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Özet 

Önceki araĢtırmalar, inĢaat sektörünün karakteristik yapısından dolayı diğer sektörlere 

oranla daha fazla riske maruz kaldığını ifade etmektedirler. Çünkü inĢaat projeleri çok 

karmaĢık projelerdir. DeğiĢik kabiliyet ve özelliklerde birçok insan çalıĢmaktadır ve çok 

geniĢ bir alanda, iĢler arasında koordinasyon yapmak gerekmektedir. ĠnĢaat sektöründe 

risk ve risk yönetimini anlamak kolay bir iĢ değildir. ĠnĢaat sektörünün genellikle bütün 

dalları risklidir ve potansiyel iĢ gücü için risk yönetimi gereklidir. 

Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‘de günümüz inĢaat sektöründeki risk yönetimi 

uygulamalarının anlatılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, Türk inĢaat sektörünün risk 

yönetimi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin etkileri bir anket yardımıyla araĢtırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Kırk adet inĢaat firmasının yetkililerine yüz yüze veya e-mail göndermek 

suretiyle anket uygulanmaya çalıĢılmıĢtır ve bunların yirmi dokuz tanesi geri bildirimde 

bulunmuĢtur. Elde edilen veriler SPSS for Windows paket programı kullanılarak analiz 

edilmiĢtir. AraĢtırmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye‘de inĢaat sektöründeki risk 

yönetim uygulamalarının ne durumda olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu bildiri, 

Türkiye inĢaat sektöründeki risk yönetimi uygulamalarını araĢtırmak için yazılmıĢ 

sınırlı bir çalıĢmadır. 

Anahtar Sözcükler: Risk, Risk Yönetimi, ĠnĢaat, ĠnĢaat projesi, Risk Analizi 

GiriĢ 

ĠnĢaat proje yönetimi, paydaĢların beklentilerini ve gereksinimlerini karĢılayacak ya da 

daha fazlasını sağlayacak Ģekilde proje etkinliklerinin gerçekleĢtirilmesi için 

yetenekleri, ekipmanları ve teknikleri kullanan bir bilim dalıdır. Proje risk yönetimi, bir 

projeye iliĢkin potansiyel riskleri belirlemeyi ve bu risklere cevap vermeyi hedefleyen 

sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu süreç, olumsuz koĢulların etkisini en aza indirmek ve 

olumlu koĢullarla ilgili sonuçları da en üst seviyelere çıkarmayı amaç edinen etkinlikleri 

kapsar. Bir çevredeki riskin kaderden daha çok bir seçim olduğuna genel olarak 
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inanılmaktadır. Planlardaki olağan belirsizlik, iĢ hedeflerini ve projeyi baĢarmada 

istenen sonucu etkileyebilir. Bir belirsizlik pozitif görünüĢe sahipse fırsat, negatif 

görünüĢe sahipse risk olarak değerlendirilir (Flanagan ve Norman, 1993). Risk, bir 

projedeki bütün etkinliklerde mevcuttur.  

Bir etkinlikten diğerinde değiĢkenlik gösteren sadece riskin oranıdır. ĠnĢaat alanındaki 

risk kavramını yazarlar değiĢik biçimlerde tanımlamıĢlardır. Perry ve Hayes (1985) riski 

proje yürütülürken ekonomik kayıp ya da yatırımlardaki kazancı daha da arttırma olarak 

tanımlarken Mason (1973) sadece kayıp olarak yorumlamıĢtır. Bufaied (1987) ise bir 

inĢaat projesinin en baĢında düĢünülmesi gereken neticesi ise fiyat, süre ve kaliteyi 

etkileyen belirsizlikler olarak değerlendirmiĢlerdir. 

