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TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ORTA ÖLÇEKLİ YÜKLENİCİ 
FİRMALARDA KİLİT PERSONEL YÖNETİMİ 

ÖZET 

İnşaat sektörü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, ekonomiye büyük etkileri olan 
diğer sektörlerin de hareketlenmesini sağlaması nedeniyle lokomotif sektör olarak 
kabul edilir. İnşaat üretimi diğer sektörlerden farklılaşan üretim özellikleri ve 
bunların sektör yapısına olan etkileri nedeniyle de ayrı değerlendirilmeyi hak eder. 
Büyük kaynaklar kullanılarak, nesiller boyunca kullanılacak şekilde üretim yapılan 
inşaat sektörünün en önemli ayırt edici özelliği emek yoğun bir sektör olması ve 
bunun getirdiği özel koşullardır.  

İnşaat üretimi, karmaşık yapısı ve değişik uzmanlık alanlarını içinde barındırması 
nedeniyle çok iyi planlamayı, üst düzey bir organizasyonu, etkin sevk ve idareyi 
zorunlu kılar. Müşterinin istekleri doğrultusunda inşaat sürecine katılan tüm 
tarafların birbiriyle uyum içinde çalışmasını düzenleyen, üretim sürecinin tamamını 
planlayan, imalatın her aşamasına yön veren ve kontrolünü gerçekleştiren, üretimin 
zamanında, istenilen kalitede ve bütçesinde tamamlanmasında, hangi firma ya da 
tarafın bünyesi dahilinde faaliyet gösterirlerse göstersin, kilit yöneticiler büyük rol 
oynamaktadır. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de inşaat sektörü zaman içersinde teknolojik 
gelişmeler ve makineleşme alanlarında büyük değişimler göstermiş yalnız insanın 
sahip olduğu anahtar rol hep aynı kalmıştır. Bu çalışma, inşaat üretimini oluşturan 
malzeme yönetimi, makine-ekipman yönetimi, para yönetimi, işgücü yönetimi ve 
tüm unsurları bir araya getiren kilit konumdaki inşaat yöneticilerini merkez 
almaktadır.  

Konu, ilgili literatür ile beraber irdelenmekte, sektörün yapısını ve sektörde faaliyette 
bulunan şirketlerin işleyişlerini, daha iyi anlamak adına, ilgili alan çalışması ile 
desteklenmektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici firmaların, 
üstlendikleri projelerin başarıya ulaşmasında anahtar rol oynayan yönetici kilit 
personeline bakış açısı, onları işe alım şekilleri, onlara firma içi ve mesleki eğitim 
sağlamaları, sundukları ayrıcalıklar bu alan çalışmasında konu edilmiştir. 
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KEY PERSONNEL MANAGEMENT IN MIDDLE SIZE CONTRACTOR 
COMPANIES OPERATING IN TURKISH CONSTRUCTION SECTOR 

SUMMARY 

The construction sector is accepted as a locomotive sector in both developed and 
developing countries due to its great contribution to economy and its capacity to 
activate other sectors. The construction sector also deserves special evaluation 
regarding its production properties differentiated from other sectors. The most 
distinctive feature of the construction sector is the involvement of a substantial 
amount of labor and a great number of resources to produce structures to be used for 
generations. 

Construction production requires perfect planning, high level of organization and 
efficient leading and management because of its complexity and involvement of 
different expertise fields. Key managers, regardless of the company which they work 
for, play an important role in providing harmony between the parties involved in 
construction, in planning the entire construction process, leading and controlling all 
levels of construction and in completing the project on schedule, within the planned 
budget and desired quality.  

As all over the world, in Turkey too the construction sector has experienced 
noticeable change in terms of new technologies and increasing mechanization of 
various tasks. However the key role that man plays remains the same. The focus of 
this thesis is construction managers’ key role in administering the elements 
constituting construction. These elements can be material, machinery, money, men 
and management.       

The topic is studied and supported by related literature and a survey aiming to 
understand better the structure of the sector and the companies operating within it.  
The key personnel management in middle size contractor companies operating in 
Turkey is taken into consideration and their recruitment methods, education and 
treatment within the company is examined.  
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1.  GİRİŞ 

En asil mesleklerden biri inşa etmektir. Ellerin ve kol gücünün kullanımı, sorunların 

yerinde sahada çözülmesi gerekliliği, birçok disiplin ile beraber uyum içinde gelecek 

nesillere bırakılacak gerçek bir ürün yaratılması, inşaat üretimi ile mümkündür. 

İnsanların hayat kalitelerinde fiziksel etki yaratan bir başka meslek daha yoktur 

(Gould, F. Ve Joyce, N., 2000). 

İnşaat üretimini en ilginç kılan özelliklerden birisi, katkısı ne düzeyde olursa olsun, 

işçisinden mühendisine, mal sahibinden tedarikçisine, yatırımcısından yöneticisine, 

her eğitimden ve her kesimden emeği geçen insanın, inşaat tamamlandıktan sonra 

ortaya çıkan eserin karşısına geçip “ben yaptım” diyebilmesidir.  

Her insan çevresini keşfetmek, becerilerini kullanmak ve sınamak için fırsatlar 

aramaktadır (Kagan, J., 1972). Bu arayış, gelişen teknoloji ve onun getirdiği modern 

yaşam ile insanı değişik ihtiyaçlara yöneltmekte birçok yeni meslek ortaya 

çıkmaktadır. Değişen dünya ile birlikte hayat tarzları, algılar değişmekte kimi 

meslekler gözden düşüp kaybolmaktadır. İnsanlığın en eski mesleklerinden biri olan 

inşaat ise varlığını sürdürmekte ve temel mühendislik bilimlerinden biri olmaya 

devam etmektedir. 

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü hem 

sağladığı istihdam ile, hem de ekonomiye ivme kazandıran alt ve üst yapı yatırımları 

ile otomotiv, imalat ve turizm ile beraber ana sektörler arasındaki yerini 

korumaktadır.   

Bu çalışmanın literatür kısmında bahsedileceği üzere, diğer sektörlerden farklı 

özelliklere sahip olan inşaat sektörü, dünyada ve Türkiye’de her ne kadar büyük 

cirolara ve çalışan sayısına ulaşmış firmaları bünyesinde barındırsa da küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir sektördür.  
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1.1 Konunun Tanıtılması 

İnşaat üretimi son derece karmaşık yapısı ve kendine has özellikleri ile diğer üretim 

sektörlerinden ayrılmaktadır. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, 

büyüklükleri ne olursa olsun, iş alabilme kapasiteleri ve yapımı devam eden 

projelerdeki varlıkları ile iktisadi devamlılıklarını sağlamaktadır. İnşaat firmalarının 

başarısı yıllar içinde yüklendikleri projelerin bileşkesi ile oluşmaktadır. Bununla 

birlikte bazen başarısız tek bir proje inşaat firmasının iflasına veya inşaat 

sektöründen çıkmasına neden olabilmektedir.  

İnşaat projelerinin gerçekleştirilmesi esnasında projenin büyüklüğüne göre kimi 

zaman çok büyük miktarlarda malzeme, ekipman, makine, iş gücü ve para, proje için 

kullanılır. Önceden yapılmış ve tüm proje paydaşları tarafından,  üzerinde anlaşılmış 

bir plan ve program dahilinde, söz konusu kaynakların kullanılması projenin 

başarısını belirler. Tüm tarafların ilişkilerini düzenleyecek, gerekli planlamayı 

yapacak, işlerin istenilen kalitede, sürede ve bütçesi dahilinde ilerlemesini 

sağlamakla sorumlu proje yapım ve yönetimi, bir projenin başarıya ulaşmasında 

olmazsa olmaz unsurdur. 

Çalışmanın konusu olan kilit personel, bir yüklenici firma bünyesinde faaliyet 

gösteren, firmanın yüklendiği projenin süresine, kalitesine, bütçesine ve en önemlisi 

gerçekleştirilmesine doğrudan etki eden firmada yönetici rol üstlenmiş kişiyi 

tanımlamaktadır. Söz konusu kilit personel firma sahipleri, genel müdürler, kısım 

yöneticileri, proje müdürleri, şantiye şefleri olabildiği gibi, firmaların yapısına ve 

işleyişine göre projeyi sürükleyen bir kalfa, başarılı bir finans müdürü de 

olabilmektedir. Aynı zamanda, çalıştıkları firmanın devamlılığında büyük rol 

oynayan kilit personel, firmanın merkez ofisinde görev alabildiği gibi, sahada da rol 

üstlenebilmektedir. 

 Projenin olgunlaşma evresinden teslim sürecine kadar tüm evrelerinde değişik 

zamanlarda yer alan kilit yöneticiler, projenin hem başarılmasında hem de 

başarısızlığın da rol oynamaktadır. Çalışmanın kapsamı belirlenirken bu gerçek göz 

önüne alınmış ve inşaat sektörünün çok büyük ağırlığını oluşturan, ülkemizde 

faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici firmaların, kilit yönetici personel yönetim 

süreci irdelenmiştir.  
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1.2 Çalışmanın Amacı 

Bu çalışma, verimliliğin düşük olduğu bir sektör olarak kabul edilen inşaat 

sektöründe ülkemizde faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici firmalarda, firmanın 

devamlılığını sağlayan, üstlendiği projelerin başarıya ulaştırılmasında önemli rol 

üstlenen kilit konumdaki personelin eğitimi, firmaya nasıl katıldığı, firma 

bünyesindeki kilit konumuna nasıl geldiği ve firma içinde ne gibi ayrıcalıklara sahip 

olduğunu saptamaya yönelik bir alan çalışmasının, konu ile ilgili literatür incelemesi 

ile desteklenmesinden oluşmaktadır.  

Bu çalışmada sınanması hedeflenen hipotezler şunlardır: 

•Ülkemizde orta ölçekli inşaat firmalarının aile şirketi özelliklerine sahip olduğu 

düşünülmüştür, 

•Devamlılığın sağlanmasının zor olduğu inşaat sektöründe, sektörde kilit 

konumda olan yöneticiler için alınan ücretin belirleyici bir unsur olduğu 

kabul edilmiştir, 

•Orta ölçekli firmaların sektörün genel özellikleri ve piyasa koşulları nedeniyle 

kilit personeline kişisel ve mesleki gelişim için gerekli eğitimleri 

veremedikleri düşünülmüştür, 

•İşletmelerde, üstlendikleri görevler, sorumluluklar ve sahip oldukları 

ayrıcalıklar ile bazı personelin diğerlerinden ayrıldığı düşünülmüştür.  

Söz konusu hipotezlerin bir alan çalışması ile sınanması ve ülkemiz inşaat 

sektöründe faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici firmaların kilit personel yönetimi 

politikası ve söz konusu politikanın işleyişi ile ilgili tespitler yapılması 

hedeflenmiştir. Söz konusu tespitler aracılığıyla sektörün mevcut durumu ve geleceği 

hakkında çıkarımlar yapılması amaçlanmaktadır. 

1.3 Çalışmanın Yöntemi 

Ülkemizde, orta ölçekli yüklenici firmalarda kilit personel yönetimini irdelemeyi 

amaçlayan bu çalışma, literatür araştırması ve alan çalışmasının yer aldığı beş ayrı 

bölümden oluşmaktadır.  
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1. Bölüm’de “Türkiye’de Orta Ölçekli Yüklenici Firmalarda Kilit Personel 

Yönetimi” başlıklı konunun nasıl belirlendiğini, çalışmanın amacı ve çalışmanın 

gerçekleştirilmesi için nasıl bir yöntem izlendiğini anlatılmaktadır. 

2. Bölüm’de, inşaat üretiminin gerçekleştirildiği geçici fabrikanın olmazsa olmaz 

girdilerinin ve söz konusu girdilerin nasıl yönetildiği incelenmektedir. Şantiye 

yönetiminin girdileri, makine-ekipman, malzeme, para, insan ve tüm bu girdileri 

yöneten kilit personel olarak tanımlanmış ve bu başlıklar altında incelenmiştir. 

3. Bölüm’de, inşaat sektörünün ülkemizdeki kısa tarihçesi ve önemi, sektörün 

özellikleri ve söz konusu özelliklerin sektörde faaliyet gösteren firmalara olan 

etkileri irdelenmiştir. Sektör içerisinde yer alan paydaşlar belirtilmiş, sektör 

çalışanlarının özellikleri incelenmiş ve kilit konumdaki personelin ayrı 

değerlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

4. Bölümde, kilit personelin sektör içindeki yeri ve önemi ile firmalardaki diğer 

çalışanlara göre ayrıcalıklı konumunu araştıran bir alan çalışması ile araştırma 

desteklenmiş, gözlemler ve bulgular değerlendirilmiştir. 

5. Sonuçlar ve Öneriler kısmında giriş bölümünde belirlenen hipotezlere ulaşılıp 

ulaşılmadığı incelenmiş, araştırmanın bulguları değerlendirilmiş, araştırma 

sonuçlarına göre gelecekle ilgili öngörülerde bulunulmuş, daha sonraki 

araştırmalarda kullanılabilecek sorular ortaya konmuştur. 

1.4 Konunun Arka Planı 

Literatür araştırması sonucunda, insan kaynakları yönetiminin 40 yılı aşkın bir 

geçmişe sahip olduğu ve yayınlanmış çok sayıda makale ve kitap ile ayrı bir 

uzmanlık alanı olduğu anlaşılmıştır. Bu konu ile uğraşan yazar ve araştırmacıların 

güncel kaynaklarına ulaşılmıştır. Bu araştırmacılardan ve kullanmış oldukları 

tanımlardan yararlanılmıştır. Bu yazarlardan biri insan kaynakları yönetiminin ayrı 

bir uzmanlık alanı olduğunu ve o şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamakla 

beraber, tüm yönetim fonksiyonlarının özü olduğu belirtmiştir. Çalışan yönetim 

ilişkileri konusunda sorumlu her yöneticinin göz önünde bulundurması gerektiğini 

ifade etmiştir (Cornelius, N., 2001). 
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Modern insanın yaşamının çok büyük bir kısmını günümüzde çalışma hayatı işgal 

etmektedir. Büyük küçük tüm şirketlerin çalışanları ile olan ilişkilerini düzenlerken 

uyguladığı belli kural ve prensipler mutlaka vardır. Bir bütünlük içerisinde tüm bu 

ilişkileri, firmanın gelecek planlarını da göz önünde bulunduran insan kaynakları 

yönetimi prensiplerinin bilinmesi uygulanması gereklidir. 

İş hayatı kalitesi, şirkete artan oranda bağlılık, yüksek çalışan etkinliği ve örgütsel 

verimlilikle beraber rekabet avantajı, ancak birbiri ile bütünleşmiş olmuş doğru 

personel yaklaşımlarının firma yönetimi tarafından etkin bir şekilde uygulanması ile 

sağlanır. Yönetimin bu uygulamalara hem teorik hem de uygulama desteği vermesi 

şarttır (Huczynski, A., ve Buchanan, D., 2001). 

Araştırmalar içerisinde kilit personel yönetimi, (key personel) anahtar personel 

tanımlaması ile diğer insan kaynakları yönetim uygulamalarından ayrılmaktadır. 

Yönetimin esas görevi iş gücü gereksinimini ortaya çıkarmak, sürekli olarak proje 

organizasyonunu ve örgütsel yapıdaki değişiklikleri gözden geçirmek ve kilit 

personelinin bu yapı içerisindeki verimini en fazlaya çıkarmaktır. İşlerin planlaması, 

uygulaması ve kontrolü yönetimin uygun kilit yönetici personeli seçmesi ve 

görevlendirmesi ile mümkün olmaktadır. Yönetim her zaman iş başına getirdiği kili t 

personelinin gelişimini sağlamalı ve yeni işler geliştirmeye teşvik etmelidir  

(Kerzner, H., 2006). 

Buradaki vurgu işlerin sorumluluğunun kilit yönetici personelde olması, yönetimin 

tam bir delegasyon ile işlerin yürütülmesini kilit personele bırakarak firmanın 

geleceği ve izleyeceği stratejiler üzerine yoğunlaşmasıdır. Kilit personel yönetimi 

açıkça diğer çalışanların yönetiminden ayrılmaktadır.  

Kilit personelle ifade edilen, yönetim kurulunda olsun ya da olmasın, firmanın 

üstlendiği projenin en erken safhalardan itibaren, şartnamelerin, iş programlarının, 

proje organizasyonunun oluşturulmasına katkıda bulunmuş yönetici personeldir 

(Kerzner, H., 2006). 

Tüm yazılı literatürde insan kaynakları planlamasına özellikle önem verilmiş, 

planlamanın üst yönetim tarafından yapılması ve güncellenmesi gerekliliği 

vurgulanmıştır. Firmaların sahip olduğu kaliteli insan gücü, en büyük sermayeleri 

olarak kabul edilmiş, diğer firmalarla olan sürekli rekabette öne çıkmalarını sağlayan 

ve ya geride kalmalarına neden olan ana unsur olarak değerlendirilmiştir.  
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Firma içindeki kilit personel devamlılığı ve verimliliği ancak sürekli kılınan iş gücü 

planlaması ile sağlanabilir (Loosemore, M ve Dainty, A., 2003). Kilit personelini 

etkin bir şekilde değerlendiren ve ayrıcalıklar sunabilen firmaların, hem firma 

içerisinde diğer çalışanlarını kilit yönetici konuma gelmede teşvik edecekleri hem de 

firmalar arası rekabette öne geçecekleri muhakkaktır. 
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2.  ŞANTİYE YÖNETİMİ 

İnşaat üretiminin gerçekleştirilebilmesi için kurulan geçici fabrika, “şantiye” olarak 

adlandırılır. Bu bölümde şantiyelerin genel özellikleri ve inşaat üretimini oluşturan 

temel girdiler incelenmiştir. Bölümün sonunda, kilit yönetici personelin şantiyelerin 

başarı ile işletilmesinde üstlendikleri önemli sorumluluklar anlatılmaktadır. 

 Kurulması ve sökülmesi başlı başına bir proje olan şantiyeler, bir fabrikanın bütün 

işletme özelliklerinin yanı sıra, kimi zaman işçilerin yatacak yer, dinlenme yerleri 

gibi ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Dolayısı ile şantiyeler, yapım evresinin değişik 

zamanlarındaki gereksinimlere cevap verecek tüm öğelerin bir arada bulunduğu 

yerlerdir. Projenin büyüklüğüne ve şehre uzaklığına göre bazen küçük bir şehri 

andırabilir.  

Çalışanların zamanlarının çoğunu geçirecekleri, tüm inşaat sürecine ev sahipliği 

yapacak şantiyenin planlanması ve kurulması kendi içinde büyük uzmanlık ve 

tecrübe gerektiren bir inşaat faaliyetidir. Tüm iş süreçleri ve oturum planları kağıt 

üstünde planlandıktan sonra iyi bir topografya çalışması ile şantiye alanında işçi 

koğuşları, dinlenme yerleri, duş ve tuvaletler, yemekhane, ambar, ofisler, makine 

park sahası, açık malzeme stok sahası, ulaşım ve servis yolları, araç oto park yerleri 

belirlenir. İlk planda, işin devamı süresince mümkün olan en az yer değiştirme ile 

şantiye tesislerinin oturum yerleri doğru saptanmaz ise, proje süresince maliyeti 

yüksek olabilecek yer değiştirmelere sebep olunur. Ofis yerlerinin sahaya hızlı ve 

kolay müdahale edebilmeyi sağlayacak yakınlıkta olması, işçilerin koğuş ve 

dinlenme alanlarının inşaat sahasından hem gürültü hem de iş güvenliği açısından 

ayrı tutulması önemlidir. Revir sahaya mümkün olduğunca yakın olmalı, mümkünse 

revirden bakan sağlıkçının tüm sahayı görebilmesi sağlanmalıdır. Yangın söndürme 

tüplerinin yerleri belirlenmeli ve şantiye oturum planını ve yangın söndürme 

tüplerinin yerlerinin gösteren resimler görünür yerlere mutlaka asılmalıdır. 
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Kuruluş aşamasında ilk yapılması gereken en önemli iş kalemlerinden birisi de 

şantiyenin etrafının her türlü insan ve hayvan girişini engelleyecek şekilde çevreden 

tecrit edilmesidir. İçeriye giriş ve çıkışlar güvenlik kontrolüne tabi olmalıdır. Kişiler 

ve her türlü malzemenin giriş kayıtları muntazam tutulmalıdır. Bu, hem şantiye 

işletmesinin etkin ve eksiksiz işlemesi hem de çevredeki insanların şantiye ortamının 

tehlikeli ortamından uzak tutulması için kati suretle gereklidir. 

Değişik uzmanlık alanlarına sahip, farklı coğrafyalardan gelen insanların bir amaç 

doğrultusunda bir araya gelmeleri başlı başına zorluklar içermektedir. İnşaat 

üretiminin birçok üretim koluna kıyasla yüksek maliyetler içermesi, zaman darlığı, 

hataya tahammüllün olmaması, çalışanlar üzerinde büyük bir baskıyı da beraberinde 

getirmektedir. Şantiyenin başarısı için tüm süreçleri önceden planlayacak, sevk ve 

idaresini sağlayacak, kontrolü gerçekleştirecek bir proje yönetimi şarttır. Proje 

yönetimi, bir projenin zamanında bitirilmesi için gerekli, insan, ekipman, malzeme, 

para kaynaklarını yönetme sanatı ve bilimidir (Oberlender, G., 1993). 

Bu unsurlar, aşağıdaki alt bölümlerde ayrıntılandırılmaktadır. 

2.1 Makine – Ekipman Yönetimi 

İnşaat sahalarında makineleşme gittikçe daha fazla kol gücünün yerini almakta, 

modern teknikler ve paketleme sistemleri ağır yüklerle çalışma olanağı sağlamakla 

birlikte, işçilik maliyetlerinin sürekli arttığı günümüzde insandan kaynaklanabilecek 

sorunların önüne geçilmesinde önemli etken olmaktadır (Burgess, R. A. ve White, 

G., 1979). 

Daha tasarım aşamasında hangi makineler kullanılarak inşaatın gerçekleştirileceği de 

planlanmalıdır. Bu şekilde, hem yapım süresi kısalır hem de yapı kullanıma daha 

erken alınarak müşteri için değer üretmeye başlar. Yapımda sürenin kısıtlı olduğu ya 

da ihtiyacın ivedilik arz ettiği durumlarda, ilk bakışta pahalı gibi görünen makine 

kullanımının inşaat sürecinin bütünü düşünüldüğünde çok büyük tasarruflar 

sağlayabileceği görülmektedir.   

Sahada mevcut olmayan makine ve ekipmanın gereken zamandan bir ya da iki gün 

önce sahada kullanıma hazır olmasını sağlamak için gerekli tüm satın alma veya 

kiralama prosedürü iyi takip edilmelidir. Makine ve ekipman kullanımı planlanırken; 

onları kullanacak kalifiye operatörlerin planlaması birlikte yapılmalıdır. 
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Unutulmamalıdır ki, bir makine ne kadar kapasitesi yüksek olursa olsun, onu 

kullanacak ve ona hayat verecek olan gene de bir insandır. Ağırlıkları ve 

büyüklükleri düşünüldüğünde inşaat makinelerinin kullanımı asla bilgisayarlara 

bırakılmamalıdır. Operatörler kullanacakları makinelerin ehliyetine mutlaka sahip 

olmalı, kullandıkları makinelerin güncel bilgilerini makineyi ortak kullandıkları 

çalışma arkadaşları ile sürekli paylaşmalıdır. Yine operatörler, özel iş güvenliği 

eğitiminden geçirilmeden iş başı yapmamalıdır. 

Her türlü makine ve ekipmanın kimlik kartı, daha satın alınmasının yapıldığı günden 

itibaren oluşturulmalı, bu karta makinenin teknik özelliklerinin yanı sıra üretim yeri, 

yılı, gördüğü tüm bakımlar ve bunları yapan sorumlu personelin ismi kesin suretle 

yazılmalıdır.  

Bir makinenin işin en kritik anında arıza yapması, işin temposunu bozduğu gibi, 

çalışanların da şevkini kırar. Arıza birkaç saat sürse dahi arızanın neden olduğu kayıp 

bazen günlerle ifade edilir. İş kalemlerinin birbirine bağlı oluşu ve daha da önemlisi 

iş makinesi ile gerçekleştirilen faaliyetlerin, iş programında diğer aktivitelerin 

yapılmasının ön koşulu, nihayetinde işin gerçekleştirilme süresinin belirleyicisi olan 

kritik aktivite olması, iş makinelerinin planlanan zamanda, arıza yapmadan, mümkün 

olan en güvenli şekilde hizmet vermesinin sağlanmasının hayati önemi vardır.  

İş makinelerinin ve kullandıkları yakıtın pahalı maliyet kalemleri olduğu 

unutulmamalı, organizasyona ve kullanım şekillerine dikkat gösterilmelidir. 

Mümkün olduğunca boş kalmamaları sağlanmalıdır. Gereksiz kullanımlardan 

doğacak yakıt israfı ve makinenin boş yere yıpranmasının da önüne geçilmelidir. 

Hiçbir suretle teknik kapasitesinin üzerinde işte çalıştırılmamalıdır. Bu, hem 

makinenin kullanım ömrü açısından önem arz ettiği gibi operatörün ve diğer saha 

çalışanlarının iş ve can güvenliği açısından çok ama çok önemlidir. 

