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İNŞAAT PLANLAMA TEKNİKLERİ VE YENİ YAKLAŞIMLAR – TÜRK 

YÜKLENİCİ FİRMALARI ALAN ÇALIŞMASI 

 

ÖZET 

 

İnşaat sektörü de , diğer sektörler gibi, dünyadaki teknolojik ve bilimsel alanlardaki 

gelişmeler, globalleşme, ulusal sınırların kaldırılması çabaları, ulusal firmaların ülke 

sınırları dışında yoğun faaliyet göstermeye başlamaları gibi değişimlerin etkisinden 

payını alan önemli bir sektör konumundadır. 

 

Bu durum, inşaat firmalarının çağın gerektirdiği koşullar altında, başarılı bir proje 

gerçekleştirmeleri ve uluslararası ortamda diğer firmalarla rekabet edebilmeleri için 

teknolojik gelişimlere açık ve proje planlama konusunda uluslararası donamıma 

sahip olmalarını gerektirmektedir. 

 

Bu çalışma, Türkiye inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaptıkları inşaat 

projelerinde kullandığı planlama tekniklerinin nitelik ve nicelik açısından 

ölçülmesini amaçlanmaktadır. Bu amaçta hazırlanan tez çalışması beş bölümden 

oluşmaktadır.  

 

Çalışmanın birinci bölümü olan giriş bölümünde,inşaat sektöründe proje 

planlamasının ihtiyacı anlatılmakta ve sürekli geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Tezin ve tez kapsamındaki alan araştırmasının hazırlanış mantığı, düşünce sistemi ve 

amaçları bu bölümde ortaya konulmaktadır.   

 

İkinci bölüm, genel olarak inşaat projesi planlamasından ve bunun firmalara 

sağladığı faydalardan bahsedilmiştir. Ayrıca geleneksel proje planlama tekniklerinin 

hepsi incelenmiş ve bu tekniklerin firmalara sağladığı faydalar ve kısıtlar ortaya 

konmuştur. Bölümün sonuç kısmında geleneksel planlama tekniklerinin 

eksiklerinden bahsedilmiş ve yeni planlama tekniklerine ihtiyaç duyulduğundan 

bahsedilmiştir.  

 

Üçüncü bölümde, geleneksel planlama tekniklerinin inşaat firmaları için yetersiz 

olmasından dolayı yeni nesil proje planlama tekniklerinin geliştirildiği 

anlatılmaktadır. Yeni nesil proje planlama teknikleri tek tek incelenmiş ve bu 

tekniklerin avantaj ve dezavantajları açıklanmaya çalışılmıştır. Bölümün sonunda bu 

tekniklerin inşaat firmaları için öneminden bahsedilmiş ve inşa firmalarının rekabet 

gücünü bu teknikler sayesinde arttırabileceği ortaya konmuştur. 

 

 

 

 



 x 

Dördüncü bölümde alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasında kullanılan anket 

soruları yurtdışında yapılan bir çalışmadan alınmıştır. Yapılan alan araştırmasının 

yöntemi, amacı, elde edilen bulguları ve bu bulguların analizi olmak üzere dört 

kısımda açıklanmaktadır. Bu bölümün amacı, Türk inşaat sektöründe proje planlama 

tekniklerinin uygulanmasının firmalar için önemi, maliyeti, faydaları, dezavantajları 

ve başarı oranlarını araştırarak, Türk inşaat firmalarındaki durumu ve bu firmaların 

konuyla ilgili yaklaşımlarını açıklamaktır.  

 

Sonuç bölümünde, Türk inşaat sektöründeki konu ile ilgili durumu açıklamak üzere 

tez kapsamında gerçekleştirilen alan araştırmasından elde edilen çarpıcı bulgulara yer 

verilmekte ve bu bulguların genel değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca yapılan 

alan araştırmasının sonucu yurtdışında yapılan araştırmaların (Kelleher, 2003) „An 

Investigation of The Expanding Role of The Critical Path Method By ENR‟S Top 

400 Contractors‟ ve (Liberatore, 1998) „Project Management in Construction: 

Software Use and Research Directions‟ sonucuyla karşılaştırılmıştır. Böylece Türk 

inşaat sektöründeki firmalarla yurtdışındaki inşaat firmalarının proje planlama 

tekniklerine bakış açışı karşılaştırılmıştır. 

 

Alan çalışması inşaat sektöründe faaliyet gösteren 30 inşaat firması ile yüz yüze 

görüşmeler sonucunda oluşmuştur. Otuz inşaat firması ile yapılan anketlerde sorular 

direk olarak firmanın planlama departmanında çalışan kişilere yaptırılmıştır. Ankete 

katılan inşaat firmalarının faaliyet alanları çok geniş olan büyük firmalar olduğu 

görülmüştür. Bu firmaların ortak özelliklerinden biri yurtdışında iş yapmaları ve bu 

konuya önem vermeleridir.  

 

Türk inşaat firmalarının proje planlama tekniklerinin uygulamalarının temel 

nedenleri sırasıyla, proje yönetiminin isteği ve desteği, süre kazancı ve gecikmelerin 

azaltılması, belirsizlik ortamında kontrolü sağlama ve uluslararası inşaat projelerinde 

rekabet gücünü arttırmasıdır. İnşaat firmaları yurtiçindeki projelerinde planlamayı 

her projelerinde uygulamazken, yurtdışındaki tüm projelerinde uyguladıkları 

görünmektedir.  

 

Türkiye inşaat sektöründeki firmalar proje planlamasını iyi bir yönetim aracı olarak 

görmektedir. İnşaat firmaları proje planlaması sonucunda uygulamalarında süre 

kazancı, gecikmelerin azalması, belirsizlik ve risk ortamında kontrolü sağlamak, 

sorunlara çabuk çözüm getirmek, ihale süreci ve maliyet tahminindeki gelişmeler 

gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında inşaat sektöründeki firmaların 

proje planlaması ile ilgili uygulama sorunları, bu konunun uzmanlarına bağlılık, üst 

yönetimin ve sahada çalışanların isteklerine yeterince cevap verememesi, 

maliyetlerin düşürülmesi açısından sonuç alamamaları olarak ortaya konmuştur. 

 

Sonuç olarak proje planlaması inşaat firmaları için orta düzeyde önemlidir ve 

firmalar kendilerini bu konuda orta derecede başarılı görmektedir. Bunun sebebi 

olarak teknik altyapıyı, eğitim düzeyini, planlamada çalışanların bilgisini ve proje 

yönetiminin desteğini göstermektedir. Proje planlaması alanındaki teknolojik 

gelişmelerden inşaat firmaları çok uzaktadır. Firmaların yönetimi yenilikleri 

yeterince takip etmemekte ve çalışanlarını da bu konuda motive etmemektedir. 

Analiz sonucunda birçok inşaat firması yeni nesil planlama tekniklerinden ve bu 

tekniklerin sağladığı avantajlardan haberdar değildir. Yurtdışındaki inşaat firmaları 

ise yeniliklere çok önem vermekte ve firmalar, planlamayla ilgili araştırmalar için ek 
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bütçeler ayırmaktadır. Ayrıca firmaların yönetimi çalışanlarını yenilikler konusunda 

teşvik etmekte ve çalışanlarda bu teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini sürekli 

eğitmektedirler. Bu da inşaat firmalarının uluslar arası ortamda rekabet gücünü 

arttırmaktadır.     
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CONSTRUCTION SCHEDULING TECHNIQUES AND NEW 

APPROACHES – FIELD STUDY OF TURKISH CONSTRUCTION FIRMS  

 

SUMMARY 

 

Construction sector is under the affect of technological and scientific developments, 

globalization, remove of national borders, abroad activities of national firms like 

other sectors. 

 

These changes and developments make the construction firms be open to 

technological developments and have the international experience and equipment 

about “project planning” in order to accomplish the projects that they have 

undertaken and compete with other firms under the coercive conditions of the 

international  market . 

 

The thesis aims to measure the quality and quantity of the planning techniques that 

the Turkish construction firms use to proceed the projects according to their 

commitments. The thesis consists of five chapters. 

 

In the first chapter, as an introduction; the need for project planning and development 

of project planning systems continuously are mentioned. The logical preparation 

process, ideology and the goals of the thesis and field study is put forward in this 

chapter. 

 

The second chapter is about the project planning and its benefits to the firms. 

Furthermore all of the traditional project planning techniques and the advantages and 

disadvantages of the techniques are studied. In the final part; deficient parts of the 

techniques are exposed by mentioning the need of new planning techniques. 

 

In the third chapter, it‟s told that new generation planning techniques is being 

developed because of the deficiency of the traditional planning techniques. New 

generation project planning techniques are investigated one by one and then the 

advantages and disadvantages of these techniques are stated. In the final part of the 

chapter, the importance of these techniques for the construction firms are exposed 

and also it is mentioned that those new techniques seem to help the construction 

firms to gain the competition power they need. 

 

In the forth chapter, the field study is explained. The questionnaire questions are 

quoted from a study that is applied abroad before. It is all told in 4 parts; method of 

the field study, goal of the study, results and analysis of results. The goal of this 

chapter is to investigate the importance, advantages, disadvantages, cost and success 

ratio of the application of project planning techniques for the Turkish construction 

firms and understand the status of project planning techniques in Turkish 
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construction industry and the approach of Turkish construction firms to the 

techniques. 

 

In the final chapter, the results of the field study in the scope of the thesis is stated 

and the results are analyzed in order to explain the condition of the subject in the 

Turkish construction sector. In addition; the results are compared with the previous 

field studies (Kelleher, 2003) „An Investigation of The Expanding Role of The 

Critical Path Method By ENR‟S Top 400 Contractors‟ and (Liberatore, 1998) 

„Project Management in Construction: Software Use and Research Directions‟ that 

had been done abroad recently. Thus; the approaches of the foreign construction 

firms and Turkish construction firms are investigated together. 

 

The field study is done by 30 construction firms interviewed face to face. The 

questions are asked to the employees who are working in the planning department of 

the all of the 30 firms. The firms that took part in the survey have a large activity 

fields, they all share a common feature which is their approach to the project 

planning techniques while committing projects abroad. 

 

The main reasons of application of project planning techniques by Turkish 

construction firms are, orderly, desire and support of  project management, gain of 

time and decrease of delays, to obtain the control in uncertain conditions and 

increase of competition power in international construction projects. Turkish 

construction firms don‟t use planning techniques in all of their national projects, 

although they use the techniques in all of their international projects. 

 

The firms in the Turkish construction sector considers that project planning 

techniques are a good management tool. Project planning techniques supply gain of 

time, decrease in delays, maintain control under uncertainty and risk, immediate 

solutions to problems, developments in biding process and cost prediction. However; 

these techniques have some disadvantages such as; dependence to professionals, 

deficiency in fulfilling the requirements of top management and employees working 

at site, no conclusions in case of cost decrease. 

 

Finally, project planning techniques are important for the Turkish construction firms 

at middle level. Also, firms see theirselves intermediate at that subject. As a reason 

for this, technical substructure, education level, experience of the employees working 

in planning department and support of project management can be bring forward. 

Construction firms are far away from the technological developments in project 

planning field. Company managements don‟t follow the innovations and motivate the 

employees about that subject. Consequently, most of the construction firms are 

unaware of new generation project planning techniques and their advantages. The 

foreign construction firms give more importance and they separate a budget for 

research and development on project planning. Besides, managers motivate 

employees about the innovations and employees are training theirselves. So, the 

competition power of construction firms are increasing among the international 

market.      
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1.  GİRİŞ 

1.1. Çalışmanın Kapsamı 

Proje planlama teknikleri, gerçek hayatta karşılaşılan problemleri basit bir şekle 

indirgeyerek çözmeye çalışmaktadır. Bu teknikler özellikle sağladıkları bakış açıları ve 

problem yapısını kurmada sağladıkları kolaylıklar açısından proje yöneticilerine oldukça 

yardımcı olmaktadır. Tekniklerin sağladıkları farklı zaman-maliyet kombinasyonları 

proje yöneticilerine optimum veya optimuma yakın alternatifleri seçme imkanı 

tanımaktadır. 

 

Proje planlama teknikleri, projelerin planlanması, programlanması ve kontrolünde 

kullanılmaktadır. Proje planlama teknikleri sayesinde, yöneticiler, planlanan veya 

beklenmedik değişimlerin gelecekteki etkilerini tahmin edebilmekte ve gerekli önlemleri 

almaktadır. Bu teknikler sayesinde, proje yöneticisi, projedeki faaliyetlerin süresini 

belirleyerek, projenin gerisinde kalan faaliyetleri ve bunların projenin gidişatı üzerindeki 

etkilerini tespit edebilmektedir. Proje planlama teknikleri, kaynakların zaman ve maliyet 

faktörleri açısından değerlendirilmesine imkan vererek, proje kontrolünü sağlamaya 

yardımcı olmaktadır. 

 

Proje planlama ve programlama tekniklerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar 1950‟li 

yılları sonlarına rastlamaktadır. Bu konuda geliştirilen temel yöntemler, Bar Chart, 

PERT, CPM ve Lineer planlama teknikleridir. Bu teknikler geleneksel planlama 

teknikleri olarak da adlandırılır. İnşaat firmaları geleneksel planlama tekniklerini yaygın 

bir şekilde projelerinde uygulamaktadır. Fakat günümüzde daha karmaşık bir hal alan 

projelerde geleneksel proje planlama teknikleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum inşaat 

firmalarını yeni arayışlara yönlendirmiştir. 
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İnşaat planlaması ve kontrolü, sürekli gelişimi gereken potansiyel alanlar arasında 

sayılmaktadır. Geleneksel proje planlama tekniği olan Kritik Yörünge Metodu (CPM) ve 

PERT, önceden belirlenemeyen kısıtlar ile başa çıkamadığı ve ifade etme zorluğu 

sebeplerinden dolayı çok fazla şekilde eleştirilmiştir.  Bu eksikliklerle başa çıkmak için 

inşaat alanında bir çok araştırma yapılmış ve aralarında yeni planlama dizaynları ve 

karmaşık bilgisayar uygulamalarının gelişimini de içeren bir çok ilerleme ile 

sonuçlanmıştır. Simülasyon modeli, 4D proje planlaması ve Virtual Reality (VR) yeni 

nesil planlama tekniklerine öncülük etmektedir. Bu teknikler, bina inşaatının, zamanın 

dördüncü boyutundan görünüşü şeklinde bir görsel simülasyon sağlamaktadır. 

Simülasyon modeli, inşaat operasyonlarının alternatif metotlarını analiz eder, değerlendirir ve 

dizayn eder. Ayrıca planlanmış inşaatı gözde canlandırma fırsatı vermek için zaman 

içinde bir görüş ve üçüncü boyutta inşaat sahasını göstermektedir. Yeni nesil planlama 

teknikleri, inşaat alanındaki profesyoneller için potansiyel bir yönetim aracı haline 

gelmiştir.   

1.2. Çalışmanın Amacı 

İnşaat firmalarının çağın gerektirdiği koşullar altında, başarılı bir proje 

gerçekleştirmeleri ve uluslararası ortamda diğer firmalarla rekabet edebilmeleri için 

teknolojik gelişimlere açık ve proje planlama yönetimi konusunda uluslararası 

donamıma sahip olmalarını gerektirmektedir. 

 

Ülkemizde inşaat sektöründe proje planlama teknikleri ile ilgili uygulamalar, artan 

rekabet sonucu son 10 yıldır özellikle yurtdışında faaliyet gösteren firmalar tarafından 

uygulanmaktadır. Ancak genel olarak baktığımızda ülkemizde inşaat sektöründeki 

uygulamaların birçok firma için beklenen düzeyde başarılı olmadığı görülmektedir. 

Sektördeki standart eksikliğin, üst yönetimin yeterince proje planlamasını 

desteklemediği ve tüm firma çalışanlarını bu konuda motive etmediği, firmaların proje 

planlamasını çoğunlukla sözleşme gereği uygulaması, proje planlamasının sahada 

çalışan personelin isteklerine cevap verememesi, firmaların tedarikçilerle ve alt 

yüklenicilerle planlama konusunda koordine olamaması ve firmaların planlamayla ilgili 

altyapılarının yeterli olmamasıdır.     
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Bu çalışmanın genel amacı, geleneksel ve yeni nesil proje planlama tekniklerini 

tanımlamak, bu tekniklerin uygulamalarından bahsetmek, Türk inşaat sektöründe 

konuyla ilgili genel durumunu analiz etme ve yurtdışında yapılan benzer çalışmalar 

doğrultusunda Türk inşaat sektöründe proje planlaması ile ilgili genel durumun, yabancı 

ülkelerdeki inşaat sektöründeki durumlarla karşılaştırılarak ortaya konulmasıdır. 

1.3. Çalışmanın Yöntemi 

Türkiye inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaptıkları inşaat projelerinde 

kullandığı planlama tekniklerini analiz etme,  uygulamalardaki başarı oranları ve 

sebepleri, planlamanın sağladığı avantajlar, proje planlama uygulamaları sırasında 

karşılaşılan güçlükler ve uygulama maliyetleri yapılan çalışmanın amaçları olarak 

belirlenmiştir. Böylece inşaat firmalarının proje planlaması uygulamalarından 

beklentilerini, karşılaştıkları sorunları, elde ettikleri faydaları ve zararları belirlemede 

yardımcı olmak hedeflenmektedir. Bu amaçlar çerçevesinde beş bölümden oluşan tezin 

ikinci ve üçüncü bölümlerinde konu ile ilgili teorik bilgiler yer almaktadır. Elde edilen 

bilgiler ışığında hazırlanan alan araştırması ise tezin dördüncü bölümünü 

oluşturmaktadır. Beşinci bölümde ise yapılan alan araştırması yurtdışında yapılan 

çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.   

 

İkinci bölüm, genel olarak inşaat projesi planlamasından ve bunun firmalara sağladığı 

faydalardan bahsedilmiştir. Ayrıca geleneksel proje planlama tekniklerinin hepsi 

incelenmiş ve bu tekniklerin firmalara sağladığı faydalar ve kısıtlar ortaya konmuştur. 

Bölümün sonuç kısmında geleneksel planlama tekniklerinin eksiklerinden bahsedilmiş 

ve yeni planlama tekniklerine ihtiyaç duyulduğundan bahsedilmiştir.  

 

Üçüncü bölümde, geleneksel planlama tekniklerinin inşaat firmaları için yetersiz 

olmasından dolayı yeni nesil proje planlama tekniklerinin geliştirildiği anlatılmaktadır. 

Yeni nesil proje planlama teknikleri tek tek incelenmiş ve bu tekniklerin avantaj ve 

dezavantajları açıklanmaya çalışılmıştır. Bölümün sonunda bu tekniklerin inşaat 
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firmaları için öneminden bahsedilmiş ve inşa firmalarının rekabet gücünü bu teknikler 

sayesinde arttırabileceği ortaya konmuştur. 

 

Dördüncü bölümde alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasında kullanılan anket 

soruları yurtdışında yapılan bir çalışmadan alınmıştır. Yapılan alan araştırmasının 

yöntemi, amacı, elde edilen bulguları ve bu bulguların analizi olmak üzere dört kısımda 

açıklanmaktadır. Bu bölümün amacı, Türk inşaat sektöründe proje planlama 

tekniklerinin uygulanmasının firmalar için önemi, maliyeti, faydaları, dezavantajları ve 

başarı oranlarını araştırarak, Türk inşaat firmalarındaki durumu ve bu firmaların konuyla 

ilgili yaklaşımlarını açıklamaktır.  

 

Sonuç bölümünde, Türk inşaat sektöründeki konu ile ilgili durumu açıklamak üzere tez 

kapsamında gerçekleştirilen alan araştırmasından elde edilen çarpıcı bulgulara yer 

verilmekte ve bu bulguların genel değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca yapılan alan 

araştırmasının sonucu yurtdışında yapılan (Kelleher, 2003) „An Investigation of The 

Expanding Role of The Critical Path Method By ENR‟S Top 400 Contractors‟ ve 

(Liberatore, 1998) „Project Management in Construction: Software Use and Research 

Directions‟ araştırmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Böylece Türk inşaat 

sektöründeki firmalarla yurtdışındaki inşaat firmalarının proje planlama tekniklerine 

bakış açışı karşılaştırılmıştır. 

 

Sonuç olarak yapılacak çalışma Türkiye‟de inşaat sektöründe proje planlama 

tekniklerinin uygulanmasına yönelik özellikleri tanımlamak açısından faydalı olacak ve 

özellikle elde edilen bulgular gelecekte yapılacak çalışmalara bir baz teşkil edecektir.  
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2.   İNŞAAT PROJELERİNİ PLANLAMA VE PROGRAMLAMA  

2.1.  Giriş 

Bir inşaat projesi, bir yapıyı inşa etme amacını esas alan, belirli bir başlangıcı ve bitişi 

olan ayrı bir iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu inşaat, bir bina, bir elektrik santrali, bir 

yüksek teknoloji projesi veya buna benzer diğer herhangi bir tesis olabilir. İnşaat 

projeleri, oldukça fazla sayıda aktivite içerir ve her bir aktivite için birçok farklı 

kaynaktan faydalanır. Bu aktivitelerin öncelik sırasına göre planlanması ve bu 

planlamaya uygun olarak kaynak atamalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Planlama ve 

programlama, inşaat yöneticilerine öngörülen proje amaçlarını gerçekleştirmede kolaylık 

sağlayan önemli proje yönetimi işlevleridir.  Bir projenin planlanması ve  

programlanması, yürütülecek farklı aktivitelerin ve bunlar arasındaki ilişkilerin 

tanımlanmasını,  önceliklerine göre sıralanmasını ve bir takvime oturtulmasını kapsayan 

bir çalışmadır.  

 

Bu bölümde, inşaat projesi planlama ve geleneksel planlama teknikleri gözden 

geçirilmekte ve bu yöntemler inşaat projelerine uygulandığında getirecekleri fayda ve 

kısıtlar ele alınmaktadır. Geleneksel yöntemler, Çubuk Grafikleri (Bar Chart), PERT, 

Line of Balance (LoB), Precedence Diagramming Method (PDM), Lineer Programlama 

(LSM) ve Kritik Yörünge Metodu (CPM) teknikleri olmak üzere altı kategoride 

incelenebilir.  

2.2.  İnşaat Projesi Planlama ve Programlama  

21. yüzyılda, inşaat uzmanları ileri teknolojileri ve gelişmiş proje yönetimi 

uygulamalarını geliştirme yolları aramaktadırlar. Planlama ve programlama, inşaat 

yöneticilerine tanımlanmış proje performansı amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olan 
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iki önemli proje yönetimi işlevidir. Projenin başarıyla sonuçlanması için, yapılması 

gereken en az dört proje performansı amacı vardır. Bunlar; maliyet, programlama, kalite 

ve güvenliktir. İnşaat projesi yöneticileri, inşaat projesini zamanında, bütçe kapsamında 

tamamlamayı ve kaliteli ürünü güvenli bir biçimde teslim etmeyi hedeflerler.  

 

İnşaat projesini planlanan zamanda tamamlama, projenin performans ölçütlerinden 

biridir. İnşaat işinin mal sahibine yönelik bitiş zamanının belirlenmesi için bir süre 

tahmini yapılması söz konusudur. Süre tahmini iki temel adımı planlama ve 

programlamadır. İnşaat aktivitelerin başlangıç ve bitiş zamanlarını; dolayısıyla proje 

süresini belirlemeyi, projede yer alacak kişileri, maliyeti, kaynakları, zamanlamayı ve iş 

yöntemlerini belirleyen bu sistem; inşaat işini zamanında tamamlamak ve daha önceden 

belirlenmiş kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla  büyük bir önem taşır. Proje 

planlama kısmı, proje kapsamındaki çeşitli aktivitelerin, bunlar arasındaki ilişkilerin, 

inşaat düzeninin, aktiviteleri gerçekleştirmede kullanılacak kaynakların inşaat alanı, 

hava durumu vb kıstaslar göz önünde bulundurularak belirlenmesini içerir. Proje 

programlama işlevi ise, çeşitli aktivitelerin başlangıç ve bitiş zamanlarını ve toplam 

proje süresini hesaplamayı içerir. (David, 1998) 

 

Steve James‟in (1990) belirttiği gibi, inşaat işi genellikle yalnızca tek defalık özel bir 

iştir ve bu nedenle de, yöneticiler, inşaat alanı üzerinde farklı inşaat senaryoları 

deneyemezler. Programlayıcı, işi kağıt üzerinde tekrar tekrar planlayabilir ve en iyi 

programı belirleyebilir. Öyle ki, söz konusu projeye yönelik iyi tanımlanmış bir program 

olmadan denetim için bir temel oluşturulamaz.  

 

Proje planlama ve programlama işlevleri günümüze kadar çeşitli yöntemlerle 

gerçekleştirilmiştir. 19. yüzyılın başlarında, endüstriyel sektörde bir çubuk grafik veya 

bir Gantt çizelgesi geliştirilerek  proje programlama işi başladı. Çubuk grafik daha sonra 

inşaat sektörü tarafından da benimsendi.  O zamandan beri, ileri teknolojiler 

geliştirilmekte ve inşaat projelerini planlamada yardımcı olması amacıyla oldukça 

yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. İnşaat sektöründe çalışanların çoğu, inşaat projesi 

programlarının kullanımına duyulan ihtiyacı kabul etmektedir. (Jimmie, 1998) 



 7 

2.2.1.  İnşaat Projesi Planlama ve Programlamanın Amacı 

Planlama ve programlama işlevi, birçok farklı amaca yönelik olarak kullanılabilir. Bir 

planlamanın amacı genellikle planı kullanan planlamacı tarafından belirlenir.  

 

Bir inşaat programı, projenin tamamlanma süresini tahmin etmek amacıyla kullanılabilir. 

Proje programının sağlıklı bir şekilde yapılmaması durumunda, proje  sözleşmede 

öngörülen zamanda tamamlanamaz ve  para cezası veya taraflar arasında önceden 

belirlenmiş bir tazminat ödenmesi yükümlülüğünü beraberinde getirir. Bu yüzden 

yükleniciler gerektiği yerde projenin yapım hızını artırmak veya yavaşlatmak amacıyla 

inşaat planlamayla, projede yer alacak ekip sayısını, malzeme miktarını veya vardiyaları 

ayarlayabilirler. Tasarım çabalarının bir parçası olarak, mimarlar veya mühendisler, 

projeyi mal sahibinin istediği zamanda tamamlayabilmek amacıyla, tasarım ve inşaatın 

ne kadar süreceğini belirlemek için de bir iş programı hazırlayabilirler.  

 

İnşaat programları, bazı özel aktivitelerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini tahmin 

etmekte de kullanılabilir. Alt yükleniciler bu bilgiyi, sahada onlara ne zaman ihtiyaç 

olduğunu tahmin etmek için kullanabilirler. Genel yükleniciler, gerekli materyali, 

araçları ve ekipmanları ayarlamak için aktivite başlangıç ve bitiş tarihlerini 

kullanabilirler. Mal sahipleri de iç tefriş için malzemelerin ne zaman sipariş verileceği 

veya binayı ne zaman kiraya veya işletmeye başlayacağını belirlemek için aktivite 

tamamlama tarihlerinden faydalanabilirler.  

