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Özet 

ĠnĢaat projelerinde verimlilik, birim zamanda yapılan birim imalat olarak 

tanımlanmaktadır. Projelerin toplam süresinin belirlenmesinde uygulanan süresel 

planlama için projede yer alan bütün faaliyet sürelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Faaliyet süreleri ise eldeki verimlilik değerlerine bağlıdır. Ayrıca giderek artan rekabet 

ortamından dolayı, inĢaat firmaları iĢgücü verimliliğine önem vermektedir. Bu 

nedenlerden dolayı, verimlilik konusu inĢaat projelerinde önemli bir yere sahiptir.  

ĠnĢaat sektörünün emek yoğun bir sektör olmasından ve birçok faaliyetin hala insan 

gücüne dayalı olmasından dolayı verimlilik değerleri mevsimlere göre değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Fakat proje yöneticilerinin ve planlama mühendislerinin 

tecrübelerine dayanılarak yapılan süresel planlamada, verimlilik değerlerindeki 

mevsime göre değiĢkenlik genellikle dikkate alınmamakta ve değerler sabit kabul 

edilmektedir. Bu çalıĢmada verimliliklerin mevsim değerlerine göre değiĢiminin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle Türkiye‘de inĢaat sektöründe oldukça büyük 

bir paya sahip olan konut sektöründe yer alan köklü bir inĢaat firmasının projelerindeki 

verimlilik değerleri ile mevsimsel değerler arasındaki iliĢki regresyon analizi 

yöntemiyle bulunmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: Süresel Planlama, Verimlilik, Mevsime Göre DeğiĢim, Regresyon 

Analizi  

GiriĢ 

Planlama, inĢaat sektörü için çok önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur. Gerek ulusal 

gerekse uluslararası düzeyde giderek artan rekabetçi ortam, malzeme fiyatlarındaki 

artıĢ, her bir projenin kendine has özelliklere sahip olması, risk payının yüksek olması 

ve projelerin çevresel koĢullardan kolayca etkilenmesi, inĢaat projelerinde planlamanın 

önemini daha da arttırmaktadır. ġüphesiz ki, inĢat projelerinde planlama açısından en 

çok üzerinde durulması gereken konu süresel planlamadır. ĠnĢaat projelerinin karmaĢık 

yapısı, maliyet ve kalite gibi unsurların süresel planlamaya bağlı olması, yaĢanan 

anlaĢmazlıklarının çoğunun projenin teslim süresiyle ilgili olması gibi nedenler bu 

sonucu doğurmuĢtur. Kuruoğlu ve diğ. (2009) tarafından yapılan bir çalıĢmada süresel 

planlamayı etkileyen faktörler araĢtırılmıĢ ve çizelge haline getirilmiĢtir. Çizelge 1‘de 
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faktörler değiĢik gruplar tarafından önem sırasına konulmuĢtur. ÇalıĢma sonrası elde 

edilen bulgulara göre hazırlanan çizelgenin bir kısmı aĢağıdaki gibidir: 

 

Çizelge 1. Süresel Planlamayı Etkileyen Faktörler (Kuruoğlu ve diğ., 2009) 

Süresel Planlamayı Etkileyen 

Faktörler 

Tekni

k Ofis 

Saha 

Uygulam

a 

Yöneti

m 

Planlam

a 

Katılım

cı 

Malzemenin zamanında teslimi 1 11 2 1 2 

ĠĢgücü verimliliği 2 2 7 5 3 

Etkin bir iĢ programının kullanımı 3 4 2 2 1 

Proje-Yapım koordinasyonu 4 13 6 9 9 

ĠĢgücü temini 5 4 6 5 6 

Projede yapılan değiĢiklikler 6 24 7 11 24 

Planlama yapılırken dikkate alınması 

gereken stratejik aktiviteler 
7 17 4 6 17 

Yönetim personelinin sayısının 

yeterliliği ve deneyimi 
7 9 1 3 5 

Alt yüklenicilerin seçimi 8 15 13 15 19 

Proje tipi ve özellikleri 9 15 6 7 18 

Efektif organizasyon yapısı 9 18 16 18 25 

Firma bazlı finansal problemler 10 2 3 6 4 

 

Saha uygulama kısmında süresel planlamayı etkileyen faktörler açısından birinci sırada 

―ĠĢin sürekliliğinin sağlanması‖ yer almaktadır.  

