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TÜRKİYE İNŞAAT PROJELERİNDE YÜKLENİCİ VE MAL SAHİBİ
ARASINDA MEYDANA GELEN ÇATIŞMALARIN NEDENLERİ VE
ÇATIŞMA YÖNETİMİ

ÖZET
İnşaat proje organizasyonları, belirlenen süre, maliyet ve kalitede tamamlanacak
proje hedefi ile farklı uzmanlık alanlarını bir araya getirerek çok parçalı bir yapı
oluşturmaktadırlar. Bu organizasyonel yapı içerisinde mal sahibi ve yüklenici,
seçilen proje teslim sistemine göre dahil oldukları evreden itibaren tüm yapı elde
etme sürecinin durumlarını, koşullarını, finansal ve üretim konularını kapsayan ve bu
uzun zamanlı ilişkide tarafların risklerini ve sorumluluklarını belirleyen sözleşmeyi
kabul etmektedirler. Herhangi bir evrede sınırlı kaynaklar ve birbirine uymayan
hedefler ile ilgili olarak taraflar arasında yaşanan mücadele olarak tanımlanan
çatışma kavramı, inşaat projelerinin ve sürecinin özgünlüğü ve sürekli değişen bir
ortamda uzun zamanlı sözleşmenin kabulü ile beraber düşünüldüğünde mal sahibi ve
yüklenici arasında meydana gelen kaçınılmaz bir olgu haline gelmektedir.
Ülkemizde ve dünyada son yirmi yılda değişen koşullar içerisinde uygun
yönetilmeyen kaçınılmaz çatışmalar uyuşmazlığa dönüşmüştür. Bu uyuşmazlıkların
çözüm sürecinde yargı yolunun kullanılması ile başarısız inşaat projelerinin artışı,
modern inşaat projelerinde çatışma ve çatışma yönetim kavramlarının önemini
artırmıştır.
Çalışma alanının çatışma ve çatışma yönetimi olarak belirlendiği bu tezde, sürekli
değişen ve gelişen koşullarda, inşaat organizasyonlarında sorguya sebep olan ve
canlılığın sürdürülebilirliliğini sağlayan çatışmanın oluşum kaynaklarının saptamanın
etkili yönetim sürecindeki ilk ve en önemli aşama olduğu kabul edilerek, “Türkiye
inşaat sektöründe mal sahibi ve yüklenici firmalar arasında doğabilecek çatışma
nedenleri ve çatışma yönetim sürecinde başarı faktörleri nelerdir?” sorusu genel
araştırma sorusu olarak belirlenmiştir. Çalışmada bu genel soruya kaynaklık eden ve
her bölümde ele alınan özel soruların cevaplarını aramak üzere literatür araştırması
ve alan araştırması olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır.
Literatür araştırması, yurtdışındaki alan araştırmalarının ve mahkeme içtihatlarının
incelenmesi, alan araştırması için potansiyel çatışma nedenlerini netleştirmek
amacına hizmet etmiştir. Alan araştırması yöntemi, ülkemizde mal sahibi ve
yüklenici arasında meydana gelen çatışmaların nedenlerini ve meydana gelme sıklığı
ile çatışma yönetimindeki başarı faktörlerini tespit etmek üzere kullanılmıştır.
Tez çalışmasının ilk bölümü giriş bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde konunun
belirlenme süreci, çalışmanın amacı ve yöntemi ile araştırmayı oluşturan her
bölümün kapsamı açıklanmıştır.

x

Tez çalışmasının ikinci bölümünün ilk alt bölümünde çatışmanın sistematik olarak
literatürde ele alınması ile başlayan kavram karmaşasının çözümü olarak çatışma
süreci kabul edilmiş ve sonuçlarına göre çatışmalar ele alınarak çatışma aşamaları
açıklanmıştır. İkinci alt bölümde çatışma yaklaşım stilleri ve giderim yaklaşımları
başlıkları altında çatışma yönetimi ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde, inşaat projelerinde taraflar arasında meydana gelen çatışmaların
kaynakları üzerinde durulmuş ve çatışma yönetiminin sözleşme idaresi içerisindeki
ve sözleşme idarecisinin çatışma yönetimindeki yeri ve önemi ele alınmıştır.
Dördüncü bölümde, alan araştırması için potansiyel çatışma nedenlerinin
belirlenmesine yönelik olarak ilk alt bölümde yurtdışında yapılmış olan alan
araştırmaları, ikinci alt bölümde ise yurtiçi mahkeme içtihat kararları incelenerek,
elde edilen bulgular değerlendirilmiştir.
Tez çalışmasının beşinci bölümü yüklenici firmalar üzerinde yapılan alan
araştırmasının amaçları, soruları, yöntemi ve bulguları üzerinde durmaktadır. Bu
araştırma ile belirlenen potansiyel çatışma nedenlerinin mal sahibi ve yüklenici
ilişkisi açısından ülkemizdeki geçerliliği, meydana gelme sıklığı, projenin süre ve
maliyetine etkileri ile yurtiçi inşaat projelerinde ülkemize özgü çatışma nedenlerinin
varlığının ve çatışma yönetiminde başarı faktörlerinin belirlenmesi esas amaç
edinilmiştir. Araştırmanın yan amaçları arasında bu belirlenen potansiyel çatışma
nedenlerinin yüklenici ve seçilen proje teslim sistemi ile sürece dahil olan diğer
katılımcılar arasında çatışma nedeni olma ve sıklığı ile tanımlanan projelerin genel
özellikleri ile çatışma nedenleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Alan araştırmasının bulguları, görüşülen kişilerin ve çalıştıkları kuruluşların
özellikleri, yüksek veya orta düzeyde çatışma yaşanarak tamamlanan projenin genel
özellikleri, projede katılımcılar arasında meydana gelmiş olan çatışma nedenleri ve
etkileri, çatışma nedenlerinin projenin genel özellikleri ile ilişkisi ve çatışma
yönetimindeki başarı faktörleri ile ilgili olmak üzere altı alt bölümde ele alınmıştır.
Alan araştırmasında görüşülen kişilerden elde edilen bulguların değerlendirilmesi ile
sözleşme özelliklerinin ve bu başlık altında teknik çizim ve teknik şartname eksiklik
ve hatalarının yurtiçi inşaat projelerinde yüklenici ve mal sahibi arasında en sık
görülen çatışma nedenleri olduğu tespit edilmiştir. Çatışma yönetim sürecinde
sözleşme idaresinin ve idarecisinin yerinin ve sorumluluklarının ülkemizde eksik
bilindiği ve eksik uygulandığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın en çarpıcı
bulgularından biri, yargıya alternatif bağlayıcı olmayan uyuşmazlık çözüm yollarının
ülkemizde yüklenici kuruluşlar tarafından tercih edilmemesidir.
Tez çalışmasının altıncı bölümü, sonuç bölümüdür. Bu bölümde, çalışmanın
belirlenen amaçları doğrultusunda ortaya çıkan genel sonuçların ve alan
araştırmasından elde edilen bulguların değerlendirmesi konu alınmıştır. Bu
değerlendirmeler sonucunda ülkemizde yüklenici ve mal sahibi arsında meydana
gelen çatışmaların nedenleri ile ilgili mevcut durumun saptanması ve bu süreçte ve
yönetiminde değiştirilmesi veya geliştirilmesi gereken noktaların tespit edilmesi
amaçlanmıştır.
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THE CONFLICT REASONS BETWEEN THE CONTRACTOR AND THE
OWNER AND CONFLICT MANAGEMENT IN TURKISH
CONSTRUCTION PROJECTS

SUMMARY
Construction project organization, has fragmented structure with the aim to complete
the project in considered time, cost and quality with bringing different specialists
together.
In this organizational structure, the owner and the contractor agree upon a contract
which is forced by law and which includes all the situations, conditions, financial and
production subjects of the whole building procurement process from the stage that
the parts are participated in according to the selected project delivery system and
which determines the risks and the responsibilities of the parts in this long term
relationship. Considering the conflict concept, defined as the struggle of the parts at
any stage because of the limited sources and incompatible goals, with the specific
construction projects and process and with the contracts, it becomes an inevitable
fact for construction projects.
In the changing environment of the last twenty years, in the world and in our country
inevitable conflicts have changed into disputes because of inappropriate
management. The use of litigation method for the resolution of these disputes has
increased the number of unsuccessful construction projects and this situation has
increased the importance of conflict and conflict management concepts in modern
construction projects.
In the thesis which of the research area is established as conflict and conflict
management, the first step of effective conflict management process which is the
reason of interrogation and which provides sustainable vitality in the continuous
changing and developing conditions of construction, is approved. With this approval,
the question of “What are the reasons of the conflicts between the owner and the
constructor and the success factors of the conflict management process in the Turkish
Construction Industry?” is determined as the general question. In the research two
different methods are used such as research and survey method, to find the answers
of specific questions considered in each chapter to support the general question.
Literature research, the examination of the case studies of different foreign countries
and Turkish case law are all used to serve to clarify potential conflict reasons for the
questionnaire of the survey. Survey method is used to determine the reasons and the
frequency of the conflict between the contractor and the owner and the success
factors of conflict management in our country.
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The first section of the thesis is introduction chapter. In this chapter, the process of
determining the subject, the goal, the methodology and the content of each chapter
are set up.
In the first section of the second chapter the conflict process is approved for the
solution of the concept confusion has begun with the research of the conflict by
systematically in literature, then the conflicts classified by outcomes and the stages
of the conflict are defined. In the second section, the conflict management is clarified
in two headings such as approaches in conflict situations and conflict resolution
methods.
In the third chapter the sources of the conflicts in construction projects, the place of
the conflict management in contract administration and the importance of contract
administrator in conflict management are established.
In the fourth chapter, firstly the case studies of foreign countries are examined for
clarifying the potential conflict reasons for the survey, secondly, Turkish case law is
examined, then findings are evaluated from both of these sections.
The fifth chapter of the thesis dwelled upon the goals, questions, methodology and
findings of the survey. The main goals of the survey is established as, to find the
validity of the potential conflict reasons between the contractor and the owner for the
Turkish construction projects, the frequency and the effects of these reasons, any
other specific conflict reasons for our country and to determine the success factors of
the conflict management. The secondary goals of the survey are, to find the reasons
of conflict and the frequency of these reasons between the contractor and the other
participants according to selected project delivery system, and the frequency of these
reasons and the relationship of the conflict reasons between the characteristics of the
construction projects defined by the interviewers.
Findings of the survey are examined in six sections such as the profile of the
interviewers and the firms, general characteristics of the selected project defined as
completed with medium or high level of conflict frequency, the conflict reasons
between the participants in the project and the relations of the conflict reasons
between the general characteristics of the project and the success factors of the
conflict management. The determination of findings of the survey shows that the
characteristics of the construction contracts and the specific reasons such as the error
or absence in the technical drawings and specifications in this heading are the most
frequent conflict reasons between the contractor and the owner. The other outcome is
the lack of knowledge about the place of contract administration and responsibilities
of contract administrator in conflict management. One of the most interesting
findings of the survey is not being preferred the non-binding alternative dispute
resolution methods instead of litigation by the Turkish contractor firms.
The sixth chapter of the thesis is the conclusion part. This chapter focuses on general
outcomes of the chapters and the evolution of the findings of the survey. In the
results of these evolutions to find the current situation about the conflict reason
between the main contractor and the owner in Turkish construction projects and to
indicate the points of the process and the management characteristics that needs to be
changed or progressed are determined.
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1. GĠRĠġ

1.1 Konunun Belirlenmesi
İnşaat sektörü, diğer sektörler ile yakın ilişkiler içerisinde bulunmasına rağmen,
yapısal farklılıkları nedeni ile daha riskli, karmaşık ve belirsiz bir sektördür. Bina
yapım süreci pek çok değişik katılımcıyı, sorumlulukları ve düzenleri farklılık
gösteren organizasyonel yapıları, resmi ve resmi olmayan bağlar ile bir araya
getirmektedir. Bu çok parçalı yapı ve tüm katılımcıların öncelikli hedeflerinin
birbirlerinden farklı olmasının sonucunda binanın hedeflenen süre, maliyet ve kalite
koşullarında tamamlanması riske girmektedir ve katılımcılar arasında çatışmalar
doğmaktadır.
Kişiler kendilerinin diğer kişilere nasıl göründüklerini ve onların kendileri haklarında
neler düşündüklerini hayal etmeye çalışırlar. Çoğunlukla kendi kişilik algılayışları
diğerlerinin değer biçmeleri ile tanımlanır. Bu noktada tarafların “çatışma
yolculuğu”na giden yol yer almaktadır. Bu, Yunan filozofu Epictetus‟un “Kişiler
olaylardan dolayı değil olayların kendilerine olan görüntülerinden rahatsız olurlar.”
söyleminin şeklini değiştirmekten farklı bir şey değildir. Bu yüzden, kişilerin
hareketlerine diğer kişiler tarafından rehberlik edilmekte en azından etki edilmektedir
[1]. Bu durumda çatışma kavramının fonksiyon ve kaynaklar kadar kişiler ile ilgili
olduğu açıkça görülmektedir.
1960 yılında Thomas tarafından, bir kişinin diğer bir kişi tarafından amacının veya
ilgisinin engellendiğine veya engellenmek üzere olduğuna inanması ile başlayacak
süreç olarak genel bir şekilde tanımlanan çatışma, 1960 yılına kadar organizasyonel
yapılar için zararlı olarak görülmüş ve ortadan kaldırılmaya veya azaltılmaya
çalışılmıştır. 1960 yılı ortalarından itibaren ise çatışmanın organizasyonel yapılara
olan faydalarına dikkat çekilmiş ve çatışma yönetimi yeni bir düzeye ulaşmıştır.
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İnşaat sektörünün kendine özgü yapısı, çatışmanın en genel anlamı ile beraber
düşünüldüğünde, çatışmanın inşaat sektörü için kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kaçınılmaz olgunun varlığı, doğru yönetim ile organizasyonel yapıda pozitif
etkilerinin görülmesi gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu gerekliliğin,
sektör uzmanları tarafından bir araştırma problemi olarak görülmesinde, bazı sektör
katılımcılarının çatışma kelimesinin eşanlamlısı olarak kullandığı fakat çatışmanın
doğru yönetilmemesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde uzun, maliyetli
ve genelde projenin başarısızlığı ile sonuçlanan yargıya başvurulmasındaki artışın
etkisi büyüktür. Bu artış, Will Hughes‟ın da dikkat çektiği gibi, literatürdeki alan
araştırma raporlarının, yayınların ve süreli yayınların son 30 yıldaki artışından da
açıkça görülmektedir. Örneğin 1985‟ten 1996 yılına kadar yayınlanan Construction
Law Reports (İnşaat Hukuku Raporları) 1992‟de 27. sayısına 1996 yılında yani on
bir yıl içerisinde 46. sayısına, 1976‟dan beri yayınlanan Building Law Reports (Yapı
Hukuku Raporları) 1992‟de 57. sayısına, 2005‟te 37 adet yıllık sayıya yani yaklaşık
450 sayıya ulaşmıştır.
İnşaat sektörünün yukarıda da belirtilen özellikleri, bir defalık üretim süreci, farklı
uzmanların bir araya gelmesi ve sorumluluklarının belirlenmesinin yarattığı yapısal
özgünlük, çatışma ve çatışma yönetim olgusunun genelleştirilmesinde yaşanan
zorluğu arttırdığı ve literatürde bir tek çatışma ve çatışma yönetim fenomeninin
olmadığı görülmüştür. Araştırmacılar, çatışma ve çatışma yönetim olgularının proje
çeşit ve büyüklüğüne, farklı proje elde etme sistemlerine, farklı yasal uygulamalara,
farklı katılımcılara göre değişiklik gösterdiğini belirlemişlerdir.
Bu çalışmada, inşaat sektörünün özgün yapısı, çatışmanın bu sektördeki
kaçınılmazlığı ve doğru yönetimi ile organizasyonlara pozitif etkisi olduğu literatür
taraması sonucunda kabul edilmiş ve genellemenin zor olduğu bu araştırma alanında
sınırları daha kesin belirleyerek ülkemizde mal sahibi ve yüklenici firmalar arasında
meydana gelen çatışma nedenlerinin ve çatışma yönetim sürecindeki başarı
faktörlerinin saptanmasına yönelik bir alan çalışmasının yapılmasına karar
verilmiştir.
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1.2 ÇalıĢmanın Amacı
David R. Hampton‟ın Management (Yönetim) kitabında, Conflict, Change and
Development (Çatışma, Değişim ve Gelişim) bölümü Mary Parker Follet‟in şu
cümlesi ile başlar : “… çatışmadan korkmamalıyız, bu tür zamanlarda bir yapıcı bir
de yıkıcı yöntem vardır. Çatışma oluşmaya ve farklılıklara odaklanılmasına
başlanmasından itibaren sağlığın işareti ve gelişme ilhamı olacaktır.”
1992 yılında “Birinci Uluslararası İnşaat Sektöründe Çatışma:Yönetimi ve Giderimi”
konferansında çatışmanın uluslar arası

bir özellik olduğu, mevcut resmi yargı

sistemleri ve tahkim gibi yine bağlayıcı metotlar ile çözüm sürecindeki
memnuniyetsizliğin giderek arttığı ve çatışma yönetiminde uyuşmazlık giderim
yaklaşımları kadar eğitimin, sözleşme düzenlemelerinin, yönetimin ve alternatif
uyuşmazlık giderim metotlarının geliştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir
[2].
İnşaat sektöründe kabul edilen proje yönetimi görüşü, projenin süre, maliyet ve kalite
gereksinimlerini içeren şartların yönetilmesidir. İnşaat projelerinin sürekli yeniden
dirilen problemleri yerleşmiş proje yönetim görüşü ile çözümlenememektedir. Bu
durum üçlü yanal görüşün değerinin sorgulanmasına yönlendirmektedir. Proje
yönetimi, projenin etkileşimde olduğu çevre içerisinde kontrolü ve esas pazarın
etkileri bağlamında hedeflere ulaşmaktır. Bu görüş bizi süre, bütçe, fonksiyon, kalite
ve çatışma olarak tanımlanan 5‟li kontrol sistemine götürmektedir [3]. Çatışma
kontrolü için gerekli olan başlangıç evresinde meydana gelebilecek problemleri
belirleyerek çatışma yönetiminde başarının sağlanması ve uyuşmazlık giderim
yollarına başvurma ihtiyacını en aza indirmektir.
Bu çalışma, etkin bir organizasyon için sorguya sebep olan ve canlılığın
sürdürülebilirliğini sağlayan çatışma olgusunun nedenlerini saptamanın etkili
yönetim sürecindeki ilk adım olduğunu kabul ederek, Türkiye İnşaat Sektörü‟nde
mal sahibi ve yüklenici firmalar arasında doğabilecek çatışmaların nedenlerini ve
çatışma yönetiminde başarı faktörlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Çalışma alanının çatışma ve çatışma yönetimi olarak belirlenmesinden sonra,
“Türkiye inşaat sektöründe mal sahibi ve yüklenici firmalar arasında doğabilecek
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çatışma nedenleri ve çatışma yönetim sürecinde başarı faktörleri nelerdir?” sorusu
genel araştırma sorusu olarak belirlenmiştir. Genel anlayışa, soruya ve alan
araştırmasına kaynaklık eden özel sorular sırasıyla şunlardır :
 Çatışmanın kelime anlamı nedir?
 Çatışma,uyuşmazlık ve hak talebi arasındaki kavramsal farklılıklar nelerdir?
 Literatürde çatışmanın genellenmesi yapılabilmiş midir?
 İnşaat sektöründe çatışma sınıflandırması yapılmış mıdır?
 Genel çatışma faktörleri nelerdir?
 Çatışma yönetilebilir mi? Çatışma yönetimi nedir?
 İnşaat sektöründe proje yönetimi içerisinde çatışma yönetimi ne şekilde
sağlanmaktadır?
 Sözleşme idaresi ile çatışma yönetiminin ilişkisi nasıldır?
 İnşaat projelerinde doğabilecek çatışma nedenleri nelerdir? Bu nedenleri
belirlenmesinde bundan önceki çalışmalardaki metodoloji nasıldır?
 İnşaat projelerinde çatışmanın etkili yönetilmemesinden kaynaklanan problemler
nelerdir?

1.3 ÇalıĢmanın Yöntemi
Bu tez kapsamında literatür araştırması ve alan araştırması yöntem olarak seçilmiş,
genel ve özel soruların belirlenmesinden sonra bu soruların cevaplanmasında ve alan
araştırmasının alt yapısının oluşturulmasında yardımcı olacak literatür çalışması
yapılmıştır.
Tezin ikinci bölümünde, konunun temel alanı olan inşaat projelerinde çatışma ve
çatışma yönetimi ve literatürde kavram karmaşıklığı bulunduğu belirlenen ilgili tüm
kavramlar detaylı olarak açıklanmıştır. Bu bölümün son kısmında etkili olamayan
çatışma

yönetiminin

sonucunda

meydana
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gelen

uyuşmazlık

giderim

yaklaşımlarından bağlayıcı olarak resmi yargı ve tahkim, bağlayıcı olmayan ve
alternatif uyuşmazlık giderim yaklaşımları olarak müzakere, arabuluculuk ve
partnering ele alınarak açıklanmıştır.
Üçüncü bölümde, çatışma yönetimi, görev düzenlenmesi ve tüm tarafların uyumu ile
projenin tamamlanmasındaki hareket sistemi olarak tanımlanan sözleşme idaresi
kapsamında ele alınmış, inşaat sektöründe çatışma sürecindeki ilişkiler açısından
proje teslim sistemleri ve bu sürecin her aşamasında önemli yeri olan sözleşmeler
çatışma kaynağı olma açısından incelenmiştir. Bölümün son kısmında çatışma
kontrolü ve çatışma yönetiminde sözleşme idarecisinin rolü açıklanmıştır.
Dördüncü bölümün ilk kısmında, inşaat sektöründe çatışma faktörlerine ilişkin
literatürdeki mevcut araştırmalar incelenmiş bu araştırma sonucu tezin beşinci
bölümünde ele alınan alan araştırmasına metodoloji açısından kaynak sağlayabilecek
ve

sonuçlarının

karşılaştırılabileceği

dört

alan

araştırması

detaylı

olarak

özetlenmiştir. Bu bölümün alan araştırmaları ile ilgili sonuç kısmında incelenen tüm
çalışmaların sonuçlarını içeren ve çalışmalarda çatışmaya kaynak gösterilen
faktörlerin tümü bir tablo halinde sunulmuştur.
Dördüncü bölümün ikinci kısmında, sözleşme idarecisinin çatışma yönetim sürecinde
ihtiyaç duyduğu en önemli kaynak olan ve uygulamada yasaların ihtiyaç duyduğu
uzman davranış ve yeteneğine gönderme yapan, yasal öğretilerin birincil kaynağı
mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk, ülkemizde mal sahibi ve yüklenici arasında
çıkan uyuşmazlık nedenlerinin ve çözümlerinde verilen kararlar açısından
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda seçilen Yargıtay kararlarından elde edilen
çatışma nedenleri bir tablo haline getirilerek bölüm sonunda sunulmuştur.
Beşinci bölüm, yurtiçi inşaat projelerinde yüklenici firmalar ile mal sahipleri
arasında çıkan çatışma nedenlerinin ve çatışma yönetim sürecinde başarı
faktörlerinin belirlenmesine yönelik, yüklenici firmaları görüşme yöntemi ile yapılan
alan araştırması bulgularını içermektedir. Bu araştırma ile, ülkemizde yüklenici firma
ile mal sahibi ve proje teslim sistemine göre sürece dahil olan tasarımcı ve danışman
arasındaki çatışma nedenleri proje özellikleri, kişilerin ve ilişkilerin özellikleri,
sözleşme ve sözleşme idaresi özellikleri ile ilgili belirlenen potansiyel çatışma
nedenleri ve çatışma yönetim süreci için belirlenen başarı faktörleri sorgulanmıştır.
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Alan araştırmasının bulguları 6 alt bölüm halinde açıklanmıştır. İlk alt bölüm
görüşülen kişilerin, ikinci alt bölüm ise görüşülen kişilerin çalıştığı kuruluşların
profili ile ilgili bulguları içermektedir. Üçüncü alt bölüm, görüşülen kişiler tarafından
mal sahibi ve yüklenici arasında orta veya yüksek düzeyde çatışma yaşanarak
tamamladıkları projelerin özellikleri ile ilgili bulguları içermektedir. Dördüncü alt
bölüm yurtiçi inşaat projelerinde katılımcılar arasındaki çatışma nedenleri ve projeye
etkileri ile ilgili bulguları içermektedir. Beşinci alt bölümde diğer bölümlerde tek tek
ele alınan bulguların toplu değerlendirilmesi ve görüşülen kişilerin tanımladığı proje
özellikleri ile ilgili ilişkisi yer almaktadır. Altıncı alt bölümde ise çatışma yönetim
sürecindeki başarı faktörleri ile ilgili bulgular yer almaktadır. Tüm bu bulguların
grafiklerle açıklanmasına ek olarak görüşmelerden elde edilen diğer bulgulara da yer
verilmiştir.
Tez çalışmasının altıncı ve sonuç bölümü, çalışmanın belirlenen amaçları
doğrultusunda ortaya çıkan genel sonuçların ve alan araştırmasından elde edilen
bulguların değerlendirmesi yer almaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda yurtiçi
inşaat projelerinde MS ve yüklenici arasında en sık görülen çatışma nedeni olarak
sözleşme özellikleri ve ikinci sırada da kişilerin yeterlilik ve kalite düzeyi olduğu
ortaya çıkmıştır. Çatışma yönetiminde başarı faktörlerinin sorgulanması ile ilgili
önemli bir bulgu ise yüklenicilerin büyük kısmının alternatif uyuşmazlık giderim
yaklaşımlarının

bağlayıcı

olmadıkları

için

inanmaları olarak ortaya çıkmıştır.
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uyuşmazlıkları

çözemeyeceğine

2. ÇATIġMA VE ÇATIġMA YÖNETĠMĠ

İnşaat sektöründe genel olarak sözleşme öncesi evrede projeye uygun olmayan
seçimlerin yapılması, yapım evresinde sözleşme dokümanlarından kaynaklanan,
uygun olmayan veya hatalı tasarım bilgisi, MS hedeflerinin doğru bir şekilde
belirtilmemesi, uygun olmayan risk dağılımı gibi tezin üçüncü bölümünde detaylı
olarak açıklanacak kaynakları olan çatışma kavramı, literatürde genellikle
uyuşmazlık ve hak talebi kavramları ile karıştırılmakta, farklı görüşlere göre yapıcı
veya yıkıcı olmakta ve bu kavram karmaşası içerisinde, inşaat projelerinde çatışma
yönetim ve giderim teknikleri önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tezin bu bölümü, inşaat sektöründe varlığı kaçınılmaz olan çatışma ve çatışma
yönetim kavramlarını detaylı bir şekilde açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla
organizasyon içi çatışma literatürden taranmış ve tezin amacına ve sorularına cevap
veren bir içerik belirlenmiştir.
Bu bölümde, giriş bölümünde belirtilen genel araştırma sorusuna ve alan
araştırmasına kaynaklık eden aşağıdaki özel sorular cevaplandırılmaktadır;
 Çatışma kavramı ne anlama gelmektedir? Çatışma, uyuşmazlık ve hak talebi
kavramları arasındaki farklar nelerdir?
 Günümüze kadar organizasyon içi çatışma bakış açıları nasıl değişmiştir?
 Çatışma kaynakları nelerdir?
 Çatışmanın çıktıları nelerdir?
 Çatışma durağan mı yoksa aşamalı mı bir yapıya sahiptir?
 Çatışma yönetilebilir mi? Çatışma yönetim stratejileri nelerdir?
 Doğru yönetilmeyen çatışmalar inşaat sektöründe ne gibi sonuçlar doğurmaktadır?
Bu sonuçlara çözüm getiren yaklaşımlar nelerdir?
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 Çatışma giderim yaklaşımlarından yargı ve tahkime alternatif metotlar var mıdır?
 ADR metotları sayesinde bağlayıcı olan metotlar ortadan kalkmakta mıdır?

2.1 ÇatıĢmanın Tanımı
Çatışma kelimesi genellikle rekabet, zıtlık, tutarsızlık, uzlaşmazlık, uyuşmazlık,
çarpışma, mücadele, çekişme gibi birçok anlam içermektedir. Çatışma kavramı,
organizasyonlarda ortaya çıktığı zamanki anlamı ile yönetim stratejisi ile yarattığı
sonuçlara bağlı olarak kazandığı anlam arasında farklılık gösterdiği için, kelime
olarak da yakın inceleme gerektirmektedir [4, s.534].
Çatışmanın sistematik olarak çalışılması, üzerinde konuşulması ve araştırma sahası
olarak görülmesi 1950 yılının başlarına

rastlamaktadır. Bu tarihten sonra

literatürdeki farklı çatışma tanımları da artış göstermiştir. 1956 yılında Coser
çatışmayı, karşıt tarafın, rakiplerini tesirsiz bırakmak, incitmek veya elemek amacı
ile konumlarını, güçlerini ve kaynaklarını azaltmak yönünde değerler ve hak talepleri
üzerine harcadıkları çaba olarak tanımlarken, 1971 yılında Deutsch, çatışmanın
birbirine zıt faaliyetlerin oluşması ile ortaya çıktığını belirtmektedir [5, s.3]. Bu
tanımların ve literatürde rastlayabileceğimiz birçok çatışma tanımının ortak özelliği,
farklılıklar, mücadele, zıtlık, hayal kırıklığına uğratmak gibi negatif hisler uyandıran
öğeler içermeleridir.
Yukarıdaki tanımlara alternatif olarak çatışma, daha az renkli ve pesimist olarak
tanımlanabilir, örneğin 1976 yılında Thomas çatışmayı, bir tarafın diğer bir tarafça
amacının veya ilgisinin engellendiğine veya engellenmek üzere olduğuna inanması
ile başlayacak süreç olarak tanımlamıştır. Taraf kelimesi ile Thomas çatışmanın
sadece iki kişi arasında olmayacağını, iki kişi, iki grup, bir kişi bir grup, iki çok
takımlı organizasyon gibi taraflar arasında olabileceğini vurgulamak istemiştir.
Thomas‟ın tanımındaki hoşa gitmeyen çağrışımı olan tek kelime “engelleme”
kelimesidir ki çatışma olarak tanımlanan sürecin tek başlatıcı öğesidir. Bu nötr
çatışma bakış açısı, çatışmanın kendi başına bir kötülük olmadığını ve hatta yönetim
biçimine göre yapıcı ve yıkıcı gücü olduğunu vurgulamaktadır [4, s.535].
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İnşaat projelerinin özgünlüğü ve organizasyonun çok parçalılığı göz önünde
bulundurulduğunda, birbirinden bağımsız en az iki taraf arasında, birbirine uymayan
hedefler, sınırlı kaynaklar ve bir tarafın diğer tarafça hedeflerine ulaşma konusunda
engellenmesi sonucunda ortaya çıkan mücadele olarak tanımlayabileceğimiz çatışma
kavramı,1985 yılında Wilmot ve Hocker tarafından yapılan çatışma tanımının
genişletilmiş halidir.
Literatürde çatışma tanım farklılıklarından başka çatışma ile beraber veya ayrı ayrı
kullanılan fakat genelde tam anlamları konusunda karışıklık gösteren hak talebi ve
uyuşmazlık olmak üzere iki temel terim mevcuttur. Çatışma, uyuşmazlık ve hak
talebi terimleri bazı araştırmacılar tarafından eşanlamlı olarak kullanılırken bazıları
tarafından çatışma bir süreç olarak görülmekte ve bu terimler bu süreç içerisinde
sebep-sonuç ilişkisi olarak yer almaktadır. Literatürdeki bu kavram karmaşasının en
önemli sebebi çatışma olgusunun başlangıç ve bitişinin belirgin çizgilerle
ayrılamaması ve bu süreç içerisinde çatışmanın ilk tanımı ile oluşumunun ve yönetim
stratejisinin yarattığı sonuçlar açısından farklı anlamlar içermesidir. Şekil 2.1‟de bu
kavram karmaşasını çözüme kavuşturarak, çatışma kavramı bir süreç olarak ele
alınmaktadır.

ġekil 2.1: Çatışma Tayfı [6]
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Bu tez kapsamında ise Şekil 2.1‟deki çatışma tayfı baz alınarak, hak talebinin taraflar
arasında çözümlenmediği durumda gelişip uyuşmazlığa dönüşmesi ve bu iki kavramı
da çatışma yönetim sürecinin kapsadığı temel alınmıştır.
Çatışmanın hak talebi ve uyuşmazlık kavramlarını kapsaması sürecine uygun olarak
bu kavram tanımları arasındaki farklılıkların belirlenmesi çatışma yönetim süreci
açısından da önem teşkil etmektedir. Aşağıda araştırmacıların bu kavramlara açıklık
getiren tanımlarına yer verilmektedir :
Çatışma, kişiler, gruplar veya organizasyonlar arasındaki ilgilerdeki, hedeflerdeki
veya önceliklerdeki herhangi bir değişiklik veya görev, hareket veya süreç
ihtiyaçlarının birbirini tutmaması durumudur [2, s.11]. Çatışma, bir mantık
olgusudur. Katılımcılar tarafından algılanmalıdır. Eğer iki veya daha fazla taraf
çatışma varlığının farkında değiller ise çatışma oluşmamaktadır [7, s.633].
Hak talebi, sözleşmenin ihlali, örf ve adete dayalı hukukun ihlali veya sözleşmeye
bağlanmış benzer esaslara dayalı para, mal veya düzeltme için hak iddiasıdır [6].
Uyuşmazlık, kendisini farklı, mahkeme edilebilir konularda gösteren bir sınıf veya
bir çeşit çatışmadır. Asıl uyuşmazlık, bir tarafın diğer tarafça kabul edilmeyen hak
talebi iddiası olmadan meydana gelmeyecektir [6].
İlginin tutarsız olduğu durumlarda çıkan çatışma geneldir ve kendisinden
doğabilecek uyuşmazlığın engellenmesi sınırına kadar çatışma yönetilebilir.
Uyuşmazlık ise kesin doğruluğu ispatlanabilir çizgilerle birleştirilebilir. Uyuşmazlık
çözüm gerektirir bu da yönetilebileceği anlamına gelmektedir [8].
Şekil 2.1.„deki çatışma tayfı, inşaat sözleşmeleri ve uygulamaları terminolojisi
bağlamında tüm bu kavram tanımlarını birleştirmekte ve hak talebinin bildirilmesi ile
ortaya çıkan çatışma olgusunun uyuşmazlığın giderilmesine kadar devam ettiğini
göstermektedir. Şekilde çatışma şiddeti, taraflar arasında çatışmanın ilerleyişindeki
çözülmeyen hak taleplerinin uyuşmazlığa dönüşmesi ve uyuşmazlık çözüm
aşamalarına doğru tırmanması ve sonuçta çözümüne doğru artan sertliği ve duygu
şiddetini tanımlamaktadır. Aynı şekil, aynı aşamalar için çatışmanın maliyet artışını
gösteren “çatışma şiddeti”

olsaydı eğrinin az farklar ile aynı eğimde olacağı

vurgulanmaktadır [6].
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2.2 ÇatıĢma Üzerine YaklaĢımlar
Araştırmacılar 1960 yılı öncesinde çatışmayı organizasyonlar için zararlı olarak
görmüşlerdir. 1930‟larda insan ilişkileri hareketi, uyumun artmasını desteklerken
çatışmaları daha aza indirgemeyi vurgulamışlardır. 1960 yılı ortalarından itibaren
çatışmanın organizasyonlar için faydası görülmüş ve örgütsel çatışma yönetimi yeni
bir düzeye ulaşmıştır [9].
Bu süreç içerisinde örgütsel çatışmaya bakış açıları, çatışma yönetiminin geldiği
noktayı anlamak açısından önem kazanmakta ve üç başlık altında toplanmaktadır.
2.2.1 Geleneksel YaklaĢım (Bütünsel BakıĢ)
Bu yaklaşım, çatışmayı grup, departman veya organizasyon içerisinde fonksiyonel
olmayan olarak görmektedir. Bununla beraber çatışma kötü ve zararlı olarak
görülmekte, engellenmesinin gerekliliği, engellenemediği durumda ortaya çıktığı
anda yok edilmelidir görüşlerini içermektedir. Geleneksel ismi bu yaklaşıma
verilmiştir çünkü Amerika Birleşik Devletleri‟nde 1924-1932 yılları arasında
yapılmış olan Hawthorne araştırmalarına dayanmaktadır. Bu yaklaşım 1966‟da Alan
Fox tarafından öne sürülen “bütünsel bakış” için de referans gösterilmiştir. Bu görüş,
organizasyonları esasen renkli, işbirlikçi ve sistematik bir çatışmanın mevcut
olmadığı yapılar olarak görmektedir. Ortak hedeflerin kabul edildiği organizasyonda,
çalışanların

ve

yöneticilerin

başarısı

organizasyon

başarısını

aynı

ölçüde

etkilemektedir görüşü hakimdir. Bu görüş birlik üzerinde durmakta, işgücü,
yönetimin organizasyon ve kendileri için en iyi olanı bildiklerini kabul etmekte ve
yönetim kararlarını sorgulamamaktadır [7, s.634-635].
Bu yaklaşım ile çatışmanın tanımlanması problem yaratmaktadır çünkü yukarıda da
belirtildiği üzere yöneticiler, işgücü ve mal sahipleri birbirlerini bağlayan ortak hedef
ve değerleri kabul etmekte ve güçlü bir firma bağlılığı oluşturmaktadırlar. Birlik
bakış açısı çatışmasızlığı ideal ve doğal olarak görmektedir. Çatışma kaynakları
olabilecek zayıf iletişim, yanlış anlamalar veya güvensizlik, açık olmama ve uygun
olmayan iletişim ve bunların sonuçlarında yaşanan karasızlıklar yönetimin hataları
olarak görülmektedir. Bu hataların çözümü de yine yöneticilere düşerken, yöntemler
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de çatışma kaynağını belirlemek, yok etmek ve tekrar barışı sağlamak olarak
belirlenmiştir [7, s.635].
2.2.2 DavranıĢsal YaklaĢım (Çokçu BakıĢ)
Bu yaklaşım Mary Parker Follet‟in 1920 yıllarında çatışma durumlarının sağlık
işareti ve gelişim ilhamı olabileceğine ve onunla ilgilenilmesinde yıkıcı ve yapıcı
yolların bulunduğunun farkına varılması gerekliliğine dikkat çekmesi ile gelişmiştir
[4 s.543].
1966 yılında Alan Fox kendi bütünsel bakışına tezat gösteren çokçu yaklaşımını
sunmuştur. Bu yaklaşıma çokçu adı verilmiştir çünkü, bu bakış yönetim ve çalışan
her bireyin aynı ilgilere sahip olabilmesini reddederken bir yandan da organizasyonu
büyük bir takım olarak görmektedir. Bireyler, kendilerine özgü ve farklı ilgileri
olmasına rağmen, bunları baz alan gruplar oluşturmakta ve birbirinden ayrı ama
birbirleri ile ilgili hedeflere sahip olan bu gruplar da bir yapıyı oluşturmaktadırlar.
Bazen farklı hedef ve ilgilerden dolayı çatışmalar doğmakta ve bu çatışmalar iki
değil üç veya daha fazla tarafı içermektedirler [7, s.635].
Örgütler için düşük performansa yol açtığı görüşünü temel alarak, çatışmayı zararlı
ve yok edilmesi gereken bir kavram olarak ele alan geleneksel bakışın aksine çokçu
yaklaşım çatışmayı kaçınılmaz olarak görmekte ve iyi yönetildiği takdirde
performansı arttıracağı vurgulamaktadır [7, s.636].
Şekil 2.2‟de çokçu yaklaşıma göre çatışmanın örgütsel performansa etkisi
gösterilmektedir. Başlangıçta çatışma, örgütlerde karar verme ve tasarımda olan
zayıflıkları ortaya çıkarmakta ve organizasyonu değişiklik yapmaya teşvik ederek
örgütsel performansı arttırmaktadır. Grafikte görüldüğü üzere çatışmanın en yüksek
düzeye ulaşması ve artışı, çatışmanın kontrolden çıkarak organizasyonun
parçalanarak birbiriyle rekabet içerisinde olan ilgi grupları haline dönüşmesine ve
sonuç olarak örgütsel performansın düşüşüne sebep olmaktadır. Bu durumda iyi bir
çatışma yönetimi, erken aşamalarda organizasyon güç yapısını tekrar düzenleyerek
ve kaynak dağılımını geliştirerek, çatışmanın en yüksek düzeye ulaşmasına engel
olmalıdır [10, s.657]. Çokçu (davranışsal) bakış ile, bu durumun organizasyon içi
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sürekli mücadelenin, canlılığın, sorumluluğun ve verimin elde edilmesine etken
olduğu savunulmaktadır [7, s.636].

ġekil 2.2: Çatışmanın örgütsel performansa etkisi ve çatışmanın iki yüzü: yapıcı ve
yıkıcı çatışma
Çoklu bakış açısı ile yönetim işi, potansiyel çatışma hedefleri arasındaki dengeyi
kurma ve bu ayrı gruplar arasındaki farklılıkları yönetmek olmaktadır. Çatışmanın
çözümünde, tüm tarafların yararı göz önünde bulundurularak uzlaşma yolu
kullanılmaktadır. Bununla beraber tüm tarafların hak talepleri diğer tarafların
karşılayacağı

şekilde

sınıflandırılmalı

ve

gelecek

işbirliğinin

sağlanması

gerekmektedir [7, s.636].
2.2.3 EtkileĢimsel YaklaĢım
Bu yaklaşım çokçu yaklaşımın çatışma yönetimini ilerleten bir bakış açısıdır.
Çatışmanın kaçınılmazlığını kabul eder ayrıca çatışmanın yaratılmasını ve
giderilmesini destekler. Bu yaklaşıma göre, barışçıl, mutlu ve işbirlikçi bir grubun
duygusuz olacağına ve değişimin gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veremeyeceği
desteklenmektedir [7, s.638].
Pascale (1990), değişen bir çevrede işleyen başarılı organizasyonların, sadece ne
yaptıkları konusunda ilerler ve mükemmellik için çabalarlarsa hızla başarısızlığa
uğrayacaklarına dikkat çekmiş ve etkin bir organizasyon için, sorguya sebep olan ve
canlılığın sürdürülebilirliliğini sağlayan açık kontrolleri ve dengeleri geliştiren
yaratıcı bir tansiyona ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır [3]. Bu görüş, çokçu yaklaşımın
çatışmanın sürekli bir şekilde var olması ve etkili bir çatışma yönetimi ile bu
tansiyonunun orta düzeyde tutulması gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu orta düzey
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çatışma canlılığı arttırırken Şekil 2.2‟deki en yüksek düzeye doğru şiddetlenerek
performansı düşürmemelidir.
Bu tez kapsamında, inşaat sektörünün tüm evrelerinde farklı disiplinlerin bir araya
gelmesi ve bu disiplinlerin her birinin ayrı ayrı, birbirinin önüne geçemeyecek kadar
önemli olması göz önünde bulundurularak, etkileşimsel yaklaşımın temeli olan, bu
özel ilgiler arasında belirli ölçüde sürtünmenin oluşturulmasının, yenilik ve anlayış
için önemli bir kaynak olma yolunda pozitif etkisi olduğu konusundaki literatürdeki
görüşler kabul edilmektedir.

2.3 ÇatıĢma Türleri
Çatışma kavramının tanımındaki farklılıklara benzer olarak literatürde çatışma
türlerinin sınıflandırılmasında da farklılıklar vardır. Taraf olanlara göre, amaç ve rol
çatışmasını içeren kişinin kendi içinde çatışması, kişiler arası, kişiler ve gruplar arası,
grup içi ve gruplar arası, örgüt içi ve örgütler arası çatışma olarak altı türde
sınıflandırılan çatışma, sonuçlarına göre de fonksiyonel olan ve fonksiyonel olmayan
olarak iki türde sınıflandırılmaktadır.
İnşaat sektöründe baskın olan, önleyici çatışma yönetim yaklaşımının, Hughes
(1994), Gardiner ve Simmons (1995) gibi çatışmayı kaçınılmaz ve problemleri onun
oluşumunda değil yönetiminde olduğunu öne sürenler tarafından sorgulanmıştır. Bu
araştırmacılar fonksiyonel olan ve olmayan çatışma ayrımını yapmış ve çatışmanın
gelişigüzel giderim yaklaşımının MS için maliyet şanslarına hedef olduğunu
tartışmışlardır.
Çatışmanın tesiri, içinde bulunduğu duruma ve iletişim süreçlerine göre birçok
faktöre bağlı olarak yapıcı ve yıkıcı olabilmektedir. Genel olarak çatışma devam
ederken sonucun yapıcı mı yıkıcı mı olacağı tahmin edilememektedir [11]. Bu
yüzden literatürde yapıcı ve yıkıcı başka bir tanımla fonksiyonel olan veya olmayan
çatışma, çatışmanın türleri olarak yer aldığı gibi çatışmanın sonuçları olarak da
karşımıza çıkmaktadır
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Bu tez kapsamında çatışma, inşaat sektörünün yapısı çerçevesinde sonuçlarına göre
fonksiyonel (yapıcı) ve fonksiyonel olmayan (yıkıcı) çatışma olarak iki türe sahip
olduğu kabulü ile açıklanacaktır.
2.3.1 Fonksiyonel (Yapıcı) ÇatıĢma
Organizasyon gelişimini, yaratıcılığını ve uyumunu destekleyen, çeşitliliğin çok
olduğu bir ortamda örgütün bu çevresel faktörlere uyumunda değişimi destekleyen
ve Şekil 2.2‟de görüldüğü gibi katılımcılara göz ardı edilen problemleri ve fırsatları
tanımlama şansı vererek performansı artışı ile sonuçlanan çatışma tipi fonksiyonel
(yapıcı) çatışma olarak tanımlanmaktadır.
Fonksiyonel çatışma, ticari ilişkilerin kaçınılmaz sonucu olduğu zaman inşaat
toplumunun problemi olmaktadır. Çatışma gerçek bir olgudur. Seçilen sözleşme
sisteminin kaçınılmaz bir parçası ise fonksiyoneldir. Tümüyle kötü bir olgu
olduğunu, varlığını engelleme veya varlığının olmaması ihtiyacını varsaymak değil
anlama ve cevap gerektirir. Böylece fonksiyonel çatışmayı, görmek istemediğimiz ve
ne yapılması gerektiğini bilemediğimiz fonksiyonel olmayan çatışmadan ayırabiliriz
[2, s.29].
İnşaat sektöründe fonksiyonel çatışma, proje elde etme sistemleri ve sözleşme bağları
ile kaçınılmaz şekilde ilgilidir ve bu konu tezin 3. bölümünde ele alınacaktır.
Aşağıda fonksiyonel çatışmanın özellikleri tanımlanmaktadır:
 Kişiler değişir. Kişilerin birbirini etkilemeleri çatışma yaratacak şekilde
yükselirse, birbirleri ile ilişkilerini sürdürebilmek için bir noktaya kadar değişmek
durumundadırlar. Yapıcı çatışmalarda, kişiler yeni stratejiler denerler, farklı
iletişimler kurarlar ve gerektiği zaman hedeflerini değiştirirler. Sabit, ısrarcı
iletişim yapıcı çatışmaya zarar vermektedir.
 Kişiler birbirlerini korunma amacı ile değil öğrenme amacı ile etkilerler. Yapıcı
çatışmanın mecazen temel hareketi diğer tarafa karşı sınıflandırma, çözmeyi
öğrenme, sorma, açma ve değişme amacındadır.
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 Çatışmanın yapıcı olması halinde kişiler çatışma içinde saplanıp kalmazlar.
Yakınma, saplanıp kalan çatışmayı tanımlarken, yapıcı çatışma hareket eder ve
değişir.
 Yapıcı çatışma katılımcılar içindeki özsaygıyı arttırır. Kişi, özel çatışma
etkileşiminde olmasa dahi başka kişiler ile birleşmek için harekete geçer.
 Yapıcı çatışmalar, tamamen bireysel odaklanma yerine ilişki odaklanma ile
tanımlanabilirler. İlişki üzerine odaklanma, çatışmanın ortasında aktif bağlılığın
elde edilmesine liderlik eder, bu bağların olmaması halinde yaratıcı değişim
kaybedilir.
 Yapıcı çatışma öncelikle işbirlikçidir [11, s.46-48].
Bu özelliklere sahip fonksiyonel olan çatışmanın organizasyon için yararlı sonuçları
aşağıda listelenmiştir;
 Organizasyonlarda gelişimi, yaratıcılığı ve uyumu destekler.
 Kişiler arasında heves yaratır ve daha iyi ve gelişmiş fikirlerin oluşmasını sağlar.
 Biçimsel yapıdaki eski liderlik tarzının yetersizliği açığa çıkarak, sisteme yeni bir
liderlik biçimi gelebilir.
 Eski amaçlar yerlerini daha iyi ve geniş amaçlara bırakabilir.
 Farklı görüşlerin çoğalmasına ve ortaya konmasına izin vererek, yeniliği ve
yaratıcılığı arttırabilir.
 Birey ve grupların kendi güçlerinin farkına varmalarını sağlayabilir.
 Uyuşmazlık veya uzun süreli problemlerin giderilmesinde yeni yaklaşımlara
yönlendirir.
 Katılımcılara enerji ve motivasyon verir ve üretkenliği arttırır.
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2.3.2 Fonksiyonel Olmayan (Yıkıcı) ÇatıĢma
Organizasyonun

ilerleyişine,

proje

başarısına

engel

olan,

katılımcıların

memnuniyetsizliği ve Şekil 2.2‟de görüldüğü gibi performans düşüklüğü ile
sonuçlanan

çatışma

tipi

fonksiyonel

olmayan

(yıkıcı)

çatışma

olarak

tanımlanabilmektedir.
Çatışma, tüm taraflar için potansiyel maliyetler çıkarmaktadır. Bu maliyetler, uygun
bir anlaşmaya ulaşılmadan uzadığı takdirde sürekli bir artış göstermektedir.
Sonuçlarından tüm tarafların hoşnut olmadığı durumlarda çatışma, yıkıcı
(fonksiyonel olmayan) olarak tanımlanmaktadır.
Aşağıda yıkıcı çatışmanın bazı özellikleri tanımlanmaktadır :
 Sürekli artarak tırmanan spiraller yıkıcı çatışmayı kaplarlar. Tırmanan spiraller,
taraflar arasındaki ilişkinin en zararlı sonuçlar etrafında dönmekte olduğunun
tanımıdır. Bu tip ilişkiler Deutsch‟a göre hile, tehdit, baskı ve aldatma, Wilmot‟a
göre yanlış anlama, fikir ayrılığı ve yıkım olarak tanımlanmaktadır. Yıkıcı
çatışmanın uygun içeriği, bir veya iki tarafın kesinlikle kazanma isteği veya karşı
taraf üzerinde avantaj elde edip onu zarara uğratma isteği olarak açıklanmaktadır.
 Kaçınma modelleri yapıcı çatışma şansını azaltır. Temel kaçınma dinamikleri olan
daha az doğrudan tesir, diğer tarafın aktif olarak kaçınması, bağlılığın azalması,
gücenme ve hayal kırıklığı barındırma, karşı taraf konusunda bir üçüncü kişiye
yakınma davranışları yıkıcı çatışmaya neden olmaktadır.
 Misilleme yapma yıkıcı çatışma içerisinde sınır tanımayan bir şekilde ilerler.
Misilleme genelde gizli kaçınmaya eşlik etmektedir. Her şey yolunda gibi
davranan taraf gerçekte hamlesini planlamaktadır, karşılıklı kötü hileler çatışma
atmosferini bozmaktadırlar.
 Eğilmezlik ve rijitlik yıkıcı çatışmayı tanımlamaktadırlar. Taraflar değişim
ortamlarına adapte olamıyor veya olmak istemiyorlar ise çatışma kötüye
gitmektedir.
 Baskınlık ve boyun eğme rekabet sistemi yıkıcı çatışma ile sonuçlanır.
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 Küçük düşürücü sözlü veya sözlü olmayan iletişim yıkıcı çatışma olarak yansır.
Yıkıcı çatışma, sövgü dolu, küçük düşürücü, utandırıcı ve suçlayıcı gibi sayısız
sözlü örnekler içinde görülmektedir. Yıkıcı çatışmanın tarzı genellikle karşı
tarafın tanımını değersiz olarak göstermektedir [11, s.40-46].
Bu özelliklere sahip fonksiyonel olmayan çatışmanın organizasyon için zararlı
sonuçları aşağıda listelenmiştir;
 Düşmanlık hislerine ve saldırganlık davranışına neden olabilir.
 Kaybeden tarafın kendilerini haksızlığa uğramış ve küçülmüş olarak hissetmesi
katılımcılar arasındaki mesafeyi arttırır, güvensizlik ve şüphe ortamı yaratır.
 Bireyler arası endişeyi arttırabilir, örgütsel sistemde ve onun alt sistemlerinde
tansiyonu arttırabilir.
 Zamanın, paranın ve enerjinin boşa gitmesine yol açar.
 Çatışan tarafların kendi amaçlarını, sistemin bütününe ait amaçtan üstün
görmelerine yol açabilir.
 Morali ve tatmini olumsuz yönde etkileyerek verimi düşürebilir.