ĠnĢaat sektörünün doğasında var olan belirsizlikler ve riskler diğer sektörlere göre daha 

fazladır. Bütün proje etkinliklerini planlama, yürütme ve sürdürme aĢaması karmaĢık ve 

zaman alıcıdır. Sürecin tamamı, çok geniĢ çapta karmaĢık ve birbiriyle iliĢkili 

etkinliklerin koordinasyonunu ve aynı zamanda çeĢitli becerilere sahip pek çok kiĢiyi de 

gerektirmektedir (Shen, 1997). Bu durum pek çok dıĢ etkenler nedeniyle daha da 

komplike bir hal almaktadır. Projelerin baĢarısızlığa uğramasının en önemli sebebi 

yönetilemeyen ya da taĢınamayan risklerdir. Bundan dolayı risk yönetimi proje 

yönetiminin kritik bir parçasıdır (Akintola ve Malcom, 2007). Risk yönetimi riskin 

sistematik olarak kontrol edilmesini sağlayan proje ve yatırımlarda karĢılaĢılabilecek 

Ģeyleri önceden tahmin edilmesini sağlayan prosedürlerdir (Ökmen, 2002), (Ökmen ve 

ÖztaĢ 2008), (ÖztaĢ ve Ökmen 2004). ĠnĢaat sektörü ile ilgili geçmiĢ araĢtırmalar, 

sektörün riskle mücadele açısından çok yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu da pek çok 

projenin iĢ planının, bütçe hedeflerinin ve bazı zamanlarda da iĢin kapsamının yerine 

getirilmesinde baĢarısızlığa sebebiyet vermektedir. Sonuç olarak, sıkıntının çoğu 

müĢterilere, bu tür projelerin müteahhitlerine ve aynı zamanda da halka yüklenmektedir. 

ĠnĢaat sektöründe risk, projenin zaman, fiyat, kapsam ve nitelik hedeflerine olumsuz 

Ģekilde etki eden etkinliklerin bir araya gelmesi Ģeklinde algılanmaktadır. ĠnĢaat 

süreçlerinde bazı riskler kolaylıkla tahmin edilebilmekte ya da anında 

belirlenebilmektedir. Ancak bazı riskler ise tamamen öngörülemeyen nitelikte 

olabilmektedir. ĠnĢaat riskleri teknik, yönetimsel, lojistik ya da sosyo-politik 

özelliklerle; ayrıca doğal afetlerle de iliĢkilendirilebilir. Proje yönetimi alanında 

risklerin can alıcı sonuçlarından bazıları, iĢlemsel Ģartları baĢarmada ve istenen kaliteye 

ulaĢmada baĢarısız olmaktadır. Bu da projenin öngörülen zamanda ve tahmin edilen 

maliyette tamamlanamamasıyla neticelenmektedir (ErtaĢ, 2011). 

Bu çalıĢmanın amacı, üç maddede sıralanabilir: 

 Türk inĢaat sektörü üzerindeki riskleri ve bu risklerin etkilerini incelemek; 

 Günümüzde Türk inĢaat sektöründe uygulanan risk yönetimi uygulamalarını 

görmek; 

 ĠnĢaat projelerinde risk yönetiminin etkilerini ve faydalarını görmek. 
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AraĢtırma 

Bu çalıĢmada öncelikle inĢaat risklerinin özelliklerini belirlemek üzere bir literatür 

taraması yapılmıĢtır. Literatür taraması ayrıca risk yönetim sistemlerini ve risk 

değerlendirmelerini de kapsamıĢtır.  

Ġkinci olarak firmaların kendi hedeflerine bağlı kalarak karĢılaĢabileceği risklerin her 

türlü kapsamıyla ilgili (iĢ, finansal, operasyonel) bir anket hazırlanmıĢtır. Anket 

firmaların riskleri nasıl tanımladıkları, değerlendirdikleri, yönettikleri ve 

raporladıklarına iliĢkin olarak düzenlenmiĢtir. Anket 4 ana kategori ve 40 sorudan 

oluĢmuĢtur. Bu 40 soru sayesinde Türk inĢaat sektöründeki her türlü risk tanımlamaya 

ve bu risklerin yönetim uygulamaları tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Anket hazırlanırken 

Türk inĢaat sektöründe risk yönetimi ile ilgili sorulabilecek en önemli 40 soru tespit 

edilmiĢtir.. ĠnĢaat risk yönetimi ile ilgili yayımlanmıĢ birçok makale ve kitaplar 

incelenerek bu anket hazırlanmıĢtır. 17 adet firma yetkilisi ile yüz yüze görüĢülmüĢ ve 

23 firmaya da e-mail gönderilmiĢtir. E-mail gönderilen firmaların 12 tanesi anketi 

doldurup geri bildirimde bulunmuĢlardır. Toplam 29 anket bu çalıĢmada 

değerlendirilmiĢtir.  