Bu çalıĢmada da görüldüğü gibi, iĢgücü verimliliği süresel planlamayı etkileyen 

faktörler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Burada mevsimsel faktörler iĢgücü 

verimliliği bağlığı altında incelendiğinden ayrı bir Ģekilde yer almamıĢtır. 

Süresel planlama için projelerde CPM, PERT, Monte-Carlo Simülasyonu gibi birçok 

teknik geliĢtirilmiĢtir. Bu tekniklerin kullanılması için yapım baĢlangıcı öncesi 

faaliyetlerin, faaliyetler arası iliĢkilerin ve her bir faaliyet için gereken süresinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Faaliyetlerin süreleri belirlenirken her bir faaliyet türü için 

ortalama bir verimlilik değeri kullanılır ve bu değerler proje süresince genellikle 

değiĢtirilmez. Fakat bu durum proje için süre açısından büyük bir risk oluĢturmakta ve 
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projenin toplam süresini belirlemede hata yapılmasına neden olmaktadır. Çünkü inĢaat 

faaliyetleri, özellikle kaba iĢler, çevresel koĢullardan etkilenebilmektedir. Çevresel 

koĢullar arasında ise en etkili faktör hava Ģartlarıdır. Hava Ģartlarının mevsime göre 

değiĢiklik göstermesi, verimlilik değerlerinin de değiĢiklik göstermesine sebep olması 

muhtemeldir. ĠnĢaat projelerinde, mevsime göre verimlilik değerlerinin 

belirlenmemesinden dolayı faaliyet süreleri sabit kabul edilmektedir. Fakat gerçekte 

durum daha farklı olmaktadır. Özellikle kritik faaliyetlerin, belirlenen süreden daha 

uzun zamanda bitirilmesinden dolayı projeler genellikle tam zamanında 

bitirilememektedir. Aynı Ģekilde, planlama yapılırken faaliyet süreleri için belirlenen 

süre, risk payının düĢürülmesi amacıyla çok uzun hesap edilmekte ve bu da firmaların iĢ 

veya ihale kazanmalarındaki rekabet gücünü azaltmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı da 

değiĢen verimlilik değerlerinin proje baĢlangıcında yapılan süresel planlamayı ne ölçüde 

etkilediğini göstermek ve çeĢitli çözüm önerilerinde bulunmaktır. 

Literatür Özeti 

ĠnĢaat projelerinde verimlilik en kısa ifadesiyle birim zamanda yapılan birim iĢ olarak 

tanımlanmaktadır. Daha geniĢ ifadesiyle ―Verimlilik, bir üretim ya da hizmet sisteminin 

ürettiği çıktı ile, bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki iliĢkidir. Bu nedenle 

verimlilik, çeĢitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların emek, sermaye, arazi, 

malzeme, enerji, bilgi-etken kullanımıdır.‖ (Kırankaya, 2007) Verimlilik değerlerine 

birçok faktör etki etmektedir. ―ĠnĢaat projelerinde verimliliğe etki eden 4 ana faktör Ģu 

Ģekilde sıralanabilir: Örgütsel, ekonomik, fiziksel ve sosyo-politik faktörler. Bu 

çalıĢmanın da temasını oluĢturan fiziksel faktörler; yüksek hızlı rüzgarlar, düĢük ve 

yüksek sıcaklıklar, kar birikmesi, yüksek veya düĢük hava basıncı, yüksek nem oranları, 

sağanak yağmurlar veya bunların herhangi bir kombinasyonu, iĢçi verimliliği açık 

Ģekilde etkileyen en bilinen faktörlerdir.‖ (Ulubeyli, 2004) 