 

Bir proje planlaması birçok değişik kaynağı yönetebilir. Nakit akışını planlamak için 

hem mal sahipleri hem de yükleniciler bu planları kullanabilirler. Planlamadaki 

aktivitelere parasal bir değer biçerek her bir ayda tamamlanması beklenen işlerin 

maliyeti tahmin edilebilir. Yüklenici, tahmini aylık nakit akışını planlamak için 

planından faydalanabilir.  

 

Yükleniciler ve mal sahipleri süre planlamalarını, proje tamamlama ve maliyetindeki 

değişikliklerin etkisini değerlendirmede de kullanabilirler. Sözleşmelerin çoğu, 

yüklenicilerin, siparişleri veya yüklenicinin performansına bağlı olarak değişen 
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maliyetleri tahsil etmelerine müsaade eder. Böylece mal sahipleri, programdaki 

değişiklikleri göz önüne alarak, önüne çıkabilecek ekstra maliyetleri tahmin edebilirken, 

yükleniciler de programda yapılmak zorunda kalınan ya da yapılmasının iyi olacağı 

düşünülen değişiklikler sonucu olarak değişen performanslarını ölçebilir, sözleşmede 

sözü geçen rakamın üzerine çıkan maliyet farkını sözleşme imkân verdiği takdirde talep 

edebilirler.  Kerzner Harold‟a (2001) göre gecikme ve süre uzatmalar konusunda da 

yegâne kontrol aracı olan programlara, işin aksamaması ve sözleşmede sunulan teslim 

tarihine uyulması için gerekli önem verilmelidir.   

 

Proje planlamasının yukarıda bahsedilen amaçlara hizmet etmesinden ve inşaat sırasında 

sürece dahil olan kişi ve firmalara yol göstermesi sebebiyle kaliteli bir proje planlaması 

yapmak ve proje süresince doğruluğunu devam ettirmek projenin en iyi şekilde 

tamamlanmasına yönelik en değerli yatırımdır.  

2.2.2. Geleneksel Planlama Teknikleri 

2.2.2.1.   Çubuk Diyagram (Bar Chart) 

Çubuk diyagramlar, öncelik sırasına göre dizilmiş inşaat aktivitelerinin  süresinin 

grafikle gösterilmesi amacıyla kullanılır. 1900‟lerin başlarında hayata geçirilen çubuk 

diyagramların kullanımı Henry Gantt tarafından başlatılmıştır. Bu nedenle, çubuk 

diyagramlar genellikle Gantt grafikleri olarak adlandırılırlar. Bir çubuk diyagramda 

her bir çubuk, kesin bir başlangıç ve bitiş noktasına sahip olan bir aktiviteyi temsil 

eder. Çubuk diyagram, basitliği, kolay hazırlanması ve kolayca anlaşılabilen 

düzenlemesi nedeniyle bir inşaat süre planlamasında oldukça yaygın olarak kullanılır.  

 

Bir çubuk diyagram dikey bir sütunda sıralanmış aktiviteler ile yatay bir ölçekte gösterilmiş 

zamanın bir araya gelmesinden oluşur. Her bir aktivite için öngörülen bir başlangıç ve bitiş 

gösterilir ve süre, tanımın sağ tarafına yatay bir çubuğun yerleştirilmesiyle ifade edilir. Her 

bir aktivitenin tahmini başlangıç ve bitiş tarihleri grafiğin üst kısmında bulunan yatay zaman 

ölçeğinden belirlenebilir. Çubuğun uzunluğu aktivitenin süresini tanımlar. Aktiviteler 

genellikle başlangıç tarihlerine göre kronolojik olarak sıralanır.  
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Şekil 2.1: Çubuk Diyagram (Bar Chart) (Henry, 1995) 

 

Çubuk diyagram birkaç adımda hazırlanır. İlk adım, planda hangi aktivitelerin 

sıralanacağını belirlemedir. Bu, işi daha küçük, sonlu inşaat aktivitelerine ayırma ve bu işle 

bağlantılı aktiviteleri çubuk grafikte sıralama yoluyla gerçekleştirilebilir. İşle bağlantılı 

aktivitelere dayanan çubuk grafikler, planlama ve yönetim araçları olarak daha fazla değere 

sahiptir. Aktiviteler seçildikten ve sıralandıktan sonra, süreler tahmin edilir.  

 

Genellikle, çubuk diyagram ancak ayrıntılı biçimde alt başlıklar halinde açılırsa verim 

alınabilir. Ana başlıklarla yapılmış bir çubuk diyagramda işin hangi aşamada olduğu 

görülemez, performansı ölçmek konusunda belirsizlikler yaşanır, kaynak atamalarında 

zorluklarla karşılaşılır. (Henry, 1995) 

 

Çubuk diyagramlar inşaat projelerinde çok yaygın olarak kullanılırlar. Bu kadar 

tutulmalarının en önemli sebebi kolay hazırlanabiliyor olmalarıdır. Bu çubuk diyagramların 

en önemli avantajıdır. Bir çubuk diyagram geliştirmek için bilgisayar uzmanlığına veya 

programlama tecrübesine ihtiyaç yoktur. Çubuk diyagramın basitliği, onun belli projelerde 

yaygın olarak etkili bir planlama ve programlama aracı olarak kabul edilmesini sağlamıştır. 

Çubuk grafiğin okunması ve yorumlanması kolaydır. Çubuk diyagram, bir ağ programının 

sonuçlarını doğrudan verebilir. Ancak, çubuk diyagram çoklu aktivitelerin etkileşimindeki 
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karmaşıklıkları tasvir edemez. Bu nedenle de, çubuk grafiğin karmaşık bir inşaat projesinin belirli 

aşamaları için ayrı ayrı hazırlanması uygun olabilir fakat bütünün çubuk diyagramlarla 

hazırlanması ciddi karmaşıklıklara sebep olabilir. Aktivite sayısı arttıkça, ifadedeki karmaşıklık 

ve bazı ciddi problemlerin iyi okunamamasına bu yüzden de proje performansının olumsuz 

yönde etkilenmesine neden olur. Bunun yanı sıra çubuk diyagramda çeşitli riskler 

öngörülemeyeceği için işteki bazı aksamalar sonucu çubuk diyagramın tekrar gözden 

geçirilmesi gerekmez çünkü çubuk diyagram aktiviteler arasındaki sıra ve ilişkiler 

konusunda çok az bilgi verir. Bu durumda çubuk diyagramların tekrarlayan ya da 

birbirine benzer işler yapan yükleniciler tarafından kullanımını cazip hale getirir. 

 

Bir çubuk grafiğin dezavantajlarından biri de hazırlanmasıyla ilgilidir. Bir çubuk diyagram 

planının doğru bir biçimde hazırlanması farklı aktiviteler arasında sürekli ilişkiler olduğunda 

ve projeyi tamamlamak için çoklu aktivite etkileşimleri gerektiğinde oldukça zor bir hal alır. 

Çubuk diyagramlar çok kolay bir biçimde de hazırlanabilmesine rağmen bu karmaşıklık 

yüzünden elde edilen gerçekçi bir planlama olmaz.  

 

Bir çubuk diyagramına maliyet yüklendiğinde ve yükleniciye aylık ödeme yapılması için 

kullanıldığında, maliyetleri daha önceden planlanmış aktivitelere yönlendirmek kolay olur 

ve bu da yüklenicinin nakit akışını arttırır. Bu yüklenici için iyi bir iş becerisiyken, henüz 

gerçekleştirilmemiş işler için ödeme yapan mal sahibinin menfaatine değildir. Bu teknik, 

erken yükleme veya çıkarların önceden dağıtılması olarak bilinir. (Henry, 1995) 

 

Bir çubuk diyagram hazırlarken geriye dönük bir çalışma yapma eğilimi vardır. Bir projenin 

sözleşmesindeki tamamlanma tarihini bilen planlayıcı, son aktiviteyi temsil eden çubuğu, 

projenin tamamlanması gereken zamanda son bulacak şekilde çizebilir. Planlayıcı daha 

sonra, diğer aktivite çubuklarını, o çubuğun başlangıç zamanını temel alarak önceki 

aktivitelerin başlangıç ve bitiş sürelerini ayarlama yoluyla, mevcut zamanı kapsayacak 

şekilde dağıtabilir.  

 

Çubuk diyagramın en büyük dezavantajı, planlayıcının onu geliştirirken izlediği mantığın 

açık olmamasıdır. Planlamacının düşünce sisteminin yansıtılmasına olanak tanımak  ve 



 11 

diğer eksiklikleri gidermek için, çok sayıda farklı aktiviteleri bir araya getirebilen ve bunlar 

arasındaki ilişkileri grafiksel olarak tasvir edebilen kritik yörünge metodunu temel almış 

daha karmaşık bir ağ programlama yaklaşımının geliştirilmiştir. 

2.2.2.2.  Kritik Yörünge Metodu (CPM) 

Kritik Yörünge Metodu, 1957 yılında Du Pont ve UNTVAC tarafından geliştirilmiştir. 

CPM, mantıksal sırayı ve kritik yörüngeyi (proje içindeki, proje süresini belirleyen 

yörünge çizgisini) göstererek etkili proje denetimi sağladığından, inşaat projelerinde 

yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, geciken bir faaliyetin diğer bir aktivite ve tüm proje 

planı üzerindeki etkisini tasvir etmek kolaydır. CPM, yönetimin bir proje planlamasını 

güvenli bir biçimde idare edebilmesi için, projenin, mantık ağları, süre ve kaynakları 

içeren bir modelini sağlar. CPM planları, proje izlemeyi ve o ana kadar gerçekleştirilen 

iş ile planlanan iş arasında bir karşılaştırma yapmayı da mümkün kılar. 

 

CPM, Ok Diyagramlarla (AOA) hazırlanmaktadır. Bu diyagramda oklar aktiviteyi ve oklar 

arasındaki yuvarlak şekiller ise olayı tanımlamaktadır. Her bir aktivite için yalnız bir ok 

kullanılır ve bir aktivite kendinden önce biten bir aktiviteye bağlanamaz.  Sistemin bir başlangıç 

ve bir de bitiş noktası vardır. Bu sebeple bütün oklar iki düğüm noktası arasında bulunmalı, yani 

başlangıç ve bitişi bağlantısız olmamalıdır. Bir düğüm noktasında birden fazla ok bitip, birden 

fazla ok başlayamaz. Bu durumda kukla (dummy) denilen süresi olmayan gösterim amaçlı 

aktivite sisteme eklenir. Bunun sebebi aktiviteler arasındaki ilişkileri net bir biçimde ifade 

etmektir.  

 

Süreler okların üzerine yazılır. İki aşamalı hesaplama yapılır. Önce ileri hesap yani ilk 

aktiviteden son aktiviteye doğru yapılan ve aktivitelerin erken başlama ve tamamlanma 

tarihlerinin belirlendiği aşamadır. Daha sonra geri hesap yani sondan başa doğru yapılan ve 

aktivitelerin geç başlama ve tamamlanma değerlerinin bulunduğu aşamadır. Bu değerler 

bulunduktan sonra bolluk hesapları da yapılabilir. CPM kullanarak proje planlama beş 

adımdan oluşur: 
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1. Aktivite Süresi 

2. Mantıksal İlişki 

3. İleri Geçiş ve Geri Geçiş 

4. Kritik Yörünge 

5. Bolluk 

 

Aktivite Süresi 

 

Bir aktivitenin süresi tamamlanması için tahmin edilen zamandır. İnşaat projelerinin 

çoğunda yaygın olarak iş günleri veya takvim günleri kullanılır. Süre birimi için ne 

kullanılırsa kullanılsın asıl önemli olan programı yaparken bazı riskler, karşılaşılabilecek 

şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıdaki etken ve buna bağlı pek çok etken 

program yapılırken göz önüne alınmazsa programda ciddi gecikmeler aksamalar söz 

konusu olabilir. Programın akışını değiştirebilecek bazı etkenler şunlardır: 

 

 İnşaat metotları 

 Kaynak mevcudiyeti 

 İş miktarı 

 İşin doğası ve karmaşıklığı 

 İş ve ekipman üretkenliği 

 Saha yönetiminin kalitesi 

 Hava ve saha koşulları 

 Eşzamanlı aktiviteler 

 

 

Mantıksal İlişki 

 

Süre planı hazırlamanın en önemli bileşeni, sırayı belirleme veya aktivite mantığını 

geliştirmedir. Süre tahminleri yapıldıktan sonra programı hazırlamada izlenecek adım, 

aktivitelerin gerçekleştirilme sırasına göre ayarlanmasıdır.    
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Aktiviteler arasında; öncel, ardıl ve eşzamanlı veya bağımsız olmak üzere üç olası 

mantıksal ilişki bulunur. İki aktivite arasındaki öncel bir ilişki, bir aktivitenin diğerine 

geçmeden önce tamamlanması gerektiğini ifade eder. İki aktivite arasındaki ardıl bir 

ilişki ise, aksine, bir aktivitenin onu takip edenden sonra gelmesi anlamına gelir. İki 

aktivite arasında öncel yada ardıl bir ilişki bulunmuyorsa, bu iki aktivite bağımsız veya 

birbiriyle eşzamanlıdır. İki aktivite arasındaki eşzamanlı veya bağımsız bir ilişki, 

aktivitelerin mutlak olarak aynı zamanda gerçekleştirileceği anlamına gelmez. Buradan 

çıkarılması gereken anlam, bir aktivitenin tamamlanmasının, bir diğerinin başlangıcına 

veya bitimine bağlı olamamasıdır.  

 

İleri Geçiş ve Geri Geçiş 

 

Süre tahminleri yapıldıktan ve proje mantığı belirlendikten sonra izlenecek adım, kritik 

veya en uzun yörüngeyi hesaplamaktır. Bu hesaplama, her bir aktivite için; erken 

başlangıç  (ES), geç başlangıç (LS), erken bitiş (EF) ve geç bitiş (LF) olmak üzere dört 

olay zamanının hesaplanmasını içerir.  

 

Her bir aktivite için erken başlangıç ve erken bitiş zamanları, “ileri geçiş” olarak bilinen 

süreç yoluyla belirlenebilir. İleri geçiş hesaplamasını yaparken, ağdaki tüm aktivitelerin 

mümkün olan en erken zamanda başladığı varsayılır. Erken başlangıç hesaplamaları, 

sıfır erken başlangıç noktasına sahip ilk olaydan başlar ve buradan ilerler.  

 

Geri geçiş sürecinde, ağdaki her bir olayın, geri geçiş ile ifade edildiği üzere, planlanmış 

bitimi geciktirmeyecek şekilde başlayıp bitebileceği en geç zaman hesaplanır. Geri geçiş 

hesaplaması yaparken, tüm aktivitelerin mümkün olan en geç zamanda başladığı ve 

bittiği varsayılır. Bu hesaplama ileri geçiş hesaplamasına benzer, ancak projenin 

bitiminden başlangıcına doğru ilerler; yani ağdaki son aktiviteden başlayıp geriye doğru 

işler.  
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Kritik Yörünge ve Bolluk  

 

İleri ve geri geçiş hesaplamaları yapıldıktan sonra, bazı aktivitelerin aynı erken ve geç 

zamanlara sahip olduğu görülecektir. Bu aktivitelerin, bu zaman limitleri içersinde 

tamamlanamamaları halinde tüm projenin tamamlanma zamanı etkileneceğinden, kendi 

erken başlangıç ve erken bitiş zamanlarında başlayıp bitmeleri gerekir. Bu aktivitelere 

“kritik” aktivite adı verilmesi de bu nedenledir.  

 

Bu kritik aktiviteler, ağ içersinde, projenin başlangıcından bitimine en uzun yol olan 

“kritik yörünge” olarak bilinen devamlı bir zincir oluştururlar. Bu yol üzerinde 

bulunmayan, kritik olmayan çeşitli aktiviteler belli bir bolluk zamanı miktarına sahiptir. 

Erken ve geç başlangıç ve bitiş zamanları arasındaki fark, projenin tamamlanmasını 

engellemeden aktivitelerin ertelenebileceği maksimum zamanı göstermektedir. Bu 

ertelenebilirlik durumuna bolluk denir. Sonuçta, proje yöneticileri dikkatlerini mantıksal 

olarak kritik faaliyetlere yöneltirler.  
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Şekil 2.2: Kritik Yörünge Metodu (CPM) (Miklos, 1997) 
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CPM planı hazırlamada projenin ayrıntılı bir analizine  ihtiyaç vardır; projeden sorumlu 

planlayıcı veya proje yöneticisi bu yolla projeyi çok daha iyi anlayabilir. Bu gereksinim, 

yanlış veya yanıltıcı planların hazırlanma olasılığını en aza indirger. (Miklos, 1997)   

 

CPM, ileri yüksek teknolojiler ile geliştirilmiş proje süresi çizimi ve hesaplama 

teknikleriyle güvenilir ve kolay anlaşılır bir planlama tekniğidir. CPM tekniği, inşaat 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve benimsenen “ortak bir dil” gibidir.  

 

CPM, gecikme sürelerinin uzunluğunu veya beklenmedik olayların meydana gelmesi 

halinde gereken ek süreleri açıkça gösterir. CPM‟in açık yapısına rağmen mantıksal 

ilişkilerindeki basitlik, bu tür ilişkileri gerçek ortamda kesin olarak tayin etmeyi 

zorlaştırır.  CPM tekniğinde kullanılan tek mantıksal ilişki sahada oluşması muhtemel 

çeşitli karmaşık ilişkilerin tümünü ifade etmek için yeterli değildir.  

 

CPM‟nin kullanılması maliyetlerin artmasına sebep olabilir. İşin ilerleyişinin CPM 

metoduyla gözlenmesi, mal sahiplerine göre zor gelir. İş raporları incelenene kadar, 

raporlar güncelliğini kaybedebilir ve baz kontrol aksamaları meydana gelebilir. Öyle ki, 

Jimmie‟de (1998), CPM bazlı iş ile mali denetimin uygulamalı olarak 

bütünleştirilmesinin son derece zor, üretkenlikten uzak ve pahalı olduğunu belirtmiştir.  

 

2.2.2.3.  Precedence Diagramming Method (PDM) 

 

Precedence Diagramming Method (PDM) ilk olarak 1961 yılında Stanford 

Üniversitesi‟nden Profesör John W. Fondahl tarafından tanıtılmış ve 1964 yılında  H.B. 

Zachery Company tarafından IBM‟de uygulanmıştır. PDM CPM‟deki gibi aynı 

prosedürü takip eder fakat aktiviteler ve aktiviteler arasındaki bağlantılar farklı bir 

şekilde belirtilir. Kutular aktiviteyi tanımlar ve kutular arasındaki ok bağlantıları, 

aktiviteler arasındaki ilişkiyi tanımlar. Kutular aktivite adını ve süresini içerir. Ayrıca en 

erken ve geç başlama zamanları ve bitiş zamanları da bulunmaktadır.  
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Kutu diyagramlarda bekletme (LAG) adı verilen bir değer kullanılır. Bu değer bir 

sonraki aktivitenin aradaki ilişkiye göre ne kadar geç başlayacağını veya biteceğini 

gösterir. Ok diyagramlardan farklı olarak bir kutuda birden fazla ilişki oku başlayabilir. 

Bu sebeple kukla (dummy) aktivite diye bir şey yoktur. Ancak bir aktiviteden sonra 

gelen diğer bir aktivite için bir ilişki oku kullanılır. (Miklos, 1997)   

 

PDM, aktivitelerin, temelde bir CPM şekli olan ek örnek ilişkiler ile birlikte noktalar 

üzerinde gösterildiği, ileri bir ağ oluşturma tekniğidir. CPM aktiviteler arasında, takip 

eden aktivitelerin başlayabilmesi için önceki aktivitelerin tamamlanmasını gerektiren 

yalnızca bir mantıksal ilişkiye (bitişten başlangıca) müsaade ederken, PDM‟de aktiviteler 

arasında; bitişten başlangıca (FS), başlangıçtan başlangıca (SS), bitişten bitişe (FF) ve 

başlangıçtan bitişe (SF) olmak üzere dört mantıksal ilişki bulunur.  

 

Şekil 2.3: Precedence Diagramming Method (PDM) (Miklos, 1997)   

 

PDM kullanımı, kullanıcıları CPM‟de mantıksal ilişkileri yürütebilmek için gereken 

hayali aktivitelerden uzak tuttuğu için popülerlik kazanmıştır. PDM, aktiviteler 

arasındaki örtüşen ilişkilerin birbirlerinden ayrılmadan geliştirilmesini mümkün kılar. 

Dolayısıyla, PDM planlamalarındaki faaliyetlerin sayısı CPM„den daha azdır. Bu 

nedenle de, PDM CPM‟e göre daha kolay ve daha hızlı bir biçimde hazırlanabilir. 
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Ancak, CPM planlamasının aksine, PDM‟de çoklu mantıksal ilişkilerin kullanılması ağ 

veya gecikme çözümlemelerini zorlaştırır. (Miklos, 1997)   

2.2.2.4.  PERT 

Program Evaluation and Review Technique (PERT), 1958 yılında, pafta geliştirme ve Polaris 

füze sisteminin üretimini gerçekleştirmek için Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri tarafından 

geliştirilmiştir. PERT, yeni bir ürün geliştirme, maliyet ve plana ilişkin belirsizliğin 

değerlendirilmesini zorunlu kılan araştırma projelerinin planlanma ve denetlenmesinde 

kullanılır. İnşaat projelerinde nadiren başvurulan PERT, miktarların veya üretkenliğin belirsiz 

olduğu  inşaat projelerinde tercih edilir.  

 

PERT‟te, aktivite sürelerini analiz etmek için mantıksal diyagramlar kullanılır. PERT 

grafiklerinde aktiviteler oklar üzerinde gösterilerek çizilir. PERT planlayıcının en muhtemel 

proje süresini ve projenin tamamının veya herhangi bir safhasının belli bir zamanda 

tamamlanma olasılığını tahmin etmesini mümkün kılar. Bu nedenle PERT, hesaplama 

süreçlerine olasılık sunduğu için olasılıklı bir yöntem olarak kabul edilir. (James, 1990) 

 

CPM‟de aktivite süreleri bilinmekte ve sabit olarak alınmaktadır. Ancak her yatırımda 

şebekenin tüm elemanlarına ait faaliyet süreleri kesin olarak bilinmeyebilir. Eğer süresi 

bilinmeyen bu faaliyetler kritik yörünge üzerinde değilse ve bulunduğu düğüm 

noktalarında büyük bolluklar varsa yine CPM ile planlana bilir. Ancak iş programında 

zorlamalar, kapasite dengeleme ve maliyet hesabı gibi irdelemeler yapılamaz. Eğer 

süreleri belli olmayan aktiviteler kritik yörünge üzerinde ise yatırımın tamamlanma 

zamanını belirlemek mümkün değildir. İşte bu durumlarda faaliyetlerin zaman 

tahminlerinin yapılması PERT‟in konusuna girer. Bu yöntemde zaman tahminleri 

belirsizlikleri ele alınarak olasılıklar hesaplanır. 

 

PERT metodunda, faaliyetlerin „beklenen süreleri‟ (Te) ile hesaplanır. Faaliyetlerin belirsizlik 

derecesi „standart sapma‟ (σTe) veya „varyans‟ (vTe) göre belirlenir. Beklenen süre, 

faaliyetin %50 olasılıkla tamamlanacağı süre demektir. İhtimaller teorisine göre beklenen 



 19 

süresinin (Te) tayin edilebilmesi için, faaliyetin üç ayrı süresinin tahmin edilmesi gerekir. 

Bunlar; 

 

 İyimser zaman (optimistik zaman), 

 Kötümser zaman (pesimistik zaman), 

 En olası zamandır.   

 

İyimser zaman, bütün etkenlerin faaliyete en iyi yönde tesir edecekleri kabul edilerek, 

faaliyetin en erken tamamlanabileceği süredir. Kötümser zaman, bütün etkenlerin mümkün 

olabilecek en kötü ihtimallere göre göz önüne alındığı, faaliyetin %100 tamamlanacağı 

zamandır. En olası zaman, pratikteki deneyler de dikkate alınarak, faaliyetin 

tamamlanabileceği en mümkün zamandır.  

 

 

 

 

Şekil 2.4: Zaman Tahminlerinin Dağılımı (James, 1990) 

 

İyimser ve kötümser zaman arasındaki süreç mümkün olan tüm aktivite zaman hesaplarını 

içine almaktadır. PERT verilen bu üç zamandan faydalanarak, her bir faaliyet için tek bir 

beklenen zaman elde eder.   
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PERT ile planlama yaparken sadece aktivitelere ait beklenilen zamana değil aynı zamanda bu 

zamanların güvenirlik derecesine de ihtiyacımız vardır. Eğer aktivitelere ait iyimser, 

kötümser ve olası sürelerin oluşturduğu alan genişse güvenirliği azalacak, bu alan dar ise 

güvenirliği artacaktır. Kısacası iyimser süre ile kötümser süre arasındaki fark açıldıkça 

belirsizlik artar. Bu sebeple bizim aktivitelerin değişkenliğini ölçmemiz gerekir. Eğer 

aktivitelerin değişkenliğini hesaplarsak güvenirliğini de hesaplayabiliriz. Mümkün olan 

aktivite zamanlarının değişkenliğinin bir ölçütü, dağılımın standart sapmasıdır.   

 

Şebeke faaliyetleri arasındaki mantıksal bağlantılar, göz önüne alınarak kurulması kritik 

yörünge metodunda olduğu gibidir. Şebeke okla gösterilen faaliyetler üzerine beklenen 

tamamlanma süreleri ve bunlara ait varyanslar beraber yazılır. Daha sonra şebekenin ilk 

düğüm noktasından başlayarak bütün düğüm noktalarının ancak beklenen değerler esas 

alınarak bulunur. Varyanslarda benzer yöntemle, başlangıç noktasının varyansı 0 alınarak 

hesaplanır. Burada dikkat edilmesi gereken husus en erken başlama süresi hangi yörüngeden 

hesaplanıyor ise varyanslarında aynı yörünge üzerinden hesaplanması gereğidir. Bir düğüm 

noktasındaki en erken başlama süresinin saptanmasında kullanılan varyansların toplamına 

eşittir. 

 

Şebekenin ilk düğüm noktasındaki en erken başlama noktasının varyansı 0 alındığı gibi 

şebekenin en son düğüm noktasının en geç tamamlanma süresinin varyansıda buna eşit yani 

0 alınır. En geç tamamlanma hangi yörüngeden hesaplanmışsa varyanslarıda aynı 

yörüngeden hesaplanır.   
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Şekil 2.5: Program Evaluation and Review Technique  (James, 1990) 

PERT sistemi aktivite süresi için iyimser , kötümser ve en olası tahmini yapar. Takip eden 

tüm hesaplamalar bunlara dayandığından, bu üç değerle ilgili tahminde bulunurken çok 

dikkatli olmak gerekir. PERT süreçleri şu şekilde özetlenebilir:  

 

1. Etkili iş süresini hesaplama: Etkili iş süresi, en olası tahmine dört ağırlık 

tayin ederek yapılan, üç tahminin ağırlıklı ortalamasıdır.  
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2. İşin standart sapmasını hesaplama: Standart sapma, (değerlerin %100‟ünün 

6 standart sapma kapsamında bulunduğunu düşünecek olursak) aralığı altıya 

bölerek hesaplanabilir. 

3. Standart sapmanın karesine tekabül eden iş varyasyonunu hesaplama.  

4. CPM metodolojisinde olduğu gibi, ileri ve geri geçişi gerçekleştirme.  

5. Olay varyasyonunu, o olaya yol açan kritik aktiviteleri toplayarak 

hesaplama.  