Soruların cevapları SPSS adı verilen bir istatistik programı ile değerlendirilmiĢtir. Bu 

araĢtırmada sonuçların analizi önermelerde bulunarak yapılmıĢtır. Ġddialar 

hesaplanırken Türk inĢaat sektöründeki olası en önemli risk durumları düĢünülmüĢtür. 

Ġddialar hesaplandıktan sonra, varsayımların gerçekliliği kontrol edilerek 

yorumlanmıĢtır. Örneğin ‗Genellikle Türk inĢaat sektöründeki karmaĢık projeler yapan 

firmalar risk yönetimi için daha fazla para harcadıkları düĢünülür‘ önermesi düĢünülsün. 

SPSS programı bu önermenin ne kadar doğru olduğunu anlamak için kullanılır ve 

sonuçlar belgelendirilir. Ġddianın cinsine göre SPSS‘te kullanılacak testlerin cinsi de 

değiĢir.  

Anket 

Anket aĢağıdaki dört ana bölümden oluĢmuĢtur: 

1) Firmanın amacı 

2) Risk ve risk yönetimini anlama 

3) Riski tanımlama, riski değerlendirme ve risk analizi 

4) Risk yönetimi, riski izleme, riski gözden geçirme ve raporlama 

 

 

Anketin birinci bölümündeki sorular firmaların amaçlarını belirleme ile ilgilidir. 

Sorulan sorular firmaların risk yönetimi hedeflerine göre sorulmuĢtur. Bunlar firmaların 

neden risk aldıkları ve ne tür risk yönetimi davranıĢları gösterdikleri ile ilgilidir. Ġkinci 

bölümdeki sorular risk denilince ne anlaĢıldığına, firmaların riski nasıl hesapladıklarına 

ve risk yönetimine nasıl yaklaĢtıklarına dair sorulardır. Üçüncü bölümde ise sorulan 

sorularla risk tanımlamaları, risk ölçümleri ve öncelikleri araĢtırılmıĢtır. Dördüncü 
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bölümdeki sorular da firmaların yaptıkları iĢlerdeki almıĢ oldukları riskleri nasıl 

yönettikleri, izledikleri ve raporladıkları ile ilgilidir.  

Anket Sonuçlarının Analizi 

Anket sonuçlarını değerlendirmek için SPSS programında kullanılabilecek değiĢik 

testler vardır. Bu testler önermelerin tiplerine göre değiĢir. En uygun test seçilir ve 

sonuçlar grafikleĢtirilir. Bu çalıĢmada tek grup t-testi kullanılmıĢtır. Çünkü her sorunun 

standart sapması anket yöntemine göre önceden hesaplanamamaktadır. Ayrıca örnek 

sayısı 30‘dan düĢük olduğu için   (NS < 30) t testi kullanılmıĢtır.  

Anket 4 ana parça ve 40 sorudan oluĢmuĢtur. Soruların fazla sayıda olduğu düĢünülerek 

soruların yapısı evet/hayır, çoktan seçmeli ve tanımlamalı olacak Ģekilde tasarlanmıĢtır. 

Anket sonuçlarını analiz etmek için öncelikle 20 önerme oluĢturulmuĢtur. Yani her iki 

soru bir önerme haline getirilmiĢtir. Anket için tek grup t-testi uygulanmıĢtır ve 

önermeler değerlendirilmiĢtir. Bu bildiride sadece birinci önerme ayrıntılı olarak 

anlatılabilmiĢtir. 