2.4 ÇatıĢma AĢamaları
Çatışmanın doğası zamanla değişmektedir. Bir grup bir hedefe ulaşamıyor veya bir
görevi tamamlayamıyor ise engelleme ile karşılaşır. Bu durumda, katılımcılar
çatışma oluşumunu algılamalı ve çatışma konusunda fikirler üretmelidirler. Çatışma
konusunun daha iyi anlaşılması için bilgi edinmeli ve farklı görüşler kazanmalıdırlar.
Çatışmadan etkilenen bu kişiler, çatışmayı çözme veya çatışmayı arttırma yoluyla
cevap vermektedirler [12, s.469].
Çatışma doğasını teşhis etmek, çatışma aşamalarının birbirini takip ettiğini
anlamaktan geçmektedir. Şekil 2.3‟de örgütsel çatışma modellerinden oldukça
yaygın olan Louis Pondy tarafından geliştirilmiş, beş ardışık aşamayı içeren dinamik
süreç yer almaktadır. Bu model çatışmanın analizine ve çatışma yönetimine bir
rehber niteliği taşımaktadır.
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ġekil 2.3: Çatışma aşamaları (Pondy Modeli)
2.4.1 Potansiyel (GeliĢmemiĢ) ÇatıĢma
Pondy modelinin ilk aşamasında henüz gerçek bir çatışma mevcut değildir. Çatışma
kaynaklarının mevcudiyetinden dolayı çatışma potansiyeli bulunmaktadır [10, s.661].
Çatışma, çatışma oluşumunun şartları ortaya çıktığında başlar. Bireyler veya gruplar,
güç değişikliklerine sahip olabilir, sınırlı kaynaklar konusunda rekabet edebilir, idare
hakları için uğraşabilir, farklı hedeflere sahip olabilir veya farklı rol baskıları
hissedebilirler. Bu farklılıklar

anlaşmazlığın sonuçta çatışmanın oluşumunu

desteklemektedir [12, s.469-470].
2.4.2 Algılanan ÇatıĢma
Bu aşama, bir tarafın hareketlerinin diğer bir tarafça bozulduğunu anlaması ile
başlamaktadır [10, s.661]. Bu aşamada taraflar, fikir farklılıklarını, birbirlerine zıt
hedefleri veya değerleri, diğer tarafı küçültme çabalarını veya karşıt hareketleri fark
etmektedirler [12, s.470]. Tüm taraflar, çatışma kökenlerini araştırmakta, çatışmanın
neden çıktığını tanımlamakta, oluşumundaki olayları analiz etmekte ve diğer
taraflara da bilgi veren bir senaryo yapılandırmaktadırlar.
Bu aşamada genellikle fonksiyonların, problemin nedeni etrafında çabalaması ile
çatışma tırmanmaktadır [10, s.662].
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2.4.3 Hissedilen ÇatıĢma
Bir taraf veya daha fazla taraf, algılanan çatışma aşamasındaki anlaşmazlıkların veya
yanlış anlamaların sonucunda, gerilim ve endişe hissederler ise, çatışma hissedilen
aşamaya geçmektedir. Bu iki aşama arasında çok kısa bir zaman dilimi olmaktadır
[12, s.470].
Bu aşamada taraflar birbirleri için negatif hisler beslerler. Her grup sınırlarını kapatır,
biz ve onlar kavramını benimser ve problem konusunda karşı tarafı suçlar. Çatışma
tırmandıkça gruplar arası işbirliği azalır, bunu takiben de organizasyon etkinliği
azalır [10, s.662].
2.4.4 Belirgin ÇatıĢma
Çatışmanın en açık haliyle görüldüğü, bir tarafın diğer tarafın hareketlerini
engelleyerek kendi hedeflerini uygulamasının tasarlandığı evredir. İki taraflı açık
saldırganlığın sergilendiği ve desteğin geri çekildiği durumlar belirgin aşamayı
tanımlamaktadır [12, s.470].
Bu aşamada organizasyon üyeleri işbirliğine gitmezler ise, hedeflere ulaşmak
mümkün olmayacaktır. Belirgin çatışma evresinde, çatışma yönetim seçeneklerinden
uyma veya kaçınmanın seçilmesi fonksiyonel olmayan çatışmayı oluşturur. Bu
aşamada yöneticilerin çatışmayı, fonksiyonel hale gelmeden en kısa zamanda
çözmeleri gerekmektedir. Bu aşamada iletişimin ve koordinasyonun sağlanmaması
çatışmayı bir sonraki evreye yani kötü yan etkilere taşımaktadır [10, s.664].
2.4.5 ÇatıĢmanın Yan Etkileri
Her çatışma aşaması, tarafların algıladığı ve cevap verdiği bir aşamaya taşınan yan
tesirler bırakmaktadır. Eğer çatışma işbirliği ve uzlaşma ile belirgin hale gelmeden
çözümlenmiş

ise,

çatışmanın

sonuçları

taraflara

iyi

ilişkiler

olarak

geri

dönmektedirler. Eğer çatışma ileri aşamalarda çözümlenememiş ise, rekabetin yer
alması ile gelecekteki ilişkiler bozulması, sürekli işbirlikçi olmayan ilişkilerin
görüldüğü organizasyon kültürü gibi yan tesirler ile sonuçlanmaktadır [10, s.665].
Bu süreç organizasyon hayatının bir parçası olarak sürekli devam etmektedir.
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2.5 ÇatıĢma Yönetimi
Çatışmanın yıkıcı sonuçları yerine yapıcı sonuçlarına ulaşmak organizasyon yapısı
açısından oldukça önemlidir. Bu çatışma yönetim süreci birçok farklı şekilde
sürdürülebilmektedir. Doğru çatışma çözümüne ulaşmak veya ulaşmak için aşamaları
belirlemek önemli bir hedef olmalıdır [13, s.599].
2.5.1 ÇatıĢma YaklaĢım Stilleri
Çatışma yaklaşım stilleri kişilerin çatışma içinde kullandıkları örnek yanıtlar ve
davranış kümeleridir [11, s.111].
Danışmanlar ve akademisyenler doğru çatışma çözümünün, esasını oluşturan
bağımsız ve duygusal nedenlerinin tanımlanması ve tüm çatışma taraflarının
kazanmasını sağlayan bir çözüm yolu ile sonuçlandırılması konusunda hemfikirdirler
[14, s.316]. Birçok çatışma yaklaşım tekniği, yöneticilere çatışma ile başa çıkmak
için işbirlikçi ve fonksiyonel çıktıları, rekabetçi ve fonksiyonel olmayan çıktıların
yerine tercih etmek üzere yardımcı olmaktadır. Bu tekniklerden bazıları, bireylerin
davranış ve tepkilerini değiştirmeyi, bazıları kişi ve gruplar arası kötü sonuçlar
doğuran görev ilişkilerini değiştirmeyi, bazıları organizasyon yapısını değiştirmeyi
amaçlamaktadır [10, s.665].
Kişiler arası çatışma yaklaşım stillerini sınıflandırma yaklaşımı tasarısını 1964
yılında sunan Blake ve Mouton‟dan sonra 1983‟te bu fikirler Rahim tarafından
geliştirilerek Şekil 2.4‟de de görüldüğü gibi karşı taraf ile ilgili olma (işbirlikçilik) ve
kendisi ile ilgili olma (iddiacılık) olmak üzere iki ölçüte göre değişiklik gösteren, beş
çatışma yaklaşım modeline dönüştürülmüştür.
Rahim modelinin değeri organizasyonların yapıcı çatışma yönetim tutumu ile ilgili
gelişmeyi temel almasıdır [15].
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ġekil 2.4: Çatışma yaklaşım stilleri (Rahim Modeli)
2.5.1.1 Rekabet veya Baskın
Bu stil karşı tarafın bakış açısını anlama ve karşılıklı memnuniyet verici çözümlerin
geliştirilmesi için bencil ve umursamaz davranışlar tarafından desteklenmektedir
[15]. Baskın olma yolu ile, bir taraf diğer tarafın istekleri konusunda ilgisiz kalırken,
kendi istekleri konusunda iddiacı davranır [4, s.542]. De-Bono (1991) ve Covey
(1994), kıymetli fikirlerin ve yasal yetkilerin çatışma sonucuna çok az etkili olduğu
çatışma yönetiminde baskın olma stilinin kazan-kaybet çözümü ile sonuçlanacağını
savunmaktadırlar. Genellikle, çatışmanın kaynağını oluşturan temel gerginliklerin
çözümlenmeden ve gizlenerek kalması ve daha sonra alakasız bir uyuşmazlık içinde
tekrar ortaya çıkması anlamına gelen daha fazla gücü olan tarafın kazanmasıdır.
Sonuç olarak baskın stil çatışma yönetim modelinin pozitif sonuçlarının olma
potansiyeli çok azdır [15].
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2.5.1.2 ĠĢbirliği
Bu stil, her iki taraf için de problemlerin çözülmesi ve memnuniyetinin sağlanmasını
destekleyen bir yoldur [4, s.544]. Baskın modelin aksine işbirliği stili araştırma,
katılım ve birlikte çalışmayı vurgulamakta ve organizasyonun yaratıcılık kapasitesini
kullanan uzun zamanlı ,kazan-kazan çözümünü yaratmaktadır. Bu, karşıt tarafın
başlangıçta teklif ettiği dışında fakat her iki taraf için de daha yararlı olabilecek
problem çözümlerinin keşfi konusunda kişilerin cesaretlendirilmesiyle oluşmaktadır.
Bu stilde, her iki taraf da hem iddiacı hem de işbirlikçi bir tavır takınmaktadırlar.
İşbirlikçi yol, çatışmayı doğal bir olgu olarak görme ve karşı tarafa güven duyma ve
samimiyet gösterme, her bir kişinin davranışlarını dikkate almak anlamına
gelmektedir [15].
2.5.1.3 Kaçınma
Bu stilde, bireyler ve gruplar çatışma durumundan geri çekilirler. Taraflar, ne kendi
ilgilerini ne de karşı tarafın ilgilerini memnun etmeyi düşünmektedirler [4, s.541].
Çatışma yönetiminde kaçınma stili geri çekilme, bilgisizlik ve baskı ile
tanımlanmakta ve uyuşmazlıkların görmezlikten gelinmesiyle sonuç olarak ortadan
kaybolduğu, rakip karşısında kazanmanın mümkün olamadığı, mümkün olmadığı
takdirde

uyuşmazlığın

artışının

kontrolünün

son

derece

şüpheli

olduğu,

uyuşmazlıklar ile ilgilenilmesi için zamanın ve kaynağın olmadığı, uyuşmazlık
içindeki tarafların tümünün taleplerinin memnun edilmesi konusunda hiçbir yolun
olmadığı, uyuşmazlıkların sıkıntı ve tehdit yaratan konulara dikkati çektiği ve tüm
katılımcılar için uyuşmazlıkların şiddetle uygunsuz konular olduğu görüşleri
tarafından harekete geçirilmektedir. Kaçınma stili kısa zamanlı olarak kontrol
belirtileri yaratsa dahi çatışmaya hiçbir çözüm getirmemekte ve bu stilden pozitif
hiçbir şey üretilmemektedir [15]. Kaçınma stilinin bu özellikleri gelecekte
organizasyonun ilerleyişini, gizli olan uyuşmazlıkların ortaya çıkışı ve yükselişi ile
tehlikeye sokmaktadır.
2.5.1.4 YumuĢatma ve Uyma
Bu stilde bireyler ve gruplar, karşı tarafın çözümleri konusunda işbirlikçi ve istekli
bir tavır sergilerken, kendi çözümleri konusunda iddiacı değildirler [4, s.542].
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Çatışma yönetiminde uyma stili bir tarafın hiçbir şekilde geri dönülmeyecek bazı
konuları bırakması ve kaybet-kazan sonucunu yaratması ile tanımlanmaktadır. Bu
çatışma yönetim modelini destekleyen görüşler, kaçınma modelini destekleyen
görüşleri desteklemekte ve benzer olarak çatışmadan pozitif bir sonuç elde edilmesi
potansiyelini aza indirmektedir [15].
2.5.1.5 UzlaĢma
Bu stil hem işbirlikçilik hem de iddiacılık ölçütleri açısından orta bir yoldur. İki
tarafın da memnuniyetinin maksimumluğunu desteklememektedir [4, s.542].
Uzlaşma çatışma yönetim stili paylaşmanın vurgusu ile tanımlamaktadır. Yaklaşımın
bazı yapıcı çatışma çıktısı üretme potansiyeli olsa dahi, sonuçta her iki tarafın da bazı
isteklerinden vazgeçtiği kaybet-kaybet çözümü ile sonuçlanmaktadır. Hiçbir tarafın
tamamen kazanma yetisinin olamadığı, her iki tarafın da kasten savunulamaz
durumlardan başladığı, uyuşmazlıkların çözümünde her iki tarafında bazı talepleri
kurban ettiği, kışkırtma konusunda tahmin edilemeyen bir çok yolun olduğu,
mümkün olmadığı takdirde uyuşmazlık kontrolünün son derece şüpheli olduğu
durumlarda uyma ve uzlaşmanın, çözüm için en iyi stiller olduğu görüşlerini
desteklemektedir [15].
2.5.1.6 ÇatıĢma YaklaĢım Stilleri için Uygun Durumlar
Thomas, 28 organizasyon baş yöneticilerinin görüşlerini içeren bir araştırma ile, beş
çatışma yönetim stilinden hangi durumlarda en çok hangi stili kullandıklarını tespit
ettiği bir araştırma modeli oluşturmuştur. Tablo 2.1‟de bu araştırma raporunun bir
özeti yer almaktadır.
İnşaat sektöründe, proje ilişkilerine minimum engel olacak etkili çatışma yönetim
stiline adaptasyon dönüm noktası olabilmektedir. Bu yüzden kaçınma ve uyma gibi
pasif yanıtlar proje yöneticileri veya sözleşme yöneticileri tarafından tercih
edilmemeli , rekabet (baskın) gibi agresif yanıtların proje ilişkileri açısından zararlı
olabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. İşbirliği ve uzlaşma stillerinin ise
yaratıcı çatışma yanıtları olarak kabul etmeli ve sürece adaptasyonu sağlanarak
fonksiyonel sonuçlardan faydalanılmalıdır.
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Tablo 2.1: Çatışma yönetim stillerinin kullanılması gereken durumlar [16, s.546]
Yönetim
Uygun Olduğu Durumlar
Modeli
Rekabet
1.

Çabuk ve katı hareket edilmesi gerektiğinde

2.

Popüler olmayan davranışların uygulanmasını gerektiren önemli konularda
İşletmenin huzuru için yaşamsal öneme sahip olan konularda kendinizin haklı
olduğunu bildiğinizde
Rekabetçi olmayan davranışlardan kendilerine avantaj sağlayan kişilere karşı

3.
4.
ĠĢbirliği

2.

Her iki iş için uzlaşma gerektirecek kadar önemli olduğunda ve bütünleşik bir
çözüm bulmak şart olduğunda
Amacınız öğrenmek olduğu zaman

3.

Farklı bakış açısına sahip insanların fikirlerini birleştirebilmek için

4.

Tarafları bir uzlaşma içinde birleştirerek bağlılık sağlamak için

1.

UzlaĢma

2.

Amaçlar önemli ise, ancak daha fazla iddia etmenin getireceği çabaya ve
potansiyel karışıklığa değecek kadar önemli ise
Eşit güce sahip olan rakipler, farklı amaçlara bağlılar ise

3.

Karmaşık konularda geçici çözümler bulabilmek için

4.

Zaman baskısı altında en kestirme çözüme ulaşabilmek için

5.

İşbirliği ve rekabet başarısız olduğunda bir geriye gidiş olarak

1.

Kaçınma
1.

Bir konu önemsiz olduğunda veya daha önemli bir konu baskı yaratıyorsa

2.

İşlerinizi halletmek konusunda şans algılamıyorsanız

3.

Potansiyel bir bozulma, çözümün sağlayacağı faydalardan daha ağır geliyor ise

4.

İnsanların sakinleşmesi ve tekrar kendi bakış açılarına dönmeleri için

5.

Ani karar vermek, bilgi toplamanın yerini alıyor ise

6.

Diğerleri çatışmayı daha etkin çözebiliyorlar ise

7.

Konular yüzeysel göründüğünde ya da konuların belirtisi ise

Uyma

3.

Yanlış yaptığınızı gördüğünüzde ve daha iyi bir fikrin duyulmasına olanak
sağlamak, öğrenmek ve mantıklılığınızı göstermek için
Konular başkaları için sizin için olduğundan daha önemli ise ve diğerlerini
memnun etmek ve işbirliğini devam ettirmek için
Daha sonrası için sosyal açıdan kredi sağlamak için

4.

Yenildiğinizde kayıpları en aza indirmek için

5.

Uyum ve denge önemli olduğunda

6.

Astların hatalarından ders alarak kendilerini geliştirmelerini sağlamak için

1.
2.
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2.5.2 ÇatıĢma Giderim YaklaĢımları
Bir çok büyük çatışma nispeten uygunsuz konulardan dolayı ilk oluştuğu anda doğru
tanımlanamayıp

doğru

yanıtlanamadığı

için

gelişmekte

ve

uyuşmazlıklara

dönüşmektedir. İnşaat sektöründe Şekil 2.1. „de de görüldüğü üzere çatışma süreci,
hak talebi ile başlamakta ve uygun çatışma yaklaşım stilinin seçilememesi halinde
artış göstererek uyuşmazlığa dönüşmektedir.
Çatışma yönetim süreci, uyuşmazlıkların çözümünde sözleşme taraflarının ve
danışmanların ötesinde üçüncü kişilerin katılımını içeren çatışma giderim
yaklaşımlarını da içermektedir.
Şekil 2.4.‟de Moore (1989) tarafından engellemeden (az baskıdan) şiddete (çok
baskıya) doğru olan çatışma yönetim dizisinin, Fenn (1992) tarafından geliştirilerek
sürekli çatışma dizisi olarak önerilen şekli gösterilmektedir [8].

ġekil 2.5: Sürekli çatışma dizisi [8]
Çatışma yönetim sürecinin en son aşaması olan uyuşmazlık çözümü için çatışma
giderim yaklaşımları tahkim ve yargı yollarının taraflar üzerinde bağlayıcı etkisi
vardır ve resmi metotlardır. Müzakere ve arabuluculuk bağlayıcı ve resmi olmayan
alternatif uyuşmazlık çözüm (Alternative Dispute Resolution=ADR) yollarıdır. Şekil
2.5.‟de uyuşmazlık çözüm süreçlerinin tarafların rızası ile problem çözme ve
düşmanca (rekabet) ölçütleri ile resmilik ölçütlerine göre sırası yer almaktadır.
Uyuşmazlık çözüm yaklaşımlarının, uyuşmazlığın çözüm yolu ve tarafların kurduğu
ilişki tarzı üzerinde önemli bir rol oynadığı açıktır. İlgi temelli bir yaklaşım taraflara
daha çok faydalar sağlamaktadır. Bu yüzden alternatif uyuşmazlık çözüm yolları
arasında bulunan ve bu tez kapsamında açıklanacak olan müzakere, arabuluculuk ve
partnering gibi kazan-kazan fikrinin benimsendiği yaklaşımların, rekabeti ve
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düşmanca fikirleri içeren, kazan-kaybet yaklaşımının benimsendiği resmi çözüm
yollarından tahkim ve yargıya tercih edilmektedir. Diğer bir önemli sebep de ADR
sürecinin tahkim ve yargı ile karşılaştırıldığında, daha hızlı, daha ekonomik ve her
iki tarafın da ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermesi gösterilebilmektedir.
Aracılık düzeyi

Süreç
Resmi olmayan

Desteksiz Çözüm

Müzakere
Kazan - Kazan
Tarafların rızasıyla bilinçli
olarak akdedilmiş (mukavele)
Kolaylaştırıcı
Müzakere
Kazan - Kazan

Problem
çözme

Destekli Çözüm
Arabuluculuk
Kazan-Kazan

Destekli Çözüm
(bağlayıcı karar)

Tahkim
Kazan-Kaybet
Yargı
Kazan-Kaybet

Düşmanca
Rekabet

Resmi
ġekil 2.6: Uyuşmazlık çözüm yolları dizisi
Şekil 2.5.‟de de görüldüğü üzere çatışma giderim yaklaşımları resmi ve bağlayıcı
olmayan kazan-kazan yaklaşımlarından, resmi ve bağlayıcı olan kazan-kaybet
yaklaşımlarına doğru bir süreç göstermektedir. Bu süreç yargıya alternatif olan
yaklaşımlar ile uyuşmazlık çözümüne gidilmesi ve çözüm bulunamıyor ise, resmi
yollar olan tahkim ve yargıya başvurulmasını gerektirmektedir. Bu süreç ADR
tekniklerinin amacının, yargıyı ortadan kaldırmak değil ona alternatif olarak her
uyuşmazlığın mahkemelerde çözülmesinin uygun olmadığını açıklamaktadır.
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Sözleşme yapısı itibari ile uyuşmazlık çözüm sektörü haline gelen inşaat sektörü
hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, süre ve maliyet artışı ve hatta projenin
başarısızlığı ile sonuçlanabilecek tahkim ve yargı yolları yerine uyuşmazlıkların
çözümünde, uygun olduğu durumlarda öncelikle ADR tekniklerine başvurulmalıdır.
Bu tez kapsamında, Şekil 2.5.‟deki uyuşmazlık giderim yaklaşımları sırası kabul
edilerek, inşaat sektöründe ADR teknikleri olarak müzakere, arabuluculuk ve bunlara
ek olarak partnering ile geleneksel teknikler olan tahkim ve yargı açıklanacaktır.
2.5.2.1 Müzakere
Müzakere, tarafların farklı tercihlere sahip olduklarında ortak kararlar verme süreci
olarak tanımlanmaktadır [14, s.318]. Uzun zamanlı bir sözleşme, tüm gelecek
muhtemel uyuşmazlıkları ve koşullarını tahmin edememekte ve tipik olarak
uyuşmazlık konularında sürekli müzakere edilmektedir. Bazı sözleşmeler uyuşmazlık
olayında tarafların müzakere ederek en iyi güçlerini dostçasına ortaya koymalarını
genelde

şart

koşmaktadırlar.

Amaç

tarafların

pazarlık

dengesini

tekrar

yapılandırmaktır. Müzakere, sözleşme uyuşmazlık yönetiminin ve sözleşme
yönetiminin başlıca aracıdır [16].
Uyuşmazlık çözümünde, üçüncü kişinin dahil edilmesinden önce müzakerenin halen
uygun olması durumlarının geçerliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Müzakerenin,
diğer metotları düşünmeden veya sürece onlarla devam etmeden önce projenin başarı
hedeflerinden uygun maliyet göz önünde bulundurulduğunda, ekonomik bir yol
olduğunu unutmamak gerekmektedir.
Sözleşme felsefesi, sözleşmede adı geçen kişi veya organizasyonun, MS açısından
sözleşme idaresinde en iyi ilgilere sahip olmasını gerektirmektedir. Standart
sözleşmeler, MS organizasyonunun ihtilaflı konular ile ilgili karar verme ve
müzakerelerin devam etmesinde, deneyim ve doğrulukla hareket etmelerini
varsaymakta ve bu durumda çoğu olayda anlaşma sağlanmaktadır. Sözleşme
idaresinde yer almış kimsenin, yargı, tahkim, uzman kararı veya hüküm kararlarına
karışmamaları bazen durumu zora sokmaktadır. Sözleşme idaresi organizasyon
teorisi gecikmeye ve engellere sebep olmada bir araç olan sözleşmeyi hazırlayanları
objektif bir konumda gerektirmektedir fakat bu uygulamada her zaman mümkün
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olamamaktadır. Bazı profesyonellerin uzmanlıkları da, sözleşme yönetimi veya
standart sözleşmelerdeki genel kuralların kullanımı içerisindeki müzakere yöntemleri
konusunda yeterli olamayabilmektedir [17, s.429]. Bu durum bazı standart
sözleşmelerde

tasarım

fonksiyonu

ile

yönetim

fonksiyonunun

birbirinden

ayrılmasından kaynaklanmaktadır.
Yukarıda öngörülen bu engellere rağmen müzakere, çatışma giderim yaklaşımında
düşünülmesi gereken ilk metot olmalı ve hatta diğer yaklaşımlara başlanması halinde
dahi müzakerelerin uygulanmasına devam edilebilmelidir.
Etkili bir müzakere, tüm taraflara memnun edici kalite sözleşmesinin önerilmesi ile
sonuçlanmasını ifade eden “kalite”, iyi ilişkileri engellemek yerine destekleyen
“uyum”, ve gerekli olmadıkça zaman tüketiminin ve maliyet artışının görülmemesini
destekleyen “verimlilik” olmak üzere üç kritere sahiptir [14, s.319]. Literatürde
pazarlık kavramı ile eşanlamlı olarak kullanılan ve kazan-kazan yaklaşımını kabul
eden etkili bir müzakere, tarafların, çatışmadan kaçınması yerine katılımını, baskın
olma veya güç kullanma yaklaşımları yerine ticari tekliflerde bulundukları aktif
problem çözme yaklaşımını benimsemelerini gerektirmektedir.
Müzakerede hak ve ilişki olmak üzere iki önemli hedef dikkate alınmaktadır. Hak
hedefleri,

müzakere

altındaki

içerik

konuları

kapsayan

sonuçlar

ile

ilgilenmektedirler. İlişki hedefleri ise, kişilerin müzakereye ne şekilde dahil oldukları
ve süreç tamamlandığı zaman katılımcıların bu seçimlerinin birbirleri ile
çalışmalarına nasıl yansıyacağını kapsamaktadır [14, s. 318].
Bu temel kriterlere ve dikkate alınan hedefler doğrultusunda müzakere süreçleri, hak
temelli, İlgi temelli ve kolaylaştırılan müzakere olmak üzere üç farklı şekilde ele
alınmaktadır.
Birçok yargı sistemi hak temelli müzakere olarak tanımlanan uyuşmazlık çözüm
formunu, tarafların hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu görme pozisyonu
almaları için kullanmaktadırlar. Bu süreç yargı yaptırımlarının kesin iddialarına
güvenmektedir.

Taraflar

“sıfır-toplam”

(kazan-kaybet)

oyununa

katılmakta,

müzakerenin işbirlikçi modeli yerine, rekabetçi modeline katılmaktadır. Bu tür
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müzakere açıkça durumsal olmasına rağmen çok sıkı kazanılan pazarlık sürecinde
tavizler verilebilmektedir [16]. Literatürde rekabete dayalı yaklaşım olarak da
adlandırılan hak temelli müzakerede, genelde rekabetçi pazarlıkçı diğer tarafla
gelecekteki ilişkileri konusunda ilgilenmemekte ve kazancını arttırmaya, kaybını
azaltmaya çalışmaktadır [11, s.192]. Bundan başka, tarafların çevreden ayrı
düşmeleri ve tekrar müzakere ve ilişkiler koşullarının zorlanması muhtemeldir [16].
Rekabete ve baskınlığa dayalı bu müzakere şeklinin gerçekleştirilmesi sürecinde
2.5.1.1‟de açıklanan baskın veya rekabete dayalı çatışma yaklaşım stili geçerli
olmaktadır. Hak temelli müzakere yukarıdaki genel özellikleri ile müzakerenin temel
kriterleri ve çatışma yönetim özellikleri ile çelişkiler içermektedir.
Tarafların menfaat temelli müzakere tekniklerini takip etmeleri halinde, süreç
beraber olabilecek birçok menfaatlerin karşılanması için çalışacakları karşılıklı
kazanmalar ile tamamlanacaktır. Burada, bir tarafın menfaatlerinin baskınlığı yerine
tüm tarafın menfaatlerine odaklanılmaktadır [16]. Literatürde menfaat temelli
yaklaşımlar, işbirlikçi yaklaşım olarak da adlandırılmaktadır. İşbirlikçi pazarlıkta,
tarafların farklı menfaatleri ve ortak menfaatleri varsayılmakta ve müzakere süreci
iki tarafın da kazanacağı şekilde sonlanmaktadır [11, s.194]. Menfaat ve işbirliği
temelli bu yaklaşımda kazan-kazan yaklaşımı hedef olarak görülmekte ve pazarlık
süreci

problem

çözmek

için

kullanılmaktadır.

Bu

müzakere

yaklaşımın

gerçekleşmesinde 2.5.1.2‟de açıklanan işbirliğine ve problem çözmeye dayalı ve
2.5.1.5‟de açıklanan uzlaşma çatışma yaklaşım stilleri geçerli olmaktadır.
Tablo 2.2. „de menfaat temelli müzakerenin geleneksel hak temelli müzakere ile
karşılaştırılması yapılmıştır.
Müzakerenin üçüncü ele alınma şekli olan kolaylaştırılan müzakere yapısı, bağımsız
üçüncü bir tarafın uyuşmazlık olayındaki farklılıkları çözmesi ile kolaylaştırmayı
istemektedir. Kolaylaştırıcı tarafın rolü, müzakere sürecinde taraflara rehberlik etmek
ve menfaat temelli bir yaklaşıma girmelerini tavsiye etmektir. Kolaylaştırıcı taraf,
problemleri taraflar adına çözmemekte bunun yerine bazen yaratıcı çözümler
önererek kendi hedeflerine ulaşmak için onları cesaretlendirmektedir. Böylece
taraflar için bir çatışma yöneticisi gibi çalışmaktadır
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Tablo 2.2: Hak temelli ile menfaat temelli müzakerenin karşılaştırılması [16]
Hak temelli müzakere

Menfaat temelli müzakere

Kazan - Kaybet hedefli

Kazan - Kazan hedefli

Baskın yaklaşıma adaptasyon

İşbirlikçi yaklaşıma adaptasyon

Sonuç uzlaşmadır.

Sonuç fikir veya oybirliğidir.

Mücadele ile tanımlanır.

Karşılıklı problem çözme ile tanımlanır.

Konuları tartışmak

Problemleri tartışmak ve onları çözmek

Teklifler içindeki uyarılar

Yenilikçi fikirler
Menfaatlerin ve ihtiyaçların açığa
çıkarılması
Her zaman tartışmak üzere tercihlerin
korunması

Tehdidin sık kullanımı
Tek veya limitli çözümlerin sunulması
Çatışma içinde çarpışmak

Çatışmayı yönetmek

Katılımcıların düşman olarak görülmesi

Ortaklık üzerine odaklanma

Yüksek durumsallık

Menfaatler üzerine yüksek odaklanma

Geri çekilen bilginin kazanmak ve diğer
tarafı yenmek için silah olarak görülmesi

Bilginin açıklanmasının karşılıklı kazanmak
için temel olarak görülmesi

Gergin ilişkiler içinde sonuçlanır.

İlişkileri destekler.

İnşaat sektöründe de müzakerelerde hiçbir ilerleyiş görülmüyorsa, MS uyuşmazlığın
uygun detayları hakkında genel bilgi sahibi olduğunda, dışarıdan bir danışmanın
durumu erken safhada incelemesinde yarar görülmektedir.

Aynı zamanda MS

organizasyonundaki mühendis veya mimarın, MS‟ne ne zaman fikir alması gerektiği
veya fikir almasının gerekliliği konusunda fikir vermelidir [17, s.430]. Böylece MS
mimar veya mühendisin tavsiyesi ile durmuş olan müzakere sürecini ilerletmek üzere
taraflar ile kolaylaştırılan müzakere sürecine girmektedir.
Sonuç olarak, özellikle kazan – kazan yaklaşımlı, menfaat temelli müzakere ve
problem çözme yaklaşımlı pazarlık süreci her zaman uyuşmazlık içindeki inşaat
sektörü katılımcılarının, uygun koşullar çerçevesinde, diğer çözüm yollarına
başvurulmuş olsa dahi müzakere akıllarında olmalıdır. Uyuşmazlık sürecinin
herhangi aşamasında, bir tarafça veya tüm taraflarca, müzakerenin özel alanları olan
karara varma tekliflerinin yapılması, tahkim ve yargı sürecinin inşaat projesi için
getireceği süre kaybı ve maliyet artışlarından ve gelecekteki inşaat projeleri
ilişkilerinin tehlikeye girmesinden tarafları koruyabilmektedir.
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2.5.2.2 Arabuluculuk
Arabuluculuk, dinleyici, tavsiye verici, her iki tarafın da kabul ettiği son anlaşmanın
düzenleyicisi olan arabulucu ile her iki tarafın da kabul ettiği bir uyum paketinin
belirgin hedefi ile tarafların şartlarını değiştirme sanatıdır (Alper ve Nichols, 1981)
[11, s.243]. Arabuluculuk yaklaşımındaki arabulucu, bu kolaylaştırıcı ve uzlaşmacı,
fakat karar verici olmayan kimliği ile tahkim metodundaki hakem kimliğinden
oldukça farklıdır. Arabulucu, taraflar arasındaki uyuşmazlık çözüm sürecini yöneten
olmakla beraber kesinlikle sonucu kontrol eden kişi değildir çünkü sonuç, tarafların
kendi kararlarına bağlı olarak gelişmektedir.
Arabuluculuk

süreci,

çatışmanın

kaçınılmazlığını

ve

çözülebilirliliğini

varsaymaktadır. Daha ileride, çatışma içindeki ilişkinin anlaşmaya varmak için ortak
yeterli menfaatleri olduğunu ve sonuçta tarafların çatışmayı çözebileceklerini kabul
etmektedir (Moore, 1996) [11, s.243]. Arabuluculuk, taraflara bağlayıcılık
getirmeyen bir uyuşmazlık çözüm metodudur. Taraflar, önyargıları olmaksızın
sürece serbestçe katılmakta ve sonucun başarısız olunması halinde bu katılımlar
gelecekteki diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulduğunda kendilerine karşı
kullanılmamaktadır.
Tarafların gönüllü olarak kendi uyuşmazlılarını çözmek için nötr üçüncü tarafın yani
arabulucunun yardımını kullanması süreci olan arabuluculuk özellikle Amerika‟da
uyuşmazlık çözümünde yargının getirdiği maliyetleri azaltmak için yaygın kullanımı
olan özel ve güvenilir bir metottur.
Arabuluculuk yaklaşımı için uluslararası kabul edilmiş kurallar olmamakla beraber
süreç genellikle aşağıdaki gibi gelişmektedir:
1. Taraflar uyuşmazlığa sahip olduklarının farkına varırlar ve ideal olarak, çözüm
şekli için arabuluculuğu denemeyi istedikleri konusunda anlaşırlar. Her
organizasyon, birbirleri arasındaki farklılıklarını bir karara bağlamayı ve ilişkileri
tekrar şekillendirmeyi yüksek düzeyde istemeleri gerekmektedir.
2. Bir arabulucu bulurlar.
3. Arabulucu, taraflar ile temas kurarak, her iki tarafa da bir veya iki saat kendi
davalarını sunmalarına izin vereceği ortak toplantı düzenleyecektir.
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4. İki taraf daha sonra kendi özel toplantılarına gireceklerdir. Arabulucu gruptan
gruba doğru hareket edecektir. İki taraftan daha fazla grubu içeren çok taraflı
uyuşmazlıklarda, arabulucu her tarafın görüşü ile ilgili daha fazla dinleyecektir.
Genellikle parti kurulu toplantıları olarak adlandırılan bu toplantılardan bir sonuç
çıkması halinde, arabulucu eğer kendine yetki verilmemişse bunu diğer tarafa
açıklamayacaktır.
5. Arabulucunun hiçbir aşamada kendi fikirlerini kabul ettirmeye çalışmamasının
özellikle üzerinde durulmaktadır. Her iki tarafın da davasına, güçler ve zayıflıklar
bağlamında değer biçmesi için davalarını ilerletmek amacı ile arabulucu fikirlerini
açıklayabilir ve duyduğu bilgileri test edebilir.
6. Arabulucu, her zaman tarafları anlaşmaya götürecek karşılıklı kabul edilebilinir
durumların bulunmasına çalışmak üzere teklifler taşımak ve kendisine verilen
bilgileri geçirmek için taraftan tarafa gezecektir.
7. Bir anlaşma sağlandığında arabulucu tarafından, her iki tarafa da birlikte açıklama
yapılacaktır. Arabulucu, onların anlaşma maddelerini düzenleyecektir çünkü bu
tarafların ulaştığıdır ve imzalamaları gerekir. Aynı koşulları içeren bir anlaşmanın
veya daha resmi bir formun düzenlenmesi daha uygun olabilir.

2.5.2.3 Partnering
Yapım yönetim kavramı olarak “partnering” kökenleri 1980‟lerin ortası olarak
tarihlendirilen oldukça yakın bir geçmişe sahiptir. Bu, partnering oluşumunun bu
dönemden önce var olmadığını söylemek değildir. Gerçekte birçok kişi yüklenici ve
MS arasındaki partnering kavramının inşaatın kendisi kadar eski olduğu görüşüne
katılmaktadırlar [18, s.189 ].
1980‟lerde inşaat sektörünün tüm ülkelerde, uyuşmazlıkların çözümünde dikkate
alınması gereken bir yargı süreci içerisine girmesi ile endüstrinin kendisini güvene
alması için daha fazla yapılanmış beraber çalışma yaklaşımı olan partnering,
çatışmasız uzun dönemli sözleşme ilişkileri olarak da tanımlanmaktadır.
Partnering, iki veya daha fazla organizasyonun, gönüllü olarak ilgilerini, yararlarını
paylaştıkları hedeflere ulaşmak için, bir takım olarak çalışmak üzere paylaşması
anlamına gelmektedir [19]. Genel olarak ortakların, geçmişte yakın olarak çalışmış
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veya düşmanca ilişkiler yaşamış olmaları belirtilirken, ortak sayısında artışın süreçte
daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.
Partnering, tarafların ortak problemleri işbirliği içerisinde çözmeye odaklanan bir
süreçtir. Uygun bir şekilde düzenlendiğinde, çatışma giderim yaklaşımlarından
kaybet-kaybet temelli uyma yaklaşımı yerine, kazan-kazan temelli işbirliği ve
problem çözme yaklaşımı benimsenmektedir. Taraflar arasındaki saygı ve nezaketi
destekleyen basit bir süreç yerine, problem çözümünde iyi niyetli çözümlerin
bulunduğu bir süreçtir.
Kavram aşamasından, tasarım ve yapım aşamasına kadar inşaat projelerine katılan
birçok farklı disiplin arasındaki iletişime yol göstermek için tarafsız yardımcılar
kullanan partnering, bazı arabuluculuk ve müzakere prensiplerini belirli zamanlarda
sürece dahil etmektedir [20].
Partnering süreci, resmi bir süreç olmadığı halde yardımcıların, arabuluculuk ve
müzakere yaklaşımlarının birleşimi, katılımcılar arasında proje riskleri için bir
platform sağladığı gibi iletişimin gelişmesi anlamına gelmektedir. Katılımcıların
farklılıklarından dolayı meydana gelen karışıklık nedeni ile sıkıntıya düşmek yerine,
partnering bu yapıların inşası için gerekli disiplinlerin arasındaki farklılıkları
kullanmayı sağlamaktadır. Endüstrinin normal süreçleri ile alakalı ve bunun için
eğitim alan tarafsız yardımcılar, tartışmaları yürütmekte ve özel konuları geliştirmek
ve aydınlatmak üzere yardım etmekte ve proje risklerinin daha iyi yönetimi için
yollar tanımlamaktadırlar [20]. Bu görevleri olan yardımcının seçilmesinde, temel
inşaat bilgisine sahip olma, güçlü iletişim ve dinleme yeteneğine sahip olma, kuvvetli
insan ilişkileri ve organizasyonel ilişkiler kurarak ekip ruhunu geliştirme, problem
çözme ve çatışma yönetimi yetilerinin olması, göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu özellikleri ile partnering, farklı uzmanlık alanlarının her birinin kendi
zayıflıklarının karşısına, tüm proje takımının güç dengesini alarak, uzmanlıklar arası
vizyona ve iletişim yöntemine sahip bir iş düzeni kurmakta ve bu yönleri ile risk
yönetiminin bir şekli olarak tanımlanmaktadır.
Partnering, bağlayıcı olmayan bir süreç olarak ne taraflar arasındaki ilişkileri ne de
sözleşme dokümanlarını farklılaştırır. Partnering, sadece aşağıdaki hedeflerin elde
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edilmesi ile tarafların aralarında anlaştıkları partnering sürecine bağlılığın
sağlanmasıdır:


Tüm perspektiflerden proje risklerini tanımlamak.



Disiplinler arası iletişim ve vizyonu geliştirmek



Kültürel farklılıkları ve proje üzerine negatif etkilerini azaltmak.



Takım olarak beraber çalışmak için ihtiyaç duyulan davranış ve kuralları sağlama
düşüncesinin esaslarını öğretmek üzere düzenlenen takım kurma toplantılarına
katılmak ve desteklemek.



MS‟den konusunda uzman tüm yüklenicilere kadar tüm seviyelerde açık iletişim
engellerini ortadan kaldırmak.



Açık ve eksiksiz şekilde bilgilere erişimi sağlamak (Yasaların, düzenlemelerin ve
etik olarak gizli tutulan özel bilgiler hariç)



Üst düzey personeli konulara mümkün olduğunca en kısa sürede problem çözme
becerisi kazandırmak için eğitmek.



Taraflar arasında kararları mümkün olduğunca oybirliği ile vermek ve üzerinde
anlaşılan süreci takip ederek uyuşmazlıkların çözümüne zamanında ulaşmak.



Katılımcıları gerekli olduğu zamanlarda kendi süreç düzenlemeleri yapmak üzere
eğitmek.



Partnering ilişkisini sağlayan, besleyen ve geliştiren ortak sorumluluklar almak.

Partnering sürecinin en üst düzey potansiyel ile gerçekleştirilmesi, projenin en
başında disiplin gerektirmektedir. Bu disiplinin gerekliliği olarak da başlangıç
evresinde normalde daha çok personel ve süre gerekliliğini beraberinde
getirmektedir. Başlangıç evresindeki gerekli bu disiplin, fazla personel ve fazla süre
sayesinde yapım evresinde daha az personel, daha az yönetim gerekecek ve daha
başarılı bir şekilde proje hedeflerine ulaşım sağlanacaktır.
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Partnering sürecinin, projenin başarısına yönelik hedeflerin karşılanmasında ekip
üyelerinin sürece odaklanmalarını ve sorumlu olmalarını sağlayan, uygulamak ve
geliştirmek zorunda oldukları, proje beyannamesi, takım değerlendirmesi ve problem
çözme süreci olmak üzere üç anahtar bileşeni bulunmaktadır.
Proje beyannamesi, misyonun ve özel hedefler listesinin uzlaşması olup ikisi beraber
takımın projeye bağlılığını ve beraber çalışma kararlarını ortaya koymaktadır.
Tarafların yasal ihtiyaçlarını belirten proje beyannamesi, taraflar tarafından
imzalanmalı ve daha sonra iş sahasında belirli yellere gönderilmelidir.
Ekip Değerlendirmesi, partnering hedeflerini karşılama başarısını ölçmek ve gelişim
için fırsatları tanımlamak üzere hazırlanan anketin her ay ekip üyeleri tarafından
doldurularak performans ve sorumluluk bilinci bağlamında değerlendirilmesidir.
Problem çözme süreci, tarafların gerçek ve potansiyel problemleri veya başlıca
konuları açıkça tanımlayacaklarını kabul etmeleridir. Genellikle en iyi yaklaşım
problem-çözüm matrisi veya grafiğidir. Problem çözme grafiği, proje yaşam
döngüsünde artan ihtiyaçları karşılayabilecek ve oybirliği ile değiştirilecek esnek
prosedürlerin varlığının olmasıdır [19].
Sonuç olarak, yargı maliyetlerinin azalması, işbirlikçi yaklaşımla problemlerin
çözülmesi, hedeflerin geliştirilmesinde eşitlik, kişisel iş tatmini ve işin iyi yapılması
ölçütlerinin bulunması avantajları ile partnering süreci, projenin ulusal veya
uluslararası olmasını, ölçeğinin büyüklüğünü, sözleşme tipini göz önünde
bulundurmadan her türlü projede verimli olarak uygulanabilir. Tarafların isteklerinin
kolayca adapte edilebileceği partnering sürecinin dikkatli ve tutarlı uygulanması ile,
fonksiyonel olmayan çatışmaların yıkıcı sonuçlarının azaltılmasını sağlayarak inşaat
projelerinin başarılı sonlandırılmasını sağlamaktadır.

2.5.2.4 Tahkim
Tahkim, bir uyuşmazlığın taraflarının devlet mahkemelerine giderek dava açmak
yerine uyuşmazlığın çözümü için hakem atamak veya mahkemeden hakem
atanmasını istemek suretiyle, oluşturulacak bir özel heyeti (hakem kurulu)
görevlendirmeleridir.
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Tahkim genellikle akitten ve belirli bir maddi hukuk ilişkisinden doğan uyuşmazlığın
çözümünü sağlayan bir hukuki müessesedir [21].
İhtilafların çözümünde, hakem kullanılması sözleşmenin bir gereği olabileceği gibi
sonradan kurumun kullanılmasına da karar verilebilir. Çoğunlukla kısa zamanda
çözüme ulaşan bir yöntemdir. Ülkemizin yasalarına göre alınan karar taraflardan
birinin müracaatı ile üst mahkemenin (Yargıtay gibi) onayından sonra geçerlilik
kazanır. Bazı ülkelerde ise hakemin verdiği karar kesindir.
Değişik uygulamaları göz önüne almazsak, hakemler kurulu; biri başkan olmak üzere
üç üyeden oluşur. Hakemler, işin yapıldığı ülkenin vatandaşıdır. Üyeler, tarafların
gösterdiği kişilerden seçildikten sonra hakem heyeti resmen kurulmuş olur ve
çalışmalarına başlar. Hakem heyetindeki üyelerin hukukçu olma şart yoktur. Üyeler
konuya olan ilgileri ile tanınmış kişilerden oluşur. Hakemler de mahkemeler gibi
bilirkişi kullanabilir.
Hakemlerin kararında etkili olan faktörler; eldeki dokümanlar (yazışmalar, mukavele
ve ekleri, karşılıklı düzenlenen tutanaklar, proje ve ataşmanlar), bilirkişi raporları,
varsa gerekçeli mahkeme kararları, tarafların hakem heyetinin sorularına verdiği
cevaplar şeklinde sıralanabilir. Hakemlerin karar süreci içinde nasıl hareket
edecekleri yasalarda belirtilmiştir.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak alınan kararın sağlıklı olması açısından
oybirliği ile alınması tercih edilir [22, s.201].
Uluslar arası inşaat projelerinde uyuşmazlık çözümlerinde ise Uluslar arası Tahkim
Kurulu kullanılabilir. Uluslar arası bir nitelik taşıyan bu kurulun, kuruluş şekli ve
kurulu oluşturan ve hukukçu olma şartları bulunmayan üyeleri, Tahkim Kurulu‟nu
tanıyan ülkeler tarafından onaylanmıştır. Tahkim Kurulu devletler arası bir anlaşma
ile o ülke için devreye girer ve kurulun kararları iki taraf için bağlayıcı olup
itirazların yapılabileceği bir üst merci yoktur.
Uyuşmazlık çözümünde tahkim, bağlayıcı olmayan arabuluculuk ve müzakere
süreçlerine göre taraflara daha az kontrol ve özerklik hakkı sağlamakla dezavantajlı
görülse dahi bazı durumlarda gerekli olan kesin ve bağlayıcı sonucu yargıya göre çok
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daha hızlı ve daha ucuz olarak sağlaması, resmi yargı ve alternatif çatışma giderim
yaklaşımlarına göre tahkim yolunu avantajlı hale getirebilir.
2.5.2.5 Resmi Yargı
Milli mahkemeler, bağlı oldukları devlet adına yargılama faaliyetleri icra eden
uyuşmazlık çözüm kurumlarıdır. Bu nedenle mahkemeler ve bunların fiilen
yargılama faaliyetini yürüten hakimler, bağlı oldukları devletin genel sosyal, siyasal,
ekonomik ve kültürel politikalarına az veya çok bağlıdırlar. Bu durum, mahkeme
devletinin

vatandaşı

olmayan

taraf

bakımından

kendisine

karşı

tarafsız

davranılmayacağı endişesinin kaynağını teşkil eder [23, s. 92].
Küçük ve orta büyüklükte ve uluslar arası olmayan ihalelerin mukavelelerinde
ihtilafların çözümünde sadece yerel mahkemelere başvurulabileceği hükmü yazılıdır.
Bu mahkemelerin kararına ancak yurt içindeki üst mahkemeler nezrinde itiraz
edilebilir. Kararın alınmasında mahkemelerce, gereğinde, tayin edilen bilirkişinin
(kişi sayısı birden fazla olabilir) raporu etkili olur. Üst mahkeme gerekli görürse
bilirkişiyi değiştirir ve yeni bilirkişi tayin edebilir. Bilirkişinin raporunun mahkeme
başkanlığına verilmesinden sonra tarafların savunmalarını üslenen avukatlar arasında
hukuk savaşı başlar. Sorunun teknik analizi ile mevcut yasaların sorunla ilgili
kısımlarını birlikte düşünen mahkeme heyeti sorunla ilgili kararını ve gerekçesini
taraflara bildirir. Üst mahkemenin verdiği karar kesindir. Taraflar şart öne
sürmeksizin karara uyar. Mahkeme heyetinin vereceği karara, bilirkişi raporundan
sonra en çok yardımcı olan bilgiler, daha önce benzer durumlar için alınmış
kararlardır. Mahkeme sırasında avukatların yaptığı yazışmalar, kendi taraflarının
onayından sonra gönderilir. Yazışmalar, ilgili tarafı bağlayıcı nitelikte olduğundan
tarafların yazıyı gönderilmeden önce kontrolden geçirmesi ve gerekli görüldüğü
yerlerde bazı değişiklikler yapması kendi çıkarları açısından gerekli olabilir [22,
s.201].
Resmi yargı bürokratik bir yapıya sahiptir ve bağlı oldukları devletin koyduğu son
derece detaylı usul kuralları ile sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu bağlılık, davaların
uzamasına, yargılama maliyetlerinin artmasına ve uyuşmazlığın niteliğine uygun adil
kararlar verilmesine çok defa engel olur [23, s. 93].
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Uluslar arası ihalelerde büyük çeşitlilik ve karmaşıklık arz eden uluslar arası
karakterli ihtilafların çözümünde milli mahkemeler ve hakimler uzman kişi ve
kurumlar değildir. Bu tip uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmede belirtilen
uluslararası mahkemeler kullanılabilir. Genellikle mahkemelerin bulunduğu Paris ve
Cenevre tercih edilir. Bu mahkemelerin kararları kesindir ve taraflar verilen kararları
uygulama yükümlülüğündedir.
Yerel veya uluslar arası inşaat projelerinde meydana gelen uyuşmazlıkların
çözümünde, bağlayıcı nitelik taşıyan resmi yargıda çözüm sürecinin uzunluğu
maliyet artışına sebep olurken genellikle inşaat projelerinin başarısızlığı ile
sonuçlanmaktadır.

