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YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMAN YÖNETİMİ ve EKİPMAN 
YÖNETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİLER 

ÖZET 

Bu çalışma, inşaat ekipmanı yönetimi konusunu genel anlamda incelemenin yanı 
sıra, Türkiye’deki yüklenici firmaların perspektifinden inşaat ekipmanı yönetiminde 
yaşanmakta olan sorunlarının giderilmesini sağlayacak yeni teknoloji ve 
uygulamaların tanıtılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan tez 
çalışması beş bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, yüklenici firmalarda inşaat ekipmanı yönetimi probleminin önemi 
vurgulanarak, problem tanımlanmakta; tezin amaçları, kapsam ve sınırları 
açıklanarak, çalışmada izlenen yöntem belirtilmektedir. 

İkinci bölümde, yapı üretim sürecinin teklif verme evresinden başlayarak, 
sözleşmenin konusu olan işin yapımı ve tamamlanması evrelerinde inşaat ekipmanı 
yönetimi kapsamında yürütülmekte olan işlevler ve söz konusu evrelerde inşaat 
ekipmanının elde edinilmesinden elden çıkarılmasına kadar gerçekleştirilen yönetimi 
incelenmektedir. Teklif verme evresinde teklif verilecek projenin 
gerçekleştirilmesinde kullanılması düşünülen ekipmanın türleri ve ekipmanın temin 
edilmesi ile ilgili çalışmalar, sözleşmenin imzalanmasından işin yapımına kadar olan 
süreçte yapılan ekonomik analizler sonucu karar verilen ekipmanın seçim ve temin 
yöntemleri ile sözleşmenin konusu olan işin yapımı esnasında ekipman kullanım ve 
dağıtım planlaması, işletilmesi ve elden çıkarılması süreçleri incelenmiştir.  
Üçüncü bölümde, ekipman yönetimi kapsamında günümüzde kullanılmakta olan 
enformasyon teknolojileri incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak mevcut ekipman 
yönetimi yazılım programları analiz edilmiş; daha sonra Türkiye’de uygulaması çok 
yeni olan uydudan haberleşme teknolojisi ile makine bilgilerini görüntüleme ve 
makine konum tespit sistemleri ele alınmıştır. En son olarak da söz konusu 
teknolojilerin yüklenici inşaat firmalarına ve ekipman sağlayıcı-dağıtıcılığı yapan 
firmalara sağladığı olanaklar incelenmektedir. 

Dördüncü bölümde, konu ile ilgili olarak gerçekleştirilmiş olan alan araştırmasına 
yer verilmiştir. Yapılan alan araştırması, yöntemi, amacı, elde edilen bulgular ve söz 
konusu bulguların analizi olmak üzere dört kısımda açıklanmaktadır. Alan 
araştırmasının amacı, Türk inşaat sektöründe ekipman yönetiminin firmalar için 
önemini, faydalarını ve başarı oranlarını araştırmak, firmaların özellikle ekipman 
yönetiminde yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin yaklaşımlarını belirlemektir.  

Sonuç bölümünde, tez kapsamında gerçekleştirilen alan araştırmasından elde edilen 
bulgular ışığında yüklenici firmaların inşaat ekipmanı yönetimi konusundaki 
görüşlerine yer verilmekte ve bulguların genel değerlendirilmesi yapılmaktadır.  
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CONSTRUCTION EQUIPMENT MANAGEMENT IN THE 
CONSTRUCTION FIRMS AND NEW TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF 
EQUIPMENT MANAGEMENT 

SUMMARY 

This study has been carried out with intent to examine the construction equipment 
management as well as introducing the new technologies and practices intended for 
recovering the problems in the field of construction equipment management, from 
the perspective of the contractor firms in Turkey. The thesis study carried out for this 
purpose consists of five sections. 

In the first section, the problem is identified, by emphasizing the significance of the 
construction equipment management problem with the construction firms; the aim, 
scope and the boundaries of the thesis are explained and the method followed in the 
study is specified.  

In the second section, the functions implemented within the scope of the construction 
equipment management and within the period starting from the bidding stage of the 
construction manufacturing process to the stage of performing and completing the 
works constituting the subject matter of the contract; and the management carried out 
as from the obtainment to disposition of the construction equipment during the said 
stages are examined. 

The types of the equipment which are thought to be used in the bidden project and 
studies regarding supplying this equipment; selection and supplying of the equipment 
which is decided as a result of economic analysis during the period from signing the 
contract up to performing the job; and equipment usage and distribution planning, 
operation and disposition stages during performing the job constituting the subject 
matter of the contract have been examined.   

In the third section, today’s information technology used in the scope of equipment 
management has been examined. In this scope, at first the current equipment 
management software programs have been analyzed; subsequently, satellite 
communication technology and machine information imaging and machine location 
detection systems, which are newly beginning to be applied in Turkey, have been 
discussed. Finally, the opportunities offered by these technologies to the contractor 
firms and equipment distributorship firms are examined.   

The fourth section contains the field research performed regarding the subject. The 
research field has been explained in four sections as the method, aim, the obtained 
findings and analysis of the said findings. The aim of the field research is to analyze 
the importance, benefits and success rates of the equipment management in Turkish 
construction sector; to specify the firms’ approaches, particularly regarding using the 
new technologies in the field of equipment management.   

In the conclusion section, the opinions of contractor firms regarding construction 
equipment management are introduced in the light of the findings obtained from field 
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researches carried out within the scope of the thesis and the general assessment of the 
findings is provided.   
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1. GİRİŞ

Çağımızda teknolojik ve bilimsel alanlardaki hızlı gelişmelerle birlikte küreselleşen 

bir dünyada var olabilmek ve faaliyet gösterebilmek için her sektörün, sektördeki her 

firmanın güncel üretim, yönetim ve enformasyon teknolojisini bünyesinde 

bulundurması ve bu teknolojileri uluslararası standartlarda kullanabilmesi bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu bakımdan üretim teknolojisinin hızına ve 

niteliklerine uygun bir yönetimin ve karar süreçlerini destekleyecek bir enformasyon 

sisteminin üretim sürecinde sağlanabilmesi giderek önem kazanmaktadır.  

Günümüzde her ekonomik faaliyette makinelerin kapsadığı yer giderek önem 

kazanmakta ve hatta en önemli yeri almaktadır. İnşaat sektörü de makine 

kullanımının yoğun olarak yer aldığı sektörlerden birisidir. Her geçen gün ortaya 

çıkan yeniliklerle birlikte sektörün kendisini değişimlere adapte etme gerekliliği  ve  

inşaat projelerinin daha da çeşitlenmesi bu alanda giderek daha gelişmiş ve daha 

karmaşık makinelere başvurma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

İnşaat ekipmanı; alt yapı ve bütün bu alt yapı üzerine kurulacak yerleşim alanlarının 

yapımının daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılan iş makineleridir. 

İnşaat ekipmanları inşaat sektörünün mevcut konumuna ulaşmasının başlıca 

etkenlerinden biridir. Pratik olarak herhangi bir iş faaliyeti için büyük veya küçük bir 

ekipman vardır. Günümüzde yüklenici firmalar değişik tip, boyut ve grup halinde 

ekipmanlar gerektiren pek çok tür inşaat faaliyetini üstlenmektedirler. İş
makinelerine olan bağımlılık ve ihtiyaç, inşaat projelerinin boyutu ve karmaşıklığına 

paralel olarak artış göstermektedir. Çizelge 1.1’de başlıca inşaat türleri ve söz konusu 

inşaat türlerinde tipik iş makinesi kullanım düzeyleri listelenmekte; çeşitli inşaat 

türlerinde gerçekleştirilen faaliyetler örneklendirilmektedir. Gerçekleştirilen işe 

uygun, doğru türde makine veya makine kombinasyonunu belirlemek, doğru etkin 

bir biçimde yönetmek, bir inşaat projesinin planlanan zaman, maliyet ve bütçe 

sınırları içinde tamamlanmasını ve başarısını önemli derecede etkilemektedir. 
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Çizelge 1.1 : İnşaat türleri ve iş makinesi kullanım düzeyleri[3]. 

İnşaat Türü Kullanım 
Düzeyi 

Yapım İşlemleri 

Konut Orta 

İnce şantiye işleri, temel kazısı, molozun 
taşınması, üç kata kadar kaldırma, havalı 
montaj aletleri işleri 

Ticari Orta 

Kaba ve ince şantiye işleri, stabilizasyon ve 
yoğunlaştırma işleri, çoklu katlara malzeme 
ve personel kaldırma, zemin ve yapı üstünde 
malzeme taşıma, muhtelif türde montaj ve 
destek ekipmanı işleri   

Endüstriyel Yoğun 

Büyük hacimli kaba ve ince şantiye işi, 
stabilizasyon ve yoğunlaştırma işleri, zemin 
ve yapı üstünde malzeme taşıma, çoklu 
katlara ağır yük kaldırma ve montaj ve 
destek amaçlı çok sayıda muhtelif özel tip 
ekipman işleri. 

Otoyol   Yoğun    

Kütle toprak ve malzeme kazma ve taşıma, 
stabilizasyon ve yoğunlaştırma işleri, 
molozun taşınması ve kaldırılması, beton ve 
asfalt döşeme ve perdah işleri ve destek 
amaçlı çok sayıda muhtelif özel tip ekipman 
işleri 

Özel   Yoğun 

Boru hattı, enerji nakil hattı, çelik 
konstrüksiyon montajı, demiryolu, açık 
deniz işleri, kazık çakma, doldurma, beton 
pompalama, sondaj, kesme işleri vb. 

Geçtiğimiz son otuz yıl, hızla gelişen bir teknoloji çağı olmuştur. Daha büyük, daha 

hızlı ve daha verimli inşaat makineleri geliştirilmesinde hayli büyük ilerlemeler 

kaydedilmiştir. Artan makine verimliliği, bir bütün olarak proje çeşitliliği boyutunda 

da artış olması sonucunu doğurmuştur. Bu iki faktör, içinde ekipman yöneticilerinin 

de yoğun çalışmasını gerektiren oldukça sermaye-yoğun bir ortam oluşturmuştur. 

Taşımak zorunda olunan risk, enflasyon ile daha da artmaktadır. Sonuç olarak inşaat 

endüstrisinin üyeleri, yüksek düzeyde bir riski azaltmak için yöntemler aramaya 

mecbur kalmaktadırlar. Riskin azaltılmasına yönelik olarak ekipman-yoğun bir proje 

üstlenilmeden önce detaylı bir planlama yapılmalı ve proje süresince doğru bir 

yönetim anlayışı hakim olmalıdır. Bütçe ve planlama faaliyeti, makul ekipman 
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seçimini, özenli zaman ve kaynak planlamasını ve beklenen sistem verimliliği 

maliyetinin doğru bir şekilde belirlenmesini kapsar. Yönetim faaliyeti ise planın 

yürürlüğe konulmasını içerir. Kilit öneme sahip yönetim unsurları önceden belirlenen 

standartlardır ki, bunlarla gerçek sistem çıkışları ölçülebilir ve dolayısıyla bu 

standartlar ileride alınacak kararlara zemin teşkil edebilir.          

Ekipman yönetimi, bir ekipmanın temin edilmesi fikrinin ortaya çıkartılmasından 

başlayıp, ekipmanın elden çıkartılmasını da kapsayan süreçte, ekipmanla ilgili tüm 

faaliyetlerin yönetilmesini içerir. Yapı üretim süreci içerisinde ekipman yönetimi 

aşağıdaki konuları kapsar: 

•  Firmanın ekipman politikasının belirlenmesi  

•  Ekipman ihtiyacının belirlenmesi 

• Ekipmanın teknik özelliklerin belirlenmesi   

• Ekipman alternatiflerinin değerlendirilmesi 

• Ekipmanın edinim işlemleri   

• Ekipman işletme ve sahip olma maliyetlerinin kontrolü 

• Ekipman planlamasının yapılması  

• İlgili operatör ve bakım personelinin eğitimi  

• Erken sorun giderme çalışmaları  

• Bakım ve onarım faaliyetlerinin yönetilmesi (arıza, periyodik, planlı, kestirimci, 

önleyici, otonom, kalite bakımı…)  

• Ekipman envanter işlemleri 

• Makineye özel performans göstergelerinin belirlenmesi  

• Geliştirme faaliyetleri ve ekonomiklik analizi  

• Elden çıkarma kararının verilmesi ve elden çıkarma 

Ekipman yoğun bir projenin yönetim dinamiklerinin anlaşılması, yüklenici için 

hedeflenen kar marjlarının elde edilebilmesi açısından anahtar niteliğinde bir öneme 

sahiptir.  Sonuç olarak inşaat sektöründe de proje yönetimin önemli unsurlarından 

biri olan ekipman yönetimi anlayışı, tüm yönetimsel faaliyetlerin ve dolayısıyla 

üretimin başarısı için en temel destek niteliğindedir.  
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1.1 Tezin Amacı  

Bu tezin amacı, çağın gerektirdiği koşullar altında, başarılı bir proje 

gerçekleştirmeleri ve uluslararası ortamda diğer firmalarla rekabet edebilmeleri için, 

yapı üretiminin üç temel girdisinden biri olan inşaat ekipmanı yönetimi kapsamında 

inşaat firmalarının yürütmekte oldukları işlevleri belirlemek; kilit öneme sahip inşaat 

ekipmanı yöneticilerinin başarılı ve verimli bir ekipman yönetimi 

gerçekleştirebilmek üzere söz konusu süreçleri belirlemesine yardımcı olmak; söz 

konusu süreçlerdeki sorumluluklarını belirlemek; ekipman yönetiminin doğru ve 

hızlı bir şekilde işlemesi için günümüz enformasyon teknolojilerinin bu sürece olan 

katkılarını belirlemek ve Türkiye’deki büyük, orta ve küçük ölçekli yüklenici 

firmalarının ekipman yönetimi problemine yaklaşımlarını ortaya koymaktır.  

1.2 Tezin Yöntemi 

Bu çalışmada, ekipman yönetimi ve ekipman yönetiminde mevcut teknolojik 

olanaklar ve ekipman yönetimine ilişkin yakın geçmişte kullanılmaya başlanan ve 

yakın gelecekte kullanım olanağı bulması düşünülen teknolojik yeniliklere ilişkin 

makale, dergi ve kitaplar incelenmiştir. Konu ile ilgili geniş bir literatür araştırması 

yapılmış ve literatür araştırmasından elde edilen bulgular yardımıyla bazı araştırma 

soruları ortaya konmuştur. Ortaya konmuş olan araştırma sorularının sınanması 

amacıyla, bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Yapılan alan araştırmasıyla 

sektördeki katılımcıların her birinin durumu ölçülmeye çalışılmış, söz konusu 

ölçümlerden faydalanılarak sektörün genelindeki durum ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Ankete katılan firmaların farklı ölçeklerde firmalar olmasına dikkat 

edilmiştir. Anket örneklemi İstanbul ağırlıklı olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli 
illerinde faaliyet gösteren toplam 35 firmadan oluşmaktadır. Söz konusu firmalardan 

18’i ile yüz yüze görüşme yoluyla, 17 firma ile e-posta aracıyla anket formu 

doldurulmuştur. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren 3 ekipman sağlayıcı–dağıtıcı 

firma ile yine yüz yüze görüşme yoluyla, ekipman yönetimine ilişkin mevcut 

teknolojik olanaklar ve gelişmekte olan teknolojiler ve yazılımlar hakkında bilgi 

alınmıştır. 
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Araştırmada, 

• Ekipman yönetimine ilişkin bilgilenme için literatür araştırması yapılmış, bu 

amaçla kütüphane ve İnternet üzerindeki kaynaklardan yararlanılmıştır. 
• Farklı ülkelerde yapılmış ekipman yönetimine yönelik araştırmalara makalelere 

İTU tarafından sağlanan on-line elektronik dergi veritabanından ulaşılmıştır. 
• Ekipman yönetimi ile ilgili var olan yazılımlara İnternet üzerinden erişilmiştir. 
• Ekipman yönetimine ilişkin günümüz teknolojikleri hakkında bilgilenme için 

sağlayıcı–dağıtıcı firmalarla görüşmeler yapılmıştır. 
• İnşaat sektöründe faaliyet gösteren farklı ölçekteki yüklenici firmaların ekipman 

yönetimi uygulamalarını incelenmek amacıyla alan araştırması yapılmıştır. 
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2. YÜKLENİCİ FİRMALARDA EKİPMAN YÖNETİMİ

2.1 Yapı Üretim Sürecinde Ekipman Yönetimi 

Yapı üretim sürecinde inşaat ekipmanı yönetimi, yüklenici firmanın projeye teklif 

verip vermeme evresi ile başlayıp, teklifin mal sahibi tarafından kabul edilmesinden 

sonra yapım işine başlamadan önceki hazırlık evresini ve sözleşmenin konusu olan 

işin yapımı ve tamamlanması evrelerini de kapsayan bir süreçtir. 

2.1.1 Teklif verme evresi 

Yüklenici inşaat firmaları sektörün kendine has bazı özellikleri nedeniyle seri üretim 

yapan firmalardan işlevsel açıdan farklılıklar göstermekte ve bu durum onların teklif 

hazırlama sistemlerini etkilemektedir. Seri üretim yapan firmalar, daha önceden 

üretilmiş olan bir ürünün piyasaya sunumu aşamasında alıcıya fiyat verme 

durumunda kalırken, yüklenici inşaat firmaları, henüz ortada olmayan bir ürünü, mal 

sahibi ile yapılan sözleşmede öngörülen şartlar çerçevesinde bitirme taahhüttü altına 

girme zorunluluğu taşırlar [1]. 

Yüklenici firma bir ihale daveti aldığında veya bir ihale duyurusunda 

bulunulduğunda, o sırada yürütmekte olduğu işler ve ihaleye çıkan projenin tipi ve 

büyüklüğüne göre, yapımı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konularında bir 

değerlendirme yapar. Bu değerlendirme her sözleşmenin gerektirdiği koşullar göz 

önünde bulundurularak sezgisel yollarla değil dikkatlice planlanmış araştırma ve 

sorgulamalar yoluyla yapılır [2]. 

Yüklenici projenin yapımı ile ilgili bütün maliyetleri önceden tahmin edebilecek 

durumda olmayı ister. Yüklenicinin hedefi yapım sırasında oluşacak maliyetleri 

(işgücü, ekipman ve malzeme gibi dolaysız maliyetleri ve dolaylı maliyetleri) henüz 

teklif aşamasındayken doğru ve gerçeğe yakın tahmin edebilmektir.  

Bu araştırmalar sırasında proje çizimleri, yapım işlerine ait metrajlar, teknik 

şartnameler ve doldurulması gereken ihale belgelerinin yanı sıra, firma çevresinden 

enformasyondan yaralanılmaktadır. Araştırmalar sonucunda mal sahibi ve tasarım-
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danışmanlık büroları ile ilişkilerden, sözleşme koşullarına ve proje özelliklerine 

kadar pek çok faktör dikkate alınarak teklif verip vermeme kararı verilir [2].  

Teklif verip vermeme kararı değerlendirilirken bu kararı etkileyen önemli bir diğer 

husus da projenin gerektirdiği ekipman gereksinimidir. Günümüzde yüklenici 

firmalar bu süreçte projede kullanılacak tüm ağır iş makinelerinin türleri ve bu 

ekipmanı kendi ekipman parkından mı tedarik edecekleri, kiralayacakları satın mı 

alacakları veya ağır iş makinesi ve ekipmanı gerektiren işi alt yükleniciye mi 

verecekleri konusunda kabaca bir değerlendirme yapmaktadır ve ona göre işlere 

teklif vermektedir. Bu aşamada proje için gerekli olan ekipmanın düşünülmesi ve 

daha sonra uygun ekipman seçimi, başarılı bir proje için hayati unsurladır [3]. 