6. Olayın standart sapmasını hesaplama. 

7. Olasılıkları belirlemek için normal dağıtım tablolarını kullanma. 

 

PERT, birincil olarak daha önce hiç denenmemiş projelerde kullanılır.  PERT, süre ve 

maliyet performansının tahmin edilebileceği bir temel oluşturduğundan projenin 

tamamının veya bir kısmının belli bir zaman aralığında tamamlanma olasılığının 

görülmesini sağlar. Bu sebeple PERT çubuk diyagrama göre daha fazla bilgiyi 

barındırır.  

 

C. Michael‟e (1992) göre PERT‟in inşaat uygulamalarındaki en büyük 

eksikliklerinden biri, geliştirilmesi uzun zaman alacak birden fazla süre tahmini 

gerektirmesidir. PERT metodunun diğer bir kusuru ise, önceki işlerin zamanında 

bitirilebilme olasılığının yalnızca tek bir yörüngeye dayanmasıdır, PERT sisteminde 

birden fazla kritik yörünge bulunmaz. PERT metodunun fiili bir dezavantajı da, zor 

olmamasına rağmen matematiksel hesaplamaların diğer planlama metotlarına göre 

çok daha karmaşık olmasıdır.   

2.2.2.5. Lineer Planlama Metodu (LSM) 

Lineer planlama metodu (LSM), uzun süreli aktiviteler içeren projelerde kullanılmak 

üzere alternatif olarak geliştirilmiş bir metottur. Lineer planlama, gökdelen inşaatlarına 

uygulanabilirliği nedeniyle dikey üretim metodu (VPM) olarak da bilinir. Kara yolu 

projesi gibi tekrarı olabilecek projelerde ya da aktivitelerin proje süresince devam ettiği 

projelerde daha yaygın olarak kullanılır. LSM diyagramı, tüm proje süresince devamlı 
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olarak gerçekleştirilen çoklu aktiviteleri planlamak ve bu aktivitelerdeki ilerlemelerin 

kaydını tutmak için kullanılır ve gösterilmesi daha kolaydır. (David, 1998) 

 

Yatay eksende zaman çizilirken, dikey eksende konum veya projenin uzunluğu yönünde 

mesafe çizilir. Bireysel aktiviteler ayrı çizilir ve bu da bir dizi çapraz doğrunun 

oluşmasıyla sonuçlanır. Aktiviteleri temsil eden çapraz doğruların eğimi, projenin 

uzunluğu boyunca herhangi bir konumdaki öngörülen ilerleme oranını gösterir.  

 

Şekil 2.6. Lineer Planlama Metodu (LSM) (David, 1998) 

LSM diyagramının oldukça önemli bir avantajı, basitliğine rağmen ayrıntılı bir iş planı 

oluşturmasıdır. LSM planları yönetim ve saha personelince kolaylıkla anlaşılır. Buna ek 

olarak planlayıcı ve programlayıcılar çubuk grafik ile ağ planları arasındaki gözle 

görülür bir boşluğa işaret etmektedirler. LSM planları bu boşluğu doldurabilir. LSM 

planı hazırlamak ve kullanmak bir ağ planında olduğundan daha kolaydır ve bir çubuk 

grafikten daha fazla bilgi sunar. Belli projelerde, LSM planı ağ planına tercih edilebilir. 

Üstelik, LSM planları, çubuk grafiklerin veya ağ planlarının belirtme kapasitesine sahip 
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olmadığı ilerleme oranlarını gösterir. Projelerin tekrar eden bölümlerinde LSM planları, 

sorunun kökenine çok daha çabuk ulaştırır, çözüm bulunmasında yardımcı olur ve proje 

başka bir metot kullanarak planlanmış olsa bile planın amacını sunabilir. Hem tekrar 

eden hem de ayrı faaliyetler içeren projelerde, ağ ve LSM planları bir araya getirilip  

düzenlenebilir.  

 

Bir LSM planı ile, her bir aktivitenin veya tüm projenin başlangıç ve bitiş tarihleri de 

belirlenebilir. Tıpkı bir ağ planında olduğu gibi, başlangıç ve bitiş tarihleri, bir 

aktivitenin başlatılması için uygun zamanın hesaplanması ve bir aktivitenin süresinin 

eklenmesiyle belirlenebilir. Buna benzer olarak, her bir aktivite doğrusuna bir iş kodu 

tayin edilerek, yine ağ planında olduğu gibi bir iş histogramı hazırlanabilir. Herhangi bir 

ilerlemenin ödeme tarihinde tamamlanması öngörülen birim sayılarını karşılaştırarak bir 

kazanç eğrisi de üretilebilir.  

  

S. Jammes‟in (1990) belirttiği gibi doğrusal planların, proje aktivitelerinin tüm 

konumlarda aynı sırayla birbirini takip etmediği durumlarda pek etkili olduğu 

söylenemez. Örneğin, bir LSM planı kırsal alandaki bir yol inşaatının planlanmasında 

kullanılabilir ancak, hizmetleri yer değiştirmesi, su yolları, köprüler, trafik veya geçici 

hizmetler gibi birçok müdahale ile sürekli karşı karşıya kalınabilecek şehirlerde 

aktivitelerin tekrarlanması engellenebilir ve böyle durumlarda LSM programları bir 

planlama aracı olarak etkinliğini yitirir. Ancak, tekrar eden sıralı aktivitelerin olmadığı 

durumlarda bile, LSM programları, en az maliyet veya en az zaman hesaplamaları için 

bireysel olarak kullanılabilecek en kullanışlı programdır.  

 

2.2.2.6.  Line of Balance Method (LoB) 

 

The Line of Balance (LoB) metodu, 1950‟li yıllarda Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri 

tarafından geliştirilmiştir. LoB metodu ilk olarak, bitmiş bir ürünün bir üretim doğrusu 

akış oranına ulaşmayı veya bu oranı değerlendirmeyi amaç edinen endüstriyel imalat 

veya üretim denetimi alanlarında uygulamaya konmuştur. LoB metodu, bireysel 
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aktiviteler için gerçek ilerleme oranına karşılık planlanmış oran üzerinde yoğunlaşır ve 

bu ikisi arasındaki farklılıkları tasvir eden görsel bir sunum sağlar.  

 

LoB metodu; hedef tablosu, program tablosu ve ilerleme tablosu olmak üzere üç ana 

unsura sahiptir. Hedef tablosu, zamana karşılık tamamlanmış birimlerin artan sayısını 

gösteren birikmeli bir eğridir. Program tablosu, tekrar eden birim için hazırlanmış bir ağ 

diyagramıdır. Proje kapsamındaki aktiviteler arasındaki süre ve ilişkileri gösterir. 

İlerleme tablosu, zaman içinde belli bir noktada bulunan tüm aktivitelerin üzerinden 

ilerleyen birimlerin sayısını gösteren bir çubuk grafiktir. Denge doğrusu, belli bir 

zamanda hedef tablosu ile ilerleme tablosunun karşılaştırılmasıyla geliştirilir. LoB, 

kaynak planlama ve alt yüklenicilerin düzenlenmesi, bir asfaltlama projesi, birden fazla 

etkinlik içeren projelerde üretim aktiviteyi örnekleme ve ulaştırma alanlarında 

uygulanmıştır.  

 

Şekil 2.7. Line of Balance Metodu (LoB) (David, 1998) 

 

Denge doğrusu tekniği, bir aktivitenin üretim oranının sabit olduğu varsayımına dayanır. 

Başka bir deyişle, bir aktivitenin üretim oranı, zamanın genellikle yatay olan bir eksen 

üzerinde, bir aktivitenin birimlerinin ve aşamalarının da dikey bir eksende gösterildiği 

durumlarda doğrusaldır. Bir aktivitenin üretim oranı üretim doğrusunun eğimidir ve 

zaman başına düşen birimler ile ifade edilir. LoB planlama, denge doğrusu kavramı ağ 

teknolojisiyle bir araya getirildiğinde daha etkili bir biçimde gerçekleştirilebilir. 
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Genellikle, üretilecek birimlerden biri için bir ağ diyagramı hazırlanır ve LoB planına 

dâhil edilir.  

 

LoB metodu, tekrarlayan inşaat birimlerinin inşaatının planlanmasında kullanılır. 

LoB‟un çeşitli kullanım alanları onu, tekrarlayan inşaat birimlerinin inşaatının planlama, 

programlama ve denetim safhalarında kullanılacak pratik bir araç kılmaktadır. James‟e 

(1990) göre LoB, farklı proje türlerinin taşıdığı özelliklere uyarlanabilir ve doğrudan 

projelerde inşaat yöneticisinin elinde bulunan metotlara değerli bir katkıda bulunur.  

 

LoB metodunda, aktiviteleri süreleri ve aralarındaki ilişkilerin her bir birim için aynı 

olduğu varsayılır. Bu, gerçek birimin defalarca tekrarlandığı üretim tipi projeler için 

geçerli olabilir. Ancak, doğrusal inşaat projelerinde, her birim diğerlerinden farklı 

koşullara sahiptir. Tekrar, aktivitelerin tekrarlanmasından kaynaklanır ancak, süre ve 

ilişkiler farklıdır. LoB metodunun diğer bir kısıtlaması, tekrarlanmayan aktivitelerin 

hesabını tutmamasıdır.  

 

P. David (1998), LoB‟un iş saatlerindeki, ekip sayısındaki ve aktivite süresi 

tahminlerindeki hatalara duyarlılığını belirtmiştir. Ayrıca, diyagramın görsel sunumuna 

ilişkin bir takım sorunlar da baş gösterebilir. Diğer taraftan LoB, aktivitelerin üretim 

oranlarını ayarlamayı mümkün kıldığından, projenin kavranmasında diğer planlama 

tekniklerine göre daha başarılıdır. Rahat ve etkili kaynak akışı sağlar ve üretimde ağ 

planlarında olduğundan daha az zaman ve çaba gerektirir.  

2.2.2.7. Time-Chainage (Time-Location) Metodu 

Time-chainage diyagramı (Cormican, 1985) çubuk diyagram ve LoB diyagramının 

birleşiminden oluşmaktadır. Time-chainage diyagramlar genellikle yol projelerinde 

uygulanmakta ve İngiltere‟de otoyol sistemlerinin gelişiminde yıllardır 

uygulanmaktadır. Ayrıca bu teknik, tünellerin planlamasında ve sabit  donanımların 

yerleştirilmesinde kullanılmaktadır (ICE, 1992). Time-chainage diyagramlar LoB 

tekniğine çok benzemekte ve limitli projelerde uygulanabilir. Bu yüzden çubuk 

diyagram ve diğer teknikler kadar inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmamaktadır.  
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Time-chainage, aktivitelerin süreç içinde ilerleyişlerinin sıralarını ve yönlerini 

göstermektedir. Bu sebeple, otoyol, boru hattı, demiryolu ve tünel gibi projelerin 

planlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tip projeler doğrusaldır ve bir 

noktadan başlarlar ve diğer bir noktaya düzenli bir sırada ilerlemektedirler. Örneğin, 

otoban projesindeki aktiviteler; güvenlik bariyerleri, drenaj ve yol işaretleri. (Williams, 

2004) 

 

Çubuk diyagramlar mekan (location) bilgisi vermede kullanışlı değildir. Ok ve kutu 

diyagramlar ise zaman-mekan ilişkisini açık bir şekilde projeye yansıtamamaktadır. 

İnşaat operasyonları ileri doğru ilerlerken, ekip bir noktadan başlar ve düzenli bir 

biçimde işin doğrultusuna göre ilerler. Bir aktivite bir mekandan ayrıldığı zaman, diğer 

aktivite o mekana geçer. Bu da inşaat düzenini sağlar ve bir mekanda aktivitelerin 

yoğunlaşmasını önler. Her iş ekibi bir mekanda oldukça kısa bir süre içinde işini 

tamamlar ve diğer mekana geçerek ilerler. Örneğin,  otoban projesinde drenaj ve 

güvenlik bariyerlerinin montajı. (Williams, 2004) 

 

 

Şekil 2.8. Time-Chainage Diyagramı (Williams, 2004) 
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Time-chainage diyagramları genellikle zaman (time) ve mekan (location) olmak üzere 2 

akstan oluşmaktadır. Aktiviteler çizgi veya çubuk (bar) olarak belirtilir. Doğrusal 

aktiviteler, çizgi veya çubuk şeklinde olabilir ve diyagramda aktivitelerin başlama ve 

bitiş mekanları gösterilmektedir. Aktivite çizgisi bu noktalar arasında eğrisel olarak 

ilerlemekte ve açı oluşturmaktadır. Bu açı süre tahminini belirtir. Statik aktivite, örneğin 

yol üzerindeki köprü, çubuk olarak gösterilir ve diyagramda belirli bir mekan üzerinde 

yer alır. Aktivite süresi çubuğun uzunluğu kadardır. Her bir inşaat operasyonunu 

birbirinden ayırmak için her aktivite kendine özel çizgi veya çubuk üzerinde gösterilir.  

2.3.  Sonuç 

Gittikçe artan rekabetçi çevreye bağlı olarak inşaat şirketleri de daha karmaşık bir hal 

almaya başladı. Daha verimli olmak ve rekabetçi çalışma avantajını yakalamak için 

şirketler cihazlarda, iletişimde, etkili yönetim tekniklerinde ve insan kaynakları 

eğitimlerinde sürekli olarak yeni gelişmeler peşindeler. Bu sebeplerden dolayı, inşaat 

şirketleri ilgi alanlarını daraltıyor ve belirli inşaat projelerinde uzmanlaşıyorlar. Böylece 

özel projelere odaklı proje planlama teknikleri geliştiriyorlar.  

 

Geleneksel proje planlama teknikleri aktiviteler arası mantıksal ilişkinin kurulumuna 

göre farklılıklar gösterirler. CPM, PERT, Gannt Tablosu, LOB, LSM ve LS geleneksel 

proje planlama teknikleri olarak inşaat sektöründe kullanılmalarına rağmen projenin 

özelliklerine bağlı olarak birbirlerine göre eksiklikleri, farklı yönden verimlilikleri 

yüzünden hiç birisi tam tatmin edici bir yöntem olamamıştır.  Tablo 2.1‟de her bir proje 

türü için, hangi planlama türünün daha uygun olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 2.1: Farklı Proje Türleri için  Planlama Teknikleri ve Temel Özellikleri 

Proje Türü 

 

Planlama 

Metodu 
Temel Özellikler 

Doğrusal ve sürekli projeler  

(boru hatları, demiryolları, 

tüneller, otoyollar) 

 

LSM • Az sayıda aktivite 

• Doğrusal bir yol/alanda uygulamak.  

• Zorlu sıra/zincir mantığı 

• Etkin bir performans için iş sürekliliği 

çok önemli 

Çok üniteli tekrar eden 

projeler (siteler, binalar) 

 

LoB • Son ürün benzer üniteler grubudur  

• Bütün projeler süresince aynı 

aktiviteler  

• Üretimi gerçekleştirmek için farklı 

aktiviteler arasındaki denge 

Endüstri ve diğer kompleks 

projeler 

 

CPM • Çok fazla sayıda aktivite 

• Kompleks dizayn 

• Projeyi kritik yörüngede tutmak çok 

önemli 

Basit projeler (her türden) 

 

Bar Chart • Sadece süreyi gösterir. (aktivitelerin ne 

zaman başlayacağını ve ne zaman 

sona ereceğini) 

• Oldukça az aktivite 

 

 

Tablo 2.2‟ de ise geleneksel proje planlama ve programlama tekniklerinin avantaj ve 

kısıtlamalarının karşılaştırılmasını görüyoruz. Çubuk diyagramın kullanımı ve 

hazırlanması kolaydır; ama aktiviteler arasındaki mantığı göstermez. Kritik Yörünge 

Metodu (CPM) aktiviteler arasındaki mantığı göstermektedir fakat beklenmedik 

kısıtlamalarla başa çıkabilme yeteneğinin olmayışı, plan değerlendirmede ve iletişimde 

zorlukların olması ve Work-face üretimleri için yetersiz olması nedeniyle kompleks 

inşaat projeleri için uygun değildir. 

 

Doğrusal planlama metodu (LSM) doğrusal inşaat projelerini programlamak için 

kullanılabilecek bir grafiktir. Ancak LSM proje müdürlerinin ihtiyaç duyduğu sayısal 

verileri yaratma yeteneğine sahip değildir.  
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Tablo 2.2: Geleneksel Planlama Tekniklerinin Avantajları ve Dezavantajları 

Programlama 

Metodu 

 

Avantajlar Kısıtlar 

Çubuk Diyagram  Hazırlanması kolay 

 Anlaşılması kolay 

 Başlangıç ve bitiş 

zamanları net 

 İlişkileri göstermez 

 Üretim oranı varyasyonlarını 

göstermez 

CPM  Mantığı nettir 

 Kritik yörüngeyi gösterir 

 Sayısal yetenek 

 Etkili proje kontrol aracı 

 Sürekli aktiviteleri farklılaştırmak 

gerekiyor 

 Aktivite sayısı çok fazla ise 

program karışık olabilir  

 Üretim oranı varyasyonunu 

göstermez 

 Mekan ile zamanı birlikte 

gösteremez 

 Ekipman hareket tablolarını 

yaratamaz  

 Üretim oranı dengesizliği  

LoB  Üretim oranlarını 

ayarlayabilir  

 Grafik formatın 

anlaşılması kolaydır  

 İlerlemeyi rapor etmek 

kolaydır  

 Her ünite için aktiviteler 

arasındaki sürenin ve ilişkinin 

aynı olduğunu varsayar  

 Farklı aktiviteleri hesaba katmaz  

LSM  Grafik yaratabilir 

 Hazırlanması ve 

anlaşılması kolaydır  

 İlerlemeyi raporlama 

yeteneği  

 İnşaat aşamasını gözde 

canlandırmaya yardımcı 

olur  

 Sürekli ve farklı aktiviteleri 

planlayamaz  

 Faaliyet zamanlarını hesaplamak 

kolay değildir  

 Ekipman hareket tablosu yoktur  

 Ekipmanların boşa harcadıkları 

zamanı hesaplamak kolay değildir  

 Bilgisayar hesaplamaları zordur  

 

 

Geleneksel proje planlama ve programlama teknikleri günümüze kadar görevini yerine 

getirmiş fakat sektörün gelişimiyle ve bu gelişime paralel olarak artan ihtiyaçlardan 

dolayı artık yetersiz kalmışlardır. Bu sebeple inşaat sektöründe yeni bir proje planlama 

ve programlama  metodunu geliştirme yoluna giden uzmanlar, Simülasyon, 4D Proje 

Planlaması ve Sanal Gerçeklik (VR) denen sistemleri oluşturmuşlardır. Bu teknikler, 

bina inşaatının zamanın dördüncü boyutundan görünüşü şeklinde bir görsel simülasyon 
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sağlamaktadır. Bu model, inşaat operasyonlarının alternatif metotlarını analiz eder, 

değerlendirir ve dizayn eder. Ayrıca simülasyon, planlanmış inşaatı gözde canlandırma 

fırsatı vermek için zaman içinde bir görüş ve üç boyutta inşaat sahası göstermektedir.  

 

Yeni nesil planlama teknikleri, inşaat alanındaki profesyoneller için potansiyel bir 

yönetim aracı haline gelmiştir. Proje yöneticilerine sorunları hızlı bir şekilde belirleme 

ve çözme olanağı sunmaktadır. Bütün proje katılımcıları arasında iletişimi 

sağlamaktadır. Ayrıca projenin her tarafını kontrol etme imkanı veren sanal bir yürüyüş 

sunar. İnşaat aşamasının görsel olarak tüm proje ekibi tarafından izlenmesiyle birlikte, 

proje ekibinin inşaat aşamasında karşılaşabileceği tüm problemler sanal olarak önceden 

belirlenmektedir. Sonuçta artan ihtiyaçlara yetersiz kalan geleneksel planlama 

tekniklerinin yerini, proje yöneticilerinin tercih ettiği yeni nesil planlama teknikleri 

almaktadır. 
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3. PROJE PLANLAMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN YENİ NESLİ 

3.1.  Giriş 

İnşaat planlaması ve kontrolü, sürekli gelişimi gereken potansiyel alanlar arasında 

sayılmaktadır. Geleneksel bir proje planlama tekniği olan Kritik Yörünge Metodu 

(CPM) önceden belirlenemeyen kısıtlar ile başa çıkamadığı ve ifade etme zorluğu 

sebeplerinden dolayı çok fazla şekilde eleştirilmiştir.  Bu eksikliklerle başa çıkmak için 

inşaat alanında bir çok araştırma yapılmış ve aralarında yeni planlama dizaynları, 

kontrol metodojileri ve karmaşık bilgisayar uygulamalarının gelişimini de içeren bir çok 

ilerleme ile sonuçlanmıştır. Ancak bu çabalar CMP‟in önceki bölümde sayılan 

dezavantajlarının üstesinden tam olarak gelememiştir. Bu nedenle sektöre henüz iyi bir 

çözüm sunulmamıştır ve araştırmalar bu yönde devam etmektedir.  

 

Bilgisayar simülasyonu, inşaat faaliyetleri içinde kaynaklar arasındaki dinamik 

etkileşimleri ve değişkenlikleri ölçmek için kullanılan bir metoddur. Bilgisayar 

simülasyonu, rasgele dağılımlarla işlerin süresini göstererek ve kaynaklar arasındaki 

etkileşimleri biçimlendirerek inşaat projelerinin dinamiklerini ölçmede avantaj sağlar. 

Simülasyon, örnek (modeled) bir sistemin performans değerlendirmesi, prosedür analizi 

ve dizaynı için kullanılır. İnşaat alanında simülasyon beklenen proje maliyetlerini, proje 

ve faaliyet sürelerini, üretim oranlarını, kaynak kullanımını, risk analizini ve alan 

planlamasını değerlendirmek için kullanılabilir. (Kunz, 2000) 

 

Bu bölüm simülasyon, 3CAD animasyon, Virtual Reality (VR) ve 4D planlama ve 

kontrol için gelecekteki gereklilikleri göstermektedir. Bu sistemin başarılı bir şekilde 

uygulanmasının güvenilir planlar ve kısıt olmayan işleri mümkün kılacağı ve böylelikle 

üretim risklerini azaltıp, alanda verimliliği artıracağı öngörülmektedir.  
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3.2.  Simülasyon Modeli 

Geleneksel planlamada, binanın tasarım aşamasında inşaat sırasındaki detaylar, metot ve 

kullanılacak kaynaklar düşünülmemektedir ve bu detaylar inşaat aşamasına 

bırakılmaktadır. Bu da birçok problemin çıkmasına sebep olmaktadır. Örnek olarak 

orijinal plan çok pahalı, tabiata aykırı ve hatta uygulanması imkansız olabilir. J. Shi‟ye 

göre  (1999) inşaat aşamasının detaylarını tasarım aşamasına entegre ettiğimiz zaman bu 

tür problemleri engellemiş oluruz. CYCLONE‟un (Halpin, 1977) gelişimiyle birlikte, 

simülasyon inşaat projesini planlamada ve inşaat sürecinin gelişiminde çok etkili bir araç 

haline gelmiştir ve birçok başarılı uygulama gerçekleşmiştir. Geleneksel proje planlama 

teknikleri karşılaştırdığımız zaman simülasyon metodunun birçok avantajı şunlardır: 

 

Kaynakları modelleme; inşaat operasyonunda aktif rol alan kaynaklar ve aynı zamanda 

birçok aktivitede kullanılan kaynakların sadece simülasyon tekniğinde modellenmesi. 

 

Dinamik modelleme; inşaat operasyonu dinamik bir süreç olup aktivite-süreç ve 

aktivite-kaynak arasındaki dinamik etkileşimi kapsamaktadır. 

  

Rastlantısal gelişimler; inşaat operasyonu ekipman ve hava koşulları gibi birçok 

rastlantısal etkenlerden etkilenmektedir. Sadece simülasyon modeli bu tür etkenleri 

planlama sırasında düşünmekte ve hesaplamaktadır.  

 

Bu sebeplerden dolayı simülasyon modeli etkili bir araçtır ve tasarım aşamasında inşaat 

sürecinin işleyişini tüm katılımcılara etkili ve anlaşılır bir şekilde, projenin ilk 

safhalarında göstermektedir. Simülasyon modeli gerçek bir sistemin matematiksel-

mantıksal modelini dizayn eder ve bu model ile bilgisayarda deneyler yapmaktadır. 

Sistemin dinamik inşaatı, deney sırasında simülasyon modelinde ilerleyen simülasyon 

varlıkları tarafından biçimlendirilir. Bir sistemin durumundaki değişiklikler farklı 

aralıklarla veya devamlı bir şekilde gerçekleşebilir.  Simülasyon modeli problemleri üç 

aşamada çözümlemektedir; modelleme, deney yapma ve optimizasyon. 
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Şekil 3.1: Simülasyon Modeli (Almasoud, 1996) 

Modelleme sürecinde, simülasyon modellenip problem belirlenir. Deney aşamasında 

modelin simülasyonda problemler karşında ki davranışları gözlenir. Optimizasyon da ise 

simülasyonun analizi sonucunda optimum ve mantıklı çözümler araştırılır.  

3.2.1.  Simülasyon Programlama Dili 

Kendine özgü ve genel amacı simülasyon olan birçok araç bulunmaktadır. Bunlar 

simülatör ve simülasyon dili olarak sınıflandırılmaktadır. Simülatör ve simülasyon 

modeli birçok yöntem ve stratejiyi benimsemiştir. Event Scheduling (ES), Activity 

Scanning (AS) ve Process Interaction (PI) en yaygın kullanılan simülasyon 

stratejileridir.  

 

ES simülasyon modeli inşaat sürecindeki olayların ve neticelerin planlanması ve 

uygulanmasını temel almaktadır. ES stratejisi PI ve AS stratejileri ile birlikte kullanıldığı 

zaman etkili olmaktadır.   

 

PI simülasyon modeli işlemlerin süreç içinde gelişimini sağlamaktadır. Kıt kaynakları 

sürece göre elde eder, bekletir ve serbest bırakır. Örneğin, çelik profillerin (mevcudiyet) 

vinç (kaynak) kullanılarak metal plaka (diğer kaynak) üzerinde taşınması. PI 

yönteminde, çelik profiller vinci elde etmek için beklemektedir. Vinci elde ettiği zaman 

bu sefer metal plaka için beklemektedir. Metal plaka da elde edilince vinci bir süre 

kullanır ve daha sonra serbest bırakır. PI stratejisi hafriyat operasyonlarında ve sürekli 

tekrar eden inşaat projelerinde kullanılmaktadır.   

 

AS simülasyon modeli aktivitelerin tanımlanmasına ve hangi koşullarda 

gerçekleşeceğine odaklanmaktadır. Bu modelde ekipman ve mevcudiyet arasında ayrım 
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yoktur. Her şey kaynak olarak tanımlanır. AS modeli aktiviteleri sürekli taramaktadır ve 

aktiviteler meydana geldiği zaman, işlem tamamlanmış olur. Örneğin, çelik profillerin 

vinçle metal plakaya konması aktivitesi „load‟ olarak tanımlanır. Load işleminin 

gerçekleşmesi için çelik profillerin, vincin ve metal plakanın uygun ve doğru yerde 

bulunması gerekmektedir. Koşullar sağlandığı zaman, „load‟ işlemi gerçekleşir ve çelik 

profiller, vinç ve metal plaka eş zamanlı olarak elde edilir, belli bir süre tutulur ve sonra 

serbest bırakılır.  