Her ne kadar inĢaat projelerinde mevsim Ģartlarının verimlilik değerine etkisi ülkemizde 

yeteri kadar incelenmemiĢse de yurtdıĢındaki çalıĢmalar 1960‘lara dayanmaktadır. 1966 

yılında Clapp (1966) tarafından yapılan çalıĢmada konut üretimindeki verimlilikler 

incelenmiĢ ve sıcaklık ve bağıl nem değerleri ile arasındaki iliĢki ortaya çıkarılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Daha sonrasında, soğuk havanın verimliliğe etkisini değerlendirilmediği 

için eleĢtirilen ve Grimm ve Wagner (1974) tarafından ortaya konan çalıĢmada duvar 

iĢlerindeki verimliliğin hava koĢularıyla arasındaki bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

çalıĢmada sadece sıcaklık ve bağıl nem, yapılan analizde bağımsız değiĢken olarak yer 

almıĢtır. A.B.D‘de Ulusal Elektrik ĠĢleri Yüklenicileri Birliği‘nin (NECA) (1974) 

yaptığı bir çalıĢmada verimlilik değerlerinin nemden etkilendiğini belirtmiĢtir. Bu 

çalıĢmaya göre özellikle yüksek sıcaklıkta nem değerlerindeki değiĢim verimliliği 

göreceli olarak daha fazla etkilemektedir.  

Konuyla ilgili 1985 yılında Koehn ve Brown (1985) tarafından yapılan çalıĢmada hava 

koĢulları ile verimlilik değerleri arasında doğrusal olmayan bir iliĢki olduğu 

gözlemlendiği belirtilmektedir. Yapılan bu çalıĢmanın sonuçları Thomas ve Yiakoumis 

(1987) tarafından yapılan çalıĢmanın sonuçları ile örtüĢmektedir. Fakat bu çalıĢmaların 

sıcaklıktaki azami limitinin 28 °C ile sınırlanmıĢ olması daha ileri bir çalıĢmayı 

gerektirmiĢtir. Bu nedenle Oglesby ve diğ. (1989) tarafından 1989 yılında verimliliği 
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etkileyen çevresel faktörler konusunda bir çalıĢma yapılmıĢ ve bu çalıĢmada ―thermal 

comfot zone (termal rahatlık bölgesi) kavramı ortaya atılmıĢtır. Bu kavrama göre, en 

yüksek verimlilik değerleri değiĢik bağıl nem değerlerinde 10 ile 21°C arasında 

gözlemlenmiĢtir. Srinavin ve Mohamed (2003) tarafından Tayland‘da yapılan bir 

çalıĢmada inĢaat projelerindeki verimlilik değerlerinin mevsime göre değiĢimi 

incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından 

ortaya konan ve iĢçilerin termal olarak ne kadar rahat olduğunu gösteren ―Productivity 

Mean Vote‖ (PMV) katsayısı ele alınmaktadır. PMV katsayısı sadece hava Ģartlarını ele 

almamaktadır. Bunun yanında iĢçilerin giydiği kıyafet ve iĢ yükü de dikkate alınmakta 

ve PMV katsayısı, insan vücudunun bu değiĢkenlere verdiği tepki olarak 

tanımlanmaktadır.  

Bu çalıĢmalara rağmen, Ġngiltere‘de Reading Üniversitesi‘nde 3 sene boyunca yapılan 

çalıĢmanın sonuçları Bilhaif (1990) tarafından 1990 yılında bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmaya 

göre verimlilik ve sıcaklık arasında bir bağlantı vardır ama bu bağlantı tutarlı değildir. 

Bilhaif‘e göre çalıĢmanın tutarlı olması için yapılan iĢlerin sınıflandırılması 

gerekmektedir.  

Amaç ve Kapsam 

Bu çalıĢmanın esas amacı, mevsimlere göre değiĢebileceği düĢünülen iĢçi 

verimliliklerinin iĢin yapıldığı zaman dilimindeki hava Ģartlarıyla arasında iliĢki bulmak 

amacıyla regresyon analizi yapılmasıdır. Regresyon analizi sonucunda elde edilen 

veriler ıĢığında daha doğru planlama yapılması sağlanmıĢ olacaktır.  

