölçülmesi gerekmektedir. İnovasyonun faydalarından sonuna kadar
yaralanabilmesi bilgi kazanımı, bilginin dönüşümü ve yayılımına dayanan inovasyon
değer zincirinin tam olarak anlaşılması ile mümkün olabilmektedir. İnşaat sektöründeki
inovasyon çalışmalarının inşaat projelerinin yaşam döngüsü boyunca proje
katılımcılarının her birinin rolünü belirleyecek doğrultuda yapılması gerekmektedir. Bu
bildirinin esas amacı, inovasyonun bir proje çerçevesinde nasıl gerçekleştiğini ve proje
ile şirket seviyesindeki dinamikleri detaylı bir şekilde açıklayacak bir metod öne
sürmektir. Bu bağlamda, inovasyon değer zincirinin bütün öğeleri, bir inşaat projesi
üzerinde incelenecek ve proje paydaşlarının inovasyon üretimindeki katkıları
araştırılacaktır. Önerilen yaklaşım ile proje döngüsü içinde inovasyonu tetikleyen,
kolaylastıran, destekleyen ya da engelleyen iç ve dış etmenlerin gözlemlenmesi ve
ölçümü, aynı zamanda inovasyon sürecindeki farkli paydaşların etkisinin daha iyi
anlaşılması ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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Bildiri 159,Sayfa No:665-674
Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durumlarda Acil Durum Müdahale
Ekiplerinin İhtiyaç Duyduğu Bilgiler
N. Gökdemir, S. (Kızıltaş) Ergan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
gokdemir@metu.edu.tr, semiha@metu.edu.tr
Özet: Deprem ve beraberinde yangın, patlama gibi ardışık tehlikeler içeren acil durum
vakalarında, acil durum müdahale ekipleri olay yerine gittiklerinde, (bina kullanım
amacı, bina kat sayısı, bina içerisindeki insan sayısı, bina içerisinde tehlikeli maddelerin
varlığı, afet oluş saati gibi) çok çeşitli bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bu bilgilere hızlı ve
güvenilir şekilde ulaşım, yapıların güvenli tahliyesi ve acil durum müdahale ekiplerinin
hassas noktaları (örneğin bina içerisinde ikincil afete; deprem sonrası yangın veya
patlamaya neden olabilecek bölgeler) belirlemesi ve dolayısıyla yıkıcı sonuçların
azaltılması açılarından önemlidir. Hali hazırda kullanılan yöntemler, bu tür kritik
bilgileri bina ve çevre sakinlerinden sorarak belirlemeyi kapsadığından, çoğu zaman
yanıltıcı olmakta, zaman kaybı ve dolayısıyla maddi kayıplarda artışlara neden
olabilmektedir. Belirlenen bu problem kapsamında, acil durum müdahale ekiplerinin
ihtiyaç duydukları önemli bilgilere hızlı ve doğru şekilde ulaşmalarını sağlamak
amacıyla bir yöntem önerilmektedir. Bu bildiri kapsamında ise, bu yöntemin ilk
basamağı olarak, afetzedeleri güvenli çıkış noktalarına yönlendirmek ve acil durum
müdahale ekiplerini bina içi hassas ve hemen müdahale edilmesi gereken bölgelere
yönlendirmek için acil durum müdahale ekiplerinin deprem, patlama, yangın gibi acil
durum vakalarında hangi bilgilere ihtiyaç duyacakları araştırılmış ve bu bilgiler
sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Merkezi ve Ankara
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde görev alan tecrübeli
çalışanlar ve eğitmenlerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Aynı zamanda literatürde;
deprem, yangın ve patlama gibi acil durumlarda, acil durum müdahale ekiplerinin
ihtiyaç duyduğu bilgilerin belirlendiği çalışmalar irdelenmiştir. Belirlenen bilgiler
kıyaslamalı olarak analiz edilerek sınıflandırılmış ve sunulmuştur. Belirlenen bu bilgiler
afet sonrası oluşturulan kriz merkezindeki sistemlerde bölgeye müdahale edecek arama
kurtarma ve ilk yardım ekiplerine sunulmak üzere saklanacaktır. Böylelikle acil durum
müdahale ekipleri kurtarma için gerek duydukları bu bilgileri en güvenilir ve sağlıklı tek
bir merciden almış olacaklardır. Bu da zaman kaybının en aza inmesini ve dolayısıyla
afet sonucu oluşan yıkıcı sonuçların azalmasını sağlayacaktır.
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Bildiri 163, Sayfa No:705-715
Şehir içi Şantiyeciliği (ŞEŞ) için Koordinasyon ve Çevre Güvenliği Sisteminin
Oluşturulması
Haluk Çeçen, Begüm Sertyeşilışık, Şenay Atabay
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
hoca2006@gmail.com, begum_sertyesilisik@hotmail.com, satabay@yildiz.edu.tr
Özet: Şehir içi inşaat projelerinde ilgili kurumlar arası (elektrik, su, gaz, telefon, trafik
vb.) koordinasyon sağlanamadığı ve iş güvenliği konularına yeterince özen
gösterilmediği için her yıl çok sayıda yaralanma ve can kaybı yaşanmaktadır. Can
kayıplarının yanı sıra büyük miktarda malzeme, emek, para ve zaman kayıpları da
meydana gelmektedir. Bu makalede İstanbul metropol alanı içindeki Şehir
Şantiyelerinde (ŞEŞ) yapılan inşaat faaliyetleri nedeniyle şantiye çevresindeki insanlara,
mala, doğal ve tarihi çevreye verilebilecek her türlü zararı en aza indirecek bir
organizasyon sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Tüm ŞEŞ paydaşlarına İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB’ye bağlı kuruluşlar, İBB’nin iştirakleri, İlçe
belediyeleri ve ilgili diğer kamu ve özel kurumlar ve kuruluşlar) ait ŞEŞ’lerin
sorunlarına kalıcı çözüm getirebilecek organizasyonel bir sistemin geliştirilmesine
odaklanılmıştır. Şantiye içi güvenlik konuları bu projenin kapsamı dışında bırakılmıştır.
ŞEŞ Kontrol ve Koordinasyon Sistemi (ŞEŞ Sistemi), ŞEŞ paydaşlarının yetkilileriyle
ve ilgili meslek odalarının temsilcileriyle yapılan 9 adet çalıştay ve yurtiçi, yurtdışı
kaynak taramaları sonucunda oluşan fikirler ve öneriler doğrultusunda geliştirilmiştir.
ŞEŞ Sistemi için yeni bir üst kurul oluşturmak yerine – tüm ŞEŞ paydaşlarının zaten
temsil edildiği – Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’nin çatısı altında bir
organizasyon önerilmiştir; AYKOME’ ye üye olacak bir ŞEŞ Koordinatörünün
yöneteceği ŞEŞ Grubunun, ana merkezinin yanında ŞEŞ Koordinatör Yardımcıları
tarafından yönetilecek Asya ve Avrupa Bölge ofislerinin olması planlanmıştır. Ancak;
ŞEŞ Sistemin başarılı olabilmesi için öncelikle AYKOME’nin doğrudan İBB Başkanına
veya Genel Sekreterine bağlanarak, AYKOME hazırlanacak yönetmeliğinde hedeflenen
etkinlik seviyesine ulaştırılması gerektiği gözlemlenmiştir. (AYKOME, halen İBB’nin
Altyapı Daire başkanlığına bağlı bir birim konumundadır).
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Bildiri 168, Sayfa No:763-772
İnşaat Şirketlerinde Risk Yönetim Süreçlerinin Olgunluğunun Değerlendirilmesi
B. Öngel, A. M. Tanyer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara
ongel@metu.edu.tr, tanyer@metu.edu.tr
İ. Dikmen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
idikmen@metu.edu.tr
Özet: Günümüzde risk yönetiminin temel esasları inşaat firmaları tarafından bilinmekte
ve kullanılmaktadır. Diğer taraftan, Project Management Institute (PMI) tarafından
bildirildiği üzere, risk yönetimi verimliliğinin ölçülmesi kabiliyeti, risk yönetiminin
geliştirilmesi gereken alanlarından birisidir. Olgunluk modeli, bir projenin veya
organizasyonun belirli bir alandaki kapasitesini değerlendirmek için tasarlanmıştır.
Yapılan yüksek lisans tez çalışmasında, inşaat sektörüne uyarlanan bir risk yönetimi
olgunluk modeli de dahil olmak üzere öne çıkan altı risk yönetimi olgunluk modeli
incelenmiştir. Fakat ele alındığında, bu modellerin olgunluk değerlendirmesi yapılırken
üzerinde durulması gereken konuları özetlediği ve bu şekilde içerik açısından yol
gösterdiği görülmüştür. Buradan yola çıkılarak, bir yapım risk yönetimi olgunluk
çerçevesi ve beraberinde, kullanım kolaylığı ve etkililik sağlayacak bir anket formu
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bildiride, çalışmada incelenen dört ana başlıktan birisi
olan risk yönetim süreçleri ele alınmıştır. Risk yönetimi, birbirini izleyen süreçlerden
oluşmakta ve bu süreçler, proje yaşam döngüsü boyunca tekrarlanmaktadır. Bu önemli
rolüne rağmen, var olan modellerde bu alanın yeterli detay seviyesinde ele alınmadığı
ve uygulamada yetersiz kaldığı görülmüştür. İncelenen altı risk yönetimi olgunluk
modelinden risk yönetim süreçlerinin olgunluğunu saptamaya yönelik yaklaşımlar
derlenmiş, eksiklikler saptanarak etkin bir model için üzerinde durulması gereken
noktalar ortaya konmuştur. Süreçlerin değerlendirilmesinde kullanılacak boyutlar;
formalizasyon, kapsam, kullanılan araçlar, kurumsal öğrenme ve dokümantasyon olarak
belirlenmiştir. Yapılan anket çalışmasıyla elde edilen bulgulardan risk yönetim
süreçleriyle ilgili olan bilgiler ayrıştırılmış, beş büyük ölçekli Türk inşaat şirketi,
uyguladıkları risk yönetim süreçleri açısından değerlendirilmiştir. Yapılan örnek
uygulamalar doğrultusunda, oluşturulan modelin geliştirilmesine yönelik çıkarımlar
yapılmıştır.
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Bildiri 178, Sayfa No:884-890
Arch-PMM) Mimarlık Ofislerinde Proje Yönetim Fonksiyonları Olgunluk Ölçüm
Modeli
D. A. Beset
BESET Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
arda@beset.com.tr
H. M. Günaydın
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
muratgunaydin@iyte.edu.tr
Özet: Mimarlık ofisleri tasarım projesi odaklı çalışmalarını proje yönetim (PY)
fonksiyonlarını kullanarak yönetirler. Proje Yönetim Enstitüsü (PMI) tarafından
tanımlanan dokuz fonksiyonun kullanımdaki olgunlukları mimari tasarım projelerinin
hedefleri çerçevesinde başarıyla tamamlanma olasılıklarını etkiler. Proje yönetim
kültürünün oluşma aşamasında olduğu Türkiye’de inşaat sektörünün önemli
aktörlerinden mimarların tasarım projelerini yönetirken kullandıkları PY
fonksiyonlarının olgunluk seviyelerini ölçecek bir model geliştirildi. Model dokuz PY
fonksiyonunun değerlendirmesini bir uzmanın ilgili ofiste yapacağı anket görüşmesiyle
yapmaktadır. Pilot çalışmalarla geliştirilen model İstanbul, Ankara ve İzmir de faaliyet
gösteren Serbest Mimarlar Derneği Üyesi 71 ofiste yapılan ölçümlerde başarıyla
kullanılmıştır. Entegrasyon yönetimi ve kapsam yönetimi PY fonksiyonlarının olgunluk
seviyeleri görece olarak daha gelişkindir. PY fonksiyonlarının olgunluk seviyelerinin
gelişimi için potansiyelin geniş olduğu analiz edilmiştir. Özellikle risk ve entegrasyon
yönetimi alanlarında gelişme ihtiyacı yüksektir.
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Bildiri 179, Sayfa No:891-902
İnşaat Projelerinde “Master Plan” Çalışmalarının Önemi, Kritik Başarı Faktörleri
ve Hazırlık Güçlükleri
Ö. Bisen
Bisen Uluslararası Müşavirlik ve Mühendislik Tic. Ltd. Şti., İstanbul
obisen@bisenconsulting.com
S. Ü. Dikmen
İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
u.dikmen@iku.edu.tr
Özet: Master Plan çalışması ile inşaat proje yönetim sürecinde bulunması gereken tüm
unsurların ihmal edilmeden, kurumun bilgi birikimi ve iş yapış tarzına en uygun
yönetim şeklinin tanımlanarak, “Master Plan” ile ortaya konulması gerekir. Master Plan
ve/veya Proje Yönetim Planı çalışmalarında, bir projedeki fiziksel ve finansal durumun
belirlenerek, hedeflere nasıl ulaşılacağı stratejisi ve sonuca ulaşmak için zaman ve para
gibi kaynakların yanı sıra, malzeme, ekipman, taşeron, işçilik gibi temel inşaat
kaynaklarının nasıl kullanılacağı taktik unsurlarının ortaya konulması gerekir. Bu
çerçevede hazırlanan Master Plan raporu ile ortaya konan hedeflerin, ulaşılabilir,
uygulanabilir, takip edilebilir, tüm kaynakları içeren ve sürekliliği olan, hem geçmişi
gösteren, hem de gelecek hakkında projeksiyon çizip kriz çıkmasını engelleyen, kriz
çıkması durumunda da, krizin aşılmasında kullanılabilmelidir. İnşaat sektöründe faaliyet
gösteren Türk Müteahhit firmalarında, metraj, maliyet analizi, planlama, sözleşme, risk
analizleri gibi teknik konularda uzman mimar/mühendislerin bulunmaması, planlama
çalışmalarına yeteri zamanın ayrılmaması ve bu çalışmalara gereken önemin
verilmemesi, gibi nedenlerden dolayı nitelikli “Master Plan Çalışması”
yapılamamaktadır. Bu çalışma ile bir inşaat projesinde Master planlamanın olmazsa
olmaz koşulları, Master plan hazırlık metodolojisi ve kritik başarı faktörleri tarif
edilecektir.
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Bildiri 181, Sayfa No:903-915
Yapı Sektöründe Örgütsel Öğrenme Teorilerinin Evrimsel Süreci
G. B. Öztürk
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
gbozbarlak@gmail.com
D. Arditi
Illınois Institute of Technology, Department of Civil, Architectural and Environmental
Engineering, Chicago, Illinois, USA
arditi@iit.edu
H. M. Günaydın
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
muratgunaydin@iyte.edu.tr
İ. Yitmen
Lefke Avrupa Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lefke, KKTC
iyitmen@lefke.edu.tr
Özet: Örgütsel öğrenme; hızlı değişen, rekabetçi ve proje tabanlı tüm iş ortamlarında
olduğu gibi yapı sektöründe de hayati öneme sahiptir. Örgütsel öğrenme konusu,
öğrenme kuramları temeline dayalı olarak bir değişim süreci geçirmektedir. Örgütler,
değişimin hızına ayak uydurmak ve rekabetçi yeteneği kaybetmemek için bireyin
öğrenmesi konusunda yorum yapan öğrenme kuramlarını, örgütsel öğrenme yazınına
adapte ederek değişim odaklı gelişimi sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu makalenin
amacı yapı sektöründeki örgütsel öğrenme kuramlarının evrimsel sürecini saptamak ve
evrimsel süreç açısından yapı sektörü ile diğer sektörlerdeki örgütsel öğrenme
araştırmaları arasındaki durum farkını ortaya koymaktır. Bu amaç dahilinde yapı
sektöründe ve diğer sektörlerde örgütsel öğrenme konusunda yapılan çalışmalar
incelenmiş ve araştırmaların kapsamı öğrenme kuramlarının evrimsel sürecinde karşılık
bulduğu akıma göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışma yapı sektöründeki örgütsel öğrenme
araştırmalarının diğer sektörlerde yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında, evrimsel
sürecin hangi aşamasında olduğunu görmeye yardımcı olacaktır. Örgütsel öğrenme
konusunda yapı sektöründeki araştırmaların eksiklikleri ve gelecek çalışma konularının
yönü bu makalenin kapsamında belirlenecektir. Örgütsel öğrenmenin performansa olan
etkisi birçok araştırmacı tarafından deneysel olarak kanıtlanmıştır. Makale, örgütsel
öğrenme konusunda diğer sektörler tarafından yapılan araştırmalarda sağlanan
ilerlemenin yapı sektöründe de yakalanabilmesi için bir durum değerlendirmesi
sağlayacaktır.
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Bildiri 191, Sayfa No:999-1007
Toplu Konut Üretiminde Müşteri İhtiyaç ve Beklentilerinin Analizi İçin Analitik
Hiyerarşi Süreci ve OWA Kümeleme Tekniğinin Kullanılması
Y. Olcay
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yelizin@superonline.com
Özet: Küresel pazar kavramıyla beraber değişen iş dünyası, günümüz konut sektörünün
önemli bir dönüşüm süreci geçirmesine ve güç dengesinin müşteriden yana kaymasına
sebep olmuştur. Uzun dönemde rekabet edebilmeyi hedefleyen konut üreticilerinin en
önemli gayreti artık kalite ve müşteri tatminidir. Müşteriye ilişkin veri toplama ve
değerlendirme modellerinden biri olan Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY), müşteri
tatminini arttırmaya yönelik güncel ve etkili bir metodolojidir. Toplu konut üretiminde
de kullanılabilecek olan KFY sürecinin en kritik ve can alıcı aşaması ise, müşteri ihtiyaç
ve beklentilerinin önceliklendirilmesidir. Yapılan uygulamanın geçerliliği ve
güvenilirliğini arttırmak amacıyla bu aşamada genellikle çok ölçütlü karar verme
teknikleri kullanılmaktadır. Türkiye’de ve bu çalışma özelinde İstanbul konut üretim
sektöründe yapılmış olan bir KFY uygulamasında, müşteri beklentilerinin analizi için
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Sıralı Ağırlıklı Ortalama – SAO (Ordered Weighted
Averaging – OWA) kümeleme tekniklerinin birleştirilerek kullanılması denenmiştir.
Çok kriterli bir karar problemi olan müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin
önceliklendirilmesi adımında, karşılaşılan belirsizlikle başa çıkılması ve müşteri
tatminin maksimizasyonunun sağlanması için, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve
OWA kümeleme tekniklerinin kullanılmasından fayda sağlanabileceği bulgulanmış ve
literatürde örneği de bulunan bu ikili kombinasyonun beraber kullanımına inşaat
sektöründe de emsal oluşturulmuştur.
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Bildiri 196, Sayfa No:1045-1052
Proje Maliyet ve Süresini Düşürmede Etkili Yöntemler:
Endüstriyel Sektörden Vaka Çalışmaları
M. E. Bayraktar
Florida International University, Department of Construction Management, USA
bayrakm@fiu.edu
Özet: Bu bildirinin amacı, vaka çalışması yöntemini kullanarak endüstriyel projelerde
proje maliyetini ve süresini düşürmede etkili, proje yönetimi tarafından tasarım ve
çeşitli yapım evrelerinde kullanılabilecek yöntem ve teknikleri belirlemektir. Bu
bildiride, beş değişik endüstriyel proje incelenmiş ve mal sahibi ve ana yüklenici
temsilcileriyle yüz yüze mülakat yapmak suretiyle yürütülen vaka çalışmalarının
sonuçları sunulmuştur. Sözü edilen beş projenin iki tanesi petrol ve madencilik, iki
tanesi biyoteknoloji ve bir tanesi de gıda sektöründen seçilmiş olup, bütün projeler ana
yüklenici tarafından tahmin edilen maliyet ve sürenin altında tamamlanmıştır. Vaka
çalışmalarının sonucu olarak öne çıkan yöntemlerin bazıları şunlardır: ana yüklenicinin
proje tasarım aşamasına eklenmesi, tasarım aşamasında değer mühendisliği
uygulanması, proje malzeme ve gereçlerinin alımını erken yaparak oluşabilecek fiyat
artışlarının maliyete yansımasının engellenmesi, ters ihale yöntemi, projeyle alakalı
şirketlerin yöneticilerinin yakın iletişim halinde olmaları ve çalışanlarına projede
başarılı olmaları gerektiği mesajını açık bir şekilde vererek motivasyonu üst düzeyde
tutmaları, malzeme ve araç-gereç seçim ve yönetiminin etkili yapılması ve teknolojinin
etkili bir şekilde kullanılmasıdır.
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Bildiri 200, Sayfa No:1076-1089
Tekrar Arzetmeyen Aktivitelerden Oluşan Bina İnşaat Projelerinde Mahal
Tabanlı İş Programlaması (MTİP) ve Kritik Yol Metodları (KYM)
Karşılaştırması
C. E. Fırat
Aalto University School of Science and Technology, Department of Structural
Engineering and Building Technology, Espoo, Finlandiya
canersen@cc.hut.fi
D. Arditi
Illinois Institute of Technology, Construction Engineering and Management Program,
Chicago, IL, A.B.D.
arditi@iit.edu
O. Seppänen
Vico Software , Miami Beach, FL, A.B.D.
Aalto University School of Science and Technology, Department of Structural
Engineering and Building Technology, Espoo, Finlandiya
olli.seppanen@vicosoftware.com
K. Kähkönen
VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo, Finlandiya
kalle.kahkonen@vtt.fi
Juhani Kiiras
Aalto University School of Science and Technology, Department of Structural
Engineering and Building Technology, Espoo, Finlandiya
juhani.kiiras@tkk.fi
Özet: Aktivite tabanlı iş programlaması (örneğin, Kritik Yol Metodu – KYM) ve mahal
tabanlı iş programlaması (MTİP) farklı temel ilkelere bağlıdır. Bu metodlar genellikle
aynı amaçlara farklı yollardan ulaşmak icin tasarlanmışlardır. KYM, büyük ve karmaşık
inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. MTİP ise Denge Diyagramları
Metodu (DDM) ilkelerini kullanmaktadır ve tekrar arzeden aktivitelerden oluşan inşaat
projelerinde öncelikli olarak tercih edilmiştir. Günümüzde her ne kadar KYM egemen
programlama tekniği olsa da, son yıllarda MTİP’na olan ilgi artmıştır. Çeşitili
araştırmacılar KYM ve DDM’nu karşılaştıran çalışmalar yapmışlarsa da, MTİP’nın
özelliklerini daha iyi anlamaya ve MTİP’nın tekrar arzetmeyen aktivitelerden oluşan
projelerde de kullanımını değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Hem uygulamacılara hem de
akademisyenlere yeni bir yaklaşım önermek üzere, MTİP’nın ve DDM’nun temel
ilkeleri bu bildiride ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu bildirinin amacı, KYM ve MTİP’nı
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incelemek ve MTİP’nı tekrar arzetmeyen aktivitelerden oluşan projelerde KYM’nun
yerine ciddi bir seçenek olarak görülüp görülemeyeceğini tartışmaktır. Bildiri temel
olarak iki kısımdan oluşmaktadır: (1) KYM ve MTİP’nın de içinde bulunduğu
programlama yöntem bilimleri tartışılmakta, ve (2) tekrar arzetmeyen aktivitelerden
oluşan bir hastane binası inşaat projesi karşılaştırma amacıyla örnek olarak
kullanılmaktadır.
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Bildiri 204, Sayfa No:1102-1112
Uluslararası İnşaat Projeleri için Bütünleşik bir Risk Yönetim Modeli ve Yazılımı
İ. Dikmen, M.T. Birgönül, A. E. Arıkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
idikmen@metu.edu.tr, birgonul@metu.edu.tr, aearikan@gmail.com