Teknolojinin gelişmesi ve iş gücü maliyetlerinin artması ile paralel makineleşmenin, 

her üretim sektöründe olduğu gibi inşaat sektöründe de gelecekte giderek artan 

oranlarda etkili olacağı düşünülmektedir (Douglas, D. G., Calin, M. P., & Richard, C. 

R.,2006). 
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Kilit konumdaki yönetici personel işin hızına, verimine, kalitesine etki edecek her 

türlü makine ekipman kullanımını alternatifleri ile beraber sürekli göz önünde 

bulundurmalı, çalıştığı firmanın çıkarları doğrultusunda en doğru seçeneğin 

uygulanması için çaba göstermelidir. İşin devamı ve birbirini takip eden iş 

kalemlerinin, aksamaması için gerektiğinde makine ekipmanı yedeklenmeli ve 

sahada ihtiyatta tutulmalıdır. Bir makineye ne kadar süre ile ne kapasitede ihtiyaç 

duyulduğunu ve o makinenin istenilen zamanda sahada bulunmaması durumunda iş 

kaybının ne olacağını ancak işin bütününü değerlendirebilen bir kilit yönetici görür, 

gerekli değerlendirmeyi yapar ve uygulanması için kararını verir. 

2.2 Malzeme Yönetimi 

Üretim, bir grup girdinin herhangi bir süreç veya önceden belirlenen prosedürler 

sonucunda çıktılara dönüştürülmesidir (Starr, M. K., 1972). İnşaat üretimindeki iş 

kalemi sayısının çokluğu, birçok farklı ürünün bir arada kullanılmasını 

gerektirmektedir. Malzemelerin birbirleriyle beraber çalışmaları gerekliliği sonucu, 

bir girdinin (ürünün) eksikliği diğer bütün unsurların hazır olsalar bile imalatın 

tamamının gecikmesine hatta durmasına neden olmaktadır. Projenin büyüklüğüne 

bağlı olarak temin edilmesi gereken malzeme miktarı artmaktadır.  

Müşteriye daha düşük maliyetle daha büyük bir değer kazandırmak, tedarikçilerin ve 

malzeme kullanıcılarının inşaat süreci için gerekli malzemenin tedarikini bir bütün 

olarak ele almaları ile mümkündür (McGeorge, D. and Palmer, A., 2002). Tüm 

kullanılacak malzeme inşaat uygulaması başlamadan planlanmalı ve gerekli onay ve 

satın alma aşamalarına geçilmelidir.  

Malzemenin tedarik edilmesi için teklif alma, satın alma, nakliye depolama belli bir 

program dahilinde, inşaat yapım iş programına uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmelidir. İş programındaki değişiklikler, malzeme temin programına da 

yansıtılmalı ve güncelliği takip edilmelidir. İnşaat malzemeleri gereken zamanda 

şartname ve yapım metoduna uygun miktar ve kalitede inşaat sahasında olmadıkça 

üretim sürecinin yapılan plana göre gerçekleşmesi mümkün değildir  (Burgess, R. A. 

Ve White, G., 1979). Malzeme temin programı yapılırken projenin yeri ve lojistik 

imkanları göz önünde bulundurulmalı, gerektiğinde malzeme önceden temin edilerek 

sahada uygun şekillerde depolanmalıdır. 
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Şantiyede kullanılacak malzemenin işveren tarafından ya da işverenin yetkili kıldığı 

bir kişinin onayı alınmalıdır. Maliyeti çok büyük olan çelik, demir, elektronik 

sistemler, havalandırma ekipmanları gibi malzemelerin tedarik edilmesi ile beraber, 

ödeme programı ve şekli işveren ve yüklenici tarafından üzerinde anlaşma 

sağlandıktan sonra satın alınmalıdır. İşveren onayı olmadan satın alınan ve 

uygulamada kullanılan malzeme, işveren tarafından istenilen kalitede imalatın 

yapılamamasına ilişkilerin zedelenmesine neden olabilmektedir.  Amerika Birleşik 

Devletleri, İskandinavya ve Birleşik Krallık’taki araştırmaların ortaya koyduğuna 

göre malzemenin %10’u zayi olmaktadır (Egan, J., 1998). Projelerin ve tedarik 

edilen malzemenin miktarı düşünüldüğünde rakamlar şaşırtıcı olabilmektedir. 

Malzemenin satın alınmasından önce mutlaka nakliye koşulları, sahaya ulaşım 

yolları, indirme şekli, sahada nerede ve ne şekillerde stoklanacağı, üretici veya satıcı 

firma ile iletişime geçilerek belirlenmelidir. Sahaya ulaştırma veya stoklama imkanı 

olmayan malzemenin satın alınması diğer iş kalemlerinin ilerlemesini aksatabileceği 

gibi zamanından önce lüzumsuz para harcanmasına sebep olabilir. Malzeme 

sevkiyatı planlanırken mümkün olduğunca imalata yönelik yapılmalı fazladan 

stoklamanın önüne geçilmelidir. Stoklama yapılırken malzeme mümkün olduğunca 

uygulamasının yapılacağı bölgeye yakın stoklanmalı saha içi nakliyenin dolayısıyla 

ilave işçilik ve nakliyeden kaynaklanabilecek malzeme zayiat maliyetinin önüne 

geçilmelidir. 

Malzemenin sahaya nakli sağlandıktan sonra imalatı gerçekleştirilene kadar 

korunması önemlidir. Malzemenin hava şartlarından, insan aktivitelerinden, diğer iş 

faaliyetlerinden, dolayı zarar görmesini engellemek gereksiz israfı önler. 

Malzemenin şantiye içinden ya da dışından kişilerce çalınması olasılığını düşünerek 

gerekli önlemleri almak malzemenin şantiyeye giriş yaptığı ilk günden itibaren 

önemlidir. 

İmalata geçildiği andan itibaren malzemenin ne kadar ve ne hızda kullanıldığı takip 

edilmeli, planlanan miktarlar ile mukayesesi yapılmalıdır. Böylece farklı 

zamanlardaki malzeme kullanım miktarları değerlendirilip, kullanımdan kaynaklı 

sarfiyatın önüne geçilebilmiş olunur. Stoktaki malzemenin miktarı sürekli kontrol 

edilmeli ve iş programı ile paralel bir şekilde ihtiyaca göre satın alınması ve 

şantiyeye nakli sağlanmalıdır. Burada stok takibi yapanların “malzeme bitti” diye 

değil “elimizde bu kadar malzeme kaldı, iş hızına göre şu kadar sürede biter, 
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programa göre bu kadar lazım” diye düşünce sistemlerini geliştirmeleri 

gerekmektedir.  

Sahada uygulaması tamamlanan malzemenin yerinde korunması için gereken her 

türlü geçici ve kalıcı önlemler alınmalıdır. Farklı iş kalemlerinin veya farklı uzman 

ekiplerin birbirlerinin imalatlarına zarar vermemesi öncesinde teknik yöneticiler 

tarafından gereken önlemler alınarak sağlanmalı, sonrasında ise sahada çalışan 

personel gerekli şekillerde uyarılarak devamlı kontrolü sağlanmalıdır. 

Kilit konumdaki yönetici personel aklından hiçbir zaman inşaat projelerinin en çok 

malzeme tedariki sebebiyle aksadığını çıkarmamalı ve bahsedilen tüm hususları göz 

önüne alarak gerekli tedarik sürecini iyi bir şekilde planlamalı, uygulanmasını 

sağlamalı, sürekli takip etmelidir. 

2.3 Para Yönetimi 

Maliyet her zaman inşaat projeleri için yatırım kararının verilmesinde belirleyici 

etken olmuştur (Wong, C.H., 2000). Projelerin büyüklüğü, inşaat üretimini sıradan 

diğer üretimlerden ayırmaktadır. Kimi zaman çok büyük kaynakların kullanıldığı 

inşaat üretiminde girişimci ve özel sektör kaynakları yeterli gelmemekte, inşaat 

projelerinin gerçekleştirilebilmesi için kamu kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hiçbir kaynak sınırsız değildir ancak para tüm üretimin ve üretimi meydana getiren 

unsurların bir değer birimi olduğu için her zaman kısıtlıdır.   

Yapım maliyetinin sorumluluğu tasarım ve yapım sürecine katılan tüm tarafların, 

mühendislerin, işçilerin, planlamacıların ve birçok kişinin ortak sorumluluğu olmakla 

beraber ilk ve en önemli sorumlu mimardır (Hunt, D., 1967). Burada müşterinin 

ihtiyacına göre tasarım yapmak ve çoğu zaman inşaat hakkında bilgi ve tecrübesi 

olmayan müşteriyi doğru yönlendirmek büyük önem taşımaktadır. İhtiyaçların doğru 

belirlenmesi ile kullanım amacı ve sınırları oluşturulan inşaat ürünü, inşaat süresince 

ve sonrasında ortaya çıkabilecek değişikliklerden daha az etkilenir.  

Müşteriler çoğu zaman fiyat ve maliyeti karıştırmakta, tasarımcıları ve yüklenicileri 

seçerken teklif fiyatı en düşük olanları tercih etmektedirler. Bu eğilim, sektörün 

önündeki en büyük engel olarak görülmektedir (Egan, J., 1998). Müşteriler, bütün 

fiyat tekliflerini kalite, kullanım maliyeti, inşaat maliyeti ve yüklenicinin geçmiş 

performanslarına bakarak değerlendirmelidir (Latham, M., 1994). Maliyet 
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düşünülürken inşa edilecek ürünün kullanım maliyeti ve ömrü de düşünülmeli, 

böylece yapım maliyetinde baştan katlanılacak artışlar ile kullanım süresince ortaya 

çıkacak fahiş masrafların önüne geçilebilecektir.  

Maliyet ve fiyat durumunda ilave olarak paranın bir de zamana göre değeri vardır. 

Yatırımcı parasını nakit olarak bankada tutması ile inşaat üretimi için harcaması 

arasında cazip bir fark olmalıdır ki riskli, meşakkatli ve geri dönüşümü uzun yıllar 

sürecek bir sürece adım atabilsin. Buna ilave olarak, diğer bütün unsurların olduğu 

gibi paranın da bir takvimi oluşturulmalı ve taraflarca üzerinde anlaşılmalıdır. İnşaat 

üretimi devam ettikçe kullanılan işgücü, makine, ekipman, malzeme ve şantiye 

işletmesi için büyük paralar harcanmaktadır.  

Harcamaların düzenli olarak kayıt altında tutulması ve karşılık olarak yine müşteri ve 

yüklenici tarafından üzerinde anlaşılan usul ve plana göre ödemelerin yapılması belki 

de şantiye yönetiminin en önemli sacayağını teşkil etmektedir. Nasıl bir malzemenin 

sahada bulunması gereken zamanda bulunmaması inşaat üretimini aksatıyorsa, planlı 

ödemelerin de mutlaka zamanında yapılması işin devamı ve verimliliği açısından 

esastır. Parası üzerinde anlaşıldığı üzere ödenmeyen her hangi bir hizmet, hizmeti 

sağlayan ve hizmeti alan arasında onarılması güç güven kayıplarına neden 

olabilmektedir.  

İş programı oluşturulurken, malzeme, iş gücü gibi nakit akışının da planı 

oluşturulmalı ve iş süresince planlandığı gibi gitmesi sağlanmalıdır. Geciken 

ödemeler sebebiyle işin yavaşlaması veya durması durumunda ortaya çıkan maliyet 

hem mal sahibine hem de yüklenici firmaya büyük ilave yükler getirmektedir. İşin 

yavaşlamasının veya durup tekrardan başlamasının yaratacağı değer kaybı, planlı 

ödemenin gecikmesinden doğan paranın zaman değeri ile ilgili herhangi bir kazanç 

ile kıyaslanamaz. Nihayetinde yüklenici işi bitirmeye taahhüt ediyor ise mal sahibi 

de bedelini ödemeye taahhüt ediyordur. Kuruluş ve işleyiş doğası gereği yüklenici 

kendi bünyesinden mal sahibinin işini finanse edemez. En nihayetinde, müteahhitlik 

başkasının parası ile işini gerçekleştirme sanatıdır. 

Kilit personel konumu gereği attığı her adımın, verdiği her kararın bir maliyete neden 

olduğu bilincinde olmalıdır. Yönettiği tüm kaynakların bir maliyetinin olduğunu ve 

karşılığında üretilenin inşaat ürününün değerinin her zaman toplam girdilerin toplam 

değerinden fazla olması gerektiğini bilmelidir. 
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2.4 İnsan Yönetimi 

İnşaat üretimini gerçekleştiren tartışmasız bir şekilde insandır. Makineleşmenin 

birçok üretim sektöründe insanın yerini almasına karşın inşaat sektörü, tüm gelişen 

teknolojiye ve inşaat makine ekipmana rağmen emek yoğun özelliğini 

sürdürmektedir. İnşaat projeleri basitçe çeşitli ustalıkları olan işçiler tarafından 

gerçekleştirilen birbirini takip eden iş kalemlerinden oluşmaktadır. (Bennett, J., 

2000) Her ne kadar üretim tekniklerinin gelişmesi ile kalifiye olmayan işçi ihtiyacı 

azalsa da inşaat sektörü hala en çok vasıfsız işçi istihdam edilen sektördür.  

Projenin hızına ve iş yoğunluğuna bağlı olarak iyi bir iş gücü planı yapmak ve 

işçilerin gerekli zamanda şantiyede olmalarını, iş yüküne ve temposuna bağlı olarak 

verimli çalışmalarını ve işin tamamlanması ile birlikte şantiyeyi terk etmelerini 

sağlamak iş gücü yönetiminin ana bileşenleridir. 

Diğer unsurlardan farklı olarak duyguları, düşünceleri, bireysel ve topluluk içinde 

farklılık gösteren davranışları ile insan planlanması ve yönetilmesi en zor olan 

unsurdur. Tüm kişilerin bir arada bulunma amacı olan inşaat üretimini 

gerçekleştirebilmek için net ölçülebilir hedefler belirlenmeli ve çalışanların proje için 

konulan kilometre taşlarına odaklanması sağlanmalıdır (Egan, J., 1998).  

Değişik kültür ve coğrafyalardan gelen farklı uzmanlık alanlarına sahip kalabalık 

işgücünü barış içerisinde bir ortamda bulunmalarını sağlamak inşaat projelerini özel 

kılmaktadır. Yoğun çalışma temposunun gerekliliği, normal hayattan izole yapısı, iş 

gücünün genelde gurbetçi özellikte olması insanların bir arada çok fazla zaman 

geçirmelerine neden olmaktadır. Beşeri duyguların yoğun olarak yaşandığı bu 

süreçte arkadaşlıklar, kalıcı dostluklar kurulabildiği gibi, bazı tatsız olayların, 

sürtüşmelerin yaşanması da doğaldır. Şantiyede bulunma amacı olan iş yapma, 

dolayısıyla para kazanma ihtiyacı yönetici personel tarafından vurgulanarak tüm 

çalışanlar arasında adaletli bir şekilde huzur ve saygı ortamı sağlanmalıdır.  

1970’lerden bu yana yıldır insan kaynakları yönetimi başlı başına bir yönetim olarak 

görülmektedir (Eddison, T., 1993). İnşaat üretiminin gerçekleştirecek teknik 

personelinden yönetici personele, düz işçiden, dolaylı hizmet sağlayıcıya kadar, 

insan kaynakları yönetimi organizasyon hedefini ve rekabet gücünü gerçekleştiren 

ana unsur olarak değerlendirilmelidir (Bernadin, H., 1993). Aynı zamanda, şirketin 

insan kaynakları yönetimi geri bildirim içermelidir, çünkü eğer plan 
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gerçekleştirilemezse, şirketin amaçları insan kaynakları şartları açısından uygun 

şekilde yeniden düzenlenmelidir (Graham, H.T., 1992). 

Çalışma ve para kazanma amacıyla şantiyede bulunan personel ücretlendirme 

şekillerine göre çeşitli gruplara ayrılır. Puantaj usulü yevmiye ile çalışanlar olduğu 

gibi götürü usulü çalışanlar da mevcuttur. Nihayetinde daha kalıcı sabit maaşlı 

personel de şirketler tarafından istihdam edilmektedir. Puantaj usulü çalışanlar 

çalıştıkları gün karşılığı belirlenen yevmiyeleri kadar ücret alırlar. Götürü usulü 

çalışanlar yaptıkları işi tamamlamaları karşılığında o iş için belirli ücreti alırlar. Sabit 

maaşlı personel ise iş olsun olmasın şirketin belirlediği sabit ücreti düzenli aralıklarla 

almaktadırlar. Ücretlendirme, çalışanların sahip oldukları farklı uzmanlık alanlarına 

ve şirketteki konumlarına göre belirlenir. Yönetici kişilerin bu konuda gereken 

gizliliği ve adaleti göstermeleri şantiyedeki dengeler ve işin sağlığı açısından 

elzemdir.  

İş programı ve iş gücü planı yapılırken, işgücünün boş bırakılmamasına özen 

gösterilmelidir. İşin doğası gereği farklı uzmanlık alanına sahip ekipler birbirini 

beklemek durumundadır. İş planlanırken parçalara bölünmeli ve ekiplere değişik 

bölgelerde sürekli iş verilmesine çalışılmalıdır. İşçiye iş verilememesi durumunda iş 

programının sonraki aşamalarında yığılmalar olabileceği gibi boş yere yemek ve 

yatakhane maliyeti ile karşılaşılacaktır. Puantaj usulü çalışan personel ücret kaybına 

uğrayacağından dolayı işçi sıkıntıya girmekte, sabit maaşlı personele ise firma iş 

veremediği halde ücret ödemektedir.  

İş gücü kalitesi için en asgari koşul çalışanların projeye ve yaptıkları işe motive 

olmalarıdır (Laufer, A. Ve Jenkins, J.D., 1982). İnsan yönetimi adaletli ve sevecen 

olmayı gerektirmektedir. Her insan konumu ve yeteneği ne olursa olsun değer 

verilmeyi hak eder. Güler yüz ve doğru yaklaşım ile bir insana yaptıramayacağınız iş 

yoktur. 
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2.5 Tüm Unsurları Yöneten Kilit Personel 

İnşaat üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm unsurları planlayan, 

aralarındaki ilişkileri düzenleyen, gereken zamanlarda üretim sürecine dahil 

olmalarını sağlayan, hangi teknik ve yöntemlerin kullanılacağına karar veren, kaliteyi 

sürekli kontrol eden, organize ettiği güçlerin denetimini yapan kilit konumdaki 

yönetici personele ihtiyaç duyulmaktadır.  

Kilit konumdaki yönetici personelin diğer yönetici personelden farkı, bünyesinde 

faaliyet gösterdiği yapı ne kadar kurumsal olursa olsun, işten ayrılması veya vefat 

etmesi durumunda, görev aldığı projenin kalitesinde, süresinde, bütçesinde ve hatta 

tamamlanmasında büyük farklılıkların doğacak olmasıdır. İsimlerinin önünde yazan 

sıfattan bağımsız olarak kilit konumdaki personelin firma içinde birçok yazılı 

olmayan işlevi ve sorumluluğu olabilmektedir. Bunlar, diğer çalışanlar üzerindeki 

etkileri dolayısıyla onların firma bünyesinde çalışmalarını sağlamak, firmanın yazılı 

olmayan kurallarının uygulanmasını sağlamak, firmanın kurumsal hafızasını 

oluşturmak, firmanın dışarıda yüzü olmak gibi çeşitlilik gösterebilir. İsimleri firma 

ile beraber anılan kilit konumdaki yönetici personelin, çalıştıkları firmanın yapısına 

bağlı olarak, sadece görev yaptıkları projenin gidişatını değil aynı zamanda firma 

devamlılığını da etkilemeleri mümkün olmaktadır.  

Özellikleri ve sorumlulukları ile farklılaşan bu tür yöneticiler gerekli liderlik 

özelliklerine ve insanları belirli bir iş için harekete geçirebilme yetisine sahip 

olmalıdır. Yönetici herkesin kendine has özelliklerini tanıyıp bunlara saygı 

göstermelidir. Onları küçük görmemeli, farklılıkları takdir etmeyi öğrenmelidir 

(Maxwell, J.C. Dornan, J., 1998). İyi liderler çalışanlarının perspektifini kavramayı, 

kendilerini onların yerine koymayı ve bütün bu çeşitliliğe söz hakkı tanımayı 

öğrenirler (Rosen, R., 1998). Her eğitim düzeyinden birçok insanın yer aldığı inşaat 

üretim sürecinde karar verici durumundaki insanlar en alt kademeden gelen fikirleri 

dahi göz önüne almalı, işi en iyi bilenin o işi bizzat yapan olduğu gerçeğini 

unutmamalıdır.  

Yönetici konumdakiler inşaatın içerdiği tüm riskleri göz önünde bulundurmalı ve 

inşaat uygulama aşamasına geçmeden gerekli tüm güvenlik önlemlerinin 

alındığından emin olmalıdır. İşe başlamadan önce tüm saha çalışanlarına gerekli 

güvenlik eğitimi verilmedir. Çalışanların yapacakları işe, çalışacakları bölgeye göre 
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tüm koruyucu malzemeyi teslim almaları ve kullanmaları sağlanmalı, inşaatın tüm 

aşamalarında bu husus yakından takip edilmelidir. Her türlü ölümlü ya da iş 

görmezliğe sebep olan yaralanmalı iş kazalarının önüne geçmek her yöneticinin hem 

maddi hem manevi hem de kanuni sorumluluğundadır. Her türlü kaza çalışılan 

müesseseye o kazanın önlenmesi için harcanacak paradan çok daha büyük maliyet 

getirir. Buna ilave olarak her türlü kalıcı yaralanmalı ve ölümlü kaza kazaya uğrayan 

kişi ya da yakınları şikayetçi olmasa bile kamu davası ile sonuçlanır. Yıllar 

sürebilecek yargı sürecinin sonunda hapis cezası dahil birçok yaptırım ile 

karşılaşılabilinir. Sonuçta tazminatlar karşılanır, hukuki süreç er geç sona erer ve 

ceza ne ise çekilir. Ancak önlenmesi mümkün olan bir kazanın, yöneticide bir ömür 

boyu sürecek büyük vicdanı yaralar açacağı muhakkaktır. 

İnşaat sektöründe, lider konumdaki personelin yaşadığı en büyük mücadele geniş ve 

heterojen bir grubu yapılacak iş konusunda harekete geçirmek durumunda 

olmalarıdır (Gardner, H., 1995). Her uzman grubun yaptığı iş bir bütünün parçasıdır. 

Hiçbir iş kalemi bir diğerinden daha önemsiz değildir. Kaldı ki inşaat faaliyetlerinin 

birbirine bağımlı oluşu yalnızca bir aktivitenin gecikmiş olmasının tüm projenin 

takviminde telafisi mümkün olmayan gecikmelere neden olabileceği 

unutulmamalıdır.  

İnşaat yöneticileri, iyi planlama yapabilmeli, inşaatın tüm evrelerini öngörüp 

senaryolaştırarak kağıt üstüne dökebilmeli, iyi organizasyon yapabilme kabiliyetine 

sahip olmalı, inşaatı gerçekleştirecek yöntem ve tekniklere hakim olmalı, tecrübesi 

ve bilgi birikimi ile diğer tarafların ve altında çalışan personelin saygısını 

kazanabilmeli, onlara karşılaşacakları her türlü teknik sorunda çözüm 

üretilebileceğinin güvenini vermeli, yapılan işin hesabını ve plana uygun gittiğini 

sürekli kontrol etmeli ve en önemlisi iyi beşeri ilişkilere sahip olmalıdırlar.    

Başarılı yönetim her durumun gerektirdiği farklı yaklaşımlardan haberdar olmayı ve 

onları gerektiğinde uygulamaya geçirebilme yeteneğini içerir. Yönetici önceden 

belirli bir formülü tüm durumlara uyarlamak değildir (Huges, R. And Shackleton, V., 

1975). Büyük miktarlarda kaynağın yoğun emek gücü ile üretime dönüştürüldüğü 

inşaat üretiminin büyük dinamizm gerektirdiği ve bu dinamizmin ancak dinamik 

yönetim ile başarıya yönlendirilebileceği unutulmamalıdır.  
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Bu bölümde inşaat üretiminin yapıldığı geçici fabrika olarak adlandırılan şantiyeler 

ve onların işleyişinde kilit konumdaki yönetici personelin üstlendiği görev ve 

sorumluluklar ele alınmıştır. Bir sonraki bölümde, inşaat sektörünün genel özellikleri 

ile birlikte inşaatın insanla olan karşılıklı ilişkisi irdelenmektedir. 
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3.  İNŞAATI GERÇEKLEŞTİREN TEMEL UNSUR: İNSAN 

3.1 İnşaat Sektörü 

İnşaat sektörü, ulusal gelire olan hem doğrudan hem dolaylı katkısı, istihdama olan 

olumlu etkisi ve etkilediği iş kolları düşünüldüğünde lokomotif diye tabir 

edebileceğimiz bir sektördür. Diğer sektörleri ve nihayetinde tüm ülke ekonomisini 

etkileyen ana sektörlerden biridir.  TÜSİAD’ın tanımlamasına göre “İnşaat Taahhüt 

Sektörü” her türlü bina inşaatı ile yol, köprü, baraj, boru hattı gibi altyapı projelerine 

rafineri ve endüstriyel tesis inşaatlarına kadar geniş bir faaliyet yelpazesine sahiptir. 