Önerme 1: ‗Türkiye‘de basit projeler yapan (apartman, villa) inĢaat firmaları diğer 

inĢaat firmalarına göre iĢlerinde daha fazla risk yönetimi uygulaması 

yapmamaktadır.‘(Soru 1.1 – Soru 1.8). 

 

Soru 1.1 Firmanız genellikle ne tür projeler yapar? 

                       Basit Projeler (Apartman, Villa vs.) 

          KarmaĢık Projeler (Hastane, Otel vs.)  

                       Çok karmaĢık projeler (Barajlar, Enerji santralleri vs.)   

 

Soru 1,8 Firmanızın hedeflerini baĢarması hususunda etkili bir risk yönetimi ne kadar 

önemlidir? 

 

 

1       2            3                 4                       5 

 

 Risk yönetimini uygulama    (   θ < 2) 

 Risk yönetimini uygula         (   θ >  

 

Öncelikle anket programından elde edilen verilerin doğru olarak SPSS programına 

girilmesi gerekmektedir. Bu veriler farklı firmaların soru 1.1 ve soru 1.8‘e ait verdiği 

cevaplardır. Girilen veriler Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.    
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Tablo 1. Tek Grup t-testi Veri GiriĢi Önerme – 1. 

 

ĠnĢaat firmalarının sırası Tablo 1‘in sol sütununda gösterilmektedir. 29 adet firmadan 14 

tanesi küçük iĢler yapan firmalar olduğu için sıra 14‘e kadar gitmektedir. Tablonun sağ 

tarafında ise proje tipi ve risk yönetimi uygulaması sütunları mevcuttur. 

Her bir firmanın risk yönetimi uygulama frekansları Tablo 2‘de gösterilmiĢtir. 

Tablo 2. Risk Yönetimi Uygulama Oranları 

 
Frekans Yüzde 

Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Geçerli  Hiç 

Nadiren 

Arasıra 

Genellikle 

Her zaman 

Toplam 

9 

2 

3 

0 

0 

14 

64,3 

14,3 

21,4 

0 

0 

100,0 

64,3 

14,3 

21,4 

0 

0 

100,0 

64,3 

78,6 

100,0 

0 

0 

100,0 

 

Tablo 2‘de frekans dağılımları, yüzde oranları, geçerli yüzde oranları ve toplam yüzde 

oranları gösterilmiĢtir. Tablodan görüldüğü gibi basit projeler yapan 14 firmadan 9 

tanesi asla risk yönetimi uygulamamaktadır. Bununla birlikte 2 tanesi nadiren ve 3 
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tanesi ise ara sıra uygulamaktadır. Genellikle ya da her zaman uygulayan ise 

bulunmamaktadır. 

Frekans ve Risk yönetimi uygulaması arasında çizilmiĢ normal eğri histogramı bize 

proje tipleri arasında oranları vermede ġekil 1‘deki gibi yardımcı olacaktır. 

ġekil 1‘deki histogramda görüldüğü gibi 14 tane inĢaat firmasının soruya göre risk 

yönetimi uygulaması ortalaması 1,57‘dir. Histograma göre standart sapma sonucu 

0,852‘dir. 

 

 
 

ġekil 1. Frekans ve Risk Yönetimi Uygulaması Oranı 
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Tablo 3. Önerme 1 için Tek Grup t-testi SPSS Programı Çıktısı 

 Test Value = 2 

 Degree of 

freedom 

Sig. (2 - tailed)   90% Confidence 

Interval of the 

Difference 

risk_management_application 13 ,082  

 

Tablo 3‘te görüldüğü gibi toplam 29 firmadan 14 tanesi basit projeler inĢa etmektedir. 

Program her bir firmayı diğerleri ile kıyasladığı için serbestlik derecesi 14-1=13‘tür. 

Anlamlılık derecesi olan 0,082 > 0,05 olduğu için önerme doğrudur. Yani basit projeler 

yapan Türk inĢaat firmaları iĢlerinde risk yönetimine önem vermemektedirler.  