Bu çalıĢmanın kapsamını, konut projelerinden elde edilen çeĢitli  iĢçi verimlilik 

değerlerinin iĢin yapıldığı zaman dilimdeki hava Ģartlarına göre regresyon analizi 

oluĢturmaktadır. Türk inĢaat sektöründe önemli bir yere sahip olan, çoğunlukla konut 

projesi yapan köklü bir inĢaat firmasının 2006 – 2009 yıllarında Ġstanbul ilinde 

yapımına devam ettiği 6 farklı projedeki imalat ve yevmiye bilgileri temin edilmiĢtir. 

Bu bilgiler haftalık rapor halinde hazırlanmıĢ ve her iĢ kalemi için o hafta yapılan imalat 

miktarı ve imalat miktarına denk gelen yevmiye (bir güne denk gelen mesai) miktarları 

raporda yer almıĢtır. Hava Ģartlarının direkt olarak etkileyeceği düĢünülen kaba yapı iĢ 

kalemlerinden konvansiyonel kalıp, demir donatı, beton ve duvar iĢlerinin imalat ve 

yevmiye değerleri regresyon analizinde kullanılmıĢtır. Ayrıca iĢ kalemlerinin yapıldığı 

zaman dilimindeki hava durumunu gösteren veriler Kandilli Rasathanesi Meteoroloji 

Bölümü‘nden temin edilmiĢtir. Sıcaklık, bağıl nem ve rüzgar hızı değerleri hava 

durumunu gösteren en önemli faktörler olarak belirlenmiĢ ve regresyon analizinde bu 

veriler kullanılmıĢtır. Sıcaklığın birimi °C, bağıl nemin birimi % ve rüzgar hızının 

birimi metre/saniye (m/sn)‘dir. Yapılan analiz her bir iĢ kalemi için (konvansiyonel 

kalıp, demir donatı, beton ve duvar iĢleri) ayrı yapılmıĢ ve sonuçlar ayrı Ģekilde 

sunulmuĢtur. 

 



6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 

 

 

363 

 

Varsayımlar ve Sınırlılıklar 

Her çalıĢmada olduğu gibi bu çalıĢmada da bazı varsayımlar yapılmıĢtır ve bazı 

sınırlılıklar mevcuttur. Öncelikle sıcaklık, bağıl nem ve rüzgar hızı değerlerinin iĢin 

yapıldığı tarihteki hava durumunu yansıttığı varsayılmıĢtır. Herhangi bir yağıĢ 

olduğunda üretim yapılmayacağı varsayılarak yağıĢ miktarı, regresyon analizde 

bağımsız değiĢken olarak yer almamıĢtır. Bunun yanında çalıĢmada bazı sınırlılıklar 

mevcuttur. Öncelikle verimlilik değerleri tek bir inĢaat firmasından alınmıĢtır. Ayrıca 

2006 – 2009 yılları arasındaki değerlere ulaĢılmıĢtır. Bu değerler projede yer alan 

planlama mühendisleri tarafından tutulmuĢtur. Günlük olarak saat 14:00‘daki hava 

durumu değerleri alınmıĢ ve verimlilik değerleri haftalık raporlandığından hava 

Ģartlarının da haftalık ortalaması alınmıĢtır. Bu duruma göre bütün iĢ kalemleri için 

sıcaklık değerleri 3,29 – 32,31 °C arasında, bağıl nem değerleri % 36,86 – 88,57 

arasında, rüzgar hızı ise 1,61 – 7,21 m/sn arasında değiĢmektedir.   

Yöntem ve Uygulama 

Analiz Modelinin Belirlenmesi 

ÇalıĢma öncesi yapılan literatür taramasında görülmüĢtür ki, bu konuyla ilgili en iyi 

yöntem korelasyon ve regresyon analizidir. ―Korelasyon, olasılık 

kuramı ve istatistikte iki rassal değiĢken arasındaki doğrusal iliĢkinin yönünü ve gücünü 

belirtir. Genel istatistiksel kullanımda korelasyon, bağımsızlık durumundan ne kadar 

uzaklaĢıldığını gösterir. Farklı durumlar için farklı korelasyon katsayıları geliĢtirilmiĢtir. 