Daha sonra teklifi hazırlayan kişi veya ekip, belgeler üzerinde çalışarak, sözleşme 

yöneticisi, ekipman sorumlusu ve proje planlama sorumluları ile yapımın 

gerçekleştirme yöntemi ve evreleri, kullanılması önerilen ekipman, gerekli personel 

sayısı alt yüklenicilere yaptırılacak iş miktarı gibi konularda tartışarak bir teklif iş
programı hazırlar.  

Teklif öncesi iş programı, işin birbirini izleyen evrelerini göstermesinin yanı sıra, 

yüklenici firmanın projeyi gerçekleştirmek üzere kullanmayı düşündüğü işgücü 

ekiplerini, ekipmanı ve bu girdileri organize edebilme yeteneğini mal sahibine 

gösterebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Bu evrenin sonunda yöneticinin elinde, teklif verilecek projenin 

gerçekleştirilmesinde kullanılması düşünülen yapım yönetimi ve buna bağlı olarak 

kullanılması düşünülen ekipmana ait planın ana hatları, türleri ve edinilmesi 

hakkında çok global bir bilgi bulunur. 

2.1.2 Sözleşme sonrası hazırlık evresi 

Yüklenici firmanın teklifinin kabul edilmesi ile sözleşmenin imzalanmasından sonra 

yapıma geçmek için hazırlıkların yapıldığı evredir.  

Sözleşme sonrası hazırlık evresinde ekipman yönetimi genel anlamında projeye 

uygun ekipman seçme ve elde etme eylemidir. Teklif verme evresinde yapılan global 

ekonomik analizler bu süreçte daha ayrıntılı bir şekilde ele alınır. 

Projeye uygun ekipman seçimi; Yapının üç temel girdisinden birini oluşturan inşaat 

ekipmanın seçimi, sadece sermaye yoğun bir eylem olması açısından değil aynı 
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zamanda diğer girdi kaynakları ile birlikte kullanımı ve bu kaynaklara destek olması 

açısından da çok iyi analiz edilmesi gereken bir konu haline gelmektedir. 

Doğru ekipman seçmek de tıpkı işe doğru adam seçmek gibi çalışma alanının 

verimliliği üzerinde etkilidir. Yeterli kapasiteye sahip olmayan bir makine kullanmak 

verimliliği düşürecektir. 

Bir ekipman seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, doğru 

makinenin uygun ve zamanlı servis, bakım ve onarım ile birlikte mevcut oluşudur. 

Çok büyük kapasiteli bir makine kullanmak bir yere kadar verimliliği artırır ancak, 

gereğinden büyük olan makinenin işletme maliyetinden ötürü bu durum en sonunda 

karlılığı olumsuz yönde etkileyecektir. Doğru makinenin sadece mekanik işlevler 

için değil, bunun yanı sıra güç, kapasite ve kontrol gereklilikleri için de uygun 

olması gerekir. Çalışma yüzeyinin türü ve durumu ve taşıma yerinin mesafesi 

ekipman seçimini etkiler. İstenen verimliliğin ayrıca hafriyat, kazı ve kaldırma 

ekipmanı seçimi üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Amaç, elde edilmesi gereken iş
miktarı için yapılan planın gerçekleşmesidir. Öncelikle yapılacak işin miktarı ve bu 

işin yapılması için gereken hız ile bir makine için gereken saat başına düşen üretim 

miktarı belirlenir. Yüklenicinin kazı veya hafriyat işleri için harcamak istediği ya da 

harcamak zorunda olduğu toplam sürenin, iş için seçilen makinenin kapasitesi 

üzerinde çok büyük bir etkisi olacaktır.  

• Ekipman verimliliği arttıkça, ilk satın alma fiyatı, işletme ve bakım maliyetleri de 

artar.  

• Ekipman kapasitesi arttıkça, saat başına düşen üretim miktarı da artar. 

• Ekipman verimliliği arttıkça, iş için olan birim maliyet (TL/m³, TL/m², TL/ton, 

TL/yük) düşer [3]. 

Ekipman seçimi, tüm bu göz önünde bulundurulması gereken hususlara ve diğer bazı 

hususlara dikkat edilmesini gerektirir. Verimlilik elde edildiğinde birim maliyet 

düşer. Amaç, en iyi çalışma kapasitesine sahip olan doğru makineyi, istenen bütçe ve 

plan ile eşleştirmektir. İster satın alınsın ister kiralansın, kazançlı ekipman olabilmesi 

için maliyetinden daha fazla para kazandırması gerekir. Kullanıcı için karlılık en çok 

ekipmanın boş kalmamasının sağlanabilmesinden ve bakımının uygun biçimde 

yapılmasından etkilenir. Ekipman seçimi tipik olarak şirkete özeldir ve spesifik 

projeler ve göz önünde bulundurulması gereken mali hususlardan direkt olarak 
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etkilenirler. Ekipman ihtiyaçları ayrıca kendine özgü bir iş faaliyetinin karmaşıklığı 

ve benzersizliğinden de etkilenir. Belli bir proje için ekipman seçimi konusunda pek 

çok faktör rol oynamasına karşın en önemli ölçüt, ekipmanın yapılması gereken işi 
yürütebilecek nitelikte olmasıdır. İşi yürütebilecek pek çok ekipman arasından seçim 

yapılırken dikkatle üzerinde durulması gereken başlıca faktör, ekipmandan 

sağlanacak olan faydayı ve yatırım getirisini yükseltmek olmalıdır. Diğer faktörler 

ise, ekipmanın gelecekteki olası kullanım olanakları, yedek parçasını her an piyasada 

bulabilme kolaylığı, makinenin kullanılması düşünülen projedeki işin tipi ve miktarı, 

işletme ve satın alma maliyetleridir [2]. 

Ekipman elde edinilmesi; Ekipman seçimi gerçekleştirildikten sonra bu süreçte 

yapılması gereken diğer bir konu ekipmanın edinilmesi türüne karar vermek 

olacaktır.  

Ağır iş makinesi edinme veya finansman için karar verirken göz önünde 

bulundurulacak çok sayıda seçenek vardır.  Önemli inşaat ekipmanı imalatçıların 

hepsi bir dizi yaratıcı kiralama ve taksitli kredi ürünleri sunmaktadır. 

 Bu değerlendirmeleri yaparken göz önünde bulundurulan ilk husus yüklenicinin 

maruz kalacağı risk miktarıdır. Risk tipik olarak finansal değerlendirmelerle 

ilişkilendirilmektedir. Bu riskin değerlendirmesi ekipmanın nasıl tedarik edileceğini 

önemli bir yönetimsel konu haline getirmektedir. Bu finansal değerlendirmeler ile 

birlikte ekipmanın projeye ait gereksinimlerini veya müşteri gereksinimlerinin 

dışında ekipmanın ne kadar kullanılacağı da yatırım getirisi açısından en önemli 

husustur. Gelecekteki iş hacmi, üretim ihtiyaçları, uzun vadeli şirket hedefleri, satın 

alım/edinilmesi süresi ve ekipman kullanılabilirliği bir ekipman veya ekipman 

filosuna yönelik strateji geliştirirken göz önünde bulundurulmalıdır.  

Ortaya konmuş finansal analiz ve karşılaştırmayla birlikte, karar vermeden önce göz 

önünde bulundurulacak birçok nicel olmayan da konu vardır [3]:  

• İş hacmi 

• Projenin yapısı ve türü 

• Müşteri gereksinimleri ve beklentileri 

• İsim ve potansiyel müşterilerin şirket algılaması 

• Finansman kapasiteleri 
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• Uzun vadeli finansal hedefler 

• Ekipman tedarikçisi ile olan ilişki 

• Şirket mülkiyet politikası 

Ekipman edinme ve finansman alternatiflerinin karşılaştırılması ekipman edinilmesi 

bölümünde ayrıntılı olarak incelenecektir.  

2.1.3  Yapım evresi  

Sözleşmenin imzalanmasından sonra yapım işinin gerçekleşmesi için ekonomik 

analizler sonucunda karar verilen ekipman temin edilir. Ekipmanın temin 

edilmesinden sonra ekipman yönetiminin işlevi aşağıdakilerden oluşmaktadır.; 

Ekipmanın kullanım ve dağıtım planlamasını yapmak; Ekonomik olarak hazırlanmış
bir ekipman planı, sonuçta yüklenici firmaya doğru olarak hesaplanmış en düşük 

maliyeti vermeli, böylelikle, en düşük risk oranı ile en yüksek kar yüzdesini 

sağlamalıdır. Çünkü yüklenici firmanın inşaat işinin içinde olmasının sebebi kar 

etmektir. 

Firmanın elindeki ekipmanın, yürütmekte olduğu sözleşmeler arasında en verimli 

şekilde dağıtılması, şantiyeler arasındaki ekipman transferinin planlamasını ve 

koordine edilmesi, bakım planlarının hazırlanması ve kullanım planları ile koordine 

edilmesi, ekipmanın boş kaldığı sürenin minimuma indirilmesi ekipman yönetiminin 

yürütmesi gereken en önemli işlevlerdendir.  

Ekipmanın operasyonel yönden denetlenmek; Sözleşmenin konusu olan işin 

gerçekleştirilmesi süresince ekipman yönetiminin bir diğer önemli işlevi makinenin 

elverişliğinin denetimidir. Ekipman yatırımı toplam proje maliyetinin büyük bir 

oranını oluşturmakta ve sonuç olarak proje sürecindeki ekipman yönetiminin 

etkinliği, projenin karlılığında son derece önemli bir faktör olmaktadır [1]. 

Makinenin verimliliğini etkileyen pek çok faktör vardır. Hava, operatör etkinliği ve 

çalışma alanı koşullarının yarattığı etkiler söz konusudur ve bu etkiler çoğunlukla 

ekipman yönetiminin kontrolü dışındadır. Bununla birlikte, gerçek anlamda kontrol 

edilebilir tek faktör ise makinenin elverişliliğidir. Bu nedenle, makine elverişlilik 

yönetimi, proje yöneticileri tarafından geliştirilmiş ayrıntılı bakım programına 

dayanarak sıkı bir şekilde takip edilmelidir.  
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Bununla birlikte ülke genelinde iş makinelerine yapılan yatırım çok büyüktür. Bu 

yatırımlardan iyi bir getiri elde edebilmek için makinelerin, ekipmanın ve yedek 

parçaların dikkatli bir şekilde envanter kayıtlarının tutulması gerekmektedir. İş
makinesi bağlamında envanter gerekli durumlarda kullanılmak üzere hazır 

bulunmalarına sağlamak üzere mevcut kaynakların doğru bir listesi manasına 

gelmektedir. Problem yalnızca makinelerin, yedek parçalarının ve ilişkili tüketim 

malzemelerinin stoku ile alakalı değildir; problem aynı zamanda birkaç projeyi eş
zamanlı yürütmek için gerekli olan dalgalı üretim ve kapasite ile de bağlantılıdır.  

Ekipmanın finansal yönden denetlemek; İş makineleri bir yüklenici için en büyük 

tekli uzun vadeli sermaye yatırımlarından birisini oluşturabilir. İnşaatın türü ne 

olursa olsun başarılı inşaat yönetiminin hedefi projeleri bütçe dâhilinde mümkün 

olan en düşük maliyete plan ve teknik özellikler içerisinde tamamlamaktır. Söz 

konusu hedefin elde edilmesinde kritik bir öğe iş makinelerinin etkin yönetimi ve 

uygulanmasıdır. [4] Sözleşmenin gerçekleşmesi esnasında ekipman maliyetleri çok 

doğru bir şekilde hesaplanmalıdır. Toplam ekipman maliyeti iki ayrı bileşen içerir: sahip 

olma maliyeti ve işletme maliyeti. Bir kereye mahsus kuruluş sermayesi harcaması 

olarak makinenin satın alınması hariç olmak üzere, sahip olma maliyetleri ekipmanın 

çalışır vaziyette veya boşta olup olmadığı önemli olmaksızın her yıl tahakkuk eden sabit 

maliyetlerdir. İşletme maliyetleri ise sadece ekipman kullanıldığında tahakkuk eden 

maliyetlerdir. Her bir maliyet kendine has özelliklere sahiptir ve farklı yöntemler 

kullanılarak hesaplanır. 

Yükleniciler ekipmanın gerçek sahip olma maliyetini bilmeden, işlemeyen ekipman 

maliyetinin şirketin toplam kar görünümüne etkisini göz ardı eden hatalı 

muhasebecilik uygulamalarından ötürü kâğıt üzerindeki gerekçelere dayalı karlardan 

daha yüksek karlar rapor edebilirler. Bunun ardından, yılsonunda gerçek kar marjına 

etki eden tahakkuk etmiş işlemeyen ekipman maliyetlerini hesaba katmamış
olduklarını görürler. Bu durum özellikle az sayıda proje gerçekleştirilmesinden ötürü 

yüklenicilerin yıllık iş hacimlerinin normalden düşük olduğu gerileyen bir piyasada 

tehlikelidir. Ayrıca bu, henüz gerçek ekipman maliyetlerinin tahmin edilmesi için 

olgun bir veri tabanı geliştirmemiş olan büyümekte olan şirketlerde de olur [3].    

Ekipmanın kullanım ve elden çıkarma süreci daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak 

ele alınacaktır.  
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2.2 Yapı Üretiminde Ekipman Yönetimi Süreçleri 

İnşaatın türü ne olursa olsun başarılı inşaat yönetiminin hedefi projeleri bütçe 

dahilinde mümkün olan en düşük maliyete plan ve teknik özellikler içerisinde 

tamamlamaktır. Söz konusu hedefin elde edilmesinde kritik bir öğe iş makinelerinin 

etkin yönetimi ve uygulanmasıdır. 

Ekipman yönetim süreci projeye en uygun iş makinesi parçasının belirlenmesiyle 

başlar ekipmanın elden çıkarılması sürecine kadar devam eder. (Şekil 2.1) 

                           Marka, çeşit
   

                                    Maliyet 

                                            Satın alma/leasing/kiralama 
                                                                          
                                                                   İşletme 
                                                                    
                                                                            Bakım       
                                                                             
 Gereksinim                                                                Envanter          
                                                                                                             Verimlilik 
                                                                                                               Kayıtları 
                                                                                                                                            
                                                                                                                               
                                                                                                                           Hurda 
                                                                                                                           Değeri 

                                                                                                                                 Çıkarma 

                         
                  
                 Ekipman İnşaat Planlama Ekipman Proje                       Ekipman  
                 Yöneticisi     Grubu          Yöneticisi Yöneticisi               Yöneticisi 

Şekil 2.1 : Ekipman yönetimi süreçleri. 

  

Edinilmesi 

Kullanım 

Elden 
Çıkarma 
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2.2.1 Ekipman elde etme süreci 

Ağır iş makineleri ticari imalatı başladığında, yeni bir ekipman edinmenin ilk yolu 

direkt satın alımdı. Günümüzde çeşitli ekipman ve makine imalatçıların dünya 

çapında yaygınlaşması yalnızca ekipman satın alınımında değil aynı zamanda 

finansman, kullanım koşulları ve ödeme metodu ile ilgili de birçok alternatifi 

doğurmuştur ve yüklenici firmalara çok çeşitli kolaylıkları beraberinde getirmiştir. 
Elde etme süreci günümüzde birçok finansman seçeneklerini ve bankalarının, finans 

şirketlerinin, kiralama ajanslarının ve imalatçıların sunduğu senaryoları 

kapsamaktadır.  

Ağır iş makinesi edinme veya finansman için karar verirken göz önünde 

bulundurulacak çok sayıda seçenek vardır. Ekipman edinilmesi kararında göz önünde 

bulundurulan ilk husus, ekipman kullanıcısının maruz kalacağı risk miktarıdır. Bu 

riskin değerlendirmesi ekipman elde edinilmesini önemli bir yönetimsel konu haline 

getirmektedir. Finansal faktörlerin yanı sıra, ekipmanın ne kadar kullanılacağı da 

yatırım getirisi açısından önemli bir husustur. Bunun yanı sıra gelecekteki iş hacmi, 

üretim ihtiyaçları, projeye ait gereksinimler veya müşteri gereksinimleri, uzun vadeli 

şirket hedefleri, satın alım/edinilmesi süresi ve ekipman kullanılabilirliği bir ekipman 

veya ekipman filosuna yönelik kullanım stratejisi geliştirirken mutlaka göz önünde 

bulundurulmalıdır [3].    

Günümüz piyasasında ekipman elde edinilmesinin finanse edilmesi için kullanılan 

dört temel metot vardır: Geleneksel finansmanla satın alma, finansal kiralama (lease) 

sözleşmesi, gerçek kiralama (tax lease / true lease) sözleşmesi ve satın almaya yönelik 

kiralama (sahip olmak için kiralama) sözleşmesi. Tüm bu metotların senaryolarını 

karşılaştırmak için firmaya özel birçok değişken göz önünde bulundurularak bir 

analiz yapılmalıdır. Bu analizi yapabilmek için, şirket faaliyet yönergeleri veya 

istenilen finansal hedeflerle ilişkili belli varsayımlarda veya öngörülerde bulunulması 

gerekecektir. Bu analiz tipik olarak aşağıdakileri kapsamakla birlikte, sadece bunlarla 

da sınırlı değildir [3].    

• İşletme sermayesi kısıtlamaları – gerçek ve istenilen

• İstenilen vergi karları – gerçek ve istenilen  

• Bilanço hedefleri veya mali hedefler – gerçek ve istenilen 
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• Nakit akışı gereksinimleri – gerçek ve istenilen 

• Ekipman eskimesi ve nihai değiştirme stratejisi  

• Ekipman kullanımı – gerçek ve istenilen 

• Fırsat maliyeti 

• Yatırım stratejisi hedefler 

2.2.1.1 Doğrudan nakit olarak satın alma 

Vergi ve göz önünde bulundurulması gereken diğer hususları bir kenara bırakarak 

işletme sermayesinden temin edilen fonlarla doğrudan nakit olarak satın almak,  

fonlar mevcut olduğunda ihtiyaç duyulan ekipmanın edinilmesi için en düşük 

maliyetli metottur. Servis bedelleri, toplam kredi maliyetleri ve faiz giderleri alıcı için 

ortadan kalkmış olur. Ekipmana hemen sahip olunur ve ekipman maliyeti, müşteri 

tarafından kullanılan amortisman usulüne tabi olarak bilançoda gösterilir.  Doğrudan 

satın alım likit varlığı (nakit) sabit kıymete dönüştürür (ekipman) [3].    

2.2.1.2 Geleneksel finansman satın alım 

Geleneksel satın alım finansmanı yükleniciye, alacak hesapların teminatı altındaki 

kredi düzenlemeleri yoluyla satın alımı gerçekleştirmek için gerekli olan sermayeyi 

ve bunun yanı sıra ekipmandan öz sermaye elde etme ve krediyi teminat altına almak 

için ekipmanı kullanma imkânı sağlamaktadır. Taksitli satış sözleşmeleri 

yüklenicinin ekipmanı satın almasını ve zaman içinde bunun masrafını karşılamasını 

sağlamaktadır. Taksitli krediler ise başlıca nakit akışı avantajları ve doğrudan satın 

alımdan daha düşük ödemeler olmak üzere diğer finansman araçlarının sunduğu aynı 

genel avantajların birçoğunu sunmaktadır.   

Ekipman edinilmesi ile ilgili satın alma seçeneği, eğer ekipman faydalı kullanım 

ömrü boyunca yüksek kullanım oranına sahip ise genel anlamda ekonomik açıdan 

daha çekici olur. Bu husus oldukça önemlidir; çünkü makinenin maliyetini 

karşılayacak kadar kullanılamaması en büyük risktir ve satın alma konusunun 

dezavantajıdır. Eğer makinenin çalışma kapasitesi sınırlı ise, makinenin yapabileceği 

iş faaliyetleri türleri de sınırlıdır. Bunun illaki bir dezavantaj olması gerekmez, fakat 

yine de bir kısıtlamadır. Birçok inşaat faaliyeti ihtiyaç fazlasıdır ve birbirine 

benzerdir; bu nedenle aynı makine kullanılabilir. Sahip olmanın diğer yükümlülükleri 
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lisansları, uygun kaydı, tüm ilgili dokümantasyon, sigorta, bakım, taşıma, saklama ve 

kalifiye operatörlerin tedarik edilmesini kapsar. Bu ekipman sahibi olmayla ilişkili 

gereksinimlerin hepsi yönetilmeli, izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Ekipman 

yönetim maliyetleri idaresi ekipman kullanım ücreti içine dâhil edilmelidir. 