 

Birçok simülasyon programla dili bulunmaktadır. Bunlar; The General Simulation 

Program (GSB) (Tocher ve Owen 1960), Hand or Computer Universal Simulator 

(HOCUS) (Hills 1971), Cyclic Operations Network (CYCLONE) (Halpin 1976), 

RESQUE (Chang 1986), COOPS (Liu 1991) ve CIPROS (Odeh 1992). 

 

Cyclic Operations Network (CYCLONE) 1976 yılında Halpin tarafından özellikle inşaat 

simülasyonları için tasarlanmıştır. CYCLONe sadece ağ şebeke tabanlı ve neticede çok 

basit bir yapısı vardır. CYCLONE ağ şebekesi ACD‟nin gelişmiş versiyonudur. Şarta 

bağlı aktivitelere „Combis‟ adı verilir ve üst köşesinde tek çizik olan dikdörtgen kutu 

biçiminde tanımlanır. Sınır aktiviteler „Normals‟ adındadır. Şartlı aktivitelerden ayrıdır 

ve dikdörtgen şeklinde tanımlanır. Queues‟ler ise daire şeklinde ve dairenin sağ alt 

köşesinde çizik vardır ve Q harfine benzer. CYCLONE ağ şebekesinde tüm düğüm 

noktaları tam sayılarla tanımlanır.  

 

Şekil 3.2: CYCLONE Ağ Diyagramı (Wayne, 2001) 
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CYCLONE‟da şartlı aktiviteler (Combis), Queues‟lerin önünden gelmek zorundadır. 

Combis‟ler önündeki Queues‟lerin hepsi dolu olduğu zaman başlamaktadır. Eğer birçok 

combis Queues‟lere bağlıysa, öncelik en düşük numaralı Combi‟de olur. Sınır aktiviteler 

(Normals) herhangi bir düğüm noktasından önce gelebilir. 

 

Az sayıdaki düğüm noktası ve basit kurarlar CYCLON‟nu kullanılması basit bir analiz 

ve iletişim aracı yapmıştır. Birçok inşaat süreci CYCLONe‟la modellenmiştir. Tünel ve 

endüstri tesislerinde uygulanmaktadır. 4 farklı uygulaması vardır; ana tasarım 

CYCLONE (Halpin 1976), Insight (Kalk 1980), Um-CYCLONE (Ioannou 1989) ve 

Micro-CYCLONE (Halpin 1990). 

3.2.2.  İnşaatta Simülasyon Modeli 

Simülasyon gerçek bir sistemin matematiksel-mantıksal modelini dizayn etme ve bu 

model ile bilgisayarda deneyler yapma işlemi olarak tanımlanabilir. Model, kullanıcı 

tarafından sistemi matematiksel bir şekilde göstermesi için kurulan sistemin tanımıdır. 

Sistemin dinamik inşaatı, deney sırasında simülasyon modelinde ilerleyen simülasyon 

varlıkları tarafından biçimlendirilir. Bir sistemin durumundaki değişiklikler farklı 

aralıklarla veya devamlı bir şekilde gerçekleşebilir. (Wayne, 2001) 

 

Sadece geçen yirmi yılda, bilgisayar simülasyonu bilimi işlenmemiş halinden çıkıp 

bugünkü üç boyutlu, animasyonlu özelliklere ulaşmıştır. Daha basit bir şekilde 

anlaşılması için inşaatta simülasyon dört genel kategoriye bölünmüştür:  

 

 Proje Aşamasında Non-gaming Simülasyonu, 

 Proje Aşamasında Gaming Simülasyonu, 

 İnşaat Aşamasında Simülasyon, 

 İşletme Aşamasında Simülasyon. 
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3.2.2.1.  Proje Aşamasında Non-Gaming Simülasyonu  

Bu tip simülasyonların ortak amacı inşaat projelerinin sürelerini belirlemektir.  Bu kategoriye 

örnek olarak Gantt tabloları, CPM ve PERT verilebilir. CPM  programı, CPM‟in grafik 

bir gösterimini (animasyon) yaratmak için bir CAD programı ile bağlantılıdır. Sonuçta 

CPM programının aktivitelerinin daha iyi bir görselliği elde edilir. (Mather, 1998)  

3.2.2.2.  Proje Aşamasında Gaming Simülasyonu 

Bu tip bir simülasyonun temel amacı, öğretme ve eğitme aracı olarak kullanılmaktır. 

Bilgisayarda oynanan deneme-yanılma tipi oyunlar, inşaat sektörü ile doğrudan yada dolaylı 

olarak ilgili olan planlamacıların ve mühendislerin eğitiminde sosyal, ekonomik ve teknolojik 

kararları vermelerinde kullanılır.  

 

CONSTRUCTO isimli inşaat oyunu, inşaat eğitiminde simülasyon ve gaming araçlarının 

kullanımına yönelik ilk basamaktır. Oyun, oyuncuyu proje müdürü yapar ve daha sonra onu 

projenin sürecini etkileyecek kararlar vermeye yöneltir. (Mather, 1998) 

 

Proje aşamasında gaming simülasyonuna diğer bir örnek Maliyet Kontrolü Simülasyonu 

(CCS) isimli bir yazılım programıdır. Borcherding tarafından bir projede inşaat 

yöneticisinin karşılaştığı belirsizliklerin benzerlerini yaratarak karar verme sürecini 

öğretmeyi amaçlamaktadır.  

 

Bu tip bir simülasyonda, 3D CAD modelinin öğrenme ve eğitme sürecine getirdiği 

gelişmeleri gözünüzde canlandırabilirsiniz. 3D CAD modeli, öğrencilerin ve stajyerlerin 

farklı durumlar ile daha gerçekçi bir şekilde etkileşimde olabilmelerini sağlayan daha açık 

ve net inşaat operasyonu açıklamaları sunmaktadır.   

3.2.2.3.  İnşaat Aşamasında Simülasyon  

Bu tip bir simülasyon; beton dökme, tuğla örme, kamyonların hareketi vb. periyodik 

hareketleri içeren ve tekrar eden inşaat operasyonları ile ilgilidir. İnşaat operasyonlarının 
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simülasyonu alternatif metotları analiz etme, değerlendirme ve dizayn etme aracı olarak görev 

yapar.  

 

 

Şekil 3.3: İnşaat Operasyonlarıyla İlgili Simülasyon (Mather, 1998) 

K. Mather‟in (1998) araştırmasında da belirttiği gibi bu kategoride uygulanan en geniş çaplı 

araştırmaya 1970‟li yıllarda başlanmış ve önce CYCLONE (CYCLIC Operations 

NETWORK) ve daha sonra  bir mikrobilgisayar versiyonu olan MicroCYCLONE‟un 

geliştirilmiştir. CYCLONE, inşaat kaynakları ile ilişkili aktif ve boşa geçen durumları 

biçimlendirmek için grafik öğeler kullanan bir sistemdir.  

 

Georgia Institute of Technology‟den Tarricone (1994) görsel simülasyon kullanarak iş 

alanını organize etmek için bilgisayarlı bir metot geliştirmiştir. Tarricone 3D CAD 

simülasyonu kullanarak alan planlaması için bir metodoloji geliştirmiştir.  

3.2.2.4.  İşletme-Organizasyon Aşamasında Simülasyon 

Bu tip bir simülasyon üst yönetim tarafından belirtilen strateji, organizasyon yapısı, 

yönetimin farklı fonksiyon alanları, genel merkezin farklı alanlarla olan ilişkileri ve genellikle 

genel merkezde alınan proje kararları gibi konular ile ilgilenir. Kurumsal simülasyon, bir 

firmanın hareketlerinde alternatif yönetim politikalarının etkilerini değerlendiren bir yaklaşım 

olarak görülebilir. K. Mather‟a göre (1998) daha önceden bu tür konularla ilgili çok az bilgi 

olmasına rağmen bu çalışma alanı bir çok alanda genişlemiştir.  
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3.3.  4D Planlama Modeli 

Son zamanlarda süreç planlaması terimi, Gantt tablosu formatında programlama ile 

birlikte kullanılmaktadır. Gantt tablosunun kullanımı çok farklı bilim alanlarındaki proje 

katılımcıları için bir iletişim yolu olarak çok da faydalı değildir. Bazı proje ortaklarının 

her zaman resmi programlama çıktıları ile aşina olmaları gerekmemektedir. Proje 

tarafları arasında güven oluşturma ihtiyacı ve mal sahipleri ile kullanıcılara inşaat süreci 

planlarının gelişimine katkıda bulunma imkanı verme, projenin başarısı için eskiden 

olduğundan çok daha önemlidir.  

 

M. Fischer‟e (2000) göre proje planlama aşamasındaki problemlerin en önemli 

sebeplerinden biri de bireylerin gerçekleri yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır. 

Şimdiye kadar ki en yaygın uygulama planlama amaçlı iki boyutlu çizimlerin 

kullanılması olmuştur. Plan hazırlamak için planlayıcıların iyi bir 3D anlayışına sahip 

olmaları gerekmektedir. Süreç planlamalarının kalitesini artırmak için inşaat sürecinin 

daha iyi modellerine ve simülasyonlarına ihtiyaç vardır.  

3.3.1.  4D Planlama Modelinin Tanımı ve Özellikleri 

4D modeli bir 3D modelinin bireysel parçaları ile fiziksel sistemlerine tahsis edilmiş 

olan programlı aktivite başlangıç ve bitiş tarihlerinin entegrasyonunu göstermektedir. 4D 

modeli bina inşaatının uzaydan ve zamanın dördüncü boyutundan görünüşü şeklinde bir 

görsel simülasyon sağlamaktadır. Bir 4D modeli, bir 3D inşaat modelinin parçalarını 

tahsis edilmiş olan inşaat program yazılımı başlangıç ve bitiş tarihlerine bağlamanın en 

son sonucudur. Bu aktiviteler bir 3D modelinde gösterilen bina parçalarının gerçek 

inşaatını göstermektedir.  Teknolojilerin bu entegrasyonu, grafik ve grafik olmayan 

bilgileri entegre edebilen ayrı bir bilgi bazlı sistem ile başarılmaktadır. Bu entegrasyon 

ayrıca kullanıcıya projenin planlanmış inşaat sürecinin görsel bir simülasyonunu 

kullanmasına olanak verir. Simülasyon, planlanmış inşaatı gözde canlandırma fırsatı 

vermek için zaman içinde bir görüş ve üç boyutta inşaat sahası göstermektedir. (Kunz, 

2000) 
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Şekil 3.4: 4D Planlama Modelinin Genel Tanımı (Kunz, 2000) 

Ancak 4D teknolojisi 3D grafiklerini, alan merkezli bilgilerini ve inşaat programını daha 

zengin ve sezgisel bir formatta göstermek için bir araç olarak kullandığından inşaat 

sektöründe farklı bir şekilde ele alınmıştır. Sonuç olarak, inşaat projelerinden etkilenen 

mal sahipleri ve teknik ustalar gibi proje ile ilgili farklı taraflar arasında bilgi seviyesi 

yüksek oranda artmıştır. Böylelikle bu strateji, 4D teknolojisini inşaat alanındaki 

profesyoneller için potansiyel bir yönetim aracı haline getirmiştir.  

 

Geliştirilmiş iletişim ve etkili proje yönetimi, bir çok sektörle ilgili çalışmada ve 

araştırmalarda gösterilen 4D teknolojisinin farklı uygulamalarının en bilinen faydaları 

arasında sayılabilir. 4D teknolojisinin bazı uygulamaları:  

 

 Alternatif süre planlamalarının karşılaştırması, 

 Süre planlamasının kontrolü,  

 İnşaat süresini minimize etmek, 

 İş koordinasyonu, 

 İnşaat saha planı,  

 Geçici inşaat dizaynı, 
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 Aktif tehlike tahmini ve güvenlik gelişimidir.  

3.3.2.  4D Planlama Modeli Kavramı ve Yaklaşımları 

3D model sistemleri ile inşaat süreç planlaması arasındaki entegrasyonu sağlamak için 

bir geleneksel planlama yazılımın dışında yeni bir sisteme ihtiyaç vardır. Yukarıda da 

söz edildiği gibi, bu sadece görsel değil aynı zamanda grafik olmayan bilgileri de 

entegre edebilen bilgi-bazlı teknoloji şeklinde gelmiştir. (Barrett, 2000) 

 

4D entegrasyon sistemi, farklı bilgi türlerini entegre etmek için birbirleri ile etkileşim 

halinde olan üç aşamada çalışmaktadır:  

 

1- Bilgi Sistemi; 3D modelinde ve bilgisayar programlama bilgisinde bulunan uzaysal 

ilişkileri içermektedir. Bu bilgiler inşaat planlamacısının tecrübesinden ve bilgisinden 

elde edilmektedir.  

2- Süreç Motoru; CPM (Kritik Yörünge Metodu) programı ile 3D CAD modelini 

entegre etmektedir. 3D modelinin parçaları, CPM programında belirtilen aktivite süresi 

ile ilişkilendirilmektedir. Bu bilgi entegre edildiğinde 4D modeli inşaat planının bir 

simülasyonu olarak görülebilir.  

 

3- Kullanıcı Arayüzü; üzerinden kullanıcı 4D modelini üretmek ve kontrol etmek için 

gerekli fonksiyonlara ve bilgilere erişim sağlar.  

 

Bu temel parçaların yanı sıra iki başka unsurun da 4D sisteminde aynı derecede önemli 

olduğu düşünülmektedir:  

 

1- Sanal Çevre-Ortam; CAD modellerini sanal ortama getirmek, modelleri göstermek ve 

sanal cevre içinde yönlendirmek için kullanılır.  

 

2- Kısıtlı Yönetim; her bir modelin birbirleriyle ilişkili olarak nasıl bağlantılı olduğunu 

gösterir ve her bir parça arasındaki izin verilebilir ilişkileri ve hareketleri içerir. 
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A. Almasoud‟un (1996) belirttiği gibi planlama verisi ile birlikte binanın geometrik 

gösteriminin entegrasyonu uzun bir süredir araştırma ve geliştirme konusu olmuştur. Bu 

entegrasyonu başarmak için farklı yaklaşımlar aşağıda kısa bir şekilde açıklanmıştır. Üç  

çeşit 4D planlama yaklaşımı vardır; 

 

Otomasyon Yaklaşımı: 4D modellerinin otomasyon yaratımı (Automated generation), 

inşaat bilgisi ile birlikte mantıksal bir motor veya motorların (engine) 3D geometrik 

verilerini canlandırdığı ve otomatik olarak binanın nasıl inşa edilebileceğini gösteren 

planlar ürettiği bilgisayar uygulamalarını içermektedir.   

 

Lego Yaklaşımı: İş, 2D çizimler, binanın fotoğrafları, ana program ve detaylı üretim 

planları ile ilgilidir.  

 

Linking Yaklaşımı: Üç yaklaşım arasında en popüler olanıdır. Bir 4D VR simülasyon 

modülü, VR teknolojisine dayanan inşaat sırasının etkileşimli görselliği ile sonuçlanacak 

şekilde program verisini uygun inşaat unsurları ile ilişkilendirir. Bu da, dizayna ve 

programa uygulanacak herhangi bir değişikliğin 4D modelini tekrar baştan yaratmaya 

gerek olmadan uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Bu yaklaşımı destekleyen diğer 

bir nokta da, bu aşamadan önce ihtiyaç duyulmadığı için bazı modellerin düzgün 4D 

kullanımı için tekrardan uygulanmaları gerekmesine rağmen bütün projelerde dizayn ve 

programların her durumda gerekli olmasıdır. Bu modellere örnek olarak geçici işler 

verilebilir.  

 

3.3.3.  4D Programlama Kullanmanın Avantajları 

4D Planlama Modeli, 3D CAD canlandırmasını dördüncü boyut zamanı ile birleştirir. 

3D CAD modeli ile bilgisayar programındaki zaman sıralı inşaat aktiviteleri arasında 

direkt bir bağlantı kurulur. Yakın zamanda uygulanmış olan bu araç izleyicinin inşaatı 

her açıdan görmesini ve işin birbirini izleyen her öğesini, her gün inşaat devam ederken 

takip etmesini sağlar. (Cook, 2002) 
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Şekil 3.5:  Değişik Zamanlarda 4D Modelde İnşaat Aşamasının Kontrolü                 

(Walt Disney, California) (Haymaker, 2001) 

4D aracı, 4D modelini ve programı eşzamanlı olarak güncellemeye ve değiştirmeye 

imkan verir. Her bir CAD unsuruna tahsis edilebilecek sınırsız sayıda nitelik vardır ve 

çıktı herhangi bir grafik türü yaratmak için başka bir yazılıma gönderilebilir.  

 

İnşaat projelerinde 4D programlama modelinin kullanılmasının avantajları:  

 

1. Bütün proje katılımcılarına inşaat sırasında açık bir şekilde iletilmesi.  

2. Problemlerin sanal olarak önceden belirlenmesi ve böylelikle masraflı hataların 

önlenmesi.  

3. Riskleri yönetmek, en aza indirgemek ve inşaatı hızlandırmak için alt yüklenici 

seviyesinde uzmanların daha yakın ve kolay koordinasyonunu sağlar.  

4. Mevcut inşaat konularına çözüm bulmada işin geliştirilmesini ve potansiyel 

değişikliklerin etkilerinin daha doğru analizini sağlar.  

5. Alternatif proje planlama sıralarının görsel olarak ve hızlı bir şekilde 

karşılaştırılması.  

6. Maliyeti daha kolay hesaplamak ve iletmek için maliyet ve program bilgisinin 

görsel entegrasyonunu sağlar.  

7. Planlamayı ve alan lojistiğini daha etkin bir şekilde iletmek için program ve proje 

riskini azaltır.  

 

 

4D modelleri, farklı proje katılımcılarına ilgili programlar ve proje alanını inisiyatifi ele 

alarak ve zamanında anlama ve bunlarla ilgili yorum yapma imkanı vermektedir. Ayrıca 

proje yürütme stratejisini inceleme ve geliştirme, sahada verimlilik için ilgili kazanımlar 
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ile inşaattaki gelişmeleri kolaylaştırma imkanı vermekte ve zaman-yer çatışmalarını hızlı 

bir şekilde belirleme ve çözme olanağı sunmaktadır. 4D CAD modelleri özellikle fazla 

sayıda hissedar içeren projelerde, çalışma sırasında yenilemeye gidilen projelerde ve zor 

şehir alanı koşullarında başarılı olmuştur. (Fischer, 2000) 

 

4D aracı, etkileşimli ürün ve süreç modelini destekleyen bir ortam sunar. Bu da, 

modellerin herhangi bir detayı ile inşaat bölgeleri ile grup öğelerini kolay bir şekilde 

gruplandırma becerisi arasında bağlantılar yaratır. Bu işlevsellik derecesi kullanıcının 

4D canlandırmasının içeriğini, görünüşünü ve detay seviyesini daha kolay ve hızlı bir 

şekilde ayarlamasını sağlar. W. Cook‟a (2002) göre bir dizayn ve inşaat programının 

hiyerarşi görünümü de kullanıcılara bir 4D modelini etkili bir şekilde güncelleme imkanı 

verir; çünkü detaylar herhangi bir detay seviyesinde uygulanabilir.  

 

Şekil 3.6:  İnşaat Aşamasında Değişik Aktivitelerin 4D Modelde Görünümü.            

(Walt Disney, California) (Haymaker, 2001) 

İnterneti kullanarak bir çok kişi işbirliği içinde 4D modellerini yaratabilir ve 

kullanabilir, 4D modellerini diğerlerine film formatında gösterebilir, hedef tarihleri 

göstermek için fotoğraflarını basabilir. İnternetten takip edenlerin yeni bir yazılım 

yüklemelerine gerek yoktur; çünkü gerekli olan tek şey bir  şebeke tarayıcısıdır. 
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Kullanıcı internette veya masaüstünde nitelikleri değiştirebilir, görünürlüğü 

ayarlayabilir, görüntüler seçip 3D modelini, programı ve 3D öğeleri arasındaki 

bağlantıları değiştirebilir ve 4D ortamında faaliyetleri programlayabilir. (Alyazjee, 

2002)  

 

Aşağıdaki grafik, 3D CAD bilgisini mevcut programlama verisi ile birleştirerek 4D 

modelinin nasıl basit bir şekilde yaratılabileceğini göstermektedir. Program gözden 

geçirilip güncellendiğinde görsel sunum da program değişikliklerini yansıtmak için 

otomatik olarak değiştirilir.  

 

Şekil 3.7: 4D Planlama Modeli (Alyazjee, 2002) 

4D programları bir proje sırasında herhangi bir zamanda geliştirilebilir ve aşağıda 

listelenen inşaat, aşama, operasyonel etkiler ve diğer proje özelliklerini canlandırmak 

için kullanılabilir. Her tür proje 4D programının kullanımından yararlanabilir. Ancak, 

proje ne kadar karmaşık ise ve bir programdaki projelerin sayısı ne kadar fazla ise ortaya 

çıkacak fayda da o kadar büyük olacaktır. Bu faydalar aşağıdaki tabloda gösterildiği 
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şekilde bir projenin geliştirilmesi sırasında farklı noktalarda elde edilebilir. (Cook, 

2002)  

Tablo 3.1: Projenin Farklı Aşamalarında 4D Planlama 

Planlama 

Aşaması 
Tasarım Aşaması İhale Aşaması İnşaat Aşaması 

 Konsept 

geliştirme  

 Fizibilite 

çalışmaları 

 Farklı proje 

grupları arası 

arabirim 

 Saha analizi 

 Lojistik ve kısıtlar 

 Etki hafifletme 

 Halkla ilişkiler 

 

 Tasarım geliştirme 

 Tasarım 

koordinasyonu 

 Tasarım 

incelemeleri ve 

sunumları 

 Aşama  stratejileri 

ve risk analizi  

 Değer yönetimi  

 

 İhale görüşmeleri  

 Saha kullanımı ve 

kısıtları  

 Hedef tarihler 

 İhale fiyatını 

geliştirmek  

 Aşama ve Lojistik 

 Teslimatlar 

 

 Mobilizasyon 

 Yüklenici 

arabirimleri  

 Tesis inşaatları 

 İnce işler ve 

bitirmeler  

 Sistem Montajı testi 

ve sistemi 

çalıştırma  

 Ödeme talebi 

destek belgesi  

3.3.4.  4D Planlama Modelinin Dezavantajları  

4D programlamasının kullanımının bütün faydalarına rağmen AEC sektöründe 4D 

sistemlerinin gerçek değerinden şüphe duyan görüşler de bulunmaktadır. (Kunz, 2000) 

Pilot projelerde büyük şirketlerin bu teknolojiyi kullanmalarına rağmen bu teknolojiye 

yatırım yapan şirket sayısı hala çok azdır. Bu, 4D paketlerinin kullanımını yaymak için 

program geliştiricilerin üstesinden gelmesi gereken 4D ürünleri ile ilgili bir dizi kısıt ve 

4D ürünlerinin yaygın bir şekilde uygulanmasıyla ilgili bazı engellerden kaynaklanabilir. 

Aşağıda 4D uygulamasına engel olan temel kısıtlar ve engeller yer almaktadır:  

 

1- 4D‟nin yeni teknolojileri benimsemede oldukça yavaş olan bir sektörde yaygın bir 

şekilde kullanılmasının yoğun emek gerektirdiği ve çok karmaşık olduğu 

düşünülmektedir. Günümüzde mevcut 4D araçları bütün veri setlerini yönetecek 
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güce sahip değildir ve kullanıcıların 4D‟nin sunduklarından yararlanmak için belli 

bir tecrübe seviyesine ulaşmaları gerekmektedir.  

2- İnşaat sektöründe 4D veya benzer herhangi bir dijital aracın doğru bir şekilde 

değerlendirilebilmesi için verimliliği ve etkinliği doğru bir şekilde ölçülebilecek iyi 

referans aletlerine ihtiyaç vardır.  

3- 4D modelleri genellikle bir olgudan sonra planlanır; örneğin 3D modeli ve program, 

bir 4D modelini anlamanın faydasından yararlanmadan üretilir. AEC uzmanları 3D 

modeline geri dönebilir ve bunları değiştirebilirler; ancak bu biraz kullanışsız bir 

yöntemdir. Asıl gerekli olan şey, etkileşimli ve dinamik bir 4D modelleme ortamıdır.  

4- Bilgisayar bazlı analizleri desteklemezler. Görsel 4D modelleri ile kullanıcılar 

gördükleri şeyler ile ilgili bütün muhakemeyi yapmak durumundadırlar. Herhangi bir 

bilgisayar desteği mevcut değildir.   

5- İnşaat sektöründeki birçok kişi 4D teknolojisini anlamakta zorluklarla karşılaşıyor; 

çünkü 3D CAD modelleri gibi inşaat taşları hakkındaki temel bilgilere sahip 

değildirler. Diğer taraftan ancak inşaat modelleri yazılımına yatırım yapan bir şirketi 

4D teknolojilerine yatırım yapmaya ikna etmek çok zordur. Bu tür yatırımların 

masrafları bir çok şirketi potansiyel tasarruflarını aşmaya yöneltmektedir.  

3.4.  Virtual Reality (VR) 

Virtual Reality (VR) bilgisayar kullanımına dayanan mevcut veya tasarlanmış bir 

gerçeğin benzerini yaratan teknolojiler olarak tanımlanabilir. Bu yeni araç bilgisayar 

kullanıcılarının üç boyutlu bir dünyaya girmelerini ve bilgi teknolojilerinde şu ana kadar 

bilinmeyen seviyelerde sanal nesnelerle etkileşim içinde olmalarını sağlamaktadır: 

kapıları açmak için kapı kollarını çevirmek, ışıkları açıp kapatmak, prototip bir araba 

kullanmak veya bir eve eşya taşımak. Bunu başarmak için, ilk olarak belli bazı çevresel 

cihazlar (kasklar, eldivenler, vb.) ve şimdi de internet yoluyla gerçeklik yaratmak için 

görsel, işitsel ve üç boyutlu modellemeler entegre edildi. Bunun kökeni, Amerikan 

Ordusu tarafından yaklaşık olarak elli yıl önce geliştirilen uçuş simülatörlerine 

dayanmaktadır. (Vineet, 2001)  
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Sanal gerçekliğin başlangıcı, daha sonradan çevresel cihaz sektörüne yeniden 

tasarlanarak başa takılan ekran olarak lanse edilen ilk üç boyutlu dahil olma başlığının 

Ivan Sutherland tarafından 1965 yılında icat edilmesi ile gerçekleşti. 70‟li yıllarda, 

Nicholas Negroponte (ve çalışma arkadaşları), Aspen, Kolarado şehrinin modelini 

kullanarak güdümlü yürüyüşleri içeren sanal bir harita hazırladılar. 1989 yılında bu yeni 

teknolojinin arkasındaki önemli isimlerden biri olan Jaron Lamier sanal gerçekliği 

uyguladı. 1990‟lı yıllarda internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte özel bir 

programlama dili belirlendi: sanal gerçeklik modeli dili. Bu, uzayda nesneler yaratmak 

için matematiksel koordinatlardan yararlanarak internette nesneleri biçimlendirmek ve 

görsel olarak sunmak amacıyla geliştirilen üç boyutlu etkileşimli bir dildir. Bu, 

bilgisayarla yeniden şekillendirilmiş gerçekliklerin uygulanmasına ve denenmesine izin 

veren yeni bir iletişim yolu içermektedir. Sanal gerçeklik biçimlendirme dili, internette 

üç boyutlu alanın standardize edilmiş ilk tanımıdır.  