İngiltere’de yapılan araştırmalar göstermiştir ki, inşaat sektörü gelişmiş bir ülkenin 

Gayri Safi Milli Hasılasının %8 ila 10’unu tek başına oluşturmaktadır (McGeorge, 

D., Palmer, A., 2002). Bu rakam şekil 3.1’de görüldüğü üzere, ülkemizde %6 

olmaktadır. 

Sektörlere Göre GSYH Dağılımı (2008)

tarım
9%

ticaret
13%

diğer
30%

inşaat
6%

sanayi
27%

ulaştırma ve 
haberleşme

15%  

Şekil 3.1 : Sektörlere göre GSYH dağılımı (TÜİK) 
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3.1.1 Türkiye’de İnşaat Sektörü  

Nüfusun daha genç ve hareketli olduğu kentleşmenin hızlı ve plansız yaşandığı 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, bu rakamların daha baskın olduğu açıktır. 

Üretim aşamasındaki emek yoğun faaliyet ve ağırlıklı olarak doğrudan işgücünün 

eğitim olanaklarından faydalanamamış olması sebebiyle, istihdam açısından da inşaat 

sektörünün önemi büyüktür. Özellikle altyapı yatırımlarının büyük sermaye ve iş 

gücü gerektirmesi dolayısıyla devlet tarafından planlandığı ve uygulandığı 

düşünüldüğünde, siyasi iktidarın öncelikli önem verdiği bir iş kolu olmuştur.  

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin politika olarak belirlediği ülkeyi demir ağlarla örme 

fikri, inşaat sektörünü ve taahhüt şirketlerini geliştirmiştir. İlk başta küçük ve orta 

ölçekli başlayan yerli firmaların gelişimi 1950’li yıllardan sonra çok partili sistem ile 

beraber uygulanan bayındırlık ve kalkınma projeleri ile birlikte Türk Müteahhitleri 

öncü roller üstlenmiştir. Yabancı şirketlerle beraber gerçekleştirilen yol, köprü, baraj, 

havalimanı, gibi ileri yapım teknolojileri gerektiren inşaatlar, Türk firmalarına hatırı 

sayılır bir bilgi ve teknoloji birikimi kazandırmış, yurt dışında işler üstlenilmesinde 

önemli rol oynamıştır. Burada 1970’lerdeki büyük projeleri ve 1974 Kıbrıs Barış 

Harekatı sonrasında yaşanan uluslar arası ambargonun etkilerini bir kilometre taşı 

olarak belirtmeliyiz. Ambargo ile beraber ülke, kendi öz kaynaklarına zorunlu bir 

dönüş yaşamış yaşanan kaynak sıkıntısı ve yurt dışı iş olanakları Türk yüklenicilerine 

kapılarını sonuna kadar açan Libya ile aşılmıştır. İşte bu dönemde, Türk inşaat 

sektöründe kalite kavramının oluşması ve şirketlerin kurumsallaşması yolunda büyük 

adımlar atılmıştır. Takip eden yıllarda Orta Doğu pazarında önce batılı şirketlerin alt 

yüklenicisi pozisyonunda başlayan işler daha sonra ortaklık ve ana yüklenicilik 

düzeyine kadar ulaşmıştır. Doğu bloğunun dağılması ile beraber oluşan yeni 

pazarlarda Türk şirketleri yurtdışı birikimlerini çok iyi değerlendirmiş, iş yelpazesini 

Çin Denizi’nden Afrika’nın en batısına kadar genişletmiştir. 

Ülkemizde yaşanan 2001 krizinde yurt dışı yüklenicilik hizmetleri, hem döviz girişi 

hem de istihdam sağlaması açısından ekonominin can simidi olmuştur. Türk 

Müteahhitlik Sektörü’nün 2008 sonu itibariyle, 4 kıtada, 70 ülkede gerçekleştirdiği 

proje sayısı 5 bine, uluslararası iş hacmi ise 130 milyar dolara ulaştı.  
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Türkiye, uluslararası müteahhitlik liginde yer alan 23 firma ile Çin ve AB’den sonra 

üçüncü sıraya oturdu. Başka bir deyişle, “Dünyanın En Büyük 225 Uluslararası 

Müteahhidi” listesinin yüzde 10’u Türk firmalarında oluşmaktadır (Türkiye 

Müteahhitler Birliği, 2009).  

Yüklenici firmalar, yıllar içinde yurtdışında edindikleri saygınlık ve bilinirlikleri ile 

hem yurt dışında hem yurt içinde yatırımcı konuma gelmiştir. Bu durum, ülkemizin 

iktisadi ve siyasi uluslar arası platformda elini güçlendirmekte yeni bağlantıları ve 

yatırımları beraberinde getirmektedir. 

Etkilediği 200’den fazla yan iş kolu, tüm ekonomik faaliyetlerin %40’ı ve istihdama 

doğrudan etkisi ile inşaat sektörü, ulusal ekonominin hem lokomotif hem de 

istihdama katkısı sebebiyle sünger diye anılan en önemli iş kolu olmaya devam 

etmektedir (YEM, 2008). Çizelge 3.1’de açıkça görüldüğü üzere inşaat sektörü 

ekonominin aynası özelliği olan bir sektördür. Ekonomide yaşanan olumlu ya da 

olumsuz tüm gelişmeler ilk önce ve kesin bir şekilde inşaat sektörü tarafından 

tecrübe edilmektedir. 

Çizelge 3.1 : İnşaat Sektörü ile GSYH’nın Karşılaştırmalı Değişim Oranları (%) 

(TÜİK) 

Yıl İnşaat Sektörü GSYH 

1999 -3,1 -3,4 

2000 4,9 6,8 

2001 -17,4 -5,7 

2002 13,9 6,2 

2003 7,8 5,3 

2004 14,1 9,4 

2005 9,3 8,4 

2006 18,5 6,9 

2007 5,7 4,6 
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3.1.2 İnşaat Sektörünün Genel Özellikleri 

İnşaat Sektöründe üretim diğer imalat ve hizmet sektörlerinden farklılıklar gösterir. 

İnşaat sektörünün kendine has özelliklerinin sonucu olarak alıcılar genellikle ortaya 

çıkan üründen maliyet, kalite, süre ve iş güvenliği yönünden mutlu olmazlar (Egan, 

J., 1998). 

İnşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran başlıca özellikler: 

•Ürünün toprağa bağlı olması: Her ne inşa ediliyorsa isnat edeceği zemin 

koşullarından bağımsız düşünülemez. İnşa edilecek ürün ister liman gibi bir 

deniz yapısı olsun, ister bir boru hattı mutlaka bir yüzeye isnat etmelidir. Bu 

da zemin yapısı, çevre, deprem olasılığı gibi son derece karışık ve disiplinler 

arası sorunları beraberinde getirir. 

•Ürünün büyüklüğü: İnşa edilecek yapı tipi ne olursa olsun diğer imalat 

sektörleriyle karşılaştırıldığında hem kütle hem de maliyet olarak çok daha 

baskın özellikler gösterir. Bir insanın çoğu kez bir ev almak için hayatı 

boyunca çalışması gerektiğinden hareketle büyüklüğü çok rahat anlaşılabilir. 

Daha büyük ve karmaşık projeler içinse devasa özel sektör ya da kamu 

kaynakları gerekmekte geri dönüşü olmayan çevresel etkilere yol 

açılabilmektedir. 

•Uzun ömürlü olması: Bir yapı en kısa ihtimalle bir insan ömrü süresince faaliyet 

göstermek üzere inşa edilir. Kullanım ömrü yüzyılları bulan büyük mabetler, 

köprüler, barajlar düşünüldüğünde en kalıcı eserler inşaat sektörü tarafından 

üretilmektedir. 

•Ürünün tekliği: Her yapı kendine özeldir. Aynı binayı bir başka yerde dahi inşa 

etseniz zemin ve çevre koşulları değişeceğinden karşılaşacağınız zorluklar 

farklılık arz edecektir. Kaldı ki, mühendislik yapıları olan yol, köprü, baraj 

gibi yapılar zeminin, inşa edildikleri zamanın, çevrenin, ihtiyaçların ve 

tekniğin değişik olması sebebiyle birbirlerinden çok büyük farklılıklar 

gösterirler.  
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•Üretimin hava koşullarına maruz olması: Diğer imalat sektörlerinden farklı 

olarak inşaat sektöründe üretim dışarıda açık havada gerçekleştirildiğinden 

iklim ve hava koşulları doğrudan etki eder. Bu da, özellikle projelerin 

planlanandan daha uzun ve maliyetli olmasına sonuçta müşteri 

memnuniyetsizliğine neden olur. 

•İş kalemlerinin çokluğu: İnşaat projeleri çok çeşitli imalat kalemlerini 

içerdiklerinden bunların birbiri ile koordineli ve sıralı çalışmasının 

sağlanması gerekmektedir. Çok çeşitli teknik bilgi ve beceri gerektiren bu 

işleri yapacak insanların yönetimi başlı başına zorluklar içermektedir. 

•Üretimin süreksizliği: Bir proje bittikten sonra çoğunlukla o işi yapan iş gücü 

dağılmakta kazanılan tecrübe ve verimlilik devam ettirilememektedir (Bower, 

D., 2003). 

•Üretim süresinin uzunluğu: Bir inşaat projesinin süresi yıllar ile ifade edilmekte 

bu süre içerisinde çevre koşulları ve mal sahibinin ihtiyaçları 

değişebilmektedir.  

•Proje değişiklikleri: Proje değişiklikleri inşa süresinde yüklenicinin ek süre ve 

maliyet taleplerine yol açmakta proje başarısını olumsuz etkilemektedir. 

3.1.3 İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar 

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, diğer sektörlerde faaliyet gösteren 

firmalardan pek çok konuda ayrılmaktadır. Yukarıda sözü edilen sektör özellikleri, 

sektörde faaliyet gösteren firmaların hem yapısal hem de işleyiş olarak 

farklılaşmasına sebep olmaktadır.  

Proje bazlı olarak inşaatı gerçekleştirecek firmaların, insanların bir araya gelmeleri 

ve sonrasında dağılmaları sektörü dinamik kılmaktadır. Sektöre girmek için sermaye 

yatırımı gerekmemesi ve her büyüklükte firmanın kendine yer bulabilmesi sektöre 

giriş ve çıkışları çok kolaylaştırmakla birlikte, faaliyet gösteren firma sayısının da 

piyasanın ihtiyaçlarından fazla olmasına yol açmaktadır. Sadece bir tek proje için 

kurulan ve sonrasında kapanan firmalara rastlanmaktadır. İngiltere’de tüm kayıtlı 

şirketlerin %50’si inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir,  iş gücü 

düşünüldüğünde ise, İngiltere’de toplam istihdamın %6,4’ünü teşkil etmektedir 

(Bower, D., 2003). Sektördeki küçük ve orta ölçekli şirketlerin toplam içindeki payı 
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%95’tir. Sadece bu veriler bile inşaat sektörünün diğer sektör firmalarından farklılık 

gösterdiğini ispatlamaktadır. Ülkemizde ise bu rakamlara net bir şekilde ulaşmak 

firmaların tescil isimlerinde bahsedilen faaliyet konularının birden fazla olması 

nedeniyle pek mümkün olmamaktadır. Örneğin, asıl olarak inşaat sektöründe faaliyet 

gösteren pek çok firma ismi inşaat, sanayi ve ticaret olarak geçmektedir.  

Pek çok sektörde üretimi çeşitli pazar araştırmaları ve piyasa ihtiyaçları göz önünde 

bulundurarak önceden yapabilir, satış öncesi stoklama gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, 

inşaat sektöründe önce talep ortaya çıkar ve müşteri ile anlaşma gerçekleştikten sonra 

üretim başlar. Üretim süresinin aylara ve çoğu defa yıllara sari olması, bu süre 

boyunca müşterinin değişen zaman ve çevre koşullarına paralel talep değişiklikleri, 

ödeme şekillerinin dilimler halinde çeşitlilik göstermesi, inşaat üretimini karışık ve 

çatışmaya açık hale getiren başlıca etkenlerdir.  

İnşaat sektörünün proje bazlı olarak üretim yapması firmaları gerek kadro gerekse 

organizasyon olarak esnek olmaya zorlamaktadır. İnşaat üretimin şantiye adı verilen 

geçici fabrikalarda yapılması ve iş teslim edildikten sonra üretimi gerçekleştiren 

insan ekipman ve malzemenin üretimin yapıldığı yerden uzaklaştırılması gerekliliği 

inşaat şirketlerinin zorunlu olarak hareketli ve esnek yapılanmasına yol açmıştır. İş 

tamamlandıktan sonra deneyim kazanmış yöneticilerin, birbirine uyum sağlamış iş 

gücünün ve satın alımı yapılmış ekipman ve malzemenin elde tutulabilmesi ve atıl 

durumda kalmaması ancak yeni projelerin yüklenilmesine bağladır. Yeni işler 

alınması firmanın devamı için esastır. Bu itici güç, birçok firmayı yeni işleri takip 

etmek ve üstlenilmesini sağlamak amacıyla teklif hazırlama konusunda uzmanlaşmış 

bir birim oluşturmaya itmiştir. Söz konusu birimin olmadığı firmalarda, firma 

sahipleri bizzat yeni iş takibini gerçekleştirmektedir. 

3.2 İnşaat Sektöründe İnsan 

İnşaat üretiminin gerçekleştirme sebebi insan ve insanın ihtiyaçlarıdır. İnsanın 

ihtiyaçları ilk çağlardan günümüze kadar her türlü üretim faaliyetinin belirleyicisi 

olmuştur. Tarım toplumlarında yeme içme, barınma ve güvenlik olarak başlayan 

temel ihtiyaçlar, sanayi toplumuyla beraber çeşitlenmeye ve karmaşıklaşmaya 

başlamıştır. Bunun inşaat üretimine yansıması ise basit ve tek amaçlı konut, 

ibadethane, kale, su kemeri, köprü gibi yapıların yapılış amaçlarının çeşitlenmesi ve 

boyutlarının büyümesi olmuştur.  
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Değişen çevre, iktisadi ilişkiler, ilerleyen teknoloji ve yapım teknikleri, artan 

kentleşme ve büyüyen şehirler hem yeni inşaat projelerine çok büyük etki etmiş hem 

de önceden tamamlanmış projelerin dönüşüme uğramasına sebep olmuştur. İnsanın 

ihtiyaçlarına cevap vermeyen projelerin tamamlansalar bile kullanışlı olmayacağı ve 

başarısız olarak yok olacakları muhakkaktır. Günümüzde önceki yüzyıllardan kalma 

birçok yapının değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirildiği 

görülmektedir. Osmanlı döneminde kışla olarak inşa edilen İstanbul Teknik 

Üniversitesi Taşkışla Binası bugün Mimarlık Fakültesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. 

Eski Galata Köprüsü ise bugün Balat’ta yüzer durumda rekreasyon alanının bir 

parçası durumundadır. Karaköy’de liman tesislerinin bir parçası antrepo olarak 

kullanılmakta iken bugün İstanbul Modern tabelası altında önemli bir kültür 

ihtiyacına hizmet vermektedir. Harabe halinde duran İzmir Alsancak’taki tarihi hava 

gazı fabrikası kültür merkezine dönüştürülerek şehrin kullanımına yeniden 

kazandırılmıştır. Londra’da Thames Nehri’nin kenarındaki elektrik üretim santrali 

bugün şehrin en büyük sanat merkezlerinden Tate Modern olarak hizmet 

vermektedir. Ülkemizden ve dünyadan bu örnekler yapıların değişen çevre ve 

ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet amaçlarının değiştiğine ve inşa edildikleri 

dönemlerin ötesine geçecek kadar uzun ömürlü olduklarının kanıtıdır.  

İlerleyen teknoloji ve çeşitli disiplinlerin bir araya gelmesi ile beraber yeni 

tasarımlara imkan tanınmış inşaat projeleri son derece karmaşık birçok uzman ekibin 

beraber ve uyum içerisinde bir program dahilinde çalışmasını zorunlu kılan projelere 

dönüşmüştür.  

3.2.1 İnşaat Sektöründe Rol Alanlar 

Günümüz inşaat sürecinde taraflar görev, yetki, sorumluluk ve projeye katılım 

şekillerine göre belirlenmiş çeşitli gruplardan oluşmaktadır. 

Proje Katılımcıları: (PMI,1996 ve Yaman, H., 2002) 

1.Mal Sahipleri: Proje sonucu oraya çıkacak olan nihai ürünü satın alan, ürünün 

talebini gerçekleştiren, doğrudan ya da dolaylı ihtiyaç sahibi kişi ya da 

kurumdur. Mal sahibi kamu ya da özel sektör olabilir. Proje tasarım 

aşamasından uygulamanın sonuna kadar müşteri ya da mal sahibinin istekleri, 

ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Projenin en büyük yönetim sorumluluğu 

tüm ürünün parametrelerini belirleyen, işin uygulamasının önünü açacak 
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kararları alan ve maddi konuları güvence altına alan müşteridedir (Bower, D., 

2003).  

Mal sahibinin kamu olması durumunda para, vergi mükellefleri adına 

harcama yapan kamu kuruluşları tarafından, genel bütçe veya yerel olanaklar 

kullanılarak sağlanır. Kamunun mal sahibi olduğu projelerde önceden belirli 

yöntemler tüm kamu kurumları tarafından titizlikle uygulanır. Özel sektörün 

mal sahibi olduğu durumlar ise, bireysel müşterinin tek bir ev sahibi olmak 

istemesinden proje geliştirici profesyonel firmaların büyük çaplı yatırımlarına 

kadar çeşitlilik gösterir.   

Müşteri her şeyden önce ana üç bileşene, süre, maliyet ve kalite, mutlak 

olarak karar vermelidir. Proje ilerledikten sonra bu bileşenlerin birinde 

iyileştirme yapmak ancak bir diğer bileşenden kısıntıya gitmekle mümkün 

olmaktadır (Bower, D.,2003). Müşterinin proje ilerledikçe ortaya çıkan 

değişiklik istekleri veya yapım ile ilgili proje tasarım aşamasında 

öngörülemeyen çatışmalar işin gecikmesine ve bazı durumlarda durmasına 

yol açmaktadır. Bunlara ek olarak her yeni proje değişikliği yüklenicinin süre 

uzatımı, ilave fiyat artırımı gibi hak taleplerini doğurmaktadır. Hak talepleri 

oluştuğunda müşteri ve yüklenici ilişkileri zedelenmekte, projeler belirli 

bütçelerini aşmakta ve bu da yatırımcıların paralarını başka yerlerde 

değerlendirmeye iterek inşaat sektörüne zarar vermektedir (Bower, D., 2003).  

Yapılan imalatın değiştirilmesi birçok durumda yıkıp yeniden yapmayı 

gerektirmekte bu kaynak israfına yol açtığı gibi süre ve çalışan motivasyonu 

konusunda da önemli sorunlar yaratmaktadır. İşçisinden, mühendisine kimse 

özenerek yaptığı işin yıkılmasından memnuniyet duymaz. Yüklenici ile 

sözleşme imzalandıktan sonra yapılan tasarım değişikliklerinin tüm proje 

maliyetini %5,1 ila 7,6 oranında arttırmaktadır (Cox, J.P., 1999). 

2.Tasarım Profesyonelleri: Mal sahibinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

hayata geçirilecek projenin, tasarım aşamasında görev alan mimar ve inşaat 

mühendisleri başta olmak üzere, iç mimar, peyzaj mimarı, elektrik mühendisi 

ve makine mühendisi gibi tüm uzman ekiplerin genel tanımıdır. Elbette 

unutulmamalıdır ki binanın müşterinin beklentileri, ihtiyaçları ve bütçesi 

doğrultusunda tasarlayıcısı, sınırlarının belirleyicisi mimardır. Çoğunlukla, 
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yüklenici ve proje teslim sürecinin belirlenmesinde ana aktör mimardır. Tüm 

inşaat sürecinde işverenin temsilcisi yine mimar olmaktadır. İnşa edilecek 

yapının nihai maliyeti mimarın mal sahibine karşı en büyük 

sorumluluklarındandır. Binayı bütçe dahilinde tasarlamak bu sorumluluğu 

gerçekleştirmede yeterli değildir. Mimar neredeyse bütün projelerin ortak 

özelliği olan değişiklikleri, proje revizyonlarının takip etmelidir (Foster, N., 

1967). 

3.Yapım İşi ile İlgili Profesyoneller: Bir işin yapılmasını üzerine alan kişi ya da 

firmaya yüklenici denir. İnşaat işinin fiziki gerçekleşmesini sağlayan, inşaat 

sürecinin aksamadan sürebilmesi ve başarısından doğrudan sorumlu olan 

yüklenici veya onun proje için atamış olduğu yöneticidir. Projeye dolaylı ya 

da doğrudan dahil olan her türlü tarafın bir biriyle uyum içerisinde çalışarak 

inşaat yapım sürecinin aksamadan zamanında, istenilen kalitede ve bütçede 

sonra ermesinden proje yöneticisi sorumludur. Projenin uygulama kısmından 

sorumlu, proje dahil olma zamanına ve konuma bağlı olarak gerektiğinde 

tasarım sürecine de dahil olan, projenin yapılabilirliğinden başlayarak her 

türlü yapım yöntem ve evresinin yönetiminden ürünün müşteriye teslimine 

kadar sorumlu olan yine yüklenicidir. Yüklenicinin projeye daha tasarım 

aşamasında iken katılması ile inşa edilebilirlik ve değer mühendisliği 

konularında katkıları sonucu hem maliyet hem de yapım süresi azalmaktadır 

(Bresnen, M. and Marshall, N., 2000). 

Artan teknolojik kullanımın getirdiği uzmanlaşma yanında modern hayatın 

bir parçası olan birçok aktiviteyi düzenleyen, kontrol eden kamu kurum ve 

kuruluşları ile olan resmi yazışma, anlaşma ve işi takip edecek, hukuka 

uygunluğunu gözetecek ve ürünün ortaya çıkması için belirli takvim 

paralelinde gereken zamanlarda sonuçlandıracak kişidir. 

4.Katılımcı Kuruluşlar: Personeli projeye doğrudan hizmet sağlayan 

kuruluşlardır. Uzmanlık gerektiren yapı üretimi yan kollarla birlikte altmıştan 

fazla sektöre iş imkanı açmaktadır. Yemek sağlayıcısından servis araçlarına, 

iş güvenliği malzeme ekipmanından inşaat malzemesi tedarikçilerine, 

uygulayıcı ekiplerden, danışmanlık hizmeti veren profesyonellere kadar 

yapım sürecine katkısı olan birçok kişi kurum ve kuruluş mevcuttur.  
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5.Sponsor: Projenin her türlü maddi kaynağını sağlayan kuruluştur. Mal sahibinin 

ana görevlerinden biri sponsorla ilişkileri düzenlemek ve ödemelerin inşaat 

süresince önceden belirli takvimde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İnşaat 

ilerlemesinin istenilen takvimde gerçekleşmesi en fazla sözleşmelerle 

belirlenmiş nakit akış programa sadık kalınabilmesine bağlıdır. Bazı 

durumlarda mal sahibinin kendisi bu sponsorluk görevini bizzat üstlenebilir. 

Tarafların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, birbirlerine karşı sorumluluk 

ve yükümlülükleri “Proje Yapım ve Yönetimi”nin uzmanlık alanıdır. Projenin 

yapısına, tarafların kendilerine özel durum ve şartlarına göre değişik proje teslim 

sistemleri verimi arttırmada kilit rol oynar. Başarılı bir proje teslim sisteminin 

uygulanması ile projeler tek başlarına düşünüldüğünde %2 ila %10 birbiri ardına 

devam eden projeler göz önüne alındığında ise %30’a varan maliyet tasarrufları 

sağlanabilir (Bennett, J. and Jayes, S., 1995). 

3.2.2  İnşaat Sektöründe Çalışanlar 

İnşaat üretimi teknolojideki ilerlemelere paralel olarak çalışanlardan beklenilen 

özelliklerin değişmesine rağmen hala emek yoğun bir sektördür. Üretimin 

gerçekleştirilme nedeni olan insanın istek ve ihtiyaçları aynı zamanda üretim 

sürecinin de en belirleyici unsuru olmaktadır. İnsanların oluşturdukları sistemler, 

yine insanlar tarafından temsil edilen tarafların birbirine bağımlı çalışması ile yine 

insanları istihdam ederek üretimi gerçekleştirirler. Çalışanlar yönetici ya da düz işçi 

hangi kademede olurlarsa olsunlar çalışma koşulları, çalışma motivasyonu ve 

birbirleriyle ilişkileri düşünüldüğünde diğer sektör çalışanlarından ayrılırlar. İşçiler 

ve saha çalışanları için çalışma ortamının riskler içermesi, çalışanların ağır ve 

tehlikeli işler için uygun olmalarını gerektirirken, yönetici konumundakiler için 

alınması gereken kararların çokluğu ve ivediliği, zaman darlığı, belirli bütçe 

sınırlamaları çalışma hayatında yoğun bir baskı yaşamalarına yol açmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen farklı katılımcı gruplarına dahil olan çalışanların birbirleriyle 

çatışmaları ve aynı tarafta yer alan personelin takım halinde çalışmasında ortaya 

çıkabilecek insan ilişkileri kaynaklı sorunlar, hem çalışanlar için çok yıpratıcı 

olmakta hem de projenin zamanında, istenilen kalitede ve bütçede bitirilmesi için 

önemli engel teşkil etmektedir. 
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Yapılacak inşaatın büyüklüğüne göre organizasyon her proje için yeniden 

şekillendiğinden konumlar ve sorumluluklar her projede değişmekte; bu durum 

çalışanlar için bir projeden diğerine hızlı yükselme olanakları sağladığı gibi, bir 

projenin organizasyon yapısında yüksek bir yönetici konumundan olan bir çalışan 

için hep benzer yüksek konumlarda çalışma beklentisi ve baskısı yaratmaktadır. 