Bunlardan en iyi bilineni Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısıdır.‖ (Soong, 

2004) Bu korelasyon katsayısının esas alınması için bütün değiĢkenlerin dağılımlarının 

normal dağılım olması gerekmektedir. 

“Regresyon analizi, iki ya da daha çok değiĢken arasındaki iliĢkiyi ölçmek için 

kullanılan analiz metodudur. Eğer tek bir değiĢken kullanılarak analiz yapılıyorsa buna 

tek değiĢkenli regresyon, birden çok değiĢken kullanılıyorsa çok değiĢkenli regresyon 

analizi olarak isimlendirilir. Regresyon analizi ile değiĢkenler arasındaki iliĢkinin 

varlığı, eğer iliĢki var ise bunun gücü hakkında bilgi edilinebilinir.‖ (Soong, 2004) 

Analiz sonucu bulunan “düzenlenmiĢ en küçük kareler toplamı (adjusted R²)” 

bağımsız değiĢkenlerin bağımlı değiĢkeni ne ölçüde etkilediğini göstermektedir. Hava 

Ģartları 3 ayrı bağımsız değiĢken olarak, verimlilik değerleri ise bağımlı değiĢken olarak 

yer almaktadır. Her bir iĢ kalemi için ayrı korelasyon ve regresyon analizi yapılacaktır. 

Analiz, istatistik çalıĢmalarında çoğunlukla kullanılan SPSS 15.0 programında 

yapılmıĢtır. 

Verilerin Toplanması 

Öncelikle Ġstanbul‘da konut sektöründe yer alan köklü bir inĢaat firmasından 2006 – 

2009 yılları arasında devam ettiği projelerdeki imalat ve yevmiye değerleri alınmıĢtır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Olas%C4%B1l%C4%B1k_kuram%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Olas%C4%B1l%C4%B1k_kuram%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Olas%C4%B1l%C4%B1k_kuram%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0statistik
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Bundan dolayı bu çalıĢmada verimlilik, imalat/yevmiye olarak kabul edilip, bir iĢçinin 

yevmiye baĢına düĢen imalat miktarı elde edilmek istenmektedir. Bu değerler haftalık 

değerlerdir. Bundan dolayı Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Bölümü‘nden elde edilen 

saatlik hava Ģartları verilerinin haftalık ortalaması alınması zorunlu olmuĢtur. Kalıp 

iĢleri için 180, donatı iĢleri için 168, beton ve duvar iĢleri 119‘ar veri bulunmaktadır. Bu 

değerler de tutarlı bir sonuç bulunması için istatistiksel olarak yeterli kabul 

edilmektedir. Kalıp iĢlerinin verimlilik birimi (m²/yev), donatı iĢlerinin verimlilik birimi 

(kg/yev), beton iĢlerinin verimlilik değeri (m³/yev) ve duvar iĢlerinin verimlilik değeri 

(m²/yev) olarak belirlenmiĢtir. 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Öncelikle değiĢkenler arasında iliĢki olup olmadığını anlamak amacıyla korelasyon 

analizi uygulanmıĢtır. Daha öncesinde Pearson çarpım-moment korelasyon katsayısının 

kullanılabilmesi için eldeki verilerin normal dağılım olması gerekmektedir. Normal 

dağılım, merkezi limit teoremine göre, dağılımda yer alan verilerin % 68,2‘sinin 

pozitif ve negatif birinci standart sapma değerlerinin içerisinde kalması gerekmektedir. 

AĢağıdaki Ģekil merkezi limit teoremini göstermektedir ve buna göre bütün verilerin 

normal dağılım olmadığına bakılmıĢtır. 

  

 
ġekil 1. Merkezi Limit Teoremi (Soong, 2004) 

 

MS Excel paket programında yapılan analizde eldeki bütün verilerin normal dağılım 

gösterdiği ve Pearson çarpım-moment katsayısının kullanılabileceği görülmektedir. 