Özet: Risk yönetimi konusunun inşaat projelerindeki artan önemi birçok araştırmacı
tarafından işaret edilse de, risk yönetimini kolaylaştıracak karar destek sistemlerinin
bulunmadığı ve bilgi yönetiminin tam olarak risk yönetimi uygulamalarına
uyarlanamadığı gözlemlenmektedir. İnşaat projelerinde yaşam dönemi boyunca risk
yönetimi uygulamalarını geliştirmek amacı ile ortaya çıkabilecek risklerin tanımlandığı,
risk senaryolarının kurgulanarak risklerin proje üzerindeki etkilerinin analiz edildiği,
proaktif risk yönetim stratejilerinin geliştirildiği karar destek araçlarının kullanılması
önerilmektedir. Bu noktada, gerek proje uygulayıcılarının risk yönetimi konusunda
yeterli bilgiye sahip olmayışı, gerekse mevcut sistemlerin kavramsal modellerin tam
olarak uygulanmasına olanak tanımaması, uygulamada sıkıntılar yaratmaka ve bu
çerçevede hedeflenen performansın elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, bu
bildirinin amacı ortaya konulan kavramsal risk modelinin sunulması ve bu çerçevede
proje yürütücülerine risk yönetim işleminin her aşamasında destek olması amacı ile
tasarlanmış karar destek sisteminin bir modülü olan IRMS (Integrated Risk
Management System) isimli yazılım hakkında bilgi verilmesidir. Bu kapsamda,
yazılımın uluslararası inşaat projelerine uygulaması yapılarak performansı gösterilecek
ve elde edinilen sonuçları tartışılacaktır.
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Bildiri 206, Sayfa No:1123-1134
İnşaat Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir Bütünleşik Performans Ölçümü Modeli
F. Uysal
Akdeniz Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Antalya
fahriyeuysal@akdeniz.edu.tr
A. Kazaz
Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr
Özet: İnşaat tedarik zinciri, başlıca müteahhit, tedarikçi, alt yüklenici, müşteriler ve
mimarlar gibi farklı taraflardan meydana gelerek malzeme, işgücü, tesis, ekipman,
geçici iş ve bilginin akışını içerir. İnşaat endüstrileri, tedarik zinciri kavramının
geliştirildiği imalat sektörüyle karşılaştırıldığında, doğası gereği çeşitli farklılıklar
gösterir. Örnek olarak, inşaat sektörü proje tabanlı geçici bir organizasyon olarak
tanımlanabilirken, imalat sektörü daha kalıcı bir organizasyonla ifade edilebilen sürekli
üretim kavramını içerir. İnşaat tedarik zincirinde akışta görülecek herhangi bir problem
projenin nihai performansını etkileyecektir. İnşaat ve imalat endüstrilerinde performans
ölçümü, proje performansını girdiler, çıktılar ve final proje çıktıları olarak değerlendiren
sistematik bir yol olarak kullanılmaktadır. Ancak çok az firma performanslarını
sistematik bir biçimde ölçmekte ve değerlendirmektedir. Ayrıca, var olan sistemler
süreç ve tasarım odaklı olmak yerine çoğunlukla ürün odaklıdır. Performans ölçümü,
inşaat projelerinin girdileri, etkinliği ve verimliliği konusunda düzenli bilgilerin
toplanmasını ve raporlanmasını sağlar.
Bu çalışma, çeşitli ülkelerde inşaat performansını ölçmek için geliştirilmiş bazı
modelleri sentez ederek sunar. Bu sentez ve sunumun temelinde, performans ölçüm
yaklaşımını bütünleştirici bir modelin kullanımı önerilmektedir.
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Bildiri 208, Sayfa No:1145-1157
Tasarımda Proje Yönetimi: Bütçe ve Kapsam
A. Kazaz, K. Öncü
Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr, kivanconcu@dkepro.com
Özet: Bu çalışmanın ana amacı tasarım projesinde çeşitli mühendislik disiplinleri ya da
belli görevlerde liderlik eden, proje müdürleri ve onların yardımcıları gibi görevlerde
bulunan kişilere projelerini yönetebilmeleri için bir program hazırlanmasında ilk adım
olmasıdır. Bu çalışma, tecrübesi az olan proje liderleri için kılavuz dokümanı olmasının
yanı sıra ileride daha kapsamlı yönetim rolleri edinmesinde de yardımcı olması amacı
güdülerek hazırlanmıştır. Tecrübeli kullanıcılarına ise halihazırda kullandıkları
yöntemleri sorgulamaları için bir model olacaktır.
Bu program genel olarak; Proje Kapsamı; Proje İş Programı; Proje Bütçesi; Proje
Kalitesi; Pazarlık Süreci; Nakit Yönetimi; Proje Kontrolleri; Sabit Giderler; Kontratlar;
Proje Performansının Yönetimi; Proje Yönetimi İlkeleri ve Prosedürleri; Proje
Organizasyonu; Proje İdaresi; Proje Müdürü için Bilgi İşlem Sistemleri bölümlerini
içermelidir. Bu bölümlerden Proje Kapsamı, İş Programı ve Bütçe bölümlerine bu
çalışmada değinilecektir.
Çalışmanın ana amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir;
- Proje Yönetimi Alanında Etkin Olarak Çalışmak; Projeler tasarım şirketlerinin en
önemli işleridir. Dolayısıyla en önemli gelir kaynaklarıdır. Proje Müdürleri (PM) ise bu
savaşta en önde çarpışan askerler olarak görülebilir. Bu nedenle projede etkin olarak
çalışmaları son derece önemlidir.
- Karlılığı Arttırmak; Doğru uygulanmış Proje Yönetimi prensipleri, PM’nin karlılık
potansiyelini arttıracaktır.
- Müşteri Memnuniyeti; Müşteri memnuniyeti PM’nin başarısını ölçebileceği en net
alandır. Başarı için gerekli fakat yeterli değildir.
- Tekrar İş Alabilme; Tasarım firmalarının iş alabildikleri sınırlı sayıda firma/kişi vardır.
Bu yüzden tasarım firmaları elde ettikleri müşterilerinden sürdürülebilir bir şekilde iş
almak mecburiyetindedir. PM bunu sağlamak için şirket içerisinde en uygun pozisyonda
olan kişidir.
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Bildiri 209, Sayfa No:1158-1168
Tasarımda Kalite Sistemleri: Genel Esaslar
A. Kazaz, K. Öncü
Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr, kivanconcu@dkepro.com
Özet: İnşaat projelerinin yönetimi için literatürde birçok kaynak bulunmasına rağmen
bir inşaat projesinin verimli, etkili ve uygulanabilir olmasının en büyük dayanağını
oluşturan tasarım projelerinin yönetilmesi ile ilgili endüstrideki kaynakların kısıtlı
olması şaşırtıcı ve büyük bir eksikliktir. Tasarım projelerinin yönetim şeması içinde yer
alması gereken kalite yönetimi de sevk ve idarenin üzerinde yükseldiği bir temel gibi
sağlam ve değişmeyen bir zemin görevi görmelidir. Pek çok çalışmada doğası gereği
inşaat projelerinden bazı temel farklılıklar içeren tasarım projelerinin kendine has
özellikleri klasik proje yönetimi tekniklerinin içerisinde bazı nüanslar eklenerek
açıklanmaya çalışılmıştır.
Ülkemizdeki inşaat mühendisliği, mimarlık, diğer mühendislik disiplinleri olduğu kadar
şehir planlamacıları, harita hizmeti veren firmalar ve kişiler, çevre danışmanlığı veren
ve raporlar yazan diğer şirketler için de ortak olabilecek bir konular ele alınmıştır. Bu
çalışmaların çoğalması ülkemizdeki planlama ve proje kalitesini arttıracaktır. Proje
yönetiminin temelini teşkil eden planlama ve tasarımın ülkemizdeki tüm kullanıcılar
tarafından anlaşılması dünyadaki yükleniciler açısından ciro bazında en fazla iş yapan
ülkelerden birisi olan ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.
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Bildiri 213, Sayfa No:1194-1202
Denizin Altında Bir Demiryolu: Marmaray Projesi
H. Belkaya
Yüksel Proje Uluslararası A.Ş., Türkiye
hbelkaya@avrasyaconsult.com
A. Arslan
Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ankara
ahmetarslan@ubak.gov.tr,
H. Özmen
Demiryollar, Limanlar ve Hava meydanları İnşaatı Bölge Müdürlüğü, İstanbul
hozmen@superonline.com
Özet: Marmaray Projesi, İstanbul’daki mevcut banliyö hattını tamamen yenileyerek
İstanbul Boğazının altından geçen bir batırma tünel ile Avrupa ve Anadolu yakasını
birleştirmektedir. Proje, 13.4 km’lik kısmı ve 3 istasyonu yer altında olmak üzere 76 km
uzunluğunda kesintisiz, modern, yüksek kapasiteli bir demiryolu sistemi ve 40 yeni
istasyon sağlamaktadır. İstanbul Boğazını geçen bu batırma tünel dünyada bu güne
kadar inşa edilen en derin tünel olacaktır. En derin noktası deniz seviyesinin 58 metre
altındadır. Projenin ömrü sırasında İstanbul bölgesinin 7.5 şiddetinde bir depreme maruz
kalması son derece muhtemeldir. Proje, teknik zorlukların yanı sıra, İstanbul’un kendine
has tabiat varlıklarından ötürü çevresel zorlukları da barındırmaktadır.
15 milyon nüfusu olan bir metropolün yoğun trafiğini rahatlatmak için Marmaray
Projesine büyük ihtiyaç vardır. İstanbul’un karşı karşıya bulunduğu mücadele, modern
bir şehir oluştururken doğal çevreyi ve tarihi mirası en uygun şekilde korumaktır.
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Bildiri 219, Sayfa No:1276-1285
Yalın Proje Teslim Sistemi; İnşaat Yönetimine Getirdiği Yenilikler ve
Uygulanılabilirliği
B. Er, A. Kazaz
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
bayramer@elitdizayn.com.tr, akazaz@akdeniz.edu.tr
Özet: Proje Teslim Metotları, işverenin bir projeyi verimli bir şekilde yönetebilmesi
için takip etmesi gereken yolları gösteren kılavuzlardır. Günümüz inşaat sektöründe
Design-Bid-Build ve Design-Build en çok kullanılan metotlardır. Bu metotlar iş
kaleminin az olduğu projelerde yeterli olmasına rağmen, iş kaleminin çok olduğu
projelerde yetersiz kalmakta ve bunun sonucu olarak da projeler istenen kalite, maliyet
ve zamanda bitirilememektedir. Bunun sebepleri ise, metotların üretim işlemlerini göz
önünde tutmayarak sadece ürüne odaklanması, katılımcılar arasında yeterli
koordinasyonun olmaması ve karışık projeleri tasarlayacak metotlara sahip
olmamasıdır. Bu çalışmada, yeni geliştirilen ve amacı yukarıda bahsedilen eksiklikleri
ortadan kaldırmak olan Yalın Proje Teslim Sistemi önemli metotları ile beraber
açıklanmıştır.
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Bildiri 224, Sayfa No:1329-1341
İnşaat Firmaları için Web Tabanlı Risk Bilgisi Toplama Platformu: Kavramsal
Çerçeve
C. Budayan
Konya Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konya
budayan@selcuk.edu.tr
Özet: Şirketlerin rekabet güçlerini sürdürebilmeleri ve rekabet avantajı sağlayabilmeleri
için en önemli kaynaklardan birini oluşturan bilginin, firmalar tarafından verimli bir
şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ancak, inşaat sektörünün projeye dayalı yapısı
nedeniyle, bilginin elde edinilmesi ve daha sonra da yeniden kullanımı hususunda
önemli darboğazlar yaşanmaktadır. Proje yönetiminin önemli aşamalarından biri olan
risk yönetiminin de başarılı olabilmesi için, bilgiye dayalı sistematik bir yönetim
sisteminin kurgulanması gerekmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmanın amacı; risk
yönetimi için bir bilgi yönetim platformunun geliştirilmesidir. Projelerin yürütülmesi
aşamasında çok sayıda değişik katılımcının gündeme gelmesi ve coğrafi olarak dağınık
birçok bölgede çalışılması nedenleriyle, bilgiye daha kolay ve her ortamda
ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla, web tabanlı bir bilgi paylaşım platformunun
geliştirilmesi önerilmektedir. Henüz kavramsal çerçevesi oluşturulmaya çalışılan bu
çalışmanın sonucunda geliştirilecek olan platform aracılığıyla, Türk inşaat şirketlerinin
risk yönetim performanslarının artırılması hedeflenmektedir.
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2. Şirket Yönetimi
Bildiri 104, Sayfa No:72-80
Yönetim Bilgi Sistemi Bazlı Performans Yönetimi Uygulaması
S. B. Kaplanoğlu
Northwestern University, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Proje Yönetimi, Evanston, IL,
USA
burcinkaplanoglu@hotmail.com
D. Arditi
Illinois Institute of Technology, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Chicago, IL, USA
arditi@iit.edu
Özet: İnşaat şirketlerinin iş hacimleri ve çalıştıkları coğrafi alanlar büyüdükçe,
portföylerindeki projelerin performanslarını değerlendirme ve geliştirme ihtiyaçları da
artmaktadır. Dünyanın 38 ülkesinde faaliyet gösteren, 7000 çalışanı olan bir uluslararası
inşaat şirketi, 2008 yılında operasyonlarının performansını değerlendirmek ve
geliştirmek amacıyla bir yönetim bilgi sistemi (management information system)
kullanmaya başlamıştır. Sistemin amacı, her seviyedeki yönetim birimlerine şeffaflık ve
denetim sağlayarak, proje bazlı ve/veya iş genelinde etkin performans sorunlarına karşı
erken uyarı sağlamaktadır.
Web tabanlı çalışan sistem diğer sistemlerden aktif projeler hakkında standart bilgi
toplamakta, eksik bilgiler sisteme girildikten sonra, trafik ışıklı bir rapor
hazırlamaktadır. Raporun ışıkları sorunları erkenden yakalamayı sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır. Proje ve portföy risk ortamındaki değişiklikleri yansıtmak için toplanan
bilgiler ve trafik ışıklarının hesaplamaları, her yıl yenilenerek sistemin gelişmesi
sağlanmaktadır. Projeden sorumlu yöneticiler aylık raporlama çalışmasının parçası
olarak trafik ışıklarının nedenlerini ve çözümlerini sisteme kaydetmekte, üst yönetim
her an bu bilgiye ulaşabilmektedir. Amerika’da 15’ten fazla ofisi ve 200’ün üzerinde
aktif projesi bulanan bu şirketin kültürü ofis yönetimi bazlı olduğu için, bu derece
şeffaflık ve denetim şirket içinde sancılı bir geçiş dönemi yaşanmasına neden olmuştur.
Bildiri, sistemin risk yönetimi, performans yönetimi ve şirket kültürü üzerindeki
etkilerini, uygulamada yaşanan sorunları ve sorunların çözümleri için önerilen
çözümleri içermektedir.
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Bildiri 107, Sayfa No:90-101
İnşaat Şirketleri İçin İş Analizi Disiplininin Sistemsel İncelenmesi
E. Erdiş
Mustafa Kemal Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun/Hatay
eerdis@mku.edu.tr
T. Özel
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Kocaeli
tozell00@gmail.com
Özet: İş etüdü ve analizi çalışmaları, birim maliyetin düşürülmesi ve daha yüksek
verimlilik elde etmek için her işin nasıl yapıldığının, ayrıntılarının ve çevresel durumunun
ortaya konulduğu çalışmalardır. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, işe
dönük bilgi ve verilerin, doğru ve gerçekçi bir biçimde belirlenmesini gerektirir. Bildirinin
çıkış noktası da bu tanım ve gereklilik üzerine kurulmuştur. Çalışmada birincil hedef işe
dönük bilgi ve verilerin elde edildiği bir iş analizi modeli kurmaktır. Kurulan iş analiz
modeli sistem yaklaşımı üzerine inşa edilmiştir. Modelin basamakları; girdi-ön hazırlık,
süreç-analiz ve çıktı-sonuç safhalarından oluşturulmuştur.
Çalışma sırasında, ayrıca önerilen model doğrultusunda, inşaat şirketlerinin yönetici
pozisyonundaki inşaat mühendislerinin seçiminde ve çeşitli insan kaynakları
fonksiyonlarının iyileştirilmesinde kullanacakları bir iş analiz formu geliştirilmiştir.
Oluşturulan form; inşaat mühendislerinin kişisel gerekliliklerini ve iş profilini belirlemede,
verimliliği dönük zaman etüdü çalışmaları hakkında bilgi vermektedir. Form iş analizi
disiplininde kullanılmak üzere büyük ve orta ölçekli inşaat firmalarında çalışan yönetici
pozisyonundaki 50 adet inşaat mühendisi ile görüşerek doldurulmuştur. Toplanan veriler
kullanılarak inşaat mühendisliği mesleği için kişisel gereklilikler ve iş/görev tanımları
düzenlenmiştir. Elde edilen bilgi ve veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiş ve
sonuçlar literatür bulguları ışığında değerlendirilmiştir.
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Bildiri 125, Sayfa No:287-298
Türk İnşaat Firmalarının Kriz Dönemlerinde Uygulayacakları Bütünleşik
Yönetim Anlayışı
E. Erdiş, M. Demirci
Mustafa Kemal Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İskenderun/Hatay
eerdis@mku.edu.tr, mdemirci@mku.edu.tr
M. E. Öcal, E. Oral,
Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
eoral@cu.edu.tr, emocal@cu.edu.tr
G. Mıstıkoğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu, Antakya/Hatay
gmistik@mku.edu.tr

Özet: Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler, inşaat şirketlerini, içinde bulunduğu
sektörün rekabetçi pazar ortamında finansal risklerini ölçerek doğru projelerle-doğru
fiyatlandırma ve tutundurma anlayışı ile müşterilerinin karşısına çıkmalarını
gerektirmektedir. Bunun da ancak inşaat şirketlerinin gerek rutin dönemlerde gerekse
kriz dönemlerinde kriz yönetimi ve sistematik pazarlama anlayışını içine alan bütünleşik
bir yönetim tarzını benimsemeleri ile mümkün olacağı düşünülmektedir. Çalışmada
ekonomik krizlerin inşaat sektörüne etkilerini minimize edecek bütünleşik yönetim
anlayışı izah edilmiştir.
Çalışma sırasında ayrıca, Türk İnşaat Sektörünün kriz yönetimini algılama ve uygulama
düzeyini tespit etmek amacıyla hazırlanan, Türk Müteahhitler Birliğine (TMB) bağlı,
toplam 120 adet inşaat firmasının anket sonuçları ile inşaat şirketlerinin pazar içinde ve
rakip firmalarla etkili bir biçimde rekabet etmelerini sağlayacak sistematik bir
pazarlama anlayışı konusunda değerlendirmede bulunabilmek için hazırlanan, inşaat
sektöründe yer alan orta ve büyük ölçekli 50 firma ile yapılan anketlerin sonuçları
incelenmiştir. Buna ilave olarak bütünleşik yönetim anlayışı çerçevesinde Türk
Müteahhitler Birliğine bağlı orta ve büyük ölçekli 15 firmanın her iki ankete verdikleri
yanıtlar ve her iki anketin yapılması esnasında firmalarda yapılan gözlemler de
birleştirilerek, inşaat şirketlerinin bu iki yaklaşımı da içine alan bütünleşik yönetim
tarzını firmalarında uygulayıp uygulamadıkları tespit edilmiştir. Sonuçlar, literatür ve
anket bulguları ışığında değerlendirilmiştir.
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Bildiri 139, Sayfa No:442-454
Yapım Firmalarında Entelektüel Sermaye Tanımlayıcı Faktörleri
T. Şimşekalp Ercan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
tugcesim@yahoo.com
A. Köksal
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
koksalm@iit.edu

Özet: Global ekonomik sistemde bilgi üretmek rekabet üstünlüğü elde etmek için en
önemli kaynak haline gelmiştir. İnşaat sektörünün yapısına baktığımızda ise, yönetsel
faaliyetler açısından geleneksel bir tutum içinde olduğunu ve yeniliklere zor adapte
olunduğunu görmekteyiz. Bu durum işletme alanındaki yeniliklerin dolaylı olarak
sektöre adapte edilmesine sebep olmakta, bilgi yönetimi ve insan kaynağı startejilerinin
uygulanmasını zorlaştırmakta ve yapım firmalarının kurumsallaşma süreçlerinin
uzamasına neden olmaktadır.
Karmaşık iç ve dış faktörler bağlamında yapım firmalarının kendilerini yenilemeleri ve
finansal açıdan güçlenmeleri için entelektüel sermaye yönetimi kritik önem
taşımaktadır. Ancak yönetme faaliyetini gerçekleştirebilmek için öncelikle
yöneteceğiniz konuya ilişkin ölçümler yapılmalıdır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı,
literatürde diğer sektörler üzerinden geliştirilmiş entelektüel sermaye ölçüm
yöntemlerinin yapım firmalarına uygulanmasını sağlamak için bir altyapı hazırlamak ve
yapım firmalarında entelektüel sermayeyi etkileyen tanımlayıcı faktörlerin
parametrelerinin belirlenmesidir.
İlgili literatüre bakıldığında, entelektüel sermaye ölçüm yöntemleri iki ana başlıkta ele
alınmaktadır: niteliksel ve finansal ölçüm yaklaşımları. Bu çalışmada entelektüel
sermayeyi parametreleri bağlamında değerlendirmeye odaklı nitel bir yöntem olan
‘Değer Platformu Raporlama Modeli (DPM)’ kullanılmıştır. Model, inşaat sektörüne
göre parametreleri bağlamında yorumlanmıştır. Türkiye’deki 25 yapım firması
üzerinden gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, yapım firmaları entelektüel
sermaye parametreleri temel bileşenler analizi yöntemiyle analiz edilmiş ve analiz
sonuçları doğrultusunda DPM’ne göre üç ana entelektüel sermaye unsurunu belirleyen
parametreler tespit edilerek, üç unsur arasındaki denge araştırılmıştır.
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Bildiri 162, Sayfa No:696-704
İnşaat Sektöründe Mesleki Tatmin
S. Kıvrak, G. Arslan
Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
serkankivrak@anadolu.edu.tr, gokhana@anadolu.edu.tr
Özet: İş tatmini, yaşam tatmini üzerindeki en önemli faktörlerden biridir. Mesleki
tatmin, çalışanların performansını doğrudan etkileyebilmektedir. Ücret, çalışma saatleri,
ödüllendirme ve iş güvencesi gibi faktörler tarafından etkilenen iş tatmini kişinin,
toplam iş çevresinden elde etmeye çaba gösterdiği rahatlatıcı ve iç yatıştırıcı bir
duygudur. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de inşaat sektöründe çalışan inşaat
mühendislerinin mesleki tatminini irdelemektir. Araştırma, kamu ve özel kurumlarda
görev yapan toplam 100 inşaat mühendisi arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
yüz-yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve bu görüşmeler esnasında anket uygulaması
yapılmıştır. Görüşmeler, Mart – Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre, mesleğinde sevdiği işi yapma ve ücret, her iki sektörde çalışan
mühendisler için iş tatminini etkileyen en önemli faktörler olarak belirlenmiştir.
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Bildiri 173, Sayfa No:813-825
Yüklenici İnşaat KOBİ’lerinde Girişimci Özellikleri ve Risk Yönetimi
Uygulamaları
Y. Göç, E. Acar
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul
gocyasemin@gmail.com, acare@itu.edu.tr
Özet: Karmaşık emek yapısı, önceden tahmin edilmesi pek de kolay olmayan çok
sayıda faktörün sürecin her aşamasında etkili olabilmesi ve her projenin tek defaya özgü
olması gibi faktörler, yapım projelerinin risk düzeyini artırmaktadır. Projelerin süre,
maliyet ve kalite hedeflerine ulaşabilmesi ve kaynak israfının azaltılabilmesi
bakımından, yapım süreçlerinin doğal bileşenleri olarak algılanan risklerin farklı
aşamalarda uygun metotlar seçilerek yönetilmesi gerekir. Buna karşılık çeşitli
araştırmalar Türk yüklenicilerin önemli bir bölümünün risk yönetimi konusunda güçlük
çektiğini ortaya koymaktadır. Bu güçlük, inşaat sektöründeki firmaların çoğunluğunu
oluşturan, yönetsel beceri birikimi açısından dezavantajlı görülen ve firma sahibinin
(girişimcinin) kişisel niteliklerinin ön plana çıktığı küçük ve orta boy inşaat firmaları
(inşaat küçük ve orta boy işletmeleri [KOBİ]) için özellikle belirgindir. Bu çalışmada,
genel yüklenici konumundaki inşaat KOBİ’lerinde ‘riske eğilim’, ‘belirsizliğe tolerans’
ve ‘demografik özellikler’ gibi girişimci özellikleri ile firmaların genel risk algısı ve
benimsedikleri risk yönetimi uygulamaları arasındaki ilişkilerin araştırıldığı bir tez
çalışmasının nicel kurgusu aktarılarak öncül bulguları sunulmuştur. Risk yönetimi
uygulamalarının ve araçlarının inşaat KOBİ’leri tarafından yaygın kullanımını teşvik
edebilecek yolların bulunması/geliştirilmesi, bu firmaların ve onları yöneten
girişimcilerin özgün koşullarının ve niteliklerinin anlaşılması ile mümkün olabilir;
çalışmanın sonuçları bu bakımdan yararlı olacaktır.