Farklı projelerde benzer sıfatlarla çalışan personelin yaptıkları işler ve sorumlulukları 

birbirinden çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir.  

Güç ve mevki çatışmaları tarafların birbirine tartışmalı üstünlük kurmak istedikleri 

durumlarda özellikle prestiji daha düşük seviyede olanlarla daha yüksek seviyede 

olanlar arasında yaşanabilir (Daft, L.R., 2005). Bir inşaat projesinde kartvizitinde 

yönetici yazan insanların çokluğu görev ve sorumluluklarının ve birbirleriyle 

ilişkilerinin baştan çok iyi düzenlenmesi gerekliliğini beraberinde getirir. 

İnşaat sektöründeki bütün farklı taraflara ve onların çalışanlarına ek olarak, bir de 

aynı yüklenici firma içerisinde şantiye personeli, genel merkez personeli ayrımı 

mevcuttur. Var olma nedeni inşaat üretimi olan inşaat şirketleri bu üretimi şantiye adı 

verilen geçici fabrikalarda gerçekleştirirler. Söz konusu fabrikalar, üstlenilen o iş için 

oluşturulur ve çalışanlar proje odaklı olarak istihdam edilir. Şantiye yapılanmasından 

bağımsız olarak şirketin istihdam ettiği sabit genel merkez çalışanları vardır. Şirketin 

büyüme ve küçülme durumu hariç yüklenilen ve tamamlanılan işten bağımsız olarak 

genel merkezde istihdam edilirler. Çalışma koşulları, işe yaklaşımları inşaat 

sektöründen çok diğer üretim sektörleri çalışanları ile benzeşen genel merkez 

personeli ile cephe savaşı veren şantiye personeli arasında farklar olması doğaldır.   

3.2.3 İnşaat Sektöründe Kilit Personel 

Her kitabın bir kahramanı olduğu gibi, inşaat üretiminin de başarıyla 

sonuçlanabilmesi için her projenin, tecrübesiyle, bilgi birikimiyle, çalışma prensipleri 

ile en farklı kişilikte insanları bir araya getirebilme özellikleri ile diğer çalışanlardan 

farklılaşan kahramanları vardır. Kilit çalışanlar üstlendikleri işin kalitesine, süresine, 

maliyetine ve hatta gerçekleştirilmesine doğrudan etki etmektedir. Süreçten 

çıkarılmaları durumunda, içinde bulundukları yapının organizasyonu ne kadar 

kurumsal özellik gösterirse göstersin mutlaka projenin başarısı tehlikeye girer ve 

mensubu oldukları firma zarar görür.   
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İnşaat sürecine katılan tüm tarafların memnuniyeti ve işe devamlılığı sağlanmalıdır. 

Hedefler her zaman için müşterinin öngörülebilir maliyet, kalite ve süre için 

beklediği performans beklentilerine cevap verecek şekilde belirlenmelidir (Egan, J., 

1998). Müşterinin beklentilerini karşılamayan hedeflerin yakalanması kendi içinde 

ne kadar büyük bir mücadele ve başarı içerir ise içersin projenin bütünü için bir 

anlam taşımaz. Hatta harekete geçirdiği kaynakların yanlış yönde yoğunlaşması 

yönünden bir israf olarak kabul edilir.  

İnşaat üretimin daha başlangıcından itibaren tüm katılımcı tarafların üzerinde 

uzlaşacakları ve yazılı hale getirecekleri inşaat süreçleri ve birbirleri ile ilişkiler, 

projenin ilerleyiş ve başarıya ulaşmasında anahtar rol oynar. Süreçler doğru 

planlanmadan harekete geçilir ise, şirketlerin bir kaos ve iç çatışma sarmalına 

sürüklenecekleri aşikardır (Hammer, M., 2001). Kullanılan kaynakların büyüklüğü 

ve yapılan imalatın geri dönüştürülemez özellikte oluşu, planlamanın önemini öne 

çıkarır.  

İnşaat sürecine katılan tüm unsurların planlaması birlikte yapılmalıdır. Projeye dahil 

olan tüm taraflar yapılan planlardan haberdar edilmeli uymaları sağlanmalıdır. 

Malzeme, işgücü, makine ekipman hepsi planlandığı gibi sahada üretime hazır 

olabilir. Ancak, uygulama projeleri zamanında gelmedi ise, sahadaki yöneticinin 

yapabileceği fazla bir şey yoktur. O yüzden tüm süreç, katılımcıların uyum içerisinde 

çalışacakları şekilde düzenlenmeli, hiçbir tarafın diğerinin işini aksatmaması 

sağlanmalıdır.  

İnşaat yönetimi içerik olarak, yönetim uzmanlık alanlarının tüm özelliklerini 

barındırmaktadır. Geçmişten günümüze geliştirilen tüm yönetim yaklaşımları inşaat 

yönetimi ve yöneticileri içinde geçerlidir. Yönetim denilince iki temel yaklaşım 

ortaya çıkmaktadır. Klasik yönetim, işlerin diğer insanlar tarafından yapılmasını 

sağlamak, modern yönetim ise gerekli görülen işlerde onlara yardımcı olmaktır 

(Fagiano, D., 1997). Çalışanların bilgi, beceri ve kapasitelerine göre görev ve 

sorumlulukları paylaştırılmalı, inşaat üretiminin tüm aşamalarında kontrol edilmeleri 

ve gerektiğinde yardım alabilmeleri sağlanmalıdır. İnşaat üretimini gerçekleştiren 

ana unsurun insan olduğu ve onun son derece karmaşık yapısının ve ihtiyaçlarının 

önemi üretimin hiçbir aşamasında göz ardı edilmemelidir. İnsanların yaptıkları işten 

ve karşılığında elde ettikleri çıktıdan keyif almaları sağlanmalıdır.  
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Herkesin sahip olduğu yaş, eğitim, tecrübeler, yaşanmışlıklardan kaynaklı farklı 

kişisel yaklaşımları olabilir. İnşaat sektöründe çalışmalarında etkili olan faktörler 

değişkenlik gösterebilir. Kimisi için para, kimisi için ise daha iyi bir konuma 

yükselme hedefi belirleyici olabilir. Kişinin inşaat sektöründe çalışma amacı ve 

kişisel beklentileri ne olursa olsun, herkesin büyük bir ekibin parçası oldukları 

gerçeğinden haberdar olmaları sağlanmalıdır. Başarılı ekipler iki zıtlık arasında 

denge kuran ekiplerdir. Kişisel gereksinimler ve ekip gereksinmeleri. Bir taraftan 

kişiler istenen sonuca ulaşmak için kendi yetenek ve fikirlerini ön plana çıkarmaya 

çalışırken, diğer yanda projenin selameti rol oynar ve bireyleri dizginleyerek bir ekip 

olarak hareket etmeye iter (Thomsett, M., 1996). Bütün farklılıkların bir potada 

eritilip aynı amaç için hareket edecek bir bütünün oluşturulmasında ve 

yönlendirilmesinde kilit yöneticiler büyük rol oynar.  

İnsan kaynakları bir firmanın gelecekteki işleri yüklenmedeki en büyük güvencesi ve 

itici gücüdür. Yoğun emeklerle ve çeşitli maliyetlerin ödenmesi ile firma prensipleri 

ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirilen çalışanlarını kaybetmeme arzusu firmaları yeni 

işler alma yönünde teşvik eder. Bunun yanında, olası işler için her zaman firmanın 

potansiyel çalışanları gözüyle değerlendirebileceği bir personel havuzu bulunmalıdır. 

Eğitim, ücret, maaş ve yan ödemeler yönetimi, başarı değerlendirme, sağlık ve 

koruma, personel araştırması gibi konular, yönetimin işlevleri arasındadır  (Ellbirt, 

H., 1956). 

Ülkemizde inşaat sektörünün koşulları gereği, yukarıda bahsedilen tüm hususların 

yönetilmesinde firmaların bünyelerinde barındırdıkları kilit konumdaki yönetici 

personeline karşı yaklaşımları özel bir incelemenin konusu olmayı hak etmektedir. 

Bir sonraki bölümde, ülkemizde faaliyet göstermekte olan küçük ve orta ölçekli 

yüklenici inşaat firmalarının kilit personel yönetiminde ne tür yaklaşımlar 

gösterdiklerini irdelemeyi amaçlayan bir alan çalışması ve söz konusu alan 

çalışmasına ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. 
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4.  ORTA ÖLÇEKLİ YÜKLENİCİ ŞİRKETLERDE KİLİT PERSONEL 

YÖNETİMİ ALAN ÇALIŞMASI 

4.1 Araştırmanın Amacı 

İnşaat sektörü kendine has özellikleri sonucu küçük ve orta boy işletmelerin ağırlıkta 

olduğu emek yoğun bir sektördür. Tutucu olarak nitelenen firmaların zorunlu 

olmadıkça eski usul iş yapış yöntemlerini değiştirmediği düşünülmektedir. Bu 

çalışma kapsamında, ülkemizde faaliyet göstermekte olan orta ölçekli yüklenici 

firmalarda kilit personel yönetimi ile ilgili temel konuların bir alan çalışması ile 

incelenmesi amaçlanmıştır. Alan araştırmasında üzerinde durulan başlıca konular 

şunlardır: 

•Firmaların yapısı, yeni teknik ve yönetici personeli işe alım sürecindeki 

tercihleri ve yaklaşımları, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimleri için 

eğitim faaliyetlerine verdikleri önem, personel çıkarırken belirleyici olan 

etkenler ve nihayet araştırmanın ana konusu olan,  bünyelerinde 

barındırdıkları ve firmanın var olmasını sağlayan kilit personel ile ilgili 

konuların ayrıntılı olarak irdelenmesi planlanmıştır. 

•Firmaların yapısının aile firması olma özelliği gösterdiği düşünülmüş, teknik ve 

yönetici personel seçim ve iş başına getiriş yöntemleri sorgulanmıştır. 

•Firmaların personeli ile ilgili konulara yaklaşımlarında, özellikle firma ortağı 

yöneticiler ile ücretli profesyonel yönetici konumundaki çalışanların 

gösterebileceği yaklaşım farkı dikkate alınmıştır. 

•Firmaların ciro ve çalışan sayısı büyüklükleri ile personel yönetiminde 

gösterdikleri yaklaşımların karşılaştırmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. 

Firmaların büyüyüp kurumsallaştıkça kilit personeline yaptıkları eğitim 

yatırımının ve sundukları olanakların artması beklenmektedir. 
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•Projeler üzerinden ilerleyen sektörde kilit konumdaki yönetici personel için 

maddi kazancın birincil öneme sahip olduğu düşünülmüş, alan araştırmasında 

bu hipotezi sınayan soruların katılımcıları ürkütmeden sorulması 

planlanmıştır. 

Firmaların üstlendikleri projelerde ve devamlılıklarının sağlanmasında önemli rol 

oynayan kilit konumdaki yönetici personelin iş başına geliş, eğitim, devamlılık ve 

firma içinde diğer çalışanlardan ayrı olarak sahip oldukları ayrıcalıklar üzerine 

sorular yöneltilerek, şirketlerin kilit konumdaki personeline yaklaşımlarını incelemek 

amaçlanmıştır. 

4.2 Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın amaçlarına uygun olarak yürütülebilmesi için bir anket yapılması 

planlanmıştır. Hipotezlerin sınanabilmesi adına beş bölümden oluşan bir anket 

hazırlanarak katılımcı firmaların firma ortakları veya üst düzey yöneticileriyle yüz 

yüze görüşerek sorulara yanıt alınmıştır. Önceden randevu alınarak ziyaret edilen 

firmalarda görüşmeler yapılırken, mümkün olduğunca sohbet yoluyla anket 

sorularına katılımcıların sorular sorulmadan yanıt vermesi sağlanmış; böylece sorgu 

veya sınav havasının verebileceği gerginliğin önüne geçilmeye çalışılmış, 

katılımcıların en açık şekilde gerçeği yansıtan yanıtları vermeleri teşvik edilmiştir.  

Çalışmanın araştırma soruları şunlardır: 

•Ülkemizde orta ölçekli inşaat şirketlerinin aile şirketi özelliklerine sahip olup 

olmadığı, 

•Devamlılığın sağlanmasının zor olduğu inşaat sektöründe, ücretin sektörde kilit 

konumda olan yöneticiler için belirleyici bir unsur olup olmadığı, 

•Orta ölçekli firmaların sektörün genel özellikleri ve piyasa koşulları nedeniyle 

kilit personeline kişisel ve mesleki gelişim için gerekli eğitimi verip 

veremedikleri, 

•İşletmelerde üstlendikleri görevler ve sorumluluklar ve sahip oldukları 

ayrıcalıklar ile bazı personelin diğerlerinden ayrılıp ayrılmadığı, sınanması 

hedeflenen araştırma sorularıdır. 
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4.2.1 Örneklemin Belirlenmesi 

Alan araştırmasının sınırları, Türkiye’de faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici 

firmalar olarak belirlenmiştir. Orta ölçekli kavramından kastedilen, son üç yıldaki 

ortalama ciro miktarının 1.000.000 ila 100.000.000 Türk Lirası arasında olmasıdır. 

Sonuçları etkilememesi açısından bu aralıkta ciro büyüklüğüne sahip olmayan 

firmalar kapsam dışında bırakılmıştır. Katılımcı bazı firmaların yurt dışında 

yüklenmiş oldukları projeler olabilmekle beraber, anket soruları cevaplandırırken 

Türkiye’de faaliyet gösteren iştirakleri düşünülerek cevaplamaları istenmiştir. 

İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde kurulmuş 35 adet firma ile görüşülmüş, önceden 

belirlenen ciro büyüklüğüne erişemeyen 2 şirketin anketi değerlendirmeye 

alınmamıştır; yine 1 şirketin ciro büyüklükleri üst sınırın üzerinde olduğu için 

değerlendirme dışı tutulmuş 32 firmanın cevapları üzerinden değerlendirme 

yapılmıştır. Araştırmanın gerçekleştiği 2009 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizde 

ve dünyada etkileri çok ağır hissedilen bir ekonomik kriz yaşanmakta olup 

katılımcılardan cevap verirken krizin etkilerini hariç tutarak cevap vermeleri 

istenmiştir. 

4.2.2 Anket Soruları 

Anket soruları tanımlayıcı, sınıflandırıcı ve derecelendirici çeşitli soru gruplarından 

oluşmaktadır. 5 Bölümden oluşan anket sorularının ilk bölümünde katılımcı ve 

firmayı tanımlayıcı sorular sorulmuştur. İkinci bölümde, firmanın teknik ve yönetici 

personel işe alım süreci irdelenmiş; üçüncü bölümde, teknik ve yönetici konumdaki 

personelin çalışma etkinlik değerlerinin takibi, meslek içi ve firma dışında eğitim 

alınmasının teşvik edilip edilmediği, eğitim politikasının amaçları irdelenmiştir. 

Dördüncü bölümde, teknik ve yönetici personelin şirketle yollarını ayırırken ne gibi 

koşulların etkili olduğu sorgulanmış hem çalışan beklentileri hem de şirketin 

personeline yaklaşımı incelenmiştir. Beşinci ve son bölümde ise, araştırmanın 

konusu olan firmalar için kilit konumdaki personel sayılarını, firma içindeki konum 

ve ayrıcalıklarını, mevcut konumlarına ne şekilde geldiklerini araştıran özel sorular 

sorulmuştur. Katılımcılara çalışmanın amacı açıkça anlatılmıştır. Cevapların gizli 

tutulacağı ve kesinlikle soruların bir sınav ya da firmanın derecelendirilmesi amacı 

taşımadığı belirtilmiştir. 
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4.2.3 İstatiksel Çözümlemeler 

Anket soruları hazırlanırken verilen cevaplara göre katılımcıların sınıflandırılması 

düşünülmüştür. Ankete katılan yöneticinin firma ortağı olup olmadığından firmanın 

kuruluş yapısına, firmanın ciro büyüklüğünden çalışan personel sayısına, faaliyet 

gösterdiği alanlardan yeni işe giriş yapacak teknik, yönetici personele ulaşma 

yöntemine kadar değişik sınıflara ayrılan katılımcıların, teknik ve yönetici 

personeline yaklaşımları, araştırmanın konusu kilit personelden ne anladıkları, bu 

personelini nasıl bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını irdeleyen ilişkilendirme 

yöntemleri kullanılmıştır. Microsoft Office programları olan Word, Excel ve Power 

Point grafik gösterimleri ve tabloların oluşturulması için tercih edilmiştir. 

Elde edilen sözel cevaplar kodlama yöntemiyle sayısal verilere dönüştürülmüş ve 

SPSS paket programına girilmiştir. Sıralama sorularında en önemliye en yüksek, en 

önemsize en düşük değer verilerek değerlendirme yapılmış, her maddenin tercih 

edilme düzeyi tüm firmaların verdikleri cevapların değerlendirilmesinden sonra 

kümülatif olarak hesaplanmış ve yüzdelerle ifadesi çubuk diyagram şeklinde 

gösterilmiştir. İşaretleme sorularında mevcut cevaplar 1, mevcut olmayanlar 0 

şeklinde kodlanarak sayısallaştırılmış, pasta değerleri olarak görselleştirilmiştir. 

Yüzde değer veya sayı belirtilmesi gereken sorularda ise, cevaplar çeşitli grup 

aralıklarında kümelenerek hangi kümelerde ne kadar yığılma olduğu saptanmış, yine 

pasta veya çubuk diyagram şeklinde görsel ve kolay anlaşılır hale getirilmesi 

sağlanmıştır. 

İstatiksel çözümle yöntemi olarak Mann-Whitnet U-Test kullanılmıştır. Bu yöntemde 

her değişken için bağımsız iki alt grup mevcuttur. Örnek olarak, firma ortağı 

konumunda olanlar ve ücretli çalışan konumunda olanlar verilebilir. Bu iki bağımsız 

grubun kilit personel yönetimi ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlardan elde edilen 

“U” ve “Z” değerleri ve “P” iki yönlü anlamlılık değerleri bulunmaktadır. U-Test 

sonucunda  

*** P≤0.001 
**   P≤0.01 
*     P≤0.05 

durumları araştırılmıştır. SPSS tarafından test sonucu “*” ile işaretlenen durumlarda 

bağımsız değişkenin irdelenen sorunun cevabında belirleyici rolü olduğu saptanmış 

ve ona göre değerlendirilmiştir. 
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4.3 Araştırmanın Bulguları 

34%

22%

22%

3%

19%

Ciro Büyüklüğü  

1-5 Milyon TL

6-10 Milyon TL

11-15 Milyon TL

16-20 Milyon TL

21 Milyon TL ve üzeri 

 

Şekil 4.1 : Son üç yılın ortalama ciro miktarları 

Araştırmaya konu olan örneklem belirlenirken orta ölçekli yüklenici firmalar hedef 

seçilmiş, bunun içinde son üç yıl göz önüne alınarak bulunan yıllık ortalama ciro 

miktarlarının, 1 ile 100 Milyon Türk Lirası arasında olmaları sınırı konulmuştur. 

Belirlenen sınırlar dahilinde kalan 32 firmanın ciro dağılımına bakıldığında Şekil 

4.1’de görüldüğü üzere, dengeli bir dağılım gözükmektedir. 16-20 Milyon TL 

arasında ciroya sahip olan firmaların azlığı ve 20 Milyon TL üzeri ciroya sahip 

firmaların sayıca azımsanmayacak miktarda oluşu, 15 Milyon TL’nın ülkemizde 

faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici firmalar için bir eşik olduğunu 

düşündürmektedir. 

50%

41%

6% 3%

Kuruluş Yapısı

Anonim Şirketler

Limited Şirketler

Adi Ortaklıklar

Kolektif Şirketler

 

Şekil 4.2 : Firma kuruluş yapıları 
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Şirketler kuruluş yapılarına göre sınıflandırılmış hali Şekil 4.2’de verilmektedir. 

İnşaat sektöründe cirolarına göre orta ölçekli kabul edebileceğimiz firmalarda 

anonim şirketlerin çoğunlukta olduğu gözükmektedir. Limited şirketler daha çok 

şahıs ve aile şirketi özelliği göstermektedir. Kolektif şirketlerin sektörde kaybolduğu, 

yalnızca bir adet olan ve kuruluş tarihi 1970’lere dayanan firmanın kolektif firma 

olarak faaliyet hayatına devam ettiği gözlemlenmiştir. Katılımcılar bankalarla olan 

ilişkiler ve piyasada güvenin sağlanması adına şahıs şirketi yapısının terk edildiğini 

ifade etmişlerdir. 

50%

25%

7%

9%

9%

Yönetici Sayısı

1-2

3-4

5-6

7-8

8 ve üzeri

 

Şekil 4.3 : Yönetici sayısı 

Firmalarda yönetici konumda olan personel sayıları, firmaların işleyişi konusunda 

fikir vermesi açısından önemlidir. Şekil 4.3’de açıkça görüldüğü gibi katılımcıların 

yarısı, firmalarında bir ya da iki yönetici olduğunu ifade etmişlerdir. Söz konusu 

yönetici personel, firma sahipleri olarak firma bünyesinde çalışmalarını 

sürdürmektedir. Profesyonel ücretli yöneticilerin firmaların yarısından çoğunda 

bulunmaması, inşaat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin hala patron firması 

özelliklerini hala sürdürdüklerinin bir göstergesidir.  

Anket çalışmasında, mimar,  mühendis, tekniker, idari personel ve mavi yaka çalışan 

sayıları katılımcılar sorulmuş, verilen cevaplar yönetici sayıları ve ciro büyüklükleri 

ile paralellik gösterdiği için ayrıca belirtilmemiştir. 
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Konut

47%
53%

Konut Dışı Bina

53%
47%

Endüstriyel Tesis

34%

66%

Alt Yapı

25%

75%

Mühendislik Yapıları

91%

9%

Diğer

88%

12%

Faaliyet gösterenler Faaliyet göstermeyenler

 

Şekil 4.4 : Şirketlerin faaliyet alanları 

Sektörde faaliyet gösteren orta ölçekli şirketlerin daha çok konut, alışveriş merkezi, 

iş merkezi, hastane ve endüstriyel tesisler konularında faaliyette bulundukları Şekil 

4.4’de görüldüğü gibi saptanmaktadır.  
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Katılımcıların verdikleri cevaplardan, uzmanlaşmanın yaşandığı ve yüklenilecek işler 

konusunda firmaların kendi tecrübeleri dışında alanlarda faaliyet göstermekten 

kaçındıkları sonucuna varılmıştır. Hem alt yapı, hem de konut yapan firma 

bulunmamaktadır. Mühendislik yapıları ve alt yapı konularında faaliyet gösterenler 

bina inşaatlarında iş yüklenmemektedir. Endüstriyel tesis ve bina inşaatı faaliyetini 

birlikte devam ettiren şirketler ise çoğunluktadır. Diğer grubunda bahsedilen 

faaliyetler ise askeri tesisler ve ulaşım terminalleri olmuştur. 

 

Şekil 4.5 : İnsan kaynakları birimi varlığı 

Ülkemizde faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici inşaat firmalarında, sadece insan 

kaynakları alanında özelleşmiş birimler istisnai durumlar dışında bulunmamaktadır. 

İnsan kaynakları birimine sahip olduğunu beyan eden katılımcılar genelde 

şirketlerinin bağlı oldukları daha büyük grupların tüm grup şirketlerine hizmet veren 

insan kaynakları birimlerini kast etmişlerdir. 
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Mevcut Çalışan Tavsiyesi

38%

62%

İş  Çevresi

44%

56%

Sosyal Çevre

66%

34%

Web

66%

34%

Yazılı Basın

56%

44%

Diğer

94%

6%

Yeni personele ulaşmada adı verilen yöntemden faydalanan şirketler

Yeni personele ulaşmada adı verilen yöntemden faydalanmayan şirketler

 

Şekil 4.6 : Yeni işe giriş yapacak teknik ve yönetici personele ulaşılma şekilleri 
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Yeni işe giriş yapacak teknik ve yönetici personele ulaşım yolları incelendiğinde, 

yakın iş çevresi ve sosyal çevrenin Şekil 4.6’da görüldüğü üzere, en çok tercih edilen 

yollar olduğu katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Yazılı basın yolu ve internet 

yolu ile yeni personel alımı, ancak iş ve sosyal çevre yetersiz kaldığında tercih edilen 

yollar olarak göze çarpmaktadır. Katılımcılar bir pozisyon için iki ya da daha fazla 

aday olması durumunda, çalışan ya da tanıdık tavsiyesi yolu ile gelenleri tercih 

ettiklerini açıkça ifade etmişlerdir. Bunda iş dünyasında ve sosyal hayattaki hatır 

gönül ilişkilerinin önemli rolü olduğu gibi, tanıdık vasıtasıyla firma bünyesine dahil 

olan insanlar daha güvenilir ve devamlı kabul edilmektedir. Diğer olarak Şekil 4.6’da 

gösterilen yeni personele ulaşım yönteminde yalnızca iki firma profesyonel insan 

kaynakları firmalarından yardım aldıklarını ifade etmiştir. Yine katılımcıların 

ifadesine göre, bir personelin kilit konuma gelmesi söz konusu olduğunda ise işe 

giriş şekli önemini yitirmekte tüm çalışanlara aynı gözle bakılmaktadır. 