AĢağıdaki çizelgede her bir iĢ kalemi için ayrı bir Ģekilde verilerin ortalaması, standart 

sapması ve birinci standart sapma sınırları içerisinde % kaç veri kaldığı görülmektedir: 
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Çizelge 2. DeğiĢkenlerin Dağılım Değerleri  

  
Verimlilik 

Değeri  
Sıcaklık (°C) 

Bağıl 

Nem 

(%) 

Rüzgar 

Hızı 

(m
2
/sn) 

Kalıp 

ĠĢleri 

(m
2
/yev) 

Ortalama 12, 58 19,4 62,91 4,17 

Standart Sapma 6,52 7,41 10,17 1,03 

(+) ve (-) Standart 

Sapma Arasındaki 

% Veri  

68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 

Donatı 

ĠĢleri 

(kg/yev) 

Ortalama 473 19,7 62,02 4,21 

Standart Sapma 226 7,61 10,24 1,09 

(+) ve (-) Standart 

Sapma Arasındaki 

% Veri  

68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 

Beton 

ĠĢleri 

(m
3
/yev) 

Ortalama 15,72 18,6 63,24 4,15 

Standart Sapma 7,09 7,8 11,24 1,07 

(+) ve (-) Standart 

Sapma Arasındaki 

% Veri  

68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 

Duvar 

ĠĢleri 

(m
2
/yev) 

Ortalama 17,26 19,4 62,53 4,06 

Standart Sapma 8,86 7,51 11,94 1,12 

(+) ve (-) Standart 

Sapma Arasındaki 

% Veri  

68,26% 68,26% 68,26% 68,26% 

Yapılan korelasyon analize göre Ģu sonuçlar elde edilmiĢtir: 

 

Çizelge 3. Verimlilik ve Hava ġartları Arasındaki Korelasyon 

 Verimlilik Sıcaklık Bağıl Nem Rüzgar Hızı 

Kalıp Verimlilik 1 0,134 -0,069 -0,072 

Donatı Verimlilik 1 0,144 0,026 -0,081 

Beton Verimlilik 1 -0,203 0,361 -0,175 

Duvar Verimlilik 1 0,126 -0,114 0,084 

 

 

 

Her ne kadar korelasyon analizi değiĢkenler arasındaki iliĢki hakkında bilgi verse de, 

kesin sonuca ulaĢtırmamaktadır. Kesin sonuç için yapılan regresyon analizindeki 
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anlamlılık seviyesine (significance level) bakılması gerekmektedir. ―Bir olayın ortaya 

çıkma Ģansının olasığının çok küçük olduğunu kabul etmek için gereken kanıtların 

miktarı „anlamlılık seviyesi‟ veya kritik p-değeri olarak isimlendirilir.‖ (Newbold, 

2000) Ġstatistik biliminde p değerinin 0,05‘ten küçük olması yapılan analizin en az %95 

seviyesinde anlamlı olması anlamına gelmektedir. Bu çalıĢmada ―çoklu doğrusal 

regresyon analizi‖ model olarak seçilmiĢtir. Her bir iĢ kalemi için yapılan regresyon 

analizi ve anlamlılık seviyesi sonuçları aĢağıda gösterilmiĢtir: 

Çizelge 4. Kalıp ĠĢleri Regresyon Analizi 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Verim (Y) Sabit 6,037 0,936 0,351 1,964 0,121 0,016 

Sıcaklık (X1) 0,212 1,983 0,049 

Nem (X2) 0,070 0,922 0,358 

Rüzgar Hızı (X3) -0,647 -1,437 0,153 

 

 

Bu analizde modelin p değeri 0,05‘ten büyük olduğu için yapılan regresyon analizi 

anlamlı bulunmamıĢ ve bundan dolayı bir sonuca ulaĢılamamıĢtır. 