Bu

nedenle

tahkim

veya

alternatif

uyuşmazlık

çözüm

yaklaşımlarının uygun olduğu durumlarda tercih edilmesi taraflara süre ve maliyet
açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.
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3. ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ÇATIġMA KAYNAKLARI VE SÖZLEġME
ĠDARESĠNDE ÇATIġMA YÖNETĠMĠNĠN YERĠ

İnşaat sektöründe, MS ve yüklenicinin esas ve ortak hedefi, projeyi tahmini maliyet
ve süre içerisinde, teknik çizim ve şartnamelere uygun olarak başarıyla
tamamlamaktır. Taraflar, bu ortak hedefe ulaşmak için süre, kaynak ve iletişim
konusunda işbirliği ve dayanışma gerektiren, çok parçalı ilişkiler kurdukları bir
organizasyon meydana getirmektedirler [1]. Bu organizasyondaki uzman, yüklenici
ve alt yüklenici gruplarından her biri inşaatı gerçekleştirmek üzere takım kurma
aşamasında kendine özgü alışkanlık ve uygulamalara sahiptir. Genellikle MS bu
takımdaki tek “uzman olmayan” kişi olmakla beraber anahtar kararları vermesi
gereken yine kendisidir (Hellard, 1992) [2, s.36].
İnşaat sözleşmeleri bu organizasyonun çok parçalı katılımcıları arasındaki ilişkinin
temelini oluşturmaktadır. En basit tanımıyla sözleşme, taraflar arasında yasalarca
mecbur tutulan söz ve anlaşmadır ki bu yüzden inşaat sözleşmesi de görev
yönetiminin düzenlenmesinden farklı değildir. Bu görev düzenlenmesi ve tüm
tarafların uyumu ile projenin tamamlanmasındaki hareket sistemi olarak da sözleşme
idaresini tanımlayabiliriz.
İnşaat proje katılımcılarının sorumluluklarının belirlendiği proje teslim sistemleri ve
buna bağlı olarak sözleşme yapısının ve idaresinin farklı özellikleri, araştırmacılar
(Bramble ve Cipollini 1995; Zack 1995; Fenn 1997; Pinnell 1999, Carsmen 2000)
tarafından da dikkat çekildiği üzere, inşaat proje organizasyonlarının tümünde
çatışmanın varlığını kaçınılmaz hale getirmektedir. Hak talebi olarak başlayan
çatışma süreci, etkili yönetilmediği takdirde artarak uyuşmazlıklara dönüşmekte ve
çözüm gerektirmektedir. Bu süreçte etkili bir çatışma yönetimi ve çatışma kontrolü
sözleşme ve hukuk üzerinden sağlanmaktadır ki bu da çatışma yönetimini sözleşme
idaresi altında araştırmayı gerektirmektedir.

40

Tezin bu bölümünde, inşaat sektöründe sözleşme tarafları olan MS ve yüklenici
arasındaki çatışma kaynakları olan, katılımcı risklerinin ve sorumluluklarının
belirlendiği proje teslim sistemleri ve sözleşme bağları, meydana gelen çatışmanın
kontrolü, çatışma yönetiminin sözleşme idaresindeki yeri ve önemi, sözleşme
idarecisinin çatışma yönetim rolü ve sorumlulukları literatür taraması sonucu elde
edilen bilgiler ile açıklanacaktır.
Bu bölümde, giriş bölümünde belirtilen genel araştırma sorusuna ve alan
araştırmasına kaynaklık eden aşağıdaki özel sorular cevaplandırılmaktadır;
 İnşaat sektöründe MS ve yüklenici arasındaki sözleşmeye dayalı çatışma
kaynakları nelerdir?
 İnşaat proje risklerinin çatışma kaynakları ile ilişkileri nelerdir?
 Proje teslim sistemleri çatışma kaynağı olabilir mi?
 İnşaat sözleşmesi ne anlama gelmektedir?
 İnşaat sözleşmesinin özelikleri nelerdir?
 Sözleşme ve çatışma kavramları arasında ilişki var mıdır?
 İnşaat sektöründe çatışma oluşumunda anahtar rol veya roller kimlere
düşmektedir?
 İnşaat sözleşmelerinin kullanım alanlarının içerdiği çatışma faktörleri nelerdir?
 İnşaat projelerinde çatışma kontrolü nasıl sağlanır?
 Sözleşme ve çatışma kontrolü arasında bir ilişki var mıdır?
 Sözleşme idaresi ve çatışma yönetimi arasında bir ilişki var mıdır?
 Sözleşme idaresi kimin sorumluluğundadır? Çatışma yönetiminde anahtar rol
veya roller kimlere düşmektedir?
 Benzer çatışma durumlarının çatışma yönetimi üzerinde katkısı olabilir mi?

41

 Çatışma giderim yaklaşımına sözleşme yönetim sürecinin ne gibi girdileri
olabilir?
 Çatışma giderim yaklaşımına içtihat kararlarının bir katkısı olabilir mi? Sözleşme
idarecisi bunu kendisine kaynak olarak görebilir mi?

3.1 ĠnĢaat Sektöründe Mal Sahibi ve Yüklenici Arasındaki ÇatıĢma Kaynakları
İnşaat sektöründe, bir dizi işin kişiler tarafından yapıldığı seri üretimden farklı
olarak, bir dizi kişinin içerik olarak tek olan işi tamamladığı saha üretiminden
kaynaklanan, koordinasyon, iletişim, malzeme tedarik problemleri ile hava durumu
gibi dış etkilere sahip bu yapıya, proje katılımcı ve ilişkilerinin özgün yapısı ve proje
yönetim tekniklerinin değişen faktörlere yapısal uygunluk düzeyinin de katılması ile
çatışmalar oluşmaktadır.
Tüm organizasyonları olduğu gibi inşaat proje organizasyonlarını da çevreleyen
genel çevrenin kültürel, ekonomik, siyasal, sosyal ve fiziksel çevre koşulları ile hedef
çevrenin estetik, finansal, davranış ile ilgili, yasal ve teknolojik koşulları mevcuttur.
Literatürde organizasyonların başarısı için değişen çevre koşullarına göre yapılarının
sürekli değişebilen esnek özellikte olmalarının, bu çevresel faktörlere uyum ve bunun
beraberinde başarı için etkili olduğu vurgulanmaktadır. İnşaat projelerinin özellikleri,
sektör katılımcıları olan MS ve yüklenicinin ortak hedefini gerçekleştirmek üzere,
bu genel ve hedef çevreye uyum için, dinamik, esnek ve yanıt veren özellikte
organizasyonlar kurmaları gerektirmektedir. Bununla beraber, mevcut sözleşme
yapıları ve yönetim ve kontrol tekniklerinin esnek ve yanıtlayıcı olmayan zıt
özellikleri ile katılımcılar arasında uyuşmazlıklara dönüşen bir çatışma sürecinin
varlığı özellikle, son yıllarda yayınlanan raporlar ile de dikkati çekmektedir. 1975
yılında İngiltere hükümeti tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından
yayınlanan The Wood Report, hak talepleri ve inşaat projelerindeki versiyonlarını
sözleşmesel ilişkilerin en can sıkıcı alanları olarak belirtirken çatışmanın kaçınılmaz
olduğunu ve yönetilerek fonksiyonel sonuçlar yaratılabileceğini öngören ve tezin 2.
bölümünde detaylı açıklanan çatışmanın modern görüşüne ters düşerken, 1994
yılında yayınlanan Latham raporuna göre, problemlerden kaynakların fazla
tüketilmeden önce kaçınılması, mümkün değilse çatışmanın kaçınılmazlığını kabul
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ederek

uzlaşmanın

sağlanarak,

uyuşmazlığı

olabilecek

en

iyi

şekilde

sonuçlandırmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Latham raporu bu bulguları ile
çatışmanın yeni olmadığını fakat bilinçli yönetilebileceğini vurgulamaktadır.
İngiltere‟de olduğu gibi inşaat sektöründe çatışma yaklaşımının değişim süreci, tüm
dünyada eş zamanlı yayınlanan raporlar ile de desteklenmektedir.
Tezin bu bölümü kapsamında, yayınlanan araştırmalar ve uzman grupların bu
problemlere yaklaşımlarından, tezin 4. bölümünde detaylı olarak ele alınan,1987 ve
1993 yılları arasında CII Dispute Prevention and Resolution Task Force tarafından
yürütülmüş olan araştırma projesinin bulgusu, “İnşaat projelerinde uyuşmazlık
doğasını ve çözüm yollarının anlaşılması inşaat sözleşme yönetimi kapsamında
olduğu hedefi”, kabul edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından olan problemlerin
oluşumunun engellenmesi için “doğru başla” yaklaşımı bağlamında çatışma
kaynakları olan sorumlulukların belirlenmesi ve risklerin paylaşılmasında uygun
proje teslim sistemi ve sözleşme düzenlemeleri, problemlerin anlaşmazlıklara ve
uyuşmazlıklara yükselmesini ve çatışma gideriminde yargı yolunun kullanılmasının
engellenmesini sağlamak için “doğru kal” yaklaşımı bağlamında çatışma kontrolünü
içeren proje kontrol sistemleri ve sözleşme idaresi altında çatışma yönetimi
açıklanacaktır.
3.1.1 ĠnĢaat Proje Risklerinin Tanımlanması ve Dağılımı
Risk, belirli hareket yönünün takibi ile birleşen belirsiz sonuçlar neticesinde
ekonomik kayıplara veya fiziksel zarar, hasar veya gecikmelere maruz kalma
olasılığıdır. Cooper ve Chapman tarafından yapılan bu tanım, risk ve belirsizlik
arasında kesin farkı tanımlamasından dolayı kullanışlıdır. Belirsiz bir olay, sadece
riskin oluşumu sonucunda kayıp ve kazanç için sorumluluk kaynakları kabul edildiği
zaman bir organizasyon için riske dönüşmektedir [24, s.21].
Risk ve belirsizlik tüm inşaat projelerinin doğasında vardır. Bu risklerin oluşması
halinde, projenin maliyeti, süresi ve bitmiş ürünün kalitesine (veya tümünün
kombinasyonuna) güçlü etkisi olacaktır [2 s.70].
İnşaat sektöründe yedi genel risk sınıfı fiziksel, yapım, tasarım, politik, ekonomik,
yasal ve çevresel olarak tanımlanmaktadır. Tablo 3.1‟de inşaat projelerini etkileyen
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her sınıfa ait tipik risk örnekleri gösterilmektedir. Sınıflandırmanın göz önünde
bulundurulması ile bazı sınıfların birbiri üstüne bindiği açıkça görülecektir. Bununla
birlikte bu tablo, ele alınan projenin içindeki risklerin birleştirileceği bir çatı
oluşturmaktadır [2, s.73].
Tablo 3.1: İnşaat projelerini etkileyen tipik riskler [2, s.74]
Risk Sınıfı Tipik Riskler
Fiziksel

Yangın, sel, deprem vs.

Yapım

Hava, endüstriyel faaliyet, zemin koşulları, işgücü ve malzeme kalitesi
ve elde edilebilirliliği, saha güvenliği vs.

Tasarım

İnşa edilebilirlik, proje talimatının kalitesi, yenilikçi uygulamalar vs.

Politik

Yeni kanunlar, savaş, ambargo vs.

Ekonomik

MS, yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi İflası, enflasyon, tamamlanın
gerçekleşememesi veya satılamaması

Yasal

Ülkeler arası yasal farklılıklar, maddi tazminat vs.

Çevresel

Kamusal soruşturma yolu ile gecikme, kirlilik, çevresel hasar

Risk ve belirsizlik, aşağıdaki koşulların proje katılımcıları arasında oluşması halinde
çatışma ile sonuçlanabilmektedir:
1. Potansiyel risklerden birinin oluşması halinde, ve
2. Bir veya daha fazla katılımcının bunun sonucundaki kayıplara tahammül etmesi,
ve ikisinden biri
3. Zarar gören tarafın riski proje konusu ile ilgili olarak tanımlayamaması, veya
4. Risk tanımlanmış fakat etkilerini azaltmak için yetersiz eksik önlemlerin alınmış
olması,
5. Farklı sözleşme taraflarına risk dağılımının ilk aşamada açıkça yerleştirilmemesi
[2, s.76].
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Bu durumda zarar gören taraf kayıplarının tazminatını arayacak ve genellikle sonuç
çatışma ve uyuşmazlık olacaktır [2, s.76].
MS organizasyonunun proje teslim sistemi ve sözleşme tipi seçiminden önce tüm
inşaat projelerinin doğasında bulunan risk analizini ve tanımlarını yapması, seçim
kriterlerinde, projenin yapısına ve katılımcıların deneyim düzeyine uygun olarak,
riskleri ve sorumlulukları karşılayabilecek en iyi katılımcılara yükleyen seçenekleri
tercih etmesi, sözleşme uyuşmazlıkları açısından “doğru başla” yaklaşımının ilk
adımıdır.
3.1.2 Proje Teslim Sisteminin Seçimi
Projenin zamanında ve başlangıçta belirlenen bütçeyle tamamlanabilmesi için proje
kararlarının alınması sırasında, katılımcıların görev ve sorumluluklarının, MS‟nin ve
yüklenicinin paylaştığı risklerin oldukça iyi bir biçimde tanımlanması, belirsizliğin
ve risklerin neden olduğu çatışma kaynaklarını azaltmaktadır. Bu katılımcı
ilişkilerinin ve birbiri ile bağlarının belirlenmesi ile projenin doğru başlaması ihtiyacı
uygun proje teslim sistemleri ve sözleşme tipi seçimi ile karşılanmaktadır.
Proje teslim sisteminin ve sözleşme tipinin seçimi, MS‟nin genellikle bir uzman
tavsiyesi ile ve bazen tasarım uzmanının seçiminden sonra, ardışık birçok karar alma
sürecine dahil olmasını, projenin özel durumlarını da incelemesini ve en uygununu
seçmesini içermektedir [25, s.63].
Proje teslim sistemi, uzman katılımcıların ve uygun sözleşme tiplerinin, hem
projenin ihtiyaçları, hem de belirlenen sorumluluk ve risk unsurları doğrultusunda
gereken şekilde bir araya getirilmesidir. Söz konusu olan yapım projesinin,
hedeflenen sürede ve belirlenen maliyetle tamamlanabilmesi için, katılımcıların yetki
ve sorumluluklarının önceden, açık ve net bir biçimde tanımlanması gerekmektedir.
Genellikle, proje üyelerinin seçilmesinden önce, MS teslim sistemini seçecektir.
Bazen mimar bu sistemin seçiminden daha önceki süreçte yer almaktadır. Bu
durumda, tasarımcı MS‟ye proje şartları altında hangi sistemin daha iyi çalışacağı
konusunda yardım etmektedir. Takım üyelerinin birbirlerini nasıl etkileyeceklerinin
özü teslim sistemine bağlıdır [25, s.70-71].
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MS için uygun teslim sisteminin seçiminde, ne düzeyde risk almak istediği,
sorumluluğun tekbir katılımcının üzerinde olması isteği ve süre, maliyet ve kalite
kontrol sistemlerinin hangi katılımcıya verilmesi gerekliliği konularının doğru
değerlendirilmesi gerekmektedir.
İnşaat projelerinin büyüklüğüne ve karmaşıklığına, MS ve yüklenici deneyim
düzeyine göre, çatışmaların her koşulda en aza indirgenmesini, kısa zamanda kaliteli
ürün inşa etmeyi sağlarken tüm aktörlerin çıkarlarını da en yüksek düzeyde tutmayı
hedefleyen proje teslim sistemleri en yaygın olarak, Geleneksel, Tasarım&Yapım ve
Yapım&Yönetim olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkmaktadır.

3.1.2.1 Geleneksel Proje Teslim Sistemi
Genel yüklenicilik olarak da adlandırılan geleneksel proje teslim sisteminin en
belirgin özelliği; projenin inşaat hizmetlerinin tek bir genel yüklenici ile proje sahibi
arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yürütülmesi,
tasarım hizmetlerinin ise proje sahibi adına tasarım ekibi tarafından yürütülmesi
olarak gösterilmektedir. Bu teslim sisteminde, MS ve yüklenici arasında resmi
sözleşme bağları ve tasarım ekibi ile yüklenici arasında resmi olmayan bağlar ile,
projenin sırası ile tasarım, temin ve yapım süreçleri ilerleyişi sağlanmakta ve bu
süreç yüklenici seçiminin tasarımdan sonra yapılması ile tasarımın eksiklerinden
çıkabilecek çatışma kaynaklarının azalmasını sağlamaktadır.
Geleneksel teslim sisteminin çatışmaya kaynak olabilecek iletişim, işbirliği ve
belirsizlik problemleri açısından en önemli avantajı, proje süreci boyunca tüm
aktörlerin

beraber

çalışıyor

olması,

prosedürlerin

ve

şartların

önceden

belirlenebilmesini ve onaylanabilmesini sağlamakla beraber risk ve belirsizlik
faktörleri azaltılması ve yaklaşımı profesyonel bir sistem haline getirmesi olarak
gösterilebilir. Bu sistemdeki maliyet risk paylaşımı sözleşme dokümanlarının
güvenirliliğine bağlı olmakla, tasarım uzmanının sorumluluğundadır.
Geleneksel yaklaşım ile MS, yapım evresinde sözleşme idaresi sorumluluğu için
sözleşme dokümanlarını hazırlayan, proje detay bilgisine sahip, ve bu sürece
başından beri dahil olan kişiyi, yani tasarım uzmanı ile sözleşme idaresi görevi ile
ilgili sözleşme yaparak, onu kendi adına hareket etme görevine getirebilme
avantajına sahiptir. Tasarım uzmanı, bu görevi ile yüklenici ile MS arasında
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çıkabilecek tüm çatışma süreçlerinde, MS‟nin vekili konumunda olmakla beraber
çatışma yönetim sorumluluğunu da üstlenebilmektedir.
Geleneksel teslim sisteminin katılımcılar arası çatışmaya kaynaklık edebilecek
dezavantajı olarak, MS ve tasarımcı ile yüklenicilerin bağımsız çalışmaları ve
yüklenicinin tasarım aşamasında sürece dahil olamamasından, projede olabilecek
detay hatalarından doğabilecek süre ve maliyet artışı problemleri ile yapım evresinde
yüzleşmesi ve buna bağlı olarak katılımcılar arası hak talebi ile çatışma sürecinin
başlaması olasılığı doğmaktadır.
Geleneksel proje teslim sistemi ile sözleşme dokümanlarının doğru hazırlanması,
taraflar arasında sözleşme yorumunda boşluklar bırakılmaması ve yapım evresinde
sözleşme idaresinin tasarım uzmanı ile etkin hale getirilmesi halinde çatışma
kaynaklarının azaltılabileceği ve çatışma yönetiminin desteklendiği bir teslim sistem
olmaktadır. Bununla beraber uygulamada, özellikle günümüzün daha karmaşık inşaat
proje tasarımları ve katılımcı rollerinin kesin çizgilerle belirlenemediği takımların
oluşturulmasının gerekliliği, bu sistemde MS ve tasarımcı ile yüklenici arasındaki
çatışma düzeyini arttırmakta ve çatışma yönetim süreci, uyuşmazlık giderim
yaklaşımlarına kadar devam edebilmektedir.
3.1.2.2 Tasarım & Yapım Proje Teslim Sistemi
Tasarım & Yapım sistemi olarak adlandırılan bu sistem ile, geleneksel sistemden
farklı olarak, projenin tasarım ve inşaat hizmetleri tek bir yüklenici ile MS arasında
yapılan sözleşme hükümlerine göre yüklenici tarafından yürütülmekte ve yüklenici
seçimi için düzenlenen ihale tasarımdan önce yapılmaktadır.
Tasarım & Yapım sisteminin aşamalı yapıma izin vermesi ile farklı uzmanlık alanları
arasındaki ayrı sözleşmeler ile yüksek düzeyde koordinasyonun ve işbirliğinin
sağlanması ve MS‟nin sürece katılımının azaltılması çatışma kaynaklarının
azaltılmasındaki avantaj olarak gösterilebilir fakat yine MS‟nin süreçteki az katılımı
sürece olan adaptasyonunu azaltmakta ve onayı gereken durumlarda süre ile ilgili
çatışma kaynağı oluşturmaktadır. Bu yaklaşımda MS ve yüklenici arasındaki güven
düzeyinin yüksek olması gerekmektedir aksi takdirde yapan ve denetleyen firmanın
aynı olmasından kaynaklanan kontrol eksikliklerinden ve yüklenici firmanın yapım
sürecinde maliyeti azaltmak için kaliteden ödün vermesi çatışmaya sebep olmaktadır.
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Bu yaklaşımda, geleneksel yaklaşımda olduğu gibi tasarım uzmanı ayrı bir sözleşme
ile MS‟ye sözleşme idaresi ve çatışma yönetimi için hizmet verebilmekte fakat
tasarım uzmanının kendi firmasını kontrol sisteminde, firma ahlak ve kalitesine bağlı
olan bu hizmetin geçerliliği MS‟nin yüksek güveninin katılımını gerektirmektedir.
3.1.2.3 Yapım & Yönetim Proje Teslim Sistemi
Yapım & Yönetim proje teslim sisteminde bir genel yüklenicinin kendi bünyesinde
oluşturduğu farklı disiplinlerin yer aldığı inşaat yönetimi ünitesi ile birlikte MS
tarafından, ihale dosyasının hazırlanmasında ve bina üretimi sırasında projenin
maliyeti,

kalitesi

ve

süresi

hakkında

isteklerinin

gerçekleştirilmesi

için

görevlendirdiği yapım yöneticisi bulunmaktadır.
Yapım yöneticisi, geleneksel sistemde MS sorumluluklarını daha geniş biçimi ile
taşıyan MS organizasyonu olarak hizmet verebildiği gibi risk taşıyan yapım
yöneticisi olarak, tasarım öncesi ve tasarım evresinde MS‟yi temsil etmektedir,
yapım evresinde ise ikinci bir anlaşma ve ücret ile göreve devam etmektedir.
Yapım & Yönetim firmasının veya yüklenici firmanın projenin erken safhalarında
MS

tarafından

hangi

öncelikle

görevlendirileceği,

hangi

firmanın

hangi

sorumluluklara sahip olacağı, MS‟nin projeye ne kadar dahil olmasına veya
firmaların deneyimine bağlıdır. Düzenlemelerdeki bu değişiklikler yönetici takımın
uzmanlık alanlarının belirlenmesini de etkilemektedir [25, s.79].
Bu sistemin en önemli avantajlarından biri, tek bir genel yüklenici ile çalışılmayıp,
farklı uzmanlık alanları ile farklı sözleşmeler yapılabilmesi ve bu sistemin tasarım
değişikliklerinin sözleşme değişimleri olmaksızın yapılmasına izin vermesidir.
Bu proje teslim sisteminde tasarımcı, MS ve proje yöneticisi birlikte bir takım olarak
çalıştıkları için bu katılımcıların arasındaki ilişkiler de önem kazanmaktadır. Bu
katılımcılar arasında, iletişim eksikliğinden veya başka sebeplerden doğacak
çatışmaların projeyi olumsuz etkilemesinin engellenmesi için çatışma yönetim
sorumluluğu yapım yöneticisinde olmaktadır.
İstenilen tüm koşulların her projede sağlaması mümkün olmasa bile yapı
sektöründeki “yapım yöneticisi” uzmanlığının eksikliğini gideren ve elde edilen
bilgiler doğrultusunda paylaşmaya ve katılımcılar arsındaki güvene dayalı olarak
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geliştirilen Yapım&Yönetim proje teslim sistemi çatışma düzeyi ve çatışma yönetimi
açısından en fazla avantaja sahip yaklaşımdır.
3.1.3 ĠnĢaat SözleĢmeleri
Sözleşme, yasalar tarafından uygulanabilir olan anlaşmadır. Sözleşme, yükümlülük
tasarlar ve yaratır. Taraflar arasındaki anlaşma, teklif, teklifin kabulü ve ödeme
(sağlanacak servis için ödenecek tutar), sözleşme düzenlenmesindeki esaslardır.
Sözleşmenin yaratacağı amaçları, hakları ve yükümlülükleri önemseyen taraflar
arasındaki anlaşma esastır. Yükümlülükleri yaratmak için bir anlaşma, yasalara
uygun amaçlı olmalı, saptırma, hata, zorlama ve kendisini bozacak koşullardan
bağımsız olmalı ve taraflar sözleşmeye katılabilecek kapasitede olmalıdırlar [26,
s.26].
İnşaat sözleşmesi, başarılı ve memnun edici bir sonuç için, birçok farklı anlaşmalara
ve kişilere dayanan ve düzenlemelerle sonuçlanan, çok kısıtlı finansman ve süre ile
nispeten bilinmeyen ve sürekli değişen koşullar ile ilgilenirken oluşacak tüm
durumlar, ilişkiler, koşullar, uyuşmazlıklar, yaptırımlar, ara yüzler, üretim sonuçlar
ve finansal konular ile ilgili tahmin etme, tarif etme, yönetim, engelleme, çözme ve
sigortanın sağlanmasını bildiren veya referans vererek tahmin ettiren iki taraf
arasındaki, standart koşullar, sıklıkla değişimler ile beraber yasal formdaki
anlaşmadır [27, s.30].
Literatürdeki bu tanım sözleşme içerisinde olması gereken potansiyellere dikkat
çekerek inşaat sözleşmelerinin görev yönetiminin resmi düzenlemesi ve çatışma
kontrol ve yönetiminin sözleşmeler üzerinden sağlanacağını belirtirken, uygulamada
inşaat sözleşmelerinin belirsizlik ortamlarında imzalanıyor olması, sözleşmenin yapı
elde etme süreci olan dinamik ve uzun bir zamanda anlık müdahaleler yerine sürekli
bir ilişkiyi yönlendiriyor olması, standart sözleşmelerin yüksek gelişmişlik düzeyine
sahip olup uygulamaları yansıtamamaları, inşaat sözleşmelerini en önemli çatışma
kaynağı haline getirmektedir.
Yazılı bir sözleşmenin amacı iş anlaşmasının terimlerini kusursuz bir şekilde
kaydetmektir [28]. Bu amaç, sözleşmelerin adil ve esnek olmasının gerekliliği ve
sözleşmenin tek manalı olmasının gerekliliği gibi birbiri ile uzlaşmayan anlamlar
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içermektedir. Taraflardan birine riski ve sorumluluğu yükleyerek onu baskı altına
alan sözleşme maddesi, esnek ve adil olması halinde de belirsizlikler yaratmaktadır.
Bir sözleşmenin adil ve esnek olabilmesi için risk ve sorumlulukların tüm sınırlarının
taraflar arasında uzun zamanlar gerektiren müzakerelerin yapılması gerekmektedir.
Bu özellikleri ile sözleşme, “doğru başla” yaklaşımına göre çatışma kaynaklarının
azaltılması

için

projeye

uygun

sözleşme

tipinin

seçilmesi

ve

sözleşme

dokümanlarının proje gereksinimlerini yansıtan ve net anlaşılır şartlara sahip
olmasını gerektirirken, “doğru kal” yaklaşımı için de sözleşmenin kullanım
alanlarının bilinmesi, çatışma kontrolü ve yönetiminin sözleşme idaresi üzerinden
yapılması gerekmektedir.
3.1.3.1 ĠnĢaat SözleĢme Tipleri
MS tarafından uygun teslim sisteminin seçilmesinden sonra, “doğru başla”
yaklaşımının ikinci aşaması, MS tarafından katılımcılar arası risklerin paylaştırıldığı,
ve proje teslim sistemine de bağlı olan götürü usulü, birim fiyat ve maliyet artı kar
olmak üzere başlıca üç sözleşme tipinden birinin seçimidir.
Götürü usulü sözleşme ile yüklenici, belirli bir toplam bedel ile uygulama projeleri
ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak açıkça belirtilen iş miktarını
sağlamayı kabul etmektedir. Bu sözleşme tipi, tarafların risklerinin azaltılması için
tasarımın

tamamlanmasını

ve

sözleşme

dokümanlarının

hatasızlığını

gerektirmektedir. Bu özelliği ile genellikle aşamalı yapıma izin vermeyen geleneksel
proje teslim sistemi ile beraber kullanılmaktadır. Proje çerçevesindeki değişiklikler
veya sözleşme dokümanlarındaki hatalar, taraflar arası müzakereyi gerektirmekte ve
genellikle MS için maliyet artışı riski taşımaktadır. Bu sözleşme tipi çatışma
kaynaklarının azaltılması açısından, başlangıç itibari ile projenin bedelini bilmek ve
az risk almak isteyen MS ve açıkça çerçevesi çizilmiş, tasarımı ve sözleşme
dokümanları tamamlanmış ve koşullardaki beklenmedik değişimlerin az olacağı
düşünülen projeler için tercih edilmelidir.
Birim fiyat usulü sözleşme ile MS ve yüklenici projenin her imalat kalemine ilişkin
birim fiyat üzerine anlaşmaktadırlar. Bu sözleşme tipi ile MS, rekabet usulü teklif
sayesinde iş için adil fiyatlar ödeme avantajına sahip olmakla beraber işin miktarının
ölçümü için MS‟nin sahada bulunması gerekmekte ve son iş kaleminin ölçümünden
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önce projenin bedelinin bilinememesi dezavantajına sahip olmaktadır. Bu sözleşme
tipi geleneksel proje teslim sistemi ile beraber kullanılmakta ve çatışma
kaynaklarının azaltılması açısından iş miktarının doğru tahminini gerektirmektedir.
Maliyet artı kar sözleşmesi ile MS, yükleniciye her imalat kaleminin maliyetini ve
üzerinde anlaştıkları bir kar yüzdesini ödemeyi kabul etmektedir. Bu sözleşme tipi
tanımlanması güç olan ve aşamalı yapım gerektiren durumlarda tercih edilmekte ve
genellikle Tasarım&Yapım ve Yapım&Yönetim proje teslim sistemleri ile birlikte
kullanılmaktadır. Bu sözleşme tipi ile yüklenici riske girmezken, erken safhada aktif
bir MS organizasyonu, tasarım uzmanı ve yüklenicinin işbirliği içinde çalışması ve
maliyet tahminlerinin ve programlamanın iyi yapılması ile MS riskleri ve çatışma
kaynakları azalmaktadır.
3.1.3.2 ĠnĢaat SözleĢme Dokümanları ve Farklı Kullanım Alanları
İnşaat sözleşme dokümanları, MS ihtiyaçlarını tanımlayarak yüklenicinin doğru
yapıya dönüştürmesi için kullanılan çizimlere, şartnamelere ve yüklenici teklifini
temel alan ve yapımdan önce imzalanan MS ve yüklenici arasındaki anlaşma
metnini, tüm katılımcıların yasal sorumluluklarını, yükümlülüklerini, yetkilerini ve
haklarını içeren genel şartları, projeye özel ek MS ihtiyaçlarını içeren özel şartları,
teknik şartnameleri, teknik çizimleri, zeyilname ve değişiklik taleplerini içeren
belgelerin tümünü kapsamaktadır.
Bu içeriği ile sözleşme her birinin içinde çatışan amaçlar ve hedefler bulunan geniş
kullanım alanlarına sahiptir. Bu farklı sözleşme alanları aşağıda detaylı şekilde
açıklanmaktadır;
Bir anlaşmanın kaydı : Müzakere ve seçim süreçleri, yazılanlar önemsenmeksizin
resmi bir sözleşmeye rehberlik etmektedir. Sözleşme hukuku yüzyıllar boyunca
ticaret üzerinden gelişmiş ve taraflarca nelerin onaylandığına etki eden ve
yorumlanmasına yardım eden öğretiler geliştirmiştir. Bu süreç genelde katılımcılar
tarafından, pazarlıkta uzlaşma sağlandığı zaman anlaşılamamakta ve taraflar,
anlaşma bozulduğunda kendi asıl haklarını ve yükümlülüklerini keşfetmekten dolayı
hayal kırıklığına uğramaktadırlar [29]. Literatürde bu sözleşme ile ilgili bilinçsizlik
ve hukuki yaptırımların anlaşılmasındaki eksiklikler çatışma kaynakları arasında yer
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almaktadırlar buna bağlı olarak çatışma kontrolü açısından tüm tarafların bilgi sahibi
olması önem taşımaktadır.
Risklerin dağıtımı ile ihtimallerin etkilerini planlamak: Resmi sözleşmenin diğer bir
avantajı,

özellikle

karmaşık

işlemlerin

çok

uzun

bir

zaman

diliminde

gerçekleştirildiği durumlarda, riskleri paylaştırmalarıdır. Detaylı terimlerin ve
koşulların müzakeresi veya standart tip sözleşmelerin kullanılması olmak üzere risk
dağılımında iki yöntem bulunmaktadır [29].
Sözleşmeler pazar alışverişinin bir sonucunu icra etmektedirler. İnşaat sektöründe
nadiren bu gerçekten yola çıkan, anlaşılır prensiplere göre yazılmaktadırlar. Bunun
yerine alışkanlık, gelenek, kişisellik ve geçmiş kazalara dayanarak ilerleme
eğilimindedirler. Bu durum uygun olmayan sözleşme ve şartlarına sebep olmaktadır.
Coase‟ in söylediği gibi pazar kayıtlarını icra etmek için kimin ilgilenmek istediğini
ortaya çıkarmak, kişileri hangi şartlar için kimin ilgileneceği konusunda
bilgilendirmek, müzakereleri pazarlık sürecine götürecek şekilde yürütmek,
sözleşmeyi düzenlemek, sözleşme şartlarının incelendiği konusunda emin olma
ihtiyacı ile yoklamaları üzerine almak gerekmektedir. Bu şekilde sıralandığında açık
gibi görünse dahi inşaat sektörü, her aşamada katılımcıların küçük seçimleri varmış
gibi davranmaktadır. Her aşamada ne yapılacağı konusunda önceden düşünülmüş ve
bilinçli seçimlerin dahil edilmesi gerekliliği bulunsa dahi inşaat sektörü genellikle
geçmiş, standart cevaplara kölelik derecesinde bağlı olma alışkanlığına sahiptir [28].
Standart tip sözleşmelerin uygun oldukları durumlarda kullanılması önerilmektedir.
Bu belgeler, geniş bir şekilde araştırılmış, geliştirilmiş, açıkça müzakere edilmiş, en
yüksek düzeyde profesyonel terimlere uygun hale getirilebilen ve zaman kazandıran
düzenlemelerdir. Bu özellikleri, onların analiz etmeden kullanılabileceği anlamına
gelmemektedir. Bu belgeler yükleniciye, MS‟ye ve proje özelliklerine uygun hale
gelecek şekilde revize edilmelidirler [27, s.17]. Standart tip sözleşmelerin, açıklık ve
esneklik gibi birbiri ile çatışan kavramları barındırmasından dolayı çatışmalara sebep
olmaktadırlar. Projeye göre revize edilip esneklik kazandırılmaya çalışılan bu
düzenlemeler belirsizliği beraberinde getirmekte ve bu belirsizlik tarafların fırsatçı
davranışlarına izin vermektedir.
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Diğer bir yapısal çatışma adillik kavramı içinde yer almaktadır. Sorumluluğu bir
tarafa

dağıtan

dolambaçlı

bir

koşul

sinirlendirerek

veya

keyfi

olarak

zorlanabilmektedir. Diğer bir taraftan, adil bir koşul genellikle esnek ve sıklıkla
sorumluluğu kesinleştirmede belirsizdir. Tam bir sorumluluk, yalnızca tarafların
onayladığı duruma gelmek için dikkatle müzakere ettikleri zaman adil olmaktadır
[29].
Riskler, inşaat sürecinde meydana gelebilen ve önceden tahmin edilemeyen
sorumlulukların kaynakları olarak tanımlanmaktadır. İnşaat faaliyetinin belirsizliği
bu tahmin edilemeyenler kendilerini beklenmeyen problemler şeklinde açıkça
göstermektedirler, bu durumda, inşaat sektöründeki sorumluluk örnekleri sürekli
değişim göstermektedirler [30]. Buna uygun olarak karşılayabilecek olana riskin
verilmesi prensibi temel alındığında standart sözleşmeleri ve revizyonları da dahil
hiçbir yazılı sözleşmenin bu esnekliği sağlayamayacağı, çatışma kontrolünü içeren
iyi bir sözleşme yönetiminin bu boşlukları doldurmasının gerekliliği açıkça
görülmektedir.
Yönetim prosedürleri kılavuzu olmak: Sözleşmeler genellikle yönetim prosedürlerini
sağlayan kılavuz olarak görülmektedirler. İnşaat süreci, MS,mimar, mühendis ve
teslim sistemine göre sayısı artabilen birçok farklı uzmanı sözleşme bağları ile bir
takım haline getirmektedir. Bu takım arasındaki en önemli yönetim ara yüzünü
sözleşme oluşturmaktadır.
Sözleşmeleri yönetim kılavuzu olarak dikkate alırken, en etkili prosedürlerin yanlış
yerde kullanılabileceğinin farkında olmak gerekmektedir. Ödeme kuralları, birçok
standart tip sözleşme içerisinde etkili kontrol mekanizmaları sağlamakta ve proje
kontrolünün

temelini

oluşturmaktadır

fakat

genellikle

zorbalık

anlamına

gelebilmektedir. Ekonomik olarak baskın taraf, genellikle ödemeleri geciktirmek
veya azaltmak veya sorumlulukları arttırmak için ağır maddeler dahil etmektedir.
Zayıf taraf, bu koşullar altında çalışmamayı seçebilse dahi alternatifinin tümüyle
çalışmamak olması nedeni ile genellikle güçlü tarafların baskısı ile değiştirilen
maddeleri kabul etmektedir [29].
Yargı için gündem olmak: Sonuçta sözleşme hukuk içinde uygulanabilinir vaattir.
Eğer bir taraf, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmede diğer tarafa gider olacak
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şekilde başarısız oluyor ise, işi sürdürme prensipleri haksızlığa uğramış tarafın bazı
başvurularda bulunmasına elverişli olmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede
sözleşmeler, mahkemelerin sözleşme doktrinine yaklaşımlarını yansıtacak şekilde
hazırlanmalıdırlar. Sıkı bir sözleşme savunucu mekanizmadır. Endüstrinin,
sözleşmenin zorlayıcı sorumluluklarına güvenme ihtiyacı olmasaydı, daha iyi
olabileceği açıktır fakat yargıdan mahrum eden sözleşmeler verime karşı
koymaktadırlar [29].
Modern inşaat sözleşmeleri, en basit bir ticaret sözleşmesi olan yavaş, belirli ve
kolay, sınırlı sayıda ve genellikle iki katılımcı ile sınırlı iletişimin bulunduğu, kısa
metinli anlaşmalara dayanarak kısa sürede performansa dönüştürülen, tamamlanmış
ve özel planlamanın yapılabildiği, problem ve risk beklentilerinin bulunmadığı
işlemsel sözleşme tanımının aksine, hızlı, belirsiz ve karmaşık, sınırsız sayıda
katılımcı ile geniş resmi ve resmi olmayan iletişimin bulunduğu, ölçülebilir bir
başlangıcı, ilişkilerin ve performansın sonu olmayan uzun zamanlı, belirsizliklere
bağlı olarak sınırlı planlamanın yapılabildiği, problem beklentilerinin işin parçası ve
işbirlikçi bir yaklaşım ile çözülmesi gereken olarak görüldüğü ilişkili sözleşme
tanımına uymaktadırlar. Bu tip bir yapıya sahip organizasyonlar için sözleşmenin
karmaşık problemler için felaket olarak görüldüğü geçerli davranış şekli ise en iyi
sözleşmenin çekmecenin en altına bırakılmış olan olduğunu varsaymaktadır.
Araştırmacılar, uygun sözleşme tipinin seçiminden sonra, çatışmanın en önemli
kaynağı olarak sözleşmenin dilinin açık olmamasını ve belirsizliklere neden olmasını
göstermektedirler. Özellikle sözleşme şartlarının ve etkilerinin bilgisine sahip
olmayan ve sözleşmeleri en alt çekmecede unutan standart sözleşme tarafları için,
sözleşmelerin yoruma açık ifadeler içermesi, yorumlanmalarında görmezden gelme
veya ihmal gibi davranışların sergilenmesi, taraflar arası yanlış anlamalara ve yanlış
sunumlara neden olmakta ve taraflar için sözleşme yükümlülüklerini yerine
getirmeme açısından yargı yoluna gidilmesi gibi büyük riskler taşımaktadır.
Sözleşmelerin en önemli eksikliği, projenin ilerleyişi için nasıl kullanılacağı ve nasıl
yorumlanacağı ile ilgili kendi içeriğini tanımlayan bir rehberi bulunmaması
gösterilebilir. Bu eksikliğin giderilmesinde en önemli rol, ilişkili sözleşme tanımına
uyan modern inşaat sözleşmelerinin yoruma açık, belirsiz sözleşme dilinin farkında
olması ve çözüm yolları araması gereken sözleşme idarecisine düşmektedir.
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Endüstri referans noktası olmak: Standart tip sözleşmelere sektör içindeki ve
dışındakiler için yararlı bir referanstır. Standart formlar, çeşitli danışma süreçleri
üzerinden geliştirilmiş, bir projeden diğerine rol uyumlarını sağlamaktadır. Bu
sebeple standart belgeler süreçteki farklı uzmanlardan beklenenleri ortaya
koymaktadır. Böylece roller, görevler ve sorumluluklar için standart belgelere
başvurmak kolay bir yol olmaktadır. Standart belgeler altında, uzmanlar
kendilerinden ne beklendiğini ve bu beklentilerin kendi profesyonel tazminat
sigortasını nasıl ilgilendirdiğini bilmektedirler. Bu yüzden standart tip sözleşmeler
uzmanların sözleşmesel görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmelerine yardım
etmektedirler [29].

3.2 SözleĢme Ġdaresinde ÇatıĢma Yönetimi
İnşaat sözleşme hukuku varsayımları “doğru başla” yaklaşımına da uygun olarak,
tarafların birbirlerini gelişmiş bir anlamaya sahip olmalarını, sözleşme terimlerinin
tarafların niyetlerini açıklamalarını ve tarafların yasalara aykırı olmayan her türlü
koşulları sözleşmeye ekleyebilmelerini baz almakla beraber projelerin ve
organizasyonların özgün yapıları, sözleşme kullanım alanlarındaki çatışan hedeflere
sebep olmakta ve uygulamada bu boşluk sözleşme idaresi üzerinden etkili bir çatışma
yönetimi ile sağlanmalıdır.
İnşaat sektöründe tezin 2. bölümünde detaylı olarak açıklanan çatışma süreci, proje
elde etme sürecinde herhangi bir evrede ortaya çıkan ve çözümlenemeyen problemler
olarak tanımlanan hak talebi kavramı ile başlayarak, etkili yönetilmemesi halinde
uyuşmazlık çözümüne kadar yükselerek sözleşmede de yer alabilen resmi olmayan
müzakere, arabuluculuk yöntemleri ile veya resmi olan tahkim ve yargı yöntemleri
ile çözüm gerektirmektedir. Bu süreç içerisinde sözleşme tarafları olan MS ve
yüklenici arasında çıkan çatışmaların kontrolü, yönetimi ve çözümü, proje
yönetiminin indirgenmiş hali olan, tüm tarafların uyumu ile projenin bitirilmesindeki
hareket sistemi anlamına gelen sözleşme idaresi ve bu sistemde sözleşme üzerine
odaklanarak

tarafların

memnuniyetini

sağlamak

amacı

ile

sorumlulukların

özelliklerini belirlemek üzere çalışan ve kayıtlar tutan sözleşme idarecisinin
potansiyel hukuki uygulamalara etkileri üzerinden sağlanmaktadır.
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3.2.1 Proje Yönetiminde ÇatıĢma Kontrolü ve SözleĢme Ġdaresindeki Yeri
İnşaat projeleri, belirli bir bölgede veya ülkede benzer genel iş çevresinin içerdiği,
kültürel, ekonomik, siyasal, sosyal ve fiziksel görünüşlere cevap vermektedirler.
Proje düzeyinde ise, hedef çevre içerisinde genel çevre görünüşlerine aynı sıra ile
karşılık gelen estetik, finansal, davranış ile ilgili, yasal ve teknolojik olmak üzere
çeşitli yüzler mevcuttur.
Ekonomik çevre proje üzerinde finansal planlar ve hedefler bağlamında etkili
olmaktadır. İktisat biliminin finanstan daha fazla kullanımı olsa dahi bu baskın
etkidir. Buna benzer olarak kişilerin ve güç gruplarının birbirlerini etkilemeleri
bağlamında, siyasal çevre, MS ve proje takımları arasındaki davranış ilgisinin
kanıtıdır. Bu yüzden davranış ilgisi genel siyasi çevrenin bir sonucudur. Fiziksel
çevre teknolojik açıdan mümkün olanı dikte ettirmekte, ve bu yolla, teknolojik hedef
çevre, genel fiziksel çevrenin bir sonucudur. Genel düzeyde sosyal çevre, grup
oluşturan kişiler içerisindeki parametreleri belirlemektedir. Bu yolla toplum,
doğruluğunu ortaya koyan yasal kurumlarda gösterilmekte, ve inşaat uzmanlarının
kurum haline gelmesi bu sürecin bir parçası olmaktadır. Benzer şekilde örf ve adete
dayalı hukukun, resmi hukukun ve sözleşmeye dayalı ilişkilerin yasal çerçevesi,
toplumun kendisini yönetmek için seçtiği yolun içinde yer almaktadır. Son olarak,
kültürel çevre, kişilerin seçtiği estetik ifadeleri içinde gösterilmektedir. Dini yapılar
tarafından inanç ifadeleri, veya ticari yapılar tarafından bazı denemeler, kültürel
davranışların estetik göstergeleridir [31].
Bu

iki

düzeydeki

çevrelerin

arasındaki

ilişkiler

birbirlerinden

hariç

tutulamamaktadırlar. Genel çevrenin her yüzünü, hedef çevrenin her yüzüne
birleştiren bir çok bağlar mevcuttur. Bununla birlikte, baskın bağlar yukarıda da
açıklandığı gibi inşaat proje yönetimini incelemek üzere yararlı bir çatı
oluşturmaktadır [31].
Kabul edilen proje yönetimi görüşü, projenin süre, maliyet ve kalite gereksinimlerini
içeren şartların yönetilmesidir. İnşaat projelerinin sürekli yeniden dirilen problemleri
yerleşmiş proje yönetim görüşü ile çözümlenememektedir. Her ne kadar mimarlar,
nicelik mesahacıları ve yükleniciler bu modelin proje yönetim süreç ve ihtiyaçlarını
karşıladığı ve geleneksel rollerin güç dengelerindeki değişikliklerle korunması
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üzerinde birleşseler dahi, bu üçlü yanal görüş sadece sektörün kurumsal iskeletini
baz almaktadır. Bu durum üçlü yanal görüşün değerinin sorgulanmasına
yönlendirmektedir [3].
Proje kontrol sistemleri etkili ise, Tablo 3.2‟de gösterildiği gibi, her biri hedef
çevrenin yüzü ile eşleşen bir seri kontrol sistemini içeren çevresel etkileşimin
kontrolü üzerinden ilgili proje yönetimini ilgilendirmelidir. Bu görüş bizi 5‟li kontrol
sistemine götürmektedir. Süre, bütçe, fonksiyon (inşa edilecek projenin objektif
özellikleri), kalite ve çatışma olarak tanımlanan inşaat sektörü, sıkça ve karmaşıkça
süre ve bütçe yönetim problemleri için CPM (süre) ve SMM7 (bütçe) gibi iyi
tasarlanmış araçlar geliştirmiştir. Fonksiyon ve kontrol konusunda problemler olsa
dahi bir takım araçlar mevcuttur. Proje yönetim zincirinin beşinci halkası olan
çatışma kontrolü konusunda proje yöneticisine yardımcı bir araç bulunmamaktadır.
Bu 5 kontrol halkasının kanıtları çoğu projede kullanılmakta olan dokümanlardır.
Program, fatura ve maliyet oturumları, talimat (özet), teknik çizim ve şartnameler ilk
4 kontrol sistemini etkilemektedir [3].
Tablo 3.2: İnşaat projeleri kontrolü için iskelet [3]
Genel Çevre Siyasal

Sosyal

Ekonomik

Fiziksel

Kültürel

Hedef Çevre

Davranış
ile ilgili

Yasal

Finansal

Teknolojik

Estetik

Kontrol
Sistemi

Süre

Çatışma

Bütçe

Fonksiyon

Kalite

Doküman

Program

Sözleşmeler

Maliyet
Planları

Talimat
bilgi

Şartnameler/
Çizimler

İnşaat yönetimi ve inşaat hukuku arasındaki ara yüz çatışma kontrolüdür. Bu
bağlamda, onları çeşitli yönlere çeken farklı ilgilerin sonucunda kişiler arasında
oluşan sürtünme kuvvetini açığa çıkartmak için çatışma kullanılmaktadır. Açıkça,
çatışmanın rasyonelleşme ve çözüm sahası (faaliyet alanı) doğru ilgilenilmediği
takdirde yükselerek uyuşmazlık halini alır [3].
Çatışma kontrolü, sözleşme ve buna bağlı olarak hukuk üzerinden sağlanmaktadır.
Önem sırasına göre birbirinin önüne geçmeyen farklı uzmanların bir araya gelerek
aynı hedef için çalışan inşaat proje organizasyonlarında, 2. bölümde detaylı
açıklanan çatışmanın modern görüşü bağlamında, sorgunun devamı, canlılığın
arttırılması ve en önemlisi “doğru kal” yaklaşımı açısından belirli düzeyde kontrol
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edilerek organizasyon performansına pozitif etki sağlayan çatışma, sözleşmelerin
doğru hazırlanıp doğru yönetilmesi ile kontrol edilecektir.
3.2.2 SözleĢme Ġdaresinin Tanımı
Sözleşme İdaresi yüklenici performansının sözleşme gerekliliklerini garantiye alma
sürecidir. Sözleşme idaresinin anahtar görüşü, çeşitli ürün ve hizmet sağlanan büyük
projelerde bu farklı servis ve ürün tedarikçilerinin ara yüzlerinin yönetimidir.
Sözleşme ilişkilerinin hukuki doğası, sözleşme idaresi sırasındaki hareketlerin yasal
anlamlarının proje takımı tarafından farkında olunmasını zorunlu kılmaktadır [32,
s.131].
İnşaat projesinin, MS ve tasarım uzmanı tarafından idrak edilen, tasarlanan, çizilen
ve dokümantasyonu

yapılan

tasarımın, kabul

edilmiş

sözleşme dahilinde

tamamlanmasını sağlama metoduna sözleşme idaresi denir. [27, s.12].
İnşaat proje elde etme sürecinde, tedarik evresinin tamamlanması ile yapım evresi
başlayabilmektedir.

Yapım

evresine

dahil

edilen

en

önemli

hedef

saha

uygulamalarını yönetmek ve koordine etmektir. Bu hedefe ulaşmak için inşaat
uzmanı doğru malzemeleri düzenlemeli, gerekli araç ve gereçlerin uygun kaynağını
sağlamalı ve programı, maliyeti ve kaliteyi denetlemelidir. Buna paralel hedef
sözleşme idaresidir. Bu kolay bir kayıt tutma işleminden daha fazlasını
gerektirmektedir.

Proje

çerçevesindeki

değişiklikleri,

ödemelerin

ve

diğer

maliyetlerin hesaplanarak finansal kontrolün sağlanmasını, iş programlarının
sürdürülmesini, tüm sözleşme dokümanlarının izinin takip edilmesinin ve kalite
hedeflerini denetlemeyi içermektedir [25, s.105].
Sözleşme idaresinin amacı düşmanca olmamaktır. Düşmanca olmayan ilişkilerin ve
yararlarının açıkça anlaşılmasının anahtarı sözleşme yönetiminin gelişmiş bir iletişim
ve problem çözme şansları sağlamasıdır [27, s. 2].
Sözleşme idaresi, tüm uzman hizmetlerin görüşü ile ilişkilidir. Sözleşme idaresinin
anlaşıldığı ve onaylandığı yerde başlangıç MS sözleşmesinden alışveriş aracına,
MS‟yi, yüklenicileri ve tasarım uzmanlarını içeren sözleşme terimlerinin tartışıldığı
yola, malzeme seçim içeriğine ve gelişimine, maliyet tahminlerine kadar tüm süreci
tamamlamaktadır [27, s.2]. Sözleşme idaresi, yapım yöneticisini, tasarımcıyı ve
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MS‟nin katılımın içeren bir takım işidir ve projenin programında kalması için
problemlerin hızlı ve etkili ele alınmasını sağlayan toplantı ve diğer iletişim tiplerini
gerektirmektedir [25, s.105].
Sermaye, ihtiyaçlar, istekler, parametreler, niyet ve beklenti MS‟nin öncelikli
kaynaklarıdır. Bireysel, kooperatif veya kamusal yapıda olan MS için inşaat sektörü
büyük bir yatırım gerektirmektedir. Proje, MS tarafından konulan kısıtlamalar ve
geçerli düzenlemeler ile beklenen hedefleri memnun edecektir. MS, yapı ihtiyacının
doğmasından, yapımın tamamlanmasına kadar yani başlangıçtan sonuca kadar endişe
duymaktadır. Bu yüzden tüm süreçlerin planlama, tasarım ve yapımın MS görüş
açısından programlanması gerekmektedir. MS görüş açısına odaklanılması farklı
katılımcılar tarafından verilen hizmetlerin doğasındaki rekabeti azaltacaktır [27,
s.13].
Sözleşme idaresinde kademe sistemi olmayan tüm katılımcıların katkıları, başarılı
proje yönetimi için uygun kararlar alan bir güç yaratmaktadır. Bu güç içerisindeki
tüm roller, yöntemler sürekli değişiklik gösterse dahi MS ile yapılan sözleşme
hedeflerine dayalı başarılı proje elde etme amacı hiçbir zaman değişmeyecektir.
3.2.3 SözleĢme Ġdaresinin BaĢlıca Fonksiyonları
 Sözleşme uyumuna hitap etmek,
 Tasarımın genel kavramına sadık yapımı sağlamak,
 Bilgi değişimini arttırmak,
 Maliyet, program ve değişimleri izlemek,
 İşin sürekli ilerleyişini sağlamak,
 Tüm düzeylerde koordine sağlamak,
 Çözüm temelli olmak [27, s.15].