Cudworth’a göre, aşağıda belirtilmiş özellikler satın almayı daha çekici bir alternatif 

haline getirebilir [5]: 

1. Kullanım ve sahip olma: Mal sahibi ekipmanın kullanımı konularında mutlak 

kontrole sahiptir. 

2. Esneklik: Mal sahibi olmak kullanıcıya hizmet verme, bakım ve ekipmanı 

sigortalama ile ilgili olarak tam bir esneklik sağlamaktadır. 

3. Ücret: Malı nakitle satın alan bir alıcı genellikle anlaşmada daha güçlü bir 

finansal pozisyona sahip olmasından ötürü daha iyi indirimler alabilir. 

4. Vergi karları: Mal sahibi ekipmanın sahibi olunması ile ilişkilendirilen 

amortisman ve faiz vergisi karlarından faydalanabilir.  

5. Sahip olma konumu: Mal sahibi olunması daha iyi dikkat ve bakım sonucunu 

doğurabilir. 

2.2.1.3 Leasing 

Son birkaç yıl içinde, iş makinelerini finanse etmek için leasing e doğru artan bir 

eğilim olmaktadır. Genellikle, bir leasing programı kapsamındaki bir ekipman için 

finansal onay almak geleneksel satın alma finansmanından daha kolaydır.  En basit 

haliyle, bir ekipman leasing i bir kira sözleşmesidir. Kira süresi boyunca ekipman için 

kira bedeli ödenir. Doğru bir leasing de, leasing ödemeleri kiracının bir masrafı olarak 

görülür. Kiralayan kişi ekipmanın sahibi olmaz ve kiralayan kişinin mali tablolarında 

bir varlık olarak gösterilmez. Leasing kararının verilmesini etkileyen en önemli 

etken, iş makinesinin gerekli olacağı sürenin uzunluğudur.  

Fetrdige ve MacManamy’ye göre, kiralayan için birçok faktör leasing i çekici bir 

finansman çözümü haline getirmektedir. Bunlardan bazıları şu şekilde belirtilebilir [6]: 

1. Nakit akışı artırışı: Kredi ile karşılaştırıldığında, bir leasing tipik olarak özellikle 

kullanımın ilk yıllarında olmak üzere kiralayana daha olumlu bir nakit akışı imkanı 

sunar. 
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2. Sabit ücretli kira ödemeleri: Kiralayan gelecekte yapılacak ödemelerin tam 

miktarını bilebilir ve fon maliyetlerindeki mevcut dalgalanma risklerinden kendini 

koruyabilir. Kiralayan, bu miktar bilgisine sahip olarak gelecekteki finansman 

ekipman maliyetlerini ve nakit ihtiyaçlarını daha doğru bir şekilde tahmin edebilir. 

3. Ekipmanın daha hızlı amortismanı:  Kiralayan devam eden bir leasing kapsamında 

vergiden düşülebilir kiralamalar yoluyla amortisman ve vergi sonrası nakit akışı 
yoluyla yapılandan daha hızlı bir şekilde ekipman maliyeti itfa edebilir. 

4.  Enflasyona karşı korunma. Gelecekteki leasing ödemeleri, enflasyona ayarlamış
para biriminden ödenir. Kiraya veren (banka), enflasyonun etkisini en aza indirmek 

ve bu korumayı kiralayana uzun vadeli kira ödemeleri şeklinde yansıtmak için uzun 

vadeli borç alabilir. 

5. Tutulan sermayeden elde edilen karlar. Bir leasing, kiralayanın başka bir işinde 

kullanılabilecek sermayesini elinde tutmasına imkan verir. 

Leasing, ekipmanın uzun vadeli kullanımı ve nihai satın alımı şeklinde edinilmesi için 

idealdir. Dezavantajlar sınırlıdır. Birçok türde leasing sözleşmesi vardır ve şartlar 

piyasa ve kiraya verene göre farklılık gösterebilir [3].   

2.2.1.4 Kısa süreli kiralama  

CIT’in 2006 İnşaat Sanayi Tahmininde, geçmişte olduğu gibi katılımcılar 

kiralamanın birincil sebebi olarak ekipmanın sınırlı gereksinimini dile getirmiştir [3].  

Gerçek ekipman kiralamanın en belirgin dezavantajı sermaye edinilmesi konusunda 

herhangi bir seçeneğin olmamasıdır. Ekipman kiralamanın bilanço üzerinde herhangi 

bir etkisi yoktur. Fakat, cepten harcanan nakit üzerinde etkisi vardır. Kira ödemeleri 

faaliyet gideri olarak şirketin karlarını düşürür ve ekipmana sahip olunmadığından 

ötürü amortisman üzerinde de bir etkisi yoktur. Satıcı ekipman kira programları 

finansal kiralama programları tarafından sunulan avantaj ve faydaların birçoğunu 

sunmaktadır. Kira için sözleşme süresi, bir gün veya hafta kadar kısa olarak veya bir 

ay veya yıl kadar uzun sözleşme süreleri ile tam bir esneklik sunmaktadır. 

Saat bazında, kiralama tipik olarak üç edinme çözümünden en pahalı olanıdır. Ancak 

düzenli olarak yapılmayan iş faaliyetleri için ideal bir seçenektir; çünkü ara sıra 

kullanılan ekipman için boşta bekleme süresini en aza indirir. Ekipmanın kısa bir 

süre boyunca kullanılacağı durumlarda kiralama en iyi çözümdür. Amerika Kiralama 
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Birliği [url1] ekipman kiralamayla ilişkili olarak aşağıdaki avantajları ortaya 

koymaktadır: 

1. İş için minimum ekipman: İş makinesine sahip olmak, özellikle ekipmanın boşta 

beklediği ve kullanılmadığı zamanlarda daha pahalı bir hale gelir.  Kiralama ile boşta 

bekleme zamanı en aza indirilir. 

2. İş için doğru ekipman: Ekipmana sahip olunması belirli bir iş için ekipmanın 

yanlış boyut ve türünün kullanımıyla verimsizliği teşvik eder. Kiralama, bu gizli 

maliyeti en aza indirebilir. 

3. Bozulmalar. Kiralama hizmeti, herhangi bir bozulma olduğu zaman tipik olarak 

ekipmanı başkasıyla değiştirecektir, böylelikle de tamirlerden kaynaklanan aksama 

süresini en aza indirir. 

4. Bakım. Her günü için tam bakım servis kapsamındadır. Kullanıcın herhangi bir 

tamir yerine, yedek parça tedarikine, tamirciye veya bakım kayıtlarına ihtiyacı 

olmayacaktır. 

5. Maliyet kontrolü. Kiralanmış ekipmanla maliyetin izlenmesi ve kontrol edilmesi 

daha kolaydır. Sahip olunan bir ekipmanın gerçek maliyetinin belirlenmesi çoğuz kez 

zordur. 

6. Stok kontrolü. Ekipman kiralandığında yüklenicilerin daha az stok kaybı olur. 

Herhangi bir kiralanmış üründe faturalamanın sürekli mevcut olması, ilgili ürün için 

bir izlenebilirlik sağlar. 

7. Vergiler ve lisanslar. Şahsi mülkiyet vergileri ve lisans masrafları kiralanmış
ekipmanda ortadan kalkar.  

8. Sermayenin korunması. Kiralayanın sermayesi diğer kullanım ve yatırımlar için 

kullanılabilir. 

9. Maliyet tahmini ve teklif hazırlığı.  Kiralama tahmin doğruluğunu artırabilir; çünkü 

tüm tamir ve aksama süresi maliyetleri daha fazla tahmin edilebilir hale gelir. 

10.  Kısa süreli işler. Kısa süreli ve uzmanlık işleri için en ekonomik çözüm 

kiralamadır. 

11. Ekipman testi. Ekipmanı satın almaya gerek kalmadan iş alanında kullanabilme 

imkanı sağlar ve ekipmanın kapasitesinin ve iş için uygunluğunun daha iyi 
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anlaşılmasına yol açar. 

Kiralamanın en büyük dezavantajı, işi gerçekleştirmek için daha yüksek birim maliyete 

neden olmasıdır. Tipik olarak, saatlik kiralama ücreti finansal kiralama veya ekipmana 

sahip olma ücretinden daha yüksektir. Daha yüksek birim maliyet tipik olarak kendi 

ekipmanına sahip birine göre daha az rekabetçi durumda olmaya neden olacaktır.  

2.2.1.5 Sahip olmaya yönelik kiralama  

Sahip olmak için kiralama metodu, yüksek ekipman kullanımı olan bir ile iki yıllık 

projeler için kullanıcının projenin tamamlanmasından sonra ekipman ihtiyacı olup 

olmayacağı konusunda tereddüdü olduğu durumlarda iyi bir yaklaşımdır.  Sahip 

olmak için kiralama seçeneği doğrudan satın almaya birkaç sebepten dolayı iyi bir 

alternatif olabilir. Sahip olmak için kiralama, yükleniciye kira ödemelerinden 

ekipmanın satın alma fiyatına doğru bir peşin ödeme geliştirme fırsatı vermektedir. Bu 

ise ekipmanın kendini satın almaya doğru nakit üretmeye başlamasını sağlar. Bu, 

yükleniciye ekipmanın nasıl işlediğini görmesi için bir deneme süresi ve gelecekteki 

işleri için ekipmanın gereksinimini doğrulama şansı verir [3]. 

2.2.1.6 Ekipman edinilmesi türlerinin karşılaştırması 

Aşağıdaki karşılaştırma iş makinesi satıcılardan birinin finansal temsilcisi ile yapılan 

görüşmeye dayanmaktadır. Kullanıcının edinmeye karar vermeden önce tüm işi ve 

şirket mülahazalarını değerlendirdiği varsayılmaktadır. Tipik olarak, potansiyel 

kullanıcı finansal bir temsilci ile görüşmeden önce bir satıcı ile görüşecektir. 

Kullanıcının ihtiyaçlarını belirlemek ve bunu en iyi edinme seçeneğine uyarlamak 

finansal temsilcinin işidir [3]. 
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Çizelge 2.1 : Ekipman edinilmesi türlerinin karşılaştırılması[3]. 

Müşteri Kriterleri Nakit  Satın 
alım 

Geleneksel 
Satın alım 

Leasing Kiralama

Mülkiyet istekleri x x
İsteğe bağlı sahip olma x
Kullan ve geri iade et x
Bilanço dışı muhasebe x x
% 100 Finansman x x
Takas değeri x x
Ödemelerin % 100 gideri x x
Vergi indirimi ihtiyacı x x
Daha düşük toplam maliyet x
Daha düşük aylık ödeme 
(kullanım) 

  
x

Belirsiz gelecekteki bir işte 
kullanım 

  
x x

Borçtan kaçınma x x
Ekipmanı deneme x x
Nakit akımını artırma x
Ekipman değiştirme planı x x x
Ekipman elden çıkarma 
kaygılarını en aza indirme 

  
x x

Edinme ve finans alternatifleri çalışması bir ekipman ihtiyacının belirlenmesinden sonraki 

bir faaliyettir. Değerlendirme, inşaat firmasının finansal planlamasındaki kilit bileşendir. 

2.2.2 Ekipmana sahip olma süreci 

Bu bölümün odaklandığı konu, yapı ekipmanının sahip olma ve işletme maliyetinin 

tahmin edilmesidir. İnşaat endüstrisindeki firmalar için ekipmanın sahip olma ve 

işletme maliyeti, karlı bir biçimde iş yapmanın temel unsurudur. Ekipman maliyetinin 

doğru biçimde tahmin edilememesi birçok yükleniciyi sıkıntıya sokmuştur. 

Yükleniciler ekipmanın gerçek sahip olma maliyetini bilmeden, işlemeyen ekipman 

maliyetinin şirketin toplam kar görünümüne etkisini göz ardı eden hatalı 

muhasebecilik uygulamalarından ötürü kâğıt üzerindeki gerekçelere dayalı karlardan 

daha yüksek karlar rapor edebilirler. Bunun ardından, yılsonunda gerçek kar marjına 

etki eden tahakkuk etmiş işlemeyen ekipman maliyetlerini hesaba katmamış
olduklarını görürler. Bu durum özellikle az sayıda proje gerçekleştirilmesinden ötürü 

firmaların yıllık iş hacimlerinin normalden düşük olduğu gerileyen bir piyasada 

tehlikelidir. Ayrıca bu, henüz gerçek ekipman maliyetlerinin tahmin edilmesi için 

olgun bir veri tabanı geliştirmemiş olan büyümekte olan şirketlerde de olur.        

Toplam ekipman maliyeti iki ayrı bileşen içerir: sahip olma maliyeti ve işletme maliyeti. 

Bir kereye mahsus kuruluş sermayesi harcaması olarak makinenin satın alınması hariç 

olmak üzere, sahip olma maliyetleri ekipmanın çalışır vaziyette veya boşta olup olmadığı 

önemli olmaksızın her yıl tahakkuk eden sabit maliyetlerdir. İşletme maliyetleri ise 
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sadece ekipman kullanıldığında tahakkuk eden maliyetlerdir. Her bir maliyet kendine 

has özelliklere sahiptir ve farklı yöntemler kullanılarak hesaplanır. Bu yöntemlerden 

hiçbiri belli herhangi bir durum seti için ekipmanın gerçek sahip olma ve işletme 

maliyetlerini vermeyecektir. Bunun nedeni, inşaat işinin belirsiz niteliğinden ötürü 

hesaplamaya çok sayıda değişkenin dahil olmasıdır [3]. 

2.2.2.1  Sahip olma maliyeti 

Sahip olma maliyetleri sabit maliyetlerdir. Neredeyse bu maliyetlerin tümü yıllık 

niteliğindedir ve aşağıdakileri içerir:     

• Başlangıç (kuruluş sermayesi ) giderleri  

• Yıpranma  

• Yatırım (veya faiz) maliyeti 

• Sigorta maliyeti 

• Vergiler 

• Depolama maliyeti 

Başlangıç (Kuruluş Sermayesi ) Giderleri; Başlangıç maliyeti ortalama olarak 

ekipmanın yararlı ömrü sırasında yapılan yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 

%25’ini oluşturur [7]. Bu maliyet firmanın deposuna veya şantiyeye ekipman 

alınması ve ekipmanın çalışmaya hazır hale getirilmesi sonucu meydana gelir. Pek 

çok sahip olma ve işletme maliyeti temel olarak başlangıç maliyeti kullanılarak 

hesaplanır ve normal olarak bu maliyet doğru biçimde hesaplanabilir. Başlangıç 

maliyeti aşağıdaki kalemlerden oluşur:   

• Fabrika Fiyatı + ekstra ekipman + satış vergisi 

• Nakliye maliyeti 

• Montaj ve kurma maliyeti 

Amortisman; Amortisman, yaşlanma, aşınma, bozulma ve demode olma gibi 

nedenlerden ötürü ekipmanın bir bölümünün piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. 

Yıpranma aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanabilir: 

• Makinenin yıpranması ve eskimesi sonucu meydana gelen fiziksel bozulma.    

• Zamanın akışıyla meydana gelen ekonomik gerileme veya demode olma 
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Amortisman değerinin hesaplanmasında bazı faktörler net biçimde belirgin iken, diğer 

faktörlerin tahmin edilmesi gerekir. Genel olarak, varlık maliyetlerinin aşağıdakileri 

kapsadığı bilinmektedir:      

Başlangıç maliyeti: ekipmanın edinilmesi için gereken tutar 

Yararlı ömrü: ekipmanın kullanışlılık değerine sahip olması beklenen yıl sayısı 

Hurda değeri: hizmet ömrünü tamamladığında varlığın beklenen satış değeri 

Ancak varlığın hizmet ömrünün gerçek uzunluğu ve varlık elden çıkarıldığında tahakkuk 

edecek olan hurda değerinin kesin tutarı konusunda her zaman belirsizlik vardır. Bu 

nedenle herhangi bir amortisman değeri hesaplamasında bu değerlerin tahmin edilmesi 

gerekir.   

Birçok amortisman yöntemi arasında doğrusal yöntem, çift-azalan denge yöntemi ve yıl 

sayıları toplamı yöntemi, yapı ekipmanı endüstrisinde kullanımı en yaygın olanlardır.  

Yatırım (veya faiz) Maliyeti; Yatırım (veya faiz) maliyeti, bir makineye yapılan 

sermaye yatırımının yıllık maliyetini (bir saatlik maliyete çevrilmiş) ifade eder. Borç 

olarak alınan ödeneklerin bir ekipman alımında kullanılması halinde, ekipman maliyeti 

basit olarak bu ödenekler için ücretlendirilmiş olan faizlerdir. Ancak ekipman şirketin 

varlıkları ile satın alınmışsa, şirket yatırımının gelir oranına eşit bir faiz 

ücretlendirilmelidir. Bu nedenle yatırım maliyeti, ekipmanın değeriyle çarpılan faiz 

oranın sonucu olarak hesaplanır. Bu değer daha sonra çalışma saati başına olan 

maliyete çevrilir. 

Sigorta, Vergi ve Depolama Maliyetleri; Sigorta maliyeti yangın, hırsızlık, kaza ve 

ekipman için olan sorumluluk sigortasından dolayı maruz kalınan maliyeti ifade eder. 

Vergi maliyeti ekipman için olan varlık vergisini ve lisansların maliyetini ifade eder. 

Depolama maliyeti ise ekipmanın depolama alanı için olan kira ve bakım bedellerini, 

bekçilerin ve ekipmanın deponun içine dışına götürülmesi işine dahil olan çalışanların 

ücretlerini ve dolaysız genel giderleri kapsar.  

Ekipmanın her bir kalemi için sigorta ve vergi maliyeti yıllık olarak bilinebilir. Bu 

durumda, bu kalemler için olan saat başı maliyeti elde etmek için bu maliyet basit olarak 

yıl boyunca çalışma saatlerine bölünür. Daha sonra bu maliyetlerinin her bir kaleme eşit 
olarak dağıtılması gerekir.  
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2.2.2.2  Yapı ekipmanının işletme maliyeti 

Önemli bir maliyet kategorisini temsil eden ve gözden kaçırılmaması gereken 

yapı ekipmanının işletim maliyetleri, bir ekipmanın işletimi ile ilgili 

maliyetlerdir. Bu maliyetler sadece ekipman gerçekten kullanıldığında tahakkuk 

eder. Ayrıca ekipmanın işletme maliyetleri “değişken” maliyetler olarak da 

adlandırılır. Çünkü bunlar çalışma saati sayısı, kullanılan ekipman türü, işlemin 

yapıldığı yer ve çalışma şartları gibi bir takım faktörlere bağlıdır. İşletme 

maliyetleri kullanılan ekipmanın miktarı ve iş-işletme şartları ile değişiklik 

gösterir. İnşaat ekipmanı işletme maliyetinin tahmin edilmesi için en iyi 

prensip, benzer ekipmanın benzer şartlar altındaki kullanımlarından alınan 

geçmiş verilerin kullanılmasıdır.  

Bakım ve Onarım Maliyeti; Bakım ve onarım maliyeti genellikle yapı ekipmanı 

için en büyük işletme harcamasını teşkil eder. İnşaat işleri ekipmanı önemli 

derecede yıpranma ve aşınmaya maruz bırakabilir. Fakat yıpranma miktarı, 

kullanılan ekipmanın farklı kalemleri arasında ve farklı iş şartları arasında 

büyük ölçüde değişiklik gösterir. Genel olarak ekipman yaşlandıkça bakım ve 

onarım maliyetleri yükselir.