80

Bildiri 174, Sayfa No:826-838
Yüklenici İnşaat Firmaları Tarafından Başvurulan Çatışma Çözüm Yaklaşımları
ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
G.D. Gül, E. Acar
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul
gdenizgul@gmail.com, acare@itu.edu.tr
Özet: Yapım projelerinde iyi yönetilemedikleri için kolaylıkla uyuşmazlıklara dönüşen
çatışmalar tarafların zaman, para ve itibar kaybetmelerine sebep olabilmektedir.
Uyuşmazlıkların çözümü için uygun yolların bulunması/seçilmesi kayıpların önlenmesi;
projelerin süre, maliyet ve kalite hedeflerine ulaşabilmesi ve taraflar arasındaki
ilişkilerin korunması bakımından önemlidir. Türk yüklenici inşaat firmalarının iç ve dış
pazarlarda karşı karşıya kaldıkları uyuşmazlıklar, bunları çözmek için başvurdukları
uyuşmazlık çözüm yolları (UÇY) ve ilgili seçim ölçütleri konusundaki bilgi birikimi
sınırlıdır. Konu bu çalışmada sınırlandırılarak özel bir araştırma sorusu bağlamında ele
alınmıştır: İç ve dış pazarda faaliyet gösteren yüklenici inşaat firmalarının örgüt içi
çatışmalarını çözmek için benimsedikleri çatışma çözüm yaklaşımları ile yapım
projelerinde çevreleri ile yaşadıkları uyuşmazlıkların türleri, sıklıkları ve benimsedikleri
UÇY arasında herhangi bir ilişki bulunmakta mıdır ? Çalışma kapsamında orta veya
büyük ölçekli olup hem iç hem de dış pazarlarda faaliyet gösteren yüklenici inşaat
firmalarının üst düzey yöneticilerine yönelik olarak sürdürülmekte olan bir tez
çalışmasının genel nicel kurgusu aktarılarak öncül bulguları sunulmuştur. Çalışmanın
sonuçları, yüklenici firmaların yapım projelerindeki uyuşmazlıklardan kaynaklanan
kayıpları engellemek üzere firmaların yapılarına uygun uyuşmazlık çözüm yolları
önerilmesine yardımcı olacaktır.
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Bildiri 192, Sayfa No:1008-1019
Yapım Sektörü’nde Performans Ölçümü için Kavramsal Bir Model
Z. Işık
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
zeynep@yildiz.edu.tr
D. Arditi
Illinois Institute of Technology, Dep. of Civil, Arch. and Env. Eng., Chicago, USA
arditi@iit.edu
M.T. Birgönül, İ. Dikmen
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
birgonul@metu.edu.tr, idikmen@metu.edu.tr
Özet: Geleneksel performans yönetimi ilkeleri ve ölçümleme teknikleri, şirketleri
geçmişe dönük olarak değerlendirmekte iken, bu konudaki yeni yaklaşımlar çağdaş
şirket ve proje performansı ölçümlemesinin şirket adına yeni stratejiler ve hedefler
belirlemede sistematik bir katkısı olacağı yönündedir. Bu bağlamda; yeni nesil
performans değerlendirmesi ve yönetimi, şirketler için stratejik yönetimin başlıca
unsurlarından biri, karar destek sistemlerinin bir önkoşulu olarak değerlendirilmelidir.
Bu araştırmada, inşaat şirketlerinin performansının, şirket içerisindeki kaynaklar ve
yeterliklerin yanı sıra şirketin kısa ve uzun vadeli stratejileri, inşaat projesine dâhil tüm
taraflar ile olan ilişkilerin gücü, dış faktörler ve proje yönetimi yeterliklerinden
etkilendiği tezi savunulmaktadır. Bu tezden yola çıkarak ölçütler arasındaki ilişkileri
tayin eden bir model hazırlanmış ve bunun sonrasında ise belirlenen ölçütleri
değerlendirmeye sunan bir anket çalışması Türkiye’de aktif halde bulunan 73 inşaat
şirketine uygulanmıştır. Belirlenen performans ölçütlerinin önem ve uygulanma
derecelerinin yanı sıra, şirketlerin gerçekleştirdiği 354 projeden elde edilen veriler
yapısal eşitleme modeli (YEM) adı verilen bir istatistiksel yöntem ile analiz edilmiştir.
Araştırmanın bulguları neticesinde, performans ölçümünde kullanılabilir niceliksel ve
niteliksel ölçütler arasındaki ikilem ortadan kaldırılmıştır. YEM analizi uyarınca elde
edilen güvenilir istatistiksel sonuçlar, varsayılan modelin doğruluğunu kanıtlamış, inşaat
şirketlerinin performansının arttırılması için gerekli niteliksel ölçütlerin en az niceliksel
(finansal vs.) ölçütler kadar etkili olduğunu göstermiştir.
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Bildiri 215, Sayfa No:1221-1234
Türk İnşaat Sektöründeki Yüklenici Firmaların Örgütsel Kültürü: Farklı Roller
Açısından Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İ. Akıner
Mersin Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mersin
ilknurakiner@mersin.edu.tr
İ. Yitmen
Lefke Avrupa Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lefke-KKTC
iyitmen@eul.edu.tr
Özet: Türk inşaat sektörü tüm siyasi dinamikler, hukuki yapı, ekonomik faaliyetler ve
teknolojik gelişimlerden etkilenen bir yapıya sahiptir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne
üyelik eşiğinde Türk inşaat sektörünün mevcut durumunu kültürel açıdan teşhis etmek
ve sektör açısından gerekli potansiyel fırsatların uluslararası platformda da
sürdürülebilirliği için ortam hazırlamak önemlidir. İnşaat endüstrisinde yer alan tüm
tarafların yarattığı kültürel ortamın etkisi altında kalan inşaat işi aslında insan işidir.
Atomun çekirdeğini parçalamaktan bile daha zor olan kültürün değişimi ise sektörde yer
alan tarafların dolayısıyla örgütsel kültürün yapısı ile yakından ilgilidir. Farklı amaç ve
farklı örgütsel kültüre sahip sektör katılımcılarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği
inşaat projelerinin performansı, örgütsel kültürden etkilenmektedir. Bu çalışmanın
amacı Türk inşaat sektöründe yer alan ve sektörün gelişiminde önemli rol oynayan
inşaat firmalarının kültürel karakteristiklerini anlamak ve bu firmaları farklı tarafların
rolleri açısından karşılaştırmaktır. Araştırma sırasında Türk inşaat sektöründe, özel
sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahüt edilen
hizmetlerin yüklenicileri olmak üzere toplam 130 kişi ile Cameron ve Quinn (1999)
tarafından geliştirilen OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) soru
formu kullanılarak yüz yüze görüşme yapılmıştır. Proje tabanlı birliktelikler yoluyla
gerçekleştirilen inşaat projelerinin sürecini ve süreç sonunda ortaya çıkan ürünü
etkileyen örgüt kültürü, farklı mesleki geçmişe sahip katılımcılar, organizasyon tipi,
faaliyet alanı ve hizmet ettiği müşteri tipi açısından da farklılık gösterebilmektedir.
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Bildiri 222, Sayfa No:1310-1320
Yapım İnovasyonlarının Uygulanmasında “FAST - İşlevsel Analiz Sistem
Tekniği”nin bir Tasarım Aracı Olarak Değerlendirilmesi
J. B. Demirdöven
Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
jbozoglu@gmail.com
Özet: Ekonomik rekabet ortamı ile birlikte inşaat sektöründe yükselen olgu
inovasyondur. İnşaat sektöründe yer alan yeniliklerle birlikte yenileşme çabalarının
tümü son yıllarda ekonomi açısından pragmatik bir geçiş dönemini işaret etmektedir.
Yapım organizasyonları ise maliyetlerini düşürmek için süreçlerini, yöntemlerini
iyileştirmekte, ya da ekonomik fayda yaratacağını düşündükleri yeni süreçleri,
yöntemleri, araçları kullanmaya yönelmektedir. Ancak, her projenin ayrı ve kendine
özgü oluşu, inşaat sektöründe belirsizliği arttırmakta ve kültürel yönetim
yaklaşımlarının pratiklerini zora koşmaktadır. Tasarım eyleminin problem çözmeye ve
karar vermeye dayanan yapısı dikkate alındığında; maliyet yaklaşımlı tasarıma yönelik
araçların geliştirilmesi ve uygulanması, başta doğru çözüme hızla ulaşmayı sağlayarak,
proje yaşam dönemi süresince en iyi maliyetin korunmasında faydalı olacaktır. Bütün
bu koşullar dikkate alındığında, proje tasarım evresine adaptasyon ve projede yer alan
ekipler arası iletişim kolaylığı sağlaması; müşteri grubunun beklentilerini işlevsel
açıdan yorumlama olanağı sunması ve yenileşime açık olması nedeniyle Değer
Yöntemi’nin temel taşı olan “FAST – İşlevsel Analizi Sistem Tekniği”nin Yapım
Yönetimi alanında inovasyon yaklaşımı ile yeniden değerlendirilmesi gereklidir.
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3. Yapım Yönetmeleri, Teknolojileri ve Malzemeleri
Bildiri 102, Sayfa No: 47-60
İş Makineleri Otomasyonunun Yapım Yönetimi Bakış Açısı ile İrdelenmesi
Ö. H. Bettemir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Van
ohbettemir@yyu.edu.tr
Özet: Özellikle yol ve kanal inşaatları oldukça uzun bir kesit üzerinde yer almaları
nedeni ile, hem yüksek miktarda kazı ve dolgu hacmi gerektirmekte, hem de oldukça
zahmetli ve fazla yüzey tesviye işlemleri içermektedirler. Klasik yöntemler kullanılarak
sadece iş makinesi operatörünün deneyimine dayalı olarak yapılan yüzey tesviye
işlemleri, istenilen kot elde edilinceye kadar tekrarlanmaktadır. Bu ise, önemli ölçüde
zaman ve kaynak israfına neden olmakta ayrıca işin tamamlanabilmesi için gerekecek
süre, makine-saat ve paranın planlama safhasında doğru tahmin edilebilmesini
güçleştirmektedir. Bu nedenle, ihalelerde en iyi teklifi sunabilmek için önemli ölçüde
risklere girilmesi söz konusu olabilmektedir. Ölçme tekniklerindeki ve bilgisayar
teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak, iş makinelerinin yönetilmesi sadece
operatöre bağlı kalmaktan çıkıp, yarı-otomatik veya tam otomatik sistemlerce
yapılabilmesini mümkün kılmıştır. Günümüzde lazerli nivolar veya Küresel
Konumlandırma Sistemi (KKS) yardımı ile iş makinelerinin konumlandırılması
yapılabilmektedir. Bu bildiride; yol ve kanal işlerinde kullanılan iş makinelerinin
konumlandırılmasının hem lazerli nivolar, hem de KKS ile yapılmasının yapım
yönetimi bakış açısından yararları ve maliyetleri incelenmiş ve ülkemizde kullanımı çok
yaygın olmayan iş makinesi otomasyonunun tanıtımı ile, özellikle yol ve kanal
inşaatlarında iş veriminin arttırılması, maliyetlerin ve inşaat süresinin kısaltılması
hedeflenmiştir.
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Bildiri 128, Sayfa No:312-323
Boru Sürme Yöntemiyle Suudi Arabistan’da 3000mm Çaplı Kanalizasyon Tüneli
İnşaatı
Ferit Öncel Mocan
Proje Müdür Yardımcısı, Almabani-Güriş-Dallah İş Ortaklığı
omocan@guris.com.tr
Özet: Boru sürme yöntemi ile yapılmakta olan 3000mm çaplı ana kanalizasyon hattı
inşaatı, Suudi Arabistan’ın Cidde Şehrinde halen devam eden altyapı projesinin iş
programının kritik hattındaki en zorlu inşaat kalemidir. Söz konusu bu 15 km’lik tünel
hattının, planlama aşamasından başlayarak halen devam etmekte olan inşaat aşaması
boyunca, yerel koşulların değişkenliği sonucunda söz konusu işin yapımı ile ilgili çok
önemli tecrübeler edinilmiş ve edinilmektedir. Bu süreç boyunca tünel imalat
yöntemlerinin zaman maliyet ve risk denklemi içerisinde geliştirilmesi, hedef ve
yöntemlerinin ortaya çıkan koşullara göre adapte edilmesi gerekmiştir.
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Bildiri 130, Sayfa No:336-353
İnşaat Projelerinde Makine Verimliliği İncelemesi
R. Akbıyıklı
Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı
rakbiyikli@sakarya.edu.tr
S. Koç
İnşaat Mühendisi
www.selimkoc@gmail.com
Özet: İnşaat projelerindeki en önemli ve ana maliyetlerden biri makine ve ekipman
maliyetleridir. Bu maliyetler, yapım proseslerinde makinelerin yatırım ve işletim
maliyetlerinden oluşur. Diğer bir maliyet kısmı ise alet ve edevatların maliyeti olup
daha küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu maliyetler genellikle genel şantiye
giderleri içerisinde dolaylı maliyet olarak görülmektedir.
İnşaat çok miktarda malzemenin yatay ve düşey olarak kaldırılması ve yerleştirilmesini
içerir. Genel olarak ekipmanlar mekanik iş ve işlemler yapmak için tasarlanmaktadır.
Her ekipmanın işletim için değişik özellikleri vardır. Şantiye iş programındaki aktivite
ve eylemlerin gereksinimi olan tip ve kapasitedeki kullanım sürelerinin planlanması
gerekir. Gereksiz sayı ve tipte makine kiralayıp şantiyede çalıştırmadan atıl bir vaziyette
makine bulundurmak kötü bir planlama ve yöneticilik örneği olup projeye para
kaybettirmekten başka bir şey değildir
Gerekli sayı ve makine türünün şantiyede bulundurulması bir proje yönetim becerisi
gerektirir. Doğru planlamayı yapabilmek için de işin gerektirdiği makine ve ekipmanlar
hakkında iyi bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Makine ve ekipman planlaması
öngörülen üretimin elde edilebilmesi, maliyet kontrolü ve projenin koordinasyonu için
çok önemlidir. Bu nedenle proje süresi, bütçesi, vs gibi faktörlerin iyi bilinmesi
gerekmektedir. Projenin yeri ve yapım metodu da makine/ekipman seçimi için
önemlidir. Şantiye makine parkı planlaması aşağıdaki 3 hususu sağlayacak bir sonuç
vermelidir. Bu 3 husus şunlardır: a) Plan uygulama kabiliyeti; b) Verimlilik (maksimum
verimi elde edecek makine seçimi) ve c) Ekonomi (düşük inşaat maliyeti sağlayan
makine seçimi). Kısacası, bütün mesele kendisi için öngörülen işleri tatminkâr bir
şekilde yerine getirebilecek makine-ekipman planlamasını yapmak, iş makinesini
seçmek ve en verimli ve en ekonomik şekilde çalıştırmaktır.
İnşaat sektöründe firmalar ekipmana sahip olurken belli bir ilk yatırım maliyetine
ihtiyaçları vardır. Yüksek maliyetle alınan bu makinelerin verimli kullanımı ve
amortisman değerleri hesabı ile faydalı ekonomik ömürlerinin iyi ve doğru
hesaplanması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi ve nakit akışının doğru
hesaplanabilmesi için düzenli bir veri tutulması gerekmektedir.
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Bu bildiri, iki farklı model ekskavatör üzerinde yapılan araştırma ve veri analizi ile
makinelerin verimliliğini ve yenileme analizini inceleyecektir.
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Bildiri 172, Sayfa No:798-812
Alüminyum Giydirme Cephe Bina Alt Sistemlerinin Uygulama Süreci Yönetimi–
Ankara Arena Spor Kompleksi ÖrneklemesiS. Çetin, A.T. Gültekin
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara
sevinc_ari@hotmail.com, gultekin@gazi.edu.tr
Özet: Yapı üretiminde hazır yapı bileşeninin kullanımındaki amaç; maliyetin
azaltılması, uygulama süresinin kısaltılması ve hedeflenen kaliteye ulaşılmasıdır. Bir
hazır yapı bileşeni olan alüminyum giydirme cephe bina alt sisteminin uygulama süreci,
çok sayıda girdinin ve katılımcının bir arada kısıtlı süre ve maliyet sınırları içerisinde
meydana getirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Girdi sayısının bu denli çok olması,
süreçte etkin bir yönetim anlayışının benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Yapı
kabuğunu oluşturan alüminyum giydirme cephe bina alt sisteminin üretim ve montaj
sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kısıtlı girdilerin verimliliğini
artıracak şekilde planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, organizasyon, koordinasyon,
standardizasyon, problem çözme gibi genel yönetim eylem ve etmenlerinin uygulama
süreci aşamalarına entegre edilmesidir. Bu çalışmada alüminyum giydirme cephe bina
alt sistemlerinin uygulama süreci ve uygulama sürecini etkileyen faktörler/ girdiler
irdelenerek, alüminyum giydirme cephe bina alt sistemlerinin yönetiminde kullanılacak
bir karar destek modeli önerilmektedir. Bu modelin iki amacı vardır. Birincisi, daha
sonraki uygulamalarda yönetim eksikliğini önlemek amacıyla önemli karar alanlarının
süreçle ve girdilerle ilişkilendirilmesini sağlamak ve bu yönde alınması gereken
kararları belirlemektir. İkinci amaç ise, geri besleme yapılarak düzeltici faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktır.
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Bildiri 205, Sayfa No:1113-1122
Yapım Bilgi Teknolojileri; Bilgisayar Destekli İnşaat Yazılımlarının Seçimi Örneği
F. Uysal
Akdeniz Üniversitesi, Ekonometri Bölümü, Antalya
fahriyeuysal@akdeniz.edu.tr
A. Kazaz
Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@akdeniz.edu.tr

Özet: Teknolojinin hızla değişimi ve gelişimine uyum sağlamak, inşaat firmaları için
önemli bir rekabet avantajı oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji ve artan yazılım
alternatifleri, inşaat firmalarının kendilerine uygun yazılımı seçerken güçlüklerle
karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Firma için maliyet bakımından önemli bir paya sahip
olan yazılımların amaca ve ihtiyaca uygun olarak seçilmesi ve uygulanması oldukça
önemlidir. Bu amaçla; yapılan bu çalışma, inşaat sektöründe kullanılan yapım bilgi
teknolojilerinin sınıflandırılması ve bu teknolojilerden Bilgisayar Destekli İnşaat (BDİ)
yazılımlarının seçimi ile ilgili olup, inşaat firmalarının amaçlarına uygun yazılım
seçimine katkıda bulunmaktır.
Bu çalışmada sunulan yöntemde, çok amaçlı karar verme olarak somut ve soyut kriterler
değerlendirilmekte ve birbiriyle ilişkili her bir kriterin göreceli önceliği
tanımlanmaktadır. Bu amaçla; çalışmanın uygulama aşamasında, amaçlar ile ilgili
alternatiflerin performans oranları ve amaçların göreceli önemlerini değerlendirmedeki
belirsizlikten dolayı geliştirilen, çok amaçlı karar verme metodolojisi, bulanık TOPSİS
(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) tekniği kullanılmıştır.
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4. Bilgi Teknolojileri
Bildiri 121, Sayfa No:236-246
Mimarlık Meslek Pratiğinde Bilgi Yönetiminin İncelenmesi
N. C. Kayaçetin
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Ankara
nckayacetin@gmail.com
A. M. Tanyer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara
tanyer@metu.edu.tr
Özet: Günümüzde inşaat endüstrisi, kaynaklarının nasıl yönetildiği konusunu gözden
geçirmektedir. Bu kaynaklardan en önemlileri arasında “bilgi” yer almaktadır. Bilgi;
doğru proje seçmekte, kazanılan ihaleleri hazırlamakta ve projeleri hayata geçirmekte
vazgeçilmez bir öğedir. Bilgi, aynı zamanda, doğası bakımından insanların zihinlerinde
ya da belgelenmiş olarak ya da bu iki durumun arasında bulunabildiğinden dolayı kayıt
edilmesi ve yeniden kullanılması zor bir öğedir.
Bu makale, mimarlık meslek pratiğinde bilgi yönetimi kavramını incelemektedir.
Mimarlık disiplininde bilginin taşıdığı kayda değer önem ve bu bilginin çoğunlukla
insan zihninde bulunması ve ayrıca bu bilginin diğer iş ortaklarına aktarımının mimari
ofislerin sorumluğunda olması bu çalışmanın düzenlenmesinin ana sebepleri arasında
gösterilebilir.
Bu çalışmada, mimari bilgi yönetiminin mimarlık ofislerinin genel üretkenliğini
arttırdığını saptamıştır. Ancak, düşük kar oranlarını ve sektörde standart süreçlerin
bulunmayışı gibi sebepler yüzünden bilgi yönetiminin mimari ofislerin genel kar
düzeyleri ve mimari tasarıma olan katkılarının az olduğu görülmüştür.
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Bildiri 137, Sayfa No:421-432
Başarım Tabanlı Yapım: Anahtar Kavramlar, Olanaklar, Bariyerler ve Bir Model
S. Arslan
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilimleri Doktora Programı,
İstanbul
srknrsln79@gmail.com
A. Kanoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul
kanoglu@itu.edu.tr
Özet: Yakın zamana kadar sektör içi ve dışı çeşitli olanaksızlıklar ve pratik nedenlerle
üretim sürecine ilişkin olarak belirli kalıpları benimsemiş olan inşaat sektörünün, artık
gelişen ve değişen koşulları dikkate almasının ve bu yönde bir değişimi içeren yeniden
yapılanma çalışmalarına yönelmesinin kaçınılmaz hale geldiği literatürde de ifadesini
bulan bir gerçekliktir. Bu yaklaşımda, anahtar kavramların rekabet, rekabete yönelik
üstünlük, birlikte çalışabilirlik, bütünleşik çözümler, yenilikçilik, enformasyon
teknolojisi ve başarım olarak belirlenmesi ve “başarım tabanlı yapım” (performancebased building) kavramı bağlamında, tüm sürecin bütünleşik bir bakış açısıyla yeniden
düşünülmesi, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.
İnşaat sektöründe çeşitli düzeylerde başarımın ölçümüne yönelik modeller üzerinde
uzunca bir süredir çalışılmaktadır. Bu alandaki temel eksiklik, yapım projelerinin ön
karar aşamasından, yapım aşamasının sonuna kadar olan süreçte bu çalışmaların bir
bütün olarak ele alınmasına yönelik temel bir algının varlığına rağmen, bu algı
doğrultusunda, “sistem davranışı gösteren bir yapı yapma yaklaşımı”na ait ana aksların
bütüncül bir yaklaşımla yeterli düzeyde ortaya konmamış olmasıdır.
Bu çalışma, kapsamın genişliğinden dolayı sadece gerek duyulan noktalarda derinleşen,
ancak, temelde problemin asli nitelikte görülen unsurlarını olabildiğince birlikte ele
almayı deneyen; bunu yaparken de yukarıda sıralanan sınırlı sayıdaki kavramı öne
çıkaran ve esas alan bir yaklaşımla “başarım tabanlı yapım” kavramının, günümüz
koşullarında yapı üretimindeki değişim ihtiyacını - sektörün bütünü için olmasa bile ihtiyaç duyulan ve uygun bulunan projelerde hayata geçirebilmenin bir aracı olarak
incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme sonucunda, söz konusu kavramın pratiğe
aktarılmasında ihtiyaç duyulan altyapı gerekliliklerinin, olanakların ve mevcut
bariyerlerin saptanmasına, bunların ışığında gerek örgütsel yapı, gerekse enformasyon
teknolojisi ve ölçüm/hesaplama/değerlendirme sistemleri açılarından ihtiyaç duyulan
yapıların tanımlanmasına çalışılacaktır.
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Bildiri 153, Sayfa No:605-616
Yapı Projelerinin Yönetmeliklere Uygunluk Denetimi için Kural Tabanlı Sistemler
S. Macit, M. E. İlal, H. M. Günaydın
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
sibelmacit@iyte.edu.tr, emreilal@iyte.edu.tr, muratgunaydin@iyte.edu.tr
Özet: Yapım sektöründe her yapı projesi başta imar yönetmeliği olmak üzere, yangın
yönetmeliği, sığınak yönetmeliği, otopark yönetmeliği, asansör yönetmeliği vb. çok
sayıda yapı yönetmelikleri ile uyumlu olmak zorundadır. Bütün yapı projelerinin
bilgisayar ortamında modellenmesine rağmen bu projelerin yapı yönetmeliklerine
uygunluklarının denetimi geleneksel yöntem ile yapılmaktadır. Geleneksel yöntem ile
yönetmeliklere uygunluk denetimi son derece karmaşık, hata yapılma olasılığı yüksek
ve yoğun kaynak ihtiyacı bulunan bir süreçtir. Ayrıca, bu süreçte oluşabilecek hataların
telafisi yüksek maliyetlere ve zaman kaybına sebep olabilmektedir. Bu olası
problemlerden sakınmaya çözüm arayan ve yönetmeliklere uygunluk denetimi sürecinin
iyileştirilmesini hedefleyen birçok bilimsel çalışma bu sürecin otomatikleştirilmesine
odaklanmıştır.
Sunulan bu çalışma yapı projelerini çeşitli kriterlere göre değerlendiren kural tabanlı
yönetmelik denetim sistemlerini incelemekte ve bu sistemlerin kullandıkları teknolojiler
ile birlikte sundukları avantajları ve eksikliklerini değerlendirmektedir. Bu inceleme
kapsamında Yapı Bilgi Modelleri (YBM – Building Information Modelling / BIM) ile
çalışan 4 önemli sistem detaylı olarak açıklanmaktadır. Sonuç olarak, son yıllarda yeni
bir araştırma alanı olarak ortaya çıkan kural tabanlı otomatik yönetmelik denetim
sistemlerinin hem yapısal, hem de teknolojik açıdan değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Yapı projelerinin yönetmelik denetimi için kural tabanlı sistemlerin geliştirilmesi
oldukça yeni bir alandır ve sunulan bu inceleme ile alanın tanımlanması ve bu alanda
ihtiyaç duyulan araştırmalar için bir çerçeve ortaya koymak amaçlanmaktadır.
Otomatik yönetmelik denetim sistemi geliştirme çalışmaları, yazılı yönetmelik
maddelerinin programlanabilir kurallara dönüştürülmesi için yöntem geliştirme ve
detaylandırılmış yapı nesnesi tanımlama metotlarına yönelik çözüm arayışlarına
odaklanmışlardır. Yapım sektöründe kural tabanlı yönetmelik denetim sistemlerinin
kullanılabilir olması ve yaygınlaşabilmesi için kural temsillerinin standardizasyonu ve
yapı modelleri ile kural modelleri arasında birlikte işlerliğin sağlanması konularında
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Otomatik yönetmelik denetim sistemlerinin
geliştirilmesinde önemli olan bir diğer konu ise denetim algoritmaları ve sonuçların
doğrulanmasıdır. Sistem güvenilirliği açısından hem kodlanmış kurallar için hem de
yapı modeli verisinin tutarlılığı için doğrulama metotlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Bildiri 161, Sayfa No:686-695
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yapım Yönetimi Dalında Uygulama Alanları
Ö. H. Bettemir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Van
ohbettemir@yyu.edu.tr
Özet: Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kısaca tanıtılarak, yapım yönetimi
ağırlıklı olmak üzere inşaat mühendisliği ile ilgili tasarım ve inşaat aşamalarındaki
uygulama alanları incelenmiştir. CBS kullanımının sağlayacağı kolaylıklar ve elde
edinilecek kazanımlar açıklanarak, tasarım bürolarının ve müteahhitlerin CBS’yi daha
verimli bir şekilde kullanmaları amaçlanmıştır. Bu bildiri kapsamında; metraj ve
hakediş hesaplamaları, şebeke analizi, iş sağlığı ve işçi güvenliği konularında CBS
kullanımına yönelik örnekler verilmiştir. Proje tasarımında, planlamada ve özellikle
inşaat aşamasında CBS kullanımının Türk müteahhitlerine önemli rekabet avantajı
getireceği düşünülmektedir.