59

3.2.4 SözleĢme Ġdarecisi ve Görevi
Sözleşme idaresi, yukarıda belirtilen fonksiyonlarının çalışabilirliliğini sağlamak
üzere MS ve yüklenici arasındaki, proje takımını bir arada tutan yapıştırıcı kuvvet
olan sözleşmeye ve yardımcı dokümanlara tamamen ve güvenilir bir itaat gerektirir.
Bu gereklilik sözleşme idarecisinin, sözleşme dokümanlarına hakim, profesyonel
deneyimi ile hangi belgenin ne zaman kullanılacağı bilgisine sahip, sözleşme
dokümanları nedeni ile meydana gelecek hak taleplerinde yorumlanmasında tarafsız
davranacak,

kaçınılmaz

proje

çatışmalarını

kontrol

ederek

çıkabilecek

uyuşmazlıklara hızlı ve etkili cevap vererek uygun durumlarda etkili bir çatışma
yönetimi ile çözümü tahkim ve yargıya başvurulmadan gerçekleştirebilecek ve tüm
süreçte yer alabilecek, tercihen proje elde etme sürecine talimat evresinden itibaren
katılarak, MS hedeflerine uygun tasarımın uygulanmasını sağlayacak bir kişi
olmasını gerektirmektedir. Bu özellikleri ile sözleşme idaresi sorumluluğunun MS ile
yapılacak yeni bir sözleşme ile yapım evresinde tasarım uzmanına verilmesi uygun
olmaktadır.
Tasarım uzmanları normal temel servislerin son aşaması olarak sözleşme idaresini
bilmektedirler. AIA tarafından yayınlanan standart tip sözleşmelerde, sözleşme
idaresi terimi, yapım sürecinde icra edilen hizmetler olarak tayin edilmektedir.
Sözleşme idaresi, yapım aşamasında tasarım uzmanları tarafından MS‟ne verilen
hizmet veya hizmetler grubudur. Bu hizmetlerin amacı, sözleşme dokümanları ile
yapımın en az engelle karşılaşılarak uyum içerisinde sağlama olasılığını
arttırmaktadır. Sözleşme idaresi, tasarım uzmanları hizmetlerinin ayrı bir safhasını
göstermektedir. Sözleşme idaresi, mimari ve mühendislik tasarım hizmetlerinin bir
parçası ve ilgisidir. Bu açıklamanın kabulü, tasarım uzmanının sözleşme
dokümanlarında yer aldığı gibi sözleşme idaresinin sağlanmasının kabulüdür [27,
s.2].
Yapım belgelerinin hazırlanmasını idare etmiş olan mimar, yapım aşamasında
oluşabilecek

problemlerde

anahtar

rol

oynamaktadır

ki

sözleşme

idaresi

sorumluluğunu tüm süreçte yer almış mimarın alması, projenin MS hedeflerine göre
tasarlandığı şekilde inşası konusunda bir şans olarak görülmelidir.
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Mimar, yapım evresinde hataları inceleme yetisine sahip olarak geri kalan iş için
doğru tahminlerin yapılıp yüklenicilere ödeme yapılması isteğini doğrulamak,
değişiklik taleplerini ayarlamak ve sürece dahil etmek; değişiklikler ve ekler
konusunda maliyet hesabı yapmak, sahada bilgili bir firma kurmak, problemleri
önceden tahmin etmek, problemleri uygun bir şekilde çözmek, ve uyuşmazlıkların
çözümünde MS dahil olsa bile, MS‟ne ihtiyacı olan değerlendirmeyi vermek ve ona
bağlı bir firma gibi davranmak gibi gereklilikleri sağlamaktadır [27, s.5].
Sözleşme idaresi, tasarım uzmanlarına aşağıdaki yükümlülükleri getirmektedir:
1. İnşaat sürecinde elde edilmesi gereken kalite standartlarının bilinmesi,
2. Yapımın gerçekleşmesinde tasarım ekibinin açıklama ve tasvir yetkilerinin
bilinmesi
3. Sözleşme idaresi hizmetinin saha deneyimleri ile sürekli geliştirilmesi
4. Sözleşme idaresi aşamasında öğrenilenleri tasarım ve doküman hazırlama evresi
ile bütünleştirme,
5. Potansiyel MS‟lerine yapım evresinde yeterli gelemeyebilme durumu göz önünde
bulundurularak firmanın sözleşme yönetim geçmişinden bahsetmeme [27, s.2].
Mimarlık pratiği için uluslararası profesyonellik standartları konusunda UIA
Mutabakat Metni‟nin politikalarına ilişkin öneri kılavuzlarında, mesleki deneyim
kategorileri başlığı altında sözleşme idaresi kapsamında mimarlar aşağıdaki görevleri
yerine getirmelidirler:
1. Şantiye toplantıları
2. İnşaat işlerinin denetlenmesi
3. Müteahhide verilecek talimat, bildirim ve belgelerin hazırlanması
4. İşverene verilecek raporların hazırlanması
5. Proje değişiklikleri ile parasal kaynak uyumunun sağlanması
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Yukarıda sıralanan görev ve sorumluluklar konusunda yapı elde etme sürecine,
yapım evresine kadar dahil olmamış birini görevlendirmek de mümkündür fakat tüm
süreçte bulunan mimarın katılmadığı bir yapım evresi MS hedeflerine ters düşen yeni
bir yol alabilmekte ve çatışmalara sebep olmaktadır.
Modern inşaat projelerinin karmaşıklığı, belirsizliği ve çok fazla uzman alan
gerektirmesi ile seçilen proje teslim sistemine göre, MS vekili olarak mimar, yapım
aşamasında işin ilerleyişini inceleme, saha ve ofis arasındaki irtibatı sağlama ve
problem çözme gibi görevleri MS ile yaptığı sözleşmeye bağlı olarak yapım
yöneticisi ile paylaşabilmektedir. Bu durumda başarılı sözleşme idaresi için
katılımcılar arası kademe sisteminden kaçınılmalı ve sorumlulukların belirlendiği bir
takım olarak çatışmaların yönetilmesi sağlanmalıdır.
Tablo 3.3 yapım yöneticisinin de katıldığı bir yapı elde etme sürecinde sözleşme
idaresi görüşlerini sınıflandırmaktadır.
Tablo 3.3: İnşaat sözleşme idaresinin fonksiyonel yönlerinin özeti [27, s.36]
Mimar/Mühendis
Fonksiyon
: İDARE
Anahtar kelimeler : temsil etme, inceleme, bildirme, önerme, doğruluğunu
kanıtlama, yanıtlama, yorumlama, yeniden gözden geçirme,
tavsiye verme, hakem sıfatı ile dinleyip karar verme,
değiştirme, birleştirme, son yoklama
Yapım Yöneticisi
Fonksiyon
: YÖNETİM
Anahtar kelimeler : analiz etme, hesaplama, açık ve kesin bir biçimde belirtme,
denetleme, hızlandırma, yardım etme, düzenleme, toplantıya
çağırma, kolaylaştırma, uyarlama, yerine getirme, tavsiye
verme
Yüklenici
Fonksiyon
: DENETLEME
Anahtar kelimeler : tarif etme, düzenleme, talimat verme, yapma, izleme,
denetleme, razı olma, yerleştirme, satın alma, tedarik etme,
sağlama, hazırlama, güvenliği sağlama, program
Tüm taraflar için ortak
Fonksiyon
: PROJEYİ TAMAMLAMA, TAM ANLAMI İLE
Anahtar kelimeler : yukarıda belirtildiği gibi, ek olarak: iletişim kurma, birlikte
çalışma, düzenleme, takım kavramı, dolaysız/karşılıklı çaba
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3.2.5 SözleĢme Ġdaresinde ÇatıĢma Yönetim Süreci
Sözleşme belgeleri, kavramı gerçeğe dönüştürmek için kullanılmaktadırlar. Tüm bu
bilgi,

çizimler,

talimatlar,

formlar,

şartnameler,

detaylar

v.s.

yönetim

gerektirmektedir. Bu belgelerin, yüklenicilerin eline geçmesi ile tamamen tasarımcı
ve MS isteklerini içeren bir sonuca gitmeleri için otomatik veya güç gerektirmeyen
bir durum söz konusu olamamaktadır. Malzemelerin düzenine kadar detaylı
yapılması dahi çözülmesi gereken ayrılıklar, boşluklar, yorum gerektirmekte ve
bunlar çatışmalar, fazlalıklar ve açık hatalar içermektedirler [27, s.18]. Bu yüzden
çatışma yönetimi sözleşme idaresinin içinde yer almaktadır.
Teknik çizim ve şartnamedeki bilgilerin düzeni, yapım aşamasında sahaya çok geniş
ve önemli veriler sunmaktadır. Bununla beraber, belgelerin çerçevesi büyüklüğüne
rağmen, çok geniş bir bilgi birikimi sözleşme belgeleri içerisinde yer alamamaktadır.
Eğer bu bilgiler de dokümanlar tarafından kapsanılırlar ise belgeler sahada hasar ve
karmaşayı meydana getirecek çok ağır ve karmaşık bir hale gelecektirler. Bu durum
tasarım uzmanını her projeye getiren unsurlardan biridir. Her proje için geçerli
olmasa dahi tasarım uzmanı, projenin yapım evresine verilerin çoğalması ile giriş
yapmaktadır. Birçok kaynağın düzenlenmesi ile üretilen çeşitli kaynaklar proje
üzerinde ne yapıldığını tanımlar. Bu belgeler parçaların düzenini, uygun kullanımını,
gelişimini, test edilmesini ve üretilmesini açıklamaktadırlar. Bu bilgi ürününün ne
olması gerektiği ile ne olduğu arasındaki gelişim temelidir. Bu belgeler, araç,
malzeme veya sistem içeren konular çözüm gerektirdiğinde, kalite kontrol biçimidir
[27, s.20].
Yapım evresinde MS vekili olarak sözleşme idaresi sorumluluğunu alan mimar, aynı
zamanda sözleşme idaresi altında katılımcılar arasında sözleşmeden kaynaklanan
boşlukları doldurarak, problemlere çözüm getirerek çatışma yönetim görevini de
üstlenmektedir. Bu süreçte mimar ve sözleşme idaresi görevini paylaşabildiği proje
yöneticisi, “doğru kal” yaklaşımın uygun olarak potansiyel hak talebi kaynaklarını
analiz etmeli, taraflar arasında hak talebinin uyuşmazlığa dönüşmeden çözümlenmesi
için yakın inşaat ile ilgili mahkeme içtihatlarından yararlanmalı, eğer taraflar arası
hak talebi uyuşmazlığa dönüşüyor ise çözümünde üçüncü kişinin katılımını
gerektiren durumlarda ilgili belgeleri sunması gerekmektedir.
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3.2.5.1 ĠnĢaat Sektöründe Hak Talepleri
İnşaat hak talebi terimi, yüklenici tarafından, sözleşme ödeme maddelerinden farklı
olarak ortaya çıkan ödeme uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. Yüklenici ek
maliyetlere maruz kalıyor ve/veya ödemelerde gecikme varsa hak talebi potansiyeli
yükselmektedir. Hak talebi, yükleniciler için daha fazla süre ve ödeme yapılması
talebi için bir araçtır. MS tarafından ortaya konulan hak talepleri, yükleniciye
yapılacak ödemeyi sözleşmeye dayanarak geciktirme hakkını iddia etmek olarak
tanımlanmaktadır [33].
Tezin 2. bölümünde ele alınan, İnşaat sektöründe çatışma sürecinde yer alan ve etkili
yönetim

gerektiren

hak

talepleri,

inşaat

projelerinde

aşağıdaki

sebeplere

dayanmaktadır:
1. Teknik çizimlerde ve teknik şartname hataları, boşluklar, endişeler veya uygun
koordinasyon düzeyi eksikliği,
2. Taraflar arasında soru ve çözümlere uygun cevap veya hiç cevap verilmemesi,
3. MS, mimar, mühendis, yüklenici, alt yüklenici tarafından sorumlulukların iyi
yönetilmemesi,
4. Sözleşme içeriğine bağlı kalmakta isteksizlik ve kapasite yetersizliği veya iş
performansında endüstri standartlarına uymama,
5. Sözleşme şartlarında belirtilen şantiye koşullarının değişmesi,
6. Üst düzeyde olmayan yüzeysel konuları gözden kaçırmak,
7. Rehabilitasyon veya renovasyon projelerinde mevcut binanın, sözleşme teknik
çizimlerinden farklı çıkması,
8. Ek iş veya işte değişiklik,
9. Taraflardan herhangi birinin sözleşme şartlarına uymaması,
10. Başlangıçta hazırlanan programı durduracak, geciktirecek veya yavaşlatacak
şekilde iş değişiklikleri,
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11. MS veya yüklenici veya alt yüklenici tarafından yetersiz finansal güç [34, s.242]
Yukarıda sıralanan problemler, ortaya çıkışından itibaren, sözleşmede belirlenen
süreleri dikkate alınarak, gerekli yazışması yapılır. Yazışma, sözleşmede taraf olana,
teknik ve edebi bir dil kullanarak, sorunun kısaca anlatılması ile başlar; sözleşme ve
eklerindeki ilgili hükümlere dayandırılarak sorunun açıklaması yapılır ve sonuçta
talep konusu açıkça belirtilir [35, s. 7]. Hak talebinin bildirilmesinden sonraki ilk
adım, mimarın hak talebini ve yakın tarihli içtihat kararlarını gözden geçirerek,
MS.‟ne çözülmesini, reddedilmesini veya uzlaşılmasını önermesidir.
3.2.5.2 Mahkeme Ġçtihatlarına Dayanan Hukuk
Sözleşme idaresi sorumluluğunu yerine getiren bir mimar, sözleşme tarafları olan
MS ve yüklenici arasında hak talebi oluşması sonucunda, resmi yollara başvurmadan
önce çatışmanın yönetimi açısından buna benzer durumları göz önünde
bulunduracağı bir kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda, mimara bu konuda
yardım edecek en iyi kaynak, uygulamada yasaların ihtiyaç duyduğu uzman davranış
ve yeteneğine gönderme yapan yasal öğretilerin birincil kaynağı olan, yakın geçmişe
ait mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk olmaktadır. Bu yüzden modern inşaat
projelerinde sözleşme idaresi altında çatışma yönetimini ele alan mimarların hukuki
kurallara yakın olma ihtiyacı artmaktadır.
Mahkeme içtihatlarına dayanan hukuk sürekli değişmektedir bununla beraber yakın
zaman ait hukuk paketi uzmanlara saha aktiviteleri, hizmetleri ve yaptırımları
konusunda bazı yönler göstermektedir [27, s. 21].
Tasarım uzmanları risk, belirsizlik veya çatışma eğilimli durumlar ile karşı karşıya
geldikleri zaman mahkeme içtihatlarına dayanan hukukuna, en azından bir bölümüne
gönderme yapabilmektedirler. Bir önceki genel terimleri ile eldeki konuyu bilmek,
tasarım uzmanı için iyi bir başlangıçtır. Eğer koşullar temin edilir ise karar ve
hareket öncesinde detaylı bir araştırma ve inceleme yer alabilir. Bu olasılıkla hak
talebi veya yargı potansiyeli azaltılabilir [26, s.21]. Uygulamada bu kaynağın yararlı
olabilmesi sürekli güncellenen verilere ulaşabilme yetisine ve hukuk terimlerine
yakın mimarların varlığı ile mümkün olmaktadır.
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3.2.5.3 ÇatıĢma Giderim YaklaĢımlarında Kullanılan Belgeler
Tezin ikinci bölümünde ele alınan çatışma sürecinde hak talebinin artarak
uyuşmazlığa dönüşmesi ile üçüncü kişinin katılımın gerektiren çatışma giderim
yaklaşımları için sözleşme idaresi sorumluluğu olan mimarın ve yapım yöneticisinin
aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:
1.

Uyuşmazlık tarafları arasındaki tüm yazışmalar, mektuplar ve fakslar,

2.

Günlük raporlar, günlük defterler ve konu ile ilgili girdileri içeren günlükler,

3.

Uygun araştırma ve test raporları,

4.

Tüm tarafların ödeme istekleri ve alınan tüm ödemelerin listesi,

5.

İş ilerleme planları,

6.

Şantiyede tüm çalışanların süre kayıtları,

7.

Teknik çizim geçiş defteri, mimardan ve mimara, yükleniciden ve yükleniciye
aktarılan tüm çizimler,

8.

Ek işler ve normal işteki değişikliler,

9.

Ofisler arası kayıtlar, saha kayıtları ve telefon kayıtları,

10. Maliyet tahminleri; teklifler, yazılı veya telefon teklif görüşmelerini içeren
aktarma belgeleri,
11. Değişim istekleri, değişim teklifleri, değişim maliyet tahminlerine bu tekliflerin
tüm geçmiş verileri,
12. İş ilerleyiş fotoğrafları,
13. Yürürlükte veya dava konusu olan tüm sözleşme kopyaları,
14. Tamamlanmış veya aradaki uygulama çizimleri [34, s.243]
Tüm bu belgelerin işin ilerleyişine uygun olarak hazırlanmış olmaları çatışma
yönetimine dahil olan üçüncü kişinin problemi kavraması kolaylaşacak ve çözüme
daha hızlı bir şekilde ulaşılacaktır.
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4. ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ÇATIġMA NEDENLERĠNĠ BELĠRLEMEYE
YÖNELĠK LĠTERATÜR ARAġTIRMASI: ALAN ARAġTIRMALARI VE
ĠÇTĠHATLAR

İnşaat projelerinde tezin ikinci ve üçüncü bölümünde kaynakları ve süreci
tanımlanan çatışma ve doğru yönetilmediği takdirde oluşturacakları sonuçlar,
çatışmanın nedenlerinin detaylı olarak araştırılması ihtiyacının varlığını ortaya
koymaktadır.
Tezin bu bölümünde birinci aşamada bu nedenlerin belirlenmesi üzerine yapılmış
farklı ülkelerdeki alan araştırmalarına dayalı uygulamadaki nedenler belirlenmekte
ve ikinci aşamada Türkiye inşaat sektöründe çatışma nedenlerinin belirlenmesi
bağlamında yakın tarihli içtihat kararları incelenmektedir.
Bu bölümde, giriş bölümünde belirtilen genel araştırma sorusuna ve alan
araştırmasına kaynaklık eden aşağıdaki özel sorular cevaplandırılmaktadır;
 Çatışmanın nedenleri nelerdir?
 İnşaat projelerinde çatışma nedenlerini belirlemek mümkün müdür?
 Çatışmanın nedenlerinin belirlenmesi proje ilerleyişinde ne gibi yararlar
sağlamaktadır?
 Literatürde inşaat projelerindeki çatışma nedenlerine yönelik deneysel araçlar
mevcut mudur?
 Türkiye‟deki inşaat projelerinde çatışma nedenlerinin belirlenmesinde yakın
tarihli içtihat kararlarından yararlanılabilir mi?
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4.1 ĠnĢaat Sektöründe ÇatıĢma ve ÇatıĢma Yönetimi Ġle ilgili Alan
AraĢtırmaları
İnşaat sektöründe çatışma ve çatışma yönetim yaklaşımları üzerine yapılan
araştırmalar, uyuşmazlığa dönüşen hak taleplerinin endüstride yarattığı endişenin
artması sonucunda 1990 yıllarından sonra artış göstermektedir. Ülkemizdeki inşaat
projelerinde, MS ve yüklenici arasında çıkabilecek çatışma nedenlerini ve yönetim
stratejilerini incelemek üzere beşinci bölümde ele alınacak olan alan araştırması
metodolojisi için yol gösteren ve farklı ülkelerde genel çatışma, hak talebi,
uyuşmazlık ve bu sürecin yönetim ve giderim yaklaşımlarını ele alarak, inşaat
sektörü için genel çatışma sürecini ortaya koyan ve bu tez kapsamına uygun olarak
seçilmiş araştırmalardan dört tanesi bu bölümde amaç, metodoloji ve bulgular
bağlamında detaylı bir şekilde ele alınmakta ve literatürdeki diğer araştırmaların
sonuçları neticesinde belirlenen nedenler Tablo 4.11‟de sunulmaktadır.
4.1.1 Semple, Hartman ve Jergeas Tarafından Yapılan Alan AraĢtırması:
ĠnĢaat Hak Talepleri ve UyuĢmazlıklar: Nedenleri ve Maliyet/Süre ArtıĢları
1994 yılında Semple, Hartman ve Jergeas tarafından Batı Kanada‟da 24 inşaat
projesi üzerinde yapılan araştırmanın amacı, inşaat hak talepleri ve uyuşmazlıklarının
nedenleri ve bu sürecin projenin sözleşmede yer alan süre ve maliyetlerine olan
etkisini inceleyerek sektör katılımcıları olan MS, yüklenici ve danışmanlara bu
uyuşmazlık ve hak taleplerinden kaçınmak veya gidermek konusunda yardım etmeyi
amaçlamaktadır.
Araştırmada, üç aylık bir dönemde, mühendislik, kurumsal, çok katlı konut yapıları
ve petrokimya yapı projeleri olmak üzere 24 inşaat projesinde, uyuşmazlığa dönüşen
inşaat hak talebi raporu dikkatlice incelenmiş ve bu araştırma kapsamında
oluşturulan hak talebi formu ile analiz edilmiştir. Bu analiz formu, hak talebinin
oluştuğu sözleşme tipi, sözleşmede belirtilen ödeme metodu, sözleşmenin
oluşturulduğu yukarıda belirtilen endüstri veya sektör tipi, projenin ilerleyişinde
karşılaşılan gecikmeler, işin orijinal değeri ve hak talebinde istenilen tazminat
miktarı diğer bir deyişle hak talebinden dolayı karşılaşılan zararların karşılanacağı
para miktarı anlamına gelen hak talebi değeri olmak üzere, hak talebi nedenlerini ve
sürecini etkileyen yedi adet bilgi alanından yararlanılarak hazırlanmıştır.
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24 hak talebi analizinin ve araştırma formlarının tamamlanmasından sonra
değişkenler için sonuçlar tartışılmış ve derlenmiştir. Tablo 4.1.‟de, bu alan
çalışmasındaki proje özelliklerinin özeti, orijinal çalışmada verilen tablodan bazı
özelliklerinin eksiltilmiş hali ile yer almaktadır. Bu araştırmada örnek kümesindeki 1
ve 13 örnek numaralı projelerdeki hak talebi değerleri elde edilemediği için bu hak
talebi raporları elenerek, hesaplara katılmamıştır.
Tablo 4.1: Proje Bilgileri Özeti [36]
Örnek
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Genel Yüklenici (P) /
Alt Yüklenici (S)
P
S
P
P
S
P
P
P
P
P
P
S
S
P
S
P
P
S
P
P
P
P
P
S

Götürü Usulü (L)/ Özel (R) / Endüstri /
Birim Fiyat (U)
Kamu (U) Sektör
U
R
Diğer
U
R
Mühendislik
L+U
R
Petrokimya
L+U
R
Diğer
L+U
R
Petrokimya
U
U
Mühendislik
U
R
Diğer
L
R
Petrokimya
L
R
Diğer
L
U
Kurumsal
L
R
Petrokimya
L
R
Mühendislik
L
R
Petrokimya
L+U
U
Mühendislik
L+U
R
Diğer
L+U
R
Diğer
L
R
Ticaret
L
R
Diğer
L
R
Çok katlı
L+U
U
Mühendislik
L+U
R
Petrokimya
U
U
Diğer
L
R
Petrokimya
L+U
R
Kurumsal

Tablo 4.1 de sıralanan uyuşmazlığa dönüşmüş hak talepleri içeren 24 proje için süre
ve maliyet artış analizi büyük önem taşımaktadır çünkü araştırmaların bulguları olan
hak talebi nedenleri bu analiz sonucunda değerlendirilmektedir.
Şekil 4.1.‟ de projelerin orijinal süreleri ile projede karşılaşılan gecikme süresi
karşılaştırılırken, hak talebi raporlarına katılan birkaç projenin zamanında
tamamlandığını göstermektedir.
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Şekil 4.2.‟de orijinal sözleşme değeri ile hak talebi değeri, karşılaştırılmaktadır. Buna
göre hak taleplerinin yarısından fazlası orijinal sözleşme tutarına en az %30 ek
maliyet getirirken, bazılarında normal sözleşme değeri ile hak talebi değeri aynıdır.
Şekil 4.1. ve Şekil 4.2.‟deki analiz büyük gecikmelerin ve/veya hak talebi
değerlerinin kamusal projelerde değil özel sektör projelerinde olduğu görülmektedir.

ġekil 4.1: Proje Süresi [36]

ġekil 4.2: Sözleşme ve Hak Talep Değerleri [36]
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Araştırmada incelenen projelerde seyrek olarak tek kesin hak talebi olmasına
rağmen, her hak talebinin nedenleri tanımlanmıştır. Hak taleplerinin projeye özel
olmalarından ötürü genelde sık rastlanan nedenler tanımlanmıştır. 24 projede en çok
karşılaşılan hak talebi nedenleri, karşılaşma sıklığına göre seyrekten sıklığa doğru
sırasıyla, herhangi tasarım değişikliği ve hatalar anlamına gelen proje çerçevesinde
artma, hava/soğuk, sahanın bir kısmının veya tamamının inşaata elverişli olmaması
anlamına gelen kısıtlı giriş, programın gecikmesini azaltmak için ekstra iş anlamına
gelen ivme olarak sıralanmaktadır.
Hak talepleri, talep sahibinin detaylı olarak neden daha fazla süre veya ödeme
yapılmasını isteğine hakkı olduğunu açıklamaktadır. Bu haklar genellikle orijinal
sözleşme dokümanlarına gönderme yapmaktadır. Hangi tip sözleşme maddelerine
gönderme yapıldığının tanımlanması sektör katılımcılarına geliştirilmesi gereken
veya özel ilgi isteyen alanları belirlemekte yardımcı olabilmektedir. Bu araştırmada
24 projedeki hak taleplerinde kullanılan sözleşme koşulları, karşılaşma sıklığına göre
seyrekten

sıklığa

doğru

sırasıyla

programlama,

yüklenici

bağımlılığı,

sorumluluklar/ilişkiler, ekstra iş/ değişiklik talepleri, programda değişiklik ve
gecikmeler olarak sıralanmaktadır.
Bu araştırmanın genel sonucu, yapım sürecindeki birkaç problemli alanın tespit
edilmesi için inşaat sözleşme hak talepleri kullanılabileceğidir.
Araştırmanın diğer bir bulgusu, İnşaat uyuşmazlık riskleri ile başa çıkmanın en iyi
yolunun hepsini beraber azaltmak veya gidermek olduğudur. Araştırmada, risklerin
azaltılması ve daha önceden bahsedilen koşulların ele alınması için MS‟ne önerilen
başlıca aşamalar aşağıdaki gibidir;
 Tasarım ekibine açık ve tamamlanmış teknik çizim ve şartnameler için uygun süre
vermek
 Projenin farklı aşamalarında değer mühendisliğini kullanmak ve inşa edilebilirliği
yorumlamak
 Dolaylı veya dolaysız maliyetlere ve üretkenliği azaltmaya yol açan değişiklik
taleplerini denetleyen ve geliştiren uygun mekanizmaları sağlanmak
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 Programlamada kritik yol metodunu kullanılmak, maliyet kontrolü ve ilerlemenin
izlendiği bir üretkenlik analizi yapmak ve üretkenlikte ve maliyetteki
değişikliklerin ortaya çıkarmak. [36]
4.1.2 Diekmann ve Girard Tarafından Yapılan Alan AraĢtırması: SözleĢme
UyuĢmazlıkları Önceden Tahmin Edilebilir Mi?
1987 yılı ile 1993 yılları arasında Construction Industry Institute (CII) bağlı
Uyuşmazlıkların Engellenmesi ve Çözümlenmesi Hedef Gücü‟nün yürüttüğü
araştırmanın

amacı,

sözleşme

taraflarının

uyuşmazlığa

eğilimli

projelerin

anlaşılmasına yardım ederek sözleşmesel uyuşmazlıklarını en aza indirgemelerini
sağlamaktır.
Diekmann ve Girard tarafından ele alınan bu araştırmada aşağıdaki soruların
cevapları aramaktadır;
 Bazı İnşaat projeleri diğerlerine göre uyuşmazlıklara daha fazla eğilimli midir?
 Eğer bu şekilde ise yapım başlamadan önce tanımlanabilirler mi?
Araştırmada yasal uyuşmazlık olasılığını tahmin etme aracı olarak proje
uyuşmazlıkları için “kolesterol testi” tanımlanmaktadır. Kolesterol testi kalp
hastalıklarına eğilim konusunda bir gösterge olmasına rağmen, yüksek kolesterol
düzeyi kalp krizini garantilememekte ki düşük kolesterol düzeyi de kalp krizi
olasılığını engellememektedir. Uyuşmazlık potansiyel indeksi (DPI) adı verilen bu
“kolesterol testi”, proje takımının sözleşme uyuşmazlıklarına olan eğilim konusunda
önceden bilgi vermek için geliştirilmiştir. Bu tip bir önbilgi proje takımına, proje
tasarımında, teslim sisteminde veya personel seçiminde gerekli değişiklikleri yapma
imkanı sağlamaktadır.
Araştırmada, bir inşaat projesinde benzer uyuşmazlık potansiyel göstergelerini
bulmak için, bir inşaat projesi uyuşmazlıklarında yüksek orana sahip faktörlerle
ilişkili olduğuna inanılan proje özellikleri verisini bir araya toplamak amacı ile bir
anket geliştirilmiştir ki tezin beşinci bölümünde ele alınan alan araştırmasında
kullanılan anketin yapılandırılmasında bu anketten faydalanılmıştır. Araştırmada bu
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faktörlerin birkaçının veya tümünün uyuşmazlık belirtisi olarak ortaya çıkışı
araştırılmıştır.
Bu araştırmada, proje uyuşmazlık nedenleri olarak ele alınan ve aşağıda açıklanan üç
özellik sınıflandırılması tanımlanmıştır:
 Kişi Kriterleri
MS: yeterli yönetim, sorumluluk yapısının efektifliği, proje tipi deneyimi, geçmiş
proje başarıları, deneyim/rekabet, motivasyon (ödül yapısı), kişisel yetenekler
Yüklenici: yeterli yönetim, sorumluluk yapısının efektifliği, proje tipi deneyimi,
geçmiş proje başarıları, deneyim/rekabet, motivasyon (ödül yapısı), kişisel yetenekler
İş İlişkileri: takım kurulması, birlikte geçmiş, güç dengesi, gelecek iş beklentileri
 Proje Kriterleri
Dışsal: çevresel faktörler, kamusal müdahale, saha kısıtlamaları, uzaklık, yeterli
işgücü ve alt yükleniciye ulaşabilirlik
İçsel: öncü proje, tasarım karmaşıklığı, yapımın karmaşıklığı, büyüklük
 Süreç Kriterleri
Sözleşme öncesi: tüm gruplardan gelen bilgiler, finansal planlama, kısıtlamalar ve
düzenlemeler, MS tarafından proje hedefinin belirlenmesi
Sözleşme sonrası: gerçekçi yükümlülükler (kalite, program, finansal zorunluluk), risk
belirlenmesi ve dağılımı, teknik çizim ve şartname yeterliliği, resmi uyuşmazlık
çözüm sürecinin sözleşmede açıklık düzeyi, yönetim prosedürleri (sözleşme idaresi)
Araştırmada uyuşmazlık performans ölçümü için veri toplanmasında aşağıdaki dört
parametre kullanılmıştır:
1. Uyuşmazlık frekansı (sübjektif ölçüm)
2. En büyük uyuşmazlık ile ilişkili ayırım (sübjektif ölçüm)
3. Saha düzeyinde uyuşmazlığın yarattığı finansal miktar
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4. Saha düzeyi ötesinde uyuşmazlık sayısı
Bütün bu sınıflandırmalar sonucunda, uyuşmazlık belirtisi olarak 38 faktör ve
sözleşmesel uyuşmazlık ile ilgili 4 parametre belirlenmiştir. Bu 38 faktör ve 4
parametre üzerinden 159 projeden veri toplanmıştır. Veri toplama, birincil olarak CII
Uyuşmazlık Engelleme ve Çözümleme Hedef Gücü üyelerinin, şahsen tanıdıkları
inşaat firma proje yöneticilerine ve ikincil olarak Birleşmiş Genel Yükleniciler gibi
büyük ölçekli firmalara, yerel sözleşme organizasyon gruplarına, ve geniş kamusal
işler gibi işler yapan büyük MS gruplarına veri-toplama araştırmasının dağıtımı ile
olmuştur.
159 proje veri setinde birkaç analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Lineer regresyon,
tarafsız şebeke (neutral network) ve nonlineer regresyon modelleri geliştirilmiştir. En
iyi sonuçlar ise geliştirilen lojistik regresyon modelinden elde edilmiştir.
Araştırma sonucunda, proje katılımcıları açısından sözleşme taraflarının uygun
sözleşme dili kullanmalarını ve uygun ADR prosedürlerini tanımlamalarını içeren
“doğru başla” ve uyuşmazlıkların yasal problemlere dönüşmeden hızlı bir şekilde
çözülmesini tanımlayan “doğru kal” ihtiyacının sözleşme uyuşmazlıkları açısından
öneminin büyük olduğu ortaya çıkmaktadır ki tezin ikinci bölümünde ele alınan
sözleşme idaresi ve çatışma yönetimi, bu yaklaşımı temel alarak ele alınmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre DPI, sözleşmenin hazır olma durumunun tekrarı ile
“doğru başla”, projenin uyuşmazlık havasında katılımcıların periyodik olarak ölçüm
şansları olduğu durumlarda “doğru kal” prensipleri için ve partnering toplantısında
yararlı iletişim fonksiyonu olarak kullanılabilmektedir.
Bu araştırma projesi ile sözleşmelerin uyuşmazlık doğasını içeren birçok anlayışı
içerdiği sonucu çıkmaktadır. Kişilerin uyuşmazlık nedeni olmadığı, fakat kişilerin
kalitesinin, diğer tüm proje değişkenlerinden daha fazla olarak proje uyuşmazlık
performansını etkilediği ve. uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı veya engelleyici
olabildikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Proje katılımcıları arasında yüklenici
personelinin, proje uyuşmazlığında en büyük etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Proje

değişkenlerinin,

proje

uyuşmazlık

performansına

geniş

bir

etki

gösteremedikleri ve süreç etkisinin ise kişi ve proje özellikleri arasında yer aldığı bu
araştırmanın diğer bir sonucudur.
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Araştırmada elde edilen diğer önemli bir bulgu, proje sürecinin erken safhalarında
DPI kullanımının, erken müdahale açısından katılımcılara değişiklik yapma fırsatı
tanıyacak bazı sorulara doğru olarak yanıt alamadığının ortaya konmasıdır.
Özetle bu araştırmada, proje tanımının, yönetim kapasitesinin, proje karmaşıklığının,
geçmiş yüklenici performansının inşaat projeleri başarısında ve inşaat projelerinde
uyuşmazlık potansiyellerinin belirlenmesinde kritik bir rol taşıdığı ve fakat
araştırmacılar için belirlenmeleri zor ölçütler olduğu gösterilmektedir. [37]
4.1.3 Gardiner ve Simmons Tarafından Yapılan Alan AraĢtırması: ĠnĢaat
Sektöründe ÇatıĢma Yönetiminde Alan AraĢtırmaları
1995 yılında Gardiner ve Simmons tarafından ele alınan bu araştırmada çatışma ve
değişim ve yönetimleri, inşaat projelerinin başarısında çok önemli bir rol oynadığını
kabul ederken, proje takım üyelerinin genellikle eksik know-how yüzünden proje
sürecinde ortaya çıkan çatışmaların nedenlerini ve projeden projeye değişen çatışma
yönetim stratejilerini geliştirme kapasitelerinin ne düzeyde olduğunu bilmeleri
gerektiğini savunmaktadır.
İngiltere inşaat sektöründeki şirketlerin pazar paylarını arttırma isteğinin sonucunda
MS‟ye dünya çapında bir hizmet verme istek ve ihtiyaçları, ana yüklenici, tasarım
danışmanları ve MS‟yi de içeren çok taraflı organizasyon ile ilgili yapısal
problemleri beraberinde getirdiğinin tespiti ile bu araştırmanın amacı 19 yapı ve
inşaat projelerinden toplanan veriler ile çatışma ve yönetim stratejisini tartışarak
analiz etmek olarak belirlenmiştir.
Araştırmada inşaat sektöründe, geçmiş çalışmalarda elde edilen çatışma yönetimi ile
ilgili bilgiler ortaya konmuş ve tartışılmıştır. Çatışma yönetiminin proje yönetim
stratejisinin önemli bir bileşeni olduğu sektör çalışanları ile yapılan röportajlar ile
vurgulanmıştır. Detaylı ve geçmiş projelere dayalı veri toplamayı içeren metodoloji
Tablo 4.2.‟de gösterilen yedi tip MS firma ile yapılan görüşmeleri içermektedir.
Bütünleyici görüşmeler, MS ile sözleşmesel bağları olan tasarım ve yapım firmaları
ile yürütülmüştür.
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Tablo 4.2: Araştırmaya katılan mal sahibi türleri tablosu [38]
Mal Sahibi Açıklama
A

Büyük endüstri yapıları

B

Büyük konut yapıları

C

Üniversite

D

Fen Bilimleri Enstitüsü

E

Multinasyonel kimya imalat grubunun mühendislik kolu

F

Su işletmesi

G

Şehir konseyi (konut, rekreasyon merkezi, tarihi sit alanları)

Verileri toplama ve süzme beş katlı bir hiyerarşik diziyi oluşturmaktadır:
1. İşlenmemiş veriler (görüşmelerin teyp kayıtları, dokümantasyon, mektuplar vb.)
2. Metin haline getirilen görüşmeler
3. Sürecin ilk düzeyi: bireysel çatışma tiplerine göre dizme
4. Sürecin ikinci düzeyi: çapraz veri kontrolü, özet forma indirgeme, çatışmaların
kritik analizleri
5. Sürecin üçüncü düzeyi: davranışların sıralanması ve istatiksel analiz
Veri analizinin tamamlanmasından sonra, görüşme bulgularının analizine dayalı
kapsamlı anket oluşturulmuş ve görüşmelerden elde edilen verilerin doğruluğunun
desteklenmesi amacı ile taraflara gönderilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin
%66‟ sının, orijinal veri ile uyum içinde olduğu görülmüştür.
Çalışmanın istatiksel tarafı, değişkenleri kendi aralarında test etmeye dayanmaktadır.
262 veri çatışma sürecini açıklamak için kullanılmıştır. Bunlar kısaca tasarım öncesi,
tasarım, yapım ve teslim – kullanım (işletme) evreleri olarak sınıflandırılabilir. 96
veri 30 seri görüşmeden süzülerek elde edilmiştir. Diğer 166 veri daha ileri bir tarihte
tamamlanacak olan ek bir çalışmadan elde edilmiştir.
Araştırmada elde edilen anket verilerinin gruplandırılması ile her evredeki çatışma
nedenleri belirlenmiştir. Tablo 4.3.‟de görüldüğü üzere, tasarım öncesi evrede talimat
başlığı altında üç tip çatışma gruplandırılmaktadır. Araştırma sırasında, görüşülen
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çoğu firmanın sektörde deneyimli MS olmalarına rağmen, proje başlangıç
aşamasında tüm ve doğru bilgilerin elde edilmesinin zorluğuna dikkat çekilmektedir.
Proje özet (talimat) evresinin önemi, bu süreçte meydana gelen çatışma ile bir veya
birkaç organizasyonun içsel yönetim problemlerine dayanan çatışma arasında %5
güven

düzeyindeki

ortaklığı

gösteren

istatistiksel

veri

analizi

tarafından

vurgulanmaktadır.
Tablo 4.3: Proje ilk özet (talimat) evresinde çatışma verileri frekansı [38]
Çatışma nedenleri

Görüşme

Anket

verileri

verileri

1

6

Proje özetinin tasarım evresi öncesinde tamamlanmış olması

2

2

Proje özetinin tasarım evresi öncesinde MS‟nin gerçek ihtiyaçlarını

2

1

M.S‟ in ilk proje özeti tahminlerinin, tasarım ve yapım problemlerini
ortaya çıkarması

sunar nitelikte olmaması

Bu durumun proje organizasyon üyelerine zorluk olarak yansıyabildiği, örneğin ana
yüklenicinin yapım evresinde gelen değişiklik bilgilerini kendi programına
uydurması gibi, zayıf bir proje talimatının, proje yaşam dönümünde değişiklik
isteklerinin geç ortaya çıkmasına neden olabildiği çalışmada ortaya çıkarılmıştır.
Araştırmada diğer bir evre olarak ele alınan sözleşme evresinde çatışma nedenleri,
Tablo 4.4‟te de görüldüğü üzere, proje organizasyonu ve MS arasında doğal olarak
çok sayıda sözleşmeye dayalı bağların ve sözleşmenin resmi, iletişimin gayri resmi
çizgisindeki farklılıkların varlığı gibi çok çeşitli nedenler ile sözleşme düzenlemeleri
ile bağlantılı olduğu ortaya çıkarılmaktadır.
Tablo 4.4: Sözleşme evresinde çatışma verileri frekansı [38]
Çatışma nedenleri

Sözleşmesel düzenlemeler, başlangıçta projeye uygun ve anlaşılır

Görüşme

Anket

verileri

verileri

5

-

değildir.

Araştırmada, geleneksel sözleşmelerin yeni stil sözleşmelere göre güncel
olamamasının altında yatan teorinin, yeni organizasyonlar ile, proje yapısında takım
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çalışmasının önemi gibi, aralarında belirgin yapısal farklılıklar bulunması neden
olarak gösterilmektedir. Etkili bir takım çalışması varlığının, özellikle geçici olmak
üzere hiyerarşik yapılı organizasyonel yapılarda, yatay organizasyonlara göre çok
daha zor olduğu vurgulanmaktadır.
Araştırmada proje teslim sistemlerine ve buna bağlı olarak sözleşme tipinin
seçimindeki çatışma nedenlerine de dikkat çekilmekte ve çatışma oluşumlarına göre
karşılaştırılmaktadır. Örneğin öncü ve farklı projelerde, Tasarım & Yapım teslim
sisteminin seçilmesinin, mimar seçim kümesinin daralması ile deneyimli mimarın
bulunma şansını azaltacağı göz önünde bulundurulmalı ve bu durumda geleneksel
sözleşme düzenlemelerinin seçiminin, mimar seçim kümesini daha büyük hale
getirmesi ve pazarın uygun bir yarışmacı yakalamaya elverişli olması avantajlarının,
yapım evresinde projede çıkabilecek çatışmaları azaltacağının görülmesi, teslim
sistemi seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur olarak görülmektedir.
Araştırmada, yine sözleşme sonrası evrede yüklenicinin, tasarım veri girdilerini iyi
idare eden uygun bir mimar ile çalışmayışının, fonksiyonel olmayan çatışmaların
artmasını beraberinde getirdiği ve bunun alternatifi olarak yüklenici seçmeden önce
tasarımın temel kısmının tamamlandığı

geliştir - yap tipli sözleşmelerin tercih

edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Araştırmada sözleşme tiplerinin karşılaştırılması ile yeni ve alternatif sözleşme
tiplerinin kullanımının bazı MS‟ler için fonksiyonel olmayan çatışmaları
çözümlemekte olduğu bununla beraber, bu tip sözleşme türü ile çalışmamış proje
yöneticileri ile daha küçük çaplı çatışmalar yaşanabileceği ortaya çıkarılmıştır.
Sonuç olarak bu araştırmaya göre, büyük yatırımların olduğu projelerde yürütme için
daha uzun zaman gerekmekte, MS‟nin yüklenici seçiminden önce proje üzerinde
ilerlemiş olması, çıkan problemleri çatışmaya götüren sözleşme ara yüz sayılarını
arttırmaktadır.
Araştırma verileri, birçok vakada proje özet (talimat) sürecinde tespit edilemeyen
gizli çatışmaların tasarım veya yapım evrelerinde çatışma olarak ortaya çıktığını
göstermektedir. Bu çalışmadan ve diğer çalışmalardan (Kelly 1993, Cornick, 1991)
elde edilen önemli kanıtlar ile proje ve MS organizasyonlarının proje özet (talimat)
süreci etkinliğinin arttırılması gerekliliği ortaya konmuştur.
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Araştırma, proje özet (talimat) evresinden sonra tasarım evresindeki çatışma önem
analizi için tasarım sürecini dört bölüme ayırmakta ve Tablo 4.5‟te MS - tasarım ara
yüzü, Tablo 4.6‟da tasarım takımı, Tablo 4.7‟de yerel otoriteler, ve Tablo 4.8‟de
tasarımın teknik görüşlerine ait çatışma frekansları gösterilmiştir.
Tablo 4.5: Mal sahibi ile tasarım ara yüzü üzerinde çatışma verileri frekansı [38]
Çatışma nedenleri

Kullanıcıların veya işletmecilerin tasarım sürecine uygun bir şekilde

Görüşme

Anket

verileri

verileri

1

4

2

-

3

7

dahil olmaması
Kullanıcıların veya işletmecilerin tasarım çıktılarını yorumlama
kabiliyetlerinin olmaması veya tasarım sürecine efektif bir şekilde
dahil olamamaları
MS ve tasarım takım üyelerinden birinin, tasarım görüşleri üzerinde
uyuşmamaları

Tablo 4.6: Mal sahibi ile tasarım ekibi üzerinde çatışma verileri frekansı [38]
Çatışma nedenleri
Tasarım

takımının,

tasarım

görüşlerini

sonlandırmada

zorluk

Görüşme

Anket

verileri

verileri

5

3

2

2

yaşamaları
Tasarım ekibinin şantiye alanına en az bir saatlik mesafede
konumlanması

Araştırmada, proje üyeleri arasındaki fiziksel farklılıkların etkisi ve bunun proje
yöneticileri tarafından tasarım ekibinin seçimi ve uygunluğu açısından önceliği
dikkate alındığı takdirde çatışmaların azaldığı görülmektedir. Bazı önemli noktalar,
proje organizasyonuna değil ana organizasyona sadık bireylerin proje katılımında
yaşanılan zorlukların tanımlanmasını ilgilendirmektedir. Ana organizasyon, kendi
metotları ve sistemlerini bilen ve ikna olmuş bireyleri tercih ederek daha fazla
sürekliliği ve güvenliği desteklemektedir. Proje yönetiminin yeteneğinin rolü, bu tip
doğal farklılıkların ve gizli çatışmaların anlaşılması ve proje organizasyonunun
seçilen katılımcılar ve zorunlu ana organizasyon ile kaynaştırılmasıdır. Bu hedef
katılımcı organizasyonların görevlendirilmesinden önce başlamaktadır.
Araştırmada organizasyonel farklılıkların sıklıkla, proje organizasyonu ve konu ile
ilgili yerel otorite arasındaki ilişkilerin sağlanması olduğu bildirilen bir örnektir. Bu
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iki organizasyon üyeleri bakış açıları ve felsefeleri açısından sıklıkla çelişirler.
Araştırma anket katılımcıları tarafından verilen bir örnekte, bir proje organizasyonun
bir yerel otoritenin aşırı detaycılığından kaynaklanan bir çatışma ile ilgilendiği, diğer
bir örnekte lokal otorite içinde departmanlar arası iletişimi ve koordinasyonu
engelleyen bariyerlerin oluştuğu gözlemlenmiştir. Araştırmada bu önemli noktaların
MS, acente ve proje organizasyonu arasındaki yüksek düzeyde farklılıklar ile ilgili
olduğu vurgulanmaktadır.
Tablo 4.7: Mal sahibi ile yerel otoriteler üzerinde çatışma verileri frekansı [38]
Çatışma nedenleri

Yerel otorite departmanı ile ilgilenirken karşılaşılan problemler

Görüşme

Anket

verileri

verileri

10

3

Tablo 4.8: Mal sahibi ile Tasarım teknik görüşleri üzerinde çatışma verileri
frekansı [38]
Görüşme

Anket

verileri

verileri

9

7

Belirgin tasarım düzenlemelerinin tasarım sürecini engellemesi

1

3

Tasarım özetinin (talimatının) bir veya daha fazla revizyonu dikkate

1

1

2

3

3

1

Çatışma nedenleri
Bir veya daha fazla tasarım görüşünün, beklenen gereklilikleri
karşılamaması

almaktaki başarısızlığı
Proje evresinde ileri teknoloji araçlarının kullanılması veya tasarımın
yardımı
Tasarım isteklerini açıklama kabiliyetine sahip olmayan kimselerin
memnuniyeti için daha fazla tasarım gücü harcanması

Araştırma verilerine dayanarak proje organizasyonu tarafından karşılaşılan ve
yönetilen zorluklara karşın müşterinin benzer proje deneyimi arttıkça, büyük hasar
verici çatışmaların azalmakta hatta yok edilmekte olduğu ispatlanmaktadır. Bu
durumun şehir konseyi için üçüncü spor kompleksini inşa eden, Tablo 4.2.‟deki MS
G için tamamıyla doğru olduğu aşağıda kendi cümleleri ile ifade edilmektedir:
Bu projenin avantajlarından biri, şehir konseyinin bundan önce hemen hemen aynı mimarları
içeren tasarım ekibi ile birkaç spor yapısı inşa etmiş olması ve geçmişte yaşanılan problemlerin
bu proje için çözülmüş olmasıydı.
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Bu evredeki araştırma sonuçları ile tasarımın ve inşaat metotlarının, belirli müşteri
tipleri dışında, standartlaşmasının inşaat sektörü için hala uzak olduğu fakat bugün
ana imalat sektörleri için gerçekleşmeye başlayan bu görüşün gelecekte inşaat
sektörü için de geçerli bir kavram olacağı ortaya konmuştur.
Araştırmadaki yapım evresi ile ilgili tüm veriler NEDC (Ulusal Ekonomi Gelişme
Konseyi) 1988‟den, alınmıştır.
Gerçekte, şantiye süresinde yavaş veya hızlı olan faktörler, ana yüklenicinin kaynak kullanımı
ve yönetim yeteneğini yansıtır. Bu sürede yüklenici, MS‟nin proje ve tasarım bilgisi
enformasyonu üzerindeki etkisinden dolayı ya engellenir ya da kendisine yardım edilir. İhale
dokümantasyonu kesinlik düzeyinin, proje ilerleyişine büyük etkisi, yüklenicilerin proje
amaçlarına ve programın özellik ve keskinliğine yaklaşımını belirlemelerinde ortaya
çıkmaktadır. (NEDC,1998)

Araştırmada diğerlerinden daha önemli iki konunun varlığına dikkat çekilmektedir.
Birincil olarak, tasarım ve yapım arasında yaş bölümü ve ayrımının uygulamada,
tasarım ve yapım süreçleri kadar proje özet (talimat) sürecini de içeren üç katmanlı
bir ayrım olduğu görülmektedir. Proje başarısına MS, tasarımcı ve yüklenici
arasındaki erken iletişimin yardım ettiği bununla birlikte, bu tarafları erken bir araya
getiren sadece lojistik problemin olmadığı, aynı zamanda fikirlerin paylaşımı, açıklık
ve bilgi paylaşımının korkusuzca dile getirilmesi gerekliliğini içeren organizasyonel
tasarım problemi olduğu görülmektedir.
Araştırmada, MS, tasarımcı ve yüklenici için sözleşmeyi düşünmeden, aynı hedef ve
önceliklerin kabul edildiği, korkusuzca birbirlerini etkiledikleri ve çatışmaya
girdikleri bir ortamın yaratılması proje başarısının en azından proje başarısızlığını
minimize edeceğinin bir işareti olduğu kabul edilmektedir. Bu kabul ile
araştırmacılar tezin 2. bölümünde ele alınan fonksiyonel çatışma varlığına ve belirli
düzeyde çatışmanın desteklenmesinin pozitif sonuçlar yaratacağı görüşünü
desteklemektedirler.
İkincil olarak, yönetim yeteneğine göre proje katılımcılarının seçimi esas olduğu
vurgulanmaktadır. Hem MS‟nin ana yükleniciye olan hem de ana yüklenicin alt
yüklenicilere olan teklif davetleri için kalifiye şartları olmasının gerekliliği
vurgulanmaktadır. Araştırmada kanıtlanmış yönetim yeteneğine sahip olmayan bir
firma için proje başarısı risk taşımakta olduğu vurgulanmaktadır.
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Araştırmada son evre olarak teslim-kullanım evresindeki çatışma nedenleri ele
alınmaktadır. Bu evredeki çatışma analizi, MS‟leri ve inşaat firmaları tarafından
benzer şekilde, kendi özel projelerine ait önemli kullanım noktalarına odaklanmak
için kullanılmaktadır.
Araştırmada bu evre ile ilgili teslim alıcı – kullanıcı personelin erken evrede devreye
girmesine iyi

bir örnek Tablo 4.2.‟deki Müşteri E‟nin aşağıdaki cümleleri ile

tanımlanmaktadır:
Teslim-kullanım yöneticisi, benimle (inşaat yöneticisi) aynı zamanda devreye girmiştir.
Dikkatini çeken maket tekrarları yapılmış, kanalların, kaldıraçların, giriş noktalarının ve
valfların vb. konumları ile ilgili yorumlarda bulunmuştur. Şimdi kendisi tesis yöneticisidir doğruyu bulma güdüsü. Eğer ileriki bir tarihte işleteceğinizi biliyorsanız başlangıçta çaba sarf
etmelisiniz.