Ekipman sahipleri periyodik yıpranma ölçümünü, şartlar gerektirdiğinde 

önerilen servis ve günlük temizliğe zamanın da olmak üzere özen gösterilmesini 

de içeren iyi bir bakımın ekipmanın ömrünü uzatabileceğini ve gerçekten de 

olumsuz şartların etkilerini asgariye indirerek işletme maliyetini azaltacağını 

bilmelidirler. 

Lastik Maliyeti; Tekerlek maliyeti, tekerlek tamiri ve değişimi masrafını ifade eder. 

Lastik tekerleklerin tahmini ömrü genellikle ekipmanın kullanım süresinden çok daha 

kısa olduğundan, tekerleklerin yıpranma oranı, aracın diğer kalan bölümü için olan 

yıpranma oranından oldukça farklı olacaktır. Tekerleklerin tamir ve bakım maliyeti, 

yıpranmalarının bir yüzdesi olarak da aracın bakım ve onarımı ile ilgili yüzdeden farklı 

olacaktır. Tekerlek ömrünün tahmin edilmesinde en iyi bilgi kaynağı, benzer çalışma 

şartları altında elde edilen geçmişe ait verilerdir. 

Sarf Malzemeleri Maliyetleri; Sarf malzemeleri, bir ekipmanın işletilmesi için gerekli 

olan ve kullanımı sırasında zaman geçtikçe tükenen malzemelerdir. Bu malzeme grubu 

yakıtlar, yağlayıcı maddeler ve diğer petrol ürünleri de dahil olmakla birlikte sadece 
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bunlarla sınırlı olmayan maddeleri kapsar. Ayrıca ekipmanın işletilmesi sırasında 

kullanılan filtreler, hortumlar, süzgeçler, diğer küçük parçalar ve maddeler de bu 

kapsamda yer alırlar. 

Mobilizasyon Ve Demobilizasyon Maliyeti; Mobilizasyon ve Demobilizasyon maliyeti, 

ekipmanın bir çalışma sahasından diğerine götürülmesinin maliyetidir. Sonraki iş için 

olan ödemenin ilk iş ile yapılacağı düşünüldüğünden bu maliyet sıklıkla gözden kaçırılır. 

Bu hesaplamalar her ne olursa olsun, ekipman mobilizasyonu ve demobilizasyonu 

maliyeti büyük olabilir ve önemli miktarda ekipmanın kullanıldığı herhangi bir işte her 

zaman önemli kalemleri teşkil eder. Bu maliyetler nakliye ücretlerini (ilk satın alma 

dışında), boşaltma maliyetini, montaj ve kurulum maliyetini (gerekliyse), otoyol 

izinlerini, vergileri ve özel nakliye masraflarını (uzak veya acil nakliyeler) içerir.

Ekipman Operatörünün Maliyeti; Operatör ücretleri genellikle ayrı bir kalem olarak ve 

hesaplanan diğer işletme maliyetlerine eklenir. Saatlik ücreti ifade eden rakam halinde 

olmak üzere fazla mesai ücretlerini, prim ödemelerini, işçi tazminat sigortasını, sosyal 

sigorta vergilerini, ikramiyeleri ve ücret dışı yardımları içerir. 

Özel Kalemler Maliyeti; Dozer, greyder ve kazıyıcı bıçakları ve kenar uçları gibi çok 

yıpranan parçaların değiştirilme maliyeti ve bunların yanı sıra yırtıcı uçlar ve gövde 

koruyucuları, işletme maliyetinin ayrı bir kalemi olarak hesaplanmalıdır. Her zaman 

olduğu gibi saat başı maliyetin elde edilmesi için birim maliyet tahmini hizmet ömrüne 

bölünür [3].  

2.2.3 Ekipmanın işletme süreci 

Makinenin verimliliğini etkileyen pek çok faktör vardır. Hava, operatör etkinliği ve 

çalışma alanı koşullarının yarattığı etkiler söz konusudur ve bu etkiler çoğunlukla 

proje sorumlusunun kontrolü dışındadır. Bununla birlikte, gerçek anlamda kontrol 

edilebilir tek faktör ise makinenin elverişliliğidir. Bu nedenle, ekipman işletiminin 

öncelikli amacı olan makine elverişlilik yönetimi, proje yöneticileri tarafından 

geliştirilmiş ayrıntılı bakım programına dayanarak sıkı bir şekilde takip edilmelidir. 

Ekipman bakım programının özgül detayları, filonun boyutu, proje tipi, konum, iklim 

koşulları ve diğer faktörler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır ve her program uygulandığı 

proje için özelleştirilmelidir.  Bununla birlikte, uygulanan bakım programının uygun 

olmaması, ekipmanın erkenden bozulmasına, aşırı maliyetlere ve ekipman tamir 

edilmeyi beklerken, çalışanların boş kalıp çalışmamasına yol açar. Bundan başka, 
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onarımlar için kullanılan toplam işletme maliyetlerinin oranı %25’tir veya daha 

fazlasıdır [8]. Sonuç olarak, bakım yönetiminin kalitesi, gerçek inşaat ekipman 

mülkiyet maliyetlerini etkileyen önemli bir faktördür. Ayrıntılı bir bakım 

programının uygulanması, istikrarlı bir biçimde ekipmanın, öngörülen işletme 

maliyetini düşürebilir.  

İnşaat ekipman bakımı programları genel olarak üç temel bileşenden oluşmaktadır: 

Koruyucu/önleyici bakım, rutin bakım ve temel onarımlardır. Eğer ilk iki program 

etkili bir şekilde uygulanır ve başarılırsa, temel onarım programı en aza indirilmiş
olur ve hatta daha da önemlisi, temel onarımlar ara sıra ve projeyi en çok tehlikeye 

attıkları zamanlarda yapılmasına karşın ilk iki program, ekipman sahibinin kontrolü 

altında planlandığı gibi yapılacaktır.  Dolayısıyla, etkin inşaat ekipman yönetimini 

anlamak için, etkin inşaat ekipmanı bakımının da anlaşılması gerekmektedir.  

2.2.3.1   Bakım programı çeşitleri   

İki ekipman bakım program türü göz önünde bulundurulmaktadır: planlanmamış
bakım ve planlanmış veya koruyucu bakım.  

Planlanmamış bakım, çalışma saatlerinde bozulan inşaat ekipmanını, tekrar çalışma 

şartlarına kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu tür bir bakımın amacı, makine 

bozulduktan sonra arıza süresini en aza indirmektir. Bu türdeki bir bakım tahmin 

edilemez. Sonuç itibarıyla, rasyonel bir planlanmamış bakım programı yürütmek 

zordur. Ekipman yöneticisi, teknisyenler iş sahasına ulaşıncaya dek boş kalan 

personelin maliyetine karşılık, işbaşında, onarılmayı bekleyen bir ekipmanı bekleyen 

teknisyenlerin maliyetini mübadele etmelidir.  Bu bakım türü, çoğunlukla reaktif 

bakım olarak adlandırılmaktadır, çünkü proje müdürü, planlanmamış bakım 

gereksinimlerine karşılık vererek makineyi tamir edecek ve bir an önce çalışmasını 

sağlayacak araçları, onarım parçalarını getirme girişiminde bulunmalıdır.  

Öngörülemeyen ekipman arızalarına karşı alternatif önlem, iş sahasında sağlam bir 

koruyucu/önleyici bakım programı uygulayarak bu arızaları en aza indirmektir.  

Planlanmış veya Koruyucu bakımın temel amacı, ekipmanı kontrol etmek için 

düzenli bir zaman aralığı ayırmak ve küçük sorunları zamanında çözerek büyük 

sorunlar haline gelmesini engellemek suretiyle beklenmedik ekipman arızalarını en 

aza indirmektir. Tipik biçimde, periyodik kontrolü, yağlamayı ve aşınmış parçaların, 

filtrelerin yağ ve diğer ekipman motor sıvılarının değiştirilmesini içerir. Söz konusu 
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bakımın amacı, aşınmayı azaltarak, ekipman arızalarını azaltarak ve ekipman 

kullanışlılığını azami düzeye çıkarmak suretiyle hem ekipmanın hem de personelin 

verimliliğini arttırarak makine parçalarının ömrünü uzatmaktır.  Koruyucu bakım, 

makine parçalarının geçmiş performansı temelinde bakım görevleri planlamaya 

çalışır dolayısıyla söz konusu parçalar arızalanmadan önce veya makine 

performansını olumsuz etkilemeye başlamadan önce değiştirilir. Koruyucu bakımın 

temel amacının planlanmamış bakım üzerine harcanan zaman ve para miktarını 

düşürmektir.   

2.2.3.2  Bakım programının tasarlanması  

Etkin bir bakım programının tasarlanmasında rol oynayan pek çok faktör vardır. Bu 

faktörler şunlardır:  

● Program amaç ve hedeflerinin açıkça tanımlanması  

● İyi bir iletişim sisteminin geliştirilmesi  

● Uygun bakım organizasyonunun sağlanması  

● Bakım prosedürlerinin kesin bir şekilde açığa kavuşturulmasının sağlanması   

● Bakım performansının tam kontrolünün gerçekleştirilmesi   

● Bakım sonuçlarının aktif değerlendirmesi   

● Güçlü üst yönetim desteği   

Kalitesiz bakım programı uygulamasının en yaygın nedeni, programı etkin bir 

şekilde tanımlayamamak ve hem birleşik bakım tesisiyle hem de alan 

teknisyenleriyle amaçları etkin bir şekilde müzakere edememektir.  Bu bölümde, bir 

bakım programının tasarlanmasına ilişkin altı temel faktör ele alınacaktır:   

1. Amaç ve hedeflerin tanımlanması 

2. Sorumluluk ve yetkinin belirlenmesi 

3. Alınacak önlemlerin saptanması 

4. Kontrol prosedürlerinin belirlenmesi  

5. Finansal kontrol prosedürlerinin belirlenmesi 

6. Geribildirim ve performans indekslerinin sağlanması 
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2.2.3.3  Amaç ve hedeflerin tanımlanması 

Bakım hedefleri iki grupta incelenebilir: öncelikli hedefler ve ikincil hedefler [1, 2]. 

Bakımın öncelikli hedefi, üretim hedeflerinin zamanında, bütçeye uygun ve iyi 

kalitede gerçekleşmesi bakımından teçhizatın güvenli ve etkin çalışma koşullarında 

muhafazasını temin ederek üretim teçhizatının onarımı ve tamirini sağlamaktır. 

Bakımın ikincil hedefi ise, bakımın, ekipmanın saatlik kira oranlarının dayandığı bir 

yıldaki planlanmış çalışma saatlerini düşürmediği durumlarda, onaylanmış bakım ve 

onarım çalışmalarını yürütmektir. Hedefler, amaçlanan bakım programının etkin bir 

şekilde yürütülebilmesini sağlamaya yardımcı olur. İyi planlanmış bir bakım 

programının temel hedefleri şunlardır [8]: 

● Gereksiz bakımı ortadan kaldırmak  

● Çalışma maliyetlerini düşürmek   

● Baştanbaşa bakım maliyetlerini düşürmek   

● Tamir parçaları envanterini azaltmak   

● Normal çalışma sürecindeki aksaklık nedeniyle meydana gelen üretim kaybının 

düşürülmesi   

● Üretkenliği arttırmak   

● İnşaat ekipmanının çalışma ömrünü uzatmak 

● Ekipmanın yarattığı karlılığı tümden arttırmak   

2.2.3.4  Sorumluluk ve yetkinin belirlenmesi   

Sorumluluk ve yetki belirleme yöntemi, bakım programının hedeflerine bağlıdır. 

Yapım şirketleri için mevcut olan dört temel organizasyon modeli; geleneksel 

organizasyon, fonksiyonel organizasyon, disipline dayalı organizasyon ve matris 

organizasyon’dur. Bakım bölümündeki personelin yetki ve sorumluluğu, özel inşaat 

firmasının veya kamu kurumunun baştanbaşa organizasyonu temelinde 

belirlenmektedir. Bununla birlikte, organizasyon yapısı, çalışma verimliliğini teşvik 

ederken, iletişim ve etkileşimi kolaylaştırmalıdır. Boyutu ise, projenin niteliğine ve 

şirketin büyüklüğüne bağlıdır.  

Küçük ölçekli bir inşaat firması veya kamu kuruluşunda, sahip olduğu ekipman 

filosu da küçük olduğundan, az sayıda teknisyenin tüm inşaat ekipmanından sorumlu 
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olması gerekir [9]. Şekil 2.2 küçük tipte bakım organizasyonunu göstermektedir. 

Rapp ve George [9], bu gurubu “fonksiyon-gruplandırılmış” bakım organizasyonu 

olarak adlandırmaktadırlar çünkü ekipman müdürü, kurum içerisinde çeşitli işlerde 

kullanılan tüm ekipmana, bakım hizmetini sağlar.  

Şekil 2.2 : “Fonksiyon-gruplandırılmış” bakım organizasyonu[9]. 

Orta ölçekli bir inşaat firmasında veya kamu kuruluşunda, giderek artan ekipman 

çeşitleri ve boyutları vardır [9]. Bu organizasyon içerisinde özgül üretim bölümlerini 

desteklemek için yeterli sayıda teknisyenin olması gerekmektedir. Bir üretim bölümü 

genel olarak, teknik uzmanlığı bölümde tahsis edilen işin türüne özgü teknik 

uzmanlığa sahip alan sorumlusu tarafından yönetilecektir. Bölümdeki ekipman 

benzer olacaktır dolayısıyla teknisyenler küçük şirketlerden daha uzman olacaklardır. 

Şekil 2.3’te orta ölçekli bir yüklenicinin veya kamu kurumunun bakım bölümünün 

bir örneği gösterilmiştir. Bu bakım organizasyonu, Rapp ve George [9] tarafından 

“ürün-gruplandırılmış” olarak kavramlaştırılmaktadır. 
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. 

Şekil 2.3 : “Ürün gruplandırılmış” bakım organizasyonu[9]. 

Son olarak, büyük bir inşaat firması veya kamu kuruluşu, zamanla verili herhangi bir 

yerde pek çok proje gerçekleştirecektir. Dolayısıyla, her proje, büyük ekipman filosu 

için belirlenmiş bir bakım grubuna ihtiyaç duyacaktır [9]. 

Şekil 2.4 :  “Matris-yapılı” bakım organizasyonu[9]. 

Ekipman sorumlusu, operasyonel gerekliliklerin matrisine dahil olacaktır; bu yüzden 

de bu tür bir organizasyon Rapp ve George tarafından “matris-yapılı bakım 

organizasyonu” olarak adlandırılmaktadır [9]. 
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Şekil 2.4, büyük ölçekli bir firma veya kamu kuruluşu için organizasyonel bakım 

yapısını gösterir. Bu organizasyon yapısının avantajı, mevcut proje tamamlanır 

tamamlanmaz diğer bir projeye geçilebilen kendi kendine yeten bir birim olmasıdır. 

Ayrıca, bu birimler, gerektiğinde, aynı bölgedeki çok sayıda projeyle ilgilenebilirler.  

2.2.3.5 Bakım raporlama sistemi  

Günümüzde gelişmiş uzman yazılım çeşitliliğiyle birlikte, pek çok büyük kuruluş, 
bakımı programlamak, parça envanterini yönetmek ve işletme maliyeti raporlarını 

hazırlamak için bilgisayar-tabanlı sistemler kullanmaktadır. Bununla birlikte, hala el 

ile raporlama sistemleri de kullanılmaktadır.  El ile raporlama sistemi aşağıdaki kâğıt 

kayıt formlarından oluşur:  

● Günlük çalışma ve maliyet kaydı: yakıt ve diğer sıvı tüketim, iş bilgileri ve 

aksaklık zamanı, operatör saatleri ve bu süre boyunca yapılan onarımlara ilişkin 

verilerin yanı sıra ayarlamalar, onarımlar ve diğer bakımlar gibi ekipman 

gereksinimleriyle ilgili raporlardan oluşan her iş gününün veya vardiyanın sonunda 

dosyalanan bir rapordur.  

● Servis kaydı: Bu kayıt, her ekipman parçasının bakım maliyetinin kapsamlı bir 

resmini verir. Servis kaydının, günlük planlanmış ve gerçek ekipman kullanımı ve 

günlük atıl ve aksaklık zamanına ilişkin bilgileri sağlayan elverişlilik kaydını da 

içeren üç temel bileşeni vardır.  Bakım programı ve yakıt giderleri bölümü, yakıt-

tüketim miktarının yanı sıra yaklaşmakta olan programlı bakıma ilişkin bilgiler 

sağlar. Motor kaydı, yağ, gres yağı ve filtre değiştirmelerine ilişkin bilgileri sağlar. 

Birikmiş onarım işleri kaydının yanı sıra yağ analizi programının da kayıtları 

güncellenir. Servis kaydı bilgileri operatörün günlük raporundan elde edilir ve 

maliyet özet devre raporlarının hazırlanmasında kullanılır.  

Bilgisayar tabanlı raporlama sistemleri yazılımdaki çeşitlilikleri bakımından 

ayrılırlar. Çoğu geniş kapsamlı yazılım sistemleri, programlama, envanter ve 

ekipman performansı ve maliyet izleme onarım iş emri, servis parça listeleri ve 

periyodik koruyucu bakım kontrol listeleri gibi bir dizi yararlı materyal sağlayabilir. 

[3] 
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2.2.3.6 Bakım performans kontrolü  

İnşaat projeleri, proje sorumlularına ilerleme ve maliyetler konusunda gerçek 

zamanlı geribildirim sağlayacak kontrol sistemleri gerektirmektedir. Aynı şekilde, 

inşaat ekipmanı bakım performansı, bakım destek programının etkinliğini ölçmek 

içinde değerlendirilmelidir.  Bakım performansı zayıfsa, inşaat maliyetleri de 

muhtemelen tahminleri aşacak ve planlanmamış aksaklık zamanı da proje üretim 

hedeflerini karşılamadaki çabaları geriletecek ve program üzerinde kalacaktır. 