Önerme 2: ‗ĠĢlerinde güçlendirilmiĢ beton projeleri yapan inĢaat firmaları risk yönetimi 

uygulamaları uygulamaktadır. Diğer inĢaat firmaları ise uygulamamaktadırlar ‘(Soru 1.2 

– Soru 2.3). 

 

Soru 1.2 Firmanız inĢaat projelerinde hangi tür yapılar yapar? Lütfen uygun 

olanı/olanları seçiniz. 

                   GüçlendirilmiĢ beton yapılar 

     Çelik yapılar 

     AhĢap yapılar 

     GüçlendirilmiĢ beton ve çelik yapılar 

 

Soru 2.3 Firmanızın belgelere dayandırılarak uyguladığı bir risk yönetimi politikası 

var mıdır? 

                   Evet 

     Hayır  

     Emin Değilim 

 

Tablo 4.  Önerme 2 için Tek Grup t-testi SPSS Programı Çıktısı 

 Test Value = 1.5 

risk_understanding Degree of 

freedom 

Sig. (2-tailed) 90% Confidence Interval of 

the Difference 

risk_understanding   12               ,047  

 

Tablo 4‘te görüldüğü gibi anlamlılık derecesi olan 0,000 < 0,05 olduğu için önerme 

yanlıĢtır.  
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Önerme 3: ‗Ilıman iklim koĢullarında inĢaat yapan inĢaat Ģirketlerinin genellikle inĢaat 

sürecinde genel bir inĢaat riski tanımı kullanmaktadırlar.‘(Soru 1.3 – Soru 2.2).  

Soru 1.3 Firmanız hangi iklim koĢullarında çalıĢma yapmaktadır? Lütfen uygun 

olanı/olanları seçiniz. 

                    Soğuk hava koĢulları 

      Sıcak hava koĢulları 

      Ilıman hava koĢulları 

      Her türlü hava koĢulları 

 

Soru 2.2 Firmanızda risk yönetimi ile ilgili ortak bir anlayıĢ var mıdır? 

                    Evet 

      Hayır 

      Emin değilim 

 

Tablo 5.  Önerme 3 için Tek Grup t-testi SPSS Programı Çıktısı 

 Test Value = 1.5 

Availability of risk 

management 

policy 

Degree of 

freedom 

Sig. (2-tailed) 90% Confidence Interval 

of the Difference 

Availability of risk 

management 

policy 

16 ,000  

of the Difference 

 

Tablo 5‘te görüldüğü gibi anlamlılık derecesi olan 0,047 < 0,05 olduğu için önerme 

yanlıĢtır.  

Diğer bazı önermeler ise aĢağıdaki Ģekilde oluĢturulmuĢtur: 

Önerme 4: Türkiye‘de ekonomik risk taĢıyan bir inĢaat firması inĢaat projelerini 

yönetirken Ģemsiye yaklaĢımı kullanır. 

Önerme 5: Eğer inĢaat firması risk alan bir firma ise, kapasitesinin üzerinde risk alır. 

Önerme 6: Açıkça iĢ hedeflerini belirlememiĢ firmalar, risk yönetimi tekniklerini 

kullanmazlar. 

Önerme 7: Risk yönetimi tekniklerini uygulamayan firmalar, risk yönetimi hakkında 

hiçbir Ģey bilmemektedirler. 

Önerme 8: Eğer inĢaat firmasının risk yönetimi komitesi var ise, temel riskleri birinci 

plana almakta güçlük çekmemekteler.  
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Önerme 9:  Daha az teknik elemana sahip olan inĢaat Ģirketleri, iĢlerinde riskin kontrol 

edilebilen ve edilemeyen kısımlarını düĢünmektedirler. 

Önerme 10: Eğer bir inĢaat Ģirketi bir yılda Ģirketin hedeflerinin konuĢulduğu ve kiĢisel 

görüĢlerin belirtildiği birden fazla toplantı yaparlarsa çalıĢmalarında risk yönetimi 

konusunda ortak bir fikre sahiptirler. 

Bu Ģekilde oluĢturulan 20 adet önerme ve bu önermelerin hesaplanması neticesinde elde 

edilen veriler Sonuç ve Öneriler kısmında tartıĢılmıĢtır. 