Sonuç olarak bu çalışmada sunulan veriler ile, çatışma ve değişimin faydalarından
yararlanmak için yönetimlerinin mevcut yönetim prosedürleri ile esaslı bir şekilde
gerçekleşemeyeceği vurgulanmaktadır. Alternatif proje elde etme modelleri ve yeni
sözleşme dokümanlarının yanı sıra inşaat sektörü sürecinin çekirdeğine yapılacak
radikal bir değişimin önerildiği ve uygulandığı bir yöntem bulunamamıştır.
İmalat ve servis sektöründe onay gören, iş süreçlerini yeniden yapılandırma olarak
tanımlanan BPR, süreçlerin önem sırasına etki etmektedir. Bu çalışma, gelecekte
BPR‟ nin kavram ve uygulamasını tek ve bağımsız imalat sektöründen, inşaat
sektöründe mevcut olan çok taraflı organizasyonel yapıya uygun hale getirilmesini
öneren bir çalışmanın takip edilmesi önerilmektedir.
Bu teklifin diğer bir amacı da inşaat projelerinde çatışma oluşumunun Şekil 4.3.‟ de
çalışma verilerinden elde edilen çatışma frekans dağılımını, Şekil 4.4.‟deki ideal
haline getirmek, çatışma oluşumlarının sürecin ilk aşamalarında yüksek, yapım
aşamasında azalmasını sağlamaktır.
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ġekil 4.3: Verilere dayalı çatışma oluşum dağılımı [38]
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ġekil 4.4: İnşaat sürecinde ideal çatışma oluşum dağılımı [38]
Araştırmada, İnşaat sürecinde çatışmanın çeşitli oluşumlarını ve yaygınlığını
açıklamak için birçok sayıda verilen örneklerden elde edilen bulgular sonucunda,
inşaat projelerinde fonksiyonel olmayan çatışmanın sürekli devam eden bir olgu
olduğu ve iyi karşılanmadığı takdirde, genel olarak geçen 25 yıl boyunca olduğu gibi
sözleşme tiplerindeki artış ve yüklenici seçiminde ve teklif sürecinde belirgin
değişiklikler olarak karşımıza çıkacağı ortaya konulmaktadır.
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Çalışmanın sonucu olarak pratikte uygulanabilecek veriler aşağıda özetlenmektedir;
 Küçük veya kolay projeler dışında müşteri takım çalışmasını, en erken
safhalardan itibaren, tasarım grubunu ve şantiye şefini de içeren bütün anahtar
personelin katılımını da içerecek şekilde göz önünde bulundurmalıdır.
 Kullanılacak sözleşme düzenlemeleri seçiminde, müşteri ve tasarımcı öncelikle
yüklenicinin tasarım aşamasında bilgisinden yararlanmak adına erken evrede ilişki
kurmalıdırlar.
 Yapı düzeyi ve çaba, brifing sürecinde ele alındığı zaman proje takımının anahtar
personeli ile yüklenici firmanın anahtar personeli arasındaki benzerlik düzeyi
ortaya konulmaktadır.
 Müşteri sunumlarını, tasarımcıları ve yüklenici personeli içeren düzenli toplantılar
arttırılmalıdır.
 Düzenli müşteriler tasarım ve inşaat metotlarını standartlaştırmak için yollar
aramalıdır.
Araştırmada bu önerilerin, özellikle inşaat projesinin erken safhalarında, takım
yapılanmasının ve tekniklerin gelişmesinin, stratejik önemini yansıtmakta olduğu ve.
bu tip ölçütlerin, kavramaya dair farklılıkları azaltmak ve taraflar arasında ki öncelik
sıralarının belirlemek için önemli rol oynamakta olduğu vurgulanmaktadır. [38]
4.1.4 Pena-Mora ve Tamaki Tarafından Yapılan Alan AraĢtırması: Büyük
Ölçekli Alt Yapı Sistemleri Projelerinde Teslim Sistemlerinin ĠĢbirlikçi
Müzakerelere Etkisi
Bu

araştırma,

işbirlikçi

müzakere

yönteminin

büyük

ölçekli

projelerde

uygulanabilmesi için proje yapısının ve teslim sisteminin katkısı veya etkisi üzerinde
durmaktadır.
Bu araştırmanın hedefinin daha iyi anlaşılması için 1998 yılında Pena Mora ve Wang
tarafından geliştirilen işbirlikçi müzakere modelini kısaca tanımlamakta yarar
görülmektedir. Tezin ikinci bölümünde de detaylı olarak açıklanan çatışma giderim
yaklaşımlarının ilk aşaması olan müzakere, çatışma yaklaşım stillerinden işbirliğini
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ve rekabeti içermektedir. Pena Mora ve Wang tarafından geliştirilen müzakere
modeli proje, katılımcılar, müzakere tesir süreci, işbirlikçi müzakere metodolojisi ve
süreç olmak üzere beş temele dayanmaktadır. İşbirlikçi müzakere modeli, 1992‟de
Mc Millan tarafından ilişkilerin nicelik yönlerini tanımlayan oyun teorisi ile
uyuşmazlık gideriminde katılımcıların sonuç üzerinde etkisini sağlayan arabuluculuk
sürecini de kapsayan ve ilişkilerin niteliklerini tanımlayan müzakere teorisini,
işbirlikçi grupların kendi karşılıklı kararlarına ulaşmasını destekleyerek birleştiren
bir modeldir.
Bu araştırmada öncelikle proje yapısının ve teslim sisteminin konusunun işbirlikçi
müzakereler için önemli olduğu çünkü proje katılımcıları arasındaki geçici, resmi
veya resmi olmayan ilişkileri tanımlanmakta ve sonuçta çatışma müzakerelerinin
iskeletini oluşturmakta olduğu kabul edilmektedir. Bu yüzden farklı teslim
sistemlerinin uyuşmazlıktan kaçınma veya uyuşmazlıkların çözümü bağlamında
uygulandıkları projeye göre etki düzeylerinin farklı olduğu vurgulanmaktadır.
Bundan daha ötede, bu etkinliğin niceliğe dönüştürülmesi halinde, belirli
büyüklükteki ölçeğe sahip projelerde işbirlikçi müzakerenin yorumlanmasındaki
engel ve zorluklar hakkında bilgi edinilebileceği öne sürülmektedir.
Bu varsayımlar temel alındığında, bu çalışmanın öncelikli hedefi, farklı sözleşme
koşulları üzerinden farklı proje teslim sistemlerinin, müzakere sürecini ne şekilde
etkilediği ortaya konulmaktadır. Büyük ölçekli alt yapı projelerindeki işbirlikçi
müzakere yönteminin yorumlanmasındaki müzakere etkisi bağlamında farklı proje
teslim sistemlerinin etkisini incelemek bu araştırmanın hedefleri içerisinde yer
almaktadır.
Araştırmada, literatürde özellikle teslim sistemlerinin maliyet, program ve kalite
performansına etkilerini inceleyen araştırmaların varlığı ile beraber teslim
sistemlerinin çatışma üzerine etki alanının henüz detaylı bir şekilde inceleyen
araştırmanın olmadığı vurgulanmaktadır.
Araştırmada işbirlikçi müzakere metodolojisinin hedefine ulaşmak üzere öncelikle
katılımcıları, rollerini, sorumluluklarını, teslim sistemi üzerinde çalışılmış ve inşaat
projelerinde katılımcı özelliklerini, rollerini, sorumluluklarını ve ilişkilerini
tanımlamak üzere birkaç farklı proje yapısı ve bunu temel alan, Tasarım/İhale/
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Yapım veya diğer adı ile geleneksel sistem (Design/Bid/Build = DBB), Yapım
Yönetim Sistemi (Pure or Agency CM = PCM), risk alan yapım yöneticisi sistemi
(CM at risk = CMR), Tasarım/Yapım (Design/Build = DB) olmak üzere dört proje
teslim sistem yapısı incelenmiştir. Tablo 4.9‟da bu teslim sistemlerindeki farklı
ilişkiler incelenmekte ve inşaat sözleşme yönetiminin parçasını oluşturacak
müzakerenin keşfi için sözleşmesel ve iletişimsel ilişkilerin varlığının önemine
dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.
Tablo 4.9: Katılımcılar arasındaki ilişkiler [39]
Metot
(1)

MS A/E MS-A/E
Yüklenici Yüklenici
(2)
(3)
(4)

MS CM
(5)

CM CM - A/E
Yüklenici
(6)
(7)

DBB

K

K

C

-

-

-

PCM

K

K

-

K

C

C

CMR

K

-

-

K

C

K

D/B

Kª

Kª

I

-

-

-

Not: K = Sözleşmesel İlişkiler; C = İletişimsel İlişkiler; ve I = iç ilişkiler;
ª MS Ve D/B arasındaki sözleşmesel ilişkielr

İkinci aşama müzakere süreci üzerinden katılımcı ilişkilerindeki değişimleri
geliştiren proje teslim sistemlerinin çatışma durumuna etkisinin ne şekilde olduğunu
değerlendirmek üzere ilişkiler üzerindeki potansiyel çatışmalara odaklanılmıştır.
Araştırmada Tablo 4.10‟da görüldüğü üzere 1996 yılında Stephenson tarafından
belgelenen ve farklı teslim sistemlerindeki proje katılımcı ilişkilerinde meydana
gelen potansiyel çatışmaların tespitinde yardımcı olan 45 çatışma kategorisi
kullanılmaktadır. Stephenson tarafından yapılan araştırmada, projenin yapım
evresindeki çatışma durumlarının ilk aşamasına odaklanan bir analiz yapılmıştır. Her
probleme dayanarak, farklı teslim sisteminin farklı ilişkiler üzerinden farklı tipteki
potansiyel çatışmalar yol açtığı belirtilmektedir.
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Tablo 4.10: Proje teslim sistemine göre katılıcımlar arası ilişkilerdeki potansiyel
çatışmalar [39]

+

+

+

+

●
●
11
0,14

42
80
0,53
1,00

+

27

12

0,34

0,17

KATILIMCILAR ARASI POTANSİYEL ÇATIŞMALAR
(Stephenson,1996)
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11
71
0,15
1,00

MS TASAR/YAPIM
FİRMASI

YAPIM
+ + YÖNETİCİSİ YÜKLENİCİ
●
+ + + +
+ +

MS - YAPIM
YÖNETİCİSİ

MS TASARIMCI

MS YÜKLENİCİ
● ●

● ●
● +

+
●

●
●
●
●
●

+ ●

+

●

●

●
●
●

+
●

●
●

+
+

+

●

+

+

●
●

●

13

0,68

0,15

+
+
+
+
●

+

+

●

●

●

48

+

+ +

●
●
●

+
●
+

●

●

+

●
●

●

●

+

●
●
●
●

●

+
+
●

+

+

●
●
●

●
+ ●

●

● ●

●

+

● ●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

+
●

● + ● ● ●

+

●
●
●
●

● ● ●

●

●

+

●

●
●

●

●

D/B

● ● ● +

MS TASARIMCI

TASARIMCI YÜKLENİCİ
●
● ●
+ ●

+

●

+

●

●

●
+
●
●

CMR

47
85
0,55
1,00

+

Her İlişkinin Puanı
Her Teslim Sisteminin Puanı
Normal Kılınan Puanlar
Normal Kılınan Puanların Toplamı

●

● ●

Kağıt işi ve İdari iş
Ödeme Süreci
Personel Kalitesi ve Problemler
Planlama ve Programlama
Davranış biçimleri ve prosedürler
Teçhizat ve Malzeme Elde Etme
Program Koşulları
Proje Maliyet Yapısı
Kalite Yönetimi
Düzenleyici Kurum Konuları
Revizyon Süreci
Güvenlik
Çalışanların Davranışı ve Morali
Eleman Sağlama ve Personel
Teslim Süreci
Yerine Kullanma ve Alternatifler
Süre Artışı
Zamanında Hareket
Eğitim
Kullanıcı Grubu Etkileşimi
Değer Mühendisliği
Garanti Koşulları
Hava Koşulları
Şantiye Koşulları

●
●

● ●

Onaylama Süreci
Ödeme Gecikmeleri
Çalışma Sahısına Yakın Olma
Çalışma Sahısına Uzak Olma
Tasarımın Sonlandırılması
Diğerleri ile iletişim
İnşaedilebilirlik
İnşaat doküman kalitesi
Sözleşmenin yorumlanması
Maliyet Artışı
Karar verme
Dokümanlar ve Dokümantasyon
Teçhizat ve Malzeme problemleri
Finansal Konular
Denetleme ve Kontrol
Konu, Çatışma ve Problem Çözümü
İş Yönetimi
İşgücü Koşulları
Hukuki Konular
Düzenli Proje Değerlendirme Elde
Etme
Organizasyon, Otorite, ve Sorumluluk

PCM

+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

MS YÜKLENİCİ

MS TASARIMCI

DBB

MS - YAPIM
YÖNETİCİSİ

PROJE TESLİM SİSTEMİ

+

25

32
32
1,00
1,00

0,29

Bu tip bir analiz temelinde potansiyel çatışma bağlamında Tablo 4.10‟da da
görüldüğü üzere, nokta simgesi (●) 2 puan ile sıklık, artı işareti (+) 1 puan ile,
seyreklik olarak hesaplanmaktadır. Böylece teslim sistemindeki her ilişki potansiyel
çatışmalar açısından nicel olarak benzeri şekilde karşılaştırılmaktadır. Şekil 4.5.‟de
her ilişki için bu puanların toplanması ile elde edilen netice grafik halinde
gösterilmektedir.

ġekil 4.5: Proje teslim sistemlerine göre katılımcılar arası potansiyel çatışma
puanlarının karşılaştırılması [39]
Araştırmada,

proje

aşamalarının

sonuçlarına

bakıldığında,

proje

teslim

sistemlerindeki farklı ilişkilerin farklı ağırlıkta çatışma içerdiğine dikkat çekilmekte
ve buna ek olarak en çok sayıda çatışmanın yapım aşamasında risklerin fazla olduğu
durumlarda gerçekleştiği vurgulanmaktadır.
Araştırmada ortaya çıkan farklı teslim sistemleri açısından sonuçlar adres
gösterildiğinde, proje katılımcılarının kuracakları ilişkilerdeki potansiyel çatışmaları
anlamaya sahip olmalarının, çatışmadan kaçınma veya uyuşmazlık gideriminde hangi
ilişkilere odaklanacakları konusunda yardımcı olduğu vurgulanmaktadır. Buna ek
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olarak potansiyel çatışma sonuçlarının, MS ve proje yöneticilerine uyuşmazlık
çözüm yaklaşımlarından bağlayıcı olmayan partnering veya ADR gibi yöntemler için
ölçütlerin planlanmasında yardımcı olduğu ortaya konulmaktadır. Ayrıca MS
açısından projede çıkabilecek çatışmaların maliyete, programa ve kalite konularına
olabilecek etkisi konusundaki endişeleri için çatışma bilgisinin uygun teslim sistemi
seçimindeki faydası vurgulanmaktadır.
Üçüncü ve son aşamada değişiklik talep kayıtları, birincil olarak çalışmada
Mimarlık/Mühendislik/İnşaat (Architecture / Engineering / Construction = AEC)
endüstrisi olarak tanımlanan inşaat sektöründe müzakere özelliklerini onaylamak ve
ikincil olarak çatışma kaçınma ve müzakere içeriğinin etkinliğini, süregelen
projelerden elde edilen bilgiler ile geliştirmek üzere incelenmiştir. Araştırmada bu
içeriklerin, teslim sisteminin müzakereye etkilerinin bir araya getirilmesinde,
işbirlikçi müzakere metodunun etkisi Amerika Birleşik Devletleri‟nde Massachusetts
merkezi arter ve tünel projesinin inşaatı üzerindeki araştırma ile gösterilmektedir.
Bu aşamada diğer araştırmalardan farklı olarak çatışma durumları ile proje
tamamlanma aşamasında değil proje ilerlerken ilgilenilmesinin gerekliliği ortaya
konulmaktadır. Araştırmanın ikinci aşamasında bazı teslim sistemlerindeki ilişkiler
arası çatışma durumları gösterilmiş bu aşamada ise bu durumlar ile nasıl müzakere
edilmesi gerektiği ele alınmaktadır. Yöntemde projede çatışma durumlarını ele alan
müzakerelerde ne kadar zaman ve kaynak harcandığının belirlenmesinin ve daha
sonra potansiyel çatışma ve gündemdeki çatışmanın karşılaştırılması gerektiği öne
sürülmektedir. Bu faktörler arasındaki büyük farklılıkların geliştirilmesi gereken
müzakere sürecinin kanıtı olarak görülmektedir. Bu boşluğun analizinde, araştırmada
ele alınan merkezi arter ve tünel projesinde, konuların açıklanmasını, müzakerenin
başlama ve bitiş tarihini ve müzakere edilen değişiklik miktarının kaydını içeren
değişiklik talep kayıtları, proje ilerlerken müzakere sonuçlarının analizi için
kullanılmaktadır.
Bu araştırmada sonuç olarak farklı proje teslim sistemlerindeki çatışma durumları ve
müzakere özelliklerindeki gelişme tanımlanmış ve test edilmiştir. Araştırmada
potansiyel çatışma ve müzakere delilleri olmak üzere iki kavramı birlikte çalıştıran
sözleşme yönetim metotlarının sağlanması amaçlanmakta ve sunulan metot ile proje
katılımcılarına çatışmaları planlamak ile ilgili referans, sözleşme yapılandırma ve bu
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süreçleri tekrar gözden geçirme içeriği sağlama ve geliştirme için sürekli geri itilim
sağladığı ortaya çıkarılmıştır. [39]
4.1.5 Alan AraĢtırmalarından Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Yukarıda detaylı olarak ele alınan araştırmaların yanı sıra literatürde taranan diğer
araştırmalardan da elde edilen bulgular neticesinde, 1996 yılında Kumaraswamy
tarafından literatürdeki uyuşmazlık nedenleri tablosu geliştirilerek Tablo 4.11‟de
çatışma nedenleri özetlenmektedir.
Tablo 4.11: Literatürdeki araştırmaların bulgularından elde edilen çatışma nedenleri
AraĢtırma

UyuĢmazlık Kaynakları

Hewit (1991)

Altı alan: hedefte değişim; şartlarda değişim; gecikme; engel
olma; hızlandırma; bitirme

Diekmann ve Girard (1994)

Üç alan: kişiler; süreç; ve proje

Semple, Hartman ve Jergeas
(1994)
Heath (1994)
Rhys Jones (1994)

Altı alan: programlama, yüklenici bağımlılığı,
sorumluluklar/ilişkiler, ekstra iş/ değişiklik talepleri, programda
değişiklik ve gecikmeler ile ilgili sözleşme koşulları
Yedi alan: sözleşme terimleri; ödemeler; varyasyonlar; süre;
adaylık; tekrar adaylık; ve bilgi
On alan: yönetim; kültür; iletişim; tasarım; ekonomik; ihale
baskısı; hukuk; gerçekdışı beklentiler; sözleşmeler; ve işgücü

Semple (1994)

Dört alan: hızlandırma; ulaşım; hava durumu; ve değişiklikler

Gardiner ve Simmons (1995)

On beĢ alan: proje talimatında hatalar, eksiklikler,
uygunsuzluklar; sözleşmesel düzenlemeler, tasarım sürecinde
kullanıcı katılımının eksikliği, etkililiği ve tasarımı yorumlama
yetenek düzeyi; tasarım ekibinin tasarım sürecini
sonlandıramamaları, tasarım ekibinin şantiyeye uzaklığı, yerel
otorite, tasarımdan fazla beklentiler, belirgin tasarım
düzenlemeleri, tasarım değişiklikleri, ileri teknoloji kaynak
yetersizliği, MS bilgi ve deneyim düzeyi

Bristow ve Vasilopoulous
(1995)
Conlin (1996)

Altı alan: gerçekdışı beklentiler; sözleşme dokümanları; iletişim;
takım ruhunun eksikliği; ve değişiklikler
Altı alan: ödeme; performans; gecikme; ihmal; kalite; ve
yönetim

Kumaraswamy (1996)

Ġki alan: kök faktörler; ve en yakın faktörler

Sykes (1996)

Ġki alan: yanlış anlamalar; ve tahmin edememe

Loosemore (1999)

Ġki alan: sorumluluk ve güç

Mitropoulos ve Howell (2001)

Üç alan: proje belirsizliği, sözleşme problemleri, fırsatçı davranış

Pena-Mora ve Tamaki, (2001)

Ġki alan: proje teslim sistemleri, sözleşme tipi
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Tablo 4.11‟de çatışma nedenleri bağlamında değerlendirilen ve bu tez kapsamında
incelenen yurtdışında yapılmış alan araştırmalarının yanı sıra, Türkiye inşaat
sektöründe faaliyet gösteren 8 firmadaki 200 kişi üzerinde yapılan, “İnşaat
Personelinin Çatışma Giderim Yaklaşımlarının Belirlenmesine Yönelik Alan
Çalışması [40]” başlıklı araştırma da, bu tez kapsamında detaylı olarak incelenmiştir.
Tezin 2. bölümünde Rahim Modeli olarak ele alınan Afsal Rahim‟in ROC II (Rahim
Organizational Conflict Inventory) adlı testin uygulandığı bu araştırmada ortaya
çıkan, inşaat sektöründe çatışmanın kaçınılmazlığı ve inşaat personeli arasında çıkan
çatışmaların yönetilmesi ile organizasyona faydalar sağlanacağı, bulgularının
değerlendirilmesi ile tezin beşinci bölümünde ele alınacak olan alan araştırmasının
amacı vurgulanmıştır.

4.2 Ġçtihatlı ĠnĢaat Hukuku Kaynakları Üzerine Literatür AraĢtırması
Sözleşme idarecisinin çatışma sürecinde taraflar arası çatışmanın çözümlenmesi
konusunda en önemli kaynaklarından biri mahkeme içtihatlarına dayalı hukuk
olmakla beraber mal sahibi ve yüklenici firma arasında inşaat sözleşmelerinden
doğan çatışmaların nedenlerinin belirlenmesinde içtihatlı inşaat hukuku kaynakları
önemli veri sağlamaktadır.
Tezin bu bölümünde İçtihatlı İnşaat Hukuku ve eser sözleşmelerinde mal sahibinin
ve müteahhidin, yani sözleşme taraflarının borçlarını sözleşmeye uygun bir biçimde
zamanında ve gereği gibi yerine getirmede direnmesi anlamına gelen, temerrüdüne
dayalı hükümleri içeren kaynaklar literatürden taranmıştır.
Bu kaynaklar kapsamında, inşaat sözleşmelerini oluşturan sözleşme, inşaat ve ücret
olmak üzere üç ana unsur altında Yargıtay kararları incelenerek uyuşmazlık
nedenleri belirlenmiştir.
4.2.1 ĠnĢaat SözleĢmelerinden Kaynaklanan UyuĢmazlıklar ile Ġlgili Yargıtay
Kararları
İnşaat hukuku, Türk Hukuk Sisteminde istisna akdi yani eser sözleşmesi kapsamında
olup, inşaat sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar, 1960‟lı yıllardan sonra ülkemizde
tüm dünyada olduğu gibi değişen sosyal ve ekonomik koşullar neticesinde çözümü
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daha karmaşık olan davalar haline gelmiştir. Uyuşmazlıkların bu tarihten sonra
artarak önem kazanması ile Yargıtay‟da eser sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar
için 15. Hukuk Dairesi kurulmuştur. İnşaat hukuku ilişkilerinde, Borçlar Kanununda
355. maddeden

371. maddeye kadar olan hükümler ve aynı kanunun genel

hükümleri uygulanmakla beraber sürekli değişen ve karma sözleşmeler olma
özelliğine sahip inşaat sözleşmelerinin özel hükümlere ihtiyaç duyduğu bu bölümde
incelenen literatür kapsamındaki hukukçular tarafından vurgulanmaktadır.
Borçlar Kanunu‟nun 81. maddesi, “ Mütekabil taahhütleri muhtevi olan bir akdin
ifasını talep eden kimse, akdin şartlarına ve mahiyetine nazaran bir ecelden istifade
hakkına haiz olmadıkça, borcunu ifa etmiş veya ifasını teklif eylemiş olması
lazımdır.” hükmünü getirmiştir. Yasanın bu hükmüne göre sözleşmenin birinin karşı
tarafa yaptığı talepte haklı olabilmesi için, sözleşmedeki öncelik sırasına göre edim
borçlusu bulunmamalıdır [41, s.20]. Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak
zorunda olduğu davranış olarak tanımlanan edim borcu olan taraf ödeme talebinde
haklı görülemez.
İstisna sözleşmeleri bu özellik ve niteliğine göre üç ana unsur ile oluşur.
1. Taraflar arasında bir anlaşmanın varlığı – sözleşme,
2. Bu sözleşmede yapılması taahhüt edilen inşaat,
3. İnşaatın karşılığında ödeneceği vaat edilen ücret yahut bedel [41].
Bu bölüm kapsamında, incelenen kaynaklardan seçilen Yargıtay kararlarının özet
içeriği ve bu kararın verildiği uyuşmazlık durumunun nedeni, inşat sözleşmelerini
oluşturan sözleşme, inşaat ve ücret olmak üzere üç ana unsur altında ele alınarak
belirlenmiştir.
4.2.1.1 SözleĢme Unsuru Ġle Ġlgili Yargıtay Kararları
İnşaat sözleşmelerini oluşturan unsurlardan birincisi olan sözleşme başlığı altında,
sözleşmelerinin oluşumu, sözleşmenin şekli, sözleşmenin değişiklik şekli ve ispatı,
sözleşme hükümlerinin yorumu ile ilgili bu tez kapsamında seçilen Yargıtay kararları
aşağıda liste halinde ele alınmaktadır:
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1. Akit icap ve kabul ile oluşur. İcabın hatadan doğduğu iddia ve ispat edilebilir [41,
s.29]. (Yg. 15. Hk. D. 17.9.1992 T. 1992/2476 – 4078 S. Kararı) : Sözleşmenin
istek ve kabulden oluştuğunun vurgulandığı kararda, mal sahibinin teklif isteme
mektubunun yetersizliğinin yani sözleşme dokümanlarındaki yetersizliğin ispatı
ile yüklenici lehine karar verilmiştir.
2. Kural olarak sözleşmenin geçerliliği için bir biçime uymak zorunluluğu yoktur.
İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde akit
tamam olur [42, s.22]. (Yg. 15. Hk. D. 4.12.1984 T. 1984/1368 E., 1984/3736
K.) : Tarafların örtülü olarak karşılıklı mutabakatlarını beyan etmeleri akdin
kurulması için yeterli olsa dahi inşaat sözleşmelerinde tarafların birinin inkarından
dolayı çıkabilecek uyuşmazlık için sözleşmenin içeriğini ve ilkelerini yazılı olarak
tespit etmek gerekmektedir.
3. Akdin oluşması-opsiyonlu teklifin süresi içinde kabul gerektirir [41, s.30]. (Yg.

15. Hk. D. 3.4.1991 T. 1991/681 – 17111 S. Kararı) : İhale konusu işin İdari
Şartnamesinde “tekliflerin opsiyonu” 30 gün olarak belirtilmiş fakat bu sürenin
bitiminden sonra mal sahibi veya mal sahibi adına çalışan proje organizasyonunun
sözleşme dokümanlarına hakimiyetinin yetersizliği nedeni ile yüklenici sözleşme
yapmak üzere zorlanmış fakat idari şartname buna izin vermemiş ve yüklenici
lehine karar verilmiştir.
4. Yapılan icabın kabulü ile akit oluşur. Ancak icapta bulunan tarafın koşulları
haricinde yeni şartlarla teklifte bulunulması sonucu rızaların birleşmediği yerde
akit yoktur [41, s.30]. (Yg. 15. Hk. D. 19.2.1990 T. 989/5255 – 990 S. Kararı) :
Bu davada ortaya çıkan durum sözleşmenin mal sahibi ve yüklenici firma
arasındaki yanlış anlamalar neticesinde geçersiz yada feshi olmayıp hiç
kurulmamış bir sözleşme ile ilgili olmakla beraber uyuşmazlığın nedeni
yüklenicinin sözleşmeye eklenmek istediği yeni koşullar ile ilgili olmadığı kararı
ile yüklenici lehine sonuçlanmıştır.
5. Sözleşme dışında kalan işlerin ek bir sözleşme ile yapıldığına ilişkin iddianın iş
sahibince inkarı halinde, bu iddia şahitle ispat edilemez, yazılı kanıt gerektirir [41,
s.39]. (Yg. 15. Hk. D. 20.12.1990 T. 1990/2086 – 5747 S. Kararı) : Bu davada
yüklenici mal sahibi ile yaptığı sözleşmeye ek bir sözleşme yapmadan ek işler
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yaptığını ileri sürmüştür fakat yüklenici firmanın deneyim ve yeterlilik düzeyinin
düşüklüğü neticesinde gerekli kanıtları sunamaması ile mal sahibi lehine karar
verilmiştir.
6. Akdi ilişkisi inkar edilmeyen işin, miktar ve niteliği hakkındaki uyuşmazlıkta
şahit ve bilirkişi dinlenebilir [41, s.46]. (Yg. 15. Hk. D. 20.12.1989 T. 1989/1863
– 4786 S. Kararı) : Bu davada taraflar arasında sözleşme ilişkisinde ve ödenen
miktar konusunda uyuşmazlık yok ise de yapılan iş miktarı ve iş bedeli konusunda
uyuşmazlık bulunmaktadır. Bu uyuşmazlığa varsa mal sahibi adına çalışan
sözleşme idarecisinin yoksa bu sorumluluğu kendisi üstlenen mal sahibi veya
organizasyonunun yetersizliği sebep gösterilebilir.
7. Sözleşmenin eki olan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi‟ndeki koşullar delil
sözleşmesi niteliğindedir [41, s.61]. (Yg. 15. Hk. D. 6.2.1992 T. 1992/157 – 472
S. Kararı) : Davacı olan yüklenici firmanın sözleşme dokümanlarının
incelenmesindeki ve hakimiyetindeki yetersizliğinden dolayı sözleşme eki olan
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi‟ndeki bir maddeye ve dolayısı ile aykırı isteği
neticesinde mal sahibi lehine karar verilmiştir.
8. Yazılı Sözleşmenin tadili iddiasının yazılı kanıtla ispatı gereklidir [41, s.151].
(Yg. 15. Hk. D. 2.2.1987 T. 1986/1629 – 1987/284 S. Kararı) : Taraflar arasında
yazılı bir toplu konut inşaat sözleşmesindeki bedelin sözlü bir akit ile
değiştirilmesi söz konusudur ki yüklenicinin bu durumu yazılı kanıtlar ile
ispatlaması gerekmektedir. Yüklenici firmanın deneyim ve yeterlilik düzeyinin
düşüklüğü nedeni ile meydana gelen bu çatışma yine yüklenici firmanın bu
durumu kanıtlamak için yazılı kanıtları yeterli bulunmamıştır.
9. Sözleşme

hükümlerinin

bir

bütünlük

içinde

tarafların

ortak

iradeleri

doğrultusunda yorumlanması gerekir [41, s.165]. (Yg. 15. Hk. D. 5.6.1985 T.
1985/1794 – 1996 S. Kararı) : Sözleşmenin yorumlanmasında genel kural, her
maddesi ve kısmı, tarafların gerçek ve ortak amaçlarının tespit edilmesidir.
Davada taraflarca sözleşmenin farklı yorumlamasından doğan çatışma nedeni ile,
davacıların yararına konmuş ve kullanımı yetkilerine bırakılan sözleşme
maddesindeki hakkın Borçlar Kanunu‟nun 108. maddesindeki yasal hakkı ortadan
kaldırmayacağı için sözleşmenin feshine karara verilmiştir.
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4.2.1.2 ĠnĢaat Unsuru Ġle Ġlgili Yargıtay Kararları
İnşaat sözleşmelerini oluşturan unsurlardan ikincisi olan inşaat başlığı altında,
sözleşmede taahhüt edilen inşaat ile ilgili mal sahibi ve yüklenicinin başlıca borçları
ele alınmaktadır.
Tam iki taraflı karşılıklı akit olan inşaat sözleşmesinde mal sahibinin en önemli
borcu, taraflarca akitle kararlaştırılan bedeli ödemektir ve bu inşaat sözleşmesinin
üçüncü unsuru olan ücret başlığı altında ele alınacaktır. Mal sahibinin diğer borçları
ise yükleniciye gerekli talimatı zamanında verme, sözleşmede araç ve gereçlerin mal
sahibi tarafından sağlanacağı kararlaştırılmış ise, bunları zamanında ve gereği gibi
temin ederek yükleniciye teslim etme, bina veya sanat yapısına ilişkin sözleşmede
arsa mal sahibine ait ise, söz konusu arsanın ayıplardan arınmış (kamulaştırılmış,
inşaat ruhsatı alınmış, parsellenmiş v.s.) olarak yükleniciye teslim edilmesi olarak
sıralanabilir.
Mal sahibinin borçlarını içeren ve bu tez kapsamında seçilen Yargıtay kararları
aşağıda liste halinde ele alınmaktadır:
1.

İş sahibi tarafından yer teslimi yapılmadığı halde, akdin feshi ve ceza talebi haklı
görülemez [41, s.345]. (Yg. 15. Hk. D. 31.10.1990 T. 1990/4461 – 4481 S.
Kararı) : Sözleşme dokümanlarında taraflar arası risk ve sorumlulukların
tanımlanmasındaki yetersizlik ve mal sahibi organizasyonunun sözleşme
dokümanlarına hakimiyet düzeyinin düşüklüğü sonucunda sözleşmedeki
sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeni ile meydana gelen uyuşmazlık
davasında mal sahibi tarafından yer tesliminin yapılmadığının bilirkişi raporunda
da belirtilmesi sonucunda davacı olan yükleniciden, sözleşmede işin tesliminde
gecikilen her gün için cezai şart ödemesi isteğinin bahse konu olamayacağı
kararı verilmiştir.

2.

İş sahibinin gerek yer tesliminde gerekse projeleri ikmalde çok uzun
sayılabilecek gecikmesi, süre uzatımı ile karşılanamaz. Ağır kusur teşkil eden bu
eylem sonucu müteahhidin oluşan zararından da sorumludur [41, s.345]. (Yg.
15. Hk. D. 10.41990 T. 1989/2597 – 1990/1730 S. Kararı) : Her ne kadar
taraflar arasındaki tip sözleşmelerde ve bunlara bağlı sözleşme tarihinde
yürürlükte olan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi‟nin 9. maddesine göre, yer
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tesliminden dolayı ortaya çıkan gecikme için mal sahibi yalnız süre uzatımı
vereceği ve bunun dışında yüklenicinin başkaca tazminat istemeyeceği hükmüne
yer verilmiş olsa dahi, standart tip sözleşme kullanılması ve mal sahibi
organizasyonunun inşaat projelerindeki yetersizliği nedeni ile mal sahibi
tarafından yer tesliminde ve proje ikmalindeki aşırı gecikme nedeni ile
yükleniciye tanınan ek sürenin yanında zararından da sorumlu olmasına karar
verilmiştir.
3.

Müteahhit ruhsatsız inşaat yapmaya zorlanamaz [41, s.349]. (Yg. 15. Hk. D.
11.12.1989 T. 1989/722 – 5147 S. Kararı) : Davada, yasaya aykırı olan
maddelerin sözleşmede yer alması ve kabulü ve mal sahibinin yapım evresine
doğrudan müdahalesi nedeni ile çıkan uyuşmazlıkta, 3194 Sayılı İmar
Kanunu‟na göre ruhsatsız inşaat yapılması suç niteliğinde olup, cezai yaptırım
gerektiğinden, davalı yüklenicini inşaatı yapmaya zorlanmayacağına ve ruhsatsız
olarak yapılmış inşaatta da teslim süresinin söz konusu olmayacağı kararına
varılmıştır.

4.

Arsanın ayıbının giderilmesi nedeni ile inşaata geç başlanmasında müteahhit
kusurlu sayılamaz. Arsa sahibi arsayı tam ve kusursuz temin etmeden
müteahhitten inşaata başlamasını isteyemez [41, s.360].

(Yg. 15. Hk. D.

1.11.1988 T. 988/3321 – 3501 S. Kararı) : Davada, davacı taraf olan mal
sahibinin, sözleşme dokümanlarına hakimiyetinin yetersizliği ve kendi
sorumluluk ve risklerinin bilincinde olmamasından dolayı meydana gelen
uyuşmazlık sonucunda davalı lehine karar verilerek mal sahibinin kendi parseli
üzerindeki haciz borcunu ödemeden müteahhidin sözleşmede taahhüt ettiği
sürede inşaatı bitirmesini bekleyemeyeceğine bu yüzden sözleşmenin fesih
edilemeyeceğine karar verilmiştir.
5.

İş sahibinin isteği ile projede yapılan değişiklik işleminin gerektirdiği süre,
müteahhide ek süre olarak verilmelidir [41, s.386]. (Yg. 15. Hk. D. 2.4.1992 T.
1991/3103 – 1992/1729 S. Kararı) : Davacı mal sahiplerinin projedeki değişiklik
taleplerinden ve bu talebin gerçekleştirilmesinde davalı olan yükleniciye ek süre
vermek

istememeleri

neticesinde

çıkan

uyuşmazlık

sonucunda

anılan

değişikliğin davalı mal sahiplerinin isteği üzerine yapılıp yapılmadığının
belirlenmesi ve bu konuda bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak anılan
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değişikliğin inşaat süresine etkisi ve davacıların geç teslim dolayısı ile
isteyebilecekleri tazminat miktarı saptanarak karar verilmesine karar verilmiştir.
6.

İnşaata başlanılmamasında resmi mercilerdeki işlemlerin neden olduğu
durumlarda, gecikmeden müteahhit sorumlu tutulamaz [41, s.386]. (Yg. 15. Hk.
D. 2.4.1992 T. 1991/3103 – 1992/1729 S. Kararı) : Davalı olan yüklenicinin
elinde olmayan sebeplerden dolayı işin gecikmesi nedeni ile çıkan uyuşmazlık
sonucundaki davanın reddi gerekir, bu imkansızlığın giderilmesinde davacıdan
daha uzun süre beklemesi istenemeyeceğinden sözleşmenin feshi gerekir.

7.

İşin gecikmesinin haklı nedenleri olması halinde, müteahhide ek süre tanınması
gereklidir [41, s.387]. (Yg. 15. Hk. D. 27.1.1992 T. 1991/3263 – 1992/215 S.
Kararı) : Davalı yüklenici, davacı olan mal sahibinin yapım evresine
müdahalesinin fazla olması ve tasarımda değişiklik isteklerinden dolayı
meydana gelen uyuşmazlık neticesinde, lüks ve sözleşme dışı işlerin süre
uzatımının etkilemesinin ispatlanması neticesinde sorumlu tutulamaz.

8.

Müteahhidin yüklendiği işle ilgili resmi makamlardaki işlemlerin ikmalindeki
gecikmede tarafların sorumluluğu düşünülemez [41, s.387]. (Yg. 15. Hk. D.
7.11.1991 T. 1991/1791 – 5338 S. Kararı) : Davacı, davalı yüklenicinin
üstlendiği imar planı ve mimari proje hizmetlerini sözleşmedeki süre bitmesine
rağmen yerine getirmediğini öne sürerken, davalı olan taraf idari engellerin işin
yapını geciktirdiğini öne sürdüğü yasal çevrenin özelliklerine duyarlı olan proje
özelliği nedeni ile meydana gelen uyuşmazlık sonucunda resmi makamlarda
gerçekleşen gecikmelerden tarafları sorumlu tutmanın mümkün olmadığı göz
önünde bulundurularak, noksan kalan işler konusunda davacının başka bir
firmayla anlaşması ile ilgili miktar tespiti için bilirkişi raporuna göre karar
verilmesi uygun görülmüştür.

9.

İnşaatın büyütülmesi ile ilgili ek sözleşmede inşaat süresi hakkında bir hüküm
bulunmaması, müteahhidin ek süre talebine mani değildir [41, s.391]. (Yg. 15.
Hk. D. 16.10.1990 T. 1990/849 – 4096 S. Kararı) : Taraflar arasında yapılan ilk
sözleşmedeki proje ölçeğinin büyütülmesi ile ilgili mal sahibinin değişiklik
talebi ile yükleniciye bu talep neticesinde ek süre tanınmaması nedeni ile
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meydana gelen uyuşmazlık, ölçeğin büyümesinin sözleşme süresini ne miktarda
etkilediğinin tespiti sonucunda ek sürenin verilmesi kararına varılmıştır.
10. Fazla yapılan iş nedeni ile müteahhide ek süre verilmeli ve sözleşme dışı fazla
işin bedeli, yapıldığı tarih itibari ile rayiç fiyat üzerinden ödenmelidir [41,
s.391]. (Yg. 15. Hk. D. 14.7.1988 T. 987/4537 – 988/2691 S. Kararı) : Davalı
olan yüklenicinin, tarafların anlaştığı, fazla yapılan sözleşme dışı inşaattan
meydana gelen gecikme ve maliyet artışının neden olduğu uyuşmazlık
sonucunda, davacı olan mal sahibine isabet eden miktarın birim fiyatının,
belirlenen tarih rayiçlerine göre hesap edilmesinin ve davalıya ödenmesinin
gerekliliğine karar verilmiştir.
11. İnşaat

yapılacak

arsa

üzerinde

yıkılması

gereken

binadan

kiracının

tahliyesindeki gecikme, inşaat süresinin uzatılması için haklı neden sayılmalıdır
[41, s.395]. (Yg. 15. Hk. D. 17.11.1986 T. 986/504 – 3843 S. Kararı) : Mal
sahibi olan davacının sözleşmedeki risk ve sorumluluklarına hakimiyet
düzeyinin düşüklüğü nedeni ile çıkan uyuşmazlıkta davacı, eserin ikmalinin
gecikmesinden dolayı davalıdan tazminat isterken, davalı taraf olan yüklenici,
gecikmenin inşaatın yapılacağı yerde oturmakta olan kiracıların taşınmazı
tahliye etmemelerinden kaynaklandığını, davacıların kiracıları çıkartıp teslim
etmemek sureti ile kendi edimlerini yerine getirmediklerini savunmaları
sonucunda davalı lehine karar verilmiştir.
Borçlar Kanunu‟nun 355. maddesindeki tariften, müteahhidin, iş sahibine karşı belli
bir eseri imal etme yükümlülüğü altına girdiği kolayca anlaşılmaktadır. Eser, istisna
akdinden iş sahibinin beklediği sonuçtur. Eserin iş sahibine kararlaştırılan tarihte
teslim edilmesi bir borçtur. Bu durumda müteahhidin bir iş görme borcu, bir de bu iş
görme sonucunda meydana gelen eseri iş sahibine teslim borcu vardır. Müteahhidin
bu iki ana edim borcu yanında göz önünde bulundurması gerektiği yan borçları da
vardır. Eserin imali sırasında müteahhidin yan borçları, işi sadakat ve özenle yapma,
bizzat ifa etme (Borçlar Kanunu madde 356), araç ve gereçlerle malzemeyi temin
borcu (Borçlar Kanunu madde 357), işe zamanında başlama (Borçlar Kanunu madde
358), işi yürütme ve genel ihbar yükümlülüğüdür [42, s.31].
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Müteahhidin bu borçları ile ilgili olarak mal sahibi ile yaşadığı uyuşmazlık ile ilgili
Yargıtay kararlarının özeti ve neden olma açısından yorumları aşağıda maddeler
halinde sunulmaktadır.
1.

Sözleşme avan projeye dayalı olup, mimari projenin avan projeye uygun
düzenlenmesi ve müteahhidin avan projeye uygun olarak inşaatı yapmayı
yükümlendiğinin kabulü gerekir [41, s.357]. (Yg. 15. Hk. D. 27.12.1989 T.
1989/2099 – 5469 S. Kararı) : Taraflar arasındaki sözleşmenin eki olan avan
projedeki mekan tescili ile onaylı projenin arasındaki mekan tescilindeki
farklılıklardan dolayı yani yüklenicinin sözleşme dokümanlarına hakimiyet
yetersizliği nedeni ile meydana gelen uyuşmazlık sonucunda mal sahibi lehine
karar verilmiştir.

2.

Kararlaştırılan sürede işe başlanmaz ve kalan sürede işin tamamlanmasının
imkansız olduğu hallerde, temerrüde düşen müteahhidin akdi feshedilebilir [41,
s.373]. (Yg. 15. Hk. D. 26.2.1991 T. 1990/3888 – 1991/945 S. Kararı) : Davada,
davacı olan yüklenici firmanın sözleşme imzalanmadan önce sözleşme
dokümanlarını incelemedeki yetersizliğinden kaynaklanan süre talep etme
hakkına sahip olmaması nedeni ile meydana gelen uyuşmazlık konusunda davalı
lehine karar verilmiştir.

3.

İşe geç başlayan ve bu süre içinde imar durumunda oluşan değişiklikten
müteahhit sorumludur [41, s.373]. (Yg. 15. Hk. D. 26.2.1991 T. 1990/3888 –
1991/945 S. Kararı) : Sözleşme imzalanmadan önce, davacı olan yüklenicinin
sözleşme dokümanlarını incelemedeki yetersizliği ve sorumluluk

ve risk

dağılımı bağlamında sözleşme dokümanlarına hakimiyetinin yetersizliği nedeni
ile meydana gelen uyuşmazlıkta davalı olan mal sahibi lehine karar verilmiştir.
4.

İnşaatın, haklı nedenleri olmayan müteahhidin ihmal ve kusuruna bağlı olarak
tamamlanmamsı, müteahhide ek süre talebinde bulunma hakkı vermez [41,
s.398]. (Yg. 15. Hk. D. 2.7.1985 T. 1985/984 – 2353 S. Kararı) : Yüklenici
firmanın deneyim ve yeterlilik düzeyinin düşüklüğü ve sözleşmedeki
sorumluluklarına

hakimiyetinin

yetersizliğinden

ve

gerekli

özenin

gösterilmemesinden kaynaklanan ihmal ve hatalara bağlı olarak meydana gelen
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uyuşmazlık sonucunda davacı olan mal sahibinin lehine karar verilerek
gecikmenin yüklenici kusurundan kaynaklandığı kararına varılmıştır.
5.

Özen borcuna ve fenni koşullara uymamakta ısrar eden müteahhit hakkında
akdin feshi haklıdır [41, s.414]. (Yg. 15. Hk. D. 2.11.1992 T. 1992/1476 – 5006
S. Kararı) : Davalı yüklenicinin, sözleşme dokümanlarında da belirtilen ve her
inşaat projesinin öncelikli hedeflerinden olan yapının belirtilen kalitede teslim
edilmesi şartını yerine getirmediği gibi bunların raporlar ile ispatlanması halinde
dahi tekrar yapmamak için direnmesi yani sözleşmeye aykırı davranışta
bulunması nedeni ile davacı yani mal sahibi lehine karar verilmiştir.

6.

Müteahhidin inşaat yapacağı yeri incelemesi ve varsa ayıbını iş sahibine ihbar
etmesi, özen borcu gereğidir [41, s.418]. (Yg. 15. Hk. D. 6.5.1991 T. 1990/597
– 1991/2285 S. Kararı) : Davalı yüklenici tarafından inşa edilen ve geçici kabul
ile teslim edilen köprünün, geçici kabul tarihinden sonra fazla yağmur sonucu
oluşan fezayan nedeni ile çökmesi nedeni ile meydana gelen uyuşmazlık
neticesinde bilirkişiler, köprünün yerinin iyi seçilmediğini ve bu projenin bu
köprünün yapımı için yeterli olmadığı nedenlerini saptamışlardır. Bu nedenler
projenin proje özellikleri açısından teknolojik çevre özelliklerine duyarlı olması,
sözleşme dokümanları açısından teknik çizim ve teknik şartname eksikliği olarak
özetlenebilirken, katılımcıların özellikleri açısından öncelikle yer tespitini yapan
ve projenin sahibi olan mal sahibinin deneyim ve yetersizliğine ek olarak
yüklenicinin, Borçlar Kanunu‟nun 357 maddesi hükmünce, köprü yerinin
isabetli olup olmadığını inceleyerek, inşaatın fenne uygun ve muntazam şekilde
icrasını tehlikeye koyacak bir halin varlığını tespit ederse, durumu derhal mal
sahibine bildirme sorumluluğunu yerine getirmedeki yetersizliği gösterilebilir.

7.

Müteahhidin inşaatı ayıplı yapması ve ayıplı devam edeceğinin anlaşılması
üzerine, iş sahibi müteahhidi temerrüde düşürerek akdi feshedebilir. Temerrüt,
sözlü yapılacak duyuru ile mümkün olup, şahitle de ispatı kabildir [41, s.422].
(Yg. 15. Hk. D. 11.4.1990 T. 1989/3936 – 1990/1735 S. Kararı): Davalı
yüklenici tarafından, yapım evresinde sözleşme gereklilikleri olan dikkat ve
itinanın gösterilmemesi, proje onaylarını yaptırmadan inşaata devam etmesi
nedeni ile yüklenici ve mal sahibi arasındaki güven duygusunun yok olması
kaçınılmaz olup uyuşmazlık sonucunda mal sahibinin lehine karar verilmiştir.
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8.

İnşaatın sözleşmeye ve fenni koşullara göre yapılmamasından doğan değer
farkından ve zarardan müteahhit sorumludur [41, s.422].

(Yg. 15. Hk. D.

15.12.1988 T. 1988/1660 – 4538 S. Kararı): Davacı yüklenicinin inşaatı
sözleşmeye uygun yapmamamsının bilirkişiler ile ispatı nedeni ile çıkan
uyuşmazlık sonucunda zarara uğrayan taraf olan mal sahibi lehine karar
verilmiştir.
4.2.1.3 Ücret Unsuru Ġle Ġlgili Yargıtay Kararları
İnşaat sözleşmelerini oluşturan unsurlardan üçüncüsü olan ücret başlığı altında,
sözleşmede yüklenici tarafından taahhüt edilen inşaatın bedelinin mal sahibi
tarafından karşılanması ele alınmaktadır.
İş sahibi adına bir bedel karşılığında yapılan inşaatlarda müteahhitçe yapılacak işin
bedeli sözleşmede kararlaştırılır. Sözleşmede yapılacak işin bedeli, kesin miktarı
gösterilerek veya iş kalemlerinin birim fiyatları belirtilmek sureti ile saptanır. Her iki
halde saptanan bu fiyatlar, sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça tarafları bağlar ve
Borçlar Kanunu‟nun 365/1. maddesi hükmünce müteahhit inşaatı kararlaştırılan bu
fiyatla yapmaya mecburdur [41, s.422].
Yapılan işin bedeli ile ilgili müteahhidin, mal sahibi ile yaşadığı uyuşmazlık ile ilgili
Yargıtay kararlarının özeti ve neden olma açısından yorumları aşağıda maddeler
halinde sunulmaktadır.
1.

Götürü bedelli sözleşmelerde, müteahhit, üstlenmiş olduğu işi ikmal etmez veya
ayıplı ifa ederse, iş sahibinin, eseri tamamlatma veya ayıplı ifayı düzeltmek için
sarf ettiği meblağı karalaştıran götürü bedelden düşme hakkı vardır [42, s.19].
(Yg. 15. Hk. D. 11.7.1988 T. 1987/4067 E., 1988/2629 K.) : Götürü pazarlık
edilen durumlarda yüklenici yapılacak şeyi karşılaştırılan bedelle yapmaya
mecbur olup, eserin tahmin edilen miktardan fazla emek ve masrafı gerektirmiş
olsa bile, yüklenici götürü bedelin arttırılmasını isteyemez. Bu durumda risklerin
ve sorumlulukların dağılımı bağlamında projeye uygun seçilmeyen sözleşme tipi
sonucunda çıkan uyuşmazlık sonucu, götürü bedelin tamamının davalıya
ödendiğinin tespiti sonrasında eksik iş bedelinin ödetilmesi gerekirken iş sahibi
yönünden oranlama yaparak hüküm kurulması yolunda verilen karar bu ilamda
bozulmuştur.
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2.