75%

25%

Sözleşme

İmzalamayan 
şirketler

İmzalayan                      
şirketler

 

Şekil 4.7 : Şirketlerin işe yeni giriş yapacak teknik ve yönetici personel ile sözleşme 
yapması 

Şirketlerin dörtte üçü Şekil 4.7’de görüldüğü üzere, işe yeni aldıkları teknik ve 

yönetici personel ile sözleşme imzalamamaktadır. Sözleşme imzalayan firmalarda 

sözleşmeler proje süresi düşünülerek yapılmakta, yeni projelerde çalışanın işe devam 

etmesi durumunda yenilenmemektedir. Sözleşme imzalayan firmaların temsilcileri 

bunun hem yasal bir zorunluluk olduğunu, hem de sahip oldukları uluslar arası 

geçerliliği kabul edilen kalite kontrol standartlarına göre çalışanlarla sözleşme 

imzalamaları gerekliliğini ifade etmektedirler. 
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40%

60%

Tecrübesiz Personel Alımı

Tercih etmeyen 
şirketler

Tercih eden şirketler

 

Şekil 4.8 : Şirketlerin iş tecrübesi olmayan personel alımı tercihleri 

Görüşme yapılan şirketler tecrübesi olmayan yeni mezun teknik elemanları tercih 

etme bakımından Şekil 4.8’de ifade edildiği üzere ikiye ayrılmışlardır. Tecrübesiz 

eleman işe alan firmaların tercih sebepleri arasında, personeli firma prensiple ve 

terbiyesi doğrultusunda yetiştirme isteği öne çıkmıştır. Bazı firmalar açıkça 

tecrübesiz elemanların daha az ücret talep ettiklerini ve bu unsurun maliyetlere olan 

yansımasının tercihlerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. Hatırı kırılamayacak 

kişiler vasıtası ile firmaya iş başvurusunda bulunan kişiler şirketlerin tecrübesiz 

eleman alımlarında bir diğer etken olmaktadır. Tecrübesiz eleman tercih eden 

firmalar mutlaka bu elemanları tecrübeli elemanlarla beraber çalıştırdıklarını, yeni 

bir proje için toplu teknik personel alımı gerçekleştirdiklerinde mutlaka tecrübeli ve 

tecrübesiz elemanları beraber işe aldıklarını vurgulamışlardır. 

Tecrübesi olmayan eleman alımını hiçbir şekilde tercih etmeyen şirketler ise, 

üstlendikleri projelerin sürelerinin hata yapmaya ve gecikmeye tahammülü 

olmayacak kadar kısa olduğunu öne sürmüşler, sıfır kilometre bir personelle 

harcayacak vakitleri olmadığını ifade etmişlerdir. Tecrübesiz elemanların firmaya 

getireceği maliyetlerin büyüklüğünün kabul edilemez boyutta olması bir diğer tercih 

edilmeme sebebidir. İki firma temsilcisi ise teknik ve yönetici konumdaki personelin 

idareye karşı yaptıkları işi izah edebilme ve kabul ettirebilme yönünden yeter 

seviyede bilgi ve tecrübeye sahip olmasının olmazsa olmaz koşul olduğunu 

belirtmişlerdir.    
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Şekil 4.9 : Şirketlerde işe giriş onayının hangi kademe tarafından verildiği 

Yeni bir teknik ya da yönetici personel işe alınacağı zaman kararın patron tarafından 

verildiği şirketler Şekil 4.9’da da görülebileceği gibi, açık farkla diğerlerine baskın 

gelmektedir. Yalnızca insan kaynakları ile ilgilenen birimin var olduğu şirketlerde 

bile, yeni teknik elemanın bulunması çeşitli adaylar arasından seçilmesi gibi 

işlemlerden sonra işe alım kararını yine patron veya firma sahibi vermektedir. 

Üstlendikleri projelerin başındaki sorumlu yöneticilerine bu konuda inisiyatif veren 

firma yine çok azdır.  

 

Şekil 4.10 : İnsan kaynakları planlamasının yapılması 

Bırakın uzun vadeyi üç ya da altı aylık kısa veya orta vadeli süreler dahi söz konusu 

olduğunda insan kaynakları planlaması yapabilen firma sayısı yok gibidir. Şekil 

4.10’da yüzde 5 ile gösterimi yapılan az sayıda insan kaynakları planlaması 

yaptıklarını ifade eden firma yöneticileri ise cevap verirken bünyesinde bulundukları 

büyük holdingi ve ya grubu düşünerek cevap vermişlerdir.  
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Katılımcılar ülkemiz inşaat sektöründe orta ölçekli firmalarda insan kaynakları 

planlaması yapmanın mümkün olmadığını söylemişlerdir. Bunda tamamen sektörün 

projeler üzerinden ilerlemesi ve inşaat üretiminin piyasa şartlarından etkilenen ilk iş 

kolu olması etkili olmaktadır. Firma temsilcileri üstlendikleri işlerde projelerin 

önlerine gelmesi, teklif vermeleri ve işe başlamaları arasındaki zamanın çok kısa 

olduğundan söz etmişlerdir. Uzun süre takip edilen ve zamanla olgunlaşan projelerin 

çok ender olduğunu, böyle projeler olması halinde bile son anda başka rakiplerin 

çıkması ve ya projenin iptal olması gibi nedenlerle, önceden insan kaynakları 

planlaması yapmalarının mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Bir firma sahibi 

sözleşmesi imzalanan, hatta başlayıp devam etmekte olan projelerin bile günümüz 

şartlarında bir garantisi olmadığını vurgulamıştır.  

90%

10%

Personel Etkinlik Veri Kayıtları

Kayıt tutmayan 
şirketler

Kayıt tutan şirketler

 

Şekil 4.11 : Personel etkinlik veri kayıtları tutulması 

Görüşme yapılan firma temsilcileri firmaları bünyesinde çalışan yönetici ve teknik 

personelin etkinlik kayıtlarını tutmaya yönelik bir çalışma yapmadıklarını açıklıkla 

söylemişlerdir. Adı geçen kayıtları tuttuklarını iddia eden, Şekil 4.11’de yüzde onluk 

dilimde grafik gösterimi yapılan firmalarda ise, bir tane firma hariç etkinlik veri 

kaydından kasıtları maalesef çalışanların adres, telefon, özgeçmişi ve referansları 

gibi bilgilerinin saklandığı personel kayıtları anlaşılmaktadır. Gerçek anlamda 

düzenli olarak çalışanlarının nesnel performans değerlerini takip eden ve bunu kayıt 

altına alan otuz iki firma içinde bir tane belirlenmiştir. 
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72%

28%

Meslek İçi Eğitim

Yok

Var

 

Şekil 4.12 : Firma bünyesinde çalışanlara meslek içi eğitim verilmesi 

Firma bünyesinde çalışanlarına düzenli meslek içi eğitim verilen firmalar Şekil 

4.12’de görüldüğü üzere azınlıkta kalmaktadır. Verilen meslek içi eğitimler ise 

genellikle firma bünyesindeki şantiye doktorunun verdiği ilk yardım uygulamaları 

eğitimi ve iş güvenlik mühendislerinin sahada verdikleri eğitimlerdir.  

 

18%

82%

Firma Dışı Eğitim

Yok

Var

 
 

Şekil 4.13 : Şirketlerde çalışanların firma dışı eğitim olanakları 

Firma dışında yönetici ve teknik personelin mesleki ve ya kişisel gelişimleri için 

eğitim almalarını sağlayan, buna teşvik eden firmaların Şekil 4.13’de görüldüğü gibi 

çoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim için zaman ve kaynak ayırmayan 

firmalar daha çok, az sayıda teknik personelin çalıştığı firmalardır.    
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Meslek Odası Eğitim

61%

39% Yok

Var

 

Şekil 4.14 : Meslek odası eğitimlerine çalışanlarını gönderen şirketler 

Meslek odalarının düzenlemiş olduğu eğitimler Şekil 4.14’de görüldüğü üzere, 

şirketler tarafında takip edilmekte ve çalışanlarının gerekli gördükleri konularda bu 

eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır. Özellikle Mimarlar Odası’nın düzenlemiş 

olduğu derslere, belirli ölçülerde oda üyesi mimarlara katılma zorunluluğu getirilmiş 

olması bu konuda belirleyici rol oynamaktadır. 

Yüksek Lisans Eğitimi

11%

89%

Yok

Var

 

Şekil 4.15 : Çalışanlarının yüksek lisans eğitimi almasını sağlayan şirketler 

Teknik yönetici personelin yüksek lisans ve doktora programlarından faydalanmaları, 

orta ölçekli firmalarda teşvik edilmemekte hatta bazı katılımcılar tarafından zaman 

kaybı olarak nitelenmektedir. Çalışanlarının yüksek lisans ve benzeri programlardan 

yararlandıkları Şekil 4.15’de yüzde 11 ile ifade edilen az sayıda firmada ise, şirketler 

çalışanlarına gerekli hoşgörüyü göstermekte çalışma saatlerini eğitimlerine göre 

ayarlamalarına izin vermektedir.  
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Özel Kurs Eğitimleri

60%

40% Yok

Var

 

Şekil 4.16 : Çalışanlarının özel kurs eğitimleri almasını sağlayan şirketler 

Meslek odalarının düzenlemiş olduğu eğitimler ile beraber firmaların en çok 

yönlendikleri eğitimler Şekil 4.16’da gözüktüğü gibi özel kişi ve kurumların 

düzenlemiş oldukları eğitimlerdir.  İlk yardım, bilgisayar programları ve iş makinesi 

operatörlük eğitimleri en çok takip edilen ve yararlanılan eğitimler olmaktadır.  

Diğer Eğitimler

7%

93%

Yok

Var

 
 

Şekil 4.17 : Diğer eğitim seçenekleri 

Yurt dışında dil kursları ve yine yurt dışında teknik eğitim seminerleri Şekil 4.17’de 
görüldüğü üzere az sayıda firma tarafından çalışanlarının katılımı özellikle 
vurgulanan diğer eğitimlerdir. 
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Şekil 4.18 : Firmaların personeline eğitim vermelerinde ve firma dışından eğitim 
almalarını sağlamaktaki amaçları 

Katılımcıların firma çalışanlarına eğitim verilmesindeki amaçlarına ilişkin 

derecelendirme sonucunda elde edilen cevapların ağırlıklı ortalamaları alınarak 

bulunan tercih edilme yüzdeleri sonucunda anlaşılmaktadır ki, yapılan işin, çalışanın 

ve dolayısıyla şirketin kalitesini yükseltmek öncelikli hedef olmaktadır. Maalesef 

kazaların önlenmesi en alt sıralarda tercih edilen amaç olmuştur. Bunda firmaların 

tecrübe ettikleri kazaların firmaya etkilerinin önemi büyüktür. Ağır yaralanmalı ve ya 

ölümlü kaza tecrübe etmiş firmalar özellikle bu maddeyi ilk sıralarda tercih etmekte 

diğerleri konunun önemini kavramaktan uzak gözükmektedir. 
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72%

28%

İşten Çıkarma

Patron karar verir

Proje müdürü karar 
verir

 

Şekil 4.19 : Şirketlerde işten çıkarma kararını veren kademe 

Firmadan teknik ve yönetici konumda personel çıkarılacağı zaman işe son verme 

kararını alanın işe alımlarda olduğu gibi büyük ağırlıkta patron veya firma sahipleri 

olduğu görülmektedir. İşten çıkarılma kararının verilmesinde işe alımdan farklı 

olarak, proje sorumlularının daha büyük inisiyatif kullanabilmekte oldukları fark 

edilmektedir.  

Firmadan ayrılan yönetici konumdaki personelin ne sebeple firmadan ayrıldığı da 
incelenmiştir.  

Kendi isteği ile ayrılma, Yöneticiler
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Şekil 4.20 : Firmadan kendi isteği ile ayrılan yöneticiler 

Yönetici seviyesindeki personel çalıştığı firmadan Şekil 4.20’de görüldüğü gibi 

çoğunlukla kendi isteği ile ayrılmaktadır. Ayrılma sebepleri ve görülme sıklıkları bir 

sonraki anket sorusunda sorgulanmıştır. 
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İş bitimi sebebii ile ayrılma, Yöneticiler
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Şekil 4.21 : Firmadan iş bitimi sebebiyle ayrılan yöneticiler 

Firmadan iş bitimi sebebi ile ayrılma yönetici konumdaki personel için Şekil 4.21’de 

görüldüğü gibi geçerli olan bir ayrılma sebebi olmamaktadır. Firmaların 

yüklendikleri işlerin tamamlanması ile birlikte tüm saha çalışanları ve teknik 

personelle birlikte yönetici personel de boşa çıkmaktadır. Saha çalışanlarını iş bitimi 

nedeniyle işten çıkarmak ve yeni işle beraber tekrardan yenilerini işe yeniden almak 

yönetici personele göre daha kolaydır. Firma bünyesinde uzun yıllar çalışmış, 

yönetici konuma yükselmiş, sorumluluk alan, karar mekanizmalarında yer alan 

yönetici personeli işten çıkarmak, firma için alınması zor bir karardır. Çoğu firma 

yeni iş alınana kadar büyüklüklerine ve maddi dayanma güçlerine bağlı olarak 

yönetici konumdaki teknik personeli genel merkezlerinde değerlendirmekte veya iş 

olmasa dahi maaşlarını ödemektedir. Yeni iş alınmasının geciktiği durumlarda firma 

zorunlu olarak yönetici personelini çıkışa veya ücretsiz izne gönderebilmektedir. 

Bazı katılımcılar aradan yıllar geçse dahi iyi şekilde işten ayrılan yönetici personelin 

yeni projelerin üstlenilmesi ile tekrardan firma bünyesine döndüklerini ve bunun 

sektörün bir cilvesi olduğunu belirtmiştir. 

 



 
52

İşten çıkarma, Yöneticiler
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Şekil 4.22 : Firmadan işten çıkarılarak ayrılan yöneticiler 

İşten çıkarma şeklinde yönetici seviyesindeki personelin firmadan ayrılması Şekil 

4.22’de görüldüğü üzere ender görülen bir olgu olmaktadır. Firmalar bünyelerinde 

yıllar boyu çalışmış, kilit konuma gelmiş, ismi firmayla özdeşleşmiş yönetici 

personeli yüklenimleri altında iş olmasa bile firma bünyesinde tutma eğilimindedir. 

Yönetici personeli işten çıkardıklarını belirten firmalar neden göstermekten 

kaçınmışlardır. Bir katılımcı sebep olarak yöneticisinin yüz kızartıcı bir kusuru 

sebebiyle yollarını ayırmak zorundan kaldıklarından söz etmiş, ancak yine bu 

kusurun ne olduğunu söylememiştir. Firma temsilcileri çoğunlukla genelleme 

yapamayacakları kadar az sayıda yönetici konumda çalışanlarının işten ayrıldığından 

söz etmiştir. Dolayısıyla anket çalışmasına dahil edilen otuz iki firmanın sadece on 

altısı bu kısımda değerlendirilebilmiştir. Fikir vermesi ve katılımcıların cevaplarının 

birbirine yakın karakteristik özellik göstermesi bakımından yine de veriler çalışmaya 

dahil edilmiştir. 
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Ayrıca firmadan ayrılan teknik personelin ne sebeple ayrıldığı da incelenmiştir. 

Kendi isteği ile ayrılma, Teknik Personel
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Şekil 4.23 : Firmadan kendi isteği ile ayrılan teknik personel 

Kendi isteği ile işten ayrılma Şekil 4.23’de görüldüğü gibi teknik personel için en 

fazla karşılaşılan işten çıkış şeklidir. Sebepleri ve görülme sıklıkları bir sonraki anket 

sorusunda konu edilmiştir. 

İş bitimi sebebi ile ayrılma, Teknik Personel
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Şekil 4.24 : Firmadan iş bitimi sebebiyle ayrılan teknik personel 

Firmalar kendi firma terbiyeleri doğrultusunda yetiştirdikleri teknik personeli iş 

bitimi sebebiyle Şekil 4.24’de verildiği gibi mümkün olduğunca çıkarmakta, ancak 

piyasa koşullarının zorlaması sonucu maddi gerekçeler ile işten çıkarma veya 

ücretsiz izne gönderme yoluna gitmektedir. Firmaların beraber çalıştıkları ve iş 

bitimi ile yollarını ayırdıkları teknik personeli, aradan ne kadar süre geçerse geçsin 

yeni projeler yüklenildiğinde ilk aranan kişiler olmaktadır. 
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İşten çıkarma, Teknik Personel
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Şekil 4.25 : Firmadan işten çıkarılarak ayrılan teknik personel 

İşten çıkarma Şekil 4.25’de görüldüğü üzere yine zorunlu olmadıkça firmaların tercih 

ettikleri bir yol değildir. Ankete katılan firma temsilcileri tasarruf sebebiyle hiçbir 

zaman teknik eleman çıkarma yoluna gitmediklerini özellikle vurgulamışlardır. Bir 

firma temsilcisi bir teknik elemanın iş olduğu sürece her zaman maaşını çıkaracağını, 

kesinlikle devam eden iş süresince teknik personel çıkarmak yoluyla maddi tasarrufa 

gidilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Ailevi sebepler, Yöneticiler
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Şekil 4.26 : Firmadan ailevi sebepleri dolayısıyla ayrılan yönetici personel 
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Ailevi sebepler nedeniyle işten ayrılma, Şekil 4.26’da görüldüğü gibi kendi işini 

kurma ve maddi sebeplerden sonra, yönetici konumdaki personel için en büyük işten 

ayrılma sebebidir. İlerleyen yaş ile beraber eşlerine ve çocuklarına daha fazla zaman 

ayırma isteği ve iş nedeniyle şehir dışına gitmemek arzusu, yönetici konumdaki 

personeli tercih yapmaya zorlamakta ve çoğu kez hem firmadan hem de inşaat 

sektöründen ayrılmalarına neden olabilmektedir. 

Sağlık sorunları-Emeklilik, Yöneticiler
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Şekil 4.27 : Firmadan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan yönetici personel 

Sağlık sorunları ve emeklilik nedeniyle işten ayrılma, Şekil 4.27’de ifade edildiği 

gibi yönetici konumdaki personelde azda olsa ifade edilmiş bir işten ayrılma 

sebebidir. İki katılımcı, yönetici personelin işten ne sebeple olursa olsun 

ayrılmadıklarından, ancak emekli olarak çalışma hayatını bırakmaları sebebiyle 

firmadan ayrıldıklarından övünerek bahsetmişlerdir. 

Kendi işini kurma, Yöneticiler
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Şekil 4.28 : Firmadan kendi işini kurmak üzere ayrılan yönetici personel 
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Kendi işini kurma düşüncesi Şekil 4.29’da açıkça görüldüğü gibi, yönetici 

konumdaki personelin en büyük işten ayrılma sebebidir. Bu konunun en hoş kısmı 

ankete cevap veren firma temsilcileri bundan gururla bahsetmekte olduklarıdır. Eski 

çalışanlarının başarısından, kendi başarıları gibi söz etmeleri, bağlılığın ve 

duygusallığın ne kadar yüksek boyutta olduğunun önemli bir göstergesidir. 

Maddi beklentilerin karşılanamaması, Yöneticiler
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Şekil 4.29 : Firmadan maddi beklentilerinin karşılanaması nedeniyle ayrılan yönetici 
personel 

Kendi işini kurmadan sonra maddi beklentilerin firmaca karşılanamaması, Şekil 

4.29’da verildiği gibi yönetici personelin en büyük iş bırakma nedeni olmaktadır. 

Piyasa koşullarının zorlamasıyla firmalar, yönetici personeline gerekli maddi 

olanakları her zaman sağlayamadıklarından, yöneticiler başka firmalarda çalışma 

hayatlarına devam etme yoluna gitmektedirler. 

Çalışma koşulları, Yöneticiler
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Şekil 4.30 : Firmadan çalışma koşulları nedeniyle ayrılan yönetici personel 
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Çalışma koşullarının ağırlığı, Şekil 4.30’da görüldüğü gibi genelde yönetici 

konumdaki çalışanlar için ayrılma sebebi olmamaktadır. Bunda konumları itibariyle 

kendi iş tempolarını ayarlayabilme esnekliğine kavuşmaları önemli rol oynamaktadır. 

Bazı yöneticiler ise başka sektörlerde çalışma koşullarının daha rahat olduğu işleri, 

özellikle yaşlarının ilerlemesi nedeniyle tercih ettikleri firmadan ayrılmaktadırlar. 

Ailevi sebepler, Teknik Personel
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Şekil 4.31 : Firmadan ailevi sebepleri gerekçesi ile ayrılan teknik personel 

Teknik personelde, Şekil 4.31’de görüldüğü gibi ailevi sebeplerden dolayı çalıştıkları 

firmalardan ayrılma, yönetici konumdaki personele kıyasla daha etkili olmaktadır. 

Bunda teknik personelin daha genç olması ve özel hayatını yönetici personele kıyasla 

daha tam oturtamamış olmasının etkisi olduğu anket katılımcıları tarafından ifade 

edilmiştir. Özellikle yeni evli personelin eş durumunu mazeret göstererek işi bıraktığı 

şirketlerce tecrübe edilmiştir. Aynı zamanda yeni üstlenilen projenin şehir dışında 

olması kimi zaman teknik personeli ev ile iş arasında tercih yapmaya zorlamaktadır. 

Sağlık sorunları-Emeklilik, Teknik Personel
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Şekil 4.32 : Firmadan sağlık sorunları nedeniyle ayrılan teknik personel 
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Sağlık sorunları veya emeklilik nedeniyle işten ayrılma teknik personel için bir işten 

ayrılma sebebi Şekil 4.32’de görüldüğü gibi değildir. Yönetici konumdakilerden ayrı 

değerlendirilmeye tabi tutulan mimar ve mühendislerin göreceli olarak daha genç 

yaşlarda olmaları bu sonuçta etkili olmuştur. 

Kendi işini kurma, Teknik Personel
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Şekil 4.33 : Firmadan kendi işini kurmak üzere ayrılan teknik personel 

Kendi işini kurma nedeniyle çalıştığı şirketten ayrılma, yönetici konuma yükselmiş 

personele kıyasla, yaşça daha genç olan teknik personel için pek Şekil 4.33’de 

verildiği gibi mümkün görülmemektedir. Bunda ülkemizde ve inşaat sektöründe, 

kendi işini kurmak için gereken çevrenin yeterli sermaye ve bilgi birikiminin ileri 

yaşlarda edinilmesi önemli rol oynamaktadır. 

Maddi beklentilerin karşılanamaması, Teknik Personel
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Şekil 4.34 : Firmadan maddi beklentilerinin karşılanamaması nedeniyle ayrılan 
teknik personel 
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Maddi beklentilerin karşılanamaması, Şekil 4.34’de ifade edildiği üzere, teknik 

personelin işi bırakmalarını etkileyen en büyük etken olarak göze çarpmaktadır. 

Yönetici konumdaki personele göre daha genç olan mimar mühendislerin daha iyi 

maddi olanakların veya daha iyi konumların arayışı içerisinde olmaları, diğer 

firmaları tercih etmelerinde etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Çalışma koşulları, Teknik Personel
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Şekil 4.35 : Firmadan çalışma koşulları nedeniyle ayrılan teknik personel 

Çalışma koşulları, Şekil 4.35’de ifade edildiği gibi maddi beklentilerin 

karşılanamaması ve ailevi sebeplerden sonra teknik personelin çalıştığı orta ölçekli 

yüklenici firmasından ayrılmasında bir diğer etken olarak gözlenmektedir. 

Şantiyelerin getirdiği ağır fiziki koşullar ve çalışma şartları her insanın 

kaldırabileceği türden değildir. Özellikle işe yeni başlamış teknik personelin 

çalıştıkları firmadan ayrılmalarında çalışma koşullarının zorluğu daha belirleyici 

olmaktadır 
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Şekil 4.36 : Şirketlerin sahip oldukları kilit personel sayısı 

Şirketlerin sahip oldukları kilit personel sayısına göre gruplandırıldığı Şekil 4.36’da 

açıkça görüldüğü gibi şirketlerde istihdam edilen mimar, mühendis, idari personel 

sayısının çok azı kilit personel olarak firma sahipleri ve yöneticileri tarafından 

nitelendirilmektedir. Anket soruları ve amacı katılımcılara anlatılırken iki uç 

yaklaşım dikkati çekmiştir. Birinci yaklaşımdaki katılımcı kimsenin kilit olmadığını 

işlerin bir şekilde yürüyeceğini ileri sürmüş kilit personel tanımı kendilerine 

tekrardan hatırlatılınca kendilerinin ve diğer firma ortağının kilit olduğunu başka 

kimsenin vazgeçilmez olmadığını ifade etmiştir. İkinci yaklaşımda ise katılımcı tüm 

çalışanların kilit olduğunda ısrar etmiş, yine kilit personel tanımının kendisine 

hatırlatılması üzerine toplam altmış kişinin çalıştığı şirkette otuz kişinin kilit 

konumda olduklarını iddia etmiştir.  
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Şekil 4.37 : Ücretli çalışan kilit personele sahip şirketler 

Kilit personelin ücretli çalışan olarak firma bünyesinde değerlendirildiği şirketler 

Şekil 4.37’de görüldüğü üzere çoğunluktadır. Yüzde on iki olarak ifade edilen ücretli 

çalışan kilit personelin bulunmadığı firmalar ise az sayıda yöneticinin ve teknik 

personelin çalıştığı kilit personelin firma sahipleri ile sınırlı olduğu firmalardır. 