3.4.1.  Virtual Reality Sisteminin Teknolojik Özellikleri  

Virtual Reality (VR), hızlı film karelerinde ilerleyen fotogerçekçi modeller, animasyon, 

etkileşim ve konuya dahi olma imkanı sunan görselleştirme araçları içeren güçlü bir 3D 

görsel teknolojisidir. Bu, direkt VR modeli ile (örneğin VRML kullanarak) veya proje 

üreten CAD‟ı geliştirerek başarılabilir. Elektronik gözlükler ve eldivenler, VR 

teknolojisinin iki temel özelliği olan yüksek gerçekçilik ve yüksek etkileşime ulaşmayı 

amaçlayan sık kullanılan araçlardır. VR ve diğer teknolojiler arasındaki temel fark Sanal 

Gerçeklikte kullanıcının “makinist”, diğer görsel teknolojilerde ise “izleyici” (önceden 

kaydedilmiş simülasyonları izlemek gibi) olmasıdır. Daha gelişmiş ve kullanımı daha 

kolay modeller geliştirildikçe bu fark giderek azalacaktır.  

 

3D VR modelleri, ticari VR paketleri ile direkt olarak veya bunları direkt olarak CAD 

paketlerinden alarak yaratılabilir. İnternette 3D multimedya ve paylaşılan sanal dünyalar 

yaratmak ve dağıtmak için ISO/IEC 14772 tarafından geliştirilen uluslararası açık bir 

standart olan Sanal Gerçeklik Modeli Dili (VRML) belki de inşaat sektörüne yarar 

sağlaması beklenen bir VR aracıdır. (Kang, 2001) 
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Şekil 3.8: Virtual Reality (VR) Sistemi (Kang, 2001) 

İnşaat sektörü, bir projenin dizayn aşamasında mimari çizimlerin ve modellerin tam bir 

gösterimini keşfetmek için VRML‟i kullanabilir. VRML, (Virtual Reality Modeling 

Language) üç boyutlu görüntü ve animasyonların internet ortamına açılmasını sağlayan 

programlama dili. VR ayrıca VR modellerinin, önerilen proje programlarını ve 

bütçelerini yansıtmasına yardımcı olur. Ama VR‟ın inşaat sektörü açısından en önemli 

özelliği VRML 3D modellerinin internette paylaşılabilecek olmasıdır. Bu özellik, yeni 

ürün modeli yaratma, AEC teknolojisinde bilgi alışverişi işlemlerinin değişim ve 

gelişimine katkıda bulunma yararını da içermektedir. Kullanıcılar VRML dünyalarını 

gezmek ve keşfetmek için sadece WWW tarayıcısına benzer bir tarayıcıya ihtiyaç 

duymaktadırlar.  

 

H. Kang‟a (2001) göre VRML ürün modelleme iletişimini geliştirmede yarar 

sağlamasına rağmen, aslında VRML kendi içinde sınırlıdır. Alana özel bilgiyi kapsayan 

bir işleyiş sunmaz ve CAD paketleri tarafından kullanılan DXF formatı ile 

karşılaştırılabilen basit bir metin tanımıdır.  
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Şekil 3.9: İnşaat Projesinin VR Sisteminde Görselleşmesi (Kang, 2001) 

İnşaat sektöründe sık rastlanan CAD verisi, VRML modellerine direkt olarak 

gönderilebilen VR CAD paketleri ile birlikte kullanılabilir; CAD verisi oldukça büyük 

VR modellerine dönüşebilir. VRML‟nin internetteki kapasitesinden yararlanmak için her 

iki teknolojiyi de kullanarak işlerin yinelenmesini önlemek için CAD‟den geometrik veri 

transferi ile veya daha iyisi veri alışverişi ile sanal gereçekliğin entegre kullanımı gerekli 

bir durumdur.  

3.4.2.  Virtual Reality Kullanarak İnşaat Dizaynının Geliştirilmesi  

Sanal Gerçeklik (VR), inşaat sektörünün yanı sıra tıbbi, askeri ve mühendislik gibi 

birçok farklı alanda bir nesneyi canlandırma yolu olarak görülmüştür. İnşaat sektöründe 

VR ile ilgili araştırmalar inşaat öğelerini ve işlemlerini canlandırma ile inşaat planı 

yaratan güvenlik eğitimini (safety training generating construction plan) içermektedir. 

İnşaat alanında VR aşağıdaki avantajları içermektedir: (Florian, 1998) 

 

 Çok yer kaplayan inşaat çizimlerinin 2D verilerini bir projenin 3D resmini 

canlandırmaya transfer emek konusunda son kullanıcının işini ve eforunu 

azaltmak.  

 Farklı proje katılımcılarından (mimar, inşaat mühendisi ve M/E) bu, inşaat 

aşamasından önce tamamlanmamış ve anlaşılması güç dizayn bilgisini ortaya 

çıkarabilir.  
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 Kullanıcıya kontrol edilebilir mesafe ve hızda sanal projenin her tarafını kontrol 

etme imkanı veren sanal bir yürüyüş sunar. (Şekil 3.10) 

 

 
 

Şekil 3.10: VR sistemi sayesinde katılımcılar sanal ortamda projenin detaylarını üçüncü 

boyutta tartışabiliyor. (Helsinki University of Technology Auditorium) (Kam, 2002) 

3.5.  Yeni Nesil Planlama Tekniklerinin Yurtdışındaki Uygulamaları 

4D modeli bina inşaatının, zamanın dördüncü boyutundan görünüşü şeklinde bir görsel 

simülasyon sağlamaktadır. Bu görsellik proje ekiplerine projeyi daha iyi anlama imkanı 

verir. Proje planlama aşamasındaki problemlerin en önemli sebeplerinden biri olan 

bireylerin gerçekleri yanlış anlaması, geleneksel iki boyutlu çizimlerden 

kaynaklanmaktadır. Fakat simülasyon, planlanmış inşaatı gözde canlandırma fırsatı 

vermek için zaman içinde bir görüş ve üç boyutta inşaat sahası göstermektedir. Sonuçta, 

inşaat projelerinden etkilenen mal sahipleri ve teknik ustalar gibi proje ile ilgili farklı 

taraflar arasında bilgi seviyesi yüksek oranda artmıştır. 

 

4D modeli araştırmalarına Stanford Üniversitesi öncülük yapmaktadır ve birçok pilot 

proje (Walt Disney's California Adventure Theme Park, San Mateo County Health 

Facility, vb.) çalışması yapmıştır. J. Gao‟nun (2004) analizleri sonucunda, 4D modeli 

Amerika‟daki inşaat sektöründe büyük bir hızla yayılmaktadır. Bazı firmaların AR-GE 

çalışmaları sonucu kendi 4D ve simülasyonla ilgili yazılımları tasarladığı 

görünmektedir. Bentley inşaat firmasının „Schedule Simulator‟ ve Becthel‟in  „PDS‟ 4D 
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yazılımları önemli örneklerdir. Bechtel inşaat firması Şili‟deki 1.05 milyar USD 

değerindeki arıtma tesisi projesinde (1998-2002) 4D teknolojisini kullanmıştır. Projenin 

sonunda proje süresinde 3 aylık kazanç sağlarken, proje maliyeti %10 azalmıştır.   

 

Sarah Lippai‟nin (2004) „4DCAD Analysis‟ çalışması, Amerika‟daki inşaat 

firmalarındaki 4D teknolojisinin kullanımıyla ilgili yaptığı küçük çaplı araştırmada, 

firmaların büyük bir bölümü 4D proje planlamasını uygulamaktadır. Şekil 3.11‟de 

görüldüğü gibi inşaat firmalarının 4D modeli kullanım oranı %65 çıkmıştır ve firmaların 

%77‟ü 4D modelinin çok kullanışlı olduğunu söylemektedir.  

 

 

Şekil 3.11: 4D Modelinin Kulanınım Oranı (Lippai, 2004) 

İnşaat sektöründe 4D proje planlamasıyla ilgili uygulamalar görmekteyiz. 4D modelinin 

kullanımıyla birlikte mal sahibinin projeye olan güveni sürekli gelişmektedir. Çünkü 4D 

modeli sanal ortamda inşaatın uygulama detaylarını, aktivitelerin ilerleyişini ve maliyeti 

açık bir şekilde göstermektedir. Bu da mal sahibinin projeyi daha iyi anlamasını ve 

istediği yerlere müdahale etmesini sağlamaktadır. Şekil 3.12‟de görüldüğü gibi 4D 

model sayesinde proje planlamasına olan güven artmaktadır. (Lippai, 2004) 
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Kesinlikle 

Katılıyorum
1 0 %

Katılıyorum
5 0 %

Kesinlikle 

Katılmıyorum
0 %

Katılmıyorum
1 0 %

Kararsız
3 0 %

 

Şekil 3.12: 4D Proje Planlamasına Duyulan Güven (Lippai, 2004) 

 

Sonuçta 4D proje planlaması mal sahibinin projeyi inşaat aşamasından önce inşaatın 

nasıl bir düzende ilerleyeceğini, süre analizini ve maliyetini üçüncü boyutta 

sunmaktadır.  Bunun yanında proje ekipleri arasındaki iletişimi tasarım aşamasından 

itibaren sağlamakta ve inşaat sırasında çıkacak problemlerin önceden çözülmesini 

sağlamaktadır. Bu sebeplerden Amerika‟da 4D modeli yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Ayrıca 4D modelinin Avrupa ve Asya‟da da uygulanmış örneklerini 

görebiliriz. Helsinki University of Technology Auditorium (HUT), Terminal 5 of 

London‟s Heathrow Airport, Residental Building in Oslo ve Hong Kong DisneyLand. 

Fakat 4D modelinin uygulandığı en önemli proje Walt Disney Concert Hall (2003) 

projesidir. 

 

Şekil 3.13: Projenin Genel Görünümü ve Üç Boyutlu Modeli                                     

(Walt Disney Concert Hall) (Haymaker, 2001) 
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Walt Disney Concert Hall projesi Frank O. Gehry ve ekibi (FOGA) tarafından 

tasarlanmıştır. 2400 koltuklu orkestra salonu olan yapı, Los Angeles‟ta bulunmaktadır. 

Maliyeti 175 milyon USD olan proje 2003 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır. Yapının 

kompleks tasarımından dolayı, CATIA (Computer Aided Three-Dimensional Interactive 

Application) programıyla tasarlanmıştır. Projenin planlamasında yaklaşık 4000 aktivite 

oluşturulmuş ve CommonPoint 4D modeli sayesinde inşaat aşaması görselleştirilmiştir.  

 

4D modeli ve proje yönetim bilgisinin birleşimiyle sinerji oluşmuş ve iş performansı 

artmıştır, özellikle çelik işlerinde. 4D modeli aşağıdaki başarılara öncülük etmektedir: 

 

 Maliyetin %10 azalması, 

 Projenin tamamlanma süresinin 3-4 ay kısalması, 

 Tasarımdaki gelişmeler sayesinde, inşaat aşamasındaki hataların azalması, 

 Belirsizlik ve riskin azalmasıyla projenin %90 oranında proje planlamasına göre 

gerçekleşmesi. 

 

John Haymaker‟ın (2001) belirttiği gibi, 4D modelinin tasarımla birlikte yürütülmesi 

sayesinde inşaat işlerinin sırası, düzeni ve montajları gibi işlerin proje ekibince 

çalışılmasında öncülük etmiştir. Projenin her aşamasının görselleşmesi bunu 

desteklemiştir ve projenin kompleks tasarımı detaylı bir biçimde incelenmiş ve 

uygulanabilir hale getirilmiştir.  

 

İnşaat aşamasında 4D modeli, saha mühendislerine, ekiplere ve yöneticilere inşaat 

başlamadan önce inşaat planlamasını gözlerinde canlandırmalarını sağlamaktadır. 

Ekipler, inşaat sırasındaki işlerin hangi düzende yapılacağı, çelik taşıyıcıların nasıl inşa 

edileceği ve malzemelerin montajının nasıl yapılacağını görerek, uygulama sırasında 

karşılaşacakları engelleri görmeye veya bulmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca proje ekipleri, 

yapılan planlamanın maliyet açısından en iyi metot olup olmadığını ayrıntılı bir şekilde 

inceleyebilmektedirler.  
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Martın Fischer‟e (2001) göre 4D modeli, mal sahibine iyi bir proje planlama ve 

programlama, ve kaynak yönetimi modeli sunmaktadır. Bununla birlikte, mal sahibine 

değişik imkanlar sunularak, projenin kar marjinalini arttırma imkanı sağlanmaktadır. 

 

4D modelinin bu projede 4 ana hedefi vardır. 

 

1. Proje Planlamasının Oluşumu: 4D modeli yüklenicilere, projenin kritik noktalarını 

yakından görme imkanı verir. Görselleşme sayesinde kritik bağlantı detayları çözülür. İç 

ve dış iskele yapısının stratejisi ve orkestra salonunun kompleks tavanının inşa edilmesi 

bu aşamada sadeleştirilir.  

 

2. Proje Planlamasının Analizi: Proje ekibi 4D modeli sayesinde proje planlamasında 

birçok uyuşmazlığı tespit eder ve bu sorunlar CPM bazlı çubuk diyagramlarda 

görünmemektedir. Şekil 3.14-3.16, 4D modelden alınmış anlık görüntülerdir ve 

projedeki belirli problemleri göstermektedir. Şekil 3.14‟de betonarme duvarın inşa 

edilme zamanının çok erken planlandığını görmekteyiz. Betonarme duvar birçok 

yapılması gereken işin önünü kesmekte ve ekiplerin çalışma alanını daraltmaktadır.  

 

Şekil 3.14: Walt Disney Binası İç Betonarme Duvarı (Koyu Yeşil renk) Erken 

Planlanmıştır. (Haymaker, 2001) 

Şekil 3.15‟te havalandırma kanal montajının, çelik yapının tamamlanmasından sonra çok 

geç planlandığı görülmektedir. Havalandırma kanallarının uygulanabileceği yeterli giriş 
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alanı yoktur. Diğer proje ekiplerine danışıldıktan sonra bazı çelik işlerinin havalandırma 

kanalının montaj işleminden sonra uygulanacağına karar verilmiştir.  

 

Şekil 3.15: Walt Disney Binası Havalandırma Kanalı (Kırmızı renk) Geç Planlanmıştır. 

(Haymaker, 2001) 

Şekil 3.16‟da ise yapının içindeki iskele sistemlerinin aynı mekanda çakıştığını 

göstermekte. Duvar sıvası için kurulan iskelenin, tavan işleri için kurulan iskeleden önce 

kaldırılması gerekmektedir. Planlama analizi sonucunda proje ekibi, iskele 

altyüklenicilerini birleştirmeye karar verir ve iskele altyüklenici sayısını 3‟ten 1‟e 

indirir. 4D modeli inşaat başlamadan önce projedeki bu tip hataların tespit edilmesinde 

faydalı olmaktadır.  

 

Şekil 3.16: Walt Disney Binası Orkestra Salonu İskelelerinin (Pembe renk) Çatışması. 

(Haymaker, 2001) 
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3. İletişim: Virtual Reality Cave‟de (VRC) , altyükleniciler, mal sahibi ve tasarımcılar 

projeyi birlikte inceleyebilir, strateji belirleme ve projenin uygulanması sırasında 

karşılaşacakları kısıtlamaları tartışabilirler. (Şekil 3.17) 

 

 

Şekil 3.17: Virtual Reality Cave‟de Walt Disney Projesinin Detaylarının Görüşülmesi. 

(Haymaker, 2001)  

4. Takım Çalışması: Altyüklenicileri VRC‟de toplayarak, proje içindeki problemlerin 

tanınması ve çözümü için bu grupların konu üzerinde tartışmasını sağlar. Böylece tüm 

altyükleniciler projeye odaklanır ve tüm enerjilerini projenin gelişimi için harcarlar.            

3.6. Sonuç 

Günümüzde inşaat sektörü sürekli gelişim içindedir ve proje planlama teknikleri de 

gelişimi gereken alanlar arasındadır. İnşaat firmaları daha verimli ve artan rekabet 

ortamında avantaj sağlamak için bu gelişimleri desteklemektedir. Daha karmaşık bir hal 

alan projelerde geleneksel proje planlama teknikleri yetersiz kalmakta ve yeni nesil proje 

planlama teknikleri geliştirilmektedir. Simülasyon, 4D planlama ve Virtual Reality (VR) 

yeni nesil planlama tekniklerine öncülük etmektedir. Bu teknikler, bina inşaatının 

uzaydan ve zamanın dördüncü boyutundan görünüşü şeklinde bir görsel simülasyon 

sağlamaktadır. Simülasyon modeli, inşaat operasyonlarının alternatif metotlarını analiz eder, 

değerlendirir ve dizayn eder. Ayrıca simülasyon, planlanmış inşaatı gözde canlandırma 

fırsatı vermek için zaman içinde bir görüş ve üç boyutta inşaat sahası göstermektedir. 
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Yeni nesil planlama teknikleri, inşaat alanındaki profesyoneller için potansiyel bir 

yönetim aracı haline gelmiştir. Proje yöneticilerine sorunları hızlı bir şekilde belirleme 

ve çözme olanağı sunmaktadır. Ayrıca bütün proje katılımcıları arasında iletişimi 

sağlamaktadır. Proje tarafları arasında güven oluşturma ihtiyacı ve mal sahipleri ile 

kullanıcılara inşaat süreci planlamalarının gelişimine katkıda bulunma imkanı 

sağlamaktadır. Farklı proje katılımcılarına da yorum yapma imkanı vermektedir. Bu 

yöntemle proje planlaması daha zengin, kolay anlaşılır ve sezgisel bir formatta olmuştur. 

İnşaat projelerinden etkilenen mal sahipleri ve teknik ustalar gibi proje ile ilgili farklı 

taraflar arasında bilgi seviyesi yüksek oranda artmıştır. 

 

Yeni nesil planlama teknikleri kullanıcıya kontrol edilebilir mesafe ve hızda, sanal 

projenin her tarafını kontrol etme imkanı veren sanal bir yürüyüş sunar. Katılımcılar üç 

boyutlu sanal proje içinde detayları daha rahat çözme imkanı bulmaktadır. İnşaat 

aşamasının görsel olarak tüm proje ekibi tarafından izlenmesiyle birlikte, proje ekibinin 

inşaat aşamasında karşılaşabileceği tüm problemler sanal olarak önceden belirlenmekte 

ve böylelikle masraflı hatalar önceden önlenmektedir. Bu sayede maliyet açısından 

firmalara büyük avantaj sağlamaktadır. 

 

Büyük inşaat firmaları yeni nesil planlama tekniklerini projelerinde kullanmaya 

çalışmaktadır fakat bu teknolojiye yatırım yapan firma sayısı yeterli sayıda değildir. Bu 

teknolojiyi kullanmanın yoğun emek gerektirdiği ve çok karmaşık olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca inşaat sektöründeki birçok kişi bu teknolojiyi anlamakta 

zorluklarla karşılaşıyor; çünkü 3D CAD modelleri gibi inşaat taşları hakkındaki temel 

bilgilere sahip değildirler. Diğer taraftan ancak inşaat modelleri yazılımına yatırım 

yapan bir şirketi, böyle bir teknolojiye yatırım yapmaya ikna etmek çok zordur. Bu tür 

yatırımların masrafları bir çok şirketi potansiyel tasarruflarını aşmaya yöneltmektedir. 

 

Yurtdışında özellikle Amerika‟da yeni nesil planlama teknikleri birçok inşaat projesinde 

uygulanmış ve uygulanmaya da devam etmektedir. Stanford üniversitesi bu konudaki 

araştırmalarıyla öncülük etmektedir. Walt Disney's California Adventure Theme Park, 
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San Mateo County Health Facility ve Los Angeles Walt Disney Concert Hall projeleri 

WDI programıyla planlanmıştır.  Balfour Teknoloji grubunun fourDviz yazılımı Boston 

Logan Airport Modernization Program, The National Aviation and Transportation 

Center ve Huntsville International Airport gibi büyük projelerin planlanmasında 

kullanılmıştır. Westinghouse Electric Nuclear Systems projesinde  Construction Systems 

Associates planlama programı PM-Vision kullanılmıştır. VirtualSTEP firmasının project 

studio planlama programı La Jolla Marriot Hotel, Nankang Software Park ve Taipei 

projelerinin planlamalarında kullanılmıştır.  

 

Sonuçta süreç planlamalarının kalitesini artırmak için inşaat sürecinin daha iyi 

modellerine ve simülasyonlarına ihtiyaç vardır. Ancak bu çabalar geleneksel planlama 

tekniklerinin dezavantajlarının üstesinden tam olarak gelememiştir. Bu nedenle sektöre 

henüz yeterli bir çözüm sunulmamıştır ve araştırmalar bu yönde devam etmektedir.  
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4.   TÜRKİYE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PROJE PLANLAMA 

TEKNİKLERİNİN ANALİZİ 

Türkiye İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 30 inşaat firması üzerinde bir alan 

çalışması yapılmıştır. Bu alan çalışmasıyla Türkiye inşaat sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların yaptıkları inşaat projelerinde kullandığı planlama tekniklerinin nitelik ve 

nicelik açısından ölçülmesi amaçlanmaktadır.  

 

Tezin dördüncü bölümü olan bu bölümde inşaat sektöründeki firmaların uyguladıkları 

planlama teknikleri ile ilgili alan araştırmanın bulguları sunulacak ve 

değerlendirilecektir. Araştırmanın bulguları ile ilgili analizler yapılırken SPSS paket 

programından yararlanılmıştır. Tezin bu bölümünde sırasıyla önce araştırmanın yöntemi 

ve amacı açıklanacak daha sonra elde edilen bulgular alan araştırması için ortaya 

konulan temel hedeflere yönelik olarak alt başlıklarda sunulacak ve son olarak elde 

edilen bulgular genel olarak değerlendirilecektir.  

 

Araştırma sonunda elde edilen bulgular değerlendiririlken, yurtdışında yapılan benzer 

araştırmaların (Kelleher, 2003) „An Investigation of The Expanding Role of The 

Critical Path Method By ENR‟S Top 400 Contractors‟, (Liberatore, 1998) „Project 

Management in Construction: Software Use and Research Directions‟ ve (Lippai, 2004) 

„4D CAD Analysis‟ sonuçlarıyla da karşılaştırılacaktır.    

 

A. Kelleher (2004), Virginia State Üniversitesi master tezi çalışmasında, Amerika‟daki 

inşaat firmalarının CPM planlama tekniğine bakış açıları analiz etmiştir. Anket çalışması 

ENR‟ın (Engineering New Record‟s) ilk 400 inşaat firmasına gönderilmiş ve 65 

firmadan cevap gelmiştir. Araştırmanın amacı, firmaların CPM‟i kullanım oranları, 

sağladıkları avantaj ve dezavantajlar, proje maliyetine katkısı, CPM dışında kullandıkları 
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proje planlama teknikleri ve yeni nesil proje planlama tekniklerine bakış açısını analiz 

etmektir. 

 

M. Liberatore  (1998) „Software Use and Research Directions‟ araştırmasında, PMI 

(Project Management Institute) üyelerine 31 soruluk anket çalışması yapmıştır. Anket, 

inşaat firmalarının planlama departmanlarında çalışan 688 kişiye gönderilmiş ve 240 kişi 

ankete cevap vermiştir. Bu çalışmanın amacı, Primavera ve MS Project gibi proje 

planlaması yazılımlarının kullanım oranlarını, sebeplerini ve ne tip projelerde 

kullanıldıklarını analiz etmektir.  

 

Sarah Lippai‟nin (2004) Penn State Üniversitesi Phd tezinde „4D CAD Analysis‟, 

Amerika inşaat sektöründeki yaklaşık 20 firmaya 10 soruluk anket çalışması yapılmıştır. 

Bu araştırma, inşaat firmalarının yeni nesil planlama tekniği olan 4D CAD modelini, 

firmaların kullanım oranını, sebebini ve hangi projelerde kullandıklarını 

amaçlamaktadır.    

4.1.  Alan Araştırmasının Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı Türkiye inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaptıkları 

inşaat projelerinde kullandığı planlama tekniklerinin nitelik ve nicelik açısından 

ölçülmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma Türkiye İnşaat Sektöründe 

faaliyet gösteren belli firmaların alınıp incelenmesi ve bu incelemede elde edilen 

sonuçların değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır.   

 

Araştırma için gerekli olan bilgiler (Kelleher, 2003) „An Investigation of The 

Expanding Role of The Critical Path Method By ENR‟S Top 400 Contractors‟ 

çalışmasındaki anket formundan elde edilmiştir.  Araştırma sonunda  toplanan bu 

bilgiler, anket formunu dolduran firmaların planlama departmanlarının firma ile ilgili 

bilgi ve deneyimlerine dayanmakta olup, inşaat sektöründe firmaların uyguladığı proje 

planlama tekniklerinin analizinin yapılmasını hedeflemiştir. Anketler inşaat sektöründe 

faaliyet gösteren 30 inşaat firmasıyla  yüz yüze görüşmeler sonucunda oluşmuştur. 

[EK2] 
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Araştırmada kullanılan ankette soruları 6 ana başlık altında toplayabiliriz. İlk bölümde 

firmaların faaliyet alanları, ciroları ve kullandıkları proje planlama teknikleri gibi genel 

bilgileri öğrenmeyi amaçlamaktadır. İkinci bölümde inşaat firmalarının CPM 

uygulamasındaki başarı oranları ve başarı sebepleri, projelerde CPM‟i kullanma 

yüzdeleri gibi bilgiler amaçlanmaktadır. Üçüncü bölümde ise CPM‟in inşaat firmalarına 

getirdiği avantaj ve dezavantajlar öğrenilmeye çalışılmıştır. Dördüncü bölümde 

firmaların CMP‟e verdiği destek, firma düzeyinde kullanımı ve uygulayan kişilerin 

eğitim düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Beşinci bölümde CPM uygulamalarının 

proje maliyeti ile olan ilişkisi belirlenmeye çalışılacaktır. Son bölümde ise inşaat 

firmalarının yeni proje planlama tekniklerine ve programlarına bakış açısı öğrenilecektir. 

[EK1] 

4.2.  Alan Araştırmasının Arka Planı 

Günümüz dünyasında inşaat projesi planlama ve programlama, üzerinde önemle durulan 

bir konu haline gelmiştir. İnşaat sektörü gibi planlamanın çok önemli olduğu bir alanda, 

proje planlama tekniklerinin geliştirilmesi ile ilgili çok yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 

Dünyamızın globalleşmesi sonucunda firmalar arasında uluslararası rekabet de artmıştır. 

Türkiye‟deki inşaat firmaları sadece kendi ülkelerindeki, aynı zamanda yurtdışındaki 

firmalarla da rekabet etmektedirler. Bu uluslararası rekabet koşulları, proje planlama ve 

programlama uygulamaları ve devamlı gelişen yeni proje planlama teknikleri inşaat 

firmaları için daha önemli hale getirmiştir.     