Götürü bedel ile yapılması kararlaştırılan inşaatı tamamlamayan müteahhidin
alacağı, yaptığı işin fiziki oranına göre hesaplanır [41, s.822]. (Yg. 15. Hk. D.
13.5.1992 T. 1991/6064 – 1992/2535 S. Kararı): Götürü bedele göre yapılan esas
sözleşmelerinde yüklenicinin alacağının Borçlar Kanunu 366. maddesine göre
değil, inşaatın gerçekleştirilen fiziki oranına göre belirlenmesi gerekmekte
olduğu belirtilen davada, davacı yüklenicinin lehine karar verilmiştir.

3.

Götürü bedelli olup, müteahhidin sözleşme ve projesine göre eksik bıraktığı işin
bedeli fiziki oranlama ile bulunur. Sözleşme dışı yapılan fazla işler ise, yapıldığı
tarihteki rayiç fiyatlara göre hesaplanır [41, s.827]. (Yg. 15. Hk. D. 21.5.1991 T.
1990/5766 – 1991/2653 S. Kararı): Sözleşme tipinden ve sözleşme idaresinin
yetersizliğinden meydana gelen uyuşmazlıkta, davacı taraf olan yüklenicinin
sözleşmedeki taahhüdünden daha fazla iş yaptığı iddiası nedeni ile tüm delillerin
toplanarak, yüklenicinin eksik bıraktığı işlerin belirlenmesi ile fiziki oranlama
ile götürü bedele uygulanması ve varsa fazla işler bedelinin işin yapıldığı
tarihteki piyasa rayiç bedellerine göre hesaplanarak bu toplamın, iş sahibi
tarafından yapılan ödemelerden düşülmesine karar verilmiştir.

4.

Sözleşmede kararlaştırılan sabit birim fiyat, işin götürü bedelle yapılması
anlamındadır (Borçlar Kanunu 365) [41, s.842]. (Yg. 15. Hk. D. 18.3.1991 T.
1991/623 – 1272 S. Kararı): Davacı olan yüklenici işi, sözleşmede yapılacak iş
için eser bedelinin kesin surette tespit edilmesi anlamına gelen sabit birim fiyat
üzerinden yapmak mecburiyetinde olup davada davacının KDV isteğinin reddine
kararı verilmiştir.

5.

Birim fiyat esasına göre yapılan sözleşmelerle ilgili kesin hesapta, yapılan işin
metrajları yönünden ara hakedişlerdeki miktarlar taraflar için bağlayıcı değildir.
Ancak ara hak edişlerde uygulanan ve usulünce itiraz edilmeyen diğer koşullar
(poz numarası, birim fiyat veya ceza gibi) kesin hesapta müteahhidi bağlayıcıdır
[41, s.843]. (Yg. 15. Hk. D. 8.6.1989 T. 1988/3530 – 1989/2725 S. Kararı):
Taraflar arasındaki uyuşmazlık kesin hesabın çıkarılmasından ve ayrıntılardan
kaynaklanmıştır.
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6.

Birim fiyat esasına göre yapılan işlerde, birim fiyatı gösterilmeyen iş kalemi
için, iyi niyet kuralları doğrultusunda yeni bir fiyat tespiti gerekmektedir [41,
s.844]. (Yg. 15. Hk. Gn. Kurulu 8.11.1967 T. 1966-T/57 – 511 S. Kararı)

7.

İnşaat sözleşmesinde bedelin kararlaştırılmamış olması veya bedelde uyuşmazlık
halinde, Borçlar Kanunu‟nun 366. maddesi uygulanır [41, s.862]. (Yg. 15. Hk.
D. 8.6.1984 T. 1984/1226 – 3060 S. Kararı): Taraflar arası yazılı bir inşaat
sözleşmesi olmamakla beraber davalı tarafından akdi ilişkinin varlığı ve
davacının işleri yaptığı kabul edilmiş fakat yapılan işin bedeli uyuşmazlık
kaynağıdır. Borçlar Kanunu‟nun 366. maddesi hükmü uyarınca, evvelce
kararlaştırılmamış veya takribi bir surette kararlaştırılmış olan bedel, yapılan
şeyin kıymetine ve müteahhidin masrafına göre tayin edilir. Bu davada da
mahkemece yapılacak keşfen ve bilirkişi aracılığı ile yüklenicinin yaptığı iş
miktarı ve yapıldıkları tarih itibari ile piyasa rayiç fiyatına göre değerinin
saptanması yönünde karar alınmıştır.

8.

Kamu kuruluşlarının inşaatlarını üstlene müteahhitlere fiyat farkı talep hakkı
tanıyan Hükümet Kararnamelerinin uygulanamayacağına ilişkin sözleşmeye
konulan hüküm bir hakkın kullanılmasından feragat olup, hukuken geçerlidir
[41, s.865]. (Yg. 15. Hk. Gn. Kurulu 27.3.1985 T. 1984/15–790–1985/260 S.
Kararı): Tafralar arasında mevcut sözleşmeye bağlı Özel Teknik Şartnamede “iş
bu ihale sabit birim fiyat esasına göredir. Hakemler Kurulu Kararı ile yapılan
birim fiyat artışları kararnamesi hiçbir şekilde uygulanamaz” hükmü yer
almaktadır. Bu hükmün tarafları bağlayıcı bir nitelik taşıdığı kuşkusuzdur fakat
akitlerin

yorumlanırken

kullanılan

deyimlerden

çok,

tarafların

gerçek

iradelerinin saptanması, amaca göre yorum ilkesinin bir gereğidir (Borçlar
Kanunu 18.madde).
9.

Sözleşme dışı yapılan işin bedeli vekaletsiz tasarruf hükümlerine göre, yapıldığı
tarihteki rayiç fiyatlar üzerinden hesaplanır [41, s.873].

(Yg. 15. Hk. D.

29.6.1992 T. 1992/675 – 3370 S. Kararı): Davacının yüklenici, davalının mal
sahibi olduğu davada, yüklenici tarafından

sözleşme dışı kullanıcı istekleri

doğrultusunda yapılan işlerin bedeli ile alacağına ticari faiz talebi uyuşmazlık
nedenidir. Mahkemede birisi hukukçu olmak üzere üç bilirkişiden oluşacak
kuruldan davadaki istek kalemleri ayrı ayrı değerlendirilerek gerekçeli ve
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Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, hasıl olacak sonuca uygun karar
velimesinin gerekliliğine karar verilmiştir.
10. İnşaatta kullanılacak malzemenin sözleşmede saptanan nitelikte olması gerekir.
Kullanılan malzemenin bu nitelikten açıkça üstün olduğu hallerde, müteahhit
fahiş sayılacak bedel farkını talep edebilir [41, s.873].

(Yg. 15. Hk. D.

27.5.1992 T. 1992/356 – 2845 S. Kararı): Davada, davacı olan yüklenici ile
davalı olan mal sahibi arsında teknik şartname eksikliği nedeni ile meydana
gelen uyuşmazlık sonucunda, niteliği belirtilmeyen malzemenin eserin diğer
bölümleri ile uyumlu olması ve bütünlülüğü bozmaması gerektiği kararı ile
mahkemece belirlenen ölçülerle değerlendirme yapılarak ve işin yapıldığı
tarihteki rayiçlere göre varsa sözleşme dışı işler tutarı hesaplattırılmak sureti ile
alınacak rapora uygun karar verilmesi uygun bulunmuştur.
11. Sözleşmedeki inşaata proje dışı yapılan fazla işin iş sahibine yararlı olması
halinde, yapıldığı tarihteki rayiç fiyatlarla bedeli müteahhide ödenmelidir [41,
s.876].

(Yg. 15. Hk. D. 17.4.1989 T. 1988/3459 – 1989/1963 S. Kararı):

Davada, projenin teknik çizimlerinden farklı olarak inşa edilen fazlalıktan davacı
iş sahibinin yararı olup olmadığının saptanarak, işin yapıldığı tarihteki piyasa
rayiç bedellerine göre fazlalığın parasal tutarı belirlenerek, yapılan iş bedeline
eklenmesinin gerekliliğine karar verilmiştir.
12. Sözleşme dışı yaptırılan işlerin bedeli vekaletsiz iş görme olarak hesaplanır [41,
s.880]. (Yg. 15. Hk. D. 12.2.1987 T. 1986/1841 – 1987/474 S. Kararı): Davada,
uyuşmazlık sözleşme dışı yapılan işlerden meydana gelmiştir. Her ne kadar
sözleşme dışı işlerin varlığı taraflarca kabul edilmiş ise de bunlar için ayrıca bir
sözleşme ve ihale yapılmamış olmasının bedellerinin ödenmesine engel
olmadığına, davacı olan yüklenicinin, zaruri ve faydalı bulunan bütün
masraflarının faizi ve müteahhit karı ile birlikte davacıya ödenmesine karar
verilmiştir.
13. Şarta bağlı olarak kurulan ve sözleşmedeki şartın doğmasından önce
müteahhidin yaptığı işin bedeli, daha sonra şart gerçekleşmese dahi, vekaletsiz
tasarruf hükümlerine göre hesaplanıp ödenmelidir [41, s.881]. (Yg. 15. Hk. D.
16.5.1985 T. 1984/3571 – 1985/1675 S. Kararı): Davadaki uyuşmazlık nedeni
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akdin uygulanmaya konulmasının belirli bir süreye ve tebligata bağlı
tutulmasıdır. Davalı olan mal sahibinin, davacı olan müteahhide sözleşmenin
yürürlüğe girdiğini yazılı olarak bildirmediği kanıtlanmış olup davalı tarafından
yapılan işin davlıya faydalı olup olmadığının saptanarak, davacının müstahak
olacağı alacak miktarı kadar avans teminat mektubunun iadesine karar
verilmiştir.
14. Sözleşmede ödeme süresi kararlaştırılmadığı hallerde inşaat bedeli teslim
sırasında ödenir. Ödeme savunmasının ispat külfeti iş sahibine aittir [41, s.890].
(Yg. 15. Hk. D. 28.3.1991 T. 1990/4180 – 1991/1579 S. Kararı): Davada,
sözleşme sorumluluklarını yerine getirdiğini davacı yüklenici ispat ederken,
davalı mal sahibinin bedeli ödediği yazılı bir kanıtla ispat edememiş olması ile
bu ispatın sorumluluğunun davalıya ait olduğuna karar verilmiştir.
15. Götürü bedeli bir işte, KDV götürü bedel içinde olup, iş sahibinden ayrıca
talepte bulunulamaz [41, s.904]. (Yg. 15. Hk. D. 6.6.1991 T. 1991/580 – 3002 S.
Kararı): Davada yüklenilen işin bedeli götürü bulunduğundan, KDV‟de bunun
içerisinde kaldığından dolayı, davacı yüklenicinin kararlaştırılan bedelden fazla
istemeyeceği kararı verilmiştir.
16. Sözleşmeden sonra çıkacak yeni vergilerin müteahhide ait olacağına dair hüküm
tarafları bağlayacaktır [41, s.905]. (Yg. 15. Hk. D. 29.4.1991 T.1990/4627 –
1991/2097 S. Kararı): Davada, davacı yüklenicinin sözleşm dokümanlarına
hakimiyetinin yetersizliğinden dolayı, sözleşmesindeki açık hüküm karşısında,
sonradan yürürlüğe giren KDV yasasına dayalı olarak davalıdan ödediği KDV‟yi
isteyemeyeceğine karar verilmiştir.
17. İşin gecikmesinde iş sahibinin ödemeyi zamanında yapmaması etken ise,
gecikmeden müteahhit sorumlu tutulamaz. Sözleşmede kararlaştırılan ceza, tacir
olan tarafın mahvına neden olacak düzeyde olmadıkça tenkis edilemez [41,
s.932]. (Yg. 15. Hk. D. 19.1.1989 T. 1988/3647 – 1989/106 S. Kararı): Davada,
davalı iş sahibinin davcı yükleniciye olan ödemelerini, 60 gün gecikmeyle yerine
getirdiği bilirkişi incelemesine ait rapordan anlaşılmıştır. Davacı yüklenicinin 79
günlük gecikmesinde, ödemelerden dolayı meydana gelen 60 günün davalının

105

sorumluluğunda olup,

geriye kalan 19 günlük gecikmede iş sahibinin bir

sorumluluğunun olmadığına karar verilmiştir.
4.2.2 Ġçtihatlardan Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Yukarıda seçilerek ele alınan Yargıtay kararları ülkemizde mal sahibi ve yüklenici
arasında meydana gelen çatışmaların nedenleri üzerine iyi bir kaynak oluştururken
ayrıca somut nedenlerin bu bölümde ele alınan alan araştırmalarından elde edilen
bulgular neticesindeki çatışma nedenleri ile beraber yorumlanması ile her davadaki
esas çatışma kaynaklarına ulaşmak mümkün olmaktadır.
Yargıtay kararlarına göre Tablo 4.11.‟de yüklenici ve mal sahibi arasındaki sözleşme
ile ilgili çatışma nedenleri, Tablo 4.12.‟de yüklenici ve mal sahibi arasındaki
tarafların borçları ile ilgili çatışma nedenleri, Tablo 4.13.‟de yüklenici ve mal sahibi
arasındaki yükleniciye ödenecek bedel ile ilgili çatışma nedenleri yer almaktadır.
Tablo 4.12: Sözleşme ile ilgili çatışma nedenleri
Sözleşme

Sözleşme dokümanlarındaki yetersizlik
Sözleşme tarafların birinin karşılıklı mutabakatı inkarı
Tarafların sözleşme dokümanlarına hakimiyetinin
yetersizliği
Taraflar arasındaki yanlış anlamalar
Sözleşmenin Oluşumu
Sözleşmenin Şekli
Sözleşmedeki Değişiklikler
Sözleşme Hükümlerinin
Yorumu

Sözleşme dışında kalan işlerin ek bir sözleşme ile
yapıldığına ilişkin kanıt yetersizliği
Sözleşme ilişkisi ile yapılan iş miktarı ve iş bedeline
ilişkin kanıt yetersizliği
Tarafların Sözleşmenin eki olan Bayındırlık İşleri
Genel Şartnamesi‟ndeki koşullara hakimiyetinin
yetersizliği
Standart tip sözleşme kullanımı
Yazılı Sözleşmenin tadili iddiasının yazılı kanıtla
ispatındaki yetersizlik
Taraflarca sözleşmenin farklı yorumlanması
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Tablo 4.12‟de ele alınan sözleşme başlığı altında, taraflar arasındaki sözleşmenin
oluşumu, şekli, sözleşmede sonradan yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin ispatı
ve en önemli çatışma kaynağından biri olarak da sözleşme hükümlerinin yorumuna
ilişkin çatışma nedenleri sıralanmaktadır.
Tablo 4.13: Mal sahibi ve yüklenicinin borçları ile ilgili çatışma nedenleri
ĠnĢaat
Yükleniciye gerekli talimatı zamanında vermeme
Sözleşmede araç ve gereçlerin mal sahibi tarafından
sağlanacağı kararlaştırılmış ise, bunları zamanında ve gereği
gibi temin ederek yükleniciye teslim etmemem
ilişkin sözleşmede arsa mal sahibine ait ise, söz konusu
arsanın ayıplardan arınmış (kamulaştırılmış, inşaat ruhsatı
alınmış, parsellenmiş v.s.) olarak yükleniciye teslim edilmesi
Yüklenicinin yasaya aykırı şekilde inşaat yapmaya zorlanması
Mal Sahibi

Mal sahibinin projedeki değişiklik talepleri

Borçları

İnşaata başlanılmamasında resmi mercilerdeki işlemlerin
neden olduğu durumlarda, gecikmeden tarafların sorumlu
tutulması
Mal sahibinin yapım evresine müdahalesinin fazla olması
Mal sahibinin, yapım evresinde proje ölçeğinin büyütülmesine
ilişkin isteği
Fazla yapılan iş nedeni ile yükleniciye ek süre verilmemesi
Fazla yapılan iş nedeni ile yükleniciye sözleşme dışı fazla iş
bedelinin tutarı
Yüklenicinin işe zamanında başlamaması
Yüklenicinin araç ve gereçler ile malzemeyi temin etmemesi
Yüklenicinin özen borcuna ve fenni koşullara uymamakta ısrar
etmesi

Yüklenici Borçları

Yüklenicinin inşaat yapacağı yeri yeterli düzeyde
incelememesi, varsa ayıbını iş sahibine ihbar etmemesi
Yüklenicinin inşaatı ayıplı yapması
Yüklenici tarafından inşaatın sözleşmeye ve fenni koşullara
göre yapılmaması
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Tablo 4.13‟te mal sahibinin ve yüklenicinin inşaat projesinin belirlenen süre, maliyet
ve kalitede tamamlanması için imzalanan sözleşmeye bağlı olarak edindikleri
borçları ve bu borçları yerine getirmek üzere sözleşmede belirlenen sorumluluk ve
risk dağılımlarının uygunluğu ve bu dağılımın taraflarca yerine getirilme ve bu
konuda

tarafların

yeterlilik

düzeyinin

kaynaklık

ettiği

çatışma

nedenleri

sıralanmaktadır.
Tablo 4.14‟te mal sahibinin başlıca borcu olan sözleşmede yüklenici tarafından
taahhüt edilen inşaatın bedelinin mal sahibi tarafından karşılanması ile ilgili
genellikle projeye uygun sözleşme tipinin seçilmemesinden kaynaklanan çatışma
nedenleri sıralanmaktadır.
Tablo 4.14: Ücret ile ilgili çatışma nedenleri
Ücret
Yükleniciye yapılacak ödemeler açısından projeye
uygun seçilmeyen sözleşme tipi
Yüklenici tarafından tamamlanmayan iş için
sözleşme tipine göre ödenmesi gereken miktar
İnşaat sözleşmesinde bedelin kararlaştırılmamış
olması
Mal Sahibinin Başlıca Borcu:
sözleşmede yüklenici
tarafından taahhüt edilen
inşaatın bedelinin mal sahibi
tarafından karşılanması

İş sahibinin ödemeyi zamanında yapmaması
Sözleşme dışı yapılan işin bedeli
İnşaatta kullanılacak malzemenin sözleşmede
saptanan nitelikte olmaması
Mal sahibi tarafından sözleşme dışı yükleniciye
yaptırılan işlerin bedeli
Sözleşmedeki inşaata proje dışı yapılan fazla işin iş
sahibine yararlı olması halinde yükleniciye
ödenecek bedel
Şarta bağlı olarak kurulan sözleşmede yüklenicinin
yaptığı işin bedeli
Sözleşmede ödeme süresi kararlaştırılmaması
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Tablolardaki nedenler davalara ait sebepler olmakla beraber bu nedenlerin esas
kaynakları, inşaat projelerinin kendine özgü karmaşık ve değişken yapısına karşın
sözleşmelerin bu yapıyı yansıtamamaları, mal sahibi tarafından sözleşme tipinin
projeye uygun seçilmemesi, sözleşme dokümanlarının yetersizliği, teknik çizim ve
teknik şartname hata ve eksiklikleri ile projenin yasal ve fiziksel çevrenin
özelliklerine duyarlılığının fazla olması gösterilebilir. Bu kaynaklara ek olarak
tarafların özellikleri de gösterilebilir ve hatta bu özellikler diğer kaynakların
varlığına sebep olabilirler.
Sözleşme taraflarının özelliklerine dayanan çatışma nedenlerinin en önemlileri
olarak, özellikle mal sahibinin projenin başlangıç evresinde hedeflerini iyi formüle
edemeyişi ve taraflar arasında iyi niyet ve güven düzeyinin düşüklüğü gösterilebilir.
Kişiler ile ilgili diğer çatışma nedenleri de taraflardan herhangi birinin veya her
ikisinin, sözleşme dokümanlarını inceleme düzeyinin ve bu dokümanların üzerindeki
hakimiyet düzeyinin yetersizliği, inşaat projelerinde deneyimsizliği veya yetersizliği
gösterilebilir.
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5. ĠNġAAT PROJELERĠNDE YÜKLENĠCĠ FĠRMA ĠLE MAL SAHĠBĠ
ARASINDA MEYDANA GELEN ÇATIġMALARIN NEDENLERĠNĠN VE
ÇATIġMA YÖNETĠMĠNDE BAġARI FAKTÖRLERĠNĠN
BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK ALAN ARAġTIRMASI

Bu bölümde, tez kapsamında yurtiçi inşaat projelerinde yüklenici firma ile mal
sahibi, yüklenici ile proje teslim sistemine sürece katılan tasarımcı ve danışman
arasındaki çatışma nedenlerinin ve meydana gelen çatışmaların yönetiminde etkili
olan başarı faktörlerinin belirlenmesi üzerine yapılmış olan alan araştırmasının
amaçları, yöntemi, bulguları ve sonuçları konu alınmaktadır.
Ele alınan bu konu çerçevesinde birinci adımda, araştırmanın amacı ve soruları
üzerinde durulacak, daha sonra yöntem ve süreç açıklanacaktır
İkinci adımda görüşülen inşaat firmalarının ve görüşülen kişilerin özellikleri
açıklanacaktır.
Üçüncü

adımda,

görüşülen

firmalarda

seçilen

yurtiçi

projenin

özellikleri

tanımlanacaktır.
Son aşamada ele alınan yurtiçi projede, yüklenici ve proje teslim sistemine göre
belirlenmiş diğer katılımcılar arasındaki çatışmaların nedenleri ve çatışma yönetim
sürecinin başarı faktörlerinin belirlenmesine yönelik bulgular incelenecektir.

5.1 Alan AraĢtırmasının Amaçları ve Soruları
Alan araştırması, ülkemizde yüklenici firma ile mal sahibi arasındaki çatışmaların
nedenlerini, ve bu süreçte çatışma yönetimindeki başarı faktörlerini belirleyerek,
tezin dördüncü bölümünde ele alınan alan araştırmalarındaki bulgular ile
karşılaştırarak, ülkemizde yurtiçi inşaat projelerinde hak talebi ile başlayarak
uyuşmazlık çözümüne kadar olan çatışma yönetim sürecinin daha başarılı olarak ele
alınmasında nelerin yapılabileceğinin saptamayı amaçlamaktadır.
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Bu ana amaç ile beraber proje türü, mal sahibi tipi, proje teslim sistemi ve sözleşme
tipinin yüklenici ve mal sahibi arasındaki çatışma süreci ile ilişkisi, meydana gelen
her bir çatışma nedeninin projenin sözleşmede belirtilen toplam süre ve firma
maliyetine % olarak etkisi, proje teslim sistem seçimine göre sürece dahil olan diğer
katılımcılar olan tasarımcı ve son olarak danışman ile yüklenici arasındaki çatışma
nedenlerinin ve projeye etkilerinin belirlenmesi yan amaçlar olarak belirlenmiştir.
Bu amaçlar kapsamında yüklenici firmalar ile görüşme yöntemi araştırma için uygun
metot olarak seçilmiş ve bu görüşmelerin temelini oluşturan bir soru formu
hazırlanmıştır.
Görüşme yöntemi kapsamındaki soru formunda, birinci adımda katılımcı firmalar,
görüşülen kişiler ve yurtiçi inşaat projesinin özellikleri ile ilgili sorular
kurgulanmıştır. Bu soruların bir kısmı daha önceden yapılmış benzer alan
araştırmalarından alınırken bazıları sadece bu alan araştırması için kurgulanmıştır.
Firmanın, görüşülen kişinin ve projenin özelliklerinin belirlenmesine yönelik genel
sorulardan sonra sorular, görüşmelerden saptanması beklenen çatışmaların
nedenlerinin ve çatışma yönetim sürecindeki başarı faktörlerinin belirlenmesi olmak
üzere iki bölümde toplanmıştır.
Bölüm 1‟de (Ek E) ele alınan, “Projede Katılımcılar Arası Meydana Gelmiş Olan
Çatışmaların Nedenleri ve Projeye Etkileri” başlıklı sorular proje özellikleri, mal
sahibi özellikleri, mal sahibi adına çalışan proje organizasyonu özellikleri, tasarımcı
özellikleri, yüklenici özellikleri, yüklenici ile mal sahibi ve diğer katılımcılar
arasındaki ilişkilerin özellikleri, sözleşme özellikleri, sözleşme idaresi özellikleri
olmak üzere sekiz ayrı başlık altında ele alınmaktadır. Her bir başlıkta, o başlığa ait
tez kapsamında literatürden ve alan araştırmalarından elde edilmiş potansiyel
faktörlerin yanı sıra ülkemiz için geçerli olabileceği öngörülerek bu alan araştırması
için kurgulanmış potansiyel çatışma faktörleri sıralanmıştır.
Bölüm 1‟deki “Proje Özellikleri” başlığı altında, projenin tasarımına ve yapımına ait
özellikler ile ilgili potansiyel çatışma nedenlerinin yanı sıra projenin tezin üçüncü
bölümünde ele alınan risklere ve hedef çevre özelliklerin duyarlılığı ile ilgili çatışma
nedenleri sorgulanmaktadır.
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Bölüm 1‟deki “Mal Sahibi Özellikleri” ve “Mal Sahibi Adına Çalışan Proje
Organizasyonu Özellikleri” başlıkları altında mal sahibi veya mal sahibinin proje
organizasyonu üyelerinin kişisel özelliklerinin ve deneyimlerinin yanı sıra görüşülen
kişi tarafından belirlenmiş yurtiçi projedeki mal sahibinin ve organizasyonunun
davranış

biçimleri

ile

ilgili

potansiyel

çatışma

nedenlerinin

geçerliliği

sorgulanmaktadır.
Bölüm 1‟deki “Tasarımcı Özellikleri” başlığı altında tasarım ekibinin kişisel
özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin yanında deneyim ve yeterlilikleri ile ilgili
nedenler sorgulanmaktadır.
Bölüm 1‟deki “Yüklenici Özellikleri” başlığı altında yüklenici firmanın deneyim ve
yeterlilik düzeyinin çatışma sürecindeki varlığı sorgulanırken görüşülen kişinin hem
firması hem de kendisi hakkında özeleştiri yapması istenmiştir.
Bölüm 1‟deki “Mal Sahibi, Tasarımcı ve Yüklenici Arasındaki İlişkilerin
Özellikleri” başlığı altında, bu katılımcılar arasında potansiyel çatışma nedeni olarak
görülen iletişim ve koordinasyon problemleri ile aralarındaki güven düzeyi ve
geçmişte beraber çalışmış olup olmamaları, belirlenen yurtiçi projede çatışma nedeni
olmaları bağlamında sorgulanmıştır.
Bölüm 1‟deki “Sözleşme Özellikleri” başlığı altında tezin 3. bölümünde ele alınan
literatür araştırması ve tezin 4. bölümünde ele alınan alan araştırmaların neticesinde
inşaat sektöründeki çatışma sürecinin en önemli kaynağı olarak görülen
sözleşmelerin,

yurtiçi

inşaat

projelerinde

katılımcılar

arasındaki

risk

ve

sorumlulukların dağıtılmasındaki yeterliliği ve içeriğini oluşturan anlaşma metninin,
genel şartname, özel şartname ve/veya idari şartname yeterliliği ile teknik şartname
ve teknik çizim yetersizliği ve hataları çatışma nedeni olarak görülme bağlamında
sorgulanmaktadır. Bu başlık altında yurtdışı inşaat projelerinde yapılan araştırmalar
sonucunda çatışma sürecinin kaynağı olarak görülen standart tip sözleşme kullanımı
ve standart tip sözleşmelerin sayısının hızla artışının, ülkemizdeki standart tip
sözleşmelerin kullanımı ve sayısı göz önünde bulundurulduğunda bu konudaki
sorulara ağırlık verilmemekte, sadece kullanılmasının bir çatışma nedeni olup
olmadığı sorgulanmaktadır.
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Bölüm 1‟deki “Sözleşme İdaresi Özellikleri” başlığı altında tezin 3. bölümünde
çatışma yönetiminin sözleşme idaresi altında incelendiği göz önünde bulundurularak
sözleşme

idaresinde

tasarımcının

görevlendirilmesindeki

etkiler,

sözleşme

idarecisinin rolü ve yetkileri, hak talebi yönetimindeki yeterliliği ve hukuki terim ve
bilgilere hakimiyetinin, çatışma sürecindeki etkileri sorgulanmaktadır.
Bölüm 1‟de, birinci aşamada katılımcılardan belirledikleri yurtiçi projeye bağlı
olarak bu potansiyel çatışma nedenleri ille ilgili düşünceleri kesinlikle çatışma
nedeni değildir ise “0” puan, seyrek olarak çatışma nedenidir ise “1” puan, sıklıkla
çatışma nedenidir ise “2” puan olmak üzere puanlamaları istenmiştir. Bu puanlama
sistemi ile elde edilecek bulgular ile ülkemizdeki yurtiçi inşaat projelerindeki çatışma
nedenlerinin ve karşılaşılma sıklığının belirlenmesi amaçlanırken, soru formunun
proje özellikleri ile ilgili genel bilgiler (EK D) bölümünde sorgulanan, proje türü,
mal sahibi tipi, sözleşme tipi, proje teslim sistem türünün çatışma süreci ile ilişkisini
sorgulamak yan amaç olarak belirlenmiştir.
İkinci aşamada katılımcılardan çatışma nedeni olarak tanımladıkları her bir faktörün,
tanımladıkları yurt içi projenin süresini ve firmanın başlangıç maliyetini arttırma %‟
sini ilgili sütunlara yazmaları istenmiştir. Bu aşama ile mal sahibi ve yüklenici
açısından projenin belirlenen süre ve maliyette tamamlanması hedefine ulaşılmasında
problem yaratacak çatışma nedenlerinin saptanmasının yanı sıra çatışma nedeni
olarak görüldüğü halde işbirlikçi müzakere yolu ile çözümlenerek katılımcılar arası
iyi ilişkiler kurulmasını sağlayan, süre ve maliyete dolaylı yoldan pozitif etkilere
sahip çatışma nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Son aşamada katılımcılardan her bölümde boş bırakılan satırlara kendi projelerinde
meydana gelmiş ve soru formundaki potansiyel çatışma nedenlerinde yer almayan
çatışma nedeni var ise eklemeleri istenmiştir. Bu aşama ile yurtiçi inşaat projelerinde,
yüklenici firma ile mal sahibi ve diğer katılımcılar arasında, bu tez kapsamında
incelenen alan araştırmaları ve literatür haricinde ülkemizin farklı koşullarına ve
kültürüne bağlı olarak farklı çatışma nedenleri var ise bunların tespit edilmesi
amaçlanmaktadır.
Bölüm 2‟de (Ek F) “Mal Sahibi ve Yüklenici Firma Arasında Çıkabilecek
Çatışmaların Yönetilmesindeki Başarı Faktörleri” başlığı altında çatışma yönetim
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sürecinde katılımcılar arasındaki ilişkilerin bu sürece etkileri, uyuşmalık çözümünde
üçüncü kişilerin devreye girmesinin ve bu süreçte proje evrelerinde tutulmuş
kayıtların niteliklerinin önemi ve yeterliliği, bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan çatışma
giderim yaklaşımlarının ülkemizde çatışma yönetiminin başarısındaki geçerliliği
sorgulanmaktadır.
Bu bölümde katılımcılardan, tez kapsamında incelenmiş olan literatür ve alan
araştırmaları neticesinde elde edilen ve soru formunda sıralanan çatışma
yönetimindeki başarı faktörleri ile ilgili cümleleri, kendi deneyim ve düşüncelerine
göre çatışma yönetim sürecinde etkili olmama, önemli olma ve çok önemli olma
bağlamında tamamlamaları istenmiştir.

5.2 Alan AraĢtırmasının Yöntemi ve Süreci
Alan araştırmasının yöntemi olarak yukarıda da belirtildiği gibi soru formu temelli
görüşme

yöntemi

seçilmiştir.

Bu

yöntemin

seçilmesinde

incelenen

alan

araştırmaların etkisi olduğu gibi konunun yazılı olmayan ilişkiler haricinde kişilerin
özelliklerini de kapsaması olarak görülmüş ve araştırma kümesi küçük olsa dahi
birebir görüşmelerden elde edilen verilerin geniş olacağı varsayılmıştır.
Alan araştırmasına, ilk aşamada www.tmb.org.tr internet sitesinden Türkiye
Müteahhitler Birliği‟ne üye 139 firmanın kendi internet sitelerine ulaşılması ile
başlanmıştır. Firmaların internet sitelerinin incelenmesinden sonra bu araştırma
kapsamına uygun yurtiçi inşaat projelerinde deneyimli 23 adet firma seçilmiştir. Bu
firmaların kendi internet sitelerinden elde edilen e-posta adresi, irtibat adresi ve
telefon bilgilerine ulaşılarak birinci aşamada görüşme talebi e-posta yolu ile
iletilmiştir. Bu aşama ile hiç geri dönüş yaşanmamış olmasını takiben telefon ile
irtibata geçilmiştir.
Telefon ile irtibata geçilen firmalardan 4 tanesinde ulaşılan yetkili bu alan
araştırmasına katılamayacaklarını, 6 tanesinde görüşülen yetkili soru formunu
elektronik posta ile talep ederek ilgili kişilere yönlendirdikten sonra görüşme talebini
değerlendireceklerini belirtmişler fakat bu firmalardan da firma prensiplerine
aykırılık, ilgili kişilerin ulaşılamaması gibi sebeplerden dolayı geri dönüş olmamıştır.
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Firmalardan 3 tanesinde ulaşılan firma yetkilisi öncelikle soru formunu elektronik
posta yolu ile görmek istemiş ve inceledikten sonra bu tip firma ve proje bilgilerinin
araştırmada kullanılmak üzere verilmesinin firma prensiplerine aykırı olarak
görüldüğünü fakat genel olarak soru formunu cevaplayabileceklerini bildirmişlerdir.
Bu kişilerle yapılan görüşmelerde, soru formu projeye bağlı olmadan yetkilinin kendi
deneyimlerine dayanarak, genel olarak yurtiçi inşaat projelerindeki çatışma nedenleri
ve çatışma yönetimindeki başarı faktörlerini sorgulamak üzere cevaplanmıştır.
Firmalardan 1 tanesinde görüşülen kişi, firmalarının deneyimleri ile çatışma
nedenlerinin projenin başlangıç evresinde bilindiğini ve bu tip problemler için
önlemlerin alındığını belirtirken, seçilmiş bir projeye bağlı olmadan sektördeki genel
çatışma

nedenleri

söylemişlerdir. Bu

ile

ilgili

olarak

soru

formunu

cevaplayabileceklerini

katılımcı ve proje bilgilerini vermek istemeyen yukarıda

belirtilen 3 katılımcının verdiği bilgiler projeye bağlı olmadan değerlendirilmiş ve
sektördeki çatışma nedenleri ile ilgili veri sağlamıştır.
Firmalardan 9 tanesi ile görüşülen katılımcılar, yüksek ve orta düzeyde çatışma
yaşanan proje tanımlamışlar ve soru formunu bu şekilde cevaplamışlardır.
Alan araştırması için belirlenen 23 firmadan, 13 tanesi ile görüşmenin yapılması ile
bu alan çalışmasına % 56‟lık bir katılım sağlanmıştır. Görüşülen her kişi, bu alan
araştırmasına yaklaşık olarak bir buçuk saat ile üç saat arasında bir zaman dilimi
ayırarak gerekli süreyi sağlamışlardır.
Genel olarak firmalar, çatışma ve çatışma yönetimi kavramlarını temel alan
araştırmaya katkıları için yargıya intikal eden projeye sahip olmaları gerektiğini
düşünerek,

proje

organizasyonlarında

çatışmanın

yaşanmadığını

belirterek

katılımlarının faydasız olduğu görüşlerini açıklarken, kavramların kısaca tanımı ve
araştırmanın amacı açıklandığı zaman görüşmeyi kabul etmişlerdir. Görüşmek için
randevu alınan firmalarda, öncelikle çalışmanın amacını ve içeriğini açıklayan ve
verilerin toplu bulgular halinde yüksek lisans tezinde kullanılacağı ile ilgili tez
danışmanım imzalı metin (EK A), görüşülen kişinin bilgisine sunulmuş daha sonra
soru formunun içeriği ve yanıtlama metodu açıklanmıştır. Soru formunun proje
hakkında genel bilgiler kısmının (EK D) cevaplandırılmasında, tanımlanacak proje
teslim sisteminin belirlenmesi için görüşülen kişiye üç proje teslim sisteminin
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şemaları (EK B) gösterilerek, proje teslim sisteminin belirlenmesinde meydana
gelebilecek bir yanlışlık olasılığı ortadan kaldırılmış ve doğru bilgi sağlanmıştır.
Görüşmeler sırasında yanıtlanan soru formunu temel alan bulgular Microsoft Excel
programı aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Oluşturulan tablolar ve
grafikler yardımı ile bu bulgular değerlendirilmiş, ülkemizde yurtiçi inşaat
projelerinde yüklenici firma ile mal sahibi, danışman ve tasarımcı arasında
çıkabilecek çatışma nedenleri ve çatışma yönetimindeki başarı faktörleri belirlenmiş
ve bulgular tezin 4. bölümünde ele alınan alan araştırmalarından ve içtihatlara dayalı
mahkeme kararlarından elde edilen bulgular ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

5.3 Alan AraĢtırmasının Bulguları
Bu bölümde, alan araştırmasının bulguları 6 alt bölüm halinde açıklanacaktır. Birinci
alt bölümde, firmada görüşme yapılan kişinin genel özellikleri ile ilgili, ikinci alt
bölümde katılımcı firmanın genel özellikleri ile ilgili, üçüncü alt bölümde seçilen
yurtiçi proje hakkında genel bilgileri ile ilgili, dördüncü alt bölümde yurtiçi inşaat
projelerinde yüklenici firma ile katılımcılar arası meydana gelmiş olan çatışma
nedenleri ve projeye etkileri ile ilgili bulgular yer almaktadır. Beşinci alt bölümde
dördüncü bölümde tek tek ele alınan ve görüşülen tüm kişilerden elde edilen
bulgular, birbirleri ile ve projenin genel özellikleri ile ilişkileri dikkate alınarak
değerlendirilecektir. Altıncı ve son alt bölümde ise mal sahibi ve yüklenici firma
arasında çıkabilecek çatışmaların yönetilmesindeki başarı faktörleri ile ilgili
bulgulara yer verilmiştir.
Soru formunun yardımı ile görüşmelerden elde edilen tüm bu bulgular grafiklerle
açıklanırken, soru formunda çatışma nedenlerinin (Ek E) ve çatışma yönetim
sürecindeki başarı faktörlerinin belirlenmesine yönelik sorgulandığı bölümler (Ek F),
ile ilgili görüşmelerden elde edilen ve soru formunda yer almayan bilgilerin katılımcı
tarafından paylaşılması ile farklı görüşlerin açıklamalarına da alt bölümlerde yer
verilmiş ve alan araştırmasından elde edilen sonuçların net olarak ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır.
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5.3.1 GörüĢülen KiĢilerin Genel Özellikleri ile Ġlgili Bulgular
Alan araştırmasının birinci kısmı görüşülen kişilerin özelliklerini konu almaktadır.
Görüşülen kişinin profili, soru formunun “Görüşülen Kişi ile İlgili Genel Bilgiler”
(EK C) bölümünde sorgulanmıştır. Bu profil, görüşülen kişilerin adı ve soyadı,
mesleği, kuruluştaki görev unvanı, eğitim durumu ve sektördeki iş tecrübesi
sorgulanarak çıkarılmıştır. Soru formunda sorgulanan görüşülen kişiye ait ad ve
soyadı bilgileri toplu bulgular içinde değerlendirilemeyecek olmasından dolayı
kullanılmayarak gizli tutulmuştur.
GörüĢülen KiĢilerin Meslekleri
Görüşülen kişilerin mesleklerini belirlemek üzere soru formundaki meslek bölümü,
tüm katılımcılar tarafından eksiksiz olarak cevaplandırılmıştır. Şekil 5.1‟deki
bulgulara göre, görüşülen 13 kişiden 5‟i mimar, 2‟si makine mühendisi ve 6‟sı inşaat
mühendisidir.

7

Katılımcı Sayısı

6
5
4
3
2
1
0
Mimar

Makine Mühendisi

ĠnĢaat Mühendisi

ġekil 5.1: Görüşülen kişilerin mesleklerine göre dağılımları
GörüĢülen KiĢilerin KuruluĢtaki Görev Unvanları
Görüşülen kişilerin kuruluştaki görev unvanlarını belirlemek üzere soru formundaki
bölüm, tüm katılımcılar tarafından eksiksiz olarak cevaplandırılmıştır. Şekil 5.2‟deki
bulgulara göre, görüşülen 13 kişiden 4‟ü genel müdür yardımcısı, 6‟sı proje müdürü,
1‟i teknik ofis müdürü, 1‟i kalite güvence ve örgütleme müdürü,1‟i de tasarım grubu
direktörüdür.
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ġekil 5.2: Görüşülen kişilerin kuruluştaki görev unvanlarına göre dağılımları
GörüĢülen KiĢilerin Eğitim Durumları
Görüşülen kişilerin eğitim durumlarını belirlemek üzere soru formundaki lisans,
yüksek lisans, doktora ve diğer olmak üzere dört seçenekli bölüm, tüm katılımcılar
tarafından eksiksiz olarak cevaplandırılmıştır. Şekil 5.3‟teki bulgulara göre,
görüşülen 13 kişiden 8‟i lisans eğitimi, 5‟i yüksek lisans eğitimi almıştır.
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ġekil 5.3: Görüşülen kişilerin eğitim durumlarına göre dağılımları
GörüĢülen KiĢilerin Sektördeki Deneyimleri
Görüşülen kişilerin sektördeki deneyimlerini belirlemek üzere, soru formundaki 0-5,
6-15, 16-25, 26 ve üstü olmak üzere dört seçenekli iş tecrübesi bölümü, tüm
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katılımcılar tarafından eksiksiz olarak cevaplandırılmıştır. Şekil 5.4‟teki bulgulara
göre, görüşülen 13 kişiden 4‟ü 6 yıl ile 15 yıl arasında, 3‟ü 16 yıl ile 25 yıl arasında
ve 6‟sı 26 yıl ve üstünde tecrübeye sahiptir.
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ġekil 5.4: Görüşülen kişilerin inşaat sektöründeki tecrübelerine göre dağılımı
5.3.2 GörüĢülen KiĢilerin ÇalıĢtıkları KuruluĢların Genel Özellikleri ile Ġlgili
Bulgular
Alan araştırmasının ikinci kısmı, görüşülen kişilerin çalıştıkları kuruluş ile ilgili
genel özelliklerini konu almaktadır. Kuruluşun profili, soru formunun “Kuruluş ile
İlgili Genel Bilgiler” (EK C) bölümünde sorgulanmıştır. Bu profil, kuruluşun unvanı
ve statüsü, kuruluş yılı, mevcut personel sayısı, kuruluşun bağlı olduğu üst kuruluş
ve kuruluşa bağlı olan yan kuruluşların varlığı, kuruluşun 2004 yılı cirosu ve tezin
esas amacına yönelik olarak belirlenen kuruluşun halen mevcut ve son beş yıldaki
yurtiçi şantiye sayısı sorgulanarak çıkarılmıştır. Soru formunda sorgulanan kuruluşun
unvanı ve statüsü bilgileri toplu bulgular içinde değerlendirilemeyecek olmasından
dolayı kullanılmayarak gizli tutulmuştur. Görüşülen tüm kişilerden, kuruluşun idari
ve teknik personel sayısı ve kuruluşun 2004 yılı cirosu sorularına kesin yanıtlar
alınamamasından dolayı bu veriler alan araştırması bulguları kapsamında
kullanılamamıştır.
Katılımcı KuruluĢların YaĢları
Görüşülen kişilerin çalıştığı kuruluşun yaşının belirlemek üzere soru formundaki
kuruluş yılı bölümü tüm katılımcılar tarafından cevaplandırıldığı gibi alan araştırması
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için irtibata geçilecek kuruluşların belirlenmesi sürecinde, kuruluşların kendi internet
sitelerinin incelenmesi sırasında elde edilen bilgiler ile de desteklenmiştir. Şekil
5.5‟te bu bilgilerden elde edilen bulgulara göre, katılımcı firmalar arasında 5‟inin,
41-50 yaş arasında olup en yaşlı, 2‟sinin, 5-10 yaş arasında olup en genç firmalar
olduğu tespit edilmiştir.
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ġekil 5.5: Katılımcı kuruluşların yaşlarına göre dağılımları
Katılımcı KuruluĢların Bağlı Olduğu Üst KuruluĢ ve KuruluĢa Bağlı Yan
KuruluĢların Varlığı
Görüşülen kişilerin çalıştığı kuruluşun bağlı olduğu bir üst kuruluşun ve kendisine
bağlı yan kuruluşların varlığını belirlemek üzere soru formundaki bölüm tüm
katılımcılar tarafından cevaplandırıldığı gibi alan araştırması için irtibata geçilecek
kuruluşların

belirlenmesi

sürecinde,

kuruluşların

kendi

internet

sitelerinin

incelenmesi sırasında elde edilen bilgiler ile de desteklenmiştir. Bu bilgilerden elde
edilen bulgulara göre, katılımcı firmaların 7 tanesinin bağlı olduğu bir üst kuruluşun
varlığı (Şekil 5.7), katılımcı firmalardan 7 tanesine bağlı yan kuruluşların varlığı
(Şekil 5.8) tespit edilmiştir.
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ġekil 5.6: Katılımcı kuruluşların bağlı olduğu bir üst kuruluşun varlığına göre
dağılımı
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ġekil 5.7: Katılımcı kuruluşlara bağlı olan yan kuruluşların varlığına göre dağılımı
Katılımcı KuruluĢların Yaptığı ĠĢlerin Türü
Katılımcı kuruluşların yüklenici olarak ağırlıklı yaptıkları işlerin türü çeşitlilik
göstermektedir. Tüm katılımcıların eksiksiz olarak cevapladığı soru formundaki bu
bölümden elde edilen bulgulara göre kuruluşlardan 5‟i belirgin bir tip üzerine
uzmanlaşmadıklarını, her türlü taahhüt işini yaptıklarını belirtirken, 1‟i sanayi
yapıları, 2‟si konut, 1‟i alışveriş merkezi ve ofis yapıları, 1‟i restorasyon ağırlıklı iş
yaptıklarını belirtmişlerdir.
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ġekil 5.8: Katılımcı kuruluşların yaptıkları işlerin türüne göre dağılımı
Katılımcı KuruluĢların son 5 yıl ve 2005 yılı Mevcut Yurtiçi ġantiye Sayısı
Katılımcı firmaların yurtiçi inşaat projelerinde deneyimlerini belirlemek üzere,
kuruluşun 2005 yılında ve son 5 yılda yurtiçi mevcut şantiye sayısı ile ilgili bilgilerin
bir kısmı görüşülen kişilerin soru formunda bu amaca yönelik bölüme verdiği
yanıtlardan elde edildiği gibi bir kısmı kuruluşların internet sitelerindeki bilgilerden
elde edilmiştir. Bu bilgiler neticesinde elde edilen bulgulara göre kuruluşların halen
mevcut yurtiçi şantiye sayısı , kuruluşların 7‟sinde 0 ile 3, 5‟inde 4 ile 7 ve sadece
1‟inde 8 ile 11 arasındadır (Şekil 5.9). Bu bulgulara ek olarak kuruluşların son 5
yılda yurtiçi şantiye sayıları, kuruluşların 6‟sında 0 ile 3 arasında, 4‟ünde 4 ile 7,

Firma Sayısı

1‟inde 8 ile 11, 1‟inde 16 ile 19 ve 1‟inde 20 ile 23 arasındadır (Şekil 5.10).
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ġekil 5.9: Katılımcı kuruluşların mevcut yurtiçi şantiye sayısına göre dağılımı
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ġekil 5.10: Katılımcı kuruluşların son 5 yıldaki yurtiçi şantiye sayısına göre dağılımı
Bu bulgulara ek olarak, görüşülen kişilerin verdiği bilgiler neticesinde ülkemizin
içinde bulunduğu ekonomik durumun bir yansıması olarak, yurtiçi inşaat projelerinin
sayısında 1999 yılından sonra önemli bir düşüşün yaşandığı belirtilmektedir.
5.3.3 Projenin Genel Bilgileri ile Ġlgili Bulgular
Alan araştırmasının üçüncü kısmı, görüşülen kişilerin kuruluşlarının yüklenici olarak
mal sahibi ve proje teslim sistemine göre diğer katılımcılar ile yüksek veya orta
düzeyde çatışma yaşanarak tamamladıkları bir projeyi seçerek, tanımladıkları proje
özelliklerini konu almaktadır. Görüşülen 13 kişiden 9 tanesinden sağlanan bu proje
özellikleri ile ilgili bilgiler, soru formunun “Proje Hakkında Genel Bilgiler” (EK D)
bölümü ile sorgulanarak elde edilmiştir. Soru formundan elde edilen proje adı verisi,
tez kapsamında toplu bulgular içerisinde tam adının gizli tutulması prensibi ile proje
türü olarak ele alınmıştır. Tablo 5.1 soru formuna göre elde edilen tüm proje
bilgilerini göstermektedir.
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Tablo 5.1: Çatışma nedenlerinin belirlenmesine yönelik alan araştırmasında ele alınan yurtiçi projelerin genel özellikleri
No:

1

Tür

Stratejik
Ortaklık

Standart
Tip
Sözleşme

Sözleşme
Tipi

Teslim Sistem
Türü

Sözleşme
İdarecisi

Süre
Artışı

Keşif
Artışı
(%)

Firmaya Maliyet
Artışı (%)