94

Bildiri 164, Sayfa No:716-730
İnşaat Sektöründe 4D-CAD Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Örnek bir Olay
Çalışması
F. Erdoğan, M. Kuruoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
fidane@dogusinsaat.com.tr, kuruoglu@itu.edu.tr
Özet: Yeni teknolojik gelişmeler ve programlama dilleriyle hem görselleştirme hem de
iş programı hazırlanmasına yönelik bazı yazılımlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan
4D-CAD, iş programını 3D CAD (3 boyutlu çizimler) modellemeyle birleştirerek bir
simülasyon oluşturma ve sunma imkanı tanımaktadır. Burada güdülen amaç; iş
programını daha anlaşılabilir kılmak, zamanla yapım aşamalarını görselleştirerek iş
programına bağlı ilerlemelerle yapının son şeklini alana kadar gelişimini
izleyebilmektir. Araştırmanın amaç ve hedefleri; olay çalışması ile bir şirket bünyesinde
4D-CAD yazılımı, kurulumu ve uygulama sürecini stratejik yönetim perspektifinden
inceleyerek, konu hakkında bilgi sahibi olmak, örnek analizlerle desteklemek, yazılımın
uygulanmasında karşılaşılan sorunları, operasyonel düzeyden, orta ve üst yönetim
düzeyine aktarabilecek formatta analiz etmek ve bir model oluşturmaktır.
Olay çalışmasına örnek, Türkiye’de yapımına devam edilen bir stadyum projesi olmuş
ve yazılımın kurulum kararı için firma ile işbirliği yapılmış, bu kapsamda SWOT ve
Güç Analizleri uygulanmış, bu analiz sonuçları ışığında da kurulum ve uygulama kararı
verilmiştir. Olay çalışmasının son aşamasında uygulamada ortaya çıkan sorunları
belirlemek ve önem derecelerine göre sınıflandırmak amacı ile de Pareto Analizi
Tekniği ile sorunlar belirlenmiş ve sınıflandırma analizi yapılmıştır. Tüm bu analizlerin
seçiminde ana faktör, tekniklerin kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasından
kaynaklanmakta ve sonuca ulaşmada araştırmacıya zaman kazandırmaktadır.
Olay çalışmasına paralel yapılan araştırmalar sonucu, ülkemizde 4D-CAD teknolojileri
yeteri kadar kullanım alanı ve kullanıcı bulamamıştır. Bunun altında yatan sebepler
arasında ise firmaların planlama departmanlarının yeni oluşturulmuş olması, bu
bölümde farklı meslek gruplarından kişilerin yer alması, deneyimsizlik, veri tabanı
eksikliği, eğitim düzeyi, gelişimlere kapalılık gibi birçok faktör yer almaktadır. Bu
bağlamda yapılan tüm incelemeler, kaynak taramaları, analizler ve değerlendirmeler
sonucunda 4D-CAD uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması, tanıtım ve
sunumlarının yapılarak sektör içinde yer edinmesi ve örneklerinin çoğalması için
katkıda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bunun için öncelikle firma
planlama departmanlarında bu uygulamalara geçilmeli ve teklif, ihale, yapım ve yapım
öncesi tüm aşamalarda uygulama örnekleriyle yaygınlaştırılmalıdır.
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Bildiri 176, Sayfa No:852-861
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım ve Çizim Standartları Üzerine Bir Araştırma
F. H. Onursal, H. Yaman
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
hande_onursal@yahoo.com, yamanhak@itu.edu.tr
Özet: Mimari tasarım, günümüzde bilgisayar ortamında hazırlanan çizimler aracılığıyla,
yapım projelerinde disiplinler arası iletişim kurulmasını ve yapım işinin düzenli bir
şekilde yürütülmesini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Yapım sektörü o
kadar karmaşık bir yapıdadır ki, sadece bilgisayar destekli mimari tasarım (BDMT)
kendi başına sektörün zorluklarının üstesinden gelmek için yeterli değildir. Özellikle
karmaşık projelerde, anlaşılırlığın ve tutarlılığın sağlanması için BDMT çizimleri bir
takım standartlara gereksinim duymaktadır. Sektörün, birbiriyle rekabet eden irili ufaklı
mimari büro ve inşaat firmalarını, buna ek olarak farklı disiplinden uzmanları içinde
barındırdığı düşünüldüğünde, BDMT yazılımları farklı yollarla kullanıldığı zaman her
firma ve disiplin için problemlerin ortaya çıkması da muhtemeldir.
Türkiye’de ve dünyada kullanılan başlıca BDMT ve çizim standartları üzerine yapılan
literatür araştırması ve seçilen mimari bürolar ile inşaat şirketlerinde yapılan
görüşmelere dayalı olan alan araştırmasından elde edilen verilere göre, Türkiye’de
BDMT konusunda uygulanan ortak bir standart olmadığı kanısına varılmıştır.
Türkiye’de sektörde öncü mimari ofisler ve inşaat şirketleri her biri kendine özgü bir
standart kullanmaktadır. Her firmanın kendine özgü bir standardının olması, firma
içinde sıkıntı yaratmıyor olsa da, bir yapım proje döngüsü içerisinde farklı firmalar ve
disiplinlerle birlikte çalışılırken büyük sıkıntı yaratmaktadır.
Sektörde ortak bir BDMT standardı anlayışının olmaması konusunda, üniversitelerde
öğrencilerin ve yapım sektöründe proje döngüsünün bir parçası olan aktörlerin
bilinçlendirilerek bilinmeyenden doğan cesaretsizliğin önüne geçilmesi sağlanmalı,
sektörde öncü firmalar kendinden küçük firmaları desteklemeli ve cesaretlendirmelidir.
Ortak standartların kullanılması için yasal zorunluluk getirilmeli ve kamuda da
uygulanabilmesi için yönetmelik ve tüzük oluşturulmalı, düzenlenen bu standartlar,
şartnameler ve sözleşme dokümanlarına ilave edilmelidir. BDMT standartları
konusunda bahsedilen ölçüde titiz davranılmasının, firmaların zaman ve para kaybının
önüne geçmede ve kaliteli bir BDMT anlayışında etkili olacağı düşünülmektedir.
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Bildiri 187, Sayfa No:962-976
İnşaat Sektörü’nde Bina Enformasyonu Modellemesi Kavramına Genel Bir Bakış
H. Yaman, B. İlhan
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yamanhak@itu.edu.tr, ilhanba@itu.edu.tr
Özet: Bina Enformasyonu Modellemesi (Building Information Modeling – BIM)
kavramı, temel olarak tasarım, yapım ve yapının faaliyete geçmesi sonrası işletilmesi ve
yönetilmesi için yapı üretim sürecinin, sayısal ortamda veri alış-verişine ve birlikte
işlerliğe (çalışabilirliğe) olanak sağlayacak şekilde modellenmesidir.
BIM, elle ya da bilgisayar yardımıyla (koordinat-tabanlı bilgisayar yazılımları, bilgitabanlı sistemler veya nesneye-yönelik sistemler) yapılan çizim yöntemlerinden; yapım
esnasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların önlemesi, proje çizimlerini gerçeğe en
yakın haliyle ve zamanında tamamlamaya ve yapım ile ilgili belgeleri en hızlı ve
düzgün şekilde hazırlanmaya olanak sağlaması, herhangi bir belgede yapılan
değişiklikleri ilişkili diğer belgelere anında yansıtabilmesi ve tüm proje katılımcılarına
aynı model üzerinde eşzamanlı çalışabilme kolaylığını sağlamasıyla ayrılmaktadır. BIM
ayrıca disiplinler arası eşgüdüm eksikliğinin yol açtığı hataları önlemek için
kullanıcılarına farklı bir yöntem sunmaktadır.
Sağladığı bu faydalar nedeniyle BIM ile ilgili gerek akademik gerekse uygulamaya
yönelik çalışmaların günümüzde giderek arttığı görülmektedir. Bununla birlikte, söz
konusu disiplinle ilgili araştırma eğilimlerinin nasıl olduğunun ve hangi alanlarda
yoğunlaşılıp hangi alanlarda boşluk olduğunun belirlenmesine gereksinim
duyulmaktadır. Bu çalışmada, yapım sektörüne yönelik olarak BIM ile ilgili makalelerin
incelenerek genel bir analizinin yapılması ve belirli bir çerçevede sınıflandırılması
amaçlanmaktadır. Bu amaçla, hakemli dergilerde yayınlanmış olan makaleler; yapım
sektörüne yönelik konu alanı, yapı üretim süreci içindeki yeri, çalışma düzeyi,
kullanılan araç ve yöntemler, konu alanına sağladığı katkı, amaç/sonuç ilişkisi ve yazar
açısından incelenmekte ve sınıflandırılmaktadır. Elde edilen bulgular neticesinde, söz
konusu konu alanında geleceğe dönük olarak potansiyel çalışma alanları önerilmektedir.
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Bildiri 195, Sayfa No:1032-1044
Kurumsal Alt Yapının İnşaat Firmalarının Performansına Etkisi: Bir Yapısal
Eşitlik Modeli
E. Karaman
Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Balıkesir
ekaraman@balikesir.edu.tr
S. Kale
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
serdarkale@iyte.edu.tr
Özet: Günümüzde inşaat firmaları bilgi tabanlı bir ekonomide rekabet etmektedirler.
Bilgi tabanlı ekonomide rekabetin temeli mal ve hizmet üretimindeki bilginin
yönetilmesi ve yayılması etrafında düzenlenmektedir. Bilgi tabanlı ekonomide inşaat
firmalarının performansı sahip oldukları kurumsal alt yapı ile doğrudan ilişkilidir. Bir
inşaat firmasının kurumsal alt yapısı firmanın kültürü, firmanın örgütsel yapısı ve
firmada kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerinden oluşmaktadır. Bu çalışma
kapsamında kurumsal alt yapıyı oluşturan bu üç bileşenin firmanın performansına olan
dolaylı ve doğrudan etkilerini incelemek üzere kuramsal bir model geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu kuramsal model gerçekleştirilen bir anket çalışması ile test edilmiştir.
Araştırma sonuçları bilgi ve iletişim teknolojileri firma performansı arasında doğrudan
bir ilişki olduğunu ortaya koyarken firma kültürü ve örgütsel yapı ile firma performansı
arasında doğrudan ve dolaylı ilişkilerin olduğunu da ortaya koymaktadır.
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Bildiri 198, Sayfa No:1053-1063
KKTC’de Müteahhit Firmaların Analizi ve İnşaat Sektöründe Enformasyon
İletişim Teknolojilerinin Kullanımı
T. Çelik
University of Loughborough, Loughborough, Leicestershire, UK
tolga@siyahkare.com
T. Çelik
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazimağusa, Kıbrıs
tahir.celik@emu.edu.tr
Özet: Son yıllarda etkili olan küresel ekonomik kriz hariç, Annan Planının ortaya
çıkması ile beraber 2003 yılından itibaren KKTC’de inşaat sektöründe oldukça hızlı
büyüme gözlemlenmiştir. Sektördeki büyüme ile kayıtlı müteahhit sayısı da artmıştır.
Hukuki ve zorunlu bir inşaat denetleme mekanizması olmayan KKTC’de üretilen
yapıların kalitesi hakkında herhangi bir veri bulunamamaktadır. Haziran-Temmuz 2010
aylarında düzenlenen bir anket çalışması ile KKTC’deki müteahhitlerin analizi
yapılmıştır. Müteahhit firmalarının deneyim yılları, yaptıkları yapı türleri, iş miktarları,
yıllık iş hacimleri vs gibi veriler elde edilmiştir. Ayrıca bu anket ile gerek yapılan işin
kalitesini artırmak ve gerekse proje/inşaat yönetiminde etkili olmak üzere ne tip
enformasyon iletişim teknolojileri kullanıldığı da tesbit edilmiştir. Bu tebliğde, hem
KKTC’de hizmet vermekte olan müteahhit firmalarının analizi ve hem de müteahhit
firmalarının kullanmakta olduğu enformasyon iletişim teknolojileri analiz edilmiştir.
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Bildiri 207, Sayfa No: 1135-1144
Tasarım Kararı Destek Sistemi Olarak Analitik Hiyerarşi Sürecinin (AHS)
Mimari Tasarım Sürecinde Kullanım Olanaklarının İrdelenmesi
T. Harputlugil
Karabük Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Safranbolu, Karabük
tharputlugil@karabuk.edu.tr
A. T. Gültekin
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara
gultekin@gazi.edu.tr
Özet: Mimari tasarım süreci ortaya konan tasarım problemini çözmek için verilen
kararların bir bütünüdür. Bu süreç kendi içindeki, mimari problemleri çözerken, bir
yandan da tasarım sürecinin doğası gereği ortaya çıkan yeni problemlerin çözümünü de
arar. Bu yönüyle mimari tasarım, etkin bir problem çözme ve karar verme sürecidir.
Mimari tasarım, içerdiği karmaşık problemlerin çözümü için çeşitli karar destek
sistemlerine ihtiyaç duyar. Bu destek sistemlerinden olan çok ölçütlü karar verme
sistemleri, değerlendirmede birbirlerine bağımlı ya da bağımsız “çoklu ölçütler” içinde
belirlenen hedefler doğrultusunda karar verilmesini sağlar. Çok ölçütlü karar verme
sistemleri, temel olarak ortaya konan ölçütler çerçevesinde alternatiflerin
değerlendirilmesi ve sayısal olarak karşılaştırmalarını temel almaktadır ki mimari
tasarım problemlerinin çözümünde yaşanan sıkıntıların başında, karar verme ölçütleri
çerçevesinde alınan kararların alternatiflerine göre üstün ve eksik yönlerinin sayısal
olarak sağlıklı bir şekilde ortaya konamaması gelmektedir.
Tasarım sürecinin başından itibaren tüm aşamalarında, birçok tasarım probleminin
çözümünde karar alınması için “Analitik Hiyerarşi Süreci” (AHS) kullanılabilir. AHS
yaygın olarak kullanılan, etkili ve anlaşılabilir matematik tabanlı, çok ölçütlü karar
verme sistemlerinden biridir. Tasarım sürecinde olduğu gibi bireylerin ya da grupların
soyut ve somut ölçütleri değerlendirmelerine olanak verir. AHS karar problemini
hiyerarşik bir biçimde şekillendirerek, ikili karşılaştırma yöntemini kullanır. Bu çalışma
ile tasarım sürecinde alınacak tasarım kararlarının, tasarım aşamalarında, nasıl bir
yöntem izlenerek değerlendirilebileceği irdelenmektedir. Aynı zamanda AHS
yardımıyla süreç içerisinde tasarım kararlarının nasıl, ne zaman ve kimler tarafından
değerlendirilebileceği yorumlanmaktadır. Analitik Hiyerarşi Süreci ile tasarımın her
boyutunun geniş bir yelpazede kullanım olanakları değerlendirilirken yapılmış çalışma
sonuçları tartışılarak sürecin olumlu ve olumsuz yönleri de aktarılmaktadır.
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Bildiri 220, Sayfa No:1286-1297
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlıkta Bilgi Yönetimi / Bilgi Teknolojileri Konulu Tez
Çalışmaları
Ü. Işıkdağ
Beykent Üniversitesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, İstanbul
umitisikdag@beykent.edu.tr
Özet: Bildiriye konu olan araştırma kapsamında 1999-2008 yılları arasındaki on yıllık
dönemde ülkemiz üniversitelerinde yapılan ve tamamlanan “İnşaat Mühendisliği ve
Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri” ve benzeri konu içeriğine sahip olan lisansüstü
çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan tezler incelenmiş ve her
bir tez çalışmasında çalışmada aktarılmak istenilen ana fikirler ve eğer özet bölümünde
belirtilmiş ise incelenen çalışmanın sonuçları, yazarların kendi ifadeleri ışığında bu
bildiride sunulmuştur.
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Bildiri 221, Sayfa No:1298-1309
Proje ve Yapım Yönetimi için BIM Teknolojisi ile Desteklenmiş Bulut Bilgi İşlem
Çözümleri
K. Ercoşkun
Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
keremer@yeditepe.edu.tr
Özet: İnşaat sektöründe, kalite geliştirmeye yönelik bilimsel çabalar, enformasyon
sistemlerinin gelişimine paralel seyir izlemektedir. Bilginin iletişimi için geliştirilen
modeller bağıntılı oldukları süreçlerin de değişmesini ve gelişmesini sağlamakta,
özellikle süreç kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadırlar. İnşaat Projeleri
kullandıkları kaynak miktarı, barındırdıkları riskler ve organizasyon yapıları
bağlamında kendine özgü ve çözümlenmesi uzmanlık gerektiren problemleri olan, zorlu
süreçlerdir. Bina Enformasyon Modelleme (Building Information Modeling - BIM)
teknolojisi sayesinde daha önce çözümlenmesi zor görünen problemler çözümlenebilir
hale gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin bugün geldikleri noktada, bulut bilgi işlem
teknolojilerinin de yardımı ile Mimarlık Mühendislik İnşaat ve Tesis Yönetimi öbeğine
bağlı endüstrilerin iş usulleri ve organizasyon yapılarında radikal değişikliklere yol
açacak gelişmeler mümkün olabilir. Bu çalışmada İnşaat projelerinin yönetimi açısından
bilişim teknolojilerinin gelişimi dönemler halinde incelenecek ve endüstriye yansımaları
analiz edilecek, BIM teknolojisi ve bulut bilgi işlem bağlamında gelecekte yapım
yönetimi süreçlerinin ne şekilde gelişebileceği ve değişebileceği tanımlanmaya
çalışılacaktır.
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Bildiri 223, Sayfa No:1321-1328
Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme Teknolojileri Kullanımının Yapıma Katkıda
Bulunan Özelliklerinin İncelenmesi
O. Çetiner
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
cetinero@yahoo.co.uk – cetiner@yildiz.edu.tr