Ayrıca, bakım performans değerlendirmelerini organize edecek ve yürütülecek 

faaliyetleri tanımlayan ve sonuçları ilerlemeye çeviren kapsayıcı bir strateji 

gereklidir [8]. Söz konusu stratejide aşağıdaki öğeler yer almalıdır:   

● Bakım değerlendirmesi üzerine ikna edici bir politika geliştirmek 

● Bakım personeli için ön bildirim ve eğitim sağlamak 

● Değerlendirmeyi programlamak   

● İçeriğini tanıtmak  

● En uygun değerlendirme tekniğini kullanmak 

● Değerlendirme sonuçlarını ilan etmek 

● Uygun önlemleri almak 

● Son değerlendirmeden itibaren meydana gelen gelişmeleri ilan etmek 

● Bir sonraki değerlendirmenin tarihini belirlemek  

2.2.4 Envanter kayıt işlemleri 

Ülke genelinde iş makinelerine yapılan yatırım çok büyüktür. Bu yatırımlardan iyi bir 

getiri elde edebilmek için makinelerin, ekipmanın ve yedek parçaların dikkatli bir 

şekilde planlanması gerekmektedir. Envanter sözcüğü sözlük manasıyla “her yıl bir 

işletme/şirket tarafından yapılan, elde bulunan ürün veya malların, yapım halindeki 

işlerin, hammaddelerin ve benzerinin tam bir listesi” demektir. İş makinesi 

bağlamında ise, envanter gerekli durumlarda kullanılmak üzere hazır bulunmalarını 

sağlamak üzere mevcut kaynakların doğru bir listesi manasına gelmektedir. Problem 

yalnızca makinelerin, yedek parçalarının ve ilişkili tüketim malzemelerinin envanteri 

ile alakalı değildir; problem aynı zamanda birkaç projeyi eş zamanlı yürütmek için 

gerekli olan dalgalı üretim ve kapasite ile de bağlantılıdır. 
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2.2.4.1  Envanter kontrolünün amaçları 

Maalesef, kuruluşların genel uygulama ve politikası içinde iş makinesi envanter 

yönetimi çoğu zaman önemli bir yer tutmamaktadır. Bu çok önemli bileşene uygun 

görünürlüğün verilmesini temin etmek amacıyla, envanter mal kontrolüne yönelik 

şirketlerin açıkça tanımlanmış bir hedefi olmalıdır. Envanter mal kontrolü 

fonksiyonunun çalışmaları desteklemedeki amacı aşağıda da belirtilmiş olan dört hedefi 

en ideal düzeye getirmektir: 

• Planlanmış çalışma saatleri sırasında ekipman kullanılabilirliğini ve ulaşılabilirliğini 

maksimum düzeye çıkarmak 

• Yedek parça envanter seviyelerini azaltmak 

• İşletme maliyetlerini düşürmek 

• Alanda verimliliği garanti etmek 

Tüm fonksiyonlarda olduğu gibi, envanter yönetiminin de önceden tanımlanmış ve 

onaylanmış hedefleri olmalıdır. Hedef ara yedek parça envanter seviyeleri taleplerinin 

karşılanmasına yönelik olarak belirlenmelidir. Muhtemel durum prosedürleri 

sisteminin muhtemel envanter dışı durumlara cevap verebilmesi için gereklidir. Etkin 

bir envanter yönetim programı birkaç faktöre bağlıdır:  

• Yönetim hedeflerinin ve amaçlarının açık bir şekilde ifade edilmesi 

• Talep dalgalanma seviyelerinin belirlenmesi 

• Yeni teçhizat ve yedek parça ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi 

• Saha performans verilerinin toplanması, analiz edilmesi ve rapor edilmesi 

• Yıkıcı başarısızlıklar veya parça eksiklikleri ile ilgilenmek için beklenmedik durum 

prosedürlerinin belirlenmesi 

• Etkin, zamanına uygun maliyet ve hizmet seviye kontrollerinin geliştirilmesi 

Envanter yönetim sisteminin en önemli yönü takip ve geri bildirim görevidir. 

Envanter yöneticileri planlanmış faaliyetler esnasında olabilecek başarısızlıklara 

karşı kullanabilmek üzere elde yeterli sayıda envanter bulundurabilmeleri için, 

parçaların programlanmış ara yer değiştirmelerinden haberdar olmalıdır. Envanter 

yönetim sisteminden kaynaklanan sistemdeki bilgiler doğru ve gerçek olduğu sürece 
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faydalıdır. Envanter sistemleri ile alakalı en önemli kriter bunun zamansızlığıdır. Bu 

ise gerekli bilgilerin kolayca anlaşıldığı ve şirket için kar tahakkuku sağlayan bir ortam 

yaratmaktadır. [10-12] 

2.2.4.2 Makine ve parçaların tanımlanması

İş makinelerine ve daha alt seviyede tamir parçaları ve hizmet kalemlerine benzersiz, 

tek kimlik/tanımlama numaralarının verilmesine yönelik mantıksal bir metot sağlıklı 

bir teçhizat envanter sisteminin en önemli desteğidir.  Bu gereksinim için belirli bir 

“okul çözümü” yoktur. Yine de, literatür, ABD Savunma Bakanlığın kadar geniş
olandan daha küçük inşaat yüklenicilerine kadar teçhizat sahibi kuruluşlarda 

kullanımını gösteren örneklerle doludur.  Bu sistemler elle veri girilmesi yoluyla 

kağıt bazlı veya otomatik girdili yüksek teknolojili bilgisayar bazlı sistemler olabilir. 

Platforma bakılmaksızın, sistemler ekipman, makine yöneticilerinin ve diğer 

personellerin hızlı bir şekilde performans girdilerini envanter mal kayıtları ile 

ilişkilendirebilmesini sağlayan sistematik bir şekilde manalı tek kimlik numaraları 

yaratan bir metot üzerine dayalıdır [3]. 

Ekipman tanımlama 

İş makinelerinin her bir parçasının envanter mal kayıtlarına doğru ve kolay bir 

şekilde yazılmasını sağlayabilmek üzere, her bir parçanın tek bir tanımlaması ve 

kimlik numarası olmalıdır. James Douglas Construction Equipment Policy [13] adlı 

taslak çalışmasında beş veya altı numaradan oluşan bir ekipman numarası sistemini 

detaylı şekilde anlatmaktadır. 

Sistem, ekipman sınıflandırma kodunu belirten üç numara ile başlamakta ve 

makineyi belirtmek için de iki veya üç hane ile devam etmektedir. Ekipman/makine 

sınıflandırma kodları ekipmanı gruplara, türlere ve sınıflara ayırmaktadır ve her biri 

bir sonraki daha yüksek sıranın bir alt bölümü olmaktadır.  

Tür kodları envanterdeki ekipman sınıflarını göstermek üzere kullanıcı tarafından 

daha fazla bölünmelidir. Örneğin, tip kodu 10 (1-“kazı ekipmanı” 0-“tekerli” = 10) 

ters kepçeler altı sınıf koduna ayrılabilir. Böylelikle, kübik alan kepçeli tüm tekerlekli 

ters kepçeler “102” ile kodlanacaktır.   

Son olarak, Douglas’ın sisteminde her bir ekipman parçasına iki veya üç haneli 

ekipman seri numarası verilecektir. Bu nedenle, eğer organizasyonun filosu 1.0 



34

kübik alan kepçeli üç tekerlekli ters kepçeleri de içeriyorsa, bunlar envanter kodlu 

olmalıdır: 10201, 10202 ve 10203. Tekrarlamak için, şu şekilde olurdu: 

• 1 (Grup) Kazı ekipmanı 

• 0 (Tür) Tekerlekli 

• 2 (Sınıf) 0.5 kübik alan ön yüklemeli kepçeli 1.0 kübik alan kepçeli ters kepçe 

• 01, 02 veya 03 (Ekipman seri numarası) 

Ekipman kayıt numaraları makinenin temel renginin zıttı bir renkte ve kolay 

tanımlanabilmesi için yeterli büyüklükte sayısal olarak her makinenin üzerine 

yazılmalı/boyanmalıdır. Bunlar makine çalışırken veya hareket halindeyken kolayca 

görülebilir olmalıdır [13]. 

2.2.4.3 Envanter kayıt tutma ve yönetim sistemleri 

Bir ekipman, teçhizat envanter sisteminin kurulması, kayıt (bir sayı sisteminin 

kurulması), envanter kayıtlarının tutulması ve tüm uygun ekipmanın periyodik 

envanterlerinin oluşturulması, ekipmanın uygun envanterinin sağlanması, güvenliğin 

temin edilmesi ve denetime yardımcı olmak demektir. Temel bir envanter yönetim 

platformu yönetim felsefesi, metodolojisi, önerilen raporlar ve sistemlerden meydana 

gelir. Yukarıdakilerin hepsi göz önünde bulundurulmalıdır ve herhangi bir sistem 

tasarımına başlamadan önce üzerinde mutabakata varılmalıdır. Mutabakata varılması 

ve sistemin kurulmasıyla, daha sonra teçhizat ve ekipman yöneticisi kuruluş içinde 

bir envanter kültürünü geliştirebilir. Maalesef birçok mal sahibi bu unsuları üst düzey 

dikkat gerektirecek kadar önemli unsurlar olarak görmemektedir. Sonuç ise yavaş
fakat devamlı olarak kurtarılabilir olan değer ve malzeme kaybına neden 

olunmasıdır. 

Kağıt bazlı kayıt tutma 

Sorumlu bir ekipman envanterini geliştirmek için gerekli olan ilk adım satın alımıyla 

birlikte her bir makineye kalıcı bir tanımlama numarası eklenmesini sağlayacak bir 

kayıt sisteminin benimsenmesidir. Bu tür bir sistem her bir makineyi tanımlamaya, 

her birine bir kimlik vermeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çalışma süresi 

biten makine tarihinin tutulmasına ve makinenin performansını analiz etmek için çok 

önemli olan maliyetleri ve çalışma istatistiklerinin toplanmasına da yardımcı olur.
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Alımın ardından yapılan denetleme zamanında, ekipman parçalarının kalıcı bir 

kimlik numarası verilmelidir. Bu numara makineye kalıcı bir şekilde iliştirilmeli ve 

kayıtları satın alıcının mülkiyetine geçerken değiştirilmez.  

Alındıktan sonra denetleme sırasında her bir uygun makinen için bir envanter veri kartı 

doldurulmalıdır. Bunu yaparken, makine seçilen numaralama sistemine uygun olarak 

kalıcı kayıt numarasını alacaktır. Douglas standart bir forma dayalı [13] bir elle 

yapılan kayıt tutma metodu önermektedir. Bilgilerin tutulmasının amacı açıkça ortaya 

konmalıdır, ta ki kayıt tutanlar doğru bilgilerin gerekliliği öğretilebilsin. Bu form içinde 

bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir: 

• Sınıflandırma kodunda bulunan ekipman tanımı 

• Orijinal ekipman/makine imalatçısının adı 

• Temel makinenin imalat tarihi 

• Model numarası ve seri numarası 

• Motor imalatçısının adı 

• Ürünlerin ve imalatçının adı, imalat tarihi, aksesuarların her birinin model 

numarası, ilgili ürününün maliyetinin kısa bir tanımı da dahil aksesuarlar ve ekler 

Tüm önemli aksesuarlar listelenmelidir 

• Satın alma-sipariş numarası, satıcının adı, satın alındığında makinenin teslimat 

tarihi. 

• Elden çıkarma tarihi ve makinen ay olarak ömrü. Makine satın alındığında ve 

hizmete konduğunda tahmini ömür kaydedilir. (Makinenin) gerçek ömrü elden 

çıkarma tarihinde kaydedilir 

• Makine, aksesuarlar ve lastiklerin sermaye maliyetleri özeti. Satın alım maliyetleri 

maliyet, nakliye ve vergiler olarak ayrılır. 

• Tüm maliyetler ilgili yıla ait para cinsinden kaydedilmelidir [13]. 

Elektronik kayıt tutma 

Bu yazılım kategorisi ekipman, makine yöneticisine filonun tüm işletme 

faaliyetlerinin planlanması, kontrol edilmesi ve izlenmesi için kapsamlı bir araç 

bakım yönetim paketi sunar. Bazı paketler kuruluşların/şirketlerin artırılmış
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verimlilik sağlamasına, programa dışı aksaklık sürelerini azaltmak ve ekipman 

ömrünü uzatmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bunlar yazılım 

tabanlı teknolojiden faydalanırlar ve açık ortamda çalışırlar, ki bu da agresif mobil 

tesislerin kullanılmasına ve diğer uygulamalarla ara bağlanma yetisine izin verir. 

Elektronik kayıt tutma sistemleri gerçek zamanda çalışmak üzere tasarlanmıştır ve ne 

zaman ve nerede meydana geldiği ile ilişkili tüm verilerin toplanmasına yardımcı olur. 

Bu tür bir sistemde başarıyı sağlamanın kilit noktası doğru ve zamanında yapılan veri 

girdileridir [3]. 

2.2.5 Ekipman ömrü ve yenileme süreci 

Bir ekipman satın alındıktan ve kullanılmaya başlandıktan sonra er ya da geç 

yıpranmaya ve mekanik sorunlar patlak vermeye başlar. Er ya da geç, ekipmanın 

hizmet süresi tamamlanır ve yenisiyle değiştirmek gerekir. Dolayısıyla, randımanlı 

ekipman yönetiminin temel bir unsuru, ekipman yenileme kararıdır. Özellikle, 

bozulan bir makine parçasının tamir edilmesinin artık yararlı olmadığı durumlarda, 

bu kararın verilmesi önemlidir. Dolayısıyla, bu bölümde ekipman yönetimi karar 

oluşturmada önemli olan üç ekonomik bileşen bulunmaktadır:  

● Ekipmanın Ömrü: Belirli bir ekipman parçasının ekonomik hizmet süresinin 

kararlaştırılması.  

●Yenileme Analizi: Kullanım ömrünün sonuna gelmiş bir ekipmanın yenilenmesi için 

alternatifleri karşılaştıracak analitik araçlar. 

● Yenileme Teçhizatı Seçimi:  Ekipman yenileme kararı için, hangi alternatifin en 

elverişli çözümü sağladığına dair mantıklı bir karar vermeyi sağlayacak yöntemler.  

Ekipman ömrü sayısal olarak üç farklı maddede açıklanabilir: teknik kullanım ömrü, 

kazançlı ömür, ekonomik ömür. Ekipmanın ömrü değerlendirilirken her üç açıdan da 

tanımlanmalı ve hesaplanmalıdır, çünkü yenileme analizini ele almak ve ekipman 

yenileme kararı vermek için bize üç önemli araç sağlar.  Yıpranma payı, enflasyon, 

yatırım, bakım ve onarımlar, aksama süresi ve eskime kavramlarının tümü yenileme 

analizinin bileşenleridir. Bu kavramların birlikte ele alınması ve işlenmesi, ekipman 

yönetimine yenileme analizi yapma ve mantıklı ekipman yenileme kararları verme 

olanağı sağlar.  
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Ekipmanın ekonomik ömrüne, alternatif seçimine ve yenileme zamanlamasına 

yenileme analizi sayesinde karar verilebilir. Bu yöntemler, ya teorik ya da 

uygulamalı yenileme yöntemleri olarak kategorize edilebilir. Teorik yenileme 

yöntemleri şunları içermektedir:  

●  Küçük ekipman filosu sahipleri tarafından kullanılabilen sezgisel yöntem 

● Büyük ekipman filosuna sahip kamu kuruluşları tarafından kullanılabilen 

minimum maliyet yöntemi 

● Yükleniciler ve büyük ekipman filolarına sahip olanlar tarafından kullanılabilen 

maksimum kazanç yöntemi 

● Mühendislik ekonomisine dayanan ve genel olarak uygulanabilen geri ödeme 

süresi yöntemi  

● Bilgisayar simülasyonları için bazı ekipmanın maliyet girdilerini geliştirmede 

kuramsal bir temel sağlayan matematiksel modelleme yöntemi, ekipman filosunun 

büyüklüğü ve niteliğini en iyi şekilde belirlemek için kullanılır [3].   

Yapı ekipmanın ömrü üç şekilde açıklanabilir: teknik kullanım ömrü, kazançlı ömür 

ve ekonomik ömür. Şekil 2.5’te bu farklı tanımların, tipik bir ekipman parçasının 

kullanım süresiyle nasıl ilişkili olduğunu grafiksel olarak görebilirsiniz[13].  

2.2.5.1 Teknik kullanım ömrü 

Teknik kullanım ömrü, makinenin kullanılmayacak kadar yıprandığı ve artık hatasız 

biçimde üretim yapamadığı döneme girmesidir. Bu dönemde, makine genel olarak 

bırakılır veya ıskartaya çıkartılır.      
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           Ekonomik Ömür            

                 
                                              
                                                    Kazançlı Ömür 

                                                         

                                                   Teknik Kullanım Ömrü 

                                                 

           
          2                 4             6                8               10              12        14  

                                                        Yenileme Yaşı 
Şekil 2.5 : Yapı ekipmanın ömrü[3].  

Yapı Ekipmanının yaşı ilerledikçe, bakım ve işletme maliyetleri de yükselir. Bir 

ekipmanın teknik kullanım ömrünün uzunluğu ve işletme maliyetindeki artış miktarı,  

kullanım süresi içerisinde ekipmana gösterilen özene, makinenin yaptığı işe ve 

yapılan bakıma bağlıdır [13]. Önleyici bakım için düzenli olarak az miktarda paranın 

önleyici bakım için harcanması, daha sonraki süreçte temel işletme komponentlerini 

yenilemek için büyük miktarda para harcanmasını engelleyecektir.  Dolayısıyla, aynı 

özelliklere sahip iki ekipmanın teknik kullanım ömrü, kullanım koşullarının 

güçlüğüne ve yapılan bakıma göre çok fazla farklılık gösterir.  

2.2.5.2 Kazançlı ömür 

Kazançlı ömür, ekipmanın kazanç sağlayabildiği ömürdür. Bu süreyi geçtikten 

sonraki kullanım, işletme kaybına neden olur [13]. Bu süreç aslında, Ekipmanın 

tamirhanede kaybedeceği zamanın proje alanında olduğu süreden daha fazla olduğu 

dönemdir. Başlıca bileşenler yıprandıkça ve yenileme gereksinimi ortaya çıktıkça, 

maliyeti giderek artan onarımlar, kazançlı ömrü daha da kötü hale getirir. 

Dolayısıyla, ekipman sorumlusu, belirli bir ekipmanın bu noktaya gelip gelmediğini 

belirleyebilmeli ve başlıca parçaları hala çalışıyorken, yeni bir makineyle 

değiştirilmesine karar verebilmelidir. 
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2.2.5.3 Ekonomik ömür 

Ekonomik ömür, ekipmanın ömrü boyunca kazancın en yüksek seviyeye çıktığı 

zaman dilimine denk gelmektedir. Ekipman sahipleri sürekli olarak,  üretim 

maliyetlerini azaltmak ve kazancı arttırmak için uğraşır. Dolayısıyla, ekipman 

yenileme kararı almanın bir ölçütü olarak ekonomik ömrü seçmek, aslında kar 

bakımından üretimin en iyi duruma getirilmesidir. Şekil 3.1’de,  ekonomik ömrün 

teknik kullanım ömründen nasıl daha kısa olduğu ve bir belirli bir ekipmandaki kar 

marjının en üst seviyeye ulaşmasının nasıl sona erdiği gösterilmektedir.   Dolayısıyla, 

ekipmanın uygun zamanda yenilenmesi, ekipmanın ekonomik ömrü tamamlanıp yaşı 
ilerledikçe bakım ve işletme maliyetlerinin ilerlemesiyle ortaya çıkacak karlılık 

kaybını engeller. Ekipman sahipleri,  ekipman değişimi için en ekonomik zamanı, 

bakıma ve onarıma ayırdığı maliyetin kesin kayıtlarını muhafaza etmek suretiyle 

belirleyebilir.  Ekipmanı yenilemek için uygun zamanın belirlenmesi, Ekipman 

sahibinin yalnızca mülkiyet maliyetlerini ve işletme maliyetlerini değil, aynı 

zamanda belirli bir ekipmanın mülkiyeti ve işletmesiyle ilgili diğer maliyetlerini de 

gözetmesini gerektirmektedir. [8,13]. Söz konusu maliyetler, amortisman,  enflasyon, 

yatırım, bakım ve onarım, aksama süresi ve eskime maliyetlerini kapsar.   

• Amortisman Maliyetleri ve Yenileme 

Sözlükte amortisman “aşınma, bozulma veya eskime nedeniyle bir malzemenin 

değerinin düşmesi” olarak açıklanmaktadır [3].  Ekipman açısından yıpranma, bir 

ekipmanın satın alındığı andan servis dışı olması ya da yenilenmesine kadar olan 

zaman diliminde kaybettiği değer anlamına gelir. Çizelge 3.1, varsayımsal olarak bir 

ekipmanın ömrünün genel bir analizidir ve bir ekipmanın yıpranmadan kaynaklı saat 

başı maliyete nasıl ulaştığını ve ekipmanın ne zaman yenilenmesi gerektiğini 

göstermektedir. Saat başına ortalama yıpranma maliyetinin doğrusal olmadığı ve 

gerçekte Ekipmanın uygulamada olduğu saatler yükseldikçe, yıpranma maliyetinin 

de düştüğü çizelgeda görülebilir. 
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Çizelge 2.2 : Yıpranma ve yenileme maliyetleri[3]. 