Şirket Ortaklığı
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Şekil 4.38 : Kilit personelin şirket ortağı olduğu şirketler 

Bu soru sorulurken, katılımcıların firma sahibini hariç tutarak cevap vermesi 

istenmiştir. Firma sahibinin firmanın gidişatı ve geleceği için kilit durumda olduğu 

muhakkaktır. Katılımcıların Şekil 4.38’de görüldüğü gibi büyük kısmı kilit 

konumdaki personellerinin zaman içerisinde şirket ortağı yapılmakta olduğundan 

bahsetmişlerdir. Şirketten hisse vermek, kilit konumdaki yöneticilerin kendi işlerini 

kurmak üzere şirketten ayrılmalarına karşı en etkili yöntem olarak öne çıkmaktadır.  
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Proje Ortaklığı
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Şekil 4.39 : Kilit personelin proje ortağı olduğu şirketler 

Kilit personel olarak değerlendirilen çalışanın üstlenilen belli başlı bir proje için 

ortak olarak değerlendirilmesi böylece projenin başarısı için daha etkin çalışmasının 

sağlanması Şekil 4.39’da net bir şekilde verildiği üzere şirketlerce tercih edilen bir 

yol değildir. Firmaların bir tanesi hariç, böyle bir uygulamaya hiç gidilmediğinden 

söz etmişlerdir. 

Şirketlerin Kilit Personeline Sağladığı Ayrıcalıklar
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Şekil 4.40 : Şirketlerin kilit konumdaki personeline sağladığı ayrıcalıklar 



 
63

Şirketler kilit konumdaki personeline Şekil4.40’da gösterimi yapıldığı üzere diğer 

çalışanlarından farklı bazı olanaklar sağlamaktadırlar. Bu olanaklar hem firma 

içindeki dengelerin korunması açısından hem de çalışanlara maddi ve manevi destek 

olunması açısından önemlidir. Kilit konumda olduğu düşünülen çalışanlara verilen 

bu ayrıcalıklar hakkaniyet ve liyakat ölçüsünde olmalıdır.  

Ülkemizde faaliyet gösteren orta ölçekli yüklenici firmalarda en fazla görülen 

ayrıcalık kilit konumdaki personele prim verilmesidir. Bu primler daha çok iş 

bitimleri ile verilmektedir. İkinci sırada ise şahsına tahsisli araç imkanı 

sağlanmasıdır. Bu araçların yakıt giderleri firma tarafından karşılanmakta ve gündüz 

şantiye işlerinde de kullanımı gerçekleştirilmektedir. Araçlar genelde kiralık 

olmakta, filo tipi araç kiralama şirketler tarafından sağladığı kolaylıklar ve indirim 

olanakları dolayısıyla tercih edilmektedir. Üçüncü olarak en fazla görülen ayrıcalık, 

kişiye ve ailesine inşaat firması tarafından lojman tutulmasıdır. Bu ayrıcalığı sunan 

şirketler bunu sadece şehir dışından projeye katılan kilit personel için yaptıklarını 

beyan etmişlerdir. Bir diğer ayrıcalık dışarı kullanıma açık cep telefonu verilmesidir. 

Yine kilit konumdaki personeline diz üstü bilgisayar sağlayan firmalar da mevcuttur. 

Kardan yüzde verilmesi sadece firma ortağı konumundakiler için geçerli olmakta, 

diğer personel prim ile ödüllendirilmektedir. Özel sekreter, özel şoför gibi 

uygulamalar yapılmamakta şantiyenin veya genel merkezin sekreterleri veya 

şoförleri kilit konumdaki personel tarafından da tasarruf edilebilmektedir. Özel 

emeklilik, özel sağlık gibi sigortaların sağlanması bir istisna dışında görülen bir 

uygulama değildir. Tatil ancak tedarikçi firmalardan gelen promosyonlar 

doğrultusunda olabilmekte sürekli bir uygulama olarak gözlenmemektedir. Diğer 

bölümünde ise, kilit personelinin çocuklarının düğününü yaptığını ifade eden firma 

sahibi çalışma notlarında ilginç bir nokta teşkil etmektedir. Yine bir diğer firma 

sahibi kilit personelinin çocuklarını okuttuğundan söz etmiştir. Görüleceği üzere 

firmalar kilit personeli teşvik etmek amacıyla çok çeşitli ayrıcalıklar uygulamaya 

koymaktadır. 
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Şekil 4.41 : Şirketlerde kilit personelin sahip oldukları konuma geliş şekilleri 

Kilit personelin iş başına geliş şekli göz önüne alındığında şirkette yıllar boyunca 

çalışmış, yaptığı işte devamlılık sağlamış, diğer firma çalışanlarının sevgisini ve 

güvenini kazanmış, firmanın piyasa ve müşteriler ile ilişkilerinde yüzü olmuş teknik 

ve yönetici konumdaki çalışanlar zamanla firma içerisinde ve firmanın yüklendiği 

projelerde kilit konuma gelmektedirler. Şekil 4.41’de gösterilen, proje için firma 

bünyesine ücretli olarak katılan ve katılımcılar tarafından kilit olarak değerlendirilen 

personel ise daha önce mutlaka firma ile çalışmış, ancak sonra çeşitli sebeplerle 

ayrılmış çalışanlardan olmaktadır. Diğer şirketlerden transfer yolu ile iş başına gelen, 

katılımcılar tarafından kilit olarak adlandırılan personel ise, özellikle farklı yapım 

tekniği gerektiren işlerde o işi daha önce yapmış, bilgi birikiminden dolayı tercih 

edilmiş personeldir. Şekil 4.41’de gösterilen, üst yönetimin kararı ile iş başına 

getirilen ve kilit olarak adlandırılan personel sıklıkla firma sahiplerinden birinin 

yakın arkadaşı ya da akrabası olmaktadır. Sosyal ilişkiler yolu ile kilit konuma gelen 

personel, üstlenilen projelerden birindeki müşterinin ya da hatırı kırılamayacak bir 

tanıdığın vasıtası ile işe alınmış, kişinin ve işin özelliklerinden ötürü kilit konumda 

değerlendirilmiş personelden oluşmaktadır. Şekil 4.41’de proje bazlı ortaklıktan 

kastedilen, ihale süreci sonunda yüklenilen işin firmaya kazandırılmasını sağlamış 

veya doğrudan işi firmaya getirerek o proje için şirketin ortağı olmuş kişilerin 

üstlenilen projedeki yadsınamaz kilit konumudur.  
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4.4 Araştırmanın Bulgularının Değerlendirilmesi 

Şirketlerin tanımlayıcı özelliklerinin anketle sorgulanması amaçlanan, yeni teknik ve 

yönetici personeli işe alım sürecindeki tercihleri ve yaklaşımları, insan kaynakları 

uygulamaları, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimleri için eğitim faaliyetlerine 

verdikleri önem, personel çıkarırken belirleyici olan etkenler, kilit personel 

yönetimindeki tutum farklılıkları gibi konulara olan etkilerini anlamak 

amaçlanmıştır. Bunun için çeşitli anket bölümlerinin, korelasyon, anova ve T-testler 

aracılığı ile birbirleri ile olan ilişkileri irdelenmiştir.  

Firmanın sahip olduğu cironun büyümesi ile beraber firma yapısı limited ve şahıs 

şirketinden anonim şirkete doğru bir eğilim göstermektedir. Aynı zamanda yalnızca 

insan kaynaklarından sorumlu bir birimin varlığı ile ciro büyüklüğü arasında çok açık 

bir bağıntı bulunmaktadır.  

Çizelge 4.1 : Ciro büyüklüğü ile insan kaynakları birimi arasındaki korelasyon 

 

  Cirogrup IK 

Cirogrup Pearson Correlation 1,000 ,644
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 32,000 32 

IK Pearson Correlation ,644
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 32 32,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Kilit personel sayısı da yine cironun artması ile beraber artmaktadır. Bir diğer bağıntı 

firmanın cirosunun artması ile birlikte proje bazlı ortaklıklar şeklinde üstlenilen 

işlerin kaybolmasıdır. Bu veriler firmaların artan ciroları ile beraber giderek artan 

ölçülerde kurumsallaştığını kanıtlamaktadır. 

Firmanın kuruluş tarihi eskiye doğru gittikçe firmadan iş bitimi sebebiyle ayrılan 

sayısının belirgin bir şekilde azaldığı görülmektedir. Bu daha eski ve sektörde yer 

edinmiş firmaların devamlılığı sağlamada sektörde faaliyet yılı daha az olan genç 

firmalara göre daha başarılı bir şekilde sağladığının göstergesidir.  
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Çizelge 4.2 : Faaliyet yılı ile işten ayrılma sebepleri arasındaki korelasyon 

  Faaliyetyılgrup Q13Y1 Q13Y2 Q13Y3 Q13T1 Q13T2 Q13T3 

Faaliyetyılgrup Pearson 

Correlation 
1,000 ,731

**
 -,605

*
 -,269 ,009 -,114 ,172 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,013 ,313 ,963 ,549 ,364 

N 32,000 16 16 16 30 30 30 

Q13Y1 Pearson 

Correlation 
,731

**
 1,000 -,787

**
 -,491 ,503

*
 -,671

**
 ,106 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,053 ,047 ,004 ,696 

N 16 16,000 16 16 16 16 16 

Q13Y2 Pearson 

Correlation 
-,605

*
 -,787

**
 1,000 -,118 -,443 ,751

**
 -,364 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000  ,663 ,086 ,001 ,166 

N 16 16 16,000 16 16 16 16 

Q13Y3 Pearson 

Correlation 
-,269 -,491 -,118 1,000 -,152 ,006 ,390 

Sig. (2-tailed) ,313 ,053 ,663  ,575 ,984 ,136 

N 16 16 16 16,000 16 16 16 

Q13T1 Pearson 

Correlation 
,009 ,503

*
 -,443 -,152 1,000 -,838

**
 -,418

*
 

Sig. (2-tailed) ,963 ,047 ,086 ,575  ,000 ,022 

N 30 16 16 16 30,000 30 30 

Q13T2 Pearson 

Correlation 
-,114 -,671

**
 ,751

**
 ,006 -,838

**
 1,000 -,049 

Sig. (2-tailed) ,549 ,004 ,001 ,984 ,000  ,798 

N 30 16 16 16 30 30,000 30 

Q13T3 Pearson 

Correlation 
,172 ,106 -,364 ,390 -,418

*
 -,049 1,000 

Sig. (2-tailed) ,364 ,696 ,166 ,136 ,022 ,798  

N 30 16 16 16 30 30 30,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

Kuruluş yapısı anonim şirket özelliği gösterdikçe ilk göze çarpan bağıntı yine sadece 

insan kaynaklarından sorumlu birimin firma bünyesinde oluşturulması olmaktadır.  
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Çizelge 4.3 : Kuruluş yapısı ile insan kaynakları 
arasındanki korelasyon 

  Kuruluşyapısı IK 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,351
*
 

Sig. (2-tailed)  ,049 

N 32,000 32 

IK Pearson Correlation -,351
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,049  

N 32 32,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Aralarında bağ bulunan diğer unsurlar, firmalardaki yönetici sayılarının ciro ile 

doğrudan ilişkili olması, artan yönetici sayısı ile beraber firmaların anonim şirket 

yapısına kavuşmaları ve kilit personel sayılarının artış göstermesidir. Yönetici 

sayısının artması ile beraber firma bünyelerinde gerçekleştirilen meslek içi eğitimler 

ortaya çıkmakta bunun kurumsallaşmada önemli bir aşama olduğu düşünülmektedir. 

Yönetici sayısı arttıkça yöneticilerin sorumlu oldukları alanlar birbirinden ayrılmakta 

ve uzmanlık artmaktadır. Farklı uzmanlık alanlarının gerektirdiği farklı eğitim 

faaliyetleri ortaya çıkmaktadır. 

Çizelge 4.4 : Yönetici sayısı ile eğitim faaliyetleri arasındaki korelasyon 

  Yöneticigrup Miçieğitimvarlığı Firmadışıeğitim 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,454
**
 ,011 

Sig. (2-tailed)  ,009 ,951 

N 32,000 32 32 

Miçieğitimvarlığı Pearson Correlation ,454
**
 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,009  ,504 

N 32 32,000 32 

Firmadışıeğitim Pearson Correlation ,011 ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,951 ,504  

N 32 32 32,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Aralarında ilişki özellikle aranan ve olması beklenen öğelerde ise şaşırtıcı olarak 

ilişkilendirme çıkmamıştır. Bunlar kısaca  

•Yönetici, teknik personel sayısının artması ile sözleşme imzalanmasının artması, 

• Faaliyette bulunulan yıl sayısının artması ile firma yapısı,  

•Yine firma yapısı ile eğitim konusunda gösterilen yaklaşımlar, 

• Yönetici sayısının artması ile işe yeni giriş yapacak personelin hangi 

kademenin onayından geçtiği, 

şeklinde listelenebilir. Firmaların patron firması özelliğini çalışan sayısından ve 

yönetici sayısından bağımsız olarak koruduğunu bu veriler göstermektedir. 

Çeşitli bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkisini görmek 

amacıyla uygulanan Mann-Whitnet U-Test sonucunda her hangi bir ilişki 

bulunamamıştır. Sadece korelasyon sonuçlarına ulaşılabilmiş, tüm değerlendirmeler 

elde edilen korelasyon ilişkileri ile sonuçlandırılmıştır. 

Projeler üzerinden ilerleyen sektörde kilit konumdaki yönetici personel için maddi 

kazancın belirleyici unsur olduğu düşünülmüştür. Ancak gerek firma sahibi konumda 

olan gerekse profesyonel yönetici olarak firmalarında faaliyet gösteren katılımcıların 

geçici olarak niteledikleri maddi kazançtan çok iş sürekliliğine ve karşılıklı iyi 

ilişkilerin korunmasına önemle vurgu yaptıkları gözlenmiştir. Örnek olarak ücretli 

çalışan bir katılımcı başka bir firmada çok daha iyi imkanlar sunulmasına karşın, 

mesleki olarak her şeyi çalıştığı firma bünyesinde öğrendiğini ifade etmiş ve sadece 

bir projeyi değil tüm meslek yaşamını düşündüğü için firmasından ayrılmadığını 

belirtmiştir.  
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Proje ve yapım yönetiminin önemi, inşaat firmalarının başarısının yüklendikleri 

projelerin başarıya ulaşmasına bağlı olduğu inşaat sektöründe, gittikçe öne 

çıkmaktadır. Yönetimi sağlayacak olan projenin olgunlaşma evresinden teslim 

aşamasına kadar tüm evrelerinde, kilit konumdaki personelin, projenin başarısında ve 

başarısızlığında önemli bir payı vardır. Kilit personelin, firmada devamlılığının ve 

sürekli gelişiminin sağlanması, firmanın gelecekteki projelerindeki başarısının, 

dolayısıyla geleceğinin garantisidir. 

Bu çalışmada, insan kaynakları yönetimi içerisinde ayrı bir yeri ve önemi olan kilit 

personel yönetimi, ülkemizde faaliyet göstermekte olan orta ölçekli yüklenici 

firmalarda gerçekleştirilmiş bir alan çalışması ile birlikte araştırma konusu olarak ele 

alınmıştır. Giriş bölümünde, çalışmanın yöntemi ve hipotezleri ortaya konduktan 

sonra ilgili literatürden söz edilmiş kilit personel yönetiminin açık tanımı verilmiştir. 

İnşaat yönetiminin uygulama sahası olan şantiye yönetimi tüm girdi unsurları ve kilit 

personel ile olan doğrudan ilişkisi göz önünde bulundurularak incelenmiş; yönetimin 

en önemli unsuru olan yönetici kilit personel ve inşaat üretimi içerisindeki rolü 

anlatılmaktadır. Sonraki bölümde ise, inşaat sektörünün genel özellikleri, 

ülkemizdeki gelişimi, mevcut durumu, sektörün özelliklerinin firmalara ve sektör 

çalışanlarına olan etkileri konu alınmıştır. Kilit personelin inşaata özgü tüm durumlar 

karşısında artan önem ve sorumlulukları irdelenmiştir. Alan araştırmasında ise 

ülkemizin üç büyük şehri İstanbul, Ankara ve İzmir’de faaliyet gösteren orta ölçekli 

yüklenici firmalar ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Firmaların kuruluş yapılarını, 

işleyiş şekillerini, insan kaynakları ve eğitim konularına yaklaşımlarını ve 

nihayetinde kilit personel yönetimi konusundaki uygulamalarını sorgulayan, önceden 

hazırlamış anket sorularını yer yer soru cevap yer yer de sohbet yolu ile 

cevaplamaları yoluna gidilmiştir. Firma sahipleri ya da üst düzey yöneticileri ile olan 

bu görüşmelerde sektör yapısı ve işleyişi hakkında önemli bulgulara ulaşılmıştır. 

Değerlendirmeye 32 adet firma alınmış, elde edilen bulgular ayrıntılı bir şekilde 

sunulmuştur.  
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Kilit yönetici personel, diğer yönetici personelden farklı olarak, bünyesinde faaliyet 

gösterdiği firmanın kurumsallık seviyesi ne düzeyde olursa olsun, işten ayrılması 

veya vefat etmesi durumunda görev aldığı projenin kalitesinde, süresinde, bütçesinde 

ve hatta tamamlanmasında büyük farklılıkların doğacağı yönetici personeldir. 

İsimlerinin önünde yazan sıfattan bağımsız, kilit konumdaki personelin firma içinde 

birçok yazılı olmayan işlevi ve sorumluluğu olabilmektedir. Bu işlevler, diğer 

çalışanlar üzerindeki etkileri dolayısıyla onların firma bünyesinde çalışmalarını 

sağlamak, firmanın yazılı olmayan kurallarının uygulanmasını sağlamak, firmanın 

kurumsal hafızasını oluşturmak, firmanın dışarıda yüzü olmak gibi çeşitlilik 

gösterebilir. İsimleri firma ile beraber anılan kilit konumdaki yönetici personelin, 

çalıştıkları firmanın yapısına bağlı olarak, sadece görev yaptıkları projenin gidişatını 

değil aynı zamanda firma devamlılığını da etkilemeleri mümkün olmaktadır. 

Ülkemizde faaliyet göstermekte olan orta ölçekli her firmanın devamlılığı ve işleyişi, 

söz konusu kilit personelin yoğun ve özverili çalışması ile mümkün olmaktadır. 

Firmaların işleyişine ve yapısına göre kimi zaman sadece firma sahipleri kilit 

yönetici konumunda iken, kimi şirketlerde ise görev dağılımının sağlanması ve 

uzmanlaşma ile beraber on kişiden bile fazla sayıda yönetici personel kilit diye 

tanımlanan konumda olabilmektedir.   

Araştırmanın amaçlarında sıralanan hipotezler anket çalışması ile sınanmıştır. Buna 

göre firmaların çoğunluğu, hipotezde varsayıldığı gibi aile firması özelliği 

göstermemektedir. Firmaların teknik yeterliliğinin ve referanslarının günümüzde 

önem kazanması bunun başlıca sebeplerinden biridir. Anket çalışması için ulaşılan 

firmaların sahiplerinin tamamının teknik formasyon almış mimar ya da mühendis 

olması, bu sonuçta bir diğer önemli etkendir. Bununla birlikte, firma sahiplerinin 

hem firma ortakları hem de çalışanları ile olan ilişkileri, kuruluş yapıları ve iş yapış 

şekilleri düşünüldüğünde, feodal yapının izleri açıkça görülmektedir.  

Çalışanların firmayı bir devlet olarak gördükleri inşaat sektöründe faaliyet gösteren 

yüklenici firmalarda, her şey iş ve proje odaklı olarak düşünülmektedir. Çalışanlar 

fazla olanaklara sahip olmasalar bile, maddi ve manevi bir dertleri olduğunda 

firmadan yardım alabilmektedir.  

İlk hipotezde varsayıldığı üzere, ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren 

yüklenici firmaların aile şirketi olmadığı ancak eş ve çocuklarından daha fazla zaman 
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geçirdikleri çalışma arkadaşlarına aile gözüyle baktıkları ortaya çıkmaktadır. Firma 

sahipleri ve yöneticileri de aile büyüğü olmanın sorumluluklarını, çalışanların 

düğünlerinden cenazelerine kadar tüm mutlulukları ve kederleri maddi manevi 

ilgilenmek sureti ile üstlendikleri görülmektedir. 

 Birinci hipotezin sonucunda ortaya çıkan firma yapısı ve işveren işçi ilişkileri, 

devamlılığın sağlanmasının zor olduğu inşaat sektöründe paranın sektörde kilit 

konumda olan yöneticiler için belirleyici unsur olmasını öngören ikinci hipotezi de 

geçersiz kılmaktadır. Yoğun mesai saatleri sonucunda, gerek patron gerekse çalışan 

tüm taraflar birbirlerini tüm özellikleri ile iyi tanımakta sıkı bağlar ortaya 

çıkmaktadır. Bir aile gibi olmanın sağladığı güven ve bağlılıkla çalıştıkları şirkette 

zaman içerisinde kilit konuma yükselmiş çalışanlar parayı çoğu zaman ikinci plana 

atarak ilişkilerin devamı ve güçlendirilmesi için çalışmaktadır. Araştırmaya katılan 

tüm şirketlerin belirttiği üzere, kilit konumdaki yönetici personel zaman içerisinde 

şirkette süreklilik sağlayarak kilit konuma gelmekte, bu da çalışanda şirkete karşı 

vefa duygusunun yerleşmesine yol açmaktadır. Projeler üzerinden yürüyen inşaat 

sektöründe kilit konuma gelmiş çalışanlar, çoğunlukla daha iyi maddi olanakların 

sunulabileceği projelerden teklif almakta, ancak sadece bir proje ve onun getireceği 

maddi imkanlar için devamlılık sağladıkları şirketlerindeki mevcut konumlarından 

vazgeçmemektedir. Hipotezde sözü geçen devamlılık sağlama kavramı maddi 

kazancın önüne geçmektedir. 

Firmaların yönetici ve teknik kilit personeline düzenli ve etkili bir şekilde eğitim 

vermekte zorlandıkları görülmüştür. Bu eğitimler çoğunlulukla yasal ya da projelerin 

getirmiş olduğu zorlamalarla gerçekleştirilmekte, bunda ekonomik gerekçeler ön 

plana çıkmaktadır. Orta ölçekli firmalar incelendiğinde, inşaat sektörünün proje bazlı 

olması ve devamlılık sağlamanın güçlüğü, firmaları projeyi kotarmaya zorlamakta 

eğitim, insan kaynakları gibi konularda uzun vadeli planlar yapılmasını engellediği 

görülmektedir. 

Görüşme yapılan firma temsilcileri anket sorularında incelenen insan kaynakları 

planlaması, çalışan etkinlik değerleri tutulması gibi konuların, kendi ölçeklerinde 

mümkün olamayacağını ancak büyük ve kurumsal firmaların bu konulara kaynak 

ayırabileceğini ifade etmiştir.  
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Çalışan eğitimi, çalışanların etkinlik değerlerinin objektif olarak tutulması ve 

değerlendirme yapılması, oturmuş ve tüm çalışanlarca bilinen ödüllendirme sistemi 

konularının orta ölçekliden, büyük ölçekli firma olmaya geçişte firmada bir zihniyet 

değişimi yaşanmasının zorunlu olduğu, bu gerçekleştirilmeden orta ölçekli firmaların 

asla kurumsal yapıyı ve devamlılığı yakalayamayacağı düşünülmektedir. 

 Firma içinde kilit konuma ulaşmış çalışanların diğer çalışanlardan farklı 

ayrıcalıklara sahip olduğu hipotezde varsayıldığı gibi bir sonuç vermektedir. Tüm 

diğer çalışanlar tarafından bilinen ve takdir edilen yıllar içinde kilit konuma 

yükselmiş personelin bu ayrıcalıklı konumu, tüm firma çalışanları tarafından bir 

gelecek vaadi olarak değerlendirilmektedir. Bu sayede iş veriminin arttırılması ve 

çalışanlar arasında yapıcı rekabet ortamı yaratılmaktadır. Yılların sağladığı kıdemi 

fazla olan yöneticiler, firma hiyerarşisinde aynı seviyede oldukları çalışma 

arkadaşlarından daha farklı değerlendirilmekte, düşüncelerine ve fikirlerine karar 

aşamalarında daha fazla değer verilmektedir. Yazılı olmayan ama tüm çalışanlarca 

kabul gören bu olgunun, çalışanların firma içerisinde devamlılığını sağlamada büyük 

rolü olmakta daha iyi koşullarda bile olsa diğer firmalara geçişlerini önlemektedir. 

Ayrıca firma sahipleri ile uzun yıllar firmada çalışmış kilit konumdaki personeli 

arasında akrabalık bağı bulunmasa dahi birbirlerini akrabadan daha yakın görmekte, 

iş ile ilgili ya da değil her türlü soruna beraber çözüm aramaktadırlar. Firmaları 

ayakta tutan en büyük faktörlerden birinin bu değerler sistemi olduğu muhakkaktır. 