Özet: Bilgi teknolojileri, uygulamalarda Yapı Bilgi Modellemeyi mimarlık mesleğinin
kullanımına sunmaktadır. Yapı Bilgi Modelleme (YBM) olanakları ile yapının
planlama, tasarım, yapım, kullanım, bakım/onarım ve yıkım aşamalarına ait tüm
bilgilerin ortak bir bilgi ortamında toplanması mümkün olmaktadır. YBM teknolojileri
kullanımı, tasarım yapım koordinasyonu sağlaması ile tasarım ve yapımda kalite artışını
etkilemektedir.
Çalışmada Yapı Bilgi Modelleme konusu aktarılarak, Yapı Bilgi Modelleme
teknolojileri kullanımının yapıma katkıda bulunan özellikleri incelenmektedir.
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5. Finansal Konular
Bildiri 110, Sayfa No:133-144
Finansal Açıdan Güçlü Olmayan Şirketlerle Yapılan Ortaklıklardaki Riskler
E. L. Özcan
İsmail Çelik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara
lozcan@ismailcelikinsaat.com.tr
Özet: Büyük sermaye, gelişmiş teknoloji ve risk taşıyan uluslararası yatırım ve taahhüt
projelerinin tek bir yüklenici tarafından yapılması çoğu zaman olanaklı olamamaktadır.
Bu ve benzeri nitelikteki büyük projeler söz konusu olduğunda, şirketler (yerli ve/veya
yabancı) bilgi ve sermayelerini birleştirmek, zaman zaman da eksikliklerini (iş bitirme
belgelerinin olmaması, finansal sıkıntıları, personel ve makina - ekipman yetersizlikleri
vb. gibi) tamamlamak üzere ortak bir ekonomik amaç için bir araya gelerek ve risklerini
(bölgesel, finansal ve organizasyonel) azaltmak amacıyla çeşitli ortaklıklar
yapmaktadırlar.
Tüm dönemlerde yaşanan olumlu ve/veya olumsuz ekonomik gelişmeler ve bunlara
dayalı hızla büyüyen küreselleşme rüzgârının, rekabet gücü ve yaşanabilir ekonomik
zenginliğe ulaşmayı zorlaştırması, şirketleri, yatırımlarında ve özellikle taahhütlerinde
yerli veya yabancı şirketler ile stratejik ve/veya finansal işbirliği yapmaya
zorlamaktadırlar.
Bu zorlama kimi zaman, şirketleri ürün yelpazelerini ve/veya faaliyet alanlarını
genişletmek istemeleri ve İdarelerce aranılan ihaleye katılma koşullarının bazılarını
yerine getirememeleri nedeniyle, makina - ekipman, teknik personel ve mali açıdan
güçlü olmalarına rağmen, finansal açıdan güçlü olmayan şirketlerle ortaklık
yapmalarına neden olmaktadır. Bu gibi ortaklıklarda yaşanan ve genel anlamda Teklif
Döneminde Üstlenilen Riskler ve İdare ile Sözleşme Yapılması Sonrasında Üstlenilecek
(İdare tarafından teminat mektuplarının nakde çevrilmesi ve hak edişlerin tahsili
açısından maruz kalınabilecek olanlar) Riskler bu çalışmanın başlıca konularını
oluşturacaktır.
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Bildiri 111, Sayfa No:145-152
Türkiye’de Tasarım Öncesi ve Ön Tasarım Evrelerinde İnşaat Maliyeti
Tahmininde Kullanılan Veri Tabanlarının İncelenmesi
D. A. Yazıcıoğlu
Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İstanbul
denizayseyazıcıoglu@khas.edu.tr
Özet: Tasarım öncesi ve ön tasarım evrelerinde maliyet tahmininin güvenilir bir
biçimde yapılması, inşaat süreciyle ilgili doğru kararların alınması açısından büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı; tasarım öncesi ve ön tasarım
evrelerinde bina inşaat maliyeti tahminine yönelik Türkiye’ deki mevcut veri
tabanlarının incelenmesi, dünyadaki benzer örneklerle karşılaştırılarak zayıf yönlerinin
ortaya konulması ve bu zayıf yönlerin iyileştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde
bulunulması olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk
aşamasında tasarım öncesi ve ön tasarım evrelerinde bina inşaat maliyeti tahmini için
kullanılan kaynaklar açısından Türkiye’ deki durum incelenmiştir. Daha sonraki
aşamada bu veri tabanları dünyadaki benzer örneklerle karşılaştırılmış ve eksiklikleri
ortaya konulmuştur. En son aşamada ise veri tabanlarının iyileştirilmesine yönelik
çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Çalışma kapsamında yapılan bu önerilerle güvenilirlik
seviyeleri daha yüksek veri tabanlarının kullanılması mümkün olabilecektir. Bu ise
binanın finansal modelinin doğru kurulmasını sağlayacak ve nakit akışından
kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır.
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Bildiri 129, Sayfa No:324-335
Otoyol Projelerinde Yap İşlet Devret Modeli: Gebze-İzmir Otoyol Projesi
A. G. Kaya
Polimeks İnşaat, Şişli, İstanbul
aymirgunalir@mynet.com
S. Ergönül
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
ergonul@msgsu.edu.tr
Özet: Altyapı yatırımları ekonomik ve sosyal açıdan önem taşımakta ve ekonomik
küreselleşme ile bu yatırımlara duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Ancak, devletin
sorumluluğunda
olan
altyapı
yatırımları,
sınırlı
bütçe
nedeniyle
gerçekleştirilemediğinden alternatif finans kaynakları araştırılarak yatırımların
gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Bu amaçla Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ)
gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, Yap İşlet Devret (YİD) modeli, özel sektörün
finansal katkılarıyla altyapı yatırım projelerinin hayata geçirilmesini sağlayacak bir
alternatif olarak ortaya atılmıştır. YİD modeli, detaylı fizibilite çalışmalarını gerektiren
uzun süreli, büyük ölçekli, karmaşık yapılı ve büyük sermaye gerektiren projelerde
tercih edilmektedir. Artan nüfusun taleplerini karşılamak üzere özellikle enerji, su
temini ve ulaştırma gibi altyapı yatırımlarında bu model kullanılmaktadır. Otoyol
projeleri de bu modelin en sık uygulandığı projelerden biri olup bir çok ülkede
gerçekleştirmiş örnekleri mevcuttur. Türkiye’de ise henüz gerçekleşmiş büyük ölçekli
bir YİD otoyol projesi bulunmamakla birlikte, yakın gelecekte bu modelin uygulandığı
otoyol projeleri sayısının artması planlanmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle YİD modeli
otoyol projeleri açısından ele alınmış, uygulama örnekleri, başarılı ve eksik yönleri ile
incelenmiştir. Ayrıca, uzun zamandan beri gerçekleştirilmesi düşünülen Gebze-İzmir
otoyol projesinde karşılaşılan sorunlara yanıt aranmaya çalışılmıştır. YİD projelerinin
başarıyla tamamlanabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
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Bildiri 142, Sayfa No:480-490
İnşaat Projelerinde Gerçekleşen Maliyetlerin Elde Edilmesi ve
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Sistem Önerisi
M. Bozkurt, M. U. Müngen
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
mehmetbz@yahoo.com, mungen@itu.edu.tr
Özet: İnşaat projeleri her geçen gün daha karmaşık, büyük ve kapsamlı bir hal
almaktadır. İmalatlar çeşitlenmekte ve detayları çoğalmaktadır. Ortaya çıkan bu
gelişmeler, uygulanmakta olan proje yönetim sistemlerinin paralel olarak gelişmesini ve
becerilerinin artmasını zorunlu kılmaktadır. Etkin bir maliyet yönetimi yapabilmek için
proje yönetim sistemlerinin nelerle beslendiğini (veriler), nasıl çalıştığını (hesaplama),
neler sunduğunu (raporlar) ve nasıl işlediğini (prosedürler) iyi yönetmek gereklidir. Bu
çalışma, inşaat projelerinde gerçekleşen maliyetlerin elde edilmesi ve
değerlendirilmesine yönelik bir sistem önerisi niteliğindedir ve inşaat projeleri bazında,
yüklenici bakış açısıyla, yapım evresinde gerçekleşen maliyetleri kapsamaktadır.
Önerilen sistem ile uygulamaya dönük, proje bazlı, projede görev alan çalışanlara
mümkün olduğunca az ekstra yük getiren, sonuçları güvenilir, geri dönüşleri süratli olan
ve güncel bilgi işlem teknolojisine ve yazılımlara entegre edilebilir bir altyapıda
hazırlanmış esnek bir maliyet kontrol sistemi oluşturulmaktadır. Bu sistem, maliyetleri
elde edilecek ve değerlendirilecek inşaat iş kalemlerinin belirlenmesiyle başlamaktadır.
Ardından, projelerde maliyet oluşturan unsurlar olan işgücü, makina, malzeme, taşeron
ve genel maliyet değerlerinin çeşitli veri toplama yöntemleri vasıtasıyla elde edilmesine
yönelik işlemlerle devam etmektedir. Sonrasında ise, sistemin bir inşaat projesinde
uygulamasına yer verilmekte ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek sunulmaktadır.
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Bildiri 143, Sayfa No:491-499
Aktivite Bazlı Maliyetlendirme Yönteminin İnşaat Projelerindeki Genel
Maliyetlerin Belirlenmesinde ve Dağıtımında Kullanılması
M. Bozkurt, M. U. Müngen
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
mehmetbz@yahoo.com, mungen@itu.edu.tr
Özet: İnşaat projelerinde maliyetler, söz konusu proje ilerledikçe ve üretim yapıldıkça
ortaya çıkmaktadır. Bu maliyetlerin bir kısmı direkt maliyetler olup, bir kısmı ise genel
maliyetlerden oluşmaktadır. Etkin bir maliyet yönetiminden söz edebilmek için ortaya
çıkan tüm maliyetlerin detaylı olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışma
kapsamında, inşaat projelerinde ortaya çıkan genel maliyetler aktivite bazlı bir bakış
açısına göre ele alınmaktadır. Bir proje kapsamındaki genel maliyetlerin elde edilmesi,
dağıtılması ve izlenmesi amacıyla aktivite bazlı maliyetlendirme yapısı
biçimlendirilmekte ve uygulanmaktadır. Uygulama ile projede konuyu ortaya
koyabilme, süreçleri gözlemleyebilme ve sonrasında sonuçları değerlendirebilme
olanağı bulunmuştur. Bu çalışmada proje bazlı ve esnek biçimde işleyen bir yapı
oluşturulmaktadır ve böylece karmaşık, yüksek maliyetli ve zaman alıcı çalışmalar en
aza indirgenerek, genel maliyetlere ilişkin verilerin süratli bir şekilde elde edilmesi,
hesaplanması ve raporlanması sağlanmaktadır. Oluşturulan yapı, projeye ait aktivitelerin
ve genel maliyet havuzlarının oluşturulmasıyla başlamakta, dağıtım anahtarlarının tespit
edilmesiyle devam etmekte ve gerçekleşen genel maliyet bilgilerinin belirlenerek
aktivite bazlı maliyetlendirme yöntemiyle imalat iş kalemlerine dağıtılması ile
sonuçlanmaktadır. Aktivite bazlı maliyetlendirme yönteminin inşaat projelerinin genel
maliyetlerinin hesaplanmasında ve dağıtımında uygulanabilirliği, proje süreci devam
ederken ihtiyaç duyulan bilgileri verebildiği ve elde edilen sonuçların ihale evresinde
hedeflenen değerlerle karşılaştırılabilir olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır. Sonuçta,
projenin her aşamasında yöneticilerin ihtiyaç duyacağı toplam ya da detaylı genel
maliyetler, analizler ve karşılaştırmalar ortaya çıkarılmaktadır.
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Bildiri 170, Sayfa No:785-797
Türkiye’de Büyük Bir Otoyol İnşaatı Projesinde Oluşmuş Bir Taşkın Olayının
Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi
R. Akbıyıklı
Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı
rakbiyikli@sakarya.edu.tr
S. Ü. Dikmen
İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
u.dikmen@iku.edu.tr
P. Alpkökin
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
palpkokin@ins.itu.edu.tr
Özet: Taşkınlar tabii afetler arasında en önemli olanlarından biri olup ekonomik
zararlar olarak ise en zararlıların ilk sıralarında gelmektedir. İnsan hayatının kaybı ve
inşa edilmiş yapılaşma ve yapılı çevrenin genelindeki direk (dolaysız) zarar ve ziyanın
yanı sıra kirlenmiş su kaynakları ve su şebekesi, heyelanlar gibi dolaysız etkilerle
birlikte ulaşım ve yapım güçlüklerini de beraberinde getirmekte ve işlerin kesintiye
uğramasına hatta durmasına ve sözleşme ile ilgili sorunlar yaratarak proje
değişikliklerine de neden olabilmektedir. Birçok sözleşme tipinde taşkın, tahmin
edilemeyen riskler altında sınıflandırılmakla birlikte, günümüzde birçok durumda
mücbir sebep (force majeure) olarak da tanımlanmaktadır. Taşkınların dolaysız
etkilerinin dikkate alınabilecek kadar çok olmasına rağmen bu etkilerin
parasallaştırmasının zor olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bu çalışmada direk
ölçülen ve kayıt altına alınan zarar ve ziyanlar üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada
Gümüşova - Gerede Otoyolu 2. Kısımda (Bolu Dağı Geçişi – Asarsuyu Vadisi) sel ve
taşkınlar nedeniyle 20 - 22 Mayıs 1998 yılında oluşmuş olan proje zararları ve bu
olağanüstü hal nedeniyle ortaya çıkmış yeni durum nedeniyle projeden çıkarılan dersler
incelenecektir.
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Bildiri 189, Sayfa No:977-987
Bütünleştirilmiş Süre – Maliyet Etki Ağı ile Aktivite Bazlı Bir Risk Değerlendirme
Modeli
İ. Dikmen, M. T. Birgönül, A. H. Özer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
idikmen@metu.edu.tr, birgonul@metu.edu.tr, ahmethamdiozer@gmail.com
Özet: İnşaat sektöründe özellikle son yıllarda artan rekabet ortamı firmaların ihale teklif
aşamasında inşaat projelerindeki muhtemel risklerin süre ve maliyet üzerindeki etkisini
gerçekçi bir şekilde yansıtmasını zorunlu hale getirmiştir. Muhtemel risklerden
kaynaklanan süre ve bütçe aşımının doğru bir şekilde tahmin edilip ihale teklifine dahil
edilmesi firmalar açısından son derece önemlidir. İnşaat projelerindeki süre ve bütçe
aşımının hesaplanmasında süre ve maliyet parametrelerinin birbirleri üzerindeki
etkisinin dikkate alındığı bir modelin kullanılması daha gerçekçi sonuçlar elde edilmesi
açısından önemlidir. Bu bildirinin amacı, inşaat projelerine uygulanabilecek web tabanlı
bir yazılım olan bütünleştirilmiş süre- maliyet etki ağı ile aktivite bazlı bir risk
değerlendirme modelinin tanıtılmasıdır. Bu bağlamda, Tah ve Poh (2006) tarafından
önerilen bütünleştirilmiş süre maliyet etki ağı modeline risk değerlendirme modeli
eklenerek bir yazılım oluşturulmuştur. Bu yazılımda risklerin inşaat projeleri üzerindeki
etkisinin aktivite bazlı olarak irdelendiği ve aktivitelerin süre ve maliyetlerinde
meydana gelecek artışların bütün proje üzerine yayılarak farklı senaryolar sonucu
projenin süre ve bütçe artışının tahmin edildiği gözlemlenmiştir. Web üzerinden
erişimin sağlanarak inşaat projelerinin risk değerlendirilmesinin aktivite bazında
gerçekleştirilebilmesi bu yazılımın getirdiği önemli bir kolaylık olduğu
gözlemlenmiştir.
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Bildiri 193, Sayfa No:1020-1031
İstanbul’daki Orta-Büyük Ölçekli Bina Şantiyelerinde Mali Yönetim Süreçlerinin
Değerlendirilmesi ve Mali Raporların İyileştirilmesi
H. Muratoğlu
İnşaat Mühendisi, İstanbul
hakan_muratoglu@hotmail.com
E. Ulusoy
İnşaat Mühendisi, Amerika
erenulusoy@hotmail.com
F. Haznedaroğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
haznedar@itu.edu.tr
Özet: Yüklenici firmalar, inşaat süreci boyunca nakit ihtiyacı ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Nakit gereksinimi süreç başında şantiye yerleşim masraflarıyla
başlamaktadır. Ayrıca sektördeki yoğun rekabet, yüklenicileri hayatta kalmalarını riske
edecek düzeyde bir karlılıkla teklif vermeye yönlendirmektedir. Bu ortamda firmaların
yaşamlarını sürdürme ve büyüme için kullanabilecekleri iki yol mevcuttur. Bu
seçenekler, düşük kar marjlarıyla çalışırken ya iş başladıktan sonra ek işlerle karlılığı
arttırmak, ya da başarılı bir maliyet kontrol sistemi kurarak maliyetlerini aşağılarda
tutmak şeklinde özetlenebilir.
Bu çalışma kapsamında İstanbul çevresinde yapım sürecinde proje maliyet yönetiminde
kullanılan raporlama sistemleri, karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde bir anket
hazırlanarak, İstanbul’daki orta ve büyük ölçekli bina şantiyelerinde uygulanmıştır.
Anket yardımıyla firma büyüklükleri, kullanılan parasal raporlar, proje mali ilerleyişi ve
mali güncellemeler hakkında bilgiler edinilmiştir. Yine anketle şantiye düzeyinde mali
kontrol sistemleri ve raporlamalarındaki eksiklikler sorgulanarak, şantiye
sorumlularından iyileştirme önerileri alınmıştır.
Çalışmanın son bölümünde, uygulamada görülen iş yapma usulleriyle uyumlu etkin bir
yönetim için gerekli mali kontrol raporlarında bulunması gereken bilgiler ve formatlar
hakkında önerilerde bulunulmuştur.
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6. Hukuksal Konular
Bildiri 109, Sayfa No:114-132
Adi Ortaklıklar, İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar
E. L. Özcan
İsmail Çelik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara
lozcan@ismailcelikinsaat.com.tr
Özet: Günümüzde yüksek risk taşıyan, büyük sermaye ve teknoloji gerektiren projeler
gündeme gelmektedir. Yüksek sermaye, gelişmiş teknoloji ve risk taşıyan bu projelerin
tek yüklenici tarafından yapılması çoğu zaman olanaklı olamamaktadır. İşte bu
nitelikteki projeler söz konusu olduğunda, şirketler bilgi ve sermayelerini birleştirmek
ve eksikliklerini tamamlamak üzere ortak bir ekonomik amaç için bir araya gelerek ve
risklerini azaltmak amacıyla ortaklıklar kurmaktadırlar.
Sermaye, teknoloji ve araştırmanın önem kazandığı, belli büyüklükte olan bu projeleri
üstlenebilmek için uygulamada farklı çeşitlerde ortaklıklar oluşturulmaktadır.
Uluslararası uygulamada “Joint Venture” olarak tanımlanan bu ortaklıklar ve
Türkiye’deki uygulamasında ise “adi ortaklık”, “iş ortaklığı” ya da “konsorsiyum”
olarak karşımıza çıkan ortaklıklardır. Uygulamada iş ortaklığı konsorsiyumlarla
karıştırılmaktadır. Oysa iş ortaklığı ile konsorsiyum birbirinden farklı kurumlardır.
Bu konuda yaşanan kavram kargaşası, büyük altyapı ihalelerini üstlenen yüklenicilerin
nasıl vergilendirileceği ve/veya yönetileceği konusunda sorunlar yaşanmasına neden
olmaktadır. Asıl sorun bu ortaklıkların, nasıl vergilendirileceği ve/veya yönetileceği
değil, hukuksal durumlarının ne olduğudur. Hukuksal durumlarının açıklığa
kavuşturulmasından sonra nasıl vergilendirilecekleri vergi yasalarında zaten
bulunmaktadır.
Burada, bu ortaklıkların, kaynakların birleştirilmesi, teknik alt yapının ortak kullanımı,
deneyimlerin paylaşımı, hukuksal zorunluluklar, rekabeti arttırarak riski paylaşma
bakımından değerlendirilmesi ve yorumlanması; Kamu İhale Kanunu, Genel Hukuk,
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku ve Vergilendirilme açısından da birbirleri arasındaki
farklılıkların irdelenmesi ve yorumlanmasına çalışılacaktır.
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Bildiri 119, Sayfa No:214-225
Türk İnşaat Sektöründe FIDIC tipi Sözleşme Uygulamalarının Risk
Değerlendirmesi
A. Şerif, P. Alpkökin, G. E. Gürcanlı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
asyilmaz@itu.edu.tr, alpkokinp@itu.edu.tr, gurcanlig@itu.edu.tr
M. A. Arslan
Al-Fateh Üniversite İnşaatı, Renaissance Construction, Trablus, Libya
muratalp.arslan@rencons.com
Özet: Dünya ekonomisindeki güncel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerin inşaat
sektörüne etkileri belirgin olarak gözlemlenmektedir. Ekonomik gelişme için en önemli
unsurlardan biri olan altyapı ve kamu projelerine, gelişmekte olan ülkeler tarafından
yapılan yatırımlar da inşaat sektörünün uluslararası niteliğini kuvvetlendirmektedir.
Türk inşaat firmalarının dünya piyasalarındaki fırsatları değerlendirmesi ve dünya
ölçeğinde aktif şekilde çalışması, uluslararası pazardaki konumu ve devlet yatırımları
kapsamındaki bazı önemli projelerde yabancı inşaat firmaları ile yapılan sözleşmeler
durumu özetler niteliktedir. Tüm bu hususlar, uluslararası arenada inşaat projelerindeki
risk faktörlerini tanımlamak, bunları Türk yüklenicilerin bakış açısına göre
sınıflandırmak ve değerlendirmek, yoğun rekabet içinde, belirsizliklerin çok olduğu
özellikle büyük ölçekli projeler için kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. Bildiri
kapsamında FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) tipi sözleşme
uygulamaları için risk algılayışları saptanıp, risk değerlendirmeleri yapılarak, Türkiye
inşaat sektöründe gerek yüklenici konumundaki inşaat firmalarına gerekse de işveren
konumundaki devlet organlarına bazı önerilerde bulunmayı amaçlanmaktadır. Türkiye
inşaat sektöründe kullanımı giderek artan FIDIC tipi sözleşmeler önemli standartların
kullanımının yaygınlaşması, yüklenicilerin ve iş sahibinin haklarını koruyabilme
açısından önemli olmakla birlikte çeşitli uygulama zorlukları ile karşılaşılmaktadır. Bu
kapsamda belirlenen risk grupları sözleşme yönetimi bakış açısına göre adlandırılmış ve
alt baslıklarıyla tanımlanmıştır. Örneğin farklı bir hukuk sistemine göre yazılmış olan
sözleşmenin yerel kanunlar altında uygulanması gibi riskler de bildiri kapsamında
incelenmiştir. Bu riskleri belirlemede iki temel aşama benimsenmiştir. İlk olarak uluslar
arası arenada kendini ispatlamış Türk inşaat firmaları ile FIDIC sözleşmeleri ve
uluslararası inşaat projeleri hakkında görüşmeler yapılmış ve onların görüşleri alınarak
algıladıkları risk faktörleri incelenmiştir. İkinci aşamada, kapsamlı bir akademik
araştırma yapılarak, inşaat sektörü için en tutarlı risk tanımı ve çerçevesi
oluşturulmuştur. Böylece hem uygulamadaki tecrübelerden hem de akademik alandaki
bilgi birikimiyle, kullanılabilir bir risk haritası oluşturulmaya çalışılmıştır. Türk inşaat
sektörünün özellikleri ve yasadıkları sıkıntılar da göz önüne alınarak, risklerin kapsamlı
bir tablo oluşturularak değerlendirildiği bu çalışmanın proje yönetiminde önemli bir
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rehber olacağı ve Türk inşaat sektörüne zamanında ve önemli bir katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
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Bildiri 120, Sayfa No:226-235
Farklı Ülkelerde Yürürlükteki İş Güvenliği Mevzuatı ve Uygulamalarının
Karşılaştırılması
G. E. Gürcanlı
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
gurcanlig@itu.edu.tr
M. Uzun
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
mertuzunn@gmail.com
Özet: İnşaat sektöründe iş güvenliği konusu, diğer pek çok sektöre göre çok büyük
önem taşımaktadır. Bunun en büyük nedeni, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada
ölümle sonuçlanan kazalarda sektörün aldığı payın, Gayri Safi Milli Hasıla içindeki
payının neredeyse üç katı düzeyine ulaşması, iş göremezlikle sonuçlanan kazalara da
çok sık rastlanmasıdır. Proje tipi üretimin, alt yükleniciler ve/veya taşeronlar vasıtasıyla
gerçekleştirildiği inşaat sektöründe ana yüklenicilerin yasal mevzuata uymaları tek
başına yeterli olmamakta, çalıştırdıkları alt yüklenici ve taşeronları da koordine etmeleri
ve yönetmeleri gerekmektedir. Tüm bu süreç yasal mevzuatın sürekli takibini ve
uygulamasını gerektirmektedir. İş kazaları İdari, Cezai ve Hukuki açıdan
incelenmektedir. Her ülkenin ceza sistemi diğerlerinden çok farklı olup, hukuksal
ilişkileri düzenleyen borçlar mevzuatı ve ticaret kanunları da bir o kadar farklıdır.
Ancak idari açıdan her ülkenin çıkardığı iş güvenliğine ilişkin tüzük, yönetmelik ve
yönergeler bulunmaktadır. Bazı ülkeler iş güvenliği için özel yasalar da çıkarmıştır. Bu
yasa, tüzük ve yönetmelikler iş güvenliği denetiminin kamusal karakterini göstermekte,
bunların uygulanma derecesi de kamusal denetimin ne ölçüde sağlıklı olup olmadığı
hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmada cezai ve hukuki yönlere girilmemiş, kamusal
denetim açısından ABD, AB, İngiltere, Kıbrıs, İran ve Türkiye’deki iş güvenliği
mevzuatına yoğunlaşılmıştır ve incelenen ülkelerin hukuk sistemleri hakkında da kısa
bilgiler verilmiştir. Dünya ölçeğinde iş kazalarının teknolojik gelişmeyle ters orantılı bir
şekilde artmasının nedenleri ülkelerin mevzuatlarına dair yorumlarla birlikte tartışılmış,
karşılaştırmalı bir analiz ile söz konusu ülkelerdeki inşaat iş kazalarına ve nedenlerine
ilişkin bilgiler aktarılmıştır.
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Bildiri 124, Sayfa No:272-286
İnşaat Projelerinde FIDIC Tipi Sözleşmelerde Karşılaşılan Uyuşmazlıklar ve
Çözüm Yolları
P. Alpkökin, G. E. Gürcanlı, Ç. Akansu, A. Ertürk
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
alpkokinp@itu.edu.tr, gurcanlig@itu.edu.tr, akansu@itu.edu.tr, erturka@itu.edu.tr
Özet: Ekonomilerin lokomotifi olan inşaat sektörü, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle
uluslararası projeler ve yatırımlar pazarını genişletmiş ve bu pazardaki konumunu
güçlendirmek isteyen firmalar için de rekabeti arttırmıştır. Uluslararası özellik taşıyan
inşaat ihaleleri, dünya çapında kabul görmüş; Çok-taraflı Kalkınma Bankaları da
(Multi-lateral Development Banks) gelişmekte olan ülkelere, özellikle büyük alt yapı
yatırımları için krediler sağlayarak bu pazarı daha da büyütmüşlerdir. Bu gelişmelerin
sonucunda uluslararası standartlarda sözleşme tiplerine gereksinim duyulmuştur.
Özellikle hukuk sistemi, ekonomik gelişmişlik, kültür ve anlayış farklarının uygulamada
getireceği olumsuz sonuçların üstesinden gelinmesi amacıyla uluslararası birikimin
kullanıldığı sözleşme ve uygulamaları istenmiştir. Bu talebe yanıt veren en büyük
kuruluşlardan biri olan FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs-Conseils),
yayımladığı ve düzenli olarak yenilediği farklı tip sözleşmeleri ile uluslararası alanda
uzman kuruluşların bilgi ve tecrübelerinin getirdiği bir standartlaşmayı hedeflemiştir.
Ancak zaman içerisinde kaçınılmaz olan ve projeler büyüdükçe oranı daha da artan
Yüklenici ve İşveren arasındaki uyuşmazlıkların (disputes) çözümü için mevcut
yöntemler yeterli gelmeyerek yeni ve farklı sistemlere ihtiyaç duyulmuştur. Taraflar
arasında doğan uyuşmazlıkların çözümüne uluslararası bilgi ve standartlaşmayı yansıtan
daha iyi yöntemler araştırılmıştır. Bu nedenle ilk kez FIDIC, 1995 yılında Turuncu
Kitap ve 1996 yılında 1992 sürümü Kırmızı Kitaba getirdiği ek ve sonrasında da 1999
yılında yayımladığı üç farklı tip FIDIC sözleşmesi (Kırmızı, Gümüş ve Sarı) ile inşaat
süpervizyonu (construction supervision) ve sözleşme idaresi (contract administration)
için İşveren tarafından atanmış olan Mühendisin (The Engineer) karar verme yetkisini
yüklenen farklı bir oluşum önermiştir. Uyuşmazlık Karar Kurulu “UKK” (Dipute
Adjudication Board) adı verilen, tamamıyla bağımsız ve tarafsız bu oluşum her iki
tarafın onayı ile atanmakta olup, tahkime (ya da-eğer özel şartlarda öyle ön görülmüş
ise-yerel mahkemelere) oranla süre ve maliyet açısından çok etkin bir yöntem olarak
değerlendirilmektedir. Dünya Bankası’nın da 1995’den itibaren zorunlu koştuğu bu
sistemin benzeri olan Uyuşmazlık İnceleme Kurulu “UİK” (Dispute Review Board
“DRB”) ve benzerleri 1980’lerden itibaren uygulanmış ve bu yöntemlerin dâhil edildiği
proje sayısı hızla artmıştır. Sunulmakta olan bu bildiri ile, ayrıntılı bir literatür
araştırması yapılarak FIDIC sözleşmelerindeki uyuşmazlık çözüm yolları, özellikle de
UKK sisteminin uygulaması değerlendirilmiştir. Türk hükümetinin ve Türk firmalarının
FIDIC sözleşmeli işlerinde, bu yeni sayılabilecek uygulama hakkında ne kadar bilgili
olduğu tartışılmıştır. Amacımız Türkiye’nin bu uygulamadaki yerini tespit etmek ve bu
sistemin uygulanışına dair Türk kullanıcılarına bir kılavuz sunabilmektir.