Yılın 
 Sonu 

Yenileme 
maliyeti 

Yıpranma 
Maliyeti 

Yenilemedeki 
kayıplar 

Birikimli 
kullanım 

Saat başı 
birikmiş
maliyet 

0 30,000 30,000                      0 0 0 
1 31,500 22,500 9,000 2,000 4.50 
2 33,000 18,000 15,000 4,000 3.75 
3 34,500 15,100 19,400 6,000 3.23 
4 36,000 12,800 23,200 8,000 2.90 
5 37,500 10,600 26,900 10,000 2.69 
6 39,000   9,100 29,900 12,000 2.49 
7 40,500                   7,900 32,600 14,000 2.33 
8 42,000   6,800 35,200 16,000 2.20 

• Enflasyon 

Her üründe olduğu gibi, ekipman yenileme maliyetleri de ekonomik ve endüstriyel 

enflasyondan etkilenir. Ekonomik enflasyon, ulusal paranın alım gücünün azalması, 

endüstriyel enflasyon ise eşya fiyatlarında meydana gelen kısa ya da uzun vadeli 

dalgalanmalara bağlı olarak inşaat maliyetlerinde ortaya çıkan değişiklikler olarak 

açıklanabilir Ekipman yenilenme kararı alınırken enflasyonun mutlaka göz önünde 

bulundurulması gerekirken, ekipman sahibi eğer karşılaştırmalı analitik bir yöntem 

kullanıyorsa, enflasyonun etkilerini göz ardı edebilir çünkü enflasyonun bütün 

alternatifleri eşit olarak etkileyeceği farz edilebilir [14].  

• Yatırım Maliyetleri 

Yatırım maliyetleri, ekipmanın ilk edinilmesi maliyetinin yanı sıra faiz, sigorta, 

vergiler ve ruhsat giderlerini kapsar. Yatırım maliyetleri,  Çizelge 2.2’de gösterildiği 

üzere, ekipmanın ilk edinilmesi maliyetinin belirli bir yüzdesine düşürülebilir. 

Çizelge 3.2’de varsayımsal örnekle devam edilmekte ve saatlik yatırım maliyetinin 

nasıl hesaplandığı gösterilmektedir.  Çizelge 2.2’de gösterilen değerlere göre, bu 

örnekteki yatırım maliyeti yıllık %15 olarak farz edilir.  
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Çizelge 2.3 : Yatırım maliyetleri[3]. 

Yılın 

Sonu

Yatırım 
yılı 

başlangıcı

Amortisman Yatırım 
yıl 

sonu 

Yatırım 
maliyeti

Toplam 
yatırım 
maliyeti

Toplam 
kullanım

Saatbaşı 
toplam 
maliyet 

1 30,000 7,500 22,500 4,500              4,500            2,000         2.25           

2 22,500 4,500 18,000 3,375              7,875 4,000      1.97

3 18,000 2,900 15,100 2,700 10,575 6,000 1.76

4  15,100 2,300 12,800 2,265 12,840 8,000 1.61

5 12,800 2,200 26,900 1,920 14,760          10,000 1.48

6 10,600 1,500 9,100 1,590 16,350          12,000 1.36

7 9,100                    1,200 7,900          1,365 17,715          14,000 1.27

8 7,900                    1,100 6,800         1,185 18,900          16,000 1.18

• Bakım ve Onarım Maliyetleri   

Bakım ve onarım maliyetleri, ekipman yenileme kararındaki en önemli konudur ve 

söz konusu ekipmanın bakım ve onarımı için kullanılan işgücü ve parçaların 

maliyetinden kaynaklanır.  

 Bu sistem, inanılmaz derecede dinamik olup aşağıdaki faktörlerden etkilenebilir:   

● Ekipmanın Tipi   

● Ekipmanın yaşı  
● Çalışma Koşulları  

● Operatörün çalıştırma yeteneği  

● Operatör tarafından yapılan günlük bakım  

● Bakım bölümü  

●Koruyucu bakımın sıklığı ve düzeyi   

Sonuç olarak, kesin maliyet kayıtlarının tutulması, bakım ve onarım maliyetlerinin 

tahmini için son derece önemlidir. [15].  

• Aksama Süresi  

Aksama süresi, onarım veya mekanik ayarlamalardan dolayı ekipmanın çalışmadığı 

süredir [13]. Ekipmanın kullanımı arttıkça, aksama süresi de uzama eğilimi gösterir. 

Kullanılabilirlik, ekipmanın faal üretimde olduğu veya üretime elverişli olduğu 

süredir ve aksama süresinin tersini ifade eder. Örneğin, ekipmanın aksama süresi % 

10 ise, kullanılabilirlik süresi % 90’dır.   
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Aksama süresi, toplam maliyeti, işletme maliyetini, operatör maliyetini ve ekipman 

kullanılabilirlik süresinin yol açtığı verimlilik kaybını kapsar.  

• Eskime  

Eskime, daha yeni ve daha verimli olan modeller arasındaki rekabetten dolayı bir 

ekipmanın değerinde ve pazarlanabilirliğinde yaşanan düşüştür14]. Eskimeyi iki 

kısma ayırabiliriz: teknolojik ve piyasa tercihi. Teknolojik eskime, verimlilik 

bakımından değerlendirilebilir. Kısa dönemde, teknolojik eskime genel olarak 

oldukça sabit bir oranda meydana gelir. Pazar tercihi eskimesi ise müşteri 

beğenisinin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkar. Tam da gerçek hayatta olduğu gibi 

olsa da, değer kaybı açısından bu tahmin edilemez bir durumdur. Eskime, rekabetin 

yüksek düzeyde yaşandığı inşaat sektörü için dikkate alınması gereken son derece 

önemli bir faktördür. Son teknoloji ekipmana sahip olmak, bir yükleniciye rekabet 

ortamında avantaj sağlar, çünkü bu gelişmiş teknoloji üretimin artması ve üretim 

maliyetlerinin düşmesi anlamına gelir. Dolayısıyla, mükemmel düzeyde işleseler 

bile, daha eski ekipmanı muhafaza etmek, yüklenicinin rekabetçi teklif fiyatları 

sunma şansını azaltabilir, çünkü eski ekipman filosu, rakiplerin daha yeni 

ekipmanıyla aynı oranda üretim yapamaz. [3]. 

2.2.5.4 Maliyetlerin özeti  

Sabit dolar değeri üzerinden bakacak olursak, saat başı minimum maliyetin meydana 

geldiği yılın incelenmesi sayesinde önceki bölümlerde değerlendirilen her 

komponentin maliyeti toplanabilir ve ekipmanın ekonomik ömrü hesaplanabilir. 

Çizelge 3.7’de bu durum bir adım ileriye götürülmekte,  verili her yılda değiştirildiği 

varsayılan ekipmanın ömründeki her yılda meydana gelen kayıplar 

hesaplanmaktadır. Bu analizler yoluyla, minimum maliyetin 6.82$/s olduğu ve 

ekipmanın ekonomik ömrünün dördüncü yıl olduğu belirlenebilir. Dolayısıyla, yeni 

ekipmanın alınması dördüncü yılda düşünülmelidir [3]. 
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Çizelge 2.4 : Saat başı maliyetlerin özeti[3]. 

Kalem 1 2 3 
Yıl
4 5 6 7 8 

Amortisman ve yenileme ($/h) 4.5 3.75 3.23 2.9 2.69       2.49 2.33       2.2 

Yatırım 2.25        1.97       1.76 1.61       1.48 1.36 1.27 1.18 

Bakım ve onarımlar ($/h) 0.49          0.85 1.06 1.2 1.37 1.51 1.71 1.88 

Aksama süresi($/h) 0.21 0.32 0.44 0.55       0.65 0.76 0.86 0.97 

Eskime ($/h) 0 0.21 0.4 0.56       0.73 0.91 1.1 1.29 

Toplam ($/h) 7.45 7.10 6.89 6.82       6.92 7.03 7.26 7.52 

2.2.5.5 Yenileme ekipmanı seçimi   

Mevcut ekipmanın yerine doğru ekipmanı seçmek, yeni modelin sonuca katma değer 

sağlayıp sağlamadığını görmek için rakamları kullanmaktan öteye geçen karmaşık 

bir karardır. İnşaat endüstrisini güçlendiren bilgi teknolojisinin yanı sıra makine 

teknolojisindeki olağanüstü büyüme ile birlikte, yanlış yenileme yapmak, yalnızca 

beklenenden daha az üretimden dolayı beklenenden daha fazla edinilmesi maliyetine 

yol açması anlamında değil, aynı zamanda şirketin işletme maliyetlerinin sektör 

normlarının ötesine geçtiğinde ortaya çıkacak olan Pazar payındaki kayıpları 

bakımından da maliyeti yüksek bir hata olabilir [3].  

2.2.5.6 Yenileme kararı oluşturma   

Ekipman yenileme, en son modele geçmenin ötesinde bir olgudur. Yenileme 

zamanlaması, şirketin sermaye maliyeti ve sermaye bütçelemesine ilişkin strateji ve 

politikalarının eksiksiz bir biçimde incelenmesini gerektiren zor bir konudur. Önceki 

yöntemler, mükemmel bir başlangıç noktası sağlar fakat bu yöntemler doğaları 

gereği basitleştirilmiş olup, vergi durumu, sermaye donatımını edinilmesinin şirketin 

bilânçosu ve stok fiyatı üzerindeki etkisi gibi genellikle modellenemeyen pek çok 

önemli faktörü göz ardı etmektedir. Dolayısıyla, ekipman yenileme politikası için bir 

süreç geliştirilirken, karar verici kurumlar oluşturmak başarının temel anahtarıdır, 

çünkü karar verme süreci hem niteliksel hem de niceliksel olarak alternatiflerin 

incelenmesini ve yatırım kararının verileceği bir aracın seçilmesini içermektedir [3].  
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2.2.5.7 Karar kurumları   

Her ekipman yönetim ekibinin, her zaman konuya atıfta bulunan, tutarlı bir tarzda 

ekipman yenileme kararlarını oluşturmasını sağlayacak açık bir mekanizmaya sahip 

olması gerekmektedir.  

Ekipman yenileme kararını oluşturacak kurum aşağıdaki faktörleri içermelidir:   

● Karar alıcıyı tanımlamak    

● Mevcut ekipmanı ve muhtemel yenilemeleri tanımlamak  

● Niteliksel ve niceliksel karar faktörlerinin listesini hazırlamak  

Öncelikle, yatırım kararlarının, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda ekipman tedarik 

etmekle sorumlu ve yetkili kılınmış bir ya da daha fazla kişi tarafından verilmesi 

zorunludur. Aşağıdaki tartışmada, bu tüzel kişi, “karar-alıcı” olarak ifade edilecektir. 

Finansal yönetim, muhasebe, tedarik, ekipman ve işletim bilgisi karar alıcı için son 

derece gereklidir. Karar alıcılar, mevcut operasyon el ihtiyaçlara ve şirketin 

gelecekteki büyüme stratejisine göre alım-satım salahiyetine haiz olmalıdırlar. 

Ekipman filosunun kapasitesini standart altına indirmekten kaçınmak için, karar 

alıcıların, seçeneklerini çok sayıda yenileme ekipmanı arasından yapabilecek 

nitelikte olmaları ve yalnızca belirli imalatçılardan satın almaya muhtaç olmamaları 

gerekmektedir [3].   

2.2.5.8 Alternatiflerin incelenmesi   

Bir ekipmanın yenilenmesi gerektiğine karar verilince, aşağıdaki beş farklı 

alternatifin göz önünde bulundurulması gerekmektedir:   

● Mevcut ekipmanın büyük onarımdan geçirilmesi   

● Yeni bir ekipmanın kiralanması   

● Yeni bir ekipmanın uzun vadeli olarak kiralanması   

● Yeni bir donanım satın almak   

● İkinci el bir ekipman satın almak   

Karar sürecinde, her alternatifin kazancı ve maliyeti göz önünde bulundurulmalıdır. 

Her alternatif, hem niteliksel hem de niceliksel faktörler açısından ortak bir ölçek 

temelinde değerlendirilmelidir [3]. 
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2.2.5.9 Yatırım kararı   

Bir yenilemede yatırım (veya yatırım yapmama) nihai kararı, sermaye bütçeleme 

kararları çerçevesinde verilmelidir ve maliyet ve paranın zaman değerinin niceliksel 

bir analizini de içermelidir. Niceliksel faktörler ve bu faktörlerin şirket üzerindeki 

etkisi de karar verme sürecinde aynı derecede önem taşımaktadır. Son bir kontrol 

olarak, karar alıcı, kararın sağduyu testini geçmesini temin etmelidir. Bunu da bütün 

önemli karar faktörlerini dâhil ederek ve aşağıdaki soruları yanıtlayarak 

gerçekleştirmelidir:   

● Bu yapmaya değer bir şey mi?   

● Bunu yapmanın en iyi yolu bu mudur?   

● Bunun yapılacağı en iyi zaman dilimi bu mudur? [3]  

2.2.5.10 Genel faktörler  

Yeni ekipman satın alma kararı alındıktan sonra, ekipman sorumlusu aşağıdaki dört 

faktörü göz önünde bulundurmalıdır [15]:  

● Makinenin verimliliği   

● Ürün özellikleri ve aksesuarlar  

● Bayi desteği   

● Fiyat  

Her ekipman sahibi, en uygun ölçüde ve en ucuz fiyata en kaliteli ekipmanı satın 

almak ister. Verili bir iş için en yüksek verimliliği sağlayacak makine ölçüsünü 

seçmek önemlidir. Ayrıca ekipman sahibinin geçmiş tecrübesi matematiksel sonucu 

destekleyen yararlı bir faktördür. Ekipman bayisi makinenin çeşitli işletim koşulları 

altındaki yetenekleriyle ilgili en son bilgilere sahip olmalıdır. Ayrıca ekipman 

sorumlusu ekipmanı satın almadan önce, makinenin birincil derecedeki kullanımını 

ikincil derecedeki kullanımından ayırt etmelidir. Makinenin başlıca gerekli 

fonksiyonları üzerinde odaklanmak, uygun ölçü veya kapasitenin yanı sıra gerekli 

makine aksesuarlarını belirlemeyi kolaylaştırır.  
Büyük ekipman satın alınırken, çalışma sahaları arasında taşınabilirlik, hareket 

etmesi üzerindeki yasal kısıtlamalar gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Son olarak, yeni teknoloji sağlandıkça, operatör eğitimleri de zamanında yapılmalı 

ve fahiş fiyatlı olmamalıdır.   

Bayi desteği, bir ekipmanın belirlenmiş üretim oranını gerçekleştirme kapasitesini 

belirler. Yedek parçaları zamanında sağlama kapasitesi, servis hizmetlerinin ve 

kalifiye teknisyenlerin bulunabilirliği, bayinin web sitesinin aydınlatıcı özelliği gibi 

unsurların tümü maksimum ekipman kullanılabilirliğini temin etmede önemli bir rol 

oynar. Ekipmanın satın alındığı günden yeni bir ekipmanla takas edildiği güne kadar, 

bu ekipmanın öngörüldüğü gibi performans gösterip göstermemesini belirleyen 

bayinin başarısıdır.   

Bütün faktörler değerlendirildikten sonra, ekipman sorumlusu en iyi kararı vermek 

için hazır demektir. Ekipman yönetimi üzerine yapılan mükemmel bir çalışmada, 

Bony ve Frein, fiyat konusunu şu sözlerle özetlerler:  Ekipman seçiminde karar verici 

olan makine fiyatı değil, toplam maliyet ve işletme maliyetleri olmalıdır [15].
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3. EKİPMAN YÖNETİMİNDE YENİ TEKNOLOJİK UYGULAMALAR 

3.1 Ekipman yönetimi yazılım programları 

Günümüzde gelişmiş uzman yazılım çeşitliliğiyle birlikte, pek çok büyük kuruluş, 
bakımı programlamak, parça envanterini yönetmek ve işletme maliyeti raporlarını 

hazırlamak için bilgisayar-tabanlı sistemler kullanmaktadır.  

İnşaat firmaları inşaat ekipmanı yönetimi için özel tasarlanmış bazı off-the-shelf 

(kullanıma hazır) yazılım çözümlerinin yanı sıra ekipman verilerinin takibi için MS 

Excel, MS Access, FoxPro, ve Oracle gibi standart yazılımlar da kullanmaktadırlar. 

Ayrıca ekipman yönetimine yönelik olarak, firma için özel tasarlanmış yazılımları da 

kullanan inşaat firmaları mevcuttur. Bu çözümlerden çoğu operasyon, envanter, ve 

bakım verilerinin takibine yönelik modüller içerir ve yönetim kararları alınmasına 

yardımcı olmak üzere raporlar oluşturur. Diğer taraftan, uydu teknolojisinden 

yararlanan çözümler de mevcuttur. Bu çözümler, sonradan destek ofis sistemlerine 

entegre edilen ekipmandan gerçek zamanlı olarak veri toplamaya yönelik telsiz veri 

terminalleri içerirler. Böylece ekipmandan daha iyi bir şekilde yararlanmaya ve 

işletme maliyetini düşürmeye imkan verirler [5].     

3.1.1 Kullanıma hazır (off-the-shelf ) standart yazılım programları 

Günümüzde yüksek teknolojiye sahip makinelerden maksimum verim elde 

edilebilmek için, makinelerin kullanımının bilgisayar desteği ile takip edilmesini, 

makinelerin kullanımı ile ilgili yapılan hataların tespit edilerek makinelerin daha 

verimli kullanılması için geliştirilmiş birçok yazılım programı vardır. Bu 

yazılımlardan bir çoğu, firmaların kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirme olanağı 

verecek seçenekli modüller sunmaktadırlar. Bu yazılım çözümlerinden bazıları ve 

genel özellikleri aşağıda incelenmiştir [17]. 

Faster 

CCG yazılım ürünü, faster, gerçek zamanlı, bilgisayar tabanlı bir yönetim sistemidir. 

Yazılım, gerçek zamanlı bilgi sağlar ve standart yazılım paketinin bir parçası olarak 
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bir grafik programını kapsar. Kullanıma hazır standart yazılım çözümlerine ek 

olarak, bireylerin yazılımı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirme olanağı verecek 

seçenekli modüller de sunmaktadır. Varlık yönetimi, aylık, yıllık ve başlangıçtan 

bugüne kadar görüntülenen kapsamlı tarihsel bilgi, tarihsel işlem detayları için 

kapsamlı araştırma yeteneği, yakıt ve petrol tüketimi ve maliyet takibi, makine 

garantisi takibi, envanter kontrolü ve uygunluk, envanterden çıkarılan ve envantere 

eklenen barkod uygulaması, manüel, otomatik, ticari veya kredi kartı sistemlerinin 

işlemleri için destek, aksama süresi durumlarıyla birlikte donanım elverişlilik takibi 

gibi birçok özelliği bulunmaktadır.   

Bu program ile aksama süresi, planlanmamış onarımlara karşın planlanmış
onarımlar, garanti takibi, envanter yönetimi, üretim fazlası ve eskime ve envanter 

dönüşleri gibi operasyonların özel alanları hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan raporlar 

da alınabilir [18]. 

RTA  

Yazılım yetenekleri arasında, araç envanteri, parça envanteri, iş emri sistemi, yakıt 

envanteri ve kullanımı, ekipman envanteri ve takibi ve faturalama gibi idari 

fonksiyonların yanı sıra, verimlilik, planlanan bakım performansı gibi birçok özellik 

yer almaktadır [19]. 

CFAWin 

Ekipman yönetimi ve envanter kontrolü sağlayan yazılım, parça envanter kontrolü ile 

birlikte koruyucu bakım programlama, iş emri işleme, garanti kapsamı takibi, lisans 

ve ruhsat yenileme takibi, planlanan bakım hizmetleri için kontrol listesi ve parça 

listesi, yapılacak onarımların takibi operatör verimlilik raporu yakıt ve akışkan 

kontrolü, standart raporlar gibi pek çok özelliği kapsamaktadır [20]. 