 

Yapılan birçok uluslararası araştırmalarda, firmaların proje planlama tekniklerini 

uygulamaları ve yeni planlama tekniklerine yaklaşımı sonucunda uluslararası rekabet 

koşullarında daha verimli olduğu görülmüştür. İnşaat firmaları proje planlama ve 

programlama  sayesinde, inşaat projesini zamanında, bütçe kapsamında tamamlamayı ve 

kaliteli ürünü güvenli bir biçimde teslim etmeyi başarmıştır. 
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4.3.  Alan Araştırmasının Hedefi 

Araştırmada, Türkiye inşaat sektöründe proje planlanma tekniklerinin inşaat firmaları 

için önemi, maliyeti, faydaları, dezavantajları ve başarı oranları araştırılarak, inşaat 

firmalarının konuyla ilgili yaklaşımları açıklanmaktadır. Bu bilgiler  altı ana başlık 

altında toplanmıştır. 

 

1- Firmaların proje planlamasına verdikleri destek ve firma düzeyinde kullanım 

oranı, 

2- Firmanın proje planlamasında ki başarı oranı ve sebepleri, 

3- Proje planlamasının maliyetle olan ilişkisi, 

4- Proje planlamasının firmaya kazandırdığı avantajlar ve dezavantajlar, 

5- Firmanın proje planlamasında kullandığı yazılımlar ve bunla ilgili bilgiler, 

6- Firmanın proje planlaması üzerine gelişen yeni teknolojik gelişmeler karşısındaki 

tutumu ve yeni planlama tekniklerine bakış açısı. 

 

Bu araştırmanın temel amacı Türkiye inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

yaptıkları inşaat projelerinde kullandığı planlama tekniklerinin nitelik ve nicelik 

açısından ölçülmesidir. Araştırma Türkiye İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren belli 

firmaların alınıp incelenmesi ve bu incelemede elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 

amacı ile yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, uluslararası alanda yapılmış 

benzer araştırmaların (Kelleher, 2003) „An Investigation of The Expanding Role of The 

Critical Path Method By ENR‟S Top 400 Contractors‟, (Liberatore, 1998) „Project 

Management in Construction: Software Use and Research Directions‟ ve (Lippai, 2004) 

„4D CAD Analysis‟ bulgularıyla karşılaştırılarak Türk inşaat sektöründeki konu ile ilgili 

genel durumun, uluslararası  inşaat sektöründeki durumla benzerlikleri, farklılıkları ve 

eksikleri ortaya çıkarılacaktır. 
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4.4.  Alan Araştırmasında Elde Edilen Bulgular 

Bu bölümün amacı alan araştırması ile elde edilen tüm bulguları histogram ve 

diyagramlar ile açıklayarak en iyi şekilde anlaşılmasını sağlamak ve konu ile ilgili 

olarak Türkiye‟deki durumu ortaya koymaktır. İnşaat firmalarına yıllık ciroları, faaliyet 

alanları, kullandıkları proje planlama teknikleri, bunların avantajları ve dezavantajları 

gibi  sorular yöneltilmiştir. 

Tablo 4.1:  İnşaat Firmalarının Faaliyet Alanları 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Konut 3 10.0 10.0 

Konut+Ticari+Yol-Baraj Endüstri 2 6.7 16.7 

Konut+Ticari+Yol-Baraj 

Endüstri+Altyapı 

13 43.3 60.0 

Yol-Baraj + Endüstri Altyapı 4 13.3 73.3 

Ticari+Yol-Baraj Endüstri+Altyapı 2 6.7 80.0 

Konut+Ticari+Yol-Baraj 1 3.3 83.3 

Konut+Ticari 3 10.0 93.3 

Konut+Ticari+Endüstri 2 6.7 100.0 

Toplam 30 100.0  

 

Tablo 4.1‟de de görüldüğü üzere alan araştırmasına katılan 30 inşaat firmasından büyük 

çoğunluğu tüm faaliyet alanlarında çalışmaktadır. Firmaların 24‟i konut, 23‟si ticari 

yapılar, 22‟i yol-baraj, 23‟u endüstri ve 19 tanesi altyapı faaliyetlerinde bulunmaktadır.  

 

Şekil 4.1‟de görüldüğü gibi araştırmaya katılan inşaat firmalarının büyük bölümünün 

cirosu $100-$250 milyon arasındadır. Sadece 6 firmanın cirosu $500-750 milyon 

arasındadır. 

Tablo 4.2:  İnşaat Firmalarının Yıllık Cirosu (USD) 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

$100,000,000 9 30.0 30.0 

$150,000,000 4 13.3 43.3 

$175,000,000 1 3.3 46.7 

$200,000,000 1 3.3 50.0 

$250,000,000 5 16.7 66.7 

$300,000,000 2 6.7 73.3 

$375,000,000 1 3.3 76.7 
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$400,000,000 1 3.3 80.0 

$500,000,000 4 13.3 93.3 

$700,000,000 1 3.3 96.7 

$750,000,000 1 3.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.1:  İnşaat Firmalarının Yıllık Cirosu (USD) 

 

Araştırmaya katılan tüm inşaat firmaları CPM proje planlama tekniğini kullanmaktadır. 

Firmaların çoğu CPM planlama tekniğinin yanında başka planlama teknikleri de 

kullanmaktadır. Şekil 4.2‟te görüldüğü gibi araştırmaya katılan inşaat firmalarının hepsi 

CPM dışında çubuk diyagram (Bar Chart) tekniğini kullanmaktadır. PERT planlama 

tekniğini 13 inşaat firması kullanırken, sadece 2 firma Lineer planlama tekniğini de 

kullanmaktadır. 

Tablo 4.3: İnşaat Firmalarının CPM Dışında Kullandıkları Planlama Teknikleri 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Bar Chart 17 56.7 56.7 

PERT+Bar Chart 11 36.7 93.3 

PERT+Lineer+Bar chart 2 6.7 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Planlama Teknikleri
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Şekil 4.2: İnşaat Firmalarının CPM Dışında Kullandıkları Planlama Teknikleri 

Şekil 4.3‟te görüldüğü gibi inşaat firmalarının büyük çoğunluğu CPM planlama 

tekniğini sözleşme gereği olduğu için kullanmaktadır. Buradan inşaat firmalarının 

CPM‟i faydaları için değil, zorunluluktan kullandığı anlaşılmaktadır. Ancak birçok 

firmada iyi bir yönetim aracı olduğu için tercih etmektedirler. Bunun yanında çok az 

sayıdaki  firma da sorunları çözmede yardımcı olduğu ve proje bölümleri arasında iyi bir 

iletişim sağladığı için CPM planlama tekniğini kullanmaktadır.  

 

Tablo 4.4: İnşaat Firmalarının CPM Planlama Tekniği Kullanım Sebepleri 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

İyi bir yönetim aracı + Sözleşme gereği 2 6.7 6.7 

Sözleşme gereği 20 66.7 73.3 

İyi bir yönetim aracı + sorun çözümünde 

yardımcı olması + Sözleşme gereği 

3 10.0 83.3 

İyi bir yönetim aracı + Proje bölümleri arası 

iletişim sağlaması 

1 3.3 86.7 

İyi bir yönetim aracı + Sözleşme gereği 3 10.0 96.7 

İyi bir yönetim aracı + Sözleşme gereği + 

Proje bölümleri arası iletişim sağlaması 

1 3.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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CPM Kullanim Sebebleri
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Şekil 4.3: İnşaat Firmalarının CPM Planlama Tekniği Kullanım Sebepleri 

 

Şekil 4.4‟da görüldüğü gibi inşaat firmalarının çoğu CPM planlama tekniğini 4 ile 6 

sene arasında kullanmaktadır. Sadece bir firma CPM planlama tekniğini 3 yıldır 

kullanmaktadır. 8 firma ise 7-8 yıldır bu tekniği kullanmaktadır.   

 

Tablo 4.5: İnşaat Firmalarının CPM Planlama Tekniğini Kullanım Süresi 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

3 yıl 1 3.3 3.3 

4 yıl 9 30.0 33.3 

5 yıl 5 16.7 50.0 

6 yıl 7 23.3 73.3 

7 yıl 4 13.3 86.7 

8 yıl 4 13.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.4: İnşaat Firmalarının CPM Planlama Tekniğini Kullanım Süresi 

 

Şekil 4.5‟de görüldüğü gibi CPM planlama tekniğini kullanan 30 firmadan 16‟sı bütün 

projelerinde bu tekniği kullanmaktadır. Geriye kalan 14 inşaat firması ise sözleşme 

gereği projelerinde CPM planlama tekniğini kullanmaktadır.  

Tablo 4.6: İnşaat Firmalarının CPM Planlama Tekniğini Projelerinde Kullanım Oranı 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Sözleşme gereği 14 46.7 46.7 

Bütün projelerde 16 53.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.5: İnşaat Firmalarının CPM Planlama Tekniğini Projelerinde Kullanım Oranı 
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Araştırmaya katılan inşaat firmalarının çoğunda planlama departmanı bulunmaktadır. 

Firmalar proje planlamalarını bu departmanda ki planlama mühendislerine 

yaptırmaktadır. Planlama departmanı olmayan az sayıdaki firma ise yine kendi 

bünyesindeki inşaat mühendislerine proje planlamalarını yaptırmaktadır. Şekil 4.6‟de 

görüldüğü gibi proje planlamasını yapan kişilerin hepsi  4 yıllık lisans mezunu ve 

yüksek lisans mezunudur. Yaklaşık %45‟i sertifika eğitimi almıştır. Az sayıdaki kişi ise 

doktora mezunudur. 

Tablo 4.7: İnşaat Firmalarındaki Planlamacıların Eğitim Düzeyi 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Lisans 4 yıl 1 3.3 3.3 

Lisans 4 yıl +Y. Lisans + Sertifika 11 36.7 40.0 

Lisans 4 yıl + Y. Lisans 15 50.0 90.0 

Lisans 4 yıl + Y. lisans + Doktora 2 6.7 96.7 

Lisans 4 yıl + Y. lisans + Doktora + Sertifika 1 3.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.6: İnşaat Firmalarındaki Planlamacıların Eğitim Düzeyi 

Şekil 4.7‟de görüldüğü gibi inşaat firmalarının 17‟si CPM proje planlama tekniğini 

çoğunlukla desteklemektedir. Firmalardan 9 tanesi bazen desteklemekteyken, 4 tanesi 

çok az desteklemektedir. 
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Tablo 4.8: İnşaat Firmalarının Proje Planlamasını Destekleme Oranı 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Bazen 9 30.0 30.0 

Çok az 4 13.3 43.3 

Çoğunlukla 17 56.7 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.7: İnşaat Firmalarının Proje Planlamasını Destekleme Oranı 

 

 

Şekil 4.8‟de görüldüğü gibi araştırmaya katılan inşaat firmasının hepsinde proje müdürü 

CPM proje planlama tekniğini desteklemekte ve kullanmaktadır. 13 firmada ise üst 

yönetim bu tekniği kullanmaktadır. 11 firmada da inşat sahası çalışanları CPM tekniğini 

kullanmaktadır. 

Tablo 4.9: İnşaat Firmalarında CPM Kullanım Düzeyi 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Proje müdürü 13 43.3 43.3 

Proje müdürü + İnşaat sahası çalışanları 4 13.3 56.7 

Üst yönetim + Proje müdürü + İnşaat sahası 

çalışanları 

7 23.3 80.0 

Üst yönetim + Proje müdürü 6 20.0 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Kullanim Düzeyi
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Şekil 4.8: İnşaat Firmalarında CPM Kullanım Düzeyi 

 

Şekil 4.9‟da görüldüğü gibi araştırmaya katılan inşaat firmalarının hepsi proje planlama 

tekniğini ön tasarım(fizibilite) ve tasarım aşamalarında kullanmamaktadır. Firmaların 

hepsi planlama tekniğini inşaat aşamasında kullanmaktadır. İnşaat aşaması dışında 12 

tanesi teklif ve ihale aşamasında da planlama tekniğini kullanırken, sadece 5 firma 

planlama tekniğini projeyi işletme ve bakım sürecinde kullanmaktadır. 

 

Tablo 4.10: CPM Proje Planlama Tekniğinin Proje Aşamalarında Kullanımı 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Teklif + İnşaat aşaması 7 23.3 23.3 

İnşaat aşaması 18 60.0 83.3 

Teklif + İnşaat aşaması + İşletme aşaması 5 16.7 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.9: CPM Proje Planlama Tekniğinin Proje Aşamalarında Kullanımı 

İnşaat aşamasında proje planlama tekniğinin kullanılması inşaat firmalarına birçok fayda 

sağlamaktadır. Şekil 4.10‟da görüldüğü gibi araştırmaya katılan 30 firmanın hepsi 

yapılan işin süresini analiz etmek ve gecikmeleri düzenlemede planlama tekniğinden 

yararlanmaktadır. 21 firma kendi işlerini koordine etmek için kullanırken, 2 firma ise alt 

yüklenicileri koordine etmek için planlama tekniğini kullanmaktadır. 9 firma da 

planlama tekniğini keşif bedeli çıkartmak için kullanmaktadır. 

 

Tablo 4.11: İnşaat Aşamasında Proje Planlamasının İnşaat Firmalarına Sağladığı 

Faydalar 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Firmanın kendi işlerini koordine etmesi + İşin süresini 

analiz etme ve gecikmeleri düzenleme 

9 30.0 30.0 

İşin süresini analiz etme ve gecikmeleri düzenleme 10 33.3 63.3 

Firmanın kendi işlerini koordine etmesi + İşin süresini 

analiz etme ve gecikmeleri düzenleme + Keşif bedeli 

çıkartmak 

9 30.0 93.3 

Alt yüklenicileri koordine etmek + Firmanın kendi 

işlerini koordine etmesi+ İşin süresini analiz etme ve 

gecikmeleri düzenleme 

1 3.3 96.7 

Hepsi 1 3.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.10: İnşaat Aşamasında Proje Planlamasının İnşaat Firmalarına Sağladığı 

Faydalar 

CPM uygulamaları inşaat firmalarına süre, maliyet ve belirsizlikleri minimize etmek gibi 

birçok avantaj sağlamaktadır. Şekil 4.11‟de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 

firmaların hepsi gecikmelerin azalmasını ve süre kazancını en büyük avantaj olarak 

görüyor. Firmalardan 6‟sı inşaat sırasında projeyi daha iyi kontrol etmek, sorunlara 

çabuk çözüm getirmek, ihale ve maliyet tahminindeki gelişmeler ve belirsizlik ve risk 

ortamında kontrolü sağlamayı CPM‟in getirdiği avantaj olarak benimsemektedir. Çok az 

firmada inşaat sırasında ek maliyetlerin azalması, maliyetten kazanç ve gelecekteki 

projeler için yöneticilere yardımcı olmasını avantaj olarak görmektedir. 
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Şekil 4.11: CPM Uygulamasının Avantajları 
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Tablo 4.12: CPM Uygulamasının Avantajları 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Sorunlara çözüm getirme +Süre kazancı + Gecikme 

azaltma 

1 3.3 3.3 

Sorun çözüm getirme + Süre kazancı + Gecikme 

azaltma + Gelecek projelere yardımcı olma 

1 3.3 6.7 

Gecikmeleri azaltma 2 6.7 13.3 

Süre kazancı + Gecikme azaltma + Belirsizlik kontrol 

etme 

1 3.3 16.7 

İhale süreci gelişme + İnşaat sırasında kontrol + 

Sorunlara çözüm getirme + Süre kazancı + Gecikme 

azaltma + Gelecek projelere yardımcı olma 

2 6.7 23.3 

Süre kazancı + Gecikmeleri azaltma 4 13.3 36.7 

İhale süreci gelişme + İnşaat sırasında kontrol + 

Sorunlara çözüm getirme + Gecikme azaltma 

1 3.3 40.0 

Süre kazancı + Gecikmeleri azaltma 5 16.7 56.7 

İhale süreci gelişme + Sorunlara çözüm getirme + 

Süre kazancı + Gecikmeleri azaltma 

2 6.7 63.3 

İnşaat sırasında kontrol + Süre kazancı + Gecikmeleri 

azaltma + İnşaat ek maliyet azaltma + Belirsizlik 

kontrol etme 

2 6.7 70.0 

İnşaat sırasında kontrol + Süre kazancı + maliyetten 

kazanç  + Gecikmeleri azaltma + Belirsizlik kontrol 

etme 

1 3.3 73.3 

Süre kazancı + Maliyetten kazanç + Gecikmeleri 

azaltma + Belirsizlik kontrol etme 

1 3.3 76.7 

Süre kazancı + Maliyetten kazanç + Gecikmeleri 

azaltma + Belirsizlik kontrol etme 

1 3.3 80.0 

İhale süreci gelişme + Süre kazancı + Gecikmeleri 

azaltma 

1 3.3 83.3 

İnşaat sırasındaki kontrol +Süre kazancı + 

Gecikmeleri azaltma 

2 6.7 90.0 

İhale süreci gelişme + Süre kazancı + Gecikmeleri 

azaltma + Gelecek projelere yardımcı olma 

1 3.3 93.3 

İnşaat sırasında kontrol + Süre kazancı +Gecikmeleri 

azaltma 

1 3.3 96.7 

İhale süreci gelişme + İnşaat sırasında kontrol + Süre 

kazancı + Gecikmeleri azaltma + Gelecek proje 

yardım + Belirsizlik kontrol etme 

1 3.3 100.0 

Toplam 30 100.0  

 

CPM‟in avantajlarının yanında inşaat firmalarına getirdiği dezavantajlarda 

bulunmaktadır. Şekil 4.12‟de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 11 firma planlama 

konusunun uzmanlarına daha çok bağlı olmayı  dezavantaj olarak görmektedir. 4-5 firma 

ise planlamayı uygulamak için fazla zaman harcanmasını ve planlamanın saha 
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çalışanlarının ve üst yönetimin isteklerine yeterince cevap verememesini dezavantaj 

olarak benimsemektedir. Buna karşın 16 inşaat firması ise CPM ile proje planlamanın 

önemli bir dezavantajının olmadığını söylemektedir.  

 

Tablo 4.13: CPM Uygulamasının Dezavantajları 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

CPM uygulamak için fazla zaman harcanması 1 3.3 3.3 

Sahada çalışanların isteklerine cevap verememesi 1 3.3 6.7 

Bu konunun uzmanlarına daha çok bağlı olmak 3 10.0 16.7 

Önemli bir dezavantajı yok 16 53.3 70.0 

Bu konunun uzmanlarına bağlılık + CPM uygulamak 

için zaman harcanması 

4 13.3 83.3 

Bu konunun uzmanlarına bağlılık + Saha çalışanlarına 

cevap verememe 

3 10.0 93.3 

Bu konunun uzmanlarına bağlılık + CPM için zaman 

harcanması + Saha çalışanlarına cevap verememe 

1 3.3 96.7 

Üst yönetimin isteklerine cevap verememe + Saha 

çalışanlarına cevap verememe 

1 3.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.12: CPM Uygulamasının Dezavantajları 

 

Şekil 4.13‟de görüldüğü gibi araştırmaya katılan inşaat firmaları CPM proje 

planlamasını çok fazla önemsememektedir. Firmaların 23 tanesi proje planlamasını orta 

derecede önemserken, geriye kalan 7 firmada proje planlamasını az önemsemektedir. 
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Tablo 4.14: CPM Proje Planlamasının İnşaat Firmaları İçin Önemi 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Fazla 0 0 0 

Orta 23 76.7 76.7 

Az 7 23.3 100.0 

Toplam 30 100.0  

 

 

Şekil 4.13: CPM Proje Planlamasının İnşaat Firmaları İçin Önemi 

 

Yapılan araştırmaya göre inşaat firmaları CPM proje planlamasının maliyete çok fazla 

fayda getirmediği görüşündedir. Şekil 4.14‟de görüldüğü gibi firmalardan sadece 6‟sı 

faydalı görürken, geriye kalan 24 firma CPM ile proje planlamanın maliyete katkısı 

olmadığı görüşündedir.  

 

Tablo 4.15: CPM Proje Planlamasının Maliyete Faydası 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Evet 6 20.0 20.0 

Hayır 24 80.0 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.14: CPM Proje Planlamasının Maliyete Faydası 

 

İnşaat firmaları CPM proje planlamasının maliyete katkısı olmadığını düşünürken şekil 

4.15‟de görüldüğü gibi proje planlama uygulamaları maliyetinin tüm proje maliyetine 

oranı görünmektedir. Araştırmaya katılan firmalardan 12‟si 0-0.25% oranında maliyet 

söylerken, 11‟i de 0.25%-0.50% oranında planlama maliyeti olduğunu söylemektedir. 7 

firmada  0.50%-0.75% oranında proje planlama maliyeti olduğunu düşünmektedir. 

Yurtdışındaki profesyonel planlama hizmeti maliyeti ile oranladığımız zaman (5%) Türk 

inşaat sektöründeki değerin ne kadar düşük olduğunu görürüz.     

 

Tablo 4.16: CPM Proje Planlama Uygulamalarının Tüm Proje Maliyetine Oranı 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

0 - %0.25 12 40.0 40.0 

%0.25 - %0.50 11 36.7 76.7 

%0.50 - %0.75 7 23.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.15: CPM Proje Planlama Uygulamalarının Tüm Proje Maliyetine Oranı 

 

Yapılan araştırmaya göre birçok firma CPM proje planlaması uygulamasındaki başarı 

oranında karasız kalmıştır. Şekil 4.16‟da görüldüğü gibi 11 inşaat firması kararsız 

kalırken, geriye kalan 19 firma uygulama konusunda başarı oranını yüksek olarak 

görmektedir. Ve bu 19 inşaat firması proje planlamasındaki yüksek başarı oranlarını 

değişik etkenlere bağlamaktadır. Şekil 4.17‟de görüldüğü gibi inşaat firmalarının 18‟i 

başarı nedenini planlamada çalışanların yeterli bilgiye sahip olmasına bağlamaktadır. 

Firmaların yaklaşık 10 tanesi başarı nedenini teknik altyapının iyi olmasına, eğitim 

düzeyinin iyi olmasına ve proje yöneticisinin desteklemesini göstermektedir. Az 

sayıdaki firmalar ise bilgisayar programının iyi olması ve ana yönetimin desteklemesini 

başarı nedeni olarak söylemektedir.   

 

Tablo 4.17: İnşaat Firmalarının CPM Proje Planlaması Uygulamalarındaki Başarı Oranı 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Yüksek 19 63.3 63.3 

Kararsız 11 36.7 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.16: İnşaat Firmalarının CPM Proje Planlaması Uygulamalarındaki Başarı Oranı 

 

Tablo 4.18: İnşaat Firmalarının CPM Uygulamalarındaki Başarılı Olma Sebepleri 

Değerler Sıklık f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Bilgisayar programı + Eğitim düzeyi + Planlamada 

çalışanlar + Ana yönetim desteği + Proje yönetim desteği 

2 10,5 10.5 

Teknik altyapı + Planlamada  çalışanlar + Proje yönetim 

desteği 

1 5,3 15,8 

Teknik altyapı + Planlama çalışanları 2 10,5 26,3 

Teknik altyapı + Eğitim düzeyi + Planlama çalışanları 1 5,3 31,6 

Teknik altyapı + Eğitim düzeyi + Planlama çalışanları + 

Ana yönetim desteği + Proje yönetim desteği 

2 10,5 42,1 

Teknik altyapı + Eğitim düzeyi + Planlama çalışanları + 

Proje yönetim desteği 

4 20,9 63 

Teknik altyapı + Eğitim düzeyi + Plan çalışanları + Proje 

yönetim desteği 

1 5,3 68,3 

Eğitim düzeyi + Planlama çalışanları + Proje yönetim 

desteği 

2 10,5 78,8 

Planlamada çalışanların yeterli bilgiye sahip olması 1 5,3 84,1 

Planlama çalışanları + Proje yönetim desteği 1 5,3 89,4 

Teknik altyapı + Eğitim düzeyi + Ana yönetim desteği + 

Proje yönetim desteği 

1 5,3 94,7 

Eğitim düzeyi + Planlama Çalışanları 1 5,3 100.0 

Toplam 19 100,0    

 

 

 

 



 80 

Basari Sebebleri

12.010.08.06.04.02.0

F
ir

m
a

 S
a

y
is

i 7

6

5

4

3

2

1

0

Std. Dev = 3.21  

Mean = 5.9

N = 19.00

22

3

6

33

 

Şekil 4.17: İnşaat Firmalarının CPM Uygulamalarındaki Başarılı Olma Sebepleri 

Proje planlaması yapılırken birçok ileri planlama teknikleri kullanılmaktadır. Yapılan 

araştırmada, şekil 4.18‟de de görüldüğü gibi inşaat firmalarının planlama yaparken 

kaynak dengeleme tekniğini kullanmaktadır. Yaklaşık 15 firma kaynak dengeleme 

tekniği dışında birden fazla takvim kullanmakta ve maliyet kontrolü yapmaktadır. Bunun 

yanında 5 inşaat firması da kısıtlı kaynak kullanma ve maliyet ve süre kontrolünü 

entegre etmektedir. 

Tablo 4.19: CPM Proje Planlamasında Kullanılan İleri Teknikler 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Kaynak dengeleme + kısıtlı kaynakla planlama 1 3.3 3.3 

Kaynak dengeleme 10 33.3 36.7 

Birden fazla takvim + Kaynak dengeleme + Maliyet 

kontrolu 

2 6.7 43.3 

Birden fazla takvim + Kaynak dengeleme + Maliyet 

kontrolü + Maliyet ve süreyi entegre etme 

5 16.7 60.0 

Birden fazla takvim + Kaynak dengeleme 3 10.0 70.0 

Birden fazla takvim + Kaynak dengeleme + Kısıtlı 

kaynak + Maliyet kontrolü 

3 10.0 80.0 

Kaynak dengeleme + Maliyet kontrolü 1 3.3 83.3 

Kaynak dengeleme + Kısıtlı kaynakla planlama + 

Maliyet kontrolü 

1 3.3 86.7 

Birden fazla takvim + Kaynak dengeleme + Kısıtlı 

kaynakla planlama 

1 3.3 90.0 

Birden fazla takvim 3 10.0 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.18: CPM Proje Planlamasında Kullanılan İleri Teknikler 

İnşaat firmaları yaptıkları proje planlamalarını belli periyotlarda güncellemektedirler. 

Şekil 4.19‟da görüldüğü gibi inşaat firmalarının 16‟sı aylık periyotlarda proje 

planlamalarını güncellerken, 10‟u yaptıkları sözleşmeye uygun olarak projelerini 

güncellemektedirler. 4 inşaat firması da proje planlamalarını haftalık periyotlarda 

güncellemektedir. 

Tablo 4.20: İnşaat Firmalarının Proje Planlamalarını Güncelleme Periyotları 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Aylık 16 53.3 53.3 

Haftalık 4 13.3 66.7 

Sözleşme gereği 10 33.3 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.19: İnşaat Firmalarının Proje Planlamalarını Güncelleme Periyotları 
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İnşaat firmaları planlama uygulamalarında birçok değişik bilgisayar programı 

kullanmaktadır. Yapılan araştırmaya göre, şekil 4.20‟de de görüldüğü gibi firmaların 

hepsi MS Project programını kullanmaktadır. 21 firma da MS Project programının 

dışında Primavera programını kullanmaktadır. Firmaların Ms Project programını tercih 

etmelerinin sebepleri Primavera‟ya göre ucuz, basit olması ve planlamacıların bu 

yazılıma daha hakim olmasıdır. Ayrıca araştırmaya göre tüm firmalar planlama 

programlarının CPM kullanımını kolaylaştırdığını düşünmektedir. Yurtdışındaki 

firmalar ise, projelerin çok karmaşık olmasından ve bir çok ileri tekniği bu projelerin 

planlamasının dışında kontrolünde de kullanmalarından dolayı Primavera programını 

tercih etmektedirler.     