116

Bildiri 127, Sayfa No:299-311
Türk Yüklenicilerinin Yer Aldığı FIDIC Sözleşmesi Esasına Dayanan Uluslararası
Projeler Üzerine Bir Araştırma
G. E. Gürcanlı, P. Alpkökin, D. Sevim, A.Ş. Yılmaz
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
gurcanlig@itu.edu.tr, alpkokinp@itu.edu.tr, sevimdo@itu.edu.tr, asyilmaz@itu.edu.tr
M. A. Arslan
Al-Fateh Üniversite İnşaatı, Renaissance Construction, Trablus, Libya
muratalp.arslan@rencons.com
Özet: Türk inşaat sektörümüzde, yüksek teknoloji gerektiren ve büyük bütçeli
uluslararası inşaat projelerinde yer alan Türk yüklenicilerinin sayısının ve de öneminin
daha da arttığı günümüzde uluslararası sözleşmelerin uygulanması da neredeyse bir
zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararası sözleşmelerin en önde gelen türlerinden olan
FIDIC tipi sözleşmeler Türk yüklenicileri arasında da yaygın olarak kullanılmaktadır ve
bu sayı günden güne artmaktadır. Bununla birlikte gerek Türk hükümetimiz gerekse de
yabancı birçok hükümet kuruluşu yine FIDIC tipi sözleşmeli ihalelere çıkmakta ve
İşveren konumunda bu sözleşmeleri uygulamaktadır. Öte yandan yapılan araştırma şunu
göstermektedir, Türk firmalarına ve Türk hükümetine FIDIC tipi sözleşme uygulamaları
ile ilgili yol gösterici değerlendirmelerin yapılabileceği teknik bilgi ve istatistikî veri
eksikliği söz konusudur. Bu önemli eksikliği bir ölçüde gidermek amacı ile yapılmış bu
çalışmamız iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamada firmalar ile proje bazında
görüşmeler yapılarak proje kapsamı, sözleşme türü ve uygulamaları ile ilgili genel
bilgilerin toplanmış, sonrasında bu verilerin ışığında inşaat sektörümüzdeki FIDIC tipi
sözleşme uygulamaları değerlendirilmiştir. Böylelikle, FIDIC tipi sözleşmeler ile hem
ülkemizde hem de yurt dışında iş yapmakta olan Yüklenici konumundaki Türk
firmalarına, ayrıca İşveren konumundaki hükümet kuruluşlarımıza yararlı olacağını
düşündüğümüz bir takım önerilerde de bulunulmuştur. Söz konusu görüşmeler bir
tablonun doldurulması şeklinde gerçekleştirilen üç ana kısımdan oluşmaktadır. İlk
kısımda FIDIC tipi sözleşme ile gerçekleştirilen projeler ile ilgili genel bilgiler
sorulmuştur. İkinci kısım ise Sözleşme ile ilgilidir. Kullanılan FIDIC tipi sözleşme
çeşitleri (kırmızı, gümüş kitap gibi) veya süre uzatımının alınıp alınmadığı sorular
arasında yer almaktadır. Üçüncü kısım ise Sözleşme yönetimi değerlendirmesine
yönelik sorulardır. Örneğin Uyuşmazlık Hakem Kurulunun ya da benzeri bir
yapılanmanın olup olmadığı veya bir sözleşme yönetimi bölümünün bulunmadığı
sorulmaktadır. Firmalarda yapılan ve ilk aşamada fazla detaylı tutulmayan ve genel
bilgilerin edinilmesi planlanan (söz konusu) ankette, bize bilgi sağlayan tüm
firmalarımızın adı gizli tutulmakla birlikte anket çalışmamıza tahminimizden çok
katılım olmuştur. Bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürmek ve uyguladığımız
anketlerin içerik ve sayılarını yakın gelecekte arttırmak sürekli hedefimizi
oluşturmaktadır.
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Bildiri 131, Sayfa No:354-365
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 4857 Sayılı İş ve 4708 Sayılı
Yapı Denetim Yasalarının Bütünleşik İncelenmesi
R. Akbıyıklı
Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı
rakbiyikli@sakarya.edu.tr
S. Ü. Dikmen
İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
u.dikmen@iku.edu.tr
Özet: Dünyada inşaat sektörü iş kazalarının en çok yaşandığı sektörlerin başında
gelmektedir. Türk inşaat sektörününde, İş sağlığı ve güvenliği açısından başarılı bir
performans gösteremediği hem Türkiye İstatistik Kurumu hem de Sosyal Güvenlik
Kurumu istatistiklerinde açıkça görülmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa,
tüzük ve mevzuatların ana hedefi inşaat aktivitelerinin daha sağlıklı ve kazasız olarak
tamamlanmasını ve şantiyelerin ve genel olarak bütün inşaat sektörünün iş güvenliği
performansını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 2003 yılında yürürlüğe giren
4857 sayılı İş Yasasının ana hedeflerinden birisi Türkiye’de, inşaat sektörüde dâhil tüm
sektörlerde iş kazalarını ve kazalara bağlı kayıpları en aza indirmeyi hedeflemektedir.
Diğer yandan, 2001 yılında yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetim yasası temel
olarak kaliteli ve sağlıklı ortama sahip yapılar üretilmesini hedeflemektedir. Yine
bilinen bir gerçek ise sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının yapılan işin kalitesini
pozitif etkilediğidir. Bu çalışmanın ana amacı, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda iki
yasanın bütünleşik bir incelemesinin yapılmasıdır.
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Bildiri 156, Sayfa No:643-654
Çok Aracılı Maliyet Tahmin ve Risk Paylaşım Sistemi
İ. Dikmen, M. T. Birgönül, M. Eybpoosh, G. Fidan, K. Karakaş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
idikmen@metu.edu.tr, birgonul@metu.edu.tr, m_eybpoosh@yahoo.com,
gulsahf@gmail.com, kivanckarakas@gmail.com
Özet: Uluslararası inşaat projelerinin doğasında var olan riskler ve karmaşıklıkların
yanı sıra projeye dahil olan tarafların farklılaşan beklentileri, taraflar arasında yaşanan
hak talep görüşmelerini inşaat projelerinin kaçınılmaz bir gerçeği haline getirmektedir.
Ne yazık ki, proje hak talep görüşmeleri çoğunlukla taraflar için para, zaman ve itibar
kaybına neden olmaktadır. Her ne kadar literatürde anlaşmazlık çözümlenmesi ve karar
verilmesi süreçlerine yardımcı modeller geliştirmeye yönelik çalışmalar olsa da, bu
çalışmaların hiç biri gerçekleşen pazarlık sürecini bütün yönleriyle ele almamakta ve
gerçekçi bir model sunamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, maliyet artışını ve riskmaliyet paylaşım senaryolarını tahmin ederek, uluslararası inşaat projelerinde yaşanan
taraflar arası hak talep görüşme sürecini simüle edecek çok aracılı bir sistem
geliştirmektir. Çok aracılı sistemler, bağımsız hareket edebilen birçok akıllı aracının
birbirleriyle etkileşerek belli bir problemi çözmeye çalıştığı sistemlerdir. Geliştirilecek
sistem, gerçekleşen riskleri ve neden oldukları bütçe artışları ile bu risklerin sözleşmede
belirlenen taraflar arası paylaşımını, tarafların hedeflerini ve olaylarla ilgili bilgi
düzeylerini göz önüne alarak bütçe artışının proje tarafları arasında olası paylaşımının
belirlenmesinde kullanılacaktır. Bildirinin konusu, söz konusu çok aracılı sistemin
tanıtılması ve pazarlık süreci modellemesine getirilen bu yenilikçi yaklaşımın ilk
bulgularının sunulmasıdır.
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Bildiri 166, Sayfa No:742-751
Yapı Kullanma İzin Belgesi Alımındaki Gecikme Sürelerinin Öngörüsü için Yapay
Sinir Ağlarının Kullanılması
S. Kontbay, S. Z. Doğan, H. M. Günaydın
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
setenaykontbay@iyte.edu.tr, sevgidogan@iyte.edu.tr, muratgunaydin@yte.edu.tr
Özet: Yapı kullanma izni, binanın sağlık ve güvenlik açısından kullanıma uygunluğunu
belgeler. İlgili tarafın (mal sahibi veya mal sahibi adına noter onaylı vekili) gerekli
evrakları hazırlayarak belediyeye başvurmasının ardından yapının kontrol edilip uygun
görülmesi halinde kullanıma açılması anlamını taşır. Başvurudan izin belgesinin alımına
kadar olan süreçte yaşanan aksaklıklar belediye çalışanlarını ve mal sahibini zor
durumda bıraktığı gibi ülke ekonomisini de zarara uğratmaktadır. İzmir Konak
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde yapılan bir ön çalışma ile ilk başvurusu
iade edilen mal sahibinin yapı kullanma izin belgesi alabilmesi için ortalama 99 gün
beklediği hesaplanmıştır (Demirciefe, 2009).
Hızla gelişen teknoloji, e-devlet uygulamalarının başlaması, inşaat sektörünün
ekonomik kısıtları ve AB’ye uyum çabaları Türkiye’de bu konuda çalışmalar
yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada ilk başvurusu iade edilen yapı kullanma izni
başvurusu sahiplerinin izin belgesi alım sürelerinin öngörülmesi üzerinde çalışılmıştır.
Öngörü yöntemi olarak yapay sinir ağları (YSA) kullanılmıştır. YSA geçmiş veriden
öğrenebilen ve karmaşık ilişkiler içeren tahminleme çalışmalarında başarılı sonuçlar
veren bir yöntemdir. Çalışmada, İzmir Konak Belediyesinde yapılmış araştırmada
raporlanan yeni binalara ait yapı kullanma izni başvuruları arasından izin alım süreçleri
sonuçlanmış ve yapı kullanma izni almış 80 adet başvuru kullanılmıştır.
Başvuruların reddedilme sebepleri ve başvuru tarihleri incelenerek YSA modelinin girdi
parametreleri belirlenmiştir: 1)Onay belgesi eksiklikleri, 2)Makbuz eksiklikleri,
3)Yapının yönetmeliklere ve inşa kanunlarına uygunluğuyla ilgili evrak eksiklikleri,
4)Başvurudaki toplam eksik evrak sayısı, 5)İlk başvurunun yapıldığı mevsim.
Tasarlanan YSA modeli, bu değişkenler aracılığıyla eski veriyi öğrenerek ilk başvurusu
reddedilen bir yapı kullanma izni başvurusunun %75 doğruluk oranı ile ne kadar sürede
izin alabileceğini öngörür. Sonuç olarak bu çalışmada, ilk başvurusu iade edilen yapı
kullanma izni başvurularının alım süreleri yaklaşık 11 günlük bir hatayla
öngörülmüştür.
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Bildiri 167, Sayfa 752-762
İnşaat Sektöründe Kullanılan KİK, AIA ve FIDIC Standart Sözleşme
Dokümanlarının Karşılaştırılması
E. Taş, P. Irlayıcı Çakmak
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
tase@itu.edu.tr, irlayici@itu.edu.tr
Özet: Günümüzde inşaat projelerinin gittikçe artan bir ivmeyle daha karmaşık ve
kapsamlı bir hale gelmesi, çeşitli uzmanlıkların koordinasyonuna daha fazla gereksinim
duyulmasına neden olmaktadır. Büyük miktarda para, malzeme, ekipman ve farklı
uzmanlıkları bir araya getiren inşaat projelerinin istenilen süre, maliyet ve kalitede
tamamlanabilmesi için proje katılımcıları arasındaki ilişkinin sadece yönetimsel
beceriler ile düzenlenmesi değil, aynı zamanda tüm sürecin eksiksiz ve doğru
dokümantasyon ile tanımlanması da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, proje
katılımcılarının uymakla zorunlu olduğu hukuken geçerliliği olan yazılı sözleşme ve
şartnamelerin bir araya gelerek bütünleyici bir yapı oluşturduğu sözleşme
dokümanlarının hazırlanması oldukça önemli bir rol oynamaktadır.
Standart sözleşme dokümanları inşaat sektöründe genel olarak kullanılan ve kabul
görmüş uygulamalar, hükümler ve benzer amaçlar doğrultusunda oluşturulmakta ve
güncel olarak geliştirilmektedir. Türkiye’de standart inşaat sözleşmesi dokümanları
Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanmaktadır. Bu dokümanlar kamunun
yaptırdığı tüm projeler için geçerli ve genel niteliktedir. Yurtdışında uygulanmakta olan
standart sözleşme dokümanları ile karşılaştırıldığında, KİK dokümanlarının hem içerik
hem de kapsamları bakımından yeterli olduğu söylenemez.
Bu çalışmada yurtdışı inşaat sektöründe genel kabul görmüş ve yaygın olarak
kullanılmakta olan AIA ve FIDIC standart sözleşme dokümanları içerik ve kapsamları
yönlerinden incelenecek, Türk inşaat sektörü kamu işlerinde kullanılmakta olan KİK
standart sözleşme dokümanları, AIA ve FIDIC standart sözleşme dokümanları ile
karşılaştırılacak, KİK dokümanlarının eksik olduğu ve uygulamada problem yaratan
alanlar ortaya konulacak ve bunların geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulacaktır.
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Bildiri 175, Sayfa No:839-851
Kamu İnşaat Sektöründe Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi Oluşturulmasına
Yönelik Bir Çalışma
D. Tokalakoğlu, E. Taş
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
duygutok@yahoo.com, tase@itu.edu.tr
Özet: Yapı yaklaşık maliyeti, geleneksel proje teslim sistemi ile gerçekleştirilen kamu
projelerinde, tasarım evresi sonunda idare adına hesaplanır. İdarenin, ihale aşamasında
teklifleri değerlendirmesi ve projenin bütçe sınırlarında gerçekleştirilmesi açısından
önemlidir.
Kamu İhale Yasası ve ilgili mevzuatı Türkiye’de henüz geliştirilmekte olan bir
mevzuattır. Türkiye’deki tüm kamu kurumlarınca uyulması zorunlu olunan Yapım İşleri
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamındaki 9., 10. ve 11. maddelere dayalı olarak
gerçekleştirilen yaklaşık maliyetin hesaplanması aşamasında pek çok problemle
karşılaşıldığı ve bu problemlerin ilgili yönetmelik’in anlatım dili, içerik yapısı, bilgi
derinliği ve kapsamından kaynaklandığı bilinmektedir. Kamu alanında
gerçekleştirilecek projelerin daha kaliteli ve ekonomik olarak hayata geçirilebilmesi için
var olan problemlerin giderilmesi ve eksikliklerin tamamlanması gerekmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapım inşaatlarında yaklaşık maliyetin hesaplanması
aşamasında çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemlerin giderilmesi amacıyla,
mevcut Yönetmelik ile uyumlu ancak anlatım dilinin yalın ve açık olduğu, bilgi
derinliği ve kapsam bakımından geliştirilen, akış diyagramları ile desteklenen ve
formların standartlaştırıldığı bir Yaklaşık Maliyet Hesabı Şartnamesi oluşturulmuştur.
Geliştirilen bu şartname, tüm kamu kurumlarınca uygulanabilecek niteliktedir. Bu
sayede, kurumların yapım işlerindeki yaklaşık maliyetin, hesaplanma sürecinde yapılan
hataların azalacağı, inşa edilecek kamu yapılarının daha ekonomik ve kurumca
belirlenmiş kalitede gerçekleşebileceği düşünülmektedir.
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Bildiri 177, Sayfa No:862-883
Kamu Özel Sektör İşbirlikleri (Public Private Partnerships – PPP) ve Özel Sektör
Finansman Girişimi (ÖSFG) (Private Finance Initiative – PFI): Alternatif Bütçe
Dışı Altyapı Finansman Modelleri – Hukuki ve Genel Bir Bakış
R. Akbıyıklı
Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı
rakbiyikli@sakarya.edu.tr
A. T. Keşli
Partner, Group Law Firm & International PPP Platform Türkiye, İstanbul
info@ppp.org.tr,info@GroupLaw.com.tr
H. Boyacı
Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
hboyaci@oib.gov.tr
Özet: Özel sektör her zaman kamuya mal ve hizmet sunmuştur. Özel sektörün inşaat
sektöründe alt-yapı tedariki yeni bir fikir değildir. Kamu Özel Sektör İşbirlikleri (PPP)
prensipleri uygulamaları, son 20 yıldır hem Avrupa Birliğinde ve hem de dünyanın
çeşitli ülkelerinde kamu ile özel sektörün kaynakları ve becerilerinin birleştirilmesinin
avantajlarının birleştirildikçe ortaya çıkması sonucu, gözle görülür bir şekilde artış
göstermiştir. Uygulamalardan elde edilen tecrübe ve çıkarılan derslerden de PPP
yapılarının karmaşık olduğu ve bu tür işbirlikleri için ortaya çıkması ve birlikte işlevliği
olabilmesi için bahsedilen işbirliği (ortaklık) yapılarının detaylı olarak anlaşılması ve
tarafların yapması gereken hususların iyi bilinmesini zorunlu kılmıştır.
Kamu yararının korunmasına özen gösteren Avrupa Birliği (AB) sağladığı krediler
nedeniyle PPP ile özel olarak ilgilenmektedir. Bu sağlanan kredilerin kullanımı için
aşılması gereken engeller vardır ve AB bu modelin daha da yaygınlaşması için çok sıkı
kriterlerin sağlanmasını istemektedir.
Türkiye’de halen yürürlükte olan dağınık bir PPP mevzuat dizisi mevcuttur. PPP’nin
artan önemi nedeniyle genel anlamda uygulanabilecek hukuki bir çerçevenin
oluşturulması konusunda artan bir talep söz konusudur. Alt yapı temininde güçlük
çekmekte olan Türkiye’nin bu yatırım ve açığını süratle kapatabilmesi için PPP
modellerinin iyi bilinmesi ve doğru esaslar üzerine kurulu modelleri uygulamaya alması
gerekmektedir. Ülkemizde çerçeve bir PPP mevzuatı bulunmaması ve mevzuatın
dağınık olması nedeniyle ülkemize yatırım yapmak isteyen pek çok yabancı firma
yatırım yapmamakta ve pek çok altyapı yatırım fonu ve sair finansal kurumlar da
finansman sağlamakta duraksamaktadır.
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Bu makale Türkiye’deki altyapı yatırımları için bütçe dışı finansman modeli olarak PPP
modeli olan Özel Sektör Finansman Girişimi (ÖSFG) modelinin yapısını ve PPP’nin
esasları ile mevzuatları ve Türkiye’deki uygulamalarında karşılaşılan problemleri izah
edecektir.
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Bildiri 182, Sayfa No:916-925
Türkiye ve İran İhale Mevzuatlarının Karşılaştırılması

M. H. Haşemi
Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
Mh_hashemi@yahoo.com
Özet: İnşaat projelerinin gerçekleştirilmesinde, ihale mevzuatının çok önemli bir rolü
vardır. Mühendislik bilimi kullanılarak projeler uygulanır ve yürütülür, ancak işveren ile
yükleniciler ve teknik elemanlar arasındaki ilişkiler ihale mevzuatı vasıtasıyla
düzenlenir.
İyi ve verimli çalışan bir ihale mevzuatının, ihalelerde ve uygulama aşamasında ortaya
çıkabilecek uyuşmazlıkların önlenmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır.
İhale mevzuatının daha iyi bir şekilde düzenlenebilmesi için, başka ülke mevzuatlarının
da incelenmesi ve buradan hareketle mevcut mevzuatın güncelleştirilerek daha verimli
hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, bu bildiri kapsamında Türkiye
ve İran’ın ihale mevzuatı karşılaştırılmıştır.

125

Bildiri 183, Sayfa No:926-936
Yapı Ruhsatı Alım Sürecinin İyileştirilmesi Amacıyla Yurtdışındaki Çözüm
Arayışlarının İncelenmesi
A. Demirciefe, S. Z. Doğan, H. M. Günaydın
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
aysukahraman@yahoo.com, sevgidogan@iyte.edu.tr, muratgunaydin@yte.edu.tr
Özet: Yapı ruhsatı alım süreci Türkiyede, karmaşık, zaman alan ve istenmeyen
gecikmelere sebep olan bir süreçtir. Yapılan literatür taraması ile sürecin yurtdışında da
problemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletlerinin
Washington, California, Connecticut, Ohio ve Utah eyaletlerinde yapılan çalışmalar ile
Avrupa ülkelerinden Belçika, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç
ve İsveç’in izin sürecinin analizini kapsayan çalışmalar incelenmiştir. İlk olarak
yurtdışındaki yapı ruhsatı alım süreci tanımlanmış, daha sonra incelenen 11 araştırma
raporunun tespit ettiği sorunlar ve çözüm önerileri gruplanmış; son olarak da İzmir’deki
ruhsat alım sürecine dair yapılmış çalışma ile karşılaştırılmıştır.
Araştırmanın sonuçları ruhsat alım süreçlerindeki en önemli problemlerin, kanun ve
yönetmeliklerin karmaşıklığının yol açtığı hantallık ve yetersiz resmi görevli sayısı
olduğunu göstermektedir. Ruhsat sürecinin hızlandırılması için, kanunların ve
yönetmeliklerin sadeleştirilmek üzere yeniden incelenmesi ve bilgi teknolojilerinin etkin
ve verimli kullanımı, basit terimlerle tüm ruhsat sürecini ve istenen evrakları listeleyen
el kitaplarının hazırlanması ve müşteri hizmetlerinin geliştirilerek görevli sayısının
arttırılması gerekliliği tanımlanmıştır.
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Bildiri 218, Sayfa No:1252-1275
İnşaat Sözleşmeleri ve Anlaşmazlıkların Çözümü
H. Tuğlu
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., İstanbul
htuglu@tekfen.com.tr
Özet: Ülkemizde hazırlanan inşaat sözleşmelerinde, gerek sözleşmeden gerekse
uygulamadan kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü için farklı yöntemler
öngörülmektedir. Bu yöntemler 4734 sayılı Devlet İhale Yasasına tabi çalışan devlet
kurumlarında yasa ile düzenlenmekte, bu yasa dışında çalışan devlet kurumları ile özel
sektör kuruluşlarında ise tarafların ve çok kere işverenin isteklerine uygun yöntemler
öngörülmektedir. Halen Türkiye’de, uyuşmazlıkların çözümü için iç tahkim,
milletlerarası tahkim kanunu veya dış tahkim (genellikle ICC) yöntemleri
kullanılmaktadır. Bu makalede, anlaşmazlıkların çözümü için, sözleşmelere hangi
şartlarda hangi yöntemin konulabileceği ve bu yöntemlerden özellikle tahkim
yönteminin uygulama şekli detaylı tanımlanmaktadır.
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7.Sürdürülebilirlik
Bildiri 117, Sayfa No:201-213
Türkiye’deki İnşaat Firmalarının Sürdürülebilirliğe Yaklaşımları ve
Farkındalıkları
B. Sertyeşilışık, U. Deniz, O. Kılınç
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
begum_sertyesilisik@hotmail.com, ugur.deniz@enka.com, osmen10@hotmail.com
Özet: İnsanoğlu yüzyıllar boyu barınma ve ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yollar, köprüler ve sığınabilecekleri barınaklar ve binalar inşa etmiştir. Bu ihtiyaçları
karşılanırken doğada büyük tahribatlar yaratmışlardır. Zamanla doğa ile barışık ve ona
zarar vermeden yaşamanın önemi anlaşılmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı da bunun için
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki inşaat firmalarının
sürdürülebilirliğe yaklaşımlarını ve farkındalıklarını incelemektir. Bu amaçla Türkiye
Müteahitler Birliği’ne üye inşaat firmalarına anket uygulandı ve sürdürebilirlikle ilgili
projeler (Meridian, Sapphire ve Tulip Turkuaz) websayfaları ve mülakatlar aracılığıyla
incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki şirketlerin sürdürülebilirlik ve çevre
konularında bilinçlerini ve farkındalıklarını geliştirmeleri gerektiği görülmüş ve
önerilerde bulunulmuştur.
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Bildiri 135, Sayfa No:394-407
Yüksek Performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi
B. Yılmaz
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yilmazburc@itu.edu.tr
D. Arditi
Illinois Institute of Technology, Department of Civil Architectural and Environmental
Engineering, Chicago, IL
arditi@iit.edu