Sabre32 

Sabre32, bakım, envanter ve satın almayla ilgili bütün ayrıntıları barındıran, bakım 

yönetimi ile ilgili çok geniş kapsamlı bir yazılım programıdır. Koruyucu bakım 

kurulumu ve programlama (Şekil 3.1), makine performansı ve bakım iş emri 

oluşturma ve izleme, satın alma siparişi ve talep oluşturma, garanti izleme ve talep 

oluşturma, yakıt ve yağ tüketimi takibi (Şekil 3.2), tekerlek, komponent ve eski 

malzeme analizi, envanter çıkarma ve alma (Şekil 3.3), raporlama gibi özellikleri 

mevcuttur [21]. 
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Şekil 3.1 : “Sabre32” yazılım programı koruyucu bakım ekran görüntüsü. 

Şekil 3.2 : “Sabre32” yazılım programı yakıt tüketimi ekran görüntüsü. 
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Şekil 3.3 : “Sabre32” programı envanter kayıt ekran görüntüsü. 

Squarerigger 

Finans, onarım ve mekanik maliyetleri analizi, bakımı izleme, yakıt maliyetlerini 

yönetimi, koruyucu bakım, iş emirleri oluşturma (Şekil 3.4), parça yönetimi, personel 

ve ekipman zaman yönetimi (Şekil 3.5), raporlama gibi özellikleri mevcuttur. Bunun 

dışında, kendi firmanızın özelliklerine göre sistemi özelleştirme fırsatını da 

sunmaktadır. [22] 

Şekil 3.4 : “Squarerigger” yazılım programı iş emir ekran görüntüsü. 
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Şekil 3.5 : “Squarerigger” yazılım programı zaman yönetimi ekran görüntüsü. 

Smart  

Smart ekipman yönetimi yazılım programı ekipmanın konum bilgisinden makine 

bakımı ve takibine kadar birçok konuda fırsatlar sunmaktadır. Makinenin başarılı bir 

şekilde işletilmesi ve ömrünü maksimuma çıkarılabilmesi için ekipman kullanımı, 

maliyet ve yer kayıtlarını (Şekil 3.6), envanter kayıtları, makine denetimleri ve 

bakımı gibi birçok özelliği barındırmaktadır [23]. 

Şekil 3.6 : “Smart” yazılım programı maliyet analizi ekran görüntüsü. 
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Gearwatch  

GearWatch makinenin izlenmesi, maliyetlerinin çıkarılması ve gelir takibi için 

kullanılan bir makine filo yönetim sistemidir. Söz konusu yazılım aracı, makinenin 

bakım (Şekil 3.7), garanti, yer ve elverişlilik durumlarının izlenmesini sağlar.  Bakım 

yönetimi, yer iş durum takibi (Şekil 3.8)ve iş emri (Şekil 3.9),  maliyet ve gelir, 

garanti takibi olmak üzere dört temel fonksiyon alanı içermektedir. GearWatch,

duyarlı Windows kullanıcı ara yüzünden Microsoft SQL Server ilişkisel veritabanına 

kadar en son, en etkin teknolojileri kullanır. Bununla birlikte, kurumsal kaynak 

planlama (ERP) yazılımlarıyla, şirket geçmişine odaklanmasıyla, muhasebe, iş
maliyeti ve finansal yönetim yazılımıyla uyumluluk göstermektedir. Kurumsal 

kaynak planlama (ERP) paketi ile GearWatch arasında otomasyonlu veri alış verişini 

sağlamak amacıyla, bu makine yönetim sisteminde fonksiyonellik de tasarlanmıştır 
[24]. 

Şekil 3.7 :  “Gearwatch” yazılım programı ekipman bakım durumu ekran görüntüsü. 
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Şekil 3.8 : “Gearwatch” yazılım programı ekipman iş durumu ekran görüntüsü 

           

Şekil 3.9 : “Gearwatch” yazılım program ekipman iş emri ekran görüntüsü. 
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Topcon 

Topcon Positioning Systemleri SiteLINK, arazi araçları için kablosuz iletişim 

haritaları, veri günlüğü, raporlama ve varlık yönetimi hizmetlerini sunmaktadır. 

Şirkete göre, sistem herhangi bir inşaat, model veya tip makineyle uyumlu olarak 

çalışır. Ayrıca, GPS ile makinelerin yerini saptayabilir ve yer-belirlemenin 

eklenmesiyle hırsızlıktan korunmayı sağlayabilir. SiteLINK, veri yoluyla veya 

analog bağlantılarla yakıt seviyelerini, yağ basıncı, sıcaklık ve saatleri izler ve aynı 

zamanda verimlilik konusunda veri toplayabilir [25]. 

Trimble 

TrimbleFS yazılımı,  yeni bir Windows Mobile uygulamasıdır. Makinenin bakımını, 

onarımını ve kurulumunu sağlayan saha teknisyenlerinin etkinliğini geliştirmek 

amacıyla, şirket bilgilerini alan ve otomasyon veri toplamaya aktarır.  Trimble 

yazılımı, saha teknisyenlerini görev kartı bilgilerine kablosuz olarak bağlar. Saha 

teknisyenleri, hizmet geçmişini görüntüleyebilir, iş sevkiyatlarını kabul veya 

reddedebilir, mesaj gönderebilir, hizmetin kanıtı için imza alabilir, yapılan işi 
kaydedebilir, barkod tarayabilir, makine veya kullanıcı bilgilerini kaydedebilir, 

yedek parçaları yönetebilir, fatura çıkarabilir, rapor çıkarabilir vs. TrimbleFS 

yazılımı servis teknisyenlerinin işlerine zamanında yetişmesini sağlamak için sırasına 

göre direktif hazırlayabilir [26]. 

PBT Pro 

Türk bir firmanın geliştirdiği orijinal yazılım ürünü olan PBT Pro, firmanın sahip 

olduğu tüm ekipman hakkında detaylı bilgi tutar. Ekipman modülü tüm bu hiyerarşik 

yapı bilgisini veritabanında saklar. Esnek makine oluşturma modülü ile her türlü 

makine için istenilen ayrıntıda parça tanımlanabilir. Makine içersindeki makineler de 

ayrıca ana makineye bağlanabilir. Her makine ve ekipmanın yaşam döngüsünü yani 

yer değişikliklerini, arızalarını, planlı periyodik bakımlarını, masraflarını), satın 

almadan başlayarak, bütün detayı ile kayıt  altına alır ve izler  [27]. 

3.1.2 Ekipman yönetimine yönelik ERP (kurumsal kaynak planlama) modülleri: 

Diğer taraftan, SAP, PeopleSoft, ve Oracle gibi önemli ERP tedarikçileri, inşaat 

ekipmanı yönetimine yönelik özel modüller geliştirmiştir (Çizelge 3.1). Bu tür 

modüllerin uygulanmasının en önemli avantajı inşaat ekipmanı yönetiminin, firmanın 
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bilgi ve maliyet sistemleri ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilmesidir. ERP 

tedarikçilerinin sunduğu modülleri daha iyi anlamak için, SAP’ın çözümü daha 

ayrıntılı bir biçimde analiz edilmektedir. Araştırmacılar tarafından sektördeki en 

gelişmiş ve inşaata en fazla yönelik çözüm olduğu düşünüldüğünden, daha fazla 

analiz edilmek üzere SAP seçilmiştir.    

Çizelge 3.1 : Ekipman yönetimine yönelik ERP modülleri[5]. 

ERP  (Kurumsal Kaynak Planlama) 
tedarikçileri

Modül Adı

SAP Filo Ekipmanı ve Araç Yönetimi
PeopleSoft İşletme Varlığı Yönetimi
Oracle İşletme Varlığı Yönetimi

3.1.2.1 SAP’ın filo ekipmanı yönetimi modülünün analizi 

SAP, birkaç Avrupalı inşaat firmasının en iyi uygulamalarına dayanan bir ekipman 

yönetimi modülü geliştirmiştir (Çizelge 3.2). Tam olarak uygulandığında SAP’ın 

mevcut çözümünün oldukça güçlü veri takibi kapasitelerine sahip olacağının ve 

ekipman verilerinin tüm spektrumunu kapsayacağının belirtilmesi önemlidir. Bu tür 

bir sistemin kullanılmasıyla, inşaat ekipmanının uygun bir biçimde yönetilmesi ve 

bunlardan yararlanılması daha kolay olacaktır.  

Şekil 3.10 : “SAP” programı ekipman yönetimi ana veri ekran görüntüsü. 
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Diğer bir önemli avantaj da, ekipman yönetimi ve muhasebe modülleri arasında 

sorunsuz maliyet bilgisi entegrasyonudur. Böylece projelerin maliyet rakamları 

otomatik olarak ekipmana dayalı maliyetleri de içerir. Sistem gelişmiş bir veri tabanı 

yönetimine oldukça benzemesine rağmen, işe özel uzmanlık fonksiyonelliği yoktur. 

Fonksiyonelliği, ekipmanın durumunu otomatik olarak değerlendirip analiz 

yapabilen gelişmiş akıllı bir araç sunmamaktadır. Yine kararların çoğu ekipman 

yöneticisinin takdir yetkisine kalır [5]. 

Çizelge 3.2 : SAP’ın filo ekipmanı yönetimi modülü[4]. 

Fonksiyon Tanımlama

Ana Veri İnşaat ekipmanı için ana veriyi izler.

İhtiyaçları Belirleme
İnşaat ekipmanına ilişkin ihtiyaçların 
özeliklerini ve tarihlerini belirler.

Planlama/Zamanlama/Sevk etme

Filo ve operatör için planlama, 
zamanlama ve sevk etme işlevlerini 
gerçekleştirir.

Sefer Yönetimi 
Ekipmanın, filonun ve araçların 
nakliyesini ve konumunu yönetir. 

Sayaç Ölçümleri 

Özellikle filo araçları için gerekli olan 
sayaç ölçümlerini takip eder (kilometre 
sayacı, saat sayacı, yağ ve yakıt tüketimi). 

Bakım ve Revizyon 
Araçlar için bakım işlevselliğini bir bütün 
halinde yönetir. 

Garanti Yönetimi 

Hasar durumunda özel fiyatlandırma 
prosedürleri için garanti bilgilerini 
kullanır. 

Operasyon İstatistikleri 
Operasyon istatistikleri ve raporları 
oluşturur. 

Faturalandırma ve Hesaplaşma (ödeme-
tahsilât) 

Dâhili ve harici kiralama işlemleri için 
olan mali işlemleri destekler. 

3.1.3 ABEMS (Araç-Tabanlı Entegre Ekipman Yönetimi Sistemi)

Araç-tabanlı sistemler (agent-based systems) 

Selker, araçları (agent) “başka bir kişinin sizin için yapabileceği bir şeyi yaparak bir 

insan ilişkisini taklit eden bilgisayar programları” olarak tanımlar. Bir araç, 

içlerinden herhangi ikisinin bir yazılım aracı olarak kabul edilecek şekilde mevcut 

olması gereken üç davranışsal nitelik açısından tanımlanabilir (Nwana, 1996). Bunlar 

Nwana (1996) tarafından şu şekilde tarif edilir: [26] 

“Otonomi. Bu terim, araçların bazen paha biçilmez olabilse de, insan idaresine 

ihtiyaç duymadan kendi başlarına çalışabilmesi prensibini ifade eder. Dolayısıyla 
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araçların kendilerine ait iç halleri ve amaçları vardır ve bir araç, kullanıcısı adına 

hedeflerine ulaşacak biçimde hareket eder. Otonomilerinin önemli bir unsuru da 

içinde bulundukları ortama karşı basitçe hareket etmek yerine proaktiviteye, bir 

başka deyişle “inisiyatifi ele alma” kabiliyetine sahip olmaktır.                          

İşbirliği. Diğer araçlarla işbirliği son derece önemlidir. Sadece bir tane araca sahip 

olmanın aksine, ilk kez çoklu araca sahip olmanın varlık nedenidir. İşbirliği yapmak 

için araçların sosyal beceriye, yani bir iletişim dili vasıtasıyla diğer araçlarla ve 

mümkün olduğunca insanlarla karşılıklı etkileşimde bulunma kabiliyetine sahip 

olması gerekir. Bunlarla birlikte, araçlar için işbirliği olmaksızın faaliyetlerini 

koordine etmek de mümkündür.                   

Öğrenme. Gerçekten de “akıllı” olan araç sistemleri, içinde bulundukları ortama 

tepki verirken ve ortamla etkileşimde bulunurken öğrenmek zorunda da kalacaktır. 

Görüşümüze göre araçlar “zekânın” bedenden ayrılmış parçalarıdır ya da öyle 

olmalıdır. Zekânın ne olduğunu tanımlama girişiminde bulunmayacak olmamıza 

rağmen, öğrenme kabiliyetinin herhangi bir zekânın önemli bir niteliğinin olduğu 

görüşümüzü sürdürmekteyiz. Öğrenme ayrıca zamanla artan performans haline de 

gelebilir”[26].  

3.1.4 Araç-Tabanlı entegre ekipman yönetimi sistemi

Sistem, ekipman yönetimi konusunda insan müdahalesini minimum düzeye indirecek 

bir biçimde modellenmiştir. Bu, iki önemli faktör vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir: 
Gerçek zamanlı entegrasyon ve otonom araçlar. ABEMS’in ana iskeleti bir takım 

yazılım aracından ve ekipman yönetimiyle ilgili tüm faaliyetleri destekleyen 

araçlardan oluşur (Şekil 3.11). Bu araçlar, inşaat ekipmanının yönetimini kontrol 

etmek üzere heterojen ve dağılmış bir ortamda birbirleriyle etkileşim içinde olurlar.    

3.1.4.1 Tedarik kontrolü  

Tipik bir inşaat firmasında proje müdürü çeşitli niteliklere sahip bir kişidir ve bir 

inşaat projesinden sorumludur. Bununla birlikte, proje planları genellikle proje 

müdürü projeye atanmadan önce hazırlanmış olur. Proje müdürünün en başta gelen 

sorumluluğu, projeyi zamanında be belirlenen bütçe sınırları içinde tamamlamaktır. 

Kaç ekipmanın gerekli olduğu ve ekipmanın özellikleri konusunda kararları inşaat 

planlama grubu alır. Bu süreç çoğunlukla uzun bir zaman alır ve oldukça da 

karmaşıktır. Üstelik bu kararlarda insanın verdiği hüküm önemli bir rol oynar. 
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Kullanılacak ekipman sayısı ve ekipmanı çeşitlendirme programları süreci daha da 

karmaşık bir hale getirir.  

Şekil 3.11 : Araç tabanlı entegre ekipman yönetimi[5].  

ABEMS tedarik kontrol modülü aşağıdaki fonksiyonlara sahip olacaktır:       

• Boşta kalan ekipmana ilişkin gerçek zamanlı bilgi,         

• Ekipman tedarikçilerinin kullanıma uygun olan ürünlerine ilişkin gerçek zamanlı 

bilgi,         

• Kısa ve uzun vadeli kiralama seçeneklerine ilişkin gerçek zamanlı bilgi,         

• Proje için ekipman ihtiyacı planlaması. 

Tedarik araçları ekipman tahsisi ve tedarik faaliyetlerinin desteklenmesine yöneliktir. 

Verileri otomatik olarak firmanın ERP veri bankasından alacaklardır. Ayrıca ürünle 

ilgili farklı tedarikçilerden teklifler de alacaklardır. Bu araçlar, kararlaştırılan 

programlar için mevcut ekipman seçeneklerini bir araya getiren bir ekipman stratejisi 

oluşturmaktan sorumlu olacaklardır.     

Ekipman için gereken planlamayı yapmak üzere, ekipman tedarik işine yönelik 

olarak tasarlanmış özel yazılımlar da sisteme dahil edilecektir. Bu sistem GUI-
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destekli (grafiksel kullanıcı ara yüzü destekli) bir ara yüzden, ihtiyaç planlama 

uygulaması katmanından ve sürekli olarak tedarikçiden ve veri tabanından veriler 

getiren araçlardan oluşacaktır [5]. 

3.1.4.2 Operasyon kontrolü 

Bu modül ekipmanın operasyon kontrolünden sorumludur. İnşaat ekipmanı kablosuz 

teknoloji kullanarak operasyonları hakkında gerçek zamanlı bilgiler gönderecektir. 

Ekipman kullanımı ve ekipmandan yararlanma ile ilgili otomatik ve kesin veriler, 

operasyon araçları tarafından işlenip analiz edilecektir. Her bir projede operasyon 

aracı gerekli bilgileri toplayıp operasyon kontrol yazılımına iletecektir. Düşük 

yararlanma oranları veya problemler tahmin ediliyorsa, spesifik bir projede 

operasyon aracı proje müdürüne uyarı mesajları gönderecektir.       

Bu modülün etkin bir şekilde işlevini yerine getirmesi için, uygun biçimde 

tasarlanmış bir operasyon kontrolü yazılımına ihtiyaç vardır. Bu yazılım, standart 

yararlanma ve verimlilik oranlarıyla ilgili bir bilgi tabanını da içermeli ve bu oranlar 

karşılanmadığında ya da sistem aldığı bilgilerde bir anormallik hissettiğinde uyarı 

mesajları göndermelidir. Ayrıca gerçek zamanlı veri transferiyle, ekipman 

operasyonları ile ilgili tahakkuk eden masraflar ve yakıt tüketimi de otomatik olarak 

proje maliyetine eklenecektir. Bu sayede, proje müdürleri projeyle ilgili olarak daha 

gerçekçi ve eksiksiz bir resme bakma imkanına sahip olacaktır. Üstelik üst yönetim 

projenin mali durumuyla ilgili gerçek zamanlı verilere sahip olabilecektir [5]. 

3.1.4.3 Bakım kontrolü 

Bakım kontrol modülü, ekipmanın koruyucu bakım zamanı geldiğinde proje 

müdürünü otomatik olarak uyaran basit fakat güçlü bir araçtır. 

Bakım aracının yardımıyla, bakım kontrolü yazılımı ekipmanın operasyonları ile 

ilgili verileri analiz eder ve bunları orijinal özelliklerle karşılaştırır. Bakım aracı, 

ekipman hakkında gereken tüm verileri toplayan ekipman aracından veriler alır. 

Ayrıca beklenmedik bir arıza meydana geldiğinde, bakım araçları bakım 

operatörlerine uygun mesajı gönderir ve otomatik olarak zaman planlaması için bir 

süre tayin eder. Ekipmanın değiştirilmesini gerektiren bir durumum söz konusu ise, 

yeni ekipman için en iyi hükmü vermesi ya da boşta kalan ekipmanın olup 

olmadığını kontrol etmesi için tedarik aracı aktive edilecektir. Bakım kontrol 
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yazılımı bakım operatörlerinin zamanlama planlarını muhafaza eder ve zamanı 

otomatik olarak tayin edebilir. Böylece proje denetçileri ve müdürleri bu ekipmanın 

ne zaman onarılacağını insan müdahalesi olmadan kendi ekranlarında görebilme 

imkanına sahip olacaklardır [5].    

3.1.4.4 Rapor üretici 

Rapor üretici periyodik olarak araçlardan tüm bilgileri alacaktır. Gerekli olan bu 

veriler otomatik olarak rapor şablonlarındaki belirli hücrelere yerleştirilecek ve 

sonrasında da, profesyonel bir rapor olarak üst yönetime ve proje müdürlerine 

iletilecektir. Bu yolla inşaat ekipmanının durumu ve kullanımları periyodik olarak 

kontrol edilecektir.  

3.2 Uydudan Takip Sistemleri 

Doğru makinelerin ve ekipmanın seçilmesi proje gereksinimleri ile oldukça bağlantılıdır. 