Tablo 4.21: İnşaat Firmalarının Planlama Uygulamalarında Kullandığı Bilgisayar  

Programları 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

MS Project 9 30.0 30.0 

Primavera + MS Project 21 70.0 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.20: İnşaat Firmalarının Planlama Uygulamalarında Kullandığı Bilgisayar  

Programları 

 

İnşaat firmaları proje planlama uygulamalarında aktiviteleri (iş kalemlerini) projeye 

bağlı olarak istedikleri detayda girebilirler. Yapılan araştırmada firmalara ortak bir 
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projenin 2. kat aktivitelerini nasıl planladıkları sorulmuştur. Şekil 4.21‟de görüldüğü gibi 

15 firma aktiviteleri detaylı (2. kat kolonları, döşemesi, duvarları) planlarken, 14 firma 

çok detaylı biçimde (2. kat kolon kalıpları, donatısı, döşeme kalıpları, vb) aktiviteleri 

planlamaktadır. 1 firma ise aktiviteleri çok basit (2. kat aktivitesi) planlamaktadır. 

 

Tablo 4.22: İnşaat Firmalarının Planlama Uygulamalarında Kullandığı Aktivite 

Detayları 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Basit 1 3.3 3.3 

Detaylı 15 50.0 53.3 

Çok detaylı 14 46.7 100.0 

Toplam 30 100.0  

 

 

Aktivite Detaylari

3.002.502.001.501.00

F
ir

m
a

 S
a

y
is

i 16

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = .57  

Mean = 2.43

N = 30.00

14

15

1

 

Şekil 4.21: İnşaat Firmalarının Planlama Uygulamalarında Kullandığı Aktivite Detayları 

Ayrıca inşaat firmaları projeyi planlarken aktiviteleri daha kolay anlaşılması için özel 

sınıflandırma yapmaktadır. Birçok firma Work Breakdown Structure (WBS) 

kullanmaktadır. Şekil 4.22‟de görüldüğü gibi  21 inşaat firması planlama yaparken WBS 

kullanmaktadır. Diğer 9 firma ise WBS kullanmamaktadır. 
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Tablo 4.23: İnşaat Firmalarının Planlama Uygulamalarında WBS Kullanma Oranı 

Değerler Sıklık  f Yüzde % ∑ Yüzde % 

Evet 21 70.0 70.0 

Hayır 9 30.0 100.0 

Toplam 30 100.0  
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Şekil 4.22: İnşaat Firmalarının Planlama Uygulamalarında WBS Kullanma Oranı 

 

Alan araştırmasına katılan 30 inşaat firmasına inşaat sektörüyle ilgili yazılımların 

hangilerinden haberdar olduğu ve bu yazılımların ne derecede bilinmesi gerektiği 

sorulmuştur. Tablo 4.24‟de görüldüğü gibi alan araştırmasına katılan firmaların hepsi 

MS Project ve Primavera programlarının gerekliliğini ve çok önemli olduğunu 

savunmuşlardır. Suretrak, Artemis ve Avinal gibi diğer planlama programlarını ise 6-7 

firma bildiğini ve önemli olduğunu savunmuştur. Yeni nesil planlama programları 

Common Point ve Virtual Step gibi yazılımlarından ise sadece 2-3 firma haberdarken bu 

yazılımların az önemli olduğu görüşündedirler.  

 

Yaklaşık 16 firma hak ediş yazılımlarından AMP ve Solon‟dan haberdarken, bu 

yazılımların önemli olduğunu savunmaktadır. Aser ve Oska hak ediş yazılımlarından ise 

birkaç firma haberdar olup çok önem vermediklerini söylemektedirler. Tasarım ve 

modelleme yazılımlarında ise sadece 10 firma AutoCAD yazılımının önemli olduğunu 
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savunurken, birkaç firmada 3DMax gibi modelleme yazılımına önem verdiğini 

belirtmiştir.        

 

 

Tablo 4.24: İnşaat Firmalarının Proje Planlama Programları ile İlgili Analizi 

 

Program Adı Evet Hayır Önemsiz Az 

Önemli 

Orta Önemli Çok 

Önemli 

Primavera P3 (İş 

Planlaması) 

28 2    2 28 

MS Project (İş Planlaması) 30 -     30 

Suretrak (İş Planlaması) 18 12   3 11 7 

Artemis (İş Planlaması - 

Bütçeleme) 

2 28  1    

Avinal (İş Planlaması - 

Bütçeleme) 

9 21  1 11 6  

CommonPoint 4D 

Planning (4D İş 

Planlaması) 

- 30   1   

Visual Project Scheduler 

(4D İş Planlaması) 

- 30   1   

4D Virtual Step (4D İş 

Planlaması) 

- 30   1   

        

Haser Hakediş Programı - 30   4   

Oska Hakediş Programı  3 28  1 8   

AMP Hakediş Programı 7 23   12   

Solon Hakediş Programı 7 23  1 6   

        

AutoCAD (tasarım-çizim) 13 17 1 6 6  2 

ArchiCAD (tasarım-çizim) 2 28 1 3    

All Plan (tasarım-çizim) - 30      

3D VIZ (tasarım-çizim) - 30      

3D MAX (tasarım-çizim) - 30  4    
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4.5.Sonuç 

Yapılan alan çalışması ile Türkiye‟de inşaat sektöründe proje planlamasına yönelik 

özellikler SPSS paket programı yardımıyla tanımlanmış ve bu özellikler arasındaki 

ilişkiler aranmıştır.   

 

Alan araştırmasına katılan inşaat firmalarının tümü, faaliyet alanları çok geniş olan, 

büyük firmalardır. Firmaların çoğunluğu tüm faaliyet alanlarında varlık göstermekle 

birlikte hepside konut, ticari, endüstri ve altyapı sistemleri yapmaktadır. Bu firmaların 

çoğunluğu tasarımı ve işletmeyi de kapsayacak şekilde yapım faaliyetlerini yürütmekte 

ve yurtdışında da çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca araştırmaya katılan inşaat 

firmaların yıllık ciroları yaklaşık 100.000.000 ile 750.000.000 USD arasında 

değişmektedir. Ve bu firmaların kuruluş yıllarına bakıldığı zaman birçok firmanın uzun 

yıllardır Türk inşaat sektöründe hizmet verdiği görülmektedir.   

 

Yapılan araştırma sonucunda inşaat firmaları 3 - 8 yıldır CPM proje planlama tekniğini 

kullanmaktadır. Bunu firmaların kuruluş tarihleriyle karşılaştırdığımız zaman, birçok 

inşaat firması CPM tekniği ile proje planlamaya geç başlamıştır ve gerekli önemi 

vermemiştir. Araştırmaya katılan inşaat firmalarının faaliyet alanları çok geniş olmakla 

beraber, firmalar CPM ile proje planlamayı tüm faaliyet alanlarındaki projelerinde 

uygulamaya çalışmaktadır. Birçok firma bütün projelerinde CPM uygularken, diğer 

firmalar sadece sözleşme gereği CPM‟i kullanmaktadır. Yapılan araştırmaya göre 

CPM‟i uzun zaman önce kullanmaya başlayan firmalar, CPM‟i daha sık ve bütün 

projelerinde kullanırken, yeni başlayan firmalar daha az sık ve sözleşme gereği CPM‟i 

kullanmaktadır. ((r)=0.573)    

 

Araştırmaya katılan firmaların çoğunda, özellikle büyük firmaların planlama departmanı 

bulunmaktadır. Fakat firmaların hepsi proje planlamalarını kendi çalışanlarına 

yaptırmaktadır. Ve proje planlamasını yapan kişilerin hepsi 4 yıllık lisans eğitimine 

sahiptir ve bazıları da yüksek lisans ve sertifika eğitimi almıştır.   
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Firmalar CPM planlama tekniğini projenin değişik aşamalarında kullanmaktadır. Birçok 

firma planlamayı sadece inşaat aşamasında kullanmaktadır. Bazı firmalar da inşaat 

aşamasının dışında teklif ve ihale aşamasında da CPM ile planlama yapmaktadır. Az 

sayıdaki firma ise bunların yanında projeyi işletme ve bakım sürecinde de bu tekniği 

uygulamaktadır. Yapılan araştırmaya göre CPM‟i uzun zaman önce kullanmaya 

başlayan firmalar, CPM‟i inşaat aşamasının dışında teklif ve ihale aşamasında ve projeyi 

işletme ve bakım sürecinde de kullanmaktadır. Yeni başlayan firmalar ise sadece inşaat 

aşamasında kullanmaktadır. Firmaların CPM‟i kullanım zamanları ile CPM‟i hangi proje 

aşamalarında kullandıkları arasında doğru orantı vardır. ((r)=0.148) 

 

İnşaat firmalarında CPM tekniğinin kullanım düzeyine baktığımızda tüm firmalarda 

proje müdürü düzeyinde kullanılmaktadır. Bazı firmalarda ise üst yönetim ve inşaat 

sahasındaki çalışan düzeyinde de kullanılmaktadır. CPM ile proje planlamasının başarılı 

olması için tüm çalışanların firmanın süre planlama politikasını desteklemesi 

gerekmektedir. Araştırma sonucunda 30 firmanın büyük oranı CPM‟i çoğunlukla 

desteklemektedir. Bir kısım firma bazen destelemekteyken az sayıdaki firma ise çok az 

desteklemektedir.  

 

Yapılan araştırmaya göre bir çok inşaat firmasının yönetimi proje planlama politikasını 

desteklemektedir. CPM ile proje planlamasının başarısı birçok inşaat firması için  orta 

derecede önemliyken, bazı inşaat firmaları için az derecede önemlidir. Yapılan analiz 

sonucunda uzun süredir CPM kullanan firmaların proje planlamaya verdiği destek ve 

CPM‟in firma için başarı derecesi doğru orantılıdır. ((r)=0.527) 

 

İnşaat firmalarının CPM uygulamasındaki başarı oranları ve bunun sebepleri 

araştırılmıştır. Birçok firma CPM uygulamasında kendini yüksek oranda başarılı 

görürken, az sayıdaki firma ise kararsız kalmıştır. Firmaların başarılı olma sebepleri 

incelendiği zaman  birçok firma planlamada çalışanların yeterli bilgiye sahip olmasını 

göstermektedir. Bunun yanında proje yönetiminin desteklemesi, eğitim düzeyinin iyi 

olması ve teknik altyapının iyi olması da başarı sebepleri olarak gösterilmektedir. Bazı 

firmalarda bilgisayar programının iyi olmasına bağlamaktadır.  
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İnşaat firmaları proje planlamalarını periyodik olarak güncellemektedir. Bu güncelleme 

firmalara birçok avantaj sağlamaktadır. Araştırmaya katılan inşaat firmalarının birçoğu 

aylık periyotlarda güncellemekteyken, bazı firmalarda haftalık olarak güncellemektedir. 

Geriye kalan çoğu inşaat firması ise yapılan sözleşmeye göre güncelleme yapmaktadır. 

Yapılan bu güncellemeler yapılan işin süresini analiz etme ve gecikmeleri düzenlemede 

tüm inşaat firmalarına avantaj sağlamaktadır. Birçok inşaat firması da firmanın kendi 

işlerini koordine etmesi ve keşif bedeli çıkartmada yardımcı olduğu görüşündedir. Bazı 

firmalarda periyodik güncellemelerde alt yüklenicileri koordine etmede yaralanmaktadır.  

 

Yapılan analizler sonucunda birçok inşaat firması CPM uygulamasının maliyete 

faydasının olmadığını belirtmektedir. Sadece birkaç inşaat firması CPM‟in maliyete 

faydası olduğu görüşündedir. Yine aynı inşaat firmaları CPM‟in avantajlar arasında 

maliyetten kazanç sağladıklarını da belirtmektedirler. CPM uygulamalarının inşaat 

firmalarına getirdiği bazı ek maliyetler vardır. Bunları teknik altyapının kurulması, o 

departmanda çalışanların maliyeti ve sistemin yeni teknolojik gelişmelere ayak 

uydurması için gereken ek maliyetler olarak sıralayabiliriz. Araştırma sonucunda inşaat 

firmalarının birçoğu CPM uygulamalarının tüm maliyete oranını %0-%0.50 arasında 

göstermektedir. Birkaç inşaat firması ise bu oranı %0.50-%0.75  olarak belirtmektedir. 

Fakat bu oran inşaat firmalarının uyguladıkları projelerin maliyetleri ile de orantılıdır. 

Ciroları büyük olan firmaların CPM uygulama maliyetlerinin de fazla olduğu 

görülmektedir. ((r)=0.731) 

 

İnşaat firmalarının CPM proje planlama tekniğinden beklentileri, ürün ve hizmet 

kalitesinin yükseltilmesi, rekabet gücünün artması, pazar payının arttırılması, 

maliyetlerin düşmesi ve uzun dönemde başarının sürekliliğinin sağlanması olarak 

belirtilmiştir. İnşaat firmalarının yöneticileri CPM uygulamalarını değişik sebeplerden 

desteklemekte ve kullanmaktadırlar. Firmalar CPM‟i iyi bir yönetim aracı ve sorunları 

çözmede yardımcı olmasından dolayı kullanmaktadırlar. Bunun yanında CPM 

uygulamalarının firmalara sağladığı birçok avantaj vardır. Süre kazancı ve gecikmelerin 

azaltılması CPM‟in firmalara sağladığı en büyük avantajdır. Bunun yanında süre 
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planlamasındaki gelişmelere yardımcı olması, inşaat sırasında projeyi daha iyi kontrol 

etme ve belirsizlik ve risk ortamında kontrolü sağlamak birçok firmanın belirttiği 

avantajlar arasındadır. Az sayıdaki firma ise CPM‟in avantajlarını ihale süreci ve 

maliyet tahminindeki gelişmeler, gelecekteki projeler için yöneticilere yardımcı olması, 

maliyetten kazanç ve sorunlara çabuk çözüm getirmesini olarak belirtmektedir. CPM 

uygularken bu konunun uzmanlarına çok bağlı olmak ve inşaat sahasındaki çalışanların 

isteklerine cevap verememesi birçok inşaat firması tarafından dezavantaj olarak 

belirtilmiştir. Bazı inşaat firmaları da CPM‟in üst yönetimin isteklerine cevap 

verememesini ve CPM uygulamak için fazla zaman harcanmasını dezavantaj olarak 

göstermiştir. Bunun yanında birçok inşaat firması da CPM‟in önemli bir dezavantajı 

olmadığını söylemiştir. 

 

İnşaat sektöründe yerli ve yabancı olmak üzere planlamayla ilgili birçok yazılım  

bulunmaktadır. Firmaların bu yazılımları tercih etmelerinin sebebi CPM kullanımını 

kolaylaştırdığını düşünmeleri ve bu yazılımlarla projeyi takip etmenin daha kolay 

olduğunu belirtmeleridir. Yapılan araştırma sonuncunda bütün firmalar MS Project 

programını kullanmaktadır ve bunun yanında birçok inşaat firması da Primavera 

programını tercih etmektedir.  

 

Fakat inşaat firmaları hangi yazılımı kullanırsa kullansın  eğer gerekli datalar programa 

girilmez ve yazılımda planlama yapılırken ileri planlama teknikleri uygulanmazsa, 

firmalar bu yazılımlardan istedikleri verimi alamazlar. Yapılan araştırma sonucunda 

firmaların çoğu dataları yazılıma çok detaylı girmezken bazı firmalarda dataları çok 

basit bir şekilde girmektedir. İnşaat firmalarının hepsi ileri tekniklerden kaynak 

dengelemeyi kullanmaktadır. Bazı firmalarda bunun yanında birden fazla takvim ve 

maliyet kontrolünü de kullanmaktadır. Yapılan analiz sonucunda CPM proje 

planlamasını tüm firma çalışanlarınca destekleyen, planlama uygulamalarında başarı 

oranı yüksek olan ve planlamanın maliyete faydası olduğunu düşünen inşaat firmaları, 

planlama yazılımlarını çok detaylı bir şekilde ve maliyet kontrolü, kısıtlı kaynakla 

planlama gibi tüm ileri teknikleri kullanmaktadır. ((r)=0.409) 
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İnşaat sektörü gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün kendini yenilemektedir. 

Günümüzde geleneksel proje planlama tekniklerinin yerini artık yeni nesil proje 

planlama teknikleri almaya başlamıştır. İnşaat firmaları bu teknolojik gelişmeler 

karşısında sistemlerini yenilemek ve yeni gelişen teknikleri takip etmek zorundadır. 

Böylece inşaat firmaları uluslararası alanda diğer firmalarla rekabet edebileceklerdir. 

Yapılan analiz sonucunda Türkiye‟deki inşaat firmaları geleneksel planlama tekniklerini 

kullanmaktadırlar. Ankete katılan inşaat firmaları CPM proje planlama tekniğini ve Bar 

Chart‟ı kullanmaktadır. Bunun yanında bazı inşaat firmaları da PERT ve Lineer 

planlama tekniklerini kullanmaktadır.  

 

Araştırmanın sonucuna göre birçok inşaat firmasının yöneticileri yeni teknolojik 

gelişmelere gerekli desteği vermemektedir. Firmaların planlama departmanlarında 

çalışanlar da yeni nesil proje planlama tekniklerine ve yeni yazılımlara gerekli ilgiyi 

göstermemektedir. Ayrıca çalışanlar birçok yeni nesil yazılımdan haberdar değildir ve 

bu yazılımları önemli görmemektedirler. Yapılan analize göre yurtdışında faaliyet 

gösteren, yıllık ciroları yüksek ve her çalışanıyla firmanın süre planlama politikasını her 

zaman destekleyen firmalar yeni teknolojik gelişmeleri daha yakından takip 

etmektedirler. ((r)=0.409) 

 

Sonuç olarak inşaat firmalarının, proje planlama ve planlama teknikleri ile ilgili 

kavramların, Türkiye‟de içeriği, hedefleri bilmeden sadece yüzeysel olarak, asıl 

amacından sapan, sistemin tüm çalışanlarca desteklenmediği ve yaygın hale gelmediği 

şeklindedir. Firmalardaki AR-GE eksikliği, firmalarda modern planlama tekniklerinin 

gelişimini etkilemekte ve firmaların modern teknikleri daha yaygın bir biçimde 

kullanımını azaltmaktadır. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

5.1.Konuyla İlgili Genel Analiz 

Alan araştırmasına katılan 30 inşaat firmasının anket formunda yer alan sorulara 

verdikleri yanıtlar doğrultusunda elde edilen bulgular daha önceden belirlenen amaçlar 

doğrultusunda öngörülen varsayımlarla ve uluslararası alanda yapılmış benzer 

araştırmaların bulgularıyla burada karşılaştırılacaktır. Bu sayede elde edilen bulguların 

yorumlanması, birbirleriyle ilişkisi ve Türk inşaat sektöründe konu ile ilgili genel 

durumun, yabancı ülkelerdeki inşaat sektöründeki durumlarla karşılaştırılarak ortaya 

konulması hedeflenmektedir.   

 

Yapılan analizlerin sonucunda Türk inşaat sektöründeki firmaların genel olarak üst 

yönetimleri proje planlaması ile ilgili uygulamalara katılmaması, bu konuda gereken 

desteği ve kararlılığı göstermemesi, çalışanlarına liderlik etmemesi, proje planlaması 

için bir strateji oluşturmaması ve organizasyonda yer alan herkesin proje planlaması 

uygulamalarına katılımını yeterince sağlayamamıştır. Firma düzeyinde kullanım 

oranlarına baktığımız zaman da çoğunlukla proje müdürü düzeyinde proje planlaması 

kullanılmaktadır. Ayrıca inşaat firmalarının proje planlaması uygulamalarına batığımız 

zaman 3-8 yıl gibi kısa bir süredir uyguladığını görmekteyiz. Uluslararası alanda 

yapılmış benzer çalışmaya baktığımız zaman yurtdışındaki inşaat sektöründeki firmalar 

proje planlamasına çok önem vermekte ve firmaların üst yönetimleri proje planlamasına 

yönelik çalışanlarını teşvik ve motive etmektedir. Bu firmalar uzun zamandır proje 

planlaması uygulamaları yapmaktadır ve firma düzeyinde herkes proje planlaması 

uygulamalarını desteklemekte ve kullanmaktadır.  
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Araştırma sonucunda Türk inşaat sektöründeki firmaların proje planlaması 

uygulamalarındaki başarı oranları yeteri kadar tatmin edici değildir ve firmalar 

kendilerini bu konuda orta düzeyde başarılı bulmaktadır. Firmalar başarı sebeplerini 

planlama departmanlarındaki çalışanlarının başarı oranına ve altyapı sistemlerinin 

yeterince iyi olmasına bağlamaktadırlar. Ayrıca firmalar proje planlaması 

uygulamalarını aylık periyotlarda güncellemelerinin başarı oranlarını yükselttiğini 

düşünmektedirler. Yurtdışındaki araştırma sonucunda yabancı firmaların bu konuda 

başarılı uygulamalar yaptığını ve kendilerini bu konuda sürekli yenilediklerini 

görüyoruz. Yurtdışındaki firmalar ise başarı sebeplerini üst yönetimden proje 

yönetimine herkesin planlamaya verdiği büyük desteği göstermektedir. Ayrıca planlama 

ile ilgili altyapı sistemlerinin çok iyi olduğunu, yeni gelişen teknolojik gelişmelere her 

zaman açık olduklarını ve buna hemen adapte olduklarını belirtmişlerdir. (Kelleher, 

2004). 

 

Yapılan analizler sonucunda Türk inşaat sektöründeki firmalar proje planlaması 

uygulamaları ile elde edilen avantajları süre kazancı, süre planlamasındaki gelişmeler, 

inşaat sırasında projeyi daha iyi kontrol etmek, sorunlara çabuk çözüm getirmesi, 

belirsizlik ve risk ortamında kontrolü sağlamak olarak sıralamışlardır. Araştırma sonucu 

firmalar maliyetten kazancı avantajlar arasında göstermemiştir. Aksine birçok firma 

planlamanın altyapı, yazılımların güncellenmesi ve bu konunun uzmanlarının maliyeti 

gibi ek maliyetler çıkardığını savunmuştur. Bunun yanında bu konunun uzmanlarına 

bağlılık, planlamanın üst yönetimin ve sahada çalışanların isteklerine cevap verememesi 

proje planlamanın dezavantajları olarak tanımlanmıştır. Yurtdışındaki araştırma 

sonucunda inşaat firmaları süre kazancının yanında maliyetten kazanç, çalışanlara 

pozitif etki ve çalışanlar arası iletişimi de avantaj olarak görmektedir. Özellikle firmalar 

proje planlamasının maliyete faydası olduğunu savunmaktadır (Kelleher, 2004). Proje 

planlaması için harcanan ek maliyetlerin ileriki yıllarda inşaat firmalarına artı bir avantaj 

olarak geri döndüğü görülmüştür.  

 

İnşaat firmaları proje planlamasında değişik yazılımlar kullanmaktadır ve bu yazılımlar 

firmalara birçok avantaj sağlamaktadır. Araştırma sonucunda Türkiye‟deki inşaat 
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firmaları MS Project ve Primavera gibi planlama programlarını tercih etmektedir. Bu 

yazılımları tercih etmelerinde ana faktör olarak programların kullanımının kolay olması 

ve yurtdışında da bu yazılımların tercih edilmesidir. Bu programlar kaynak dengeleme, 

maliyet kontrolü ve kısıtlı kaynakla planlama gibi proje planlaması ile ilgili birçok ileri 

tekniği kapsamaktadır. Türk inşaat firmaları bu tekniklerden kaynak dengeleme ve 

birden fazla takvim tekniklerini uygulamalarında kullanmaktadır. Ayrıca inşaat 

firmalarının hepsi planlama programlarının planlama uygulamalarını daha 

kolaylaştırdığı düşüncesindedir.  

 

Yurtdışındaki inşaat firmaları da planlama programlarını yaygın bir şekilde kullanmakta 

ve bu firmalarda yazılımların planlama uygulamalarını daha basit ve kolay bir hale 

getirdiğini savunmaktadır. MS Project ve Primavera gibi yazılımlar da yurtdışındaki 

firmaların tercihleri arasındadır. Liberatore‟un (1998) yaptığı araştırma sonucunda, 

firmaların %55‟i Primavera, %25‟i MS Project ve %20‟side diğer yazılımları 

kullanmaktadır. MS Project yazılımının Primavera‟ya göre lisansının daha ucuz ve 

kullanımının çok basit olmasına rağmen, firmalar Primavera‟yı tercih etmektedir. Çünkü 

kullanıcılar, bu yazılımın özelliklerinden dolayı ve yazılımın birçok ileri tekniği 

kapsaması sayesinde projeye daha iyi hakim olmaktadırlar. Fakat bu yazılımların dışında 

birçok firma, Bentley ve Turner gibi, kendi ürettiği yazılımları da kullanmaktadır. 

Ayrıca firmalar yeni nesil 4D ve simülasyon programlarını da proje planlama 

uygulamalarında kullanmaktadır. Bunun yanında inşaat firmaları uygulamalarında proje 

planlamasından maksimum verimi alacak şekilde planlama yazılımlarının tüm ileri 

tekniklerini kullanmaktadır (Kelleher, 2004). Bunda üst yönetimin verdiği destek 

önemli bir rol oynamaktadır.  

 

Günümüzde geleneksel proje planlama tekniklerinin firmaların isteklerine yeterince 

cevap verememesinden dolayı teknolojik gelişmelerle birlikte yeni nesil proje planlama 

teknikleri geliştirilmiş ve bu tekniklerle birlikte birçok proje planlama yazılımı da 

geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye‟deki inşaat firmalarının teknolojik 

gelişmeleri yeterince takip etmediği, 4D ve simülasyon gibi yeni nesil planlama 

tekniklerinden ve bunlarla ilgili yazılımlardan haberdar olamadığı ortaya çıkmıştır. 
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Araştırmaya katılan hiçbir firma 4D modeli ve simülasyon gibi teknikleri projelerinde 

uygulamamaktadır. Bunun yanında birçok firma bu tekniklerden ve bu teknikler ile 

uygulanan projelerden haberdar değildir. Bunda inşaat firmalarının üst yönetimleri 

planlamaya gerekli yatırımı yapmamakta ve planlamada çalışanlarına yeterli desteği 

vermemektedir. Ayrıca inşaat firmaları CPM gibi geleneksel proje planlama tekniklerini 

kullanmakta ısrar etmektedir.  