S. Korkmaz
Michigan State University, Construction Management School of Planning, Design &
Construction, East Lansing, MI
korkmaz@msu.edu
Özet: Son yüzyılda, dünyada çevreyi tehdit eden su, malzeme, kaynak ve enerji
tüketiminin, karbondioksit salınımlarının ve sera gazı emisyonlarının yüksek oranlarda
artması gibi sorunlarda artış olmuştur. İnşaat endüstrisi, özellikle binaların yapım ve
kullanımı sürelerince bu etkilere önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Binaların
ortaya çıkardığı bu olumsuz etkilerin azaltılmasını destekleyen sürdürülebilir binaların
gelişmesi bu sebeple önemlidir ve son yıllarda artış göstermektedir. Türkiye gibi yeşil
bina kavramına, kendine özgü yeşil bina değerlendirme sistemleri olan gelişmiş ülkeler
kadar aşina olmayan bir ülkede, yeşil binaların tasarım süreçlerinin yönetilmesinde,
zamana ve maliyete yönelik birtakım problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu sorunları
önleyebilmek için, tüm disiplinlerin belirli tasarım aşamalarında birlikte çalışmalarının
sağlanacağı ve çeşitli bütünleşik tasarım parametrelerinin uygulanacağı bir tasarım
yönetim sistemi oluşturulabilir. Bildiride öncelikle, sürdürülebilir bina kavramı ve
kriterlerinden bahsedilmekte; sonrasında yeşil binalar için bütünleşik tasarım süreci
kavramı ele alınarak, sistemin yapısı, parametreleri, tasarım süreçleri ve proje
katılımcılarıyla ilişkileri incelenmektedir. Son olarak da, Türkiye’de tasarım süreci
tamamlanmış olan bir yeşil bina projesi, bütünleşik tasarım sistemi (BTS) ölçüleri
doğrultusunda bir alan çalışması olarak sunulmaktadır. Sonuçta, Türkiye’de yeşil bina
konseptiyle oluşturulan projelerin, belirlenen zaman, maliyet ve yeşil bina hedefleri
doğrultusunda etkin bir şekilde tamamlanabilmesi için, BTS’ine gereksinim duyulduğu
görülmektedir.
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Bildiri 136, Sayfa No:408-420
Yeşil Bina Projeleri Tasarım ve Yapım Sözleşmeleri: Türkiye ABD Karşılaştırması
B. Yılmaz
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
yilmazburc@itu.edu.tr
S. Korkmaz
Michigan State University, Construction Management School of Planning, Design &
Construction, East Lansing, MI
korkmaz@msu.edu
D. Arditi
Illinois Institute of Technology, Department of Civil Architectural and Environmental
Engineering, Chicago, IL
arditi@iit.edu
Özet: Dünyanın içerisinde bulunduğu çevresel ve küresel tehdidin oluşmasında etkin rol
oynayan binalardan kaynaklı olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik, son yıllarda farklı
kuruluşlar tarafından yürütülen birçok araştırma ve metotlar bulunmaktadır. Bu
çalışmaların başında, gelişmiş ülkeler tarafından geliştirilen, kriterlere dayalı yeşil bina
performans değerlendirme (sertifikasyon) sistemleri gelmektedir. Gelişmekte olan bir
ülke olarak Türkiye’de de, henüz ülke koşullarına göre hazırlanmış bir değerlendirme
sistemi olmadığı için, dünyada kabul gören LEED® ve BREEAM gibi uluslararası yeşil
bina değerlendirme kriterleri kullanılmaktadır. Bu kriterler doğrultusunda hazırlanan
projeler, tasarımcılara ve müteahhitlere birtakım ilave yükler getirmektedir. Bu
hususların projenin başında belirlenmemesi ve sözleşmesel yaptırımlarla bağlanmaması
durumunda ise, projelerin gelişimini engelleyecek çeşitli problemlerle
karşılaşılabilmektedir. Bundan dolayı, yeşil bina sözleşmelerinin, binanın yapılış
amacını yansıtacak ve destekleyecek şekilde düzenlenmesi, projenin başarısını artıracak
önemli etkenlerden biridir. Bu bildiride, kriterlere dayalı yeşil bina performans
değerlendirme sistemlerinin yapısı ve içeriği anlatılmakta ve bu kriterlere göre
geliştirilen projelerde sözleşmenin kapsaması gereken konular üzerinde durulmaktadır.
Türkiye için bu hususların gerekliliğini irdeleyebilmek için, Türkiye’de yapılan bir yeşil
bina projesi vaka analizi olarak incelenmektedir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de
tasarlanan sürdürülebilir binaların yapımında, bütçe, zaman ve kalite sorunlarıyla
karşılaşılmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Bildiri 184, Sayfa No:937-949
Asfalt Üretim Tesislerinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları ve İsfalt Örneği
İ. Sönmez
İsfalt, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul
isonmez@isfalt.com
A. Öngel
İstanbul Kültür Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
a.ongel@iku.edu.tr
Özet: Asfalt üretimi hammadde ve enerji kullanmakta buna bağlı olarak da çevresel
kirliliğe sebep olabilmektedir. Üretim sırasında oluşan toz ve gaz emisyonları hava
kirliliği, su kirliliği ve atık maddeler, üretimde kullanılan makineler ve nakliye işlemleri
de yüksek ses seviyeleri ile gürültü kirliliği gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu
nedenle, yapılacak çevre yönetim sistemi çalışmaları ve sistemin geliştirilerek
uygulanmasının süreçlere yansıtılması ile asfalt üretimi toplumdaki olumsuz imajının
aksine çevre dostu olarak algılanacaktır.
Yoğun çalışma temposu ve hızlı iş akışlarına sahip olan asfalt üretim sektöründe çevre
boyutlarının incelenmesi ile diğer ağır sanayi sektörlere nazaran daha az çevresel
etkilerin olduğu görülmektedir. Fakat bu etkilerin incelenmesi, standart ve sürekliliği
olan bir temele oturtulması ile gerek çevre performansının arttırılması gerekse
çalışanların motivasyonu ve iş verimliliği açısından önemli olduğu görülmektedir.
Örnek olarak ele alınan kuruluş Entegre Yönetim Sistemi ile sürekli gelişimi sağlamayı
öncelikli stratejileri arasında belirtmiş ve bu kapsamda ISO 9001:2004 Kalite, OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile Entegre
Yönetim Sistemi oluşturmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, tüm üretim tesislerinde çevre
kirliliği oluşturabilecek hava kirliliği, katı atık ve gürültü gibi problemleri önlemek için
ilave ekipmanlar oluşturmuş ve yatırımlar yapmıştır.
Bu çalışmada, örnek firmanın çevre yönetimi anlamında kurmuş olduğu sistem ve
yapmış olduğu tüm yatırımlar ele alınmış ve diğer asfalt üretim tesislerinin de izleyeceği
yol anlatılmıştır.
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Bildiri 210, Sayfa No:1169-1179
ESER Yeşil Binası
C. Adiloğlu, A. Gülbeden, G. Toprak, O. N. Ünal, S. Öncül, A. Kibar, R. Taştekin,
İ. Kaş, M. Dönmez, H. Gündoğan
ESER Holding, Ankara
can@eser.com, agulbeden@eser.com, gtoprak@eser.com, onunal@eser.com,
soncul@eser.com, akibar@eser.com, rtastekin@espm.com.tr, ikas@espm.com.tr,
mdonmez@espm.com.tr, hgundogan@espm.com.tr
Özet: Dünyada tüketilen enerjinin %35’nin binalarda kullanılması, sera gazı
emisyonunun da %30’unun binalarda üretiliyor olması, yapı sektöründe çevre dostu
binaların önemini artırmaktadır. LEED kriterleri olarak bilinen ve 2000 yılında ABD’de
kabul edilen “Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik” kriterlerine göre tasarlanan, insan,
çevre, enerji ve ekonomik faktörler göz önüne alınarak inşa edilen konutlara yeşil bina
denilmektedir. Finansal fayda sağlaması, sosyal sorumluluğunun yerine getirilmesi ve
insanlara daha sağlıklı ve verimli bir ortam oluşturması nedeniyle “yeşil binalar”
geleceğin zorunlu tasarımları olacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda çalışanlarımızın daha iyi ve sağlıklı ortamda çalışmalarını sağlamak,
binaların toplum ve doğa üzerindeki negatif etkilerini minimum düzeye indirmek
amacıyla ESER Yeşil Binası tasarlanmış, inşa edilmiş ve işletmeye alınmıştır. ESER
Holding’in yeni merkez binası, “yeşil bina” standartlarına uygun şekilde
gerçekleştirilen, içinde 200 çalışanı barındıracak şekilde, kapalı alanı 7.500 m2 olarak
tasarlanmış olan Ankara’da öncü bir yapıdır. Kendi enerjisinin bir kısmını, bünyesinde
bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebildiği gibi, aynı zamanda enerji ve su
tüketimini minimum düzeye indirgeyen ve karbon salınımını en düşük seviyede tutan
sistemler kullanmaktadır. Ayrıca bina içinde çalışanların konforunu da en üst seviyede
tutacak şekilde tasarlanmış, ışık ve hava kalitesi benzer modern bina uygulamalarının
çok üzerinde tutularak, bina otomasyon sistemleriyle yönetilmektedir.
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Bildiri 211, Sayfa No:1180-1193
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Yeşil Havaalanı
(Green Airport) Projesi ve Çevre Yönetim Sistemi Oluşturulması Çalışmaları;
Esenboğa Havalimanı Örneği
N. Oto, S. Özer, T. Demircan, G. Çalışkan, E. Çakı, İ. Akdoğan
DHMİ Esenboğa Havalimanı, Ankara
Nurhan.OTO@dhmi.gov.tr ,Tugba.DEMIRCAN.dhmi.gov.tr,
Gonca.CALISKAN@dhmi.gov.tr, Erkan.CAKI@dhmi.gov.tr,
Ihsan.AYDOGAN@dhmi.gov.tr
O. Birdal, A. Gürarslan, F. Baykoca, M, Kütükoğlu, H. Çöl, A. Hakan, C. Göncü
DHMİ İşletme Dairesi Başkanlığı KYS Müdürlüğü, Ankara
Orhan.BIRDAL@dhmi.gov.tr, Aliye.GURARSLAN@dhmi.gov.tr,
Fatma.BAYKOCA@dhmi.gov.tr, MURAT.KUTUKOGLU@dhmi.gov.tr,
Hakan.COL@dhmi.gov.tr, CANER.GAZI@dhmi.gov.tr
Özet: Çevresel kirlenmenin ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde, havaalanı işleticileri
ancak; çevre halkı ve havacılık sektörünün ilgili tüm alt sektörleri ve paydaşları ile
çözüm ve önlem almaları ve Havaalanı Çevre Yönetim Sistemi oluşturulması ile çevre,
sosyal ve ekonomik olarak havaalanlarında, sürdürülebilir çevre düzeylerini artırarak
sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyebilirler.
Havacılık sektörünün geleceği için havaalanlarımızın çevre yönetiminin kalitesi önemli
bir rol oynayacaktır. Özellikle havaalanları çevresinde yaşayan toplumların havaalanı
faaliyetlerinin doğaya etkileri konusunda aydınlanmaları ile havaalanları bu ters
çevresel etkileri azaltmada her geçen gün artan baskılarla karşılaşmaktadır. Her ne kadar
teknolojinin getirdiği avantajlar havacılığın çevreye olan etkisini azaltmış olsa da,
çevreye karşı artan duyarlılık bunu baskılamaktadır.
Uluslararası havacılık kuruluşları ve ulusal otoriteler havaalanlarının çevreye verdiği
etkiyi gelecek yıllarda daha az seviyelere çekmek için ek önlemler almaktadır.
Ülkemizde otorite kuruluşlarca sektördeki kuruluşları teşvike dayalı kapsamda
uygulamalar; “Yeşil Kuruluş” ve “Yeşil Havaalanı” unvanı alınabilen Yeşil Havaalanı
(Green Airport) projesi başlatılmış ayrıca Havaalanlarımızda Çevre yönetim sistemi
kurulması çalışmalarına hız verilmiş olup, bildirimizde bu yönde yapılan çalışmalara
değinilmiş ve değerlendirilmiştir.
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Bildiri 214, Sayfa No:1203-1220
Havaalanlarının Çevresel Etkileri, Çevre Dostu Havaalanı Planlama, Uygulama ve
İşletme Esasları: Esenboğa Havalimanı Örneği
N. Oto
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
Doktora Öğrencisi- (DHMİ Esenboğa Havalimanı Bş. Md.Yrd. Ankara)
noto@dhmi.gov.tr
Özet: Araştırmada; havaalanlarının çevresel etkileri, çevre dostu havaalanı planlama,
uygulama ve işletme esasları ve bu süreci etkileyen yaklaşımlarla, sivil havacılık ve
havaalanlarının çevre ile ilgili kavramları ele alınarak sektörden kaynaklı yerel ve
küresel çevresel etkilerin ortaya konulmasına yer verilmiştir. Sivil havacılık
sektörümüzde havaalanlarımızda çevre; uygulamalar, gelişmeler, öncelikler kapsamında
çevre dostu havaalanı planlama, uygulama, işletme esasları ve süreçleri
sürdürülebilirlik, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir ulaşım, sürdürülebilir yapım
kavramları ve yaklaşımları ışığında incelenerek, sürdürülebilirlik çalışmalarının
hedeflenen sonuçlara ulaşmasında etik, sistematik ve bütünsel yaklaşımların önemi ve
bu kapsamda çevre etiği yaklaşımları ile kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi
ve risk yönetimi temelli yaklaşımlarla konu ele alınmıştır.
Araştırmada Esenboğa Havalimanı örneği ele alınarak; uluslararası boyutta kabul gören
çevre dostu havaalanı planlama, uygulama, işletme adımlarına göre Esenboğa
Havalimanında çevre dostu yaklaşımlar ve ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlik
uygulamaları incelenerek yurtdışı uluslararası havaalanları ve diğer havaalanlarımızla
karşılaştırılmıştır.
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Bildiri 217, Sayfa No:1243-1251
Yeşil Bina
Ö. Özcan, A. Temizbaş
CANPA Şirketler Grubu
ozgur.ozcan@canpa.com.tr; alper.temizbas@canpa.com.tr
Özet: Ekosistemizde dengenin bozulduğunu gösteren sinyaller artmaktadır. İklim
değişiklikleri, tür sayısında azalma, sel felekatleri bunlardan bazılarıdır. Sera gazı
salınımı, küresel ısınma, doğal kaynakların tüketimi mevcut hızıyla sürerse değişiklik
daha büyük felaketlere dönüşebilecektir. ICSI (International Commission for Snow and
Ice) başkanı V. M. Kotlyakov “Buzul ve kar miktarındaki global ve bölgesel değişim
raporunda” buzullarda katastrofik bir tükenişe dikkat çekerek, 500,000 km2 olan buzul
alanının 2035’de 100,000 km2 değerine düşeceğini bildirmiştir.
Kaynak kontrolü ve çevre etkilerinin değerlendirilmesinde bireysel bilinçlenme
önemlidir ancak çevresel etkisi çok büyük bina yapım ve işletimini içeren sektörün
ulusal ve uluslar arası standartlar ile kontrol edilmesi çok daha önemlidir. Varolan
uluslar arası protokoller, ulusal ve bölgesel şartnameler ve standartlar bu temelde bir
takım iyileştirici adımları gerçekleştirmiştir. İşte tam bu merkezde Yeşil Bina (Green
Building) kavramı sürdürülebilir ilkelerle gelişim göstermiştir. Kullanıcıların yaşam
kalitesi ve konforunu sağlaması ve binaların çevresel etkilerine ve kaynak kullanımına
sınırlamalar getirmesi ile önem kazanmıştır.
Burada, binaların çevresel etkisinin somut ve objektif olarak bölgesel, ulusal ve
uluslararası belirli standartlar altında tanımlanması ve sınırlandırılması için
değerlendirme sistemleri ve sertifika programları olmak üzere iki sistemin incelenmesi
amaçlanmıştır. Öncelikli ve yoğun faaliyet alanı olan Türkiye için Yeşil Bina
kavramının güncel durumu da incelenmiş bu odaklanmanın inovatif etkilerinden örnek
sunulmuştur.
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Bildiri 225, Sayfa No:1342-1350
Ekserji Tabanlı Yeşil Bina Optimum Tasarım Yönteminin ESER Yönetim
Binasında Uygulanması
B. Kılkış
Başkent Üniversitesi, Makine Müh. Böl. Ankara
bkilkis@baskent.edu.tr
Ş. Kılkış
TÜBİTAK Ankara, KTH Stockholm
siir@msn.com
Özet: Sürdürülebilir bir toplum için enerji tüketimi kadar ekserji yıkımı da çevre,
ekonomi ve insan refahı boyutlarında ve bu boyutların kesişim noktasında çok
önemlidir. Özellikle yeşil ve net-sıfır-enerji binalarında ekserji yıkımı çok fazladır.
Ekserji yıkımı doğrudan sera gazı salımlarını arttıran bir olgudur. Bu olguyu tümleşik
bir biçimde bina tasarımı ve enerji yönetimine etkin bir biçimde yansıtabilmek için yeni
bir yöntem geliştirilmiştir. Bu amaçla Akılcı Ekserji Yönetimi Modeli (REMM)
kullanılmıştır. Bu yeni yöntem ESER İdare Binası’nın mekanik tesisat ve konfor
sistemlerinin seçimi, boyutlandırılmaları ve melez-tümleşik bir sistemin en uygun
değerlerde oluşturulmasında, dolayısı ile LEED Sertifikalandırılmasında en iyi düzeye
ulaşılmasında yeni bir tasarım aracı olarak uygulanmıştır.
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8. Sektör Araştırmaları
Bildiri 122, Sayfa No:247-259
Türk İnşaat Sektöründe Çalışan İşgücünün Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
H. F. Bilgi
Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
hfbilgi@hotmail.com
S. Bayram
Erciyes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kayseri
sbayram@erciyes.edu.tr
E. Oral
Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
eoral@cu.edu.tr
Özet: Motivasyon kavramı, performans ile yakından ilişkilidir. Performans ise, başarı
adına gerekli olan en önemli etmenlerden birisidir. Motivasyon çalışmaları, bireylerin
davranışlarını etkileme ve bu etki ile birlikte onu belirli amaçlar doğrultusunda harekete
geçirme temeline dayanır. İnşaat sektöründe üretimin özelliğinden dolayı, sektör
çalışanlarını motive eden faktörler, diğer sektör çalışanlarına göre farklılıklar
gösterebilir. Bu aşamada yöneticiler, çalışanlarını motive eden faktörleri, sektörün
getirdiği çalışma koşullarını da göz önünde tutarak değerlendirmek durumundadırlar.
Bu çalışmada da, Türk inşaat sektöründeki çalışanların motivasyonlarını etkileyen
faktörlerin incelenmesi amacıyla hazırlanan bir anket çalışması, sektörde profesyonel
olarak çalışan toplam 118 inşaat mühendisi ve mimara uygulanmıştır. Çalışmadan elde
edilen veriler; ortalama, standart sapma, değişim katsayısı, korelâsyon katsayısı gibi
terimlerle istatistiksel olarak değerlendirilerek, çalışanların motivasyonlarını etkileyen
faktörler ile bu faktörlerin çalışılan kurum/firma tarafından sağlanma dereceleri, önem
sırasına göre tespit edilmiş ve çalışanların motivasyonlarının artırılabilmesi için öneriler
sıralanmıştır.
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Bildiri 140, Sayfa No:455-466
Şantiyede “Kadın” Çalışanların Çalışma Koşulları
S. Ş. Perçin
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir
sonay.percin@ieu.edu.tr
Ö. Akboğa
Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
ozge.akboga@ege.edu.tr
Özet: Ülkemizde yasal düzenlemeler ve toplumsal bakış açısı uyarınca bazı meslek
gruplarında “kadın” kendisine daha geniş çalışma alanı bulabilmektedir (Öğretmen,
terzi, hemşire, bebek bakıcısı vb.). Fakat özellikle yapı işlerinde istihdam ve tercih
edilen cinsin “kadın” olmayışı yalnızca toplumsal bakış ve işveren tercihiyle
şekillenmemektedir. Kanun ve ilgili hükümlerinde de bu alanlarda çalışan kadın işçiler
için kısıtlamalar yer almaktadır. Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu 85. maddesi gereği
kadınlar şantiyede ancak teknik hizmetler ve yardımcı işlerde pozisyon bulabilmektedir.
Bundan dolayıdır ki, bildiri kapsamında bahsedilen kadın çalışanlar; Türkiye için inşaat
teknikeri ve mühendisleri, ABD ve Avrupa ülkeleri için ise işçiler, inşaat teknikerleri ve
mühendisleri kapsamaktadır. Çalışma kapsamında şantiyede kadın çalışanlar için
düzenlenmiş mevzuatın taranması yapılmıştır. Yurt dışındaki uygulamalar ile kıyaslama
yapılarak Türkiye için eksiklikler ve/veya yanlışların tespitinin yapılması
amaçlanmıştır. Şantiyede iş güvenliğini sağlamak üzere kullanılan kişisel koruyucu
donanımların ve giysilerin kadın bedenine uyumu (ergonomi) çalışma kapsamında
incelen ve işçi sağlığı açısından karşılaşılabilecek sorunlar, alınması gereken önlemlerle
birlikte sunulmuştur. Çalışma sonrasında kadın çalışanlar için inşaat sektöründe çalışma
koşullarını iyileştirme ve çalışma imkânlarını arttırma beklenmektedir.
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Bildiri 146, Sayfa No:525-536
Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Yönetimi ve Yöntemleri
Ö. Akboğa, S. Baradan
Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
ozgeakboga.ege@gmail.com, selim.baradan@ege.edu.tr
S. Ş. Perçin
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir
sonay.percin@ieu.edu.tr
Özet: Pazarlama bir işletmenin ürün veya hizmetlerine olan talebini belirlemek,
uyarmak, doyurmak, ürün ve hizmetleri en etkin bir şekilde hazır bulundurarak talebi
karşılamak ve kar elde etmek için yapılan işletme faaliyetlerinin bütünüdür. Satış ise bu
süreç sonucu mal, hizmet ve fikirlerin ciroya dönüştürülmesidir. Gayrimenkul sektörü
şu ana kadar portföy odaklı olduğundan dolayı daha çok satış çabalarına yönelmiştir.
Konutun, Türkiye’de yaşayan bireylerin çoğunun hayatlarında aldıkları en büyük ürün
olduğu göz önüne alınırsa, inşaat sektöründeki konut üretimi, pazarlanması ve teslimi
işlemlerinin birbirinden çok farklı olması gerekir. Bu nedenle müşteri odaklı pazarlama
teknikleri geliştirilmeli ve satış arttırıcı çabalara ulaşabilmek için öncelikli olarak
pazarlama stratejileri uygulanmalıdır.
Bu bildiride gayrimenkul sektöründe pazarlama teknikleri ve güncel uygulamalar ile
satış tekniklerinin incelenmesi, sektördeki durumun yurtdışı uygulamalarla
kıyaslamasının yapılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yurtiçi uygulamalar
araştırılmış, yurtdışında uygulanan teknikler için literatür taranarak durum kıyaslaması
yapılmıştır. Sonuçta uygulanabilir pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi ve pazardaki
satış oranı ile müşteri memnuniyetinin nasıl ortak paydada buluşacağının tespiti
yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları özellikle gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren
firmaların pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.
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Bildiri 148, Sayfa No:549-562
Konut Üretim Firmalarının Perspektifinden İstanbul’da Konut Alıcılarının Tercih
Kriterlerinin Değerlendirilmesi
A. P. Gürgün
Okan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Akfırat
Kampüsü, Tuzla, İstanbul
pelin.gurgun@okan.edu.tr;pgurgun@gmail.com
R. Kömürlü
Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fak. Mimarlık Bölümü, Anıtpark
Yerleşkesi, İzmit-Kocaeli
ruveydakomurlu@gmail.com, ruveyda.komurlu@kocaeli.edu.tr
Özet: İstanbul’daki konut alıcılarının üretilen projelerden beklentileri, son on yıllık
dönem içinde yaşanan ekonomik krizler ve Marmara Bölgesi’nin taşıdığı deprem
riskinin ön plana çıkmasıyla birlikte farklılaşmış, değişen ekonomik ve sosyolojik
şartların etkisiyle oldukça değişim göstermiştir. Çeşitli mimari özellikleri içinde
barındıran, şartnamelere uygun biçimde gerekli tasarım, uygulama ve kontrol
aşamalarından geçerek üretilmiş, farklı sosyal donatı ögelerini içeren projeler giderek
daha fazla talep görmeye başlamıştır. İnşaat firmaları da zamanla değişen tüketici
taleplerini göz önünde bulundurarak konut tasarım ve üretim süreçlerinde değişikliklere
gitmişler, yatırımlarını yeni kriterlere göre yönlendirmişlerdir. Bu çalışmada, yukarıda
belirtilen etkenlere bağlı olarak İstanbul’da konut alıcılarının değişen tercihleri ve
önceliklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Önceliklendirme
yöntemi olarak sistematik bir karşılaştırma ve karar verme yöntemi olan Analitik
Hiyerarşi Yöntemi (AHY) kullanılmıştır. AHY modeli, konut üretimi ile ilgili daha
önce yapılmış çalışmalar incelenerek ve deneyimli profesyonel yöneticilerin görüşleri
alınarak, dokuz ana kriter halinde - ekonomik değerlendirmeler, marka güvenirliği,
mimari özellikler, deprem, hukuki değerlendirmeler, sosyal donatılar, lokasyon, ulaşım
ve dekorasyon – belirlenmiş ve bunlara bağlı alt kriterler oluşturulmuştur. Yapılan
analiz sonucunda ortaya çıkan değerlendirmelerde, konut alıcılarına ve sektördeki konut
üretim firmalarına projelerinde yön vermek ve kararlarında analitik bakış açısı
kazandırmak hedeflenmiştir.
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Bildiri 150, Sayfa No:573-583
Avrupa Birliği Genişleme Süreci ve Avrupa İnşaat Sektöründe İstihdam
G. Polat
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
polatgu@itu.edu.tr
D. Arditi, K. Kechagias
Illinois Institute of Technology, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Chicago, IL, USA
arditi@iit.edu, kallenikos_k@yahoo.com
Özet: 1993 yılında 12 ülkenin katılımı ile kurulan Avrupa Birliği’nde, 1993-2007 yılları
arasında 15 ülkenin daha katılımıyla bir genişleme süreci yaşanmıştır. Genişleme süreci,
birliğe üye olan tüm ülkeler arasındaki ticaret ilişkilerini iyileştirmiş, yatırımları
arttırmış, yeni üye olan ülkelerin ekonomik olarak gelişmesine yardımcı olmuş, birlik
içindeki istihdam olanaklarını genişletmiş, kurucu üye ülkelerdeki işletmelere yeni iş
imkanları sağlamış, ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü yaratmıştır. Genişleme
süreci Avrupa inşaat sektörünü doğrudan etkilemiş olsa da, genişleme sürecinin sektör
üzerindeki etkileri henüz detaylı olarak incelenmemiştir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği
genişleme sürecinin Avrupa inşaat sektöründeki istihdam üzerindeki etkilerinin
incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nden
(Eurostat) inşaat sektörü ile ilgili veriler sağlanmış ve bu veriler değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2000-2006 yılları arasında birliğe yeni üye olan
ülkelerde inşaat yatırımlarının artması ile birlikte, bu ülkelerde de inşaat sektöründe
çalışacak olan kişilere duyulan ihtiyacın önemli ölçüde yükseldiği gözlenmiştir. Bu
ülkelerde inşaat sektöründe çalışanların aldığı ücretler, kurucu üye ülkelerdekilerle
kıyaslandığında, oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır. Bu durumun, birliğe yeni üye
olan ülkelerde çalışan kişilerin daha yüksek ücretler alabilmek için kurucu üye ülkelere
göç etmelerine ve oralarda çalışmalarına yol açabileceği öngörülmektedir. Eğer bu
hareket kontrolsüz bir şekilde olursa, gelecekte birliğe yeni üye olan ülkelerde çalışan
açığı ortaya çıkarken kurucu üye ülkelerdeki inşaat sektöründe çalışanların ücretlerinde
azalma kaçınılmaz olacaktır.
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Bildiri 155, Sayfa No:630-642
Alt Yapı Yatırımlarının Ekonomik Krizde Kurtarıcı Rolü: Amerika Birleşik
Devletleri Örneği
M. Yalçınkaya, D. Arditi
Illinois Institute of Technology, Department of Civil Architectural and Environmental
Engineering, Chicago, IL
myalcink@iit.edu, arditi@iit.edu
Özet: Amerika’dan başlayarak tüm gelişmiş ekonomileri etkisi altına alan global
ekonomik kriz, finans piyasalarının daralmasına, inşaata talebin azalmasına, petrol
fiyatlarının artmasına ve buna bağlı olarak, inşaat sektörünün ana girdileri olan demir,
çimento, bakır gibi malzemelerin fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Azalan
talep ve artan malzeme ve diğer ekipman giderlerinden fazlasıyla etkilenen inşaat
sektörü, global krizin de belirsizliği ile olası yeni yatırımlara temkinli yaklaşmaktadır.
Çeşitli ülkelerde inşaat sektörünün geçmişten bugüne kadar olan gelişimi
incelendiğinde, ekonomik krizlerden ilk ve en çok etkilenen ve aynı zamanda krizden
kurtulmak için en çok yatırım yapılan sektör olduğu görülmektedir. Alt yapı yatırımları,
sektörün önemli bir kolunu oluşturur, hem yarattığı istihdam hem de ekonomiye uzun
vadeli katkısı ile özellikle ekonomik krizlerde kurtarıcı rol üstlenir. Bu bildiride
öncelikle, etkileri halen devam etmekte olan global ekonomik krizin hem ülkemiz hem
de dünya inşaat sektörüne olan etkisi incelenmektedir. Krizin başlangıç yeri olan
Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD), kongrenin imzaladığı ekonomik kurtarma
paketinin (American Recovery and Reinvesment Act - ARRA) Amerikan inşaat
sektörüne ve özellikle alt yapı projelerine ayrılan pay, bu payın sektörde yarattığı
hareket ve yatırımların ekonomiye olan katkısı güncel veriler ile incelenmiştir. Son
olarak ta ABD’deki mevcut alt yapının bugünkü ve gelecekteki durumları ve olası
çalışmaların maliyetleri incelenmiştir.
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Bildiri 165, Sayfa No:731-741
İnşaat Sektöründeki Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörlerinin Mimari Tasarım
Sürecindeki Ortaklıkların Kritik Başarı Faktörleri ile Karşılaştırılması
P. Kılıç, S. Z. Doğan, H. M. Günaydın
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, İzmir
pinarkilic@iyte.edu.tr, sevgidogan@iyte.edu.tr, muratgunaydin@iyte.edu.tr
Özet: Ortaklığın, inşaat sektöründe başarıyı arttırdığı bilinmektedir. Ortaklığın başarıyla
sonuçlanabilmesi için, ortaklık sürecinde tarafların dikkat etmesi gereken çok sayıda
kritik başarı faktörü (KBF) bulunmaktadır. Bu çalışmada, literatürde son on yılda inşaat
sektöründe ortaklığın KBF’lerini ortaya çıkarmak üzere yapılmış araştırmalar; inşaat
şirketlerine, yüklenicilere, tasarım ekiplerine ve müşterilere uygulanmış anket
çalışmaları ve yayımlanmış sonuçları incelenmiştir. İnşaat sektörüne ait ortaklık
literatürünü esas alarak, mimari tasarım sürecindeki ortaklığın KBF’lerini analiz etmek
amacıyla, İzmir’de mimari büroları aktif çalışan 104 mimara bir anket çalışması
uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler, faktör analizi ve çoklu
regresyon analizi yöntemleriyle çözümlenmiştir. Literatürde yayımlanan araştırmaların
sonuçlarıyla İzmir’de yapılan çalışmanın sonuçları karşılaştırılmıştır.
Mimarların tasarım sürecinde ortaklık başarısı üzerinde en etkili KBF’leri olarak; (1)
etkili koordinasyonda kararlılık, (2) değer katmayan faaliyetleri azaltmaya isteklilik ve
(3) uzun vadeli ortaklıklara odaklanarak kazan-kazan tavrında kararlılığı gördükleri
ortaya çıkmıştır. Literatürde yayımlanan araştırmalar uluslararası inşaat sektöründeki
ortaklıklarda en etkili KBF’lerinin; (1) karşılıklı güven, (2) üst yönetimin desteği, (3)
etkili iletişim ve (4) kazan-kazan tavrında kararlılık olarak görüldüğünü göstermektedir.
Bulguların değerlendirilmesi sonucunda mimari tasarım sürecine ait ortaklık başarısı
için mimarların öncelikle iyi koordine edilmiş ve değer katmayan faaliyetlerden
arındırılmış bir süreci önemsediği ortaya çıkmıştır. İnşaat sektörü çalışanlarının ise
yapım üretim sürecinde önce karşılıklı güvenin sağlandığı, sonra üst yönetimin
desteğinin alındığı ve etkili iletişimin kurulduğu bir ortaklığın başarıya götürdüğünü
düşündüğü görülmüştür. İnşaat sektöründe ortaklık durumunda tüm tarafların hemfikir
olduğu son önemli kritik başarı faktörü ise kazan-kazan tavrına kararlı bir ortaklık
yaklaşımı olmuştur.
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Bildiri 169, Sayfa No:773-784
Ekonomik Krizlerin Türk İnşaat Sektörüne Etkilerinin İncelenmesi
S. Karaca, E. Ergen
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
secilto@hotmail.com, ergenesi@itu.edu.tr
Özet: Türk inşaat sektörü, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’daki önemli payı, diğer
sektörlerle olan yakın ilişkisi ve istihdamdaki büyük rolü nedeniyle Türkiye
ekonomisindeki önemli sektörlerden biridir. Yaşanan ekonomik krizler inşaat
firmalarını, çalışanlarını ve bu sektörle ilgili diğer sektör ve firmaları olumsuz yönde
etkilemektedir. Krizlerin inşaat sektörüne olan etkilerinin incelenmesi ile gelecekte
yaşanacak krizlerin inşaat sektörüne olan olumsuz etkileri öngörülebilecek ve gerekli
önlemler alınabilecektir. Bu çalışmada amaç, son dönemde yaşanan krizlerin Türk
inşaat sektörüne yönelik etkilerini belirlemek ve krizlerde sektörün içinde bulunduğu
durumu analiz etmektir. Bu amaçla son dönemde yaşanan krizler (1994, 1998, 2001,
2008 krizleri) ele alınmıştır. Çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu`nun (TÜİK)
yayınladığı inşaat sektörüne ait sayısal veriler incelenmiştir. Ayrıca, bir sektör temsilcisi
ve yedi inşaat firması yetkilisiyle yarı-yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir.
Yapılan analizler, görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığında değerlendirilerek son
dönemde yaşanan krizlerin Türk inşaat sektörü üzerindeki etkileri tartışılmıştır.
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Bildiri 186, Sayfa No:950-961
Yüklenici Firma Perspektifinden İnşaat Sektöründe Rekabet: Müşterilerin Rolü
E. Öney Yazıcı
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
oneyel@itu.edu.tr
Özet: İnşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmalar; küreselleşme hızındaki
artış ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımındaki yaygınlaşma sebebiyle gittikçe
artan baskılara maruz kalmaktadır. Bu durum, firmaların sadece maliyeti azaltmaya
dayanan rekabet stratejilerini yetersiz kılmaktadır. Son yıllarda maliyet dışı faktörlere
odaklanan; yenilik yaratma veya markalaşma gibi müşteri ilişkilerini ön plana çıkaran
yeni stratejiler önem kazanmaya başlamıştır. İmalat endüstrisinin aksine, inşaat
projelerinin müşterileri; girişimin başlamasından ürünün kullanım ömrünü
tamamlamasına kadar kadar proje sürecinin ana katılımcılarından biridir. Buna ek
olarak uzun ömürlü, dayanıklı ve özgün ürünlerin proje bazlı üretildiği inşaat
sektörünün kendine has özellikleri de göz önüne alındığında; müşterilerin sektördeki
rekabette etkileri daha da derinleşmektedir.
Bu çalışmada, müşterilerin inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmaların
rekabetlerini “neden” ve “nasıl” etkilediğini ortaya koymak amacı ile nitel araştırma
yöntemi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında dokuz yüklenici firmanın ortakları/üst
düzey yöneticileriyle yüzyüze görüşülmüş; toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle
değerlendirilmiştir. Görüşmelerin sonuçları (i) müşterilerin özelliklerinin (kamu/özel)
ve sektördeki ürün/ süreçle ilgili bilgi seviyelerinin ve (ii) faaliyet gösterilen pazardaki
rekabetin kapsamının (iii) pazarın özelliklerinin ve rekabetin yoğunluğunun müşterilerin
yüklenici firma rekabetine olan etkisini şekillendirildiğini ortaya koymaktadır. Öte
yandan müşterilerin tutum ve davranışları sektördeki haksız rekabet üzerinde etkili
görülürken, müşterilerin sektördeki rekabete etkisi yüklenici firmaların organizasyonel
büyüklüğüne göre farklılaşabilmektedir.
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Bildiri 190, Sayfa No:988-998
İnşaat Sektöründe Uluslararası Stratejik Ortaklık Oluşum Süreci ve Ortak Seçim
Kriterleri: Kuzey Kıbrıs Perspektifi
İ. Yitmen, K. Marar
Lefke Avrupa Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gemikonağı, Lefke
iyitmen@eul.edu.tr, kmarar@eul.edu.tr
İ. Akıner
Mersin Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Mersin
ilknurakiner@mersin.edu.tr
Özet: Uluslararası stratejik ortaklıkların kullanımı son on yılda hızla artarak dinamik iş
ortamlarında firmaların üstün rekabetçi konumunu korumalarına yardımcı olmaktadır.
Ortaklıklar firmaların dış kaynaklara erişim ve sinerji sağlayarak, hızlı öğrenme ve
değişimi besleyerek rekabet gücünü artırmaktadır. Bu nedenle uluslararası stratejik
ortaklıklar, dış pazarlara girmede, yeni teknolojilere erişimde ve yeni pazarlara ilişkin
bilgi edinmede tercih edilen bir strateji olmaktadır. Stratejik Ortaklık oluşum süreci dört
aşamada ele alınabilir. Bunlar sırasıyla Ortaklık Planlama, Ortaklık Oluşturma, Ortaklık
Uygulama ve Ortaklık Bitirmedir. Uluslararası firmalar için stratejik ortaklık
oluşumunda ortak seçimi zor ve kritik bir karardır. Bu kararın önemi firmanın
ihtiyaçlarına bağlı olarak ortaya çıkan birçok farklı kriterlerden anlaşılmaktadır.
Kriterler daha çok görevle ilişkili ve ortakla ilişkili olarak kategorize edilmektedir. Bu
bildirinin amacı Kuzey Kıbrıs inşaat sektöründe 2003-2009 yılları arası gerçekleşen
uluslararası stratejik ortaklık oluşum sürecini incelemek, bu süreçte etkin olan ortak
seçim kriterlerini tanımlamak ve pratikte sektöre sağladığı yararları ortaya koymaktır.
Araştırmanın yürütülmesinde Kuzey Kıbrıs inşaat sektöründeki yüklenici firmalara bir
anket çalışması uygulanmıştır. Belirlenen kriterler arasında daha geniş pazar kapsamı,
daha iyi küresel fırsatlar, uyumlu örgütsel kültür, ortak hedefler ve stratejik amaçlar,
tecrübeyi paylaşma isteği ön plana çıkmaktadır. Bildiride sektörün stratejik ortaklık
gelişim potansiyelleri ve özellikleri analiz edilerek, ortaklık kurma eğiliminde olan
yabancı yatırımcıların dikkate alması gerekli kriterler işaret edilmektedir.
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Bildiri 201, Sayfa No:1090-1101
İnşaat Sektöründe Kalite Fonksiyon Göçerim (KFG; QFD- Quality Function
Deployment) Tekniğinin Uygulanması
A. Kazaz, B. Soyçopur
Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Antalya
akazaz@yahoo.com, betulsoycopur@yahoo.com
Özet: Hızla gelişen teknoloji, yoğun rekabet ortamını doğurmuş ve işletmelerin bu
rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için, ürettikleri ürünleri ya da sundukları
hizmetleri müşterilerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde
planlamalarını ve tasarlamalarını gerektirmiştir. Böylece yönetim alanındaki arayışlar
hızlanmış, yeni felsefe ve teknikler üzerindeki araştırmalar artmıştır. Bu yeni
yaklaşımlardan biri de “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)”dir. TKY, müşteri
memnuniyetini sağlamada kullanılan araçlardan biri olup, “Kalite Fonksiyon Göçerimi
(KFG)” gibi yeni yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. KFG, yeni ürün
tasarımında ya da var olan bir ürünün iyileştirilmesinde, kalite evi adı verilen matrisler
sistemi aracılığı ile müşteri istek ve ihtiyaçlarının ürüne doğru yansıtılmasını sağlayan,
farklı görevlere sahip kişilerden oluşan bir takım tarafından yürütülen kalite geliştirme
yöntemidir.
İnşaat projelerinde, maliyet ve süre konularına önem verilmesiyle birlikte, kalite
konusunun önemi ve boyutuna rağmen, kalite ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve
inşaat sektöründeki tanımı hakkında, literatürde yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Bu
nedenle inşaat sektöründeki kalite ile ilgili problemleri saptayabilmek ve problemlerin
giderilmesi için yeni sistemlerden faydalanılması gerektiği düşünülmüş; KFG
yönteminin getirilerini, farklı bakış açısını inşaat sektöründe de kanıtlamak için bir
çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma, KFG’ nin ultra lüks yapılarda beklentilerin ve
ihtiyaçların doğru belirlenmesi, alternatiflerinin değerlendirilmesi ile gelecek projelerde
müşteri memnuniyeti düzeyini artırabilecek verilerin toplanabilmesine yönelik bir ön
araştırma niteliğindedir. Bu amaçla; Antalya ili içerisindeki konutlar tespit edilmiş ve
kişilerle anket aracılığı ile görüşmeler yapılmıştır. Müşteri memnuniyetini
değerlendirebilmek amacı ile müşteri beklentilerine karşılık gelen teknik karakteristikler
belirlenmiş ve kalite evi oluşturularak yorumlanmıştır.
Yapılan çalışmanın sonucunda; KFG yönteminin inşaat sektörüne uyarlanabilirliği
kanıtlanmıştır. Ayrıca; konutlarda müşteri memnuniyetinin büyük ölçüde sağlandığı,
tercih sebeplerinden hangi parametrelerinin önemli olduğu, nerelerde eksikliklerinin
bulunduğu ve giderilmesinin gerektiği vb. sonuçlara ulaşılmıştır.
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Bildiri 216, Sayfa No:1235-1242
İnşaat Sektöründeki Bay ve Bayan Yöneticilerin Yöneticilik Yeterlilikleri
D. Arditi, G. Balcı
Illinois Institute of Technology, Civil and Architectural Engineering Department, USA
arditi@iit.edu, gbalci@iit.edu
Özet: İnşaat sektöründe bayanlar erkeklere oranla yöneticilik pozisyonlarında daha az
görev alırlar. Birçok çalışma, bayanların bu sektörde daha az rol almalarını, sektörün
erkek egemen olmasına dayandırmaktadır, fakat şimdiye kadarki hiçbir çalışma
bayanların bu sektörün dışında tutulmasını, bayanların yöneticilik vasıflarının yetersiz
olmasına göre değerlendirmemiştir. Bu çalışmada bayan yöneticilerin yöneticilik
yeterliliklerini değerlendirmek amacıyla, yöneticilik değerlendirme anketi yapılmış ve
çıkan sonuçlar, bay yöneticilerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu test için “Yönetim
Geliştirme Anketi (Management Development Questionnaire – MDQ)” kullanılmış ve
bu değerlendirme anketinde yeterlilik subjektif karşılaştırma olarak tanımlanmıştır. Bu
ankete katılan herkes inşaat sektöründe yöneticilik pozisyonlarına sahiptir ve
tanımlanan 20 farklı yeterlilik için değerlendirilmişlerdir. Bu çalışmanın sonucuna göre,
bayan yöneticilerin bay yöneticilerden yöneticilik becerilerine göre çok da farklı
konumlarda olmadıklari gorulmustur. Hatta bayan yöneticiler “Duyarlılık”, “Müşteri
Odaklılığı” ve “Otorite ve Mevcudiyet” yeterliliklerinde daha iyi sonuçlar elde
etmişlerditr.
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9. Eğitim
Bildiri 103, Sayfa No:61-71
Mimarlık Öğrencilerinin Kültürel Değerleri
A. Korkmaz, E. L. Oral
Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana
k_korkmaz76@yahoo.com, eoral@cu.edu.tr
G. T. Çelik
Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Adana
gtantekin@cu.edu.tr
Özet: Kültür; dinamik, çevre ile devamlı etkileşim halinde, sınırlayıcı, paylaşılan,
öğrenilen, nesilden nesile aktarılan bir toplum ya da grubun ortak referans noktasıdır.
Birey aynı anda pek çok kültürel oluşumun içinde olabilir. Bireyin; mensup olduğu
toplumdan (ulusal kültür), yaşadığı çevreden, desteklediği politik gruptan, benimsediği
dini inanıştan ve mesleğinden dolayı sahip olduğu kültürel değerleri vardır. Mesleğin
teknik yönü bilinçli veya bilinçsiz olarak mesleğin kültürel değerleriyle birlikte
öğretilmektedir. Bu çalışmanın hipotezi de mimarlık meslek kültürü oluşum sürecinin
ilk aşaması olan mimarlık eğitiminde, uygulama değişikliklerinin öğrencilerin kültürel
boyutlarında farklılaşma oluşturduğudur. Bu çalışmada, Hofstede (2008)’in kültürel
boyutları temel alınarak, 2. ve 3. sınıf Mimarlık Bölümü öğrencilerine anket çalışması
yapılmıştır. Bulgular istatistiksel olarak analiz edilerek, 2. ve 3. sınıf Mimarlık Bölümü
öğrencilerinin kültürel değerleri arasındaki benzerlikler ve farklar tartışılmıştır.
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Bildiri 105, Sayfa No:81-89
Türk İnşaat Sektöründe FIDIC Kullanımı ve Eğitimi
D. Sevim, P. Alpkökin, A. Ertürk, Ç. Akansu
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul
sevimdo@itu.edu.tr, alpkokinp@itu.edu.tr, erturka@itu.edu.tr, akansu@itu.edu.tr
Özet: Ülkemizin ekonomisinde büyük paya sahip olan inşaat sektöründe faaliyet
gösteren Türk firmaları, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı büyük projelerde yer alarak sahip
oldukları bilgi birikimi ve tecrübe ile önemli başarılar göstermişlerdir. Yapılan son
araştırmalara göre, tüm dünyada inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar listesinde
ilk 225 firma arasında 31 Türk firmasının yer almasıyla Türkiye ikinci sıraya
yükselmiştir. Türk yüklenicilerinin uluslararası arenada boy göstermesi ve hem
yurtiçinde hem de yurtdışında yabancı ortaklarla çalışması, söz konusu bu
yüklenicilerin, uluslararası inşaat projelerinde çoğunlukla kullanılan FIDIC (MüşavirMühendisler Uluslararası Federasyonu) tipi sözleşmeleri öğrenmesine ve bu sözleşmeler
ile çalışmasına sebep olmuştur.
Günümüze dek kullanılagelmiş bu tipteki sözleşmelerin gelecekte de çok kullanılacağı
açık olmakla birlikte, getirdikleri önemli standartlar yanında uygulamada bazı
zorlukların yaşanması sebebiyle, FIDIC tipi sözleşmelerin Türk inşaat sektöründeki
yerinin ortaya konmasında fayda olacağı düşünülmektedir. Bu bildiri ile Türk firmaları
tarafından FIDIC tipi sözleşmelerin kullanıldığı projelerin sayısı ve genel özellikleri
hakkında istatistiksel bir bilgi kaynağı oluşturularak inşaat firmalarının ve devlet
kurumlarının yanı sıra üniversitelerin ve ilgili dernek ve kuruluşlara konunun öneminin
gösterilmesi ve gelecekteki potansiyelin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu
değerlendirme ışığında özellikle meslek ve meslek içi eğitim boyutu göz önüne
alınmıştır.
Çalışma kapsamında öncelikle, hem yurtiçinde hem de yurtdışında Türk yüklenicilerinin
yer aldığı, FIDIC şartnamelerinin kullanıldığı projelerin sayısı ve proje tipleri yıllara
göre belirlenmiştir. Ayrıca seçilen bazı firmaların bu türdeki sözleşmeler ile yaptıkları
projeler ile ilgili olarak projelerin boyutu, yapısı ve sözleşme yönetiminde eğitim ve
tecrübe açısından karşılaşılan zorluklar hakkında firma yetkililerinin görüşlerine de yer
verilmiştir. Sonuç olarak İnşaat sektörümüzde FIDIC tipi sözleşmelerin gerek sayı
gerekse projenin ölçeği açısından önemli bir yeri olduğu, ancak konuyla ilgili yeterli
donanıma ve tecrübeye sahip eleman eksikliğinin en büyük sorunlardan biri olduğu
kararına varılmıştır.
Ayrıca dünyadaki FIDIC tipi sözleşmelerin eğitimi ile ilgili bir araştırma yapılarak
ülkemiz ile kıyaslanarak, benzeri mesleki ve meslek içi eğitimler adına bazı önerilerde
bulunulmuştur.
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Bildiri 112, Sayfa No:153-163
İnşaat Mühendisliği Öğrencilerinin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin
Değerlendirmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma
G. Mıstıkoğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Meslek Yüksekokulu, Antakya/Hatay
gmistik@mku.edu.tr
Özet: Günümüzde teknolojik gelişimin hızı, mühendislik niteliklerinin değişimini
gerektirmekte, dolayısıyla mühendislik eğitimine olan beklentileri arttırmaktadır. Çağın
gereklerine cevap verebilecek, yetkin mühendislerin eğitimlerinin başarılı olması da,
öğrencilerin hangi koşullarda eğitimini sürdürdüğüne ve öğrencilerin motivasyonlarının
bu koşullarda hangi faktörlerden ne oranda etkilendiğine bağlanmaktadır. Ayrıca
mühendislik eğitimi alan öğrenciler için; mezun olduklarında istihdam edilecekleri
sektörün durumu ile ilgili faktörlerin de (iş bulma kaygısı ve aranan eleman olma
durumu) öğrencilerin motivasyonu etkilemesi söz konusudur.
Bu çalışmada iki farklı üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerinin
motivasyonlarını etkileyen faktörlerin tespiti için bir anket uygulanmıştır. Anketin
sonuçları ile ilgili bulgular bu bildiride sunulacaktır. Literatürde bu konuda yapılan
çalışmalardan farklı olarak iki üniversitenin öğrencileri seçilmiştir. Bu üniversitelerden
biri uzun yıllar önce kurulmuş, gelişmiş ve öğrencilerin tercih listelerinde üst sıralarda
yer alan bir üniversitedir. Diğer ise, aynı coğrafi bölgede yer alan daha yakın tarihte
kurulmuş bir üniversitedir. Çalışma için hazırlanan anketin sonuçlarından öğrencilerin
motivasyonlarını etkileyen faktörlerin üniversitelere göre değişip, değişmediği de
incelenmiştir.
Öğrencilere yöneltilen anketin içeriğinde iki grup soru yer almaktadır. Birinci grup
sorular; öğrencinin başarısını, motivasyonunu doğrudan etkileyen ders içerikleri,
derslik, laboratuvar, öğretim elemanları, ayrıca sosyal aktiviteler, barınma, yemek gibi
olanaklarla ilgili sorulardır. İkinci grup sorular ise, üniversite ve meslek seçimleri ile
mezun olduklarında iş bulma düşüncelerine, geleceğe ait sorulardır. Birinci grup
sorularına verilecek yanıtlarla öğrencilerin motivasyonlarının, mevcut koşullarda hangi
faktörlerden olumlu ya da olumsuz etkilendiği araştırılmıştır. İkinci grup soruların
yanıtları da öğrencilerin geleceğe ait beklentilerinin motivasyonlarını nasıl etkilediği
konusundaki araştırmaya ışık tutmuştur.
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Bildiri 115, Sayfa No:175-185
İnşaat Sektöründeki Firmaların Proje ve Yapım Yöneticilerinden Beklentileri
S. Ergönül, S. Gündeş, N. Atakul
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
ergonul@msgsu.edu.tr, selin.gundes@msgsu.edu.tr, nuratakul@yahoo.com
E. Selçuk
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
archy.ea@hotmail.com
Özet: Küreselleşen ekonomilerde yükseköğretimin öneminin artması ile birlikte
üniversite ve sanayi arasındaki ilişki kuvvetlenmekte, rekabet eğitimde kalitenin
arttırılmasını gerekli kılmaktadır. Üniversiteler, eğitim ve araştırma programlarını
oluştururken sanayiden alacakları geri dönüşlere önem vermeli, özellikle lisansüstü
seviyesinde yapılan çalışmalarda sanayi ile işbirliğine odaklanmalıdırlar. Bu kapsamda,
inşaat sektörünün proje ve yapım yönetimi eğitiminden beklentilerinin analiz edilmesi
eğitimde yeni stratejilerin geliştirilmesi ve yönelimlerin belirlenebilmesi bakımından
önem arz etmektedir.
Bu çalışmada inşaat sektöründeki firmaların bünyelerinde çalıştırmayı düşündükleri
proje ve yapım yöneticilerinde ne tür özellikler aradıklarını belirlenmiştir. Çalışmanın
temel amacı, güncel ihtiyaç ve eğilimler doğrultusunda proje ve yapım yönetimi
eğitiminde hangi konulara ağırlık verilmesi gerektiğini tespit ederek, sanayinin
ihtiyaçlarını karşılayabilecek elemanlar yetiştirmek ve bu konuda çalışan öğrenci ve
mezunlara kariyerlerini yönlendirme konusunda önemli bir kaynak oluşturmaktır. Bu
kapsamda, Hürriyet Gazetesi insan kaynaklarında son üç yıl içinde yer alan ilanlar
analiz edilmiştir. Daha sonra çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilerek proje ve
yapım yönetimi eğitimine yön verecek çözüm önerileri sunulmuştur.
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Bildiri 134, Sayfa No:380-393
İnşaat Sektöründe Ulusal Ölçekli Firma Yöneticileri Temelinde Eğitim-Başarı /
Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi
L. Mazılıgüney
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
maziliguney@gmail.com
G. Arslan
Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
gokhana@anadolu.edu.tr