Büyük ölçekli firmalarda, yönetici kilit personele bakış açısı, onları işe alım şekilleri, 

onlara firma içi ve mesleki eğitim sağlaması ve sunulan ayrıcalıkların araştırılması 

başka bir araştırmanın konusudur. Böyle bir çalışmanın araştırma sonuçlarının bu 

çalışmanınkiler ile karşılaştırılmasının, ülkemizde yüklenici inşaat firmalarının orta 

ölçekten büyük firma olmaya geçişte ne gibi dönüşümler yaşadığını ya da yaşamak 

zorunda olduğunu, büyük firma olmanın gerekliliklerini anlamada aydınlatıcı olacağı 

düşünülmektedir. 
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EK A : Anket Çalışması 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 
MİMARLIK BÖLÜMÜ 

PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

KATILIMCI BİLGİLERİ 

Anketi Cevaplayanın:  

•Adı-Soyadı: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

•Pozisyonu: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

•Firmadaki çalışma yılı : __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ 

1.FİRMA GENEL BİLGİLERİ 

•Firma adı: 

•Şirketinizin posta adresi:  
       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ 
       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ 
       __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ 

•Şirketinizin telefon ve faks no: 
Tel: __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __Fax: __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ 

•E-Posta: __ __ __  _@_ __ __ __ __ __ Web adresi: http://__ __ __ __ __ __  

•Şirketinizin kuruluş tarihi nedir? : __ __ __ __ 

•Şirketinizin son 3 yıllık ortalama cirosu nedir? 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ TL 

• 

TÜRKİYE ŞARTLARINDA ORTA 
ÖLÇEKLİ YÜKLENİCİ FİRMALARDA 

KİLİT PERSONEL YÖNETİMİ 
An 
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•Şirketinizde kaç kişi çalışmaktadır?  

a. Yönetici: __ __ __ kişi 

b. Mimar-Mühendis: __ __ __ kişi 

c. Tekniker (Lise, Ön lisans): __ __ __ kişi 

d. İdari (Muhasebe, Satın alma, Ambar…) : __ __ __ kişi 

e. Mavi Yaka (İşçi): __ __ __ kişi 

•Şirketinizin kuruluş yapısı nedir? 

�Anonim Şirketi 

�Limited Şirketi 

�Adi Ortaklık 

�Şahıs Şirketi  

�Diğer 

•Şirketinizin ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği alanlar nelerdir? 

�Konut İnşaatları 

�Konut Dışı Yapı İnşaatları (İş Merkezi, Alışveriş Merkezi, Otel…)  

�Endüstriyel Yapılar 

�Alt Yapı Projeleri 

�Mühendislik Yapıları 

�Diğer 

2.YENİ PERSONEL İŞE ALIM SÜRECİ 

1. Firmanızın sadece insan kaynaklarından sorumlu bir birimi var mı? 

� Evet. 
 
Yanıtınız evet ise kaç kişi çalışıyor? 
 
__ __ kişi 
 

� Hayır. 

2. Firmanızın uyguladığı yeni personele ulaşım yöntemi hangisidir? 

� Mevcut çalışanların tavsiyesi 

� Yakın iş çevresi ilişkileri 

� Sosyal ilişkiler (Akraba, komşu, dernekler…) 

� Web üzerinden ulaşan başvurular 

� Yazılı basında çıkan ilanlar 
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� Üniversitelerin kariyer günleri 

� Diğer :…………………………………………………………………………… 

3. İşe yeni giriş yapacak personel ile sözleşme imzalıyor musunuz? 

� Evet. 

Yanıtınız evet ise süresini belirtiniz.             � Yıllık. 

� Proje bazlı. 

� Hayır. 

4. Personel seçiminde göz önüne aldığınız kriterleri, öncelik sırasına göre 
belirtiniz. 

 

 Kriterler 
Çok 

Önemli 
Önemli Tercihen 

Önemli 
Değil 

Kriter 
Değil 

1 Eğitim düzeyi                                                     

2 Çalışma tecrübesi      

3 Yaşı      

4 Cinsiyeti      

5 Askerlik durumu      

6 Sürücü ehliyeti olup olmadığı      

7 Yabancı dili      

8 Seyahat engeli olup olmadığı      

9 Medeni durumu      

10 Mezun olduğu okul      

11 Memleketi      

12 Bilgisayar okuryazarlığı      

13 İnsan ilişkileri      

14 İş dışı sosyal faaliyetler      

15 Sigara kullanımı      

5.  İş tecrübesi olmayan eleman alımı gerçekleştiriyor musunuz? 

� Evet. 

Yanıtınız evet ise nedenini belirtiniz. 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ 

� Hayır. 

Yanıtınız hayır ise nedenini belirtiniz.                                                               
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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6. Firmanızda yeni işe giriş yapacak teknik ve yönetici personel hangi 
kademelerin onayından geçiyor? 

� Üst yöneticiler-Patron karar verir 

� İnşaat grubu karar verir 

� Proje yöneticisi-Şantiye Şefi karar verir 

� Genel Merkez’de insan kaynakları bölümü karar verir 

� Genel Merkez ve Şantiye tarafından ortak karar verilir 

� Diğer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ 

3.ÇALIŞAN DEĞERLENDİRME 

7. İnsan kaynakları planlaması yapıyor musunuz? 

� Evet. 

Nasıl ve neden?__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __  

� Hayır. 

8. Çalışanlarınızın etkinlik değerlerini tutuyor musunuz? 

� Evet 

Nasıl ve neden?__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ ___ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __  

� Hayır 

9. Teknik ve yönetici personelinize firma dahilinde meslek içi eğitim veriyor 
musunuz?  

� Evet 

oo  Düzenli 

oo  Düzensiz 

� Hayır 

10. Teknik ve yönetici personelinizin firma dışında mesleki eğitim almasını 
sağlıyor musunuz?  

� Evet 

ooMeslek odaları kursları 

ooYüksek Lisans 

ooÖzel kurslar 

ooDiğer 

� Hayır 
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11.  Eğitim vermedeki amacınızı öncelik sırasına göre belirtiniz.(1-6 arası) 

 

 Kriter 

 Çalışan kalitesini dolayısıyla şirket kalitesini arttırmak 

 Çalışanın şirkete bağlılığını yükseltmek 

 İşletme maliyetini düşürmek 

 Kazaları önlemek 

 İşin niteliğini yükseltmek 

 Çalışma süresini azaltmak 

4.PERSONEL ÇIKARMA 

12.  Firmanızda işten çıkarılacak teknik ve yönetici personel hangi kademelerin 
onayından geçiyor? 

� Üst yöneticiler-Patron karar verir 

� Proje yöneticisi-Şantiye Şefi karar verir 

� İnsan kaynakları bölümü karar verir 

� Ortak karar verilir 

� Diğer __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

13.  Firmanızda son 1 yılda işten ayrılan personelin işten ayrılma şeklini yüzdeler 
halinde yazınız. 

 

 Ayrılma şekli Yönetici (%) Teknik  (%) 

1 Kendi isteği ile ayrılma                                                 

2 İş bitimi sebebi ile ayrılma   

3 İşten çıkarma   

14. Firmanızda kendi isteği ile işten ayrılan personelin ayrılma sebebini yüzdeler 
halinde yazınız. 

 

 Ayrılma sebebi Yönetici (%) Teknik (%) 

1 Ailevi sebepler                                                 

2 Sağlık sorunları-Emeklilik   

3 Kendi işini kurma   

4 Maddi beklentilerinin karşılanamaması   

5 Çalışma koşulları   



 
 

82

15. Çalışanlarınızın işten çıkarılma kararını hangi ölçütlere bağlı olarak 
veriyorsunuz, öncelik sırasına göre belirtiniz.(1-10 arası) 

 Kriterler 

 Kişisel deneyimlerinize 

 Çalışanın işe devamlılığına 

 Verimlilik Analizlere 

 Proje bitimi 

 Çalışandan yeterli verim alınamadığında 

 Tasarruf önlemleri doğrultusunda 

 Diğer çalışanlardan gelen bildirimler doğrultusunda 

 Çalışana ait etkinlik verileri doğrultusunda 

 Piyasa koşullarının yön vermesi ile 

 Firma prensipleri ve iş devamı tehlikeye girdiğinde 

5.KİLİT PERSONEL 

Firmanın sürekliliğini sağlayan, bir projenin maliyetinde, süresinde, 
istenilen kalitede tamamlanmasına doğrudan etki eden yönetici ve 
personel tüm şahıslar. 

16. Şirketinizde kilit olarak tanımlayabileceğiniz yöneticilerin ve personelin 
sayısı? 
 

__ __  
17. Şirketinizde kilit olarak tanımlayabileceğiniz personel 

 

� Ücretli 
� Şirket ortağı 

� Proje bazlı ortak 
� Diğer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ 
 

18. Şirketinizde kilit olarak tanımlayabileceğiniz personel için ne gibi ayrıcalıklar 
sunuyorsunuz, lütfen işaretleyiniz? (Birden fazla işaretleyebilirsiniz) 
 

 Şahsına tahsisli araç 

 Özel şoför 

 Özel sekreter 

 Lojman 

 Prim 

 Özel sigorta (Emeklilik, sağlık) 

 Tatil 

 Kardan yüzde 
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 Cep telefonu 

 Diz üstü bilgisayar 

 Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………………………………………………………………………..………. 

19. Firmanızda kilit konumdaki personel nasıl iş başına geçiyor? 
 

� Şirket içerisinde zaman içinde ilerleme/terfiler yolu ile 

� Proje için ücretli işe alma/anlaşma yolu ile 

� Diğer şirketlerde benzer konumda iken geçiş ile 
� Üst yönetimin kararı ile 

� Sosyal ilişkiler yolu ile 
� Proje bazlı ortaklık yolu ile 

� Diğer __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Verdiğiniz yanıtlar ve yapmış olduğunuz katkı için teşekkür ederiz. 

     Barış BEKDİK                                              Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN 

     İnşaat Mühendisi                                                      Tez Danışmanı 

Yüksek Lisans Öğrencisi 
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EK B : Bağıntı Analizleri 

 

Correlations 

  Cirogrup Kuruluşyapısı 

Cirogrup Pearson Correlation 1,000 -,362
*
 

Sig. (2-tailed)  ,041 

N 32,000 32 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation -,362
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,041  

N 32 32,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  Cirogrup IK 

Cirogrup Pearson Correlation 1,000 ,644
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 32,000 32 

IK Pearson Correlation ,644
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 32 32,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  Cirogrup Tecrübelieleman 

Cirogrup Pearson Correlation 1,000 ,196 

Sig. (2-tailed)  ,281 

N 32,000 32 

Tecrübelieleman Pearson Correlation ,196 1,000 

Sig. (2-tailed) ,281  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Cirogrup Miçieğitimvarlığı Firmadışıeğitim 

Cirogrup Pearson Correlation 1,000 ,262 ,220 

Sig. (2-tailed)  ,147 ,227 

N 32,000 32 32 

Miçieğitimvarlığı Pearson Correlation ,262 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,147  ,504 

N 32 32,000 32 

Firmadışıeğitim Pearson Correlation ,220 ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,227 ,504  

N 32 32 32,000 

 

Correlations 

  Cirogrup İşegirişonay 

Cirogrup Pearson Correlation 1,000 ,206 

Sig. (2-tailed)  ,258 

N 32,000 32 

İşegirişonay Pearson Correlation ,206 1,000 

Sig. (2-tailed) ,258  

N 32 32,000 

 

Correlations 

  Cirogrup Q12 

Cirogrup Pearson Correlation 1,000 ,251 

Sig. (2-tailed)  ,166 

N 32,000 32 

Q12 Pearson Correlation ,251 1,000 

Sig. (2-tailed) ,166  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Cirogrup Q13Y1 Q13Y2 Q13Y3 Q13T1 Q13T2 Q13T3 

Cirogrup Pearson 

Correlation 
1,000 ,292 -,423 ,148 -,171 ,082 ,267 

Sig. (2-tailed)  ,272 ,102 ,583 ,367 ,667 ,154 

N 32,000 16 16 16 30 30 30 

Q13Y1 Pearson 

Correlation 
,292 1,000 -,787

**
 -,491 ,503

*
 -,671

**
 ,106 

Sig. (2-tailed) ,272  ,000 ,053 ,047 ,004 ,696 

N 16 16,000 16 16 16 16 16 

Q13Y2 Pearson 

Correlation 
-,423 -,787

**
 1,000 -,118 -,443 ,751

**
 -,364 

Sig. (2-tailed) ,102 ,000  ,663 ,086 ,001 ,166 

N 16 16 16,000 16 16 16 16 

Q13Y3 Pearson 

Correlation 
,148 -,491 -,118 1,000 -,152 ,006 ,390 

Sig. (2-tailed) ,583 ,053 ,663  ,575 ,984 ,136 

N 16 16 16 16,000 16 16 16 

Q13T1 Pearson 

Correlation 
-,171 ,503

*
 -,443 -,152 1,000 -,838

**
 -,418

*
 

Sig. (2-tailed) ,367 ,047 ,086 ,575  ,000 ,022 

N 30 16 16 16 30,000 30 30 

Q13T2 Pearson 

Correlation 
,082 -,671

**
 ,751

**
 ,006 -,838

**
 1,000 -,049 

Sig. (2-tailed) ,667 ,004 ,001 ,984 ,000  ,798 

N 30 16 16 16 30 30,000 30 

Q13T3 Pearson 

Correlation 
,267 ,106 -,364 ,390 -,418

*
 -,049 1,000 

Sig. (2-tailed) ,154 ,696 ,166 ,136 ,022 ,798  

N 30 16 16 16 30 30 30,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Correlations 

  Cirogrup Kilitücretli Kilitortak kilitproje Kilitdiğer 

Cirogrup Pearson Correlation 1 ,130 -,113 -,062 .
a
 

Sig. (2-tailed)  ,479 ,539 ,738 . 

N 32 32 32 32 32 

Kilitücretli Pearson Correlation ,130 1 -,274 ,068 .
a
 

Sig. (2-tailed) ,479  ,130 ,712 . 

N 32 32 32 32 32 

Kilitortak Pearson Correlation -,113 -,274 1 ,130 .
a
 

Sig. (2-tailed) ,539 ,130  ,478 . 

N 32 32 32 32 32 

kilitproje Pearson Correlation -,062 ,068 ,130 1 .
a
 

Sig. (2-tailed) ,738 ,712 ,478  . 

N 32 32 32 32 32 

Kilitdiğer Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . .  

N 32 32 32 32 32 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.  

 

Correlations 

  Cirogru

p 

Q18.

1 

Q18.

2 

Q18.

3 

Q18.

4 

Q18.

5 

Q18.

6 

Q18.

7 

Q18.

8 

Q18.

9 

Q18.1

0 

Q18.1

1 

Cirogru

p 

Pearson 

Correlati

on 

1,000 -,026 ,257 ,062 ,231 -,055 ,308 -,266 -,089 ,050 -,037 -,259 

Sig. (2-

tailed) 

 
,888 ,155 ,738 ,203 ,765 ,086 ,142 ,630 ,788 ,842 ,152 

N 32,000 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q18.1 Pearson 

Correlati

on 

-,026 1,000 -,089 ,095 -,133 ,327 ,095 -,176 -,189 ,306 ,170 -,257 

Sig. (2-

tailed) 
,888 

 
,628 ,605 ,470 ,068 ,605 ,336 ,301 ,089 ,352 ,155 

N 
32 

32,00

0 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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Q18.2 Pearson 

Correlati

on 

,257 -,089 1,000 ,558
**
 ,014 -,120 -,058 -,083 ,157 -,186 -,103 -,122 

Sig. (2-

tailed) 
,155 ,628 

 
,001 ,937 ,512 ,753 ,651 ,391 ,309 ,573 ,507 

N 
32 32 

32,00

0 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q18.3 Pearson 

Correlati

on 

,062 ,095 ,558
**
 1,000 -,121 ,086 -,032 -,046 ,417

*
 -,104 -,058 -,068 

Sig. (2-

tailed) 
,738 ,605 ,001 

 
,509 ,639 ,861 ,801 ,017 ,572 ,753 ,712 

N 
32 32 32 

32,00

0 
32 32 32 32 32 32 32 32 

Q18.4 Pearson 

Correlati

on 

,231 -,133 ,014 -,121 1,000 ,151 ,266 ,104 -,104 ,078 ,246 -,051 

Sig. (2-

tailed) 
,203 ,470 ,937 ,509 

 
,409 ,141 ,569 ,569 ,672 ,175 ,782 

N 
32 32 32 32 

32,00

0 
32 32 32 32 32 32 32 

Q18.5 Pearson 

Correlati

on 

-,055 ,327 -,120 ,086 ,151 1,000 -,374
*
 ,124 -,234 ,092 ,155 -,061 

Sig. (2-

tailed) 
,765 ,068 ,512 ,639 ,409 

 
,035 ,499 ,197 ,615 ,398 ,742 

N 
32 32 32 32 32 

32,00

0 
32 32 32 32 32 32 

Q18.6 Pearson 

Correlati

on 

,308 ,095 -,058 -,032 ,266 -,374
*
 1,000 -,046 -,077 ,311 -,058 -,068 

Sig. (2-

tailed) 
,086 ,605 ,753 ,861 ,141 ,035 

 
,801 ,674 ,083 ,753 ,712 

N 
32 32 32 32 32 32 

32,00

0 
32 32 32 32 32 

Q18.7 Pearson 

Correlati

on 

-,266 -,176 -,083 -,046 ,104 ,124 -,046 1,000 -,111 -,149 -,083 -,098 
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Sig. (2-

tailed) 
,142 ,336 ,651 ,801 ,569 ,499 ,801 

 
,545 ,415 ,651 ,595 

N 
32 32 32 32 32 32 32 

32,00

0 
32 32 32 32 

Q18.8 Pearson 

Correlati

on 

-,089 -,189 ,157 ,417
*
 -,104 -,234 -,077 -,111 1,000 -,248 -,138 -,163 

Sig. (2-

tailed) 
,630 ,301 ,391 ,017 ,569 ,197 ,674 ,545 

 
,170 ,450 ,374 

N 
32 32 32 32 32 32 32 32 

32,00

0 
32 32 32 

Q18.9 Pearson 

Correlati

on 

,050 ,306 -,186 -,104 ,078 ,092 ,311 -,149 -,248 1,000 ,557
**
 -,218 

Sig. (2-

tailed) 
,788 ,089 ,309 ,572 ,672 ,615 ,083 ,415 ,170 

 
,001 ,230 

N 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 

32,00

0 
32 32 

Q18.10 Pearson 

Correlati

on 

-,037 ,170 -,103 -,058 ,246 ,155 -,058 -,083 -,138 ,557
**
 1,000 -,122 

Sig. (2-

tailed) 
,842 ,352 ,573 ,753 ,175 ,398 ,753 ,651 ,450 ,001 

 
,507 

N 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

32,00

0 
32 

Q18.11 Pearson 

Correlati

on 

-,259 -,257 -,122 -,068 -,051 -,061 -,068 -,098 -,163 -,218 -,122 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,152 ,155 ,507 ,712 ,782 ,742 ,712 ,595 ,374 ,230 ,507 

 

N 
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

32,00

0 

**. Correlation is significant at the 0.01 

level (2-tailed). 

         

*. Correlation is significant at the 0.05 

level (2-tailed). 
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Correlations 

  Cirogrup Q19.1 Q19.2 Q19.3 Q19.4 Q19.5 Q19.6 Q19.7 

Cirogrup Pearson 

Correlation 
1 ,148 -,110 ,207 -,078 -,065 -,389

*
 .

a
 

Sig. (2-tailed)  ,420 ,548 ,256 ,672 ,724 ,028 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.1 Pearson 

Correlation 
,148 1 -,157 -,289 -,397

*
 -,098 ,020 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,420  ,391 ,109 ,025 ,595 ,916 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.2 Pearson 

Correlation 
-,110 -,157 1 ,157 ,089 -,122 -,170 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,548 ,391  ,391 ,628 ,507 ,352 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.3 Pearson 

Correlation 
,207 -,289 ,157 1 -,020 ,098 -,020 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,256 ,109 ,391  ,916 ,595 ,916 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.4 Pearson 

Correlation 
-,078 -,397

*
 ,089 -,020 1 -,200 -,097 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,672 ,025 ,628 ,916  ,272 ,597 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.5 Pearson 

Correlation 
-,065 -,098 -,122 ,098 -,200 1 -,200 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,724 ,595 ,507 ,595 ,272  ,272 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.6 Pearson 

Correlation 
-,389

*
 ,020 -,170 -,020 -,097 -,200 1 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,028 ,916 ,352 ,916 ,597 ,272  . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.7 Pearson 

Correlation 
.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . . . . .  

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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Correlations 

  Cirogrup Q19.1 Q19.2 Q19.3 Q19.4 Q19.5 Q19.6 Q19.7 

Cirogrup Pearson 

Correlation 
1 ,148 -,110 ,207 -,078 -,065 -,389

*
 .

a
 

Sig. (2-tailed)  ,420 ,548 ,256 ,672 ,724 ,028 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.1 Pearson 

Correlation 
,148 1 -,157 -,289 -,397

*
 -,098 ,020 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,420  ,391 ,109 ,025 ,595 ,916 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.2 Pearson 

Correlation 
-,110 -,157 1 ,157 ,089 -,122 -,170 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,548 ,391  ,391 ,628 ,507 ,352 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.3 Pearson 

Correlation 
,207 -,289 ,157 1 -,020 ,098 -,020 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,256 ,109 ,391  ,916 ,595 ,916 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.4 Pearson 

Correlation 
-,078 -,397

*
 ,089 -,020 1 -,200 -,097 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,672 ,025 ,628 ,916  ,272 ,597 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.5 Pearson 

Correlation 
-,065 -,098 -,122 ,098 -,200 1 -,200 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,724 ,595 ,507 ,595 ,272  ,272 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.6 Pearson 

Correlation 
-,389

*
 ,020 -,170 -,020 -,097 -,200 1 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,028 ,916 ,352 ,916 ,597 ,272  . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.7 Pearson 

Correlation 
.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . . . . .  