Yabancı
Kredi

Konsorsiyum

-

Götürü

Tasarım&Yapım

Mal Sahibi
Organizasyonu

-

0

5

Mal Sahibi Tipi Finansman

Petro Kimya Kamu Kuruluşu

2

Ofis

Ticaret Şirketi

Mal Sahibi

-

-

Götürü

Tasarım&Yapım

Danışman
Firma

-

4

-

3

Konut

Ticaret Şirketi

Mal Sahibi

-

-

Maliyet+Kar

Yapım&Yönetim

Mal Sahibi
Organizasyonu

-

25

-

4

Petro Kimya Kamu Kuruluşu

Yabancı
Kredi

Konsorsiyum

-

Götürü

Tasarım&Yapım

Mal Sahibi
Organizasyonu

-

-

10

5

Restorasyon Kamu Kuruluşu

Yabancı
Kredi

-

-

Yap-İşletDevret

Yapım&Yönetim

Mal Sahibi
Organizasyonu

-

55

55

6

Restorasyon Kamu Kuruluşu Mal Sahibi

-

-

Birim Fiyat

Tasarım&Yapım

Tasarımcı

4 ay

30

50

7

Konut

Gerçek Kişi

Öz Kaynak

-

-

Kat Karşılığı

Tasarım&Yapım

Mal Sahibi

-

-

-

8

Ofis

Gerçek Kişi

Mal Sahibi

-

-

Kat Karşılığı

Tasarım&Yapım

Mal Sahibi

-

-

-

9

Sanayi

Ticaret Şirketi

Mal Sahibi

-

-

Birim Fiyat

Yapım&Yönetim

Tasarımcı

2 ay

30

25
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Proje teslim sisteminin çatışma sürecindeki ilişkiler açısından öneminin kabul
edildiği bu tez kapsamında veri elde edilen ve Tablo 5.1.‟de tanımlanan 9 projeden
3‟ünün Yapım&Yönetim, 6‟sının Tasarım&Yapım teslim sistemi ile tamamlandıkları
görülmektedir. Bu sebeple alan araştırması kapsamında geleneksel teslim sistemi ile
tamamlanan bir projedeki katılımcı ilişkileri sorgulanamamıştır.
5.3.4 Projede Katılımcılar Arası Meydana GelmiĢ Olan ÇatıĢmaların
Nedenleri, Projenin Süre ve Maliyetine Etkileri Ġle Ġlgili Bulgular
Bu bölümde, alan araştırmasına katılan yüklenici firmalarda yurtiçi inşaat
projelerinde mal sahibi ve diğer katılımcılar (tasarımcı, danışman) ile aralarında
meydana gelen çatışmaların nedenlerinin neler olduğu ve projeye etkileri
araştırılmıştır.
Soru formunda Bölüm 1 (Ek E) kısmında yer alan proje özellikleri başlığı altında 11
adet, mal sahibi özellikleri başlığı altında 13 adet, mal sahibi adına çalışan proje
organizasyonu özellikleri başlığı altında 2 adet , tasarımcı özellikleri başlığı altında 2
adet, yüklenici özellikleri başlığı altında 3 adet, yüklenici ile mal sahibi ve diğer
katılımcılar arasındaki ilişkilerin özellikleri başlığı altında 10 adet, sözleşme
özellikleri başlığı altında 8 adet, sözleşme idaresi özellikleri başlığı altında 10 adet
olmak üzere sekiz ayrı başlık altında 59 adet potansiyel çatışma nedeni, yurtiçi inşaat
projelerinde yüklenici ile diğer katılımcılar arasındaki çatışma nedenlerinin,
karşılaşma sıklıklarının ve projenin süresine ve maliyetine % olarak etkisinin
belirlenmesinin sorgulanmasına yönelik hazırlanmıştır.
Görüşmeler sırasında bu 59 potansiyel çatışma nedeni tek tek sorgulanmış ve
genellikle görüşülen kişiyi yönlendirmekten kaçınılmış, sadece çatışma sürecindeki
kavram karmaşasından dolayı açıklama gerektiren durumlarda görüşülen kişiye, tez
kapsamında literatürden elde edilen bilgiler neticesinde açıklama yapılmıştır.
Soru formunu temel alan görüşmelerde, 9 kuruluştan proje temelli ve 4 kuruluştan
genel olarak tüm yurtiçi projeler olmak üzere iki farklı veri elde edilmiştir. Bu
şekilde elde edilen veriler neticesinde bulgular iki şekilde değerlendirilmiştir. Birinci
değerlendirme olarak, Bölüm 1‟de (Ek E) ayrı ayrı sekiz başlık altında saptanan
yurtiçi inşaat projelerinde, yüklenici firma ile mal sahibi arasındaki çatışma
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nedenlerinin belirlenmesi ve her bir nedenin, ait olduğu başlıktaki tüm nedenlere
göre karşılaşılma sıklık yüzdelerinin belirlenmesi için genel olan veriler de
kullanılmıştır. İkinci değerlendirme olarak, projelerin tanımlanan genel özelliklerine
göre meydana gelen çatışma nedenlerinin sıklıklarının karşılaştırılması için sadece
proje temelli verilerin kullanıldığı bulgular elde edilmiştir.
Soru formunda proje temelli olarak sorgulanan, çatışma nedenlerinin % olarak proje
süresine ve maliyetine etkisi ile ilgili veriler her proje için görüşülen kişiden kesin
olarak elde edilememiş, bu yüzden bu veriler toplu bulgular olarak kullanılamamış
fakat belirli projelerden elde edilen bu verilere proje temelli bulguların
açıklamalarına da yer verilmiştir.
Proje Özellikleri Ġle Ġlgili Potansiyel ÇatıĢma Nedenlerinden Elde Edilen
Bulguların Değerlendirilmesi
Görüşülen 13 kişiden alınan veriler neticesinde birinci adımda, proje temelli ve genel
olarak alınan tüm verilere göre, proje özelliklerinin çatışma nedeni olma ve sıklığı
açısından puan dağılımı Şekil 5.11‟de gösterilmektedir.
Bu dağılıma göre, yurtiçi inşaat projelerinde yüklenici ve MS arasında proje
özelliklerinden ulaşım koşullarının, bir katılımcının verdiği 1 puan ile en seyrek,
finansal çevreye duyarlılığın ise en sık karşılaşılan çatışma nedeni olduğu açıkça
görülmektedir. Şantiye koşullarını ve teknolojik çevreye duyarlılığı, seyrek olarak
görülen çatışma nedenidir olarak nitelendirebileceğimiz dağılımda, en sık görülen
ikinci çatışma nedeninin yasal çevreye duyarlılık olduğu görülmektedir. Diğer
özelliklerin yakın puan aldıkları dağılımda, bu özelliklerin mal sahibi ve yüklenici
açısından orta düzeyde çatışma nedeni olduğu görülmektedir. Görüşülen kişilerden
proje özellikleri başlığı altında farklı bir çatışma nedeni gösterilmemesi ile tez
kapsamında öngörülen proje özellikleri ile ilgili potansiyel çatışma nedenlerinin
yeterliliği vurgulanmıştır.
Bu bulgulara göre yüklenici ile MS arasında proje özelliklerinin çatışma nedeni olma
ve sıklığı açısından en yüksek görüldüğü proje 9 numaralı sanayi yapısı inşaatıdır.
Bu projeyi petro kimya yapısı inşaatı ile en yüksek ikinci puanı alarak 1 numaralı
proje takip etmektedir. Diğer projelerde yüklenici ve mal sahibi açısından birbirine
yakın puanları alarak seyrek ve orta düzeyde çatışmaların yaşandığını görülmektedir.
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Toplam Puan
0

2

4

6

8

1.Proje tasarımının karmaĢıklık düzeyininin
yüksek olması

7

2.Yapımın karmaĢıklık düzeyinin yüksek
olması

7

3.ĠnĢa edilebilirlik

12

14

6

4.Proje ölçeğinin büyük olması

7

5.Teçhizet ve Malzeme Elde Etme
açısından proje lokasyonu

7

6.Projenin yasal çevrenin özelliklerine
duyarlılığının fazla olması

11

7.Projenin teknolojik çevrenin özelliklerine
duyarlılığının fazla olması

3

8.Projenin finanssal çevrenin özelliklerine
duyarlılığının fazla olması

12

9.Hava KoĢulları

6

10.ġantiye KoĢulları
11.UlaĢım KoĢulları

10

3

1

ġekil 5.11: Proje özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin sıklığının dağılımı
Tablo 5.1‟deki projeleri temel alan proje özelliklerinin katılımcılar arası çatışma
nedeni olma ve sıklığı açısından dağılımı Şekil 5.12‟de gösterilmektedir. Özellikle,
mal sahibinin kamu kuruluşu olduğu 5 numaralı restorasyon projesinde her ne kadar
proje özellikleri ile ilgili mal sahibi ve tasarımcı ile orta düzeyde çatışma yaşandığı
görülse dahi görüşmelerden elde edilen veriler neticesinde projenin tarihi eser niteliği
taşımasından dolayı, yasal çevre özelliklerine duyarlığının fazla olması ve proje
ölçeğinin büyük olması ile ilgili katılımcılar arası risk ve sorumlulukların yapım
öncesi evrede tam olarak belirlenmemesi nedeni ile yaşanan çatışmalar, projenin
süresine ve firmanın maliyetine yaklaşık olarak %100‟lük bir artış olarak yansımıştır.
Aynı şekilde mal sahibinin kamu kuruluşu olduğu 6 numaralı restorasyon projesinin
yasal ve finansal çevre özelliklerine duyarlılığın fazla olması nedeni ile projenin
süresine yaklaşık %75‟lik, kuruluşa olan maliyetine ise % 15‟lik bir artış olarak
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yansımıştır. Bu bulgular sonucunda ülkemizdeki yurtiçi projelerde özellikle tarihi
eser niteliği taşıyan büyük ölçekli dönüşüm projelerinde, MS tarafından finansman
kaynağının, teslim sistem türünün ve sözleşme tipinin uygun seçilmesi ile bu çatışma
nedenlerinin yıkıcı sonuçlarının projenin başlangıç evresinde azaltılabileceği
sonucuna varılmaktadır.
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ġekil 5.12: Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre proje özellikleri
ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
Mal sahibi ve yüklenici açısından proje özelliklerine göre çatışma nedenleri ile ilgili
alan araştırmasının proje türünün heterojen dağılımı nedeni ile elde edilen bulgular
ile proje türü ile çatışma nedenleri arasında bir genelleme yapılamamaktadır fakat
görüşülen kişilerin çoğunlukla bu proje özelliklerinin yasal ve finansal çevreye
duyarlılık daha belirsiz olmak üzere, soru formunda tanımlanan diğer potansiyel
çatışma nedenlerinin projenin başlangıç evresinde iyi tanımlandığını ve bu
sebeplerden meydana gelen çatışmaların da işbirliği yaklaşımı ile müzakere yöntemi
ile süreç içerisinde maliyete ve süreye etkisi olmadan çözümlendiğini belirtmeleri
proje özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin yurtiçi inşaat projelerinde çatışma
sürecindeki yerini belirlemektedir.
Şekil 5.12‟den elde edilen bulgular neticesinde proje özelliklerinin çatışma nedeni
olma ve sıklığı açısından, yüklenici ve tasarımcı ilişkileri üzerinde duran ikinci
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değerlendirmede, proje teslim sisteminin Tasarım&Yapım olarak tanımlandığı
1,2,4,6,7,8 numaralı altı projede, yüklenici ile tasarımcı arasında hiçbir çatışma
nedeni olmadığı açıkça görülmektedir. Bu bulgu, proje ile ilgili görüşülen kişilerin
ortak görüşü olan, Tasarım&Yapım teslim sistemi ile aynı firmada görev alan
kişilerin beraber çalışması, birbirlerinin eksikliklerini gidermesi ve meydana gelen
çatışmaların firma içerisinde projenin başarısı için işbirliği içerisinde çözümlenmesi
ile gerçek bir takım çalışmasının yansımaları ile fonksiyonel çatışmaların yaşanarak,
bunun projenin süre ve maliyetine negatif değil pozitif etkileri olduğunu belirtmeleri
ile desteklenmektedir. Bu görüşmelerden bu konu ile elde edilen diğer bir bulgu ise
özellikle daha yaşlı kuruluşlarda görev yapan kişiler ile yapılan görüşmelerde,
kişilerin kendi kuruluşları ile ilgili öz eleştiri yaparak çatışmaların, tasarım veya
yapım grubunun eksiklik veya hatalarından meydana gelebileceğini fakat bunun
çözüm sürecine her iki tarafın da katılımı ile performansı pozitif etkileyeceğini tespit
etmeleridir.
Şekil 5.12‟deki bulgular neticesinde proje özelliklerinin çatışma nedeni olma ve
sıklığı açısında değerlendirilecek üçüncü ilişki yüklenici ve danışman arasındaki
çatışma sürecidir. Danışman firmanın varlığının bulunduğu 1,2 ve 6 numaralı
projeler arasında proje özellikleri ile ilgili çatışmalar en sık 1 numaralı petro kimya
yapısı inşaatı sürecinde yaşanmış olup 2 numaralı ofis yapısı projesinde danışman ile
proje özelliklerinin bir çatışma nedeni olmadığı görülmektedir. Bu ilişki üzerine de
proje tipinin heterojen dağılımı ve danışman firmanın var olduğu proje kümesinin
küçüklüğü nedeni ile kesin sonuçlar elde edilememiş fakat genel olarak görüşülen
kişilerden elde edilen sözlü verilere göre, yurtiçi projelerde yüklenici ile danışman
arasındaki ilişkilerin genellikle rekabet ve baskın temelli bir yapıya sahip olmasından
dolayı çatışmaların yaşandığı sonucuna varılmıştır.
Mal Sahibi Özellikleri Ġle Ġlgili Potansiyel ÇatıĢma Nedenlerinden Elde Edilen
Bulguların Değerlendirilmesi
Görüşülen 13 kişiden alınan veriler neticesinde birinci adımda, proje temelli ve genel
olarak alınan tüm verilere göre, mal sahibi özelliklerinin çatışma nedeni olma ve
sıklığı açısından puan dağılımı Şekil 5.13‟te gösterilmektedir.
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Bu dağılıma göre, yurtiçi inşaat projelerinde yüklenici ve MS arasında, MS
özellikleri ile ilgili potansiyel çatışma nedenlerinden en düşük puanı alan “mal
sahibinin yapım sürecine doğrudan müdahalesinin düşük olması” nedeni en seyrek,
en yüksek puanı alan “mal sahibinin yapım evresinde projede değişiklik istekleri” en
sık karşılaşılan çatışma nedeni olarak görülmektedir.

Toplam Puan
0

2

4

1.Mal sahibinin inĢaat projelerinde deneyimli
olması

6

8

10

12

16

18

4

2.Mal sahibinin inĢaat projelerinde deneyimli
olmaması

10

3.Mal sahibinin eğitim düzeyinin düĢük olması

5

4.Mal sahibinin eğitim düzeyinin yüksek olması

3

5.Mal sahibinin Ģantiye alanına uzak olması

5

6.Mal sahibinin Ģantiye alanına yakın olması

7

7.Mal sahibinin geçmiĢ projelerdeki baĢarısının
düĢük olması

3

8.Mal sahibinin geçmiĢ projelerdeki baĢarısının
yüksek olması

6

9.Mal sahibi tarafından proje ile ilgili istek ve
hedeflerin doğru formüle edilmeyiĢi

14

10.Mal sahibinin proje tasarım dokümanlarına
hakimiyet düzeyinin düĢüklüğü

6

11.Mal sahibinin yapım evresinde proje
değiĢiklik istekleri

17

12.Mal sahibinin yapım sürecine doğrudan
müdehalesinin yüksek olması
13.Mal sahibinin yapım sürecine doğrudan
müdehalesinin düĢük olması

14

11

2

ġekil 5.13: Mal sahibi özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin sıklığının dağılımı
Mal sahibinin eğitim düzeyinin yüksek olması ve geçmiş projelerdeki başarısının
düşük olması nedenlerini seyrek olarak nitelendirebileceğimiz dağılımda, en sık
görülen ikinci çatışma nedeninin mal sahibi tarafından proje ilgi ve isteklerinin doğru
formüle edilemeyişinin olduğu görülmektedir. Görüşülen kişilerden çoğunluğu mal
sahibinin eğitim düzeyinin, inşaat projelerinde deneyiminin ve geçmiş başarılarının
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yüksek olmasının fonksiyonel çatışma nedeni olduğunu ve projenin başarısında
pozitif etkileri olduğu gibi yüklenici firmanın gelişmesine de katkısı olduğunu
vurgulamışlardır.
Görüşülen kişilerden mal sahibi özellikleri başlığı altına farklı bir çatışma nedeni
gösterilmemesi ile tez kapsamında öngörülen mal sahibi özellikleri ile ilgili
potansiyel çatışma nedenlerinin yeterliliği vurgulanmıştır.
Tablo 5.1‟deki projeleri temel alan

mal sahibi özelliklerinin katılımcılar arası

çatışma nedeni olma ve sıklığı açısından dağılımı Şekil 5.14‟de gösterilmektedir.
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ġekil 5.14: Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre mal sahibi
özellikleri ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
Şekil 5.14‟deki bulgulara göre yüklenici ile MS arasında MS özelliklerinin çatışma
nedeni olma ve sıklığı açısından en yüksek görüldüğü proje 9 numaralı mal sahibinin
ticaret şirketi olduğu sanayi yapısı inşaatıdır. 7 ve 8 numaralı, mal sahibinin gerçek
kişi olduğu konut ve ofis projeleri aynı puanı alarak ikinci sırayı alırken, mal
sahibinin ticaret şirketi olduğu 2 numaralı ofis inşaatı en düşük puanı alarak mal
sahibi özellikleri ile ilgili en seyrek çatışma yaşayan proje niteliğine sahiptir. Diğer
projelerde yüklenici ve mal sahibi açısından birbirine yakın puanları alarak seyrek ve
düzeyde çatışmaların yaşandığını görülmektedir.
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Şekil 5.14‟deki bulgulara göre mal sahibinin özellikleri ile ilgili yüklenici firmanın
tasarımcı ile yaşadığı çatışmalara etkisinin, tasarım&yapım teslim sistemi ile
gerçekleştirilen projelerde hiç görülmediği ortaya çıkarken, sadece yapım&yönetim
teslim siteminin kullanıldığı 3 numaralı projede mal sahibinin yapım evresinde proje
değişiklik isteklerinden dolayı seyrek olarak çatışmaların yaşandığı belirtilmiştir.
Yüklenicinin danışman firma ile yaşadığı çatışma nedenleri ile ilgili veri alınan 3
projeden, sadece 6 numaralı, mal sahibi kamu kuruluşu olan restorasyon projesinde,
mal sahibinin tasarım dokümanlarına hakimiyet düzeyinin düşüklüğü ve yapım
evresindeki proje değişiklik istekleri ile ilgili olarak danışman ile çatışmalar
yaşandığı belirtilmiştir.
Mal Sahibi Adına ÇalıĢan Proje Organizasyonu Özellikleri Ġle Ġlgili Potansiyel
ÇatıĢma Nedenlerinden Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Görüşülen 13 kişinin 10 tanesinden mal sahibi organizasyonu ile ilgili alınan veriler
neticesinde birinci adımda, proje temelli ve genel olarak alınan tüm verilere göre,
mal sahibi özelliklerinin çatışma nedeni olma ve sıklığı açısından puan dağılımı
Şekil 5.15‟te gösterilmektedir.

Toplam Puan
0 1

2 3 4

5 6 7 8

1.Mal sahibi adına çalıĢan proje
organizasyonun deneyim ve yeterlilik
düzeyinin düĢük olması

2.Mal sahibi adına çalıĢan proje
organizasyonun uyuĢmazlıkları
engelleme ve giderme konusunda
doğrudan kiĢisel dürtülere sahip
olmaması

9 10

9

8

ġekil 5.15: Mal sahibi organizasyonu özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin
sıklığının dağılımı
Şekil 5.15‟teki dağılımdan da görüldüğü üzere, yurtiçi inşaat projelerinde yüklenici
ve MS arasında, MS organizasyonu özellikleri ile ilgili potansiyel çatışma nedenleri
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ile ilgili bulgular birbirine çok yakın olmakla beraber sık olarak meydana gelen
çatışma nedenleridir.
Tablo 5.1‟deki projelerden 1,4,5,6,7,9 numaralı altı projeyi temel alan mal sahibi
organizasyonu özelliklerinin katılımcılar arası çatışma nedeni olma ve sıklığı
açısından dağılımı Şekil 5.16‟da gösterilmektedir.
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ġekil 5.16:Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre mal sahibi
organizasyonu özellikleri ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
Şekil 5.16‟da görüldüğü üzere mal sahibi adına çalışan proje organizasyonu ile ilgili
olarak sadece yüklenici ve mal sahibi arasında 7 ve 9 numaralı projelerde, soru
formundaki her iki potansiyel çatışma nedeninin seyrek olarak çatışma nedeni olduğu
belirtilmek sureti ile bu başlık altındaki potansiyel iki çatışma nedeninin hiç veya
seyrek olarak çatışma nedeni olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu bulgulara ek olarak, görüşmelerden elde edilen veriler neticesinde, mal sahibi
adına çalışan proje organizasyonu ile ilgili soru formunda tanımlanan potansiyel
çatışma nedenlerine ek olarak ülkemizde, yurt içi inşaat projelerinde, mal sahibi
organizasyonunun kamu kuruluşu olduğu durumlarda, özellikle maliyet artışı kararını
verecek organizasyonun geniş olmasından dolayı kararın onaylanmasında görev
alacak kişilerin çektiği zorluklar çatışma nedeni olarak tanımlanmıştır.

133

Tasarımcı Özellikleri Ġle Ġlgili Potansiyel ÇatıĢma Nedenlerinden Elde Edilen
Bulguların Değerlendirilmesi
Görüşülen 13 kişiden tasarımcı özellikleri ile ilgili alınan veriler neticesinde birinci
adımda, proje temelli ve genel olarak alınan tüm verilere göre, tasarımcı
özelliklerinin çatışma nedeni olma ve sıklığı açısından puan dağılımı Şekil 5.17‟de
gösterilmektedir. Bu dağılıma göre, tasarım ekibinin deneyim ve yeterlilik
düzeyindeki düşüklük sık olarak karşılaşılan çatışma nedeni olarak görülmektedir.

Toplam Puan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

1.Tasarım ekibinin deneyim ve
yeterlilik düzeyindeki düĢüklük

2.Tasarımcının, mal sahibi ve
yüklenici arası iletiĢimde kiĢisel
yetenekleri

11

5

ġekil 5.17: Tasarımcı özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin sıklığının dağılımı
Tablo 5.1‟deki projeleri temel alan tasarımcı özelliklerinin katılımcılar arası çatışma
nedeni olma ve sıklığı açısından dağılımı Şekil 5.18‟de gösterilmektedir. Bu
dağılıma göre tasarımcı özelliklerinin, Tasarım&Yapım ve Yapım&Yönetim teslim
sistemleri ile gerçekleştirilmiş 9 projeden alınan verilerle, mal sahibi ile yüklenici,
yüklenici ile tasarımcı arasında hiç veya seyrek olarak çatışma nedeni olduğu ortaya
çıkmaktadır. Bu projelerin 3‟ünden alınan veriler neticesinde de tasarımcı
özelliklerinin yüklenici ile danışman arasında çıkabilecek çatışmalara hiç neden
olmadığı görülmektedir. Genel olarak, proje özellikleri ile ilgili bulguların
değerlendirildiği bölümde de değinildiği gibi, özellikle Tasarım&Yapım teslim
sistemi ile gerçekleştirilen projelerde tasarım ekibinin deneyim ve yeterlilik
düzeyinde düşüklüğün genel olarak kuruluş içinde bir takım çalışması ile
çatışmaların işbirlikçi müzakereler ile çözümlenmesi ile giderildiği yapılan
görüşmelerden alınan veriler ile belirlenmiştir. Bu nedenle alan araştırmasında
tasarımcı özelliklerinden kaynaklanan çatışma nedenlerinin hiç veya seyrek olarak
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meydana geldiği bulgusu incelenen projelerin % 67‟sinin Tasarım&Yapım teslim
sistemi ile gerçekleştirilmiş olmasına dayanmaktadır.
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ġekil 5.18: Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre tasarımcı
özellikleri ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
Yüklenici Özellikleri Ġle Ġlgili Potansiyel ÇatıĢma Nedenlerinden Elde Edilen
Bulguların Değerlendirilmesi
Alan araştırması kapsamındaki soru formunda yer alan yüklenici firma özelliklerinin
kaynaklık ettiği potansiyel çatışma nedenlerinin puanlanması konusunda görüşülen
kişilerin firmaları ve kendileri ile ilgili özeleştiri yapmalarının sağlanması
amaçlanmıştır. Görüşülen 13 kişi ile de genel ve proje temelli olmak üzere bu
nedenler eksiksiz olarak sorgulanmıştır. Görüşülen kişilerin çoğunluğunun gerek
kendi

deneyimlerinin

gerekse

kuruluşlarının

deneyimlerinin

ve

yeterlilik

düzeylerinin yüksek olduğu görüşülen kişi ve firma bilgileri ile ilgili bulgulardan
açıkça görülmektedir. Bu verilere dayalı olarak Şekil 5.19‟ da yüklenici
özelliklerinden kaynaklanan MS ve yüklenici arasındaki çatışma nedenlerinden en
yüksek puanlı olan firmanın mal sahibi organizasyonu ile birebir etkileşimde olan
çalışanlarının

kişisel

yetenekleri

olarak

seyrek

çatışma

nedenidir

olarak

nitelendirilebilir. Diğer özellikler aynı puana sahip olup hiç veya seyrek olarak
çatışma nedenidir.
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Toplam Puan
0

1

2

3

4

5

1.Yüklenici olarak firmanızın mal sahibi
organizasyonu ile birebir etkileĢimde olan
çalıĢanların kiĢisel yetenekleri

6

7

6

2.Yüklenici olarak firmanızın deneyim ve
yeterlilik düzeyinin düĢük olması

3

3.Yüklenici olarak firmanızın geçmiĢ
deneyimlerinin baĢarı derecesinin düĢüklüğü

3

ġekil 5.19: Yüklenici özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin sıklığının dağılımı
Tablo 5.1‟deki projeleri temel alan tasarımcı özelliklerinin katılımcılar arası çatışma
nedeni olma ve sıklığı açısından dağılımı Şekil 5.20‟de gösterilmektedir.
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ġekil 5.20: Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre yüklenici
özellikleri ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
Bu dağılıma göre yüklenici özelliklerinden kaynaklı olarak çatışma nedenlerinin en
sık görüldüğü inşaat projesi 9 numaralı proje olup, görüşmelerden elde edilen veriler
neticesinde tamamlanan proje ile ilgili yüklenici firmanın deneyiminin az olmasından
ve mal sahibi ile ilişkide olan yetkililerin deneyim ve kişisel yetersizliğinden
kaynaklanan çatışmaların projenin maliyetine %15‟lik bir artış getirmiştir.
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Mal Sahibi, Tasarımcı ve Yüklenici Arasındaki ĠliĢkilerin Özellikleri Ġle Ġlgili
Potansiyel ÇatıĢma Nedenlerinden Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Görüşülen 13 kişiden alınan veriler neticesinde birinci adımda, proje temelli ve genel
olarak alınan tüm verilere göre, Mal Sahibi, Tasarımcı ve Yüklenici Arasındaki
İlişkilerin özelliklerinin çatışma nedeni olma ve sıklığı açısından puan dağılımı Şekil
5.21‟de gösterilmektedir.

Toplam Puan
0

2

4

6

8

10

12

1.Proje teslim sistemine göre yapım evresi
öncesinde girdileri paylaĢan katılımcıların kalite
düzeyi

13

2.Tasarımcının, katılımcılar arası iletiĢimde kiĢisel
yetenekleri

6

3.Resmi bir takım çalıĢmasının projenin baĢlangıç
evresinde gündeme gelmemiĢ olması

11

4.Katılımcılar arasındaki iletiĢim ve koordinasyon
problemleri

12

5.Mal sahibi ve yüklenici arasındaki güven
düzeyindeki düĢüklük

8

6.Mal sahibi ve yüklenicinin geçmiĢte birlikte
çalıĢmamıĢ olmaları

5

7.Mal sahibi ve yüklenici arasındaki yanlıĢ
anlamalar

8.Yüklenici ve tasarımcının geçmiĢte birlikte
çalıĢmamıĢ olmaları

9.Yüklenici ve tasarımcı arasındaki güven
düzeyindeki düĢüklük

10.Yüklenici ve tasarımcı arasındaki yanlıĢ
anlamalar

14

11

3

5

8

ġekil 5.21: Katılımcılar arası ilişkilerin özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin
sıklığının dağılımı
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Şekil 5.21‟deki dağılıma göre, yurtiçi inşaat projelerinde yüklenici ve MS arasında
iletişim özelliklerinden, yüklenici ve tasarımcının geçmişte birlikte çalışmamış
olmaları en seyrek, proje teslim sistemine göre yapım evresi öncesinde girdileri
paylaşan katılımcıların kalite düzeyinin düşük olmasının ise en sık karşılaşılan
çatışma nedeni olduğu açıkça görülmektedir. En sık olarak nitelendirilen bu
özellikten sonra, puan sırasına göre, katılımcılar arasındaki iletişim ve koordinasyon
problemleri, resmi bir takım çalışmasının başlangıç evresinde gündeme gelmemiş
olması nedeni ile aynı puana sahip mal sahibi ve yüklenici arasındaki yanlış
anlamalar sık olarak meydana gelen çatışma nedenleridir. Mal sahibi ve yüklenici
arasındaki güven düzeyindeki düşüklük ve yüklenici ve tasarımcı arasındaki yanlış
anlamalar aynı puanı alarak orta düzeyde kaynaklanan çatışma nedenleri iken diğer
potansiyel çatışma nedenlerinin, katılımcılar tarafından seyrek olarak çatışma nedeni
olarak nitelendirildiği görülmektedir.
Tablo 5.1‟deki projeleri temel alan Mal Sahibi, Tasarımcı ve Yüklenici Arasındaki
İlişkilerin özelliklerinin katılımcılar arası çatışma nedeni olma ve sıklığı açısından
dağılımı Şekil 5.22‟de gösterilmektedir.
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Proje No.
YÜKLENĠCĠ-M.S.

YÜKLENĠCĠ-TASARIMCI

YÜKLENĠCĠ-DANIġMAN

ġekil 5.22: Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre ilişkilerin
özellikleri ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
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Şekil 5.22‟deki bulgulara göre yüklenici ile MS arasında katılımcılar arası ilişkilerin
özelliklerinin çatışma nedeni olma ve sıklığı açısından en yüksek görüldüğü proje 9
numaralı mal sahibinin ticaret şirketi olduğu ve Yapım&Yönetim teslim sistemi
kullanılan sanayi yapısı projesidir. Yapım&Yönetim teslim sistemi ile elde edilen ve
büyük ölçekli restorasyon projesi olan 5 numaralı projede, Şekil 5.22‟de de
görüldüğü üzere katılımcılar arası ilişkilerin özellikleri hem mal sahibi hem de
tasarımcı ile firma arasında aynı sıklıkta çatışma nedeni olarak gösterilmiştir.
Görüşülen kişiden alınan veriler neticesinde, yüklenicinin hem mal sahibi hem de
tasarımcı ile

arasındaki çatışma sürecinin, projenin maliyetine yaklaşık %25,

süresine de yaklaşık %20 gibi bir yansıması olduğu belirtilmiştir. Bu projede mal
sahibi ve yüklenici arasında, resmi bir takım çalışmasının olmaması ve katılımcılar
arasındaki iletişim ve koordinasyon problemleri ile yüklenici ile tasarımcı arasındaki
güven düzeyindeki düşüklük ve yanlış anlamlardan kaynaklanan çatışmaların, süreye
ve maliyete olan negatif etkilere en yüksek katkılı faktörler olduğu belirtilmiştir.
SözleĢme Özellikleri Ġle Ġlgili Potansiyel ÇatıĢma Nedenlerinden Elde Edilen
Bulguların Değerlendirilmesi
Görüşülen 13 kişiden alınan veriler neticesinde birinci adımda, proje temelli ve genel
olarak alınan tüm verilere göre, sözleşme özelliklerinin çatışma nedeni olma ve
sıklığı açısından puan dağılımı Şekil 5.23‟te gösterilmektedir. Sözleşme özellikleri
ilgili bu dağılım, görüşmelerin başlangıç aşamasında katılımcıların büyük
çoğunluğunun yurtiçi inşaat projelerinde çatışma nedenlerinin kaynağı olarak
sözleşmeyi ve sözleşme idaresini belirtmelerinin bir yansımasıdır.
Şekil 5.23‟teki dağılıma göre sözleşme özellikleri başlığı altında mal sahibi ve
yüklenici arasında meydana gelen potansiyel çatışma nedenlerinden, sözleşme
dokümanında anlaşma metni, genel şartname, özel şartname ve/veya idari şartname
yetersizliği, sözleşmenin taraflar arası risk ve yükümlülüklerin tanımlanması ve
dağıtılması bağlamında yetersizliği, teknik şartname hataları olarak tanımlanan üç
nende aynı puanı alarak en sık düzeyde çatışma nedenleri olarak tanımlanmıştır. Bu
nedenlere çok yakın puan alan teknik şartname eksikliği de yine sık görülen çatışma
nedeni olarak görülmektedir. Bu başlık altındaki diğer nedenler de sıklık açısından
birbirine yakın değerlere sahip olup yurt içi inşaat projelerinde orta düzey sıklıkta
görülen nedenler olarak ortaya çıkmıştır.
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Toplam Puan

0
1.Y ükleniciy e y apılacak ödemeler açısından sözleĢme
tipinin projey e uy gun seçilmemesi

2

4

6

8

10

12

14

5

2.SözleĢme dokümanında anlaĢma metni, genel Ģartname,
özel Ģartname v e/v ey a idari Ģartname y etersizliği

12

3.SözleĢmenin taraf lar arası risk v e y ükümlülüklerin
tanımlanması v e dağıtılması bağlamında y etersizliği

12

4.Teknik çizim hataları

7

5.Teknik çizim eksikliği

7

6.Teknik Ģartname hataları

12

7.Teknik Ģartname eksikliği

11

8.Standart tip sözleĢmelerin kullanılması

5

ġekil 5.23: Sözleşme özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin sıklığının dağılımı
Görüşmelerden elde edilen diğer bir bulgu ise, soru formunda sözleşme özelliği
başlığı altına, yurtiçi inşaat projelerinde özellikle son dönemlerde karmaşık yapılı
inşaat projeleri için “sözleşmede belirlenen sürenin yetersizliği” ile “gecikme ve
performans eksikliği cezalarının olması gerekenden (benzerlerinden) daha yüksek
olması” olmak üzere iki neden de katılımcılar tarafından eklenmiştir.
Tablo 5.1‟deki projeleri temel alan sözleşme özelliklerinin katılımcılar arası çatışma
nedeni olma ve sıklığı açısından dağılımı Şekil 5.24‟te gösterilmektedir. Bu dağılıma
göre sözleşme özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin projelerde en fazla mal sahibi
ve yüklenici arasındaki çatışmalara kaynaklık ettiği görülmektedir. Dağılıma göre 9
numaralı Yapım&Yönetim teslim sistemi ve birim fiyat sözleşme tipi ile
gerçekleştirilen sanayi yapısı projesi, en yüksek puan ile sözleşme özellikleri ile ilgili
çatışma nedenlerinin en sık görüldüğü projedir. 5 numaralı, Yapım&Yönetim teslim
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sistemi ile gerçekleştirilen büyük ölçekli restorasyon projesi sözleşme özelliklerinin
sıklıkla çatışma nedeni olarak görüldüğü ikinci projedir. Bu projede sözleşme
dokümanlarının yetersizliği ve sözleşmenin taraflar arası risk ve yükümlülüklerin
tanımlanması ve dağıtılması bağlamındaki yetersizliği en sık görülen çatışma
nedenleri olarak projenin süresine %30, maliyetine ise %40 artış olarak etkisinin
olduğu görüşülen kişi tarafından belirtilmiştir. Yine aynı projede, Şekil 5.24‟te
görüldüğü üzere, tasarımcı ile yüklenici firma arasında teknik çizim ve teknik
şartname eksiklik ve hatalarından dolayı meydana gelen çatışmalar neticesinde,
projenin süresinde ve maliyetinde % 15‟lik bir atış olduğu belirtilmiştir.
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ġekil 5.24: Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre sözleşme
özellikleri ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
Şekilde 5.24‟te görüldüğü üzere, 2 numaralı projede sözleşme özellikleri ile ilgili
olarak çatışma nedeninin bulunmadığının belirten firma yetkilisi, sözleşme
dokümanlarının kendi firmaları tarafından hazırlandığını ve tüm uzmanlık gerektiren
özellikle mekanik ve elektrik tesisatı için teknik şartnameleri hazırlayan firmanın
deneyimli seçilmesi ile kısaca bu yükümlülüğün kendilerine ait olması ile, çatışma
nedenlerinin

önceden

zaten

bilinip

sözleşmelerin
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projeye

uygun

şekilde

hazırlanabileceğini belirtirken, nitekim tanımladığı proje için de bu koşulların
geçerliliği nedeni ile bu başlık altındaki nedenlere göre çatışmaların meydana
gelmediğini açıklamıştır.
Yüklenici ve danışman arasında sözleşme özellikleri ile ilgili çatışmaların meydana
geldiği 6 numaralı Tasarım&Yapım teslim sistemi ve birim fiyat sözleşme tipi ile
tamamlanan restorasyon projesi, Şekil 5.24‟teki bulgulara ek olarak teknik çizim ve
teknik şartname eksiklik ve hatalarından kaynaklanan çatışma nedenleri ile seyrek
olarak danışman ile çatışmaların yaşandığı bulgusu elde edilmiştir.
SözleĢme Ġdaresi Özellikleri Ġle Ġlgili Potansiyel ÇatıĢma Nedenlerinden Elde
Edilen Bulguların Değerlendirilmesi
Görüşülen 13 kişiden alınan veriler neticesinde birinci adımda, proje temelli ve genel
olarak alınan tüm verilere göre, sözleşme idaresi özelliklerinin çatışma nedeni olma
ve sıklığı açısından puan dağılımı Şekil 5.25‟te gösterilmektedir.
Şekil 5.25‟teki bu dağılıma göre sözleşme idaresi başlığı altında, yüklenici ve MS
arasında en sık görülen çatışma nedeni, “sözleşmenin yorumlanmasında taraflar
arasındaki farklılıklar” iken aynı puanı alan “yapım evresinde mimara mal sahibi
vekili

olarak

sözleşme

idaresi

görev

sorumluluğunun

verilmememsi”

ve

“yüklenicinin sorumluluğundaki yapım işinin onaylanmasında veya reddedilmesinde
mal sahibi vekili ve sözleşme idarecisi olan mimar, mühendis veya danışmanın
sözleşmede yer alan yetkilerinde kısıtlamalar olmaması” en seyrek çatışma nedeni
olarak görülmektedir.
Sözleşme idaresi özellikleri başlığı altındaki diğer potansiyel çatışma nedenlerinin
mal sahibi ve yüklenici arasında yurt içi projelerde çatışma nedeni olma ve sıklığı
açısından yakın puanlar alması ile bu nedenlerin orta düzeyde sıklıkta görülen
çatışma nedenleri olarak tanımlanmalarını sağlamaktadır.
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Toplam Puan
0

2

4

1.SözleĢme imzalanmadan önce, sözleĢme dokümanlarının firmanız
tarafından incelenmesi için verilen sürenin yetersizliği

2.Yapım evresinde mimara mal sahibi vekili olarak sözleĢme idaresi görev
sorumluluğunun verilmememsi

8

7.Hak talebi yönetiminde sözleĢme idarecisinin yetersizliği

14

16

7

3

9

7

7

8.SözleĢmenin yorumlanmasında taraflar arası farklılıklar

14

9.SözleĢme idarecilerinin nadiren kendi sözleĢme güçlerini uygulamada
tarafsız davranmaları

10.SözleĢme idarecisi görevi olan mimarın hukuki terimlere ve bilgiye
hakim olmaması

12

3

5.SözleĢmelerde yükleniciden kaynaklanmayan koĢullar neticesinde
oluĢan gecikmeler ile ilgili yükleniciye süre talep etme hakkının
sağlanmaması

6.Firmanız tarafından yapılan hak talebi yazıĢmalarının zamanında
sözleĢme idarecisine iletilmesindeki koordinasyon eksikliği

10

7

3.Yüklenicinin sorumluluğundaki yapım iĢinin onaylanmasında veya
reddedilmesinde mal sahibi vekili ve sözleĢme idarecisi olan mimar,
mühendis veya danıĢmanın sözleĢmede yer alan yetkilerinde kısıtlamalar
olması
4.Yüklenicinin sorumluluğundaki yapım iĢinin onaylanmasında veya
reddedilmesinde mal sahibi vekili ve sözleĢme idarecisi olan mimar,
mühendis veya danıĢmanın sözleĢmede yer alan yetkilerinde kısıtlamalar
olmaması

6

8

7

ġekil 5.25: Sözleşme idaresi özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin sıklığının
dağılımı
Tablo 5.1‟deki projeleri temel alan sözleşme idaresi özelliklerinin katılımcılar arası
çatışma nedeni olma ve sıklığı açısından dağılımı Şekil 5.26‟da gösterilmektedir. Bu
dağılıma göre sözleşme idaresi özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin projelerde en
fazla mal sahibi ve yüklenici arasındaki çatışmalara kaynaklık ettiği görülmektedir.
Bulgulara göre 9 numaralı Yapım&Yönetim teslim sistemi ve birim fiyat sözleşme
tipi ile gerçekleştirilen ve sözleşme idaresinin tasarımcı tarafından üstlenildiği sanayi
yapısı projesi, en yüksek puan ile sözleşme idaresi özellikleri ile ilgili çatışma
nedenlerinin en sık görüldüğü projedir.
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5 numaralı, Yapım&Yönetim teslim sistemi ile gerçekleştirilen ve sözleşme
idaresinin

mal

sahibi

organizasyonu

tarafından

yapılması

gerekirken

bu

sorumluluğun yerine getirilmediği belirtilen büyük ölçekli restorasyon projesi,
sözleşme idaresi özelliklerinin sıklıkla çatışma nedeni olarak görüldüğü ikinci
projedir. Bu projede mal sahibi ile yüklenici arasında, sözleşmenin yorumlanmasında
taraflar arasındaki farklıklardan meydana gelen çatışmalar nedeni ile projenin
süresine %40, maliyetine ise %40 artış olarak etkisinin olduğu, görüşülen kişi
tarafından belirtilmiştir.
Aynı puanı alarak, sözleşme idaresi özelliklerinin seyrek olarak çatışma nedeni
olarak tanımlandığı 1,4 ve 8 nol‟lu projelerden 4 numaralı Tasarım&Yapım teslim
sistemi ve götürü usulü sözleşme tipi ile gerçekleştirilen ve sözleşme idaresinin mal
sahibi organizasyonu tarafından yapıldığı petro kimya yapısı projesinde, görüşülen
kişiden alınan veriler neticesinde sözleşmenin taraflar arası yorumlanmasında
farklılık olarak nitelendirilebilen sözleşmede Türk Lirası bazındaki fiyatların
eskelasyon formülünde mal sahibi ile düşülen anlaşmazlık neticesinde hakem ve
sonrasında yargıya gidilen süreçte yüklenici aleyhine karar verilmiş ve bu süreç
projenin maliyetine %5 artış olarak yansımıştır.
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ġekil 5.26: Tanımlanan projelerde katılımcılar arası ilişkilere göre sözleşme idaresi
özellikleri ile ilgili çatışma sıklığının dağılımı
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5.3.5 Projenin Genel Bilgileri ile ÇatıĢma Nedenleri Arasındaki ĠliĢkiler Ġle
Ġlgili Bulgular
Bu alt bölümde, yukarıda her biri tek tek ele alınan ve Bölüm 1 (EK E)‟de sekiz
başlık altında toplanan potansiyel çatışma nedenlerinden görüşülen kişilerden
eksiksiz veri alınan proje özellikleri,mal sahibi özellikleri, tasarımcı özellikleri,
yüklenici özellikleri, mal sahibi, tasarımcı ve yüklenici arasındaki ilişkilerin
özellikleri, sözleşme özellikleri ve sözleşme idaresi özellikleri olmak üzere yedi
başlık altında ele alınan tüm bulgular, birbirleri ile ve projenin genel özellikleri ile
ilişkileri dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirme

kapsamında

öncelikle yurtiçi inşaat projelerinde mal sahibi ve yüklenici arasındaki çatışma
nedenlerinin meydana gelme sıklığının toplam çatışma nedenleri içerisindeki %
olarak dağılımı ele alınacak, daha sonra bu çatışma nedenlerinin proje türü, mal
sahibi tipi, proje teslim sistem türü, sözleşme tipi ve sözleşme idaresi ile ilişkisi ilgili
bulgular değerlendirilecektir.
Şekil 5.27, görüşülen 13 kişiden eksiksiz olarak yanıt alınan yedi başlık altındaki
potansiyel çatışma nedenlerinin meydana gelme sıklığının, toplam çatışma
puanlarının içerisindeki % olarak dağılımını göstermektedir.

ġekil 5.27: Çatışma nedenlerinin meydana gelme sıklığının toplam çatışma nedenleri
içerisindeki % olarak dağılımı
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Şekil 5.27‟deki dağılıma göre, toplam çatışma nedenlerinin içinde sözleşme
özellikleri ile ilgili nedenler, %19 payı ile en sık meydana gelen çatışma nedenlerdir.
Mal sahibi, tasarımcı ve yüklenici arasındaki ilişkilerin özellikleri, ve aynı puanı alan
tasarımcı özellikleri ikinci en sık meydana gelen çatışma nedenleridir ki üçüncü
sırada yer alan mal sahibi özellikleri ile beraber düşünüldüğünde kişilerin kalite ve
yeterlilik düzeyinin çatışma sürecindeki önemi açıkça görülmektedir. Bu dağılıma
göre en seyrek çatışma nedeni olarak gösterilen yüklenici özellikleri, görüşülen
kişilerin sektördeki deneyimleri ve bu kişilerin çalıştığı kuruluşların sektördeki yaşlı
firmalar olması nedeni ile yüklenici olarak kuruluşların deneyim ve yeterlilik
düzeyinin yüksek olması bulgusunun bir sonucu olmakla beraber kişilerin kalite
düzeyi ve çatışmaların meydana gelme sıklığı arasında ters orantı vardır yani inşaat
projesi elde etme sürecine katılan kişilerin kalite ve yeterlilik düzeyi arttıkça, bu
özelliklerden meydana gelen çatışmaların azaldığı sonucuna varılmaktadır.
Tablo 5.2‟de yukarıda değerlendirilen yurtiçi inşaat projelerinde meydana gelen
çatışma nedenleri sıklığı dağılımının tezin 4. bölümünde ele alınan alan araştırmaları
bulguları ile karşılaştırması yer almaktadır.
Tablo 5.2: Alan araştırması bulgularının incelenen diğer araştırma bulguları ile
karşılaştırılması
Diekmann ve
Girard

Semple, Hartman
Gardiner ve
ve Jergeas
Simmons
Sözleşme özellikleri

Bu tez kapsamındaki
alan araĢtırması
Mal Sahibi, Tasarımcı
ve Yüklenici
Arasındaki İlişkilerin
Özellikleri

Sözleşme idaresi
Yüklenici Özellikleri
özellikleri

Proje Özellikleri

Tasarımcı Özellikleri Proje Özellikleri

Mal Sahibi,
Tasarımcı ve
Tasarımcı Özellikleri
Yüklenici Arasındaki
İlişkilerin Özellikleri

Mal Sahibi
Özellikleri

sık

Mal Sahibi,
Tasarımcı ve
Tasarımcı Özellikleri Mal Sahibi Özellikleri
Yüklenici Arasındaki
İlişkilerin Özellikleri

Mal Sahibi,
Tasarımcı ve
Mal Sahibi
Mal Sahibi
Yüklenici Arasındaki Özellikleri
Özellikleri
İlişkilerin Özellikleri
Sözleşme idaresi
Tasarımcı Özellikleri Yüklenici Özellikleri
özellikleri
Sözleşme idaresi
Proje Özellikleri
Yüklenici Özellikleri
özellikleri
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Sözleşme idaresi
özellikleri
Proje Özellikleri
Yüklenici Özellikleri

Seyrek

Tablo 5.2‟deki karşılaştırmaya göre, yurtiçi inşaat projelerinde sözleşme özellikleri
ile ilgili çatışma nedenlerinin meydana gelme sıklığının toplam çatışma nedenleri
içerisindeki % olarak dağılımı değerlendirildiğinde, en sık görülen çatışma nedeni
olması şaşırtıcı değildir çünkü bu durum, literatürde incelenen kaynaklar ve diğer
ülkelerde yapılan alan araştırmalarının incelenmesinden elde edilen “hiçbir inşaat
sözleşmesi eksiksiz değildir” ve “sözleşmenin adil ve esnek olması gerekliliği ile tek
manalı olmasının gerekliliğinde zıtlık vardır” görüşlerinin modern inşaat projelerine
yansımasıdır.
Tablo 5.2‟de ele alınan alan araştırmaları ve sözleşme özellikleri ile ilgili yapılan
literatür araştırması ile yurtiçi inşaat projelerinde tamamen zıtlık gösteren en önemli
bulgu ise standart tip sözleşmelerin projeye uyarlanmadan kullanılması, sözleşme
maddelerindeki göndermelere katılımcılar tarafından hakimiyetsizlik, sözleşme
maddelerinde çok anlamlılık ve özellikle standart tip sözleşmelerin sayısındaki hızlı
artış birçok ülkede, inşaat projelerindeki MS ve yüklenici arasındaki çatışmalar için
en önemli sebep olarak görülürken, ülkemizde bu araştırmada bu konu ile sorgulanan
tek potansiyel çatışma nedeni , standart tip sözleşme kullanımının en seyrek çatışma
nedeni olmasıdır. Bu durum yurtiçi inşaat projelerinde standart tip sözleşme
kullanılmasının bir çatışma nedeni olmaması değil, mevcut standart sözleşme
sayısının azlığından ve yetersizliğinden yani kullanılmamasından dolayı çatışma
nedeni olarak görülmemesidir.
Bu karşılaştırmadan elde edilen diğer bir bulgu olarak kişilerin ve ilişkilerinin
özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinin bu alan araştırmalarının yapıldığı ülkelerde
ve ülkemizde ikinci sıklık düzeyine sahip olmasıdır. Bu bulgu tezin dördüncü
bölümünde, Diekmann ve Girard tarafından yapılan “Sözleşme Uyuşmazlıkları
Önceden Tahmin Edilebilir mi?” başlığı altında detaylı incelenen alan araştırmasının,
“kişilerin kendilerinin çatışma nedeni olmadığı fakat yeterlilik ve kalite düzeylerinin
bu konuda etkili olduğu” bulgusu ile tutarlılık göstermektedir. Bu konuda bu tezde
ele alınan alan çalışması ile incelenen diğer alan araştırmalarının bulgularının
karşılaştırılması

inşaat

sektöründe

kişilerin

özelliklerinden

meydana

gelen

çatışmalara, katılımcıların bulunduğu ülkenin kültüründen çok, kişilerin aldığı
eğitimin etkisinin olduğu sonucu çıkmaktadır.
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Görüşülen 13 kişiden alınan veriler ile ortaya çıkan çatışma nedenlerinin sıklık
oranları ile ilgili sonuçlara ek olarak proje temelli görüşülen 9 kişiden eksiksiz olarak
yanıt alınan yedi başlık altındaki potansiyel çatışma nedenlerinin, Tablo 5.1‟de
tanımlanan projelerin proje türü ile ilişkisi ile ilgili olarak, tanımlan projelerin türleri
açısından heterojen dağılımı nedeni ile ilgili bir değerlendirme yapılamamaktadır.
Bu bölümde tezin yan amaçları arasında olan sözleşme idarecisinin kimliğinin
çatışma nedenlerinin sıklığı ile ilişkisini incelemek üzere ele alınan diğer bir bulgu,
görüşmelerde tanımlanan 9 projenin %67‟sinde sözleşme idare sorumluluğunun mal
sahibi veya mal sahibi organizasyonu üzerinde olduğunun fakat bu sorumluluğun
bilinmediği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte tanımlanan projelerde, sözleşme
idarecisinin danışman veya tasarımcı sorumluluğunda olması ile ilgili olarak, bu tez
çalışmasının üçüncü bölümünde literatür araştırması sonucunda kabul edilen, çatışma
yönetiminin sözleşme idaresi içerisindeki yeri ve sözleşme idarecisinin çatışma
sürecindeki rolü ile karşılaştırıldığında, yurt içi inşaat projelerinde sözleşme
idaresinin kapsadığı görev ve sorumlulukların tam olarak bilinmediği ve yerine
getirilmediği ortaya çıkmıştır. Bu duruma örnek olarak da alan araştırmasında ele
alınan, büyük ölçekli restorasyon projesi olan Tablo 5.1‟deki 5 numaralı projede mal
sahibi organizasyonunda olan sözleşme idaresi görevinin yerine getirilmemesinden
dolayı çatışmaların büyüyerek uyuşmazlığa dönüştüğünü ve bunun projenin süre ve
maliyetine olumsuz etkileri olduğu belirtilmiştir.
Alan araştırmasında ele alınan diğer bir yan amaç, Tablo 5.1‟de tanımlanan 9 projeyi
temel alan ve Şekil 5.27‟de toplamdaki dağılımı gösterilen 7 başlık altındaki çatışma
nedenlerinin, mal sahibi tipi ve meydana gelen çatışmaların sıklığı arasındaki ilişki
ile ilgili bulgular Şekil 5.28‟de gösterilmektedir. Bu dağılıma göre mal sahibinin
ticaret şirketi olduğu projelerde meydana gelen çatışmalar en sık düzeyde olup, diğer
mal sahip tipleri olan kamu kuruluşu ve gerçek kişi açısından, yüklenici ve mal
sahibi arasındaki çatışma sıklığının aynı düzeyde olduğu görülmektedir.
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ÇATIŞMA PUANI ARİTMETİK ORTALAMASI
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ġekil 5.28: Çatışma nedenlerinin meydana gelme sıklığının mal sahibi tiplerine göre
dağılımı
Alan araştırmasının yan amaçlarından, çatışma nedenlerinin sıklığı ile sözleşme
tipinin projeye uygunluğu arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere, Tablo 5.1‟de
tanımlanan projeler ile ilgili görüşülen kişilerden eksiksiz veri alınarak, Şekil 5.27‟de
değerlendirilen yedi başlık altındaki çatışma nedenleri ile bu projelerde uygulanan
sözleşme tipi arasındaki ilişki ile ilgili bulgular Şekil 5.29‟da gösterilmektedir.