Özet: Bu çalışmada, yapı sektöründe ulusal ölçekte yüklenici olarak faaliyet gösteren
firma yöneticilerinin eğitim seviyeleri ile söz konusu eğitimin başarılarına etkileri
araştırılmıştır. Meslek içi eğitim ile yabancı dil ve bilgisayar kullanımı gibi faktörlerin
başarıya etkisi de çalışma kapsamında irdelenmiştir. Başarı ölçütü olarak firmaların
yıllık ciroları ile firma yöneticilerinin kişisel gelir düzeyleri temel alınmış, ayrıca
yöneticilerin özgün başarıları, ödülleri, yayınları ile firma ve kriz yönetimindeki
başarıları da sorgulanmıştır. Bu amaçla, seksen beş ayrı firma yöneticisi ile yüz yüze ve
iletişim araçları yardımıyla görüşmeler yapılmış ve yirmi sorudan oluşan bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmalarının sonuçları paket programlar yardımı
ile irdelenmiş ve sonuçlar görsel olarak da grafikler vasıtası ile sunulmuştur. Çalışma
sonucunda eğitim seviyesindeki artışın genel olarak yönetici başarı seviyesini artırdığı,
ancak başarıda en önemli etkenin yabancı dil bilgisi olduğu tespit edilmiştir. Meslek içi
eğitimin ise yaygın olmadığı ve meslek içi eğitime önem verenler üzerinde olumlu
sonuçları bulunmadığı tespit edilmiştir. Anket çalışması kapsamında, katılımcıların
çoğunluğunun üniversitelerde verilen teknik eğitim ile yapı sektörü arsındaki
örtüşmenin düşük seviyede olduğuna inandığı görülmüştür.
Yapı sektöründe faaliyet gösteren firma yöneticilerinin eğitim düzeylerindeki artışın
sektörün başarısına doğrudan olumlu etkilerinin olacağına inanılmaktadır. Çalışma
kapsamında elde edilen sonuçların inşaat mühendisliği bölümleri başta olmak üzere,
yapı sektörüne yönelik teknik eğitim veren diğer bölümler tarafından da
kullanılabileceği
ve
eğitimin
gelişmesine
olumlu
katkıları
olabileceği
değerlendirilmektedir.
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Bildiri 147, Sayfa No:537-548
İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etiğin Yeri
S. Baradan, Ö. Akboğa
Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir
selim.baradan@ege.edu.tr, ozge.akboga@ege.edu.tr
S. Ş. Perçin
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir
sonay.percin@ieu.edu.tr
Özet: İnşaat mühendisliği mesleğinde faaliyet gösteren mühendislerin vermiş olduğu
tüm kararların toplum ve çevre sağlığını çok yakından etkilediği şüphesizdir. Bu
yüzden, inşaat mühendislerine etik karar verme yetisinin kazandırılmış olması,
gereklilikten ziyade bir zorunluluk haline gelmiştir. Son yıllarda ülkemizde adını daha
sık duyduğumuz “etik” ya da bir başka deyişle “meslek ahlakı” kavramının her ne kadar
meslek icra edilirken öğrenildiği düşünülse de, bunun üniversitelerde öğretilmesi
gerektiği bilinci giderek yerleşmektedir. Mühendislik Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) de dokuz numaralı program
çıktısını “Mesleki ve etik sorumluluk bilinci” olarak belirlemiştir.
Bildiride, etik kelimesinin anlamı ve etik teorileri üzerinde durulmakta, inşaat
mühendisliğinde “etik” kavramının ve etik kuralları oluşturmanın önemi
vurgulanmakta, ve yukarıda bahsi geçen mesleki ve etik sorumluluk bilincinin
sağlanması için üniversitelere düşen görevler üzerinde durulmaktadır. Özellikle de etik
kavramının ayrı bir ders olarak mı yoksa eğitim programında diğer derslerin içine
entegre edilerek mi verilmesi gerektiği tartışılmaktadır. Bu konulara açıklık getirmek
için de yapım yönetimi dalında önde gelen yabancı ve yerli üniversitelerin eğitim
programları incelenmiştir. Ayrıca, üniversitelerde açılabilecek olası bir etik dersinin
kapsamına girecek konu başlıkları belirlenmiştir. Bu çalışma, özellikle etik konusunu
ders programlarına eklemek ve akreditasyon sahibi olmak isteyen, inşaat mühendisliği
dalında eğitim veren kurumlar için yol gösterici olabilir.
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Bildiri 160, Sayfa No:675-685
Uluslararası İnşaat Projelerinde Kültürlerarası Eğitim
S. Kıvrak, G. Arslan, M. Tuncan
Anadolu Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
serkankivrak@anadolu.edu.tr, gokhana@anadolu.edu.tr, mtuncan@anadolu.edu.tr
Özet: Kültürlerarası eğitim, yabancı ülkelerde çalışan ve farklı kültürlerle etkileşimde
bulunan kişilerin farklı kültürlere uyum sağlamada etkili bir yöntem olarak kabul
edilmektedir. Ayrıca kültürlerarası eğitim, çalışanların yabancı ülkelerde ve farklı
kültürlerle etkileşimlerinde yaşayabilecekleri kültür şokunu azaltır. Kültür şoku, bu
çalışanların performansını ve sonuç olarak firmanın performansını olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Dolayısıyla kültürlerarası eğitim, stratejik ortaklıkların arttığı ve
farklı kültürlere sahip çalışanların birlikte görev yaptığı uluslararası inşaat projelerinin
başarısına önemli katkılar sağlama potansiyeline sahiptir. Bu çalışma, uluslararası inşaat
projelerinde kültürel farklılıkların etkisi konulu araştırmanın bir bölümünü
kapsamaktadır. Araştırmanın amaçlarından biri, uluslararası inşaat projeleri için
kültürlerarası eğitim konusunda yönetici, uzman ve mühendislerin bakış açılarını ortaya
çıkarmaktır. Araştırma, Katar ve Libya’da yapımı devam eden iki uluslararası inşaat
projesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı, her iki projede 1’er ay süreyle bulunarak
veri toplamıştır. Bu projelerde görev yapan ve farklı uluslardan oluşan toplam 64
yönetici, uzman ve mühendis ile yüz-yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katar’daki
çalışma Nisan-Mayıs 2009, Libya’daki çalışma ise Ocak-Şubat 2010 tarihleri arasında
yapılmıştır. Bulgulara göre, görüşmecilerin büyük bir çoğunluğunun daha önce kültür
ve kültürel farklılıklar konularında formal bir eğitim almadıkları, bir kısım yönetici ve
mühendislerin ise informal yöntemlerle bilgilendirildikleri görülmüştür. Görüşmeciler
tarafından kültürel farklılıklar konusunda formal bir eğitimin gerekliliği ortaya konmuş
ve eğitimlerin etkili olması için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
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Bildiri 199, Sayfa No:1064-1075
Yapım Yöneticilerinin Çoklu Zeka Profillerinin Belirlenmesi
E. Öney Yazıcı, E. Acar
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
oneyel@itu.edu.tr, acare@itu.edu.tr
Özet: Bu çalışma inşaat sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda
profesyonellere yönelik eğitim faaliyetleri sürdürmek üzere uzaktan eğitim modülleri
geliştirmeyi amaçlayan Socrates-Minerva projesinin parçasıdır. Proje kapsamında
aralarında Türkiye, İrlanda, İngiltere, Fransa ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden katılımcıların
olduğu bir proje ekibi ile birlikte inşaat sektöründe İSG konusunda sorumluluk üstlenen
ve bu alanda eğitim almak isteyen yapım yöneticilerini hedef alan sanal derslikler
tasarlanmıştır. Projenin anafikri, özellikle eğitim bilimcilerin uzun süredir tanışık
olduğu çoklu-zeka teorisini kullanarak yapım yöneticilerine kendilerine en uygun ve
özelleştirilmiş öğrenim kanallarıyla eğitim verebilmektir.
1983 yılında H.Gardner tarafından geliştirilen çoklu-zeka teorisi sekiz farklı zeka türü
ve beş farklı öğrenme kanalı önermektedir. Eğitim bilimciler çoklu-zeka teorisini
kullanarak farklı zihinsel yetenek ve ilgi alanları olan insanlara kendilerini en güçlü
hissettikleri yönlerinden yararlanarak farklı işitsel, görsel, sayısal vb. araçlarla eğitim
verilebileceğini; böylelikle eğitimde etkililiğin ve verimliliğin artırılabileceğini
savunmaktadır.
Literatürde kişilerin çoklu-zeka profillerini belirleyen çok sayıda ölçüm aracı
bulunmaktadır. Bu araştırmada B.Shearar tarafından geliştirilen MIDAS (The Multiple
Intelligences Developmental Assessment Scales) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 70
kişi ile anket yapılmıştır. Sonuçlar, örneklemde sırasıyla (i) içsel/kişiye dönük (ii)
görsel-uzaysal, (iii) mantıksal-matematiksel (iv) kişilerarası/sosyal (v) sözel zekaların
diğer türlere oranla daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte sektörün
kendine has özelliklerinin, görüşülen kişilerin cinsiyetlerinin ve yönetici poziyonunda
olmalarının kişilerin çoklu-zeka profillerinde etkili olduğu; bu durumun öğrenme
kanallarının belirlemesinde de göz önüne alınması gerektiği görülmüştür.

156