Sonuç ve Öneriler 

Bu araĢtırmada, Türk inĢaat sektöründe son dönemdeki risk yönetimi uygulamaları 

araĢtırılmıĢtır. Anket sonuçlarına göre, Türk inĢaat sektöründe risk faktörünün çok 

büyük olduğu ve tamamıyla göz ardı edilemeyeceği söylenebilir.  

Kullanılan SPSS programında oluĢturulan model yardımı ile %90 tutarlılıkla ortaya 

çıkarılan analiz verileri değerlendirildiğinde aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

 Türkiye‘de inĢaat sektöründeki risklerle genellikle büyük inĢaat Ģirketleri baĢ 

etmeye çalıĢmaktadırlar.  

 Analizlere göre güçlendirilmiĢ beton projeleri yapan inĢaat Ģirketlerinde 

genellikle risk yönetimi politikası uygulanmamaktadır ama diğer projelerde 

uygulanmaktadır. Türkiye‘de temini daha kolay ve diğer inĢaat yapımı 

türlerinden daha az riskli olduğu için genellikle güçlendirilmiĢ beton tercih edilir. 

Bu yüzden, bu tip inĢaat Ģirketlerinde risk yönetimi politikasına ihtiyaç 

duyulmamıĢ olabilir. 

 Analizlere göre ılıman iklim koĢullarında inĢaat yapan inĢaat Ģirketlerinin 

genellikle inĢaat sürecinde genel bir inĢaat riski tanımı kullanmadıkları 

saptanmıĢtır. Türkiye ılıman bir iklime sahiptir ve Türk inĢaat Ģirketleri 

genellikle bu iklim Ģartlarında çalıĢırlar. Bu yüzden, iĢlerinde, etkili bir risk 

yönetimi olgusu kullanmadıkları düĢünülebilir. 

 Türkiye‘de ekonomik risk taĢıyan inĢaat Ģirketleri inĢaat sektöründeki risklerle 

baĢ etmeye çalıĢırken; önceden planlanmıĢ, riskin nereden nasıl gelebileceği 

saptanmıĢ Ģemsiye yaklaĢımı yerine sezgisel bir yaklaĢım sergiledikleri 

anlaĢılmıĢtır.  

 Türkiye‘de risk alan inĢaat Ģirketleri kapasitelerinin üzerinde risk almadıkları ve 

eğer hedeflerini temel anlamda belirlemiĢlerse risk yönetimi tekniklerini 

tamamıyla kullandıkları gözlemlenmiĢtir. 
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 ĠĢlerinde risk yönetimi programı kullanmayan inĢaat Ģirketleri risk yönetimi 

uygulaması konusunda kendilerine göre bir Ģeyler bilmektedirler ve bir risk 

yönetimi komitesi kurduklarında ana riskleri birinci plana almakta güçlük 

çekmemektedirler. 

 Daha az teknik elemana sahip olan inĢaat Ģirketleri iĢlerinde riskin kontrol 

edilebilen ve edilemeyen kısımlarını düĢünmemektedirler ve eğer bir yılda 

Ģirketin hedeflerinin konuĢulduğu ve kiĢisel görüĢlerin belirtildiği birden fazla 

toplantı yaparlarsa çalıĢmalarında risk yönetimi konusunda ortak bir fikre sahip 

oldukları anlaĢılabilmektedir. 

 Riskin kaynağını göz önüne alarak riskleri belirleyen inĢaat Ģirketleri, 

karĢılaĢtıkları risk oranını azalttıkları ve finansal zorluklara bakarak risklerini 

ölçtüklerinde, en riskli olarak ifade edilebilecek bir ekonomik riskleri olmadığı 

gözlemlenmiĢtir. 

 ĠĢlerinde ekonomik riskleri olan inĢaat Ģirketleri Ģemsiye yaklaĢımını kullanarak 

riskleri yok etmeye çalıĢmadıkları anlaĢılmıĢtır. 