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is 

constant. 
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Correlations 

  Faaliyetyılgrup Cirogrup 

Faaliyetyılgrup Pearson Correlation 1,000 -,040 

Sig. (2-tailed)  ,828 

N 32,000 32 

Cirogrup Pearson Correlation -,040 1,000 

Sig. (2-tailed) ,828  

N 32 32,000 

 

Correlations 

  Faaliyetyılgrup Kuruluşyapısı 

Faaliyetyılgrup Pearson Correlation 1,000 ,053 

Sig. (2-tailed)  ,771 

N 32,000 32 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation ,053 1,000 

Sig. (2-tailed) ,771  

N 32 32,000 

 

Correlations 

  Faaliyetyılgrup IK 

Faaliyetyılgrup Pearson Correlation 1,000 -,022 

Sig. (2-tailed)  ,903 

N 32,000 32 

IK Pearson Correlation -,022 1,000 

Sig. (2-tailed) ,903  

N 32 32,000 

Correlations 

  Faaliyetyılgrup İşegirişonay 

Faaliyetyılgrup Pearson Correlation 1,000 ,001 

Sig. (2-tailed)  ,996 

N 32,000 32 

İşegirişonay Pearson Correlation ,001 1,000 

Sig. (2-tailed) ,996  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Faaliyetyılgrup Miçieğitimvarlığı Firmadışıeğitim 

Faaliyetyılgrup Pearson 

Correlation 
1,000 ,186 -,093 

Sig. (2-tailed)  ,307 ,612 

N 32,000 32 32 

Miçieğitimvarlığı Pearson 

Correlation 
,186 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,307  ,504 

N 32 32,000 32 

Firmadışıeğitim Pearson 

Correlation 
-,093 ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,612 ,504  

N 32 32 32,000 

 

Correlations 

  Faaliyetyılgrup Q13Y1 Q13Y2 Q13Y3 Q13T1 Q13T2 Q13T3 

Faaliyetyılgrup Pearson 

Correlation 
1,000 ,731

**
 -,605

*
 -,269 ,009 -,114 ,172 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,013 ,313 ,963 ,549 ,364 

N 32,000 16 16 16 30 30 30 

Q13Y1 Pearson 

Correlation 
,731

**
 1,000 -,787

**
 -,491 ,503

*
 -,671

**
 ,106 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,053 ,047 ,004 ,696 

N 16 16,000 16 16 16 16 16 

Q13Y2 Pearson 

Correlation 
-,605

*
 -,787

**
 1,000 -,118 -,443 ,751

**
 -,364 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000  ,663 ,086 ,001 ,166 

N 16 16 16,000 16 16 16 16 

Q13Y3 Pearson 

Correlation 
-,269 -,491 -,118 1,000 -,152 ,006 ,390 

Sig. (2-tailed) ,313 ,053 ,663  ,575 ,984 ,136 

N 16 16 16 16,000 16 16 16 

Q13T1 Pearson 

Correlation 
,009 ,503

*
 -,443 -,152 1,000 -,838

**
 -,418

*
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Sig. (2-tailed) ,963 ,047 ,086 ,575  ,000 ,022 

N 30 16 16 16 30,000 30 30 

Q13T2 Pearson 

Correlation 
-,114 -,671

**
 ,751

**
 ,006 -,838

**
 1,000 -,049 

Sig. (2-tailed) ,549 ,004 ,001 ,984 ,000  ,798 

N 30 16 16 16 30 30,000 30 

Q13T3 Pearson 

Correlation 
,172 ,106 -,364 ,390 -,418

*
 -,049 1,000 

Sig. (2-tailed) ,364 ,696 ,166 ,136 ,022 ,798  

N 30 16 16 16 30 30 30,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

Correlations 

  
Faaliyetyılgrup Q14Y1 Q14Y2 Q14Y3 Q14Y4 Q14Y5 Q14T1 Q14T2 Q14T3 Q14T4 Q14T5 

Faaliyetyılgrup Pearson 

Correlation 
1,000 -,900

**
 ,227 ,429 -,134 ,152 -,159 ,241 -,087 ,138 -,111 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,479 ,164 ,677 ,638 ,447 ,246 ,680 ,511 ,597 

N 32,000 12 12 12 12 12 25 25 25 25 25 

Q14Y1 Pearson 

Correlation 
-,900

**
 1,000 -,171 -,396 -,055 -,226 ,324 -,171 ,506 -,336 -,124 

Sig. (2-

tailed) 
,000 

 
,596 ,202 ,866 ,481 ,304 ,596 ,093 ,286 ,702 

N 12 12,000 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Q14Y2 Pearson 

Correlation 
,227 -,171 1,000 -,211 -,234 -,172 ,314 -,091 ,674

*
 -,329 -,184 

Sig. (2-

tailed) 
,479 ,596 

 
,510 ,465 ,593 ,320 ,779 ,016 ,296 ,566 

N 12 12 12,000 12 12 12 12 12 12 12 12 

Q14Y3 Pearson 

Correlation 
,429 -,396 -,211 1,000 -,289 -,399 -,321 ,464 -,313 ,406 -,428 

Sig. (2-

tailed) 
,164 ,202 ,510 

 
,362 ,199 ,309 ,128 ,322 ,191 ,165 

N 12 12 12 12,000 12 12 12 12 12 12 12 
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Q14Y4 Pearson 

Correlation 
-,134 -,055 -,234 -,289 1,000 -,132 -,404 -,234 -,346 ,589

*
 ,068 

Sig. (2-

tailed) 
,677 ,866 ,465 ,362 

 
,682 ,193 ,465 ,270 ,044 ,834 

N 12 12 12 12 12,000 12 12 12 12 12 12 

Q14Y5 Pearson 

Correlation 
,152 -,226 -,172 -,399 -,132 1,000 -,048 -,172 -,255 -,265 ,906

**
 

Sig. (2-

tailed) 
,638 ,481 ,593 ,199 ,682 

 
,883 ,593 ,424 ,405 ,000 

N 12 12 12 12 12 12,000 12 12 12 12 12 

Q14T1 Pearson 

Correlation 
-,159 ,324 ,314 -,321 -,404 -,048 1,000 ,158 ,284 -,712

**
 -,015 

Sig. (2-

tailed) 
,447 ,304 ,320 ,309 ,193 ,883 

 
,450 ,169 ,000 ,943 

N 25 12 12 12 12 12 25,000 25 25 25 25 

Q14T2 Pearson 

Correlation 
,241 -,171 -,091 ,464 -,234 -,172 ,158 1,000 -,042 -,228 -,141 

Sig. (2-

tailed) 
,246 ,596 ,779 ,128 ,465 ,593 ,450 

 
,843 ,273 ,502 

N 25 12 12 12 12 12 25 25,000 25 25 25 

Q14T3 Pearson 

Correlation 
-,087 ,506 ,674

*
 -,313 -,346 -,255 ,284 -,042 1,000 -,383 -,141 

Sig. (2-

tailed) 
,680 ,093 ,016 ,322 ,270 ,424 ,169 ,843 

 
,059 ,502 

N 25 12 12 12 12 12 25 25 25,000 25 25 

Q14T4 Pearson 

Correlation 
,138 -,336 -,329 ,406 ,589

*
 -,265 -,712

**
 -,228 -,383 1,000 -,467

*
 

Sig. (2-

tailed) 
,511 ,286 ,296 ,191 ,044 ,405 ,000 ,273 ,059 

 
,019 

N 25 12 12 12 12 12 25 25 25 25,000 25 

Q14T5 Pearson 

Correlation 
-,111 -,124 -,184 -,428 ,068 ,906

**
 -,015 -,141 -,141 -,467

*
 1,000 

Sig. (2-

tailed) 
,597 ,702 ,566 ,165 ,834 ,000 ,943 ,502 ,502 ,019 

 

N 25 12 12 12 12 12 25 25 25 25 25,000 
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Correlations 

  Faaliyetyılgrup Miçieğitimvarlığı Firmadışıeğitim 

Faaliyetyılgrup Pearson 

Correlation 
1,000 ,186 -,093 

Sig. (2-tailed)  ,307 ,612 

N 32,000 32 32 

Miçieğitimvarlığı Pearson 

Correlation 
,186 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,307  ,504 

N 32 32,000 32 

Firmadışıeğitim Pearson 

Correlation 
-,093 ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,612 ,504  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

         

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

         

Correlations 

  Faaliyetyılgrup Kilitpersgrup 

Faaliyetyılgrup Pearson Correlation 1,000 ,255 

Sig. (2-tailed)  ,159 

N 32,000 32 

Kilitpersgrup Pearson Correlation ,255 1,000 

Sig. (2-tailed) ,159  

N 32 32,000 

 

Correlations 

  Faaliyetyılgrup Q19.1 Q19.2 Q19.3 Q19.4 Q19.5 Q19.6 Q19.7 

Faaliyetyılgrup Pearson 

Correlation 
1 ,157 -,104 -,050 ,314 -,279 ,126 .

a
 

Sig. (2-tailed)  ,391 ,571 ,785 ,080 ,122 ,491 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.1 Pearson 

Correlation 
,157 1 -,157 -,289 -,397

*
 -,098 ,020 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,391  ,391 ,109 ,025 ,595 ,916 . 
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N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.2 Pearson 

Correlation 
-,104 -,157 1 ,157 ,089 -,122 -,170 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,571 ,391  ,391 ,628 ,507 ,352 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.3 Pearson 

Correlation 
-,050 -,289 ,157 1 -,020 ,098 -,020 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,785 ,109 ,391  ,916 ,595 ,916 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.4 Pearson 

Correlation 
,314 -,397

*
 ,089 -,020 1 -,200 -,097 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,080 ,025 ,628 ,916  ,272 ,597 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.5 Pearson 

Correlation 
-,279 -,098 -,122 ,098 -,200 1 -,200 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,122 ,595 ,507 ,595 ,272  ,272 . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.6 Pearson 

Correlation 
,126 ,020 -,170 -,020 -,097 -,200 1 .

a
 

Sig. (2-tailed) ,491 ,916 ,352 ,916 ,597 ,272  . 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

Q19.7 Pearson 

Correlation 
.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . . . . .  

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is 

constant. 

     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       

Correlations 

  Kuruluşyapısı IK 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,351
*
 

Sig. (2-tailed)  ,049 

N 32,000 32 

IK Pearson Correlation -,351
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,049  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Faaliyetyılgrup Miçieğitimvarlığı Firmadışıeğitim 

Faaliyetyılgrup Pearson 

Correlation 
1,000 ,186 -,093 

Sig. (2-tailed)  ,307 ,612 

N 32,000 32 32 

Miçieğitimvarlığı Pearson 

Correlation 
,186 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,307  ,504 

N 32 32,000 32 

Firmadışıeğitim Pearson 

Correlation 
-,093 ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,612 ,504  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

  Kuruluşyapısı Sözleşme 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,129 

Sig. (2-tailed)  ,480 

N 32,000 32 

Sözleşme Pearson Correlation -,129 1,000 

Sig. (2-tailed) ,480  

N 32 32,000 

 

Correlations 

  Kuruluşyapısı İşegirişonay 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,162 

Sig. (2-tailed)  ,377 

N 32,000 32 

İşegirişonay Pearson Correlation -,162 1,000 

Sig. (2-tailed) ,377  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Kuruluşyapısı Tecrübelieleman 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 ,153 

Sig. (2-tailed)  ,404 

N 32,000 32 

Tecrübelieleman Pearson Correlation ,153 1,000 

Sig. (2-tailed) ,404  

N 32 32,000 

 

Correlations 

  Kuruluşyapısı Miçieğitimvarlığı Firmadışıeğitim 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,176 -,138 

Sig. (2-tailed)  ,336 ,450 

N 32,000 32 32 

Miçieğitimvarlığı Pearson Correlation -,176 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,336  ,504 

N 32 32,000 32 

Firmadışıeğitim Pearson Correlation -,138 ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,450 ,504  

N 32 32 32,000 

 

 

Correlations 

  Kuruluşyapısı Q12 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,262 

Sig. (2-tailed)  ,147 

N 32,000 32 

Q12 Pearson Correlation -,262 1,000 

Sig. (2-tailed) ,147  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Kuruluşyapısı Q13Y1 Q13Y2 Q13Y3 Q13T1 Q13T2 Q13T3 

Kuruluşyapısı Pearson 

Correlation 
1,000 ,171 -,172 -,086 ,347 -,338 -,226 

Sig. (2-tailed)  ,527 ,524 ,751 ,060 ,068 ,229 

N 32,000 16 16 16 30 30 30 

Q13Y1 Pearson 

Correlation 
,171 1,000 -,787

**
 -,491 ,503

*
 -,671

**
 ,106 

Sig. (2-tailed) ,527  ,000 ,053 ,047 ,004 ,696 

N 16 16,000 16 16 16 16 16 

Q13Y2 Pearson 

Correlation 
-,172 -,787

**
 1,000 -,118 -,443 ,751

**
 -,364 

Sig. (2-tailed) ,524 ,000  ,663 ,086 ,001 ,166 

N 16 16 16,000 16 16 16 16 

Q13Y3 Pearson 

Correlation 
-,086 -,491 -,118 1,000 -,152 ,006 ,390 

Sig. (2-tailed) ,751 ,053 ,663  ,575 ,984 ,136 

N 16 16 16 16,000 16 16 16 

Q13T1 Pearson 

Correlation 
,347 ,503

*
 -,443 -,152 1,000 -,838

**
 -,418

*
 

Sig. (2-tailed) ,060 ,047 ,086 ,575  ,000 ,022 

N 30 16 16 16 30,000 30 30 

Q13T2 Pearson 

Correlation 
-,338 -,671

**
 ,751

**
 ,006 -,838

**
 1,000 -,049 

Sig. (2-tailed) ,068 ,004 ,001 ,984 ,000  ,798 

N 30 16 16 16 30 30,000 30 

Q13T3 Pearson 

Correlation 
-,226 ,106 -,364 ,390 -,418

*
 -,049 1,000 

Sig. (2-tailed) ,229 ,696 ,166 ,136 ,022 ,798  

N 30 16 16 16 30 30 30,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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Correlations 

  Kuruluşyapısı Kilitpersgrup 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,194 

Sig. (2-tailed)  ,287 

N 32,000 32 

Kilitpersgrup Pearson Correlation -,194 1,000 

Sig. (2-tailed) ,287  

N 32 32,000 

Correlations 

  Yöneticigrup Ciro 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,657
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 32,000 32 

Ciro Pearson Correlation ,657
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 32 32,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  Yöneticigrup Kuruluşyapısı 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 -,353
*
 

Sig. (2-tailed)  ,047 

N 32,000 32 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation -,353
*
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,047  

N 32 32,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Correlations 

  Yöneticigrup IK 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,636
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 32,000 32 

IK Pearson Correlation ,636
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Kuruluşyapısı Kilitpersgrup 

Kuruluşyapısı Pearson Correlation 1,000 -,194 

Sig. (2-tailed)  ,287 

N 32,000 32 

Kilitpersgrup Pearson Correlation -,194 1,000 

Sig. (2-tailed) ,287  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  Yöneticigrup Sözleşme 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,095 

Sig. (2-tailed)  ,606 

N 32,000 32 

Sözleşme Pearson Correlation ,095 1,000 

Sig. (2-tailed) ,606  

N 32 32,000 

Correlations 

  Yöneticigrup İşegirişonay 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,306 

Sig. (2-tailed)  ,089 

N 32,000 32 

İşegirişonay Pearson Correlation ,306 1,000 

Sig. (2-tailed) ,089  

N 32 32,000 

Correlations 

  Yöneticigrup Tecrübelieleman 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,258 

Sig. (2-tailed)  ,154 

N 32,000 32 

Tecrübelieleman Pearson Correlation ,258 1,000 

Sig. (2-tailed) ,154  

N 32 32,000 
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Correlations 

  Yöneticigrup Miçieğitimvarlığı Firmadışıeğitim 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,454
**
 ,011 

Sig. (2-tailed)  ,009 ,951 

N 32,000 32 32 

Miçieğitimvarlığı Pearson Correlation ,454
**
 1,000 ,122 

Sig. (2-tailed) ,009  ,504 

N 32 32,000 32 

Firmadışıeğitim Pearson Correlation ,011 ,122 1,000 

Sig. (2-tailed) ,951 ,504  

N 32 32 32,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Correlations 

  Yöneticigrup Q13Y1 Q13Y2 Q13Y3 Q13T1 Q13T2 Q13T3 

Yöneticigru

p 

Pearson 

Correlation 
1,000 ,389 -,286 -,196 -,336 ,171 ,300 

Sig. (2-tailed)  ,136 ,283 ,467 ,069 ,366 ,107 

N 32,000 16 16 16 30 30 30 

Q13Y1 Pearson 

Correlation 
,389 1,000 -,787

**
 -,491 ,503

*
 -,671

**
 ,106 

Sig. (2-tailed) ,136  ,000 ,053 ,047 ,004 ,696 

N 16 16,000 16 16 16 16 16 

Q13Y2 Pearson 

Correlation 
-,286 -,787

**
 1,000 -,118 -,443 ,751

**
 -,364 

Sig. (2-tailed) ,283 ,000  ,663 ,086 ,001 ,166 

N 16 16 16,000 16 16 16 16 

Q13Y3 Pearson 

Correlation 
-,196 -,491 -,118 1,000 -,152 ,006 ,390 

Sig. (2-tailed) ,467 ,053 ,663  ,575 ,984 ,136 

N 16 16 16 16,000 16 16 16 

Q13T1 Pearson 

Correlation 
-,336 ,503

*
 -,443 -,152 1,000 -,838

**
 -,418

*
 

Sig. (2-tailed) ,069 ,047 ,086 ,575  ,000 ,022 

N 30 16 16 16 30,000 30 30 
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Q13T2 Pearson 

Correlation 
,171 -,671

**
 ,751

**
 ,006 -,838

**
 1,000 -,049 

Sig. (2-tailed) ,366 ,004 ,001 ,984 ,000  ,798 

N 30 16 16 16 30 30,000 30 

Q13T3 Pearson 

Correlation 
,300 ,106 -,364 ,390 -,418

*
 -,049 1,000 

Sig. (2-tailed) ,107 ,696 ,166 ,136 ,022 ,798  

N 30 16 16 16 30 30 30,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      

Correlations 

  Yöneticigrup Kilitpersgrup 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1,000 ,470
**
 

Sig. (2-tailed)  ,007 

N 32,000 32 

Kilitpersgrup Pearson Correlation ,470
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,007  

N 32 32,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

  Yöneticigrup Kilitücretli Kilitortak kilitproje Kilitdiğer 

Yöneticigrup Pearson Correlation 1 ,221 -,082 -,139 .
a
 

Sig. (2-tailed)  ,224 ,657 ,449 . 

N 32 32 32 32 32 

Kilitücretli Pearson Correlation ,221 1 -,274 ,068 .
a
 

Sig. (2-tailed) ,224  ,130 ,712 . 

N 32 32 32 32 32 

Kilitortak Pearson Correlation -,082 -,274 1 ,130 .
a
 

Sig. (2-tailed) ,657 ,130  ,478 . 

N 32 32 32 32 32 

kilitproje Pearson Correlation -,139 ,068 ,130 1 .
a
 

Sig. (2-tailed) ,449 ,712 ,478  . 

N 32 32 32 32 32 

Kilitdiğer Pearson Correlation .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed) . . . .  
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N 32 32 32 32 32 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.  

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Q18.1 Equal 

variances 

assumed 

,697 ,410 ,415 30 ,681 ,06250 ,15052 
-

,24490 
,36990 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,415 29,682 ,681 ,06250 ,15052 
-

,24504 
,37004 

Q18.2 Equal 

variances 

assumed 

1,454 ,237 -,591 30 ,559 -,06250 ,10582 
-

,27861 
,15361 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,591 27,488 ,560 -,06250 ,10582 
-

,27945 
,15445 

Q18.3 Equal 

variances 

assumed 

4,592 ,040 -1,000 30 ,325 -,06250 ,06250 
-

,19014 
,06514 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-1,000 15,000 ,333 -,06250 ᥨᥨᥨᥨᥨᥨ

 

-

,19572 
,07072 

Q18.4 Equal 

variances 

assumed 

2,143 ,154 ,745 30 ,462 ,12500 ,16771 
-

,21750 
,46750 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,745 29,634 ,462 ,12500 ,16771 
-

,21768 
,46768 

Q18.5 Equal 

variances 

assumed 

,000 1,000 ,000 30 1,000 ,00000 ,14252 
-

,29107 
,29107 
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Equal 

variances not 

assumed 

  

,000 30,000 1,000 ,00000 ,14252 
-

,29107 
,29107 

Q18.6 Equal 

variances 

assumed 

4,592 ,040 1,000 30 ,325 ,06250 ,06250 
-

,06514 
,19014 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,000 15,000 ,333 ,06250 ,06250 
-

,07072 
,19572 

Q18.7 Equal 

variances 

assumed 

,000 1,000 ,000 30 1,000 ,00000 ,08839 
-

,18051 
,18051 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,000 30,000 1,000 ,00000 ,08839 
-

,18051 
,18051 

Q18.8 Equal 

variances 

assumed 

,915 ,346 -,473 30 ,640 -,06250 ,13209 
-

,33226 
,20726 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,473 29,213 ,640 -,06250 ,13209 
-

,33257 
,20757 

Q18.9 Equal 

variances 

assumed 

2,612 ,117 -,799 30 ,431 -,12500 ,15646 
-

,44453 
,19453 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,799 29,155 ,431 -,12500 ,15646 
-

,44492 
,19492 

Q18.10 Equal 

variances 

assumed 

1,454 ,237 -,591 30 ,559 -,06250 ,10582 
-

,27861 
,15361 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,591 27,488 ,560 -,06250 ,10582 
-

,27945 
,15445 

Q18.11 Equal 

variances 

assumed 

5,053 ,032 -1,054 30 ,300 -,12500 ,11859 
-

,36718 
,11718 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-1,054 25,052 ,302 -,12500 ,11859 
-

,36921 
,11921 
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Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Miçieğitimvarlığı Equal 

variances 

assumed 

17,157 ,000 2,030 30 ,051 ,31250 ,15394 
-

,00189 
,62689 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2,030 26,134 ,053 ,31250 ,15394 
-

,00385 
,62885 

Firmadışıeğitim Equal 

variances 

assumed 

,000 1,000 ,000 30 1,000 ,00000 ,14252 
-

,29107 
,29107 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,000 30,000 1,000 ,00000 ,14252 
-

,29107 
,29107 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Q19.1 Equal 

variances 

assumed 

10,868 ,003 1,464 30 ,154 ,18750 ,12809 -,07409 ,44909 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,464 23,541 ,156 ,18750 ,12809 -,07713 ,45213 

Q19.2 Equal 

variances 

assumed 

23,400 ,000 1,861 30 ,073 ,18750 ,10078 -,01832 ,39332 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,861 15,000 ,083 ,18750 ,10078 -,02730 ,40230 

Q19.3 Equal 

variances 

assumed 

,915 ,346 ,473 30 ,640 ,06250 ,13209 -,20726 ,33226 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,473 29,213 ,640 ,06250 ,13209 -,20757 ,33257 

Q19.4 Equal 

variances 

assumed 

,697 ,410 -,415 30 ,681 -,06250 ,15052 -,36990 ,24490 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,415 29,682 ,681 -,06250 ,15052 -,37004 ,24504 

Q19.5 Equal 

variances 

assumed 

,000 1,000 ,000 30 1,000 ,00000 ,12076 -,24663 ,24663 
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Equal 

variances not 

assumed 

  

,000 30,000 1,000 ,00000 ,12076 -,24663 ,24663 

Q19.6 Equal 

variances 

assumed 

945,000 ,000 
-

3,416 
30 ,002 -,43750 ,12809 -,69909 -,17591 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

3,416 
15,000 ,004 -,43750 ,12809 -,71051 -,16449 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

çalışantavsiye Between Groups 1,128 4 ,282 1,195 ,336 

Within Groups 6,372 27 ,236   

Total 7,500 31    

işçevresi Between Groups 1,529 4 ,382 1,626 ,197 

Within Groups 6,346 27 ,235   

Total 7,875 31    

sosyalçevre Between Groups ,775 4 ,194 ,812 ,529 

Within Groups 6,444 27 ,239   

Total 7,219 31    

web Between Groups ,561 4 ,140 ,568 ,688 

Within Groups 6,658 27 ,247   

Total 7,219 31    

gazete Between Groups 1,217 4 ,304 1,234 ,320 

Within Groups 6,658 27 ,247   

Total 7,875 31    

diğerulaşım Between Groups ,185 4 ,046 ,737 ,575 

Within Groups 1,690 27 ,063   

Total 1,875 31    

 

ANOVA 

IK      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,400 4 ,850 8,830 ,000 

Within Groups 2,600 27 ,096   
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ANOVA 

IK      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,400 4 ,850 8,830 ,000 

Within Groups 2,600 27 ,096   

Total 6,000 31    

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Kilitücretli Between Groups ,435 4 ,109 ,958 ,446 

Within Groups 3,065 27 ,114   

Total 3,500 31    

Kilitortak Between Groups 1,444 4 ,361 1,688 ,182 

Within Groups 5,775 27 ,214   

Total 7,219 31    

kilitproje Between Groups ,112 4 ,028 ,879 ,490 

Within Groups ,857 27 ,032   

Total ,969 31    

Kilitdiğer Between Groups ,000 4 ,000 . . 

Within Groups ,000 27 ,000   

Total ,000 31    

Kilitpersgrup Between Groups 18,003 4 4,501 3,813 ,014 

Within Groups 31,872 27 1,180   

Total 49,875 31    

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Miçieğitimvarlığı Between Groups 1,047 4 ,262 1,303 ,294 

Within Groups 5,422 27 ,201   

Total 6,469 31    

Firmadışıeğitim Between Groups 1,265 4 ,316 2,364 ,078 

Within Groups 3,610 27 ,134   

Total 4,875 31    
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ANOVA 

Sözleşme      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,271 4 ,318 1,813 ,155 

Within Groups 4,729 27 ,175   

Total 6,000 31    

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Q19.1 Between Groups ,297 4 ,074 ,511 ,728 

Within Groups 3,922 27 ,145   

Total 4,219 31    

Q19.2 Between Groups ,095 4 ,024 ,245 ,910 

Within Groups 2,623 27 ,097   

Total 2,719 31    

Q19.3 Between Groups ,262 4 ,066 ,447 ,774 

Within Groups 3,957 27 ,147   

Total 4,219 31    

Q19.4 Between Groups 1,261 4 ,315 2,023 ,120 

Within Groups 4,208 27 ,156   

Total 5,469 31    

Q19.5 Between Groups 1,162 4 ,291 3,356 ,024 

Within Groups 2,338 27 ,087   

Total 3,500 31    

Q19.6 Between Groups 1,027 4 ,257 1,561 ,213 

Within Groups 4,442 27 ,165   

Total 5,469 31    

Q19.7 Between Groups ,000 4 ,000 . . 

Within Groups ,000 27 ,000   

Total ,000 31    

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Q18.1 Between Groups ,239 4 ,060 ,309 ,869 
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Within Groups 5,229 27 ,194   

Total 5,469 31    

Q18.2 Between Groups ,457 4 ,114 1,363 ,273 

Within Groups 2,262 27 ,084   

Total 2,719 31    

Q18.3 Between Groups ,112 4 ,028 ,879 ,490 

Within Groups ,857 27 ,032   

Total ,969 31    

Q18.4 Between Groups 1,167 4 ,292 1,380 ,267 

Within Groups 5,708 27 ,211   

Total 6,875 31    

Q18.5 Between Groups ,503 4 ,126 ,776 ,550 

Within Groups 4,372 27 ,162   

Total 4,875 31    

Q18.6 Between Groups ,135 4 ,034 1,097 ,378 

Within Groups ,833 27 ,031   

Total ,969 31    

Q18.7 Between Groups ,239 4 ,060 ,984 ,433 

Within Groups 1,636 27 ,061   

Total 1,875 31    

Q18.8 Between Groups ,868 4 ,217 1,749 ,168 

Within Groups 3,351 27 ,124   

Total 4,219 31    

Q18.9 Between Groups ,829 4 ,207 1,082 ,385 

Within Groups 5,171 27 ,192   

Total 6,000 31    

Q18.10 Between Groups ,433 4 ,108 1,279 ,303 

Within Groups 2,286 27 ,085   

Total 2,719 31    

Q18.11 Between Groups ,461 4 ,115 1,024 ,413 

Within Groups 3,039 27 ,113   

Total 3,500 31    
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