 

Yurtdışındaki firmalar ise geleneksel planlama tekniklerinin dışında 4D, simülasyon ve 

Virtual Reality gibi yeni nesil planlama tekniklerini kullanmaktadır ve firmaların üst 

yönetimi bu tekniklerin geliştirilmesi için altyapı sistemlerini değiştirmekte ve 

çalışanlarını bu konuda motive etmektedir. İnşaat firmalarının bazıları AR-GE 

çalışmaları sonucu kendi yeni nesil planlama yazılımlarını tasarlamakta ve bu 

yazılımları projelerinde uygulamaktadır. Amerika‟daki firmaların %65‟i 4D planlama 

tekniğini projelerinde uygulamakta ve %73‟ü bu modelin faydalı olduğunu 

düşünmektedir (Lippai, 2004). Özellikle firmalar kompleks yapılarda bu planlama 

tekniğini tercih etmektedir. Çünkü tasarım aşamasıyla planlama birlikte yürütülür ve 

karmaşık proje detayları tüm proje ekibi tarafından  üçüncü boyutta çözülür. Ayrıca 

firmalar 4D modelinin uygulandığı projelerde firmaların mal sahibi ve diğer proje 

ekipleri arasındaki iletişimin arttığını görmekte ve bu da firmalara birçok avantaj 

sağlamaktadır. Bechtel, Turner, Centex ve Bentley gibi büyük inşaat firmaları hem 

Amerika hem de Amerika dışındaki çoğu projelerinde 4D modelini uygulamakta ve bu 

modeli tüm projelerine yaymaya çalışmaktadırlar. (Rischmoller, 2002)   

 

Sonuçta, yurtdışındaki inşaat firmaları planlamayla ilgili AR-GE çalışmalarına yatırım 

yapmakta ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemektedir. Teknolojik gelişmeler 

karşısında firmalar sistemlerini sürekli yenilemektedirler. Bu çalışmalar, inşaat 

firmalarına birçok ek maliyet getirmektedir, fakat firmalar uluslararası ortamda rekabet 

gücünü arttırmakta ve birçok yeniliğe öncülük etmektedir.      
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5.2.Sonuç ve Öneriler 

İnşaat sektöründe proje planlama teknikleri ve Türkiye‟deki uygulamaların 

değerlendirilmesi konulu yüksek lisans tezi kapsamında öncelikle literatür çalışması 

yapılmış, inşaat projesi planlama ve programlama genel olarak anlatılmış, geleneksel 

proje planlama teknikleri tanımlanmış ve bu tekniklerin özellikleri anlatılmış, yeni nesil 

planlama tekniklerine neden ihtiyaç duyulduğundan ve bu tekniklerin özelliklerinden  

bahsedilmiş, inşaat sektöründe proje planlama tekniklerine yönelik özellikler 

tanımlanmış, bu sektörde proje planlamasının uygulanmasından, firmaların planlama 

yönetimine bakış açısından, elde edilen sonuçlardan, Türkiye‟deki ve dünyadaki 

uygulamalardan bahsedilmiştir. 

 

Yapılan araştırma kapsamında firmalar ile yapılan görüşmelerde edinilen izlenim, proje 

planlama ve teknikleri ile ilgili kavramların Türkiye‟de içeriği, hedefleri bilmeden 

sadece yüzeysel olarak, asıl amacından sapan, sistemin tüm çalışanlarca desteklenmediği 

ve yaygın hale gelmediği şeklindedir.  

 

Üst yönetimin yeterince proje planlamasını desteklemediği ve tüm firma çalışanlarını bu 

konuda motive etmediği, firmaların proje planlamasını çoğunlukla sözleşme gereği 

uygulaması, proje planlamasının sahada çalışan personelin isteklerine cevap 

verememesi, firmaların tedarikçilerle ve alt yüklenicilerle planlama konusunda koordine 

olamaması ve firmaların planlamayla ilgili altyapılarının yeterli olmaması uygulamaların 

birçok firma için beklenen düzeyde başarılı olamamasının ana faktörleri arasındadır. 

Yapılan alan çalışması ile bu bulgular desteklenmektedir.    

 

Türkiye inşaat sektöründeki firmalar proje planlamasını iyi bir yönetim aracı olarak 

görmektedir. İnşaat firmaları proje planlaması sonucunda uygulamalarında süre kazancı, 

gecikmelerin azalması, belirsizlik ve risk ortamında kontrolü sağlamak, sorunlara çabuk 

çözüm getirmek, ihale süreci ve maliyet tahminindeki gelişmeler gibi birçok avantaj 

sağlamaktadır. Bunun yanında inşaat sektöründeki firmaların proje planlaması ile ilgili 

uygulama sorunları, bu konunun uzmanlarına bağlılık, üst yönetimin ve sahada 
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çalışanların isteklerine yeterince cevap verememesi, maliyetlerin düşürülmesi açısından 

sonuç alamamaları olarak ortaya konmuştur. 

 

İnşaat sektöründeki araştırma sonucunda proje planlaması firmalar için orta düzeyde 

önemlidir ve firmalar kendilerini bu konuda orta derecede başarılı görmektedir. Bunun 

sebebi olarak teknik altyapıyı, eğitim düzeyini, planlamada çalışanların bilgisine ve 

proje yönetiminin desteğini göstermektedir. Proje planlaması alanındaki teknolojik 

gelişmelerden inşaat firmaları çok uzaktadır. Firmaların yönetimi yenilikleri yeterince 

takip etmemekte ve çalışanlarını da bu konuda motive etmemektedir. Analiz sonucunda 

birçok inşaat firması yeni nesil planlama tekniklerinden ve bu tekniklerin sağladığı 

avantajlardan haberdar değildir.  

 

Yurtdışındaki inşaat firmaları ise yeniliklere çok önem vermekte ve firmalar 

planlamayla ilgili araştırmalar için ek bütçe ayırmaktadır. Ayrıca firmaların yönetimi 

çalışanlarını yenilikler konusunda teşvik etmekte ve çalışanlarda bu teknolojik 

gelişmeler karşısında kendilerini sürekli eğitmektedirler. M. Fischer (Stanford 

University) ve T. Tollefsen (Norwegian University) gibi araştırmacılar yeni nesil 

planlama tekniklerinin gelişiminde büyük rol oynamaktadırlar. Birçok inşaat firması da 

bu çalışmaları desteklemekte ve bu konuda yatırımlar yapmaktadır (Rischmoller, 2002). 

Bu alandaki çalışmalar Avrupa ve özelliklede Amerika‟da devam etmektedir. Sistemin 

daha yeni olmasından dolayı, inşaat firmaları bu tekniklere adapte olmaya çalışmakta ve 

bazı projelerinde bu teknikleri uygulamaktadır. Ayrıca 4D ve Virtual Reality (VR) gibi 

planlama modelleri için çok gelişmiş bir altyapı sisteminin kurulması gerekmekte ve 

çalışanların bu konuda iyi eğitimli olması gerekmektedir. Bu sebeple de 4D ve VR 

modellerinin uygulandığı projelere günümüzde çok sık rastlamamaktayız.  

 

Türk inşaat firmalarındaki AR-GE eksikliği, firmaların modern planlama tekniklerine 

yeterince adapte olamamasına ve firmaların geleneksel planlama tekniklerini 

kullanmaya devam ettiklerini göstermektedir. İnşaat firmaları bu tür yenilikler için 

gerekli yatırımı yapmamaktadır. Ayrıca üst yönetim de geleneksel planlama 

tekniklerinin  kullanımını benimsemekte ve modern tekniklere sıcak bakmamaktadır. 
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Türk inşaat sektöründe geleneksel yapının bozulmadığı ve halen eski kuşak yöneticilerin 

firmaları yönetmesi, firmaların modern tekniklere olan bakış açısını değiştirmekte ve bu 

tekniklere geçişini zayıflatmaktadır.     

 

İnşaat firmalarının proje planlama tekniklerini bilinçli bir yaklaşımla kullanmaları ve 

sürekli gelişmeyi hedeflemeleri, firmaların proje planlama ve programlama yönetimini 

ve dolayısıyla yapım sürecini olumlu yönde etkiler. Özetle inşaat sektöründeki 

firmaların proje planlamasını başarı ile uygulaması için sadece proje yönetiminin değil 

tüm firma çalışanları düzeyinde planlamanın kullanılması, üst yönetimin bu konuda 

gereken kararlılığı göstermesi ve çalışmaları desteklemesi, tüm firma çalışanlarını proje 

planlamasına teşvik etmesi, proje planlamasının tüm proje sadece inşaat aşamasında 

değil tüm proje aşamalarında uygulanması, alt yüklenicilerle planlama uygulamalarında 

koordine olmak, yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, çalışanları yeni nesil 

planlama tekniklerini kullanmaya teşvik etmek önerilmektedir. Özellikle üst yönetimin 

bu değerleri benimsemesi çok önemlidir. 

 

Sonuç olarak, yapılan çalışma ileride inşaat projesi planlama ve programlama ile ilgili 

yapılacak diğer çalışmalara bir baz teşkil edecek ve elde edilen bulgular konu ile ilgili 

değerlendirmeler yapmada yararlı olacaktır. 

5.3.  Değerlendirme 

Türk İnşaat Sektöründeki inşaat firmalarının Avrupa Birliği uyum sürecinde, belli 

standartlara uyması gerekmektedir. Özellikle firmaların bilişim, AR-GE, yatırım ve 

planlama departmanları ile proje yönetim sistemlerinin kurumsallaşması gerekmektedir. 

Doğru planlama ve yönetim teknikleri her geçen gün daha önemli hale gelmektedir, 

çünkü gecikmeler rekabet ortamında birçok fırsatların elden kaçırılmasına neden 

olmaktadır. Uluslararası projelerde, proje planlaması yönetimi aranan şartlardan biridir. 

Yurtdışında faaliyet gösteren inşaat firmaları, proje planlaması yaparken, dünyada 

yaygın olarak kullanılmakta olan FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs 

Conseils) ve AIA (American Institute of Architects) gibi sözleşme belgelerine uygun 

planlaması gerekmektedir.  
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Günümüzde inşaat sektörü sürekli gelişim içindedir ve proje planlama teknikleri de 

gelişimi gereken alanlar arasındadır. İnşaat firmaları daha verimli ve artan rekabet 

ortamında avantaj sağlamak için bu gelişimleri desteklemektedir. Daha karmaşık bir hal 

alan projelerde geleneksel proje planlama teknikleri yetersiz kalmakta ve yeni nesil proje 

planlama teknikleri geliştirilmektedir. Uluslararası rekabet ortamında, başarılı olmanın 

önemli faktörlerinden biri de çalışanların, gelişen ve değişen teknolojiye göre 

eğitilmesidir. Firma çalışanlarının eğitim kariyerlerinin iyi olmasının yanında, 

kendilerini sürekli gelişen teknolojik gelişmeler karşısında da eğitmelidirler. Bunda 

firma ve proje yönetimine de büyük rol düşmektedir ve çalışanlarını bu konuda sürekli 

motive etmelidirler. Bunun yanında, proje planlamasının doğru bir şekilde yapılabilmesi 

için firmaların planlama departmanlarında çalışanların, proje yönetimi ve planlama 

hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.  
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EK-1 

ANKET 

* Firma adı gizli kalacaktır. 1. ve 2. sorular sadece veri toplama amacıyla kullanılmaktadır. 

 

1- Firma Adı? 

 

 

2- Firmadaki pozisyonunuz? 

 

 

3- Firmanın yıllık cirosu? 

 

 

4- Hangi inşaat projelerini uyguluyorsunuz? (Birden fazla işaretlenebilir.) 

o Konut   

o Ticari Yapılar 

o Yol – Baraj 

o Endüstri 

o Altyapı 

o Diğer : 

 

5- CPM kullanıyor musunuz? 

o Evet 

o Hayır 

 

6- Eğer 5. sorunun cevabı hayır ise, neden CPM kullanmıyorsunuz? 

 

 

7- CPM dışında başka süre planlama teknikleri kullanıyor musunuz? (Birden fazla 

işaretlenebilir.) 

o PERT 

o 4D planlama 

o LoB 

o Lineer Planlama 

o Bar Chart  
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o Diğer : 

8- Neden CPM kullanıyorsunuz? 

o İyi bir yönetim aracı 

o Sorunları çözmede yardımcı olması 

o Sözleşme gereği 

o Proje bölümleri arasında iletişimi sağlaması 

o Diğer : 

 

9- Ne zamandır CPM kullanıyorsunuz? 

 

 

10- Ne sıklıkta CPM kullanıyorsunuz? 

o Bütün projelerde 

o %50-%75  

o %25-%50 

o %0-%25 

o Sözleşme gereği 

 

11- Süre planlamasını kime yaptırıyorsunuz? 

o Danışmanlık firmalarına (firmanın adını belirtiniz) : 

o Kendi çalışanlarımıza 

o Hepsi 

 

12- Süre planlamasını yapan çalışanların eğitim düzeyi nedir? 

o Lisans (2 yıllık) 

o Lisans (4 yıllık) 

o Yüksek Lisans 

o Doktora 

o Sertifika Programı 

o Diğer 

 

13- Firmanızın süre planlama politikası ve amaçları tüm çalışanlar tarafından 

desteklenmekte ve sürekli olarak ne kadar geliştirilmektedir? 

o Hiçbir zaman 

o Çok az 

o Bazen 

o Çoğunlukla 

o Her zaman 

 

14- Firma düzeyinde CPM kullanımı nedir? 

o Üst yönetim düzeyinde 

o Proje müdürü düzeyinde 

o İnşaat sahasındaki çalışanlar 
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o Hepsi 

15- Hangi proje aşamalarında CPM uygulanıyor? (Birden fazla işaretlenebilir.) 

o Ön tasarım aşaması (fizibilite, vb) 

o Tasarım aşaması 

o Teklif ve ihale aşaması 

o İnşaat aşaması sırasında  

o Projeyi işletme ve bakım sürecinde 

o Diğer : 

 

16- İnşaat aşamasında periyodik olarak CPM kontrolü yapıyorsanız, bunun sağladığı 

faydalar nelerdir? (Birden fazla işaretlenebilir.) 

o Alt yüklenicileri koordine etme 

o Firmanın kendi işlerini koordine etmesi 

o Yapılan işin süresini analiz etme ve gecikmeleri düzenleme  

o Keşif bedeli çıkartma 

o Diğer : 

 

17- CPM uygulamalarının firmaya getirdiği faydalar nelerdir? (Birden fazla 

işaretlenebilir.) 

o İhale süreci ve maliyet tahminindeki gelişmeler  

o Süre planlamasındaki gelişmeler 

o İnşaat sırasında projeyi daha iyi kontrol etmek   

o Sorunlara çabuk çözüm getirmesi 

o Projeyi daha iyi anlama 

o Süre kazancı 

o Maliyetten kazanç 

o Gecikmeleri azaltması 

o Mal sahibi ve yüklenici arasındaki sorunları minimize etmek 

o Çalışanlara pozitif psikolojik etki 

o Gelecekteki projeler için yöneticilere yardımcı olması 

o Çalışanlar arası iletişim 

o İnşaat sırasındaki ek maliyetleri azaltması 

o Belirsizlik ve risk ortamında kontrolü sağlamak 

o Diğer : 

 

18- CPM dezavantajları nelerdir? (Birden fazla işaretlenebilir.) 

o Bu konunun uzmanlarına daha çok bağlı olmak 

o CPM uygulamak için fazla zaman harcanması 

o Üst yönetimin isteklerine cevap verememesi 

o Sahada çalışanların isteklerine cevap verememesi 

o Önemli bir dezavantajı yok 

o Diğer : 

 

19- CPM başarısı firma için ne kadar önemlidir? 

o Çok 

o Orta 
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o Az 

o Önemsiz 

20- CPM uygulamalarının tüm proje maliyetine oranı nedir? 

o 0-0.25%   

o 0.25%-0.5%  

o 0.5%-0.75%  

o 0.75%-1%  

o 1% ve üstü 

 

21- CPM uygulamasının maliyete faydası var mı? 

o Evet 

o Hayır 

22- Firmanın CPM uygulamasındaki başarı oranı nedir? 

o Düşük 

o Yüksek 

o Kararsız 

 

23- 22. sorunun cevabı düşük ise, firmanın CPM uygulamasındaki başarısızlığın sebebi 

nedir? (Birden fazla işaretlenebilir.) 

o Bilgisayar programının yetersizliği 

o Teknik altyapının eksikliği 

o Eğitim eksikliği 

o Planlamada çalışanların bu konuda bilgili olmaması 

o Ana yönetimin yeterli desteği sağlamaması 

o Proje yöneticisinin yeterli desteği sağlamaması 

o İnşaat sahasındaki personelin yeterli desteği sağlamaması 

o Organizasyon yapısı 

o Diğer : 

 

24- 22. sorunun cevabı yüksek ise, firmanın CPM uygulamasındaki başarılı olmasının 

sebebi nedir? (Birden fazla işaretlenebilir.) 

o Bilgisayar programının iyi olması 

o Teknik altyapının iyi olması 

o Eğitim düzeyinin iyi olması 

o Planlamada çalışanların yeterli bilgiye sahip olması 

o Ana yönetimin desteklemesi 

o Proje yöneticisinin desteklemesi 

o İnşaat sahasındaki personelin desteklemesi 

o Organizasyon yapısı 

o Diğer : 

 

25- Süre planlamada hangi araçları kullanıyorsunuz? (Birden fazla işaretlenebilir.) 

o Birden fazla takvim 

o Kaynak dengeleme 

o Kısıtlı kaynakla planlama 
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o Maliyet kontrolü 

o Maliyet ve süre kontrolünü entegre etme 

o Diğer : 

26- Hangi sıklıkta planlama projelerinizi güncelliyorsunuz?  

o Aylık  

o Haftalık 

o Günlük 

o Sözleşmeye göre 

o Hiçbir zaman 

o Diğer : 

 

27- Süre planlamasında kullandığınız program hangisidir? 

o Primavera Project Planner 

o Microsoft Project 

o Suretrak 

o Avinal 

o Diğer : 

28- Aşağıdaki inşaat sektörüyle ilgili yazılımların hangilerinden haberdarsınız ve bu 

yazılımların önem derecesi hangi orandadır? 

Değerlendirme Şekli; 

E : Evet  H : Hayır 

Çok Önemsiz    Önemli    Çok Önemli 

          1   2      3       4          5 

Program Adı E/H 1 2 3 4 5 

Primavera P3 (İş Planlaması)       

MS Project (İş Planlaması)       

Suretrak (İş Planlaması)       

Artemis (İş Planlaması - Bütçeleme)       

Avinal (İş Planlaması - Bütçeleme)       

CommonPoint 4D Planning (4D İş 

Planlaması) 

      

Visual Project Scheduler (4D İş 

Planlaması) 

      

4D Virtual Step (4D İş Planlaması)       

       

Haser Hakediş Programı       

Oska Hakediş Programı        

AMP Hakediş Programı       

Solon Hakediş Programı       

       

AutoCAD (tasarım-çizim)       

ArchiCAD (tasarım-çizim)       

All Plan (tasarım-çizim)       

3D VIZ (tasarım-çizim)       

3D MAX (tasarım-çizim)       
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29- Work breakdown structure (WBS) kullanıyor musunuz? 

o Evet 

o Hayır 

30- Planlama programları CPM kullanımını kolaylaştırıyor mu yoksa daha karışık bir 

hale mi getiriyor? 

o Kolaylaştırıyor 

o Daha karışık oluyor 

 

31- Süre planlamasını ne kadar detaylı kullanıyorsunuz? Örnek olarak binanın 2. katının 

kaba inşaat aktivitelerini nasıl girersiniz? 

o Basit - 2. kat (1 aktivite) 

o Detaylı – 2. kat kolonları ve döşemesi (2 aktivite) 

o Çok detaylı – 2. kat döşeme kalıpları, donatısı, betonu, vb. (detaylı) 

 

32- Eklemek istedikleriniz. 
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EK-2 

Virginia Tech's Study on the Use of CPM by ENR's 

Top 400 Contractors 
 
Individual responses and identities will remain confidential. Company names and positions within the 

company are asked only to verify the data being collected.  

  

1. What is your company's name?  

  

  

2. What is your position within the company?  

  

  

3. What is your annual construction revenue?  

o Below $160,000,000  

o $160,000,000-$600,000,000  

o Over $600,000,000  

  

4. What type(s) of construction are you involved in? (Choose all that apply)  

o Residential Construction  

o Building Construction  

o Heavy Construction  

o Industrial Construction  

o Other (please specify):    

  

5. What is the percentage of work you self perform?  

o 0-10%  

o 10-20%  

o 20-30%  

o 30-40%  

o 40-50%  

o 50-60%  

o 60-70%  

o 70-80%  

o 80-90%  

o 90-100%  

 

6. Do you use the critical path method (CPM)?  

o Yes  
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o No  

 

7. If you answered NO to question 6, what are your reasons for not using CPM?  

  

  

8. Do you use any other scheduling techniques? (choose all that apply)  

o Program Evaluation and Review Techniques (PERT)  

o 4D Planning  

o Line of Balance (LOB)  

o Linear Balance Charts   

o Bar Chart  

o Other:    

  

9. Please complete the following sentence (choose all that apply): Our company  

uses CPM because  

o it is a valid management tool.  

o it assists in dispute resolution.  

o it is a contract requirement.  

o it improves communication among the parties involved in a project.  

o of its increased use in litigation.  

o other:    

 

10. When did you start using CPM?   

o Before 1960  

o 1960-1969  

o 1970-1979  

o 1980-1989  

o 1990-1999  

o 2000-Present  

  

11. How often do you use CPM?  

o All Contracts  

o 75%-100% of the time  

o 50%-75% of the time  

o 25%-50% of the time  

o 0-25% of the time  

o Only when required by contract  

  

12. Do you hire a consultant to handle CPM or does your own staff handle it?  

o Consultant  

o Staff  

o Both  

  

13. What type of logic network do you use?  

o Arrow  

o Precedence  

o Both  
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14. List the advantages and disadvantages of the type of network you use:  

 

 

15. What are the major areas of CPM application in your company? (Choose all  

that apply)  

o Design Development (conceptualization, feasability, etc.)  

o Estimating and Bidding  

o Detailed planning of work prior to start of construction  

o Periodic control of work after start of construction  

o Operation and Maintenance of projects  

o Other uses:    

  

16. If you use CPM for periodic control of work during construction, for what tasks  

do you use CPM? (Choose all that apply)  

o Coordination of subcontractors  

o Coordination of own trades  

o Schedule impact analysis and tracking changes  

o Tracking shop drawings and submittals  

o Tracking costs  

o Calculating payment requests for work performed  

o Developing a look ahead schedule  

o Other:    

  

17. What are the benefits obtained from CPM application? (choose all that apply)  

o Improved estimating/bidding  

o Improved planning before work starts  

o Improved scheduling  

o Improved project control after work starts  

o Faster response to problems  

o Improved understanding of the project  

o Improved communication among work force  

o Helps train future project managers  

o Positive psychological effects on employees  

o Cost savings  

o Time savings  

o Reduces delays  

o Reduces cost overruns  

o Minimizes disputes between contractor and owner  

o More control over risk and uncertainty  

o other:    

  

18. What are some of the disadvantages of CPM? (choose all that apply)  

o Requires too much dependency of specialists  

o Requires excessive work to implement  

o Not responsive to needs of top management  

o Not responsive to needs of field personnel  
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o Logic abuses  

o No major disadvantages  

o Other:    

  

19. On average, what is the cost of CPM application as a percentage of total  

project cost?  

o 0-0.25%  

o 0.25%-0.5%  

o 0.5%-0.75%  

o 0.75%-1%  

o Over 1%  

  

20. Do you find that the savings obtained through CPM application outweigh the  

costs associated with implementation of CPM? In other words, is there an  

economic benefit to using CPM?  

o Yes  

o No  

  

21. What is the degree of success in achieving the advantages of CPM?  

o Very successful  

o Moderately successful  

o Unsuccessful  

o Undecided  

  

22. If you have answered unsuccessful to question 21, please specify the reasons  

for this unsuccessfulness. (Choose all that apply)  

o Poor computer programs  

o Poor training of personnel  

o Lack of top management support  

o Lack of support from project management  

o Lack of support from field people  

o other:    

  

23. If you answered very successful or moderatley successful to question 21,  

please specify the reasons for this success. (Choose all that apply)  

o Good computer programs  

o Good training of personnel  

o Good top management support  

o Good support from project management  

o Good support from field personnel  

o Development of new hardware (PDA's and Tablet PC's)  

o other:    

  

24. At what levels of management is CPM used? (Choose all that apply)  

o Top management  

o Project management  

o Superintendents  
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o Foremen  

  

25. How important is CPM to the present success of the company?  

o Very important  

o Moderately important  

o Unimportant  

o Uncertain  

  

26. How important will CPM be to the future success of the company?  

o Very important  

o Moderately important  

o Unimportant  

o Uncertain  

  

27. How often do you make decisions based on CPM information?  

o Frequently  

o Moderate frequency  

o Infrequently  

o Never  

 

28. Do you use CPM analysis for assessing claims?  

o Yes  

o No  

  

29. If you answered YES to question 28, what percentage of claims is CPM used  

on?  

o 0-25%  

o 25%-50%  

o 50%-75%  

o 75%-100%  

  

30. Has your company been involved in litigation where CPM has been used either  

to prove or disprove a claim?  

o Yes  

o No  

  

31. What type of time impact analysis method is used to quantify the effect of a  

delaying event?  

o Contemporaneous Method  

o Retrospective Method  

o Depends on what is called for in the contract  

o No Time Impact Analysis Used  

 

32. Do you use any of the advanced techniques? (Choose all that apply)  

o Multiple Calendars  

o Resource leveling  

o Resource Constrained Scheduling  
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o Cost Control  

o Integrated time and cost control  

o Scheduling across multiple projects  

o Not applicable  

o other:    

  

33. How often do you perform updating? (on an average project)  

o Monthly  

o Biweekly  

o Weekly  

o Daily  

o When required by contract  

o Never  

o other:    

 

34. What other hardware, other than a PC, is implemented by your company for  

CPM application?  

o Personal Digital Assistant (PDA)  

o Tablet PC  

o other:    

  

35. What are the names of the preferred software your company uses for  

scheduling?  

o Primavera Project Planner  

o Microsoft Project  

o Suretrak  

o Prolog Scheduler  

o other:    

 

36. How do you see new technology affecting the use and application of CPM?  

  

  

37. Do you find flexibility in scheduling software leads to easier utilization of CPM  

or scheduling abuses?  

o Easier Utilization  

o Scheduling Abuses  

  

38. What method(s) of updating do you use?  

o Bar Chart  

o S-curve  

o CPM  

o Dateline cutoff method  

o other:    

  

39. In your time and cost control, what are the S-curves that you use? (choose all  

that apply)  

o Actual Cost of Work Performed (ACWP)  
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o Budgeted Cost of Work Performed (Earned values, BCWP)  

o Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)  

o Not applicable  

o other:    

  

40. Do you use a standardized work breakdown structure (WBS)?  

o Yes  

o No  

  

41. What is the level of schedule detail used? For example, if the second floor of a  

concrete building had to be erected, what level of schedule detail would you used?  

o Summarized - 2nd Floor (1 activity)  

o Moderately Detailed - 2nd Floor Columns, 2nd Floor Slab (2 activities)  

o Very Detailed - Form Slab, Place Rebar, Place Concrete, Cure Concrete, Strip 

Forms  

o (Crew breakdown detail)  

  

42. Additional comments:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 116 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Cenk KONAKCI 12.12.1980 tarihinde Kırklareli‟nde doğdu. İlk öğrenimini Özel 

Antalya Koleji ilk ve ortaokulunda, ve lise öğrenimini Antalya Koleji Fen Lisesinde 

tamamladı. Yüksek öğrenimine 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 

Fakültesi Mimarlık Bölümü‟nde başladı ve 2003 yılında bu bölümden mezun oldu. Aynı 

yıl, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Proje ve Yapım Yönetimi 

yüksek lisans programına kaydoldu. 

 

 