Çizelge 5. Donatı ĠĢleri Regresyon Analizi 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Verim (Y) Sabit -

278,254 

-

1,219 

0,225 5,737 0,001 0,078 

Sıcaklık (X1) 14,988 3,995 0,000 

 Bağıl Nem (X2) 9,187 3,356 0,001 

Rüzgar Hızı 

(X3) 

-27,802 -

1,901 

0,059 

 

 

Bu analizde p değerinin 0,05‘ten küçük olduğu belirlenmiĢ ve modelin regresyon için 

anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir. Modelin anlamlılığı tespit edildikten sonra bağımsız 

değiĢkenin de anlamlılığına bakılmakta ve anlamlılık gösteren değerler dikkate 

alınmaktadır. Yapılan regresyon analizine göre bağımsız değiĢkenlerin verimlilik 

değerini %8 seviyesinde etkilediği gözlemlenmiĢtir. Analiz sonucu bulunan fonksiyon 

Ģu Ģekildedir: 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=P-de%C4%9Feri&action=edit&redlink=1
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Verim (Y) = 228,252 + (14,988 * Sıcaklık) + (9,187 * Nem)  

 

Çizelge 6. Beton ĠĢleri Regresyon Analizi 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Verim 

(Y) 

Sabit -9,019 -1,151 0,252 8,480 0,000 0,160 

Sıcaklık (X1) 0,271 2,055 0,042 

Nem (X2) 0,369 4,082 0,000 

Rüzgar Hızı 

(X3) 

-1,045 -1,961 0,052 

 

 

Bu analizde p değerinin 0,05‘ten küçük olduğu belirlenmiĢ ve modelin regresyon için 

anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir. Yapılan regresyon analizine göre bağımsız 

değiĢkenlerin verimlilik değerini %16 seviyesinde etkilediği gözlemlenmiĢtir. Analiz 

sonucu bulunan fonksiyon Ģu Ģekildedir: 

Verim (Y) = 7,833 + (0,271 * Sıcaklık) + (0,369 * Nem) 

 

 

Çizelge 7. Duvar ĠĢleri Regresyon Analizi 

Bağımlı 

DeğiĢken 

Bağımsız 

DeğiĢken 

ß t p F Model 

(p) 

R
2
 

Verim (Y) Sabit 16,628 2,051 0,043 0,817 0,487 0,005 

Sıcaklık (X1) 0,077 0,496 0,621 

Nem (X2) -0,048 -0,505 0,615 

Rüzgar Hızı 

(X3) 

0,472 0,650 0,517 

 

 

Bu analizde modelin p değeri 0,05‘ten büyük olduğu için yapılan regresyon analizi 

anlamlı bulunmamıĢ ve bundan dolayı bir sonuca ulaĢılamamıĢtır. 
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Sonuçlar ve Öneriler 

Yapılan bu çalıĢmada hava Ģartlarıyla konut üretimindeki kaba iĢler arasındaki iliĢki 

regresyon analiziyle gösterilmek amaçlanmıĢtır. Elde edilen sonuçlara göre kalıp ve 

duvar iĢleri sıcaklık, bağıl nem ve rüzgar hızından dikkate alınacak Ģekilde 

etkilenmemekte, donatı ve beton iĢleri sırasıyla %8 ve %16 seviyelerinde 

etkilenmektedir. Bu sonuçlar Ġstanbul‘da konut sektöründe çalıĢan iĢçilerin hava 

Ģartlarından çok fazla etkilenmediğini ve verimliliklerin mevsime göre çok fazla 

değiĢkenlik sağlamadığını göstermektedir. Bu sonucun birçok nedeni olabilir. Öncelikle 

analizde kullanılan hava Ģartları değerleri ortalama olarak alınmıĢ ve bu değerler çok uç 

noktalarda olmamıĢtır. (Örneğin, sıcaklık değerlerinin 3 – 32 °C arasında değiĢmesi 

gibi) Bunun yanında, bu sonuçlardan iĢçi verimliliklerinin, ekonomik, örgütsel ya da 

sosyo-politik faktörler gibi farklı faktörlerden etkilenebildiği sonucuna varılabilir. 

Örneğin iĢçinin maaĢının ödenmemesi verimliliğini daha fazla düĢürülebilir hipotezi 

ortaya atılabilir. Bunun için yapılacak daha kapsamlı bir çalıĢma iĢgücü 

verimliliklerinin hangi faktörlerden ne kadar etkilendiğini gösterebilir. 
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