ÇATIŞMA PUANI ARİTMETİK
ORTALAMASI

40
35
30
25
20
15
10
5
0
GÖTÜRÜ

MALĠYET+KĀR

YAP-ĠġLET-

B İR İM F İYA T

K A T K A R Ş ILIĞ I

D E V RE T

ġekil 5.29: Çatışma nedenlerinin meydana gelme sıklığının sözleşme tiplerine göre
dağılımı
Şekil 5.29‟da gösterilen bulgular neticesinde, çatışmaların en sık meydana geldiği
projelerin, birim fiyatlı sözleşme tipi ile gerçekleştirilen projeler olduğu
görülmektedir. İkinci sırada, Yap-İşlet-Devret modelli, Tablo 5.1‟e göre 5 numaralı
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restorasyon projesinde meydana gelen çatışma sıklık düzeyini izleyen diğer
projelerin, sözleşme tiplerine göre çatışma sıklık dağılımlarının birbirine yakın
değerlerde olduğu görülmektedir.
Yurtiçi inşaat projelerinde proje teslim sistemi seçimi ile meydana gelen çatışmaların
sıklık düzeyinin belirlenmesi olmak üzere bu bölümde son olarak ele alınan alan
araştırmasının yan amacı ile ilgili bulgular Şekil 5.30‟da gösterilmektedir.
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ġekil 5.30: Çatışma nedenlerinin meydana gelme sıklığının proje teslim sistemine
göre dağılımı
Tablo 5.1‟de tanımlanan Tasarım&Yapım veya Yapım&Yönetim teslim sistemi ile
gerçekleştirilen 9 proje ile ilgili görüşülen kişilerden eksiksiz veri alınarak Şekil
5.27‟de değerlendirilen yedi başlık altındaki çatışma nedenleri ile bu projelerin
teslim sistemleri arasındaki ilişki ile ilgili bulguları gösteren Şekil 5.30‟a göre,
Yapım&Yönetim sistemi ile gerçekleştirilen

projelerde meydana gelen çatışma

sıklık düzeyinin, Tasarım&Yapım teslim sistemli projelerinkine göre daha yüksek
olduğu açıkça görülmektedir.
Şekil 5.31‟de bu tez kapsamında veri elde edilen Tasarım&Yapım ve
Yapım&Yönetim proje teslim sistemlerinin yurtiçi inşaat projelerinde mal sahibi ve
yüklenici arasındaki çatışma sıklığı ile ilişkisi ile ilgili bulgular ile 2001 yılında
Pena-Mora ve Tamaki tarafından ele alınan ve tezin 4. bölümünde detaylı olarak
özetlenen alan araştırmasındaki bulgular karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmaya
göre her iki araştırmada da Yapım&Yönetim teslim sistemindeki çatışma sıklığı daha
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fazla iken, iki teslim sistemi arasındaki çatışma sıklık değeri farkını ülkemiz için
daha fazla olduğu görülmektedir.
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1= Pena-Mora ve Tamaki araĢtırması,
2=Bu tez kapsamındaki alan araĢtırması

TASARIM&YAPIM

YAPIM&YÖNETĠM

ġekil 5.31: Farklı iki alan araştırmasının bulgularının çatışma sıklığının proje teslim
sistemleri ile ilişkisi açısından karşılaştırılması
5.3.6 ÇatıĢma Yönetiminde BaĢarı Faktörleri ile Ġlgili Bulgular
Bu bölümde, alan araştırmasına katılan yüklenici firmalarda yurtiçi inşaat
projelerinde mal sahibi ile aralarında meydana gelen çatışmaların yönetilmesindeki
başarı faktörleri ve önem dereceleri araştırılmaktadır.
Soru formunda Bölüm 2 (Ek E) kısmında yer alan “Çatışma Yönetiminde Başarı
Faktörleri” başlığı altında çatışma yönetim yaklaşımlarına ait kavramların
sorgulandığı 11 adet faktör belirlenmiş ve katılımcılar ile görüşmelerin son
aşamasında ülkemizde başvurulan çatışma giderim yaklaşım tercihlerinin ve mevcut
durumun üzerinde durulmuştur.
Şekil 5.32‟de eksiksiz katılımın sağlandığı, görüşülen 13 kişiden elde edilen veriler
neticesinde bu başlık altında elde edilen toplu bulguların dağılımı gösterilmektedir.
Bu dağılıma göre “uyuşmazlık gideriminde üçüncü kişinin katılımı ile çözüm
sürecinde sunulması gereken kanıtların yeterli olması” çatışma yönetim sürecinde en

151

önemli faktör olarak belirlenirken buna bağlı olarak “sözleşme idarecisinin çözüm
sürecindeki bu kanıtları sunma başarısı” da çok önemlidir olarak nitelendirilmiştir.
Çatışma yönetim sürecinde en az etkisi olan faktör olarak, Şekil 5.31‟de gösterildiği
üzere “yüklenici olarak mal sahibi ile gelecek projelerde çalışma olasılığının az
olması düşüncesi” belirlenmiştir.
Bulgular neticesinde ikinci en önemli başarı faktörü olarak gösterilen “sözleşme
taraflarının uyuşmazlıkların

giderilmemesi halinde,

yargı

yolu ile çözüm

aramalarının hangi taraf kazanırsa kazansın projenin kaybedeceği bilincinde
olmaları” görüşü yüklenici firmalarının inşaat projelerinin başarıya ulaşmalarında
çatışma yönetiminin öneminin bilincinde olduğunu göstermektedir. Bununla beraber
soru formunda tanımlanan, “mal sahibi ve yüklenici arasındaki uyuşmazlık
çözümlerinde genellikle sözleşme idarecisi olan tasarımcı yerine tarafların kabul
ettiği bağımsız bir üçüncü hakemin varlığının ilk yol olarak sürece dahil edilmesinin
sözleşme maddelerinde yer almaması” görüşünün ikinci en az önemli faktör olarak
görülmesi yargı yerine yine bağlayıcı fakat daha hızlı bir çatışma giderim yaklaşımı
olan tahkim yolunun, ülkemizde uyuşmazlık gideriminde bir metot olarak tercih
edilmediği ortaya çıkmaktadır. Bu bulguya ek olarak görüşmelerden elde edilen diğer
bir veri de tahkime başvurulmamasının en önemli sebebinin, ülkemizin yasalarına
göre alınan kararın taraflardan birinin müracaatı ile üst mahkemenin onayından sonra
geçerlilik kazanması ile bu yolun tercih edilmesinde sürenin ve maliyetlerin artışı
olarak gösterilmektedir.
Çatışma Yönetiminde başarı faktörlerinden “projenin uygunluğuna göre, katılımcılar
arası uyuşmazlıkların çözümünde yargı ve tahkim yollarının yerine alternatif
uyuşmazlık çözüm metotları olan müzakere ve arabuluculuğun kullanılması” ve “mal
sahibi ve yüklenici arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yer alan sözleşme
idarecisinin veya resmi olmayan hakemlerin tavsiye vermek yerine karar vermeleri”
görüşleri, Şekil 5.32‟deki bulguların dağılımına göre çatışma yönetim sürecinin
başarısında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu görüşlerin çok önemlidir
olarak nitelendirilmemesinin en önemli sebebi olarak da katılımcıların çoğunun
sürece bağımsız bir üçüncü kişinin sadece tavsiye vermek veya bağlayıcılığı olmadan
karar vermek üzere dahil edilmesinde bir yarar görmediklerini belirtmeleri ile
desteklenmektedir.
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Toplam Puan
0

2

4

6

8

10

12

16

14

1.Resmi bir takım çalıĢmasının projenin baĢlangıç evresinde
gündeme gelmiĢ olması

2.Yüklenici olarak mal sahibi Ġle gelecek projelerde çalıĢma
olasılığının az olması düĢüncesi

5.Mal sahibi ve yüklenici arasındaki uyuĢmazlıkların
çözümünde yer alan sözleĢme idarecisinin veya resmi
olmayan hakemlerin tavsiye vermek yerine karar vermeleri

9

12

22

18

8.SözleĢmelerde uyuĢmazlık giderim yaklaĢımları ile ilgili
alanların üzerinde önemle durulması ve bu alanların
geliĢtirilmesi

11.SözleĢme taraflarının uyuĢmazlıkların giderilmemesi
halinde, yargı yolu ile çözüm aramalarının hangi taraf
kazanırsa kazansın projenin kaybedeceği bilincinde olmaları

24

14

7.SözleĢme idarecisinin çözüm sürecindeki bu kanıtları
sunma baĢarısı

10.Projenin uygunluğuna göre, katılımcılar arası
uyuĢmazlıkların çözümünde yargı ve tahkim yollarının yerine
alternatif uyuĢmazlık çözüm metotları olan müzakere ve
arabuluculuğun kullanılması

22

4

6.UyuĢmazlık gideriminde üçüncü kiĢinin katılımı ile çözüm
sürecinde sunulması gereken kanıtların (günlük raporlar,
fotoğraflar, video kayıtları v.s.) yeterli olması.

9.Taraflarca sözleĢmenin karmaĢık problemlerin çözümü için
bir araç olarak görülmesi (en iyi sözleĢme unutulan
sözleĢmedir görüĢüne sahip olmama)

20

18

3.ÇatıĢma giderim yaklaĢımlarının maliyetleri açısından mal
sahibi. ve yüklenicinin eĢit güç ve kaynağa sahip olması

4.Mal sahibi ve yüklenici arasındaki uyuĢmazlık çözümlerinde
genellikle sözleĢme idarecisi olan tasarımcı yerine tarafların
kabul ettiği bağımsız bir üçüncü hakemin varlığının ilk yol
olarak sürece dahil edilmesinin sözleĢme maddelerinde yer
almaması

18

17

15

14

21

ġekil 5.32: Çatışma Yönetiminde Başarı Faktörlerinin Önemine Göre Dağılımı
Resmi bir takım çalışmasının projenin başlangıç evresinde gündeme gelmiş olması
görüşünün çatışma yönetiminin başarısında çok önemlidir olarak ortaya çıktığı Şekil
5.32‟deki bulgularda, işbirlikçi ve uzlaşmacı yaklaşımların çatışma yönetim
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sürecindeki taraflar arası müzakerelerde kalıcı ve başarılı çözümler sağladığı görüşü
katılımcıların çoğu tarafından, görüşme sırasında vurgulanmıştır.
Şekil 5.32‟deki bulgulara istinaden “sözleşmelerde uyuşmazlık giderim yaklaşımları
ile ilgili alanların üzerinde önemle durulması ve bu alanların geliştirilmesi” ile
“taraflarca sözleşmenin karmaşık problemlerin çözümü için bir araç olarak
görülmesi” görüşleri neticesinde sözleşmelerin çatışma kaynağı olacağı gibi aynı
zamanda çatışma giderim yaklaşımının seçilmesinde taraflar için çok önemli bir
başarı faktörü olarak görülmesi vurgulanmaktadır.
Şekil 5.32‟deki ve yukarıda açıklanan bulgulara ek olarak görüşmelerden elde edilen
bir diğer veri de ülkemizde, inşaat projelerindeki uyuşmazlıkların çözümünde
devreye giren hukukçuların bu konuda yeterli olmadığı görüşüdür. Katılımcıları çoğu
inşaat hukukunda daha deneyimli, eğitimli ve yeterli hukuk uzmanlarının varlığının,
uyuşmazlık gideriminin başarısında önemli rol oynayacağını belirtmişlerdir.
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6. SONUÇLAR

İnşaat proje organizasyonları, inşaat sözleşme tarafları olan MS ve yüklenicinin
başarılı proje ortak hedefine ulaşmak için süre, kaynak ve iletişim konusunda
işbirliği gerektiren çok parçalı ilişkiler kurdukları organizasyonlardır. Bu
organizasyon içerisinde taraflar arasında, ilgi, hedef ve önceliklerdeki değişiklik veya
görev, ihtiyaç ve süreç ihtiyaçlarında tutarsızlık durumlarında çatışmalar oluşmakta
ve iyi yönetilmemesi halinde uyuşmazlığa dönüşerek projenin başarısızlığı ve
tarafların memnuniyetsizliği ile sonuçlanmaktadır.
İnşaat projelerinde yüklenici ve MS arasında hak talepleri ile başlayan ve iyi
yönetilmemesi ile uyuşmazlığa dönüşerek çözümü için yargıya intikal eden davaların
ülkemizde ve dünyada 1970‟lerden itibaren artan sayısı ile araştırmacıları bu konuyu
daha sistematik olarak ele almaya ve uyuşmazlık giderim yaklaşımları ile ilgili olarak
yargıya alternatif yollar aramaya sevk etmiştir.
İnşaat proje organizasyonlarında varlığı kaçınılmaz olan ve hatta iyi yönetildiği
takdirde yaratıcılığı, ilerleyişi ve değişimi destekleyerek proje performansına
etkisinin olumlu olduğu belirtilen çatışma ve çatışma yönetimi kavramı ile ilgili
olarak bu tez çalışması, yurtiçi inşaat projelerinde mal sahibi ve yüklenici arasında
meydana gelen çatışma nedenlerinin ve çatışma yönetimindeki başarı faktörlerinin
saptanmasını amaçlayarak gerçekleştirilmiştir.
Bu ana amacın saptanması ile araştırmada literatür ve alan araştırması olmak üzere
iki yöntemin kullanılmasına karar verilmiştir.
Literatür araştırması ile ilk olarak tanımlarında karmaşanın varlığı belirlenen çatışma
ve çatışma yönetim kavramları birçok kaynaktan incelenmiş ve bu karmaşanın
sebebinin çatışmanın başlangıç ve sonuç evrelerinin araştırmacılar tarafından farklı
ele alındığının saptanması ile bu tez kapsamında hak talebi olarak başlayan ve
yükselerek uyuşmazlığa dönüşen tüm sürecin, çatışma süreci olarak ele alınması
uygun görülmüştür. Çatışma sürecinin bu şekilde ele alınması ile çatışma
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yönetiminde çatışma yaklaşım stilleri ve bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan uyuşmazlık
giderim yaklaşımları, alan araştırmasında çatışma yönetimindeki potansiyel başarı
faktörlerinin belirlenmesine yönelik olarak incelenmiştir.
Literatür araştırmasının ikinci adımı, inşaat projelerinde çatışma kavramının, mal
sahibi ve yüklenici arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan proje teslim sistemi ve
sözleşme ilişkilerinin incelenmesi ile çatışma yönetimini sözleşme idaresi altında ele
alarak gerçekleştirilmiştir. Bu adımla inşaat projelerinde çatışma kaynaklarının ve
çatışma yönetiminin proje sürecinde kimin sorumluluğunda olduğunun saptanması
ile alan araştırması için potansiyel çatışma nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Literatür araştırmasının üçüncü adımı iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk
aşamada yurtdışında çatışma yönetimi ile yapılan alan araştırmaları incelenmiş ve bu
tez kapsamına uygun olarak seçilen dört araştırma amaç, metot ve sonuçlar
bağlamında incelenmiştir. Bu aşama ile hem bu tez kapsamında yapılacak olan alan
araştırması için görüşme yönteminin uygunluğuna karar verilmiş hem de incelenen
araştırmalardaki tüm potansiyel çatışma nedenleri listelenerek, yurtiçi inşaat
projelerinde meydana gelen çatışma nedenleri ile karşılaştırılmak üzere saptanmıştır.
Üçüncü adımın ikinci aşamasında yurtiçi içtihat kararlı inşaat hukuku kaynakları,
çatışma nedenlerinin tespiti ve çözümü için verilen kararların incelenmesi ile
gerçekleştirilmiştir. Bu aşama ile tezin esas amacı olan çatışma nedenlerinin
belirlenerek listelenmesi ile beraber ülkemizde inşaat sözleşmelerinde uyuşmazlık
çözümü için kullanılan Borçlar Kanunu‟nun uygulanan hükümlerine ek olarak, inşaat
sözleşmelerinin sürekli değişen ve karma sözleşmeler olması nedeni ile özel
hükümlere ihtiyaç duyduğu saptanmıştır.
Literatür araştırmasından sonra ülkemizde inşaat projelerinde yüklenici ve mal sahibi
arasında meydana gelen çatışmaların nedenlerinin ve yönetim sürecindeki başarı
faktörleri belirlenerek bu sürecin yıkıcı yerine yapıcı olan sonuçlarından
faydalanmak üzere neler yapılabileceğini saptamak üzere literatür araştırması sonucu
elde edilen veriler neticesinde görüşme yöntem ile alan araştırması süreci
gerçekleştirilmiştir. Bu ana amaçlar dışında, alan araştırması için seçilen görüşme
yönetimini desteklemek için hazırlanan soru formunda yan amaçlara yönelik sorulara
da yer verilmiştir. Bu sorular, her bir çatışma nedeninin projenin toplam süre ve
maliyetine % olarak etkisi, tanımlanan projede kullanılan teslim sistemine göre diğer
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katılımcılar olan tasarımcı ve danışman ile yüklenici arasındaki çatışma nedenlerini
ve projeye etkilerini saptamaya yöneliktir. Ayrıca görüşmeler sırasında soru
formunda belirtilmeyen yurtiçi inşaat projelerinde karşılaşılan çatışma nedenlerinin
sorgulanmasına yönelik sorular ve başarı faktörlerinin belirlenmesine yönelik sorular
görüşülen kişiye yöneltilmiştir. Elde edilen tüm çatışma nedenlerinin görüşmelerde
tanımlanan projelerin, proje türü, mal sahibi tipi, sözleşme tipi, proje teslim sistem
türü ve sözleşme idarecisi ile ilişkilerinin belirlenmesi de araştırmanın önemli yan
amaçlarındandır.
Bu kapsamda Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi yurtiçi projelerde deneyimli 23
firma ile irtibata geçilmiş ve 13 tanesinden 9 tanesindeki yetkili kişi ile proje temelli,
4 tanesindeki yetkili kişi ile genel olarak tüm yurtiçi projeleri temelli görüşülmüştür.
Araştırma kümesinin küçük olmasına rağmen yöntemin görüşme olarak seçilmesi ve
görüşülen kişilerin yeterli zamanı ayırmaları ile elde edilen bulgular oldukça önemli
sonuçlar vermiştir.
Alan araştırmasında görüşülen kişilerin %54‟ünün inşaat sektöründeki deneyiminin
26 yıl üstü ve bu görüşülen kişilerin çalıştıkları kuruluşların %46‟sının 41 ile 50 yaş
arasındaki kuruluşlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda alan araştırması için
görüşülen kişi ve kuruluşların tecrübeli ve birikimli olduğu görülmektedir. Katılımcı
kuruluşların %53‟ünün mevcut şantiye sayısının 0 ile 3 arasında ve % 46‟sının son
beş senedeki mevcut şantiye sayılarının 0 ile 3 arasında yani büyük çoğunluğunun
yurtiçi proje sayısının az olmasının bu firmaları yurtiçi projelerde deneyimsiz olarak
nitelendirilmesi anlamına gelmemektedir çünkü görüşmeler neticesinde bu durumun
ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumdan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Alan araştırmasında görüşülen 13 kuruluşun 9‟undan elde edilen proje bilgileri
neticesinde bu projelerin % 67‟sinin Tasarım&Yapım, %33‟ünün Yapım&Yönetim
teslim sistemi ile elde edilmesi nedeni ile alan araştırmasının yan amacı olan farklı
proje teslim sistemlerine göre çatışma nedenlerinin karşılaştırılması için geleneksel
proje teslim sistemi ile ilgili veri elde edilememiştir. Bu nedenle Tasarım&Yapım ve
Yapım&Yönetim proje teslim sistemleri çatışma sıklığı açısından karşılaştırıldığında,
yurtiçi inşaat projelerinde Yapım&Yönetim teslim sistemi ile elde edilen projelerde
daha sık çatışma meydana geldiği ortaya çıkmıştır. Bununla beraber bu dağılımda
çoğunlukta olan Tasarım&Yapım sisteminde yüklenici ve tasarımcı firmanın aynı
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olmasından ve tüm katılımcıların bu sistem ile gerçekleştirilen projelerde, yüklenici
ve tasarımcı arasında meydana gelen çatışmaların kuruluş içerisinde işbirlikçi
müzakerelerin yapıldığı toplantılarla, herhangi bir tarafın eksikliği ve hatasından
meydana gelen problemin her iki tarafın da bir takım olarak çalışması nedeni ile
uyuşmazlığa dönüşmeden kısa zamanda çözümlendiğini ve meydana gelen bu
çatışmaların yapıcı sonuçlar doğurduğunu çünkü esas hedefin proje ve firma başarısı
olduğunun belirtilmesi Tasarım&Yapım teslim sisteminde, yüklenici ve tasarımcı
ilişkisinin özelliğinin çatışma sürecindeki yeri ile ilgili önemli bir bulgudur.
Araştırmanın yan amaçlarından olan yüklenici ve danışman ilişkisi, projelerin sadece
3 tanesinde sürece dahil olan danışman nedeni ile toplu bulgular içerisinde
değerlendirilmeyip proje bazlı olarak tespit edilen bulgular olarak değerlendirilmiştir,
fakat danışman firma ile yüklenici arasında, genel olarak taraflar arasında meydana
gelen çatışmalarda her iki tarafın da rekabet ve baskın bir yaklaşımı benimsemesi ve
bir takım çalışması kurulamaması nedeni ile çatışmaların meydana geldiği,
görüşmelerden elde edilen önemli bir bulgu olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın yan amaçlarından bir diğeri olan çatışma nedenlerinin her birinin
projenin maliyet ve süresine % olarak etkisi, proje temelli görüşülen firmalardan
kesin olarak elde edilememiş fakat belirli projelerden elde edilen bulgulara göre o
proje içerisinde değerlendirilmiştir.
Alan araştırmasının birinci esas amacını oluşturan ve yurtiçi inşaat projelerinde
yüklenici ve MS arasında meydana gelen çatışma nedenlerinin belirlenmesine
yönelik soru formunda Bölüm 1 (EK E)‟de, proje özellikleri, MS özellikleri, MS
adına çalışan proje organizasyonu özellikleri, tasarımcı özellikleri, yüklenici
özellikleri, MS, tasarımcı ve yüklenici arasındaki ilişkilerin özellikleri, sözleşme
özellikleri ve sözleşme idaresi özellikleri başlıkları altında belirlenen 59 potansiyel
çatışma nedenlerinin sorgulanmasında, mal sahibi organizasyonunun özellikleri ile
ilgili iki potansiyel çatışma nedeni haricinde görüşülen kişilerin tümü veri
sağlamışlardır. Bulgular neticesinde sorgulanan tüm potansiyel çatışma nedenleri
yurtiçi inşat projelerinde çatışma nedeni olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır.
Bu bulguların değerlendirilmesi sonucunda birinci adımda sorgulanan, proje
özellikleri ile ilgili belirlenen potansiyel çatışma nedenlerinden, projenin finansal ve
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yasal çevreye duyarlılığının fazla olması yurtiçi inşaat projelerinde en sık görülen
çatışma nedenleri olarak belirlenmiştir. Bu adımda sorgulanan ulaşım, şantiye ve
hava koşulları olan proje özellikleri, bulgular neticesinde seyrek olarak çatışma
nedeni olarak görülmüş ve kuruluşların çoğunun bu özellikler ile ilgili risk ve
sorumluluğun sözleşmede iyi tanımlandığını belirtmeleri bu özelliklerin çatışma
nedeni olarak görülmelerinin sözleşmede tanımlanan taraflar için risk ve
sorumlulukların iyi tanımlanmamasından kaynaklandığını göstermektedir.
İkinci adımda sorgulanan mal sahibi özellikleri ile ilgili belirlenen potansiyel çatışma
nedenlerinden en sık olarak görülen çatışma nedeni, mal sahibinin yapım evresinde
proje değişiklik istekleri olmakla beraber dördüncü bölümde incelenen yargı
kararlarından elde edilen sonuç ile tutarlılık göstermektedir. Öne sunulan bu sebep
ile ilgili maddeler yükleniciler açısından sözleşme dokümanlarında kesin olarak
tanımlansa dahi bu nedenle ortaya çıkan çatışma sürecinde, işbirlikçi müzakerelerin
ve her iki tarafında kazanacağı şekilde proje başarısının hedeflenmesi ile
uyuşmazlığa dönüşmeyeceği sonucuna varılmıştır.
Üçüncü adımda sorgulanan ve görüşülen 10 kişiden alınan veriler neticesinde MS
organizasyonu özellikleri ile ilgili soru formundaki, MS adına çalışan proje
organizasyonun deneyim ve yeterlilik düzeyinin düşük olması ve MS adına çalışan
proje organizasyonun uyuşmazlıkları engelleme ve giderme konusunda doğrudan
kişisel dürtülere sahip olmaması, olmak üzere her iki potansiyel çatışma nedeninin de
sıklıkla çatışma nedeni olduğu ortaya çıkmıştır.
Dördüncü adımda sorgulanan tasarımcı özellikleri ile ilgili potansiyel çatışma
nedenlerinden tasarımcının, MS ve yüklenici arası iletişimde kişisel yeteneklerin en
sık karşılaşılan neden olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır.
Beşinci adımda sorgulanan yüklenici özellikleri ile ilgili potansiyel çatışma
nedenlerinden yüklenici olarak firmanızın mal sahibi organizasyonu ile birebir
etkileşimde olan çalışanların kişisel yeteneklerinin en sık karşılaşılan çatışma nedeni
olduğu ortaya çıkmıştır.
Altıncı adımda MS, tasarımcı, yüklenici arsındaki ilişkilerin özellikleri ile ilgili
potansiyel çatışma nedenlerinden en önemlisi proje teslim sistemine göre girdileri
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paylaşan katılımcıların kalite düzeyi, en sık karşılaşılan çatışma nedeni olarak ortaya
çıkmıştır.
Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı adımda sorgulanan MS organizasyonu,
tasarımcı ve yüklenici özellikleri ve bu katılımcılar arasındaki ilişkilerin özellikleri
ve yurtiçi inşaat projelerinde bu özellikler ile ilgili çatışma nedenlerinin meydana
gelme sıklığının toplam çatışma nedenleri içerisindeki % olarak dağılımı
değerlendirildiğinde, ortaya çıkan en önemli sonuç çatışma sürecinde kişisel
özelliklerin ve yeteneklerin çok önem taşımasıdır. Bu sebeple proje organizasyonunu
oluşturan katılımcılar arasında birebir etkileşimde olan kişilerin çatışma yönetim
yaklaşımları ile ilgili eğitim almalarına önem verilmesi ile meydana gelen
çatışmalardan yapıcı sonuçlar elde edilebileceğini görülmektedir. Kişinin her
sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de sürekli değişen koşullara ve yönetim
tekniklerine yakın olması açısından, yatırım yapılması gereken en önemli unsur
olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.
Yedinci adımda ele alınan sözleşme özellikleri ile ilgili çatışma nedenlerinden
sözleşme dokümanlarındaki yetersizlik, teknik şartname ve teknik çizim hata ve
eksiklikleri ile sözleşmenin taraflar arası risk ve yükümlülüklerin tanımlanması ve
dağıtılması bağlamındaki yetersizliği olmak üzere dört neden sık görülen çatışma
nedenleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenler arasında teknik çizim ve şartname
eksiklik ve hatalarının en sık görülen çatışma nedeni olması, hem dokümantasyon
eksikliğinden hem de teknik yetersizlikten kaynaklanan bu problemlerin yurtiçi
inşaat projelerinde çok büyük önem taşıdığını ortaya çıkarmıştır. Bu çatışma
nedenlerinin projenin başlangıç evresinde en aza indirgenmesinin sağlanmaması ile
yapım evresinde mal sahibi ve yüklenici arasındaki çatışmaların uyuşmazlığa
dönüşmesi kaçınılmazdır çünkü çatışma nedeni belirlenen hedeflere ulaşılmasında
değil hedeflerin belirlenmemesi veya eksik veya hatalı olarak belirlenmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden yurtiçi inşaat projelerinde, özellikle teknik
şartnameler

ile

ilgili

mesleki

eğitimden

kaynaklanan

yetersizliğin

ve

uygulamalardaki eksikliklerin üzerinde önemle durulması gerekmektedir.
Sözleşme özellikleri ile ilgili olarak diğer bir bulgu, standart sözleşmelerin
gelişmişlik düzeyinin yüksekliğini neden olarak gösteren ve bu tez kapsamında
incelenen alan araştırmaları ve literatürdeki nedenlerden farklı olarak, ülkemizde
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yurtiçi inşaat projelerinde standart tip sözleşme kullanımının seyrek olarak çatışma
nedeni olmasına, standart sözleşmelerin yetersizliği ve eksikliği gösterilebilir.
Bununla beraber standart sözleşmelerin endüstri için bir referans noktası olma görevi
düşünüldüğünde, ülkemizde standart sözleşmelerin geliştirilmesi ve kullanımlarının
yaygınlaştırılması ihtiyacı ilgili kurumlar tarafından ele alınmalıdır.
Sekizinci adımda sözleşme idaresi özellikleri ile ilgili sorgulanan potansiyel çatışma
nedenlerinden sözleşmenin yorumlanmasında taraflar arası farklılıkların gösterilmesi
dördüncü

bölümdeki

içtihat

kararlarından

elde

edilen

bulgular

ile

de

desteklenmektedir. Bu araştırma kapsamında yurtiçi inşaat projelerinde sözleşme
idaresinin anlamının ve sözleşme idarecisinin görevinin tam olarak bilinmemesinin
tespit edilmesi, ülkemizde sözleşme idaresi altında çatışma yönetimi açısından büyük
bir eksikliğin varlığının göstergesidir. Bu eksiklik aynı zamanda sürekli değişen ve
daha çok uzmanı dahil ederek çok parçalı organizasyonlara ihtiyaç duyan modern
inşaat projelerinde, meydana gelebilecek çatışmaların sıklığını ve düzeyini arttırarak
uyuşmazlığa dönüşme olasılığını yükseltmektedir. Bu sebeple, özellikle mimarlık
eğitiminde sözleşme idaresi ve sözleşme idarecisi rolü ile ilgili bilgi ve becerinin
kazandırılması çok önem taşımaktadır.
Soru formundaki Bölüm 1 (EK E)‟den elde edilen bulguların toplu olarak
değerlendirilmesi ile, genel olarak yurtiçi projelerde çatışma nedenlerinin en önemli
kaynağının sözleşme özellikleri ve bu özellikler içerisinde de sözleşme
dokümanlarındaki hata ve eksiklikler olarak ortaya çıkmıştır. Bununla beraber
kişilerin kalite ve yeterlilik düzeyinin ikinci en sık görülen çatışma nedeninin olduğu
ortaya çıkarken proje teslim sistemi ile katılımcılar arası ilişkilerin buna göre de
çatışma nedenlerinin farklılaştığı ortaya çıkmıştır.
Görüşülen 9 projenin genel özellikleri ile çatışma nedenlerinin meydana gelme
sıklığının beraber değerlendirilmesi ile, mal sahibi tipinin ticaret şirketi, sözleşme
tipinin birim fiyat ve proje teslim sisteminin Yapım&Yönetim olduğu inşaat
projelerinde en sık çatışmaların meydana geldiği belirlenmiştir. Bu bulguların
değerlendirilmesi ile inşaat projesi elde etme sürecinde, uygun proje teslim sistemi
ve sözleşme tipinin, mal sahibi ve bu evrede sürece katılan katılımcılar tarafından iyi
değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
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Alan araştırmasının ikinci esas amacını oluşturan ve yurtiçi inşaat projelerinde
yüklenici ve MS arasında meydana gelen çatışma yönetiminde başarı faktörlerinin
belirlenmesine yönelik soru formunda Bölüm 2 (EK F)‟de 11 adet potansiyel başarı
faktörü önem derecesine göre sorgulanmış ve bu bölüm tüm katılımcılar tarafından
eksiksiz olarak cevaplandırılmıştır. Bu bölümden elde edilen bulgulara göre,
uyuşmazlık gideriminde üçüncü kişi katılımı ile çözüm sürecinde sunulması gereken
kanıtların yeterli olması en önemli başarı faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Bu faktöre
önem verilmesi sonucunda yurtiçi inşaat projelerinde “kağıt işi (paperwork)” olarak
nitelendirilen kayıt tutma ve arşivlemeye verilen önem ortaya çıkmaktadır.
İkinci en önemli faktör olarak, sözleşme taraflarının uyuşmazlıkların giderilmemesi
halinde yargı yolu ile çözüm aramalarının hangi taraf kazanırsa kazansın projenin
kaybedeceği

görüşünde

olmalarının

görülmesi,

yurtiçi

inşaat

projelerinde

çatışmaların işbirliği ve uzlaşma yolu ile çözülmesindeki en önemli neden olarak
olumlu bir özelliktir fakat bu uzlaşmanın istek ile değil mecburiyet ile olması
uyuşmazlık giderim yaklaşımlarından resmi yargıdan başka bağlayıcı alternatif
yolunun bulunmadığı ülkemiz için olumsuz bir özelliktir. Görüşmeler neticesinde
katılımcıların tümünün Türkiye‟deki yargının üzerindeki aşırı yük ve yeteri kadar
uzman

mahkemelerin

olmayışından

dolayı

kararların

çok

geç

verileceği

görüşündedirler. Bununla beraber yargıya alternatif ve yine bağlayıcı olan inşaat
projelerinde uyuşmazlık çözümü için tahkim işlevi yapacak bir kurulun ülkemizde
var olmamasından dolayı özellikle kamusal işler yapan yüklenicilerin yargıdan
memnun edici bir sonuç elde etmeyecekleri inancı ile idare ile ilgili ilişkilerin
zedelenmemesi

için

çoğunlukla

haksızlıkları

görmezden

gelmek

olduklarının ve hatta deneyimli firmaların bu sebeplerden yurtiçinde

zorunda
inşaat

projelerinden tamamen çekilmek üzere oldukları ortaya çıkmıştır. Bu nedenler ile
inşaat sözleşmeleri ile uyuşmazlıklar ilgili kısa sürede sonucun alınabileceği ve
bağlayıcı, kesin ve adil kararların hakemler tarafından verileceği bir tahkim
kurulunun en kısa zamanda yasal düzenlemeler ile devreye girmesi ihtiyacının
olduğu sonucuna varılmıştır.
Görüşmelerden elde edilen en önemli ve incelenen literatür ve diğer ülkelerde
yapılan alan araştırmaları ile zıtlık gösteren diğer bir bulgu ise yurtiçi inşaat
projelerinde meydana gelen uyuşmazlıklar için bağlayıcı olmayan müzakere ve
arabuluculuk gibi yöntemler ile üçüncü ve objektif bir kişinin sürece dahil olarak
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tavsiye vermesinin önemsiz hatta istenmeyen bir yol olarak görülmesidir. Bu görüş
özellikle Amerika‟da ve İngiltere‟de yargıya ve tahkime alternatif olarak çok sık
olarak kullanılan alternatif uyuşmazlık giderim yaklaşımlarının Türkiye‟de geçerli
olmadığını ve hatta yüklenici firmaların uyuşmazlıkların çözümü için bağlayıcı
kararın şart olduğuna inanmalarını ortaya çıkarmıştır.
Sonuç olarak bu tez kapsamında genel araştırma sorusu olarak belirlenen “Türkiye
inşaat sektöründe mal sahibi ve yüklenici firmalar arasında doğabilecek çatışma
nedenleri ve çatışma yönetim sürecinde başarı faktörleri nelerdir?” sorusu yapılan
literatür ve alan araştırması sonucunda belirlenerek yapılan araştırma ana amacına
ulaşmıştır.
Bu belirleme sürecinde yan bulgular olarak, çatışma kavramı ile ilgili literatürdeki
hak talebi ve uyuşmazlık ile ilgili kavram karmaşasının görüşülen yüklenici
firmalardaki yetkililer arasında da yaşandığı belirlenmiştir.
Çatışmanın bir süreç olarak ele alındığı bu tez kapsamında, alan araştırmasının
bulguları incelenen diğer alan araştırmaları ile karşılaştırıldığında ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik koşullar nedeni ile projelerin finansal çevreye duyarlılığının
fazla olması en sık görülen çatışma nedenlerinden biri olarak farklılık gösterirken,
ülkemizde sözleşme özelliklerinin ve kişilerin kalite ve yeterlilik düzeyinin sıklıkla
çatışma nedeni olması benzerlik göstermektedir. Bu potansiyel çatışma nedenlerinin
yaratacağı sonuçların, projeye uygun finansman kaynağının, proje teslim sisteminin
ve sözleşme tipinin seçilmesi ile yıkıcı değil yapıcı olacağı ve ülkemiz inşaat
projelerinde başlangıç evresinde geçirilecek olan bu sürece daha çok önem verilmesi
gerekmektedir. Ülkemizde sık görülen bir çatışma nedeni olan teknik çizim ve teknik
şartname hataları ve eksiklikleri ile ilgili olarak ise özellikle mimarlık eğitiminde bu
konulara yönelik bilgi ve becerinin kazandırılması gerekmektedir. Bu öneriler
neticesinde ideal olan çatışma sürecinin projenin başlangıç evresinde daha uzun ve
yapıcı olacağı ve yapım evresinde süre ve maliyet açısından yararlı etkileri olacağı
görüşü yapılan alan ve literatür araştırması sonucunda önemle savunulmaktadır.
Araştırmadan elde edilen diğer önemli bulgular sonucunda ise ülkemizde inşaat
projelerinde uyuşmazlık çözümleri için yargıya alternatif olarak yine bağlayıcı olan
adil ve hızlı bir tahkim kuruluna, inşaat hukuku üzerine uzmanlaşmış hukukçulara ve
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sözleşme idaresi görevi olan, hukuki terimlere ve bilgiye sahip mimarlara ihtiyaç
olduğu belirlenmiş, bu konu ile ilgili eğitim ve yasal alanda düzenlemelerin
yapılması gerekliliği sonucuna varılmıştır.
Araştırmanın yöntemi konusunda elde edilen sonuç ise çatışma ve çatışma yönetimi
konusunda literatür araştırması özellikle içtihat kararlarının incelenmesi ve alan
araştırması için görüşme yönteminin seçilmesi uygun bir yöntem iken araştırmanın
yan amaçlarından çatışmaların projeye etkileri ve MS haricinde diğer katılımcılar ile
yüklenici arasındaki çatışma nedenlerinin ve projeye etkilerinin belirlenmesi üzerine
yapılacak bir araştırma için hak talebi raporlarının ve hakem kararlarının elde
edilebileceği farklı proje teslim sistemleri ve sözleşme tipleri ile elde edilmiş yurtiçi
inşaat projelerinin incelenmesi önerilebilir. Bu konuda özellikle MS‟nin kamu
kuruluşları olduğu projelerden daha çok veri alınabileceği düşünülmektedir.
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EK A : SORU FORMU – AMAÇ VE VERĠLERĠN KULLANIMI ĠLE ĠLGĠLĠ
ÖN YAZI
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EK B : SORU FORMU – PROJE TESLĠM SĠSTEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
ġEMALAR: GELENEKSEL SĠSTEM
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PROJE TESLĠM SĠSTEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ġEMALAR: TASARIM &
YAPIM SĠSTEMĠ
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PROJE TESLĠM SĠSTEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ġEMALAR: YAPIM &
YÖNETĠM SĠSTEMĠ
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EK C : SORU FORMU – GÖRÜġÜLEN KĠġĠ VE KURULUġ ÖZELLĠKLERĠ
ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAR
GÖRÜġÜLEN KĠġĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER
Adı Soyadı

:

Meslek

:

Kuruluştaki görev unvanı

:

Eğitim Durumu

:

Lisans

Sektördeki iş tecrübesi

:

0-5

Y.Lisans
0-15

Doktora

Diğer

16-25

26-…

KURULUġ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER
Kuruluşun unvanı ve statüsü

:

Kuruluş yılı

:

Yaptığı işlerin türü

:

Kuruluşun bağlı olduğu bir üst kuruluş var mı?

Var

Yok

Kuruluşun bağlı olduğu yan kuruluşlar var mı?

Var

Yok

İdari

Teknik

Personel

Personel

Kuruluşunuzun mevcut personel sayısı
Kuruluşunuzun halen mevcut yurtiçi şantiye
sayısı
Kuruluşunuzun son 5 yılda üstlenmiş olduğu
yurtiçi proje sayısı
Kuruluşunuzun 2004 yılı cirosu ($)

:

:

:
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EK D : SORU FORMU – PROJE HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
Firmanızın, mal sahibi ve tasarım firması arasında yüksek veya orta düzeyde çatışma
yaşanarak tamamladığı belirli bir yurtiçi projeyi seçerek aşağıdaki sorular yardımı ile
projenin genel özellikleri ile ilgili bilgi veriniz.

Projenin adı
Gerçek kişi
Ticaret Şirketi

Projenin mal sahibi tipi

Kamu kuruluşu
Projenin finansmanı ne şekilde temin edilmiştir?
Projede herhangi bir stratejik ortaklık kurulmuş
mudur?
Projenin sözleşmedeki başlangıç tarihi
Projenin sözleşmedeki bitiş tarihi
Projenin gerçek bitiş tarihi
Projede standart tip sözleşme kullanıldı mı?
Götürü Usulü
Birim Fiyat

Projenin sözleşme tipi

Maliyet+Kar
Diğer
Tasarım/İhale/Yapım
Yapım/Yönetim

Projenin teslim sistem türü:

Tasarım/Yapım
Diğer
MS Organizasyonu
Sözleşme idaresi bu projede kim veya kimler
tarafından yapılmıştır?

Tasarımcı
Danışman Firma
Diğer

Projenin keşfinde artış olmuş mudur, olmuşsa %
kaç?
Projenin firmanıza ait maliyetinde artış olmuş
mudur, olmuşsa % kaç?
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EK E : SORU FORMU – BÖLÜM 1: PROJEDE KATLIMCILAR ARASI
MEYDANA GELMĠġ OLAN ÇATIġMALARIN NEDENLERĠ VE PROJEYE
ETKĠLERĠ
Aşağıda proje, mal sahibi ve proje organizasyonu, yüklenici, tasarımcı, sözleşme ve
sözleşme idaresi özelliklerine ilişkin potansiyel çatışma nedenleri sıralanmıştır.
Birinci adımda firmanızın, mal sahibi ve tasarımcı veya diğer katılımcılar ile projede
yaşadığı çatışmalara göre her bir potansiyel çatışma nedeni hakkındaki düşünceniz,
kesinlikle çatışma nedeni değildir ise “0” puan, seyrek olarak çatışma nedenidir ise “1” puan,
sıklıkla çatışma nedenidir ise “2” puan veriniz.
İkinci adımda çatışma nedeni olarak tanımladığınız her bir faktörün, projenizin süresini ve
kendi başlangıç maliyetinizi arttırma % sini ilgili sütunlara yazınız.
Son olarak, her bölümde boş bırakılan satırlara kendi projenizde bu ankette belirtilmemiş

PROJE ÖZELLĠKLERĠ
Proje tasarımının karmaşıklık düzeyinin
yüksek olması
2 Yapımın karmaşıklık düzeyinin yüksek olması
3 İnşa edilebilirlik
4 Proje ölçeğinin büyük olması
Teçhizat ve Malzeme Elde Etme açısından
5
proje lokasyonu
Projenin yasal çevrenin özelliklerine
6
duyarlılığının fazla olması
Projenin teknolojik çevrenin özelliklerine
7
duyarlılığının fazla olması
Projenin finansal çevrenin özelliklerine
8
duyarlılığının fazla olması
9 Hava Koşulları
10 Şantiye Koşulları
11 Ulaşım Koşulları
1
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% olarak maliyet
artışına etkisi

% olarak süre
artışına etkisi

% olarak süre
artışına etkisi

PUANLAMA

PROJE TESLİM SİSTEMİ
0 : Kesinlikle çatışma nedeni değildir,
1 : Seyrek olarak çatışma nedenidir
2 : Sıklıkla çatışma nedenidir

% olarak maliyet
artışına etkisi

olan çatışma nedenleri varsa ekleyiniz.

MAL SAHĠBĠ ÖZELLĠKLERĠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mal sahibinin inşaat projelerinde deneyimli
olması
Mal sahibinin inşaat projelerinde deneyimli
olmaması
Mal sahibinin eğitim düzeyinin düşük
olması
Mal sahibinin eğitim düzeyinin yüksek
olması
Mal sahibinin şantiye alanına uzak olması
Mal sahibinin şantiye alanına yakın olması
Mal sahibinin geçmiş projelerdeki
başarısının düşük olması
Mal sahibinin geçmiş projelerdeki
başarısının yüksek olması
Mal sahibi tarafından proje ile ilgili istek ve
hedeflerin doğru formüle edilmeyişi
Mal sahibinin proje tasarım dokümanlarına
hakimiyet düzeyinin düşüklüğü
Mal sahibinin yapım evresinde proje
değişiklik istekleri
Mal sahibinin yapım sürecine doğrudan
müdahalesinin yüksek olması
Mal sahibinin yapım sürecine doğrudan
müdahalesinin düşük olması

MAL SAHĠBĠ ADINA ÇALIġAN PROJE ORGANĠZASYONU ÖZELLĠKLERĠ
1

2

Mal sahibi adına çalışan proje
organizasyonun deneyim ve yeterlilik
düzeyinin düşük olması
Mal sahibi adına çalışan proje
organizasyonun uyuşmazlıkları engelleme
ve giderme konusunda doğrudan kişisel
dürtülere sahip olmaması
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% olarak maliyet
artışına etkisi

% olarak süre
artışına etkisi

% olarak maliyet
artışına etkisi

0 : Kesinlikle çatışma nedeni değildir,
1 : Seyrek olarak çatışma nedenidir
2 : Sıklıkla çatışma nedenidir

% olarak süre
artışına etkisi

PUANLAMA

PROJE TESLİM SİSTEMİ

% olarak maliyet
artışına etkisi

% olarak süre
artışına etkisi

% olarak maliyet
artışına etkisi

% olarak süre
artışına etkisi

PUANLAMA

PROJE TESLİM SİSTEMİ
0 : Kesinlikle çatışma nedeni değildir,
1 : Seyrek olarak çatışma nedenidir
2 : Sıklıkla çatışma nedenidir

TASARIMCI ÖZELLĠKLERĠ
1
2

Tasarım ekibinin deneyim ve yeterlilik
düzeyindeki düşüklük
Tasarımcının, mal sahibi ve yüklenici arası
iletişimde kişisel yetenekleri

YÜKLENĠCĠ ÖZELLĠKLERĠ
1
2
3

Yüklenici olarak firmanızın mal sahibi
organizasyonu ile birebir etkileşimde olan
çalışanların kişisel yetenekleri
Yüklenici olarak firmanızın deneyim ve
yeterlilik düzeyinin düşük olması
Yüklenici olarak firmanızın geçmiş
deneyimlerinin başarı derecesinin düşüklüğü

MAL SAHĠBĠ, TASARIMCI VE YÜKLENĠCĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN
ÖZELLĠKLERĠ
Proje teslim sistemine göre yapım evresi
1
öncesi katılımcıların kalite düzeyi
Tasarımcının, katılımcılar arası iletişimde
2
kişisel yetenekleri
Resmi bir takım çalışmasının projenin
3 başlangıç evresinde gündeme gelmemiş
olması
Katılımcılar arasındaki iletişim ve
4
koordinasyon problemleri
Mal sahibi ve yüklenici arasındaki güven
5
düzeyindeki düşüklük
Mal sahibi ve yüklenicinin geçmişte birlikte
6
çalışmamış olmaları
Mal sahibi ve yüklenici arasındaki yanlış
7
anlamalar
Yüklenici ve tasarımcının geçmişte birlikte
8
çalışmamış olmaları
Yüklenici ve tasarımcı arasındaki güven
9
düzeyindeki düşüklük
Yüklenici ve tasarımcı arasındaki yanlış
10
anlamalar
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SÖZLEġME ÖZELLĠKLERĠ
1
2

3

Yükleniciye yapılacak ödemeler açısından
sözleşme tipinin projeye uygun seçilmemesi
Sözleşme dokümanında anlaşma metni,
genel şartname, özel şartname ve/veya idari
şartname yetersizliği
Sözleşmenin taraflar arası risk ve
yükümlülüklerin tanımlanması ve
dağıtılması bağlamında yetersizliği

4

Teknik çizim hataları

5

Teknik çizim eksikliği

6

Teknik şartname hataları

7

Teknik şartname eksikliği

8

Standart tip sözleşmelerin kullanılması
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% olarak maliyet
artışına etkisi

% olarak süre
artışına etkisi

% olarak maliyet
artışına etkisi

0 : Kesinlikle çatışma nedeni değildir,
1 : Seyrek olarak çatışma nedenidir
2 : Sıklıkla çatışma nedenidir

% olarak süre
artışına etkisi

PUANLAMA

PROJE TESLİM SİSTEMİ

SÖZLEġME ĠDARESĠ ÖZELLĠKLERĠ
1

2

3

4

5

6

7

Sözleşme imzalanmadan önce, sözleşme
dokümanlarının firmanız tarafından
incelenmesi için verilen sürenin yetersizliği
Yapım evresinde mimara MS vekili olarak
sözleşme idaresi görev sorumluluğunun
verilmememsi
Yüklenicinin sorumluluğundaki yapım
işinin onaylanmasında veya
reddedilmesinde MS vekili ve sözleşme
idarecisi olan mimar, mühendis veya
danışmanın sözleşmede yer alan yetkilerinde
kısıtlamalar olması
Yüklenicinin sorumluluğundaki yapım
işinin onaylanmasında veya
reddedilmesinde MS vekili ve sözleşme
idarecisi olan mimar, mühendis veya
danışmanın sözleşmede yer alan yetkilerinde
kısıtlamalar olmaması
Sözleşmelerde yükleniciden
kaynaklanmayan koşullar neticesinde
oluşan gecikmeler ile ilgili yükleniciye süre
talep etme hakkının sağlanmaması
Firmanız tarafından yapılan hak talebi
yazışmalarının zamanında sözleşme
idarecisine iletilmesindeki koordinasyon
eksikliği
Hak talebi yönetiminde sözleşme
idarecisinin yetersizliği

Sözleşmenin yorumlanmasında taraflar arası
farklılıklar
Sözleşme idarecilerinin nadiren kendi
9 sözleşme yetkilerini uygulamada tarafsız
davranmaları
Sözleşme idarecisi görevi olan mimarın
10 hukuki terimlere ve bilgiye hakim olmaması
8

179

% olarak maliyet
artışına etkisi

% olarak süre
artışına etkisi

% olarak maliyet
artışına etkisi

0 : Kesinlikle çatışma nedeni değildir,
1 : Seyrek olarak çatışma nedenidir
2 : Sıklıkla çatışma nedenidir

% olarak süre
artışına etkisi

PUANLAMA

PROJE TESLİM SİSTEMİ

EK F : SORU FORMU – BÖLÜM 2: MAL SAHĠBĠ ve YÜKLENĠCĠ FĠRMA
ARASINDA ÇIKABĠLECEK ÇATIġMALARIN YÖNETĠLMESĠNDEKĠ

BAġARI

FAKTÖRLERĠ
Aşağıda çatışma yönetiminde başarı faktörleri ile ilgili cümleleri, projenizde firmanız ile mal
sahibi arasındaki çatışmaların yönetim sürecinde, etkili olma ve başarı derecelerine göre
yandaki cümlelerden size uygun olanı ile tamamlayınız.
ÇATIġMA YÖNETĠMĠNDE BAġARI FAKTÖRLERĠ

1

Resmi bir takım çalışmasının
projenin başlangıç evresinde
gündeme gelmiş olması

2

Yüklenici olarak mal sahibi İle
gelecek projelerde çalışma
olasılığının az olması düşüncesi

3

Çatışma giderim yaklaşımlarının
maliyetleri açısından mal sahibi ve
yüklenicinin eşit güç ve kaynağa
sahip olması

4

MS ve yüklenici arasındaki
uyuşmazlık çözümlerinde genellikle
sözleşme idarecisi olan tasarımcı
yerine tarafların kabul ettiği
bağımsız bir üçüncü hakemin
varlığının ilk yol olarak sürece dahil
edilmesinin sözleşme maddelerinde
yer alması

5

6

çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.

çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
Uyuşmazlık gideriminde üçüncü
etkili değildir.
kişinin katılımı ile çözüm sürecinde
çatışma yönetim sürecinin başarısında
sunulması gereken kanıtların (günlük
önemlidir.
raporlar, fotoğraflar, video kayıtları
çatışma yönetim sürecinin başarısında
v.s.) yeterli olması
çok önemlidir.
Yüklenici ve MS arasındaki
uyuşmazlıkların çözümünde yer alan
sözleşme idarecisinin veya resmi
olmayan hakemlerin tavsiye vermek
yerine karar vermeleri
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ÇATIġMA YÖNETĠMĠNDE BAġARI FAKTÖRLERĠ
çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.

7

Sözleşme idarecisinin çözüm
sürecindeki bu kanıtları sunma
başarısı

8

Sözleşmelerde uyuşmazlık giderim
yaklaşımları ile ilgili alanların
üzerinde önemle durulması ve bu
alanlar geliştirilmesi

9

Taraflarca sözleşmenin karmaşık
problemlerin çözümü için bir araç
çatışma yönetim sürecinin başarısında
olarak görülmesi
önemlidir.
(en iyi sözleşme unutulan
sözleşmedir görüşüne sahip olmama) çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.

10

Projenin uygunluğuna göre,
katılımcılar arası uyuşmazlıkların
çözümünde yargı ve tahkim
yollarının yerine alternatif
uyuşmazlık çözüm metotları olan
müzakere ve arabuluculuğun
kullanılması
Sözleşme taraflarının
uyuşmazlıkların giderilmemesi
halinde, yargı yolu ile çözüm
aramalarının hangi taraf kazanırsa
kazansın projenin kaybedeceği
bilincinde olmaları

çatışma yönetim sürecinin başarısında
etkili değildir.

11

çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.

çatışma yönetim sürecinin başarısında
önemlidir.
çatışma yönetim sürecinin başarısında
çok önemlidir.
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