 ĠĢlerinde durağan riskleri olan inĢaat Ģirketlerinin planlanmıĢ bir fikirleri 

olmadığı görülmüĢtür. 

 Riskleri belirlemek için bu konuya odaklanmıĢ grup tartıĢmaları yöntemini 

kullanan Ģirketler organizasyonun rolünde ve sorumluluklarında değiĢiklik 

olduğu zaman risklerdeki değiĢimleri anlayabilmektedirler. 

 ġirket gelirine göre riske öncelik veren inĢaat firmaları en kötü riskin iĢ 

alanlarındaki ekonomik kriz olduğunu düĢünmektedirler. 

 Eğer inĢaat Ģirketlerinin risk yönetimi prosedürleri iyileĢtirilmiĢ/düzeltilmiĢ 

olursa Ģirketin karĢılaĢtığı risk tanımı Ģirketin yıllık raporunda yazılabilmektedir. 

 Eğer bir inĢaat firması Ģirkette karĢılaĢılan riskleri analiz eder ve belgelerse, risk 

yönetim prosedürü Ģirket çalıĢanlarına bir rehber olarak sunulmaktadır. 

 Eğer risk alan bir Ģirketse, iĢlerinde gücünün yettiğinden daha fazla risk 

alabilmektedir. 

 Eğer bir inĢaat Ģirketinin riskin seviyesini gösterebilecek, saptayabilecek bir 

giriĢimcisi varsa, idari yönetim Ģirketin iĢlerindeki risklerle baĢ edebilme 

performansını düzenli olarak gözden geçirebilmektedir.  

 

Bu araĢtırma, projelerinde risk yönetimi tekniğini kullanmak isteyen kiĢiler için literatür 

araĢtırması içerir. Yapılan anketlerin ve analiz sonuçlarının yardımıyla Türk inĢaat 

sektöründe son zamanlardaki risk yönetimi uygulamaları göz önüne serilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Bu araĢtırma sınırlı sayıda anket sonuçlarına göre yazılmıĢtır ve bu sonuçlar Türk inĢaat 

sektöründe son yıllardaki inĢaat yapımı risklerini çok açık bir Ģekilde yansıtamaz. 
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Bu yüzden, bu konuda geniĢ kapsamlı bir araĢtırma yapılabilir. Örneğin, bir dizi anket 

ve de sorular oluĢturulabilir ya da Türk inĢaat sektöründeki risk yönetimi durumları 

daha da açığa çıkarılabilir. 

Bir risk yönetimi metodu, inĢaat sektöründe SPSS programı kullanılarak geliĢtirilebilir. 

Bu yolla da inĢaat firmalarına risk yönetiminin etkileri gösterilebilir. 

Üniversiteler ve sektörün ilgili enstitüleri Türk inĢaat Ģirketlerinin tecrübelerini 

arttırmanın yollarını bulmak için ve yine bu Ģirketlerin program - planlama, risk 

analizleri, risk yönetimi ve ilgili bilgisayar yazılımları hakkındaki bilgilerini arttırma 

noktasında çeĢitli araĢtırmalar yapabilirler. Türk inĢaat Ģirketleri zaten oldukça 

tecrübeliler ve daha önceki projeler sayesinde geniĢ bir bilgiye sahiptirler. Bu durum 

gelecekteki projelerinde risk yönetimi ve risk analizi uygulamasında bir avantaj ve 

kolaylık sağlayabilir. 

ĠnĢaat projelerinde, risk analizleri ve risk yönetimi, kalite güvenlik sistemi ve toplam 

kalite yönetiminden ayrı bir iĢ olarak düĢünülemez. Bu durum aslında inĢaatın kalitesini 

etkileyen çeĢitli riskler olması gerçeğinden kaynaklanır. Bu sebepten dolayı, bundan 

sonraki çalıĢmalar aynı zamanda inĢaat projelerindeki risk - kalite iliĢkilerini takip 

edebilir. Bu tür araĢtırmalar, bu projelerde toplam kalite yönetimi ve kalite güvenlik 

sistemi uygulamaları sayesinde muhtemelen yeni ufuklar açacaktır.  
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