Tipik olarak, iş makineleri tekrarlamalı işlerin yürütülmesinde kullanılmaktadır ve 

kapsamlı bir şekilde iki temel kategoriye göre sınıflandırılabilirler: 

• Çalışırken inşaat alanın genel sınırları içinde kalan vinçler veya greyderler gibi iş
makineleri/ekipman 

• Malzemeleri iş sahasından bir başka yere veya bir başka yerden iş sahasına 

taşıyan damperli kamyonlar veya hazır beton kamyonları gibi iş
makineleri/ekipman 

Her iki durumda da, bir iş makinesinin ve ekipman parçasının döngüsü, bir çıktı 

birimini üretmek üzere tekrarlanan görevler silsilesidir. İş sahası verimliliğini 

artırabilmek için, ekipman yöneticisi ekipmanı uygun özelliklerde ve bir inşaat 

alanındaki iş koşulları için en uygun boyutta seçer ve alan üretim hedeflerinin 

gerçekleştirilebilmesi için ise, ekipman yöneticisinin her bir ekipman parçasının her 

zaman bulunduğu yeri bilmesi gerekmektedir. 

İzlenebilirlik, maliyet kontrolü ve iş alanı verimlilik faktörleri arasında bağlantısı 

olan gerçek zamanlı sistemler geliştirilmiştir ve bilgisayar tabanlı teknolojilerin 

imkânlarını ve uydu ve cep telefonu iletişim bağlantılarının imkânlarını 

düzenlemektedir. Ekipmana sahip kuruluşlar bu pahalı ve kritik kaynakların 

kullanımını en ideal seviyeye çıkarmak için ekipman yeri verilerini kullanmaktadır. 
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Dahası, veriler, rutin ve kriz karar vermeleri kolaylaştırarak ekipman yöneticisine 

ekipmanına ilişkin gerçek zamanlı durumu vermektedir [5]. 

3.2.1 Coğrafi bilgi sistemleri 

Bir coğrafi bilgi sistemi (GIS) (aynı zamanda mekânsal bilgi sistemi olarak da 

adlandırılmaktadır) yazılım, donanım ve veriden oluşan bir sistemdir.  Dünya 

yüzeyindeki pozisyonlarla ilişkilendirilmiş bilgilerin yakalanması, saklanması, 

kontrol edilmesi, entegre edilmesi, kullanılması, analiz edilmesi ve görüntülenmesi 

için bilgisayar teknolojisi kullanılmaktadır. Tipik olarak, bir GIS farklı bilgi 

katmanları olarak ifade edilen, çeşitli haritalama ürünü türlerini işlemden geçirmek 

için kullanılmaktadır. Her bir katman belirli bir özellik türü hakkında bilgiler 

içermektedir. Her bir özellik bir haritanın çizgisel resmi üzerindeki bir pozisyonuyla 

ilişkilidir. Veri katmanları kolay çalışma ve istatistiksel analiz yapılmasını 

sağlayacak bir şekilde organize edilmektedir [5].  

Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanan ekipman envanter yönetim sistemleri gerçek 

ekipman mevkilerinin gerçek zamanlı olarak izlenebilmesine izin verir. Bu gelişmiş
veri toplama, ekipman yönetimi ve izlenebilirlik sağlar. Kuruluşun envanter kontrol 

yazılımına bağlanan Web tabanlı uygulamalar kullanılarak uzaktan kurulacak GIS 

vericisi taşıyan her bir ekipman parçası envanterine de izin vermektedir. Coğrafi 

Bilgi Sistemleri iki türde incelenmektedir: 

• Filo yönetim sistemleri (FMS) 

• Otomatik araç yer (AVL) sistemleri ki bu sistemler uzman Filo Yönetim Sistemleri. 

Aslında, bir Otomatik Araç Yeri sistemi otomatik bir sistem ve araç yerlerinin izlenmesi 

teknolojisi ile ilişkilidir. Otomatik Araç Yeri sistemleri, orijinal istasyon ve filo 

operatörüne geniş bir veri dizisi sağlamak için kablosuz iletişim sistemleri ile ikiye 

katlanmış GPS sistemlerini kullanır.  

Bilgi teknolojisi piyasasında, donanım, şebeke servisleri ve veri entegrasyon 

imkânlarını da içeren tamamlanmış, anahtar teslim ekipman yönetim paketleri vardır. 

Bu sistemler: 

• Ekipmanın yeri hakkındaki gerçek zamanlı bilgi ile geliştirilecek koruyucu bakım 

programına izin vererek ekipman bakım ve hizmet maliyetlerinin geliştirilmesine 

yardımcı olur. 
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• Bakım personelinin iş rutinlerini daha iyi planlayabilmesini sağlayarak ekipman 

aksaklık süresini düşürmektedir 

• Ekipman filo sahibinin filodaki her bir parçanın hareketlerini izleyebildiği bir araç 

sağlayarak, ekipman hırsızlığı ve kötüye kullanımı azaltmaktadır 

• Gerçek zamanlı olarak boştaki ekipmanı belirleyerek ve ayrıca ekipman yakınlık 

yarıçapını göstererek, iş sahaları arasında ekipman kullanımını ve paylaşımını 

artırmaktadır. 

Bu sistemlerden elde edilen veriler portatif bilgisayar ve cep telefonu teknolojisi 

kullanılarak iletişim sistemleri ile entegre edilebilir. Bu sistemler, veri işlemini 

gerçekleştiren bir yazılım paketinden, ekipmanın yerini tespit eden ve aktaran bir 

iletişim sistemi ve bazı konumlandırma sistemi ile iletişime geçen bir 

konumlandırma entegre ediciden meydana gelmektedir.  Yazılım herhangi bir web 

bağlantısı ile, önemli ekipman bilgilerine hızlı erişimi sağlamak üzere İnternet 

tabanlı da olabilir. Ayrıca, kuruluşun diğer bilgisayar kayıt tutma ve muhasebe 

sistemleri ile entegre edilen sistemler, ekipman sahibinin gerçek zamanlı bilgilerle, 

ekipmanının kullanımına ilişkin tüm yönleri güncellemesini sağlayan daha karmaşık 

finansal ve programlama sistemlerle ekipman kullanım verilerinin kesintisiz 

entegrasyonunu da sağlar.  Bir FMS (Filo Yönetim Sistemi) sisteminin en yaygın 

fonksiyonları şunlardır: 

• Araç izleme: Filodaki her bir ekipman parçasının gerçek zamanlı konum verilerini 

sunmaktadır 

• Coğrafi kodlama: Etkin rota planlaması geliştirmek üzere adres bilgilerini 

operatörlere ve yöneticilere tedarik etmektedir 

• Ağ Topolojisi: Araç rota bilgilerinin geliştirilmesi ve programlanması 

• Rota bilgilerinin tutulması: Akaryakıt tüketim vergisi mil olarak raporlaması gibi 

gerçekten takip edilen rotaların kaydedilmesi 

• Erişilebilirlik:  Proje destek yerleri için en iyi konumda olan idari sahaların 

seçilmesi 

• Siparişlerin yerine getirilmesi: Müşteri hizmeti işlerin yerine getirilmesine ait tarihi 

kayıtlar 
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3.2.2 Küresel konum belirleme sistemi ekipman filosu yönetim sistemleri 

Küresel konum belirleme sistemi (GPS), Dünyayı yörüngesine alan ve devamlı 

olarak yerde konuşlu istasyonlara ve dünyadaki GPS alıcılarına radyo sinyalleri 

gönderen 24 tane aktif NAVSTAR uydu şebekesine dayanan konum bazlı bir 

teknolojidir. ABD ordusu bunu ilk olarak global gezinim ve hassas silah sistemleri 

rehberi için tasarlamış ve yerleştirmiştir. 1982 yılında Küresel Konum Belirleme 

Sistemi uydu teknolojisi en sonunda ticari kuruluşlar tarafından da kullanılmak üzere 

benimsenmiştir. Bir Küresel Konum Belirleme Sistemi uydusu senkron atomik saat 

verisini kullanarak, dünyadaki kendi yerini ve aktarımın gerçekleştiği hassas tam 

süreyi aktarmaktadır.  Bu veriyi alan alıcı, sinyal gücü ve uydunun yerine dayanarak 

bunun enlemini hesaplar. Bu değer 10 metre hata payı içerisinde doğrudur ve alıcının 

gezegen üzerindeki yerini belirlemek için en az üç uydudan alınan sinyal verilerine 

dayanan “nirengi” olarak adlandırılan geometrik metodu kullanmaktadır.  Sinyaller 

görüş hattıdır ve alıcının kapsamındaki uydu sayısı arttıkça, konum/yerle ilgili 

bilginin doğruluk derecesi de o kadar yükselir.  

Aynı verilerin değiş tokuşu ile, Küresel Konum Belirleme Sistemi alıcısı makul 

enlem ve boylamın yanında aracın hızını ve yönünü de hesaplayabilir.  Küresel 

Konum Belirleme Sistemi analiz ve haritalama yazılımı ile birleştirildiğinde ise, 

sistem ekipman filosunun küresel bir görünümünü, yerini, servis durakları, rota 

izleme ve rotadan sapmalar gibi önemli olayların grafik bilgi notlarını sunmaktadır. 

Ekipman filo yönetim sistemleri ekipman yöneticisinin bu tür verilere gerçek 

zamanlı olarak erişebilmesini ve operatör etkinliği, araç bakım tarihini ölçmek için 

ve yakıt kullanımı ve hızlanma, yetkisiz kullanımı ve planlanmış çalışmalarla tutarlı 

olmayan ekipman durdurmaları gibi anormallikleri belirleme yetisini detaylı bir 

şekilde analiz edebilmesini sağlar. Sonuç ise gerçeğe dayalı bir yönetim bilgi 

sistemidir ve bu ekipmanın kullanıma ilişkin etkinliğinin, operatör güvenliğini, rota 

etkinliğini ölçer ve araca ait kayıtların tutulmasını, mil kayıtlarını, servis kayıtlarını 

ve ekipman yöneticisinin arzu edeceği diğer verilerin tutulmasını otomatik hale 

getirir. Böylelikle, bu teknoloji iş makinesi/ekipman envanter ve kontrolüne ait 

belirli gereksinimleri ile uyumlu hale getirebilecek ekipman yöneticileri için büyük 

yararlar sunmaktadır. 
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3.2.3 Küresel konum belirleme sistemlerinin karşılaştırılması 

Günümüzde şuan dört ana kategoride GPS etkin filo yönetim sistemi vardır:  

• Pasif sistemler 

• Aktif sistemler 

• Karma sistemler 

• Alçak yörünge (LEO) uydu sistemleri 

Bu bölüm her bir kategori hakkında genel bir bilgi sunacak ve her birinin avantajları ve 

dezavantajları anlatılacaktır [9-11]. 

Pasif sistemler, aracın çalışması sırasında gerçekleşene araç üstü cihaz kayıtları ve 

GPS sinyal verilerine dayanmaktadır. Bilgiler, araç ana yerine döndüğünde esas filo 

yönetim bilgisayarında geri kazanmak ve bilgisayara yüklenmek üzere saklanır. 

Alternatif olarak da, taşınabilir hafıza modülleri ofisten uzakta posta ile veya 

planlanmış toplantılar sırasında alanda değiş tokuş edilebilir. Şekil 3.12'de gösterilen 

“pasif” GPS sistemi, tek seferde ana ofisten/iş yerinden haftalarca veya aylarca uzak 

olan araçlarda bilgilerin toplanması için çoğu kez en iyi çözümdür. 

Şekil 3.12 : Pasif GPS Sistemi akış şeması[3]. 

Pasif GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) sistemleri, ekipmana kurulan GPS 

sisteminin, GPS uydularından sinyalleri alarak araç üstü bir veritabanında yerini 

kaydetmesi nedeniyle "pasif" olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemin birkaç avantajı 

vardır. İlk olarak, pasif sistem her günün sonunda merkezi bir ekipman envanter 

tesisine rutin olarak dönmeyen filolar için basit bir çözüm sunmaktadır. Gözetmen 

personel gibi uzman personelin kişisel amaçlı veya şirket işi için araç kullanımını 

   Ekipman
Ekipman 
konum  
verisi 

Kaydedilmiş
ekipman 
konum verisi 

  GPS Sinyali 
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ayırt edebilmesini sağlar. Bu sistem genellikle en düşük maliyetli seçenektir. Tam 

tersine, bu sistemin dezavantajları, araç bilgilerini geri kazanan taşınabilir ve değiş
tokuş edilebilir bir veri modülüne ihtiyaç duyması ve daha da önemlisi veri, veri 

modülünde kaydedildiğinden ve merkezi bir yere [9-11] aktarılmadığından dolayı 

gerçek zamanlı yer ve uzaktan izlenebilirliğe izin vermemesidir. 

Aktif sistemler ise, araca monte edilmiş GPS alıcısına ve araca monte edilmiş bir hücre 

veri hattı gibi kablosuz iletişim sistemine dayanmaktadır. Belirli zaman aralıklarında 

sistem enlem ve boylam mevki verisini, seyahatin hızını ve yönünü kablosuz ağ
üzerinden merkezi bir veri toplama noktasına aktarır. Bu veri daha sonra filo ana 

ofisine aktarılabilir veya üye olan şirketin filo faaliyetini görebileceği bir internet 

sitesine aktarım için derlenebilir. Şekil 3.13 bu tür bir sistemin akış şemasını 

göstermektedir. 

Aktif GPS sistemlerin bir takım avantajları vardır. İlk olarak aktif sistemler, düzenli 

aralıklarda araç yerlerini verir ve bu da ekipman yöneticilerinin uzaktan ve gerçek 

zamanlı olarak araç faaliyetini izlemesini sağlar.  Mevkiye dayalı olarak değişen 

servis aracı görevlerini düzenlemek ve ekipmanı trafik sıkışıklığı veya tehlikeli 

durumlar için yeninden güzergâh belirlemek için “anında”  rota düzenlemelerini 

kolaylaştırır. Aktif sistemler gün boyunca filo durumu güncellemeleri ile ilgilenmek 

ve bunları izlemek üzere ilave insan kaynağı gerektirmektedir.  

Şekil 3.13 : Aktif GPS Sistemi akış şeması[3]. 

   Ekipman

Ekipman 
konum  
verisi 

Gerçek zamanlı 
ekipman 
konum verisi 

  GPS Sinyali 

Merkez veri    
toplama  
noktası  

Ekipman 
konum  
verisi 
konum 



66

Beklenileceği gibi, karma sistemler hem pasif hem de aktif sistemlerin 

fonksiyonlarını tek bir pakette birleştirmektedir ve bu da hem gerçek zamanlı 

ekipman yeri verilerini, hem de kaydedilmiş veri sisteminin uzun vadeli saklanmasını 

sağlamaktadır. Her bir sistemin özelliklerini birleştirerek, karma GPS filo yönetim 

sistemi ekipman yöneticilerine gerçek zamanlı araç mevkileri, durum güncellemeleri 

ve veri kaydı sunmaktadır. Şekil 3.14, bu tür bir sistemin akış şemasını 

göstermektedir. 

Karma sistemlerinin bir çok avantajı vardır. Karma sistemler, ekipman yöneticilerine 

ihtiyaç duydukları şekilde, gerçek zamanlı merkezi mevkilerden ve veri saklama 

cihazlarından saklanmış veri olarak kapsamlı araç verisine erişim sağlamaktadır.  

Eğer iletişim kopuk ise, ekipman konum bilgileri ve diğer veriler araç üstü cihaza 

kaydedilmekte ve kaybolmamaktadır. Karma sistemler, çoğu kurumsal gereksinimler 

için en yüksek esnekliği ve uyumluluğu sunmaktadır. Dezavantajlarına gelince de, 

karma sistemlerin iletişim özellikler aktif bir İnternet bağlantısı ve sırf bu işe 

ayrılmış bir bilgisayar gerektirmektedir. Maliyetler daha yüksektir; çünkü servis 

sözleşmeleri, bağlantı ve aktarım ücretleri sistemin aktif parçasını kullanırken 

uygulanmaktadır [9-11]. 

Şekil 3.14 : Karma GPS Sistemi akış şeması[3]. 
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LEO (Alçak Yörünge) sistemleri, özel bir LEO uydu takım uydu kullanır. Bu iki yönlü 

bir mobil uydu izleme sistemidir ve ekipman operatörleri ve üsleri arasında anında 

dijital iletişim olanağı sunar. LEO sistemleri yol üstü nakliye firmaları (kamyon vb.) 

tarafından tercih edilmektedir ve GPS filo yönetimin en pahalı yönetimidir. Bu 

sistemler, hem bağlantı hem de kapsama alanı açısından en kapsamlı sistemi 

sunmaktadır. LEO tabanlı sistemler, kırsal alanlar ve ayrıca dünyanın uzak alanları 

gibi geleneksel hücre iletişimin mevcut olduğu yerlerde hizmet verebilmektedir. 

Şekil 3.15, LEO sisteminin aynı zamanda GPS tabanlı ekipman/iş makinesi yönetiminin 

en karmaşık şekli olduğunu göstermektedir. [9-11]. 

Önemli markaların Türkiye temsilciliğini yapan Caterpillar – Temsa – Enka gibi 

firmalar, gelişen teknoloji yardımı ile makinelerin hızlı, etkili ve en kolay şekilde 

yönetilmesi sağlayan “uydudan makine takip ve makine bilgilerini görüntüleme 

sistemlerini” hizmete sunmaktadır. 

Yukarıda da ayrıntılı olarak anlatılan, makineye ait bilgilerin uydu aracılığı ile 

toplanarak ortak bir bilgi bankasına aktarılması, ardından da bilgilerin internet 

ortamında makine sahibine ulaştırması esasına dayanan bu sistemi hizmete sunan 

firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, sistemler hakkında ayrıntılı bilgiler alınmış
ve son bölümde bir değerlendirme yapılmıştır. 

Şekil 3.15 : Alçak Yörünge (LEO) GPS Sistemi akış şeması[3]. 
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3.2.4  Türkiye de Ekipman İmalatçılarının Sunduğu Uydudan Makine Takip ve 

Makine Bilgilerini Görüntüleme Sistemleri  

Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar, hem büyük ölçekli (filo sahibi), hem orta 

ölçekli ve hem de küçük ölçekli (1-2 makine) müşteri profiline sahiptir ve müşterileri 

inşaat, madencilik, yol, baraj inşaatı ve altyapı projeleri alanlarında hizmet veren 

firmalardan oluşmaktadır. 

Türkiye’deki firmalar uydudan takip sistemlerini ortalama 2-3 yıldır kullanmaktadır. 

Bu sistemin dünyada kullanılmaya başlanması 6 yıl önceye dayanmaktadır. 

Türkiye’de lisans izninin alınmasının uzun sürmesinden dolayı uygulanması 

gecikmiştir.  
Temsa ve Enka yeni makinelerinin hepsinde ekstra ücret talep etmeden standart 

olarak bu sistemi müşterilerine sunmaktadır. Borusan şu an sistemin sunduğu 

“Ekipman İzleme Özelliği”ni standart olan makinelerde 3 yıl ücretsiz, “Bakım 

İzleme ve Arıza İzleme Özelliği”ni ise, müşteri talep ettiği takdirde 

ücretlendirmektedir.  

Firmalar Türkiye‘de bu sistemin çok yeni olduğu için çok fazla kullanılmadığını ve 

yaygınlaşmasının zaman alacağını belirtmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle ihtiyaçlar 

arttıkça daha verimli kullanılacağını düşünmektedirler. Sistemin Türkiye’de 

kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, firmalar müşterilerine tanıtıcı toplantılar ve 

sunumlar düzenlemektedir. 

Firmaların sundukları sistemlerin çalışma prensipleri de birbirine benzemektedir. 

Makine üzerine yerleştirilen modül, tüm çalışma bilgilerini günlük olarak düzenli bir 

şekilde uyduya ve buradan da bir yer istasyonu yoluyla ana sunucuya 

göndermektedir. Sunucuda toplanan bu veriler işlenerek dünyanın dört bir yanındaki 

sisteme kayıtlı tüm kullanıcılara İnternet bağlantısı vasıtasıyla gönderilmektedir. 

Müşteriler oluşturulan kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme giriş yapmakta ve 

makinelerinin her türlü bilgilerine İnternet bağlantısı yoluyla, günün 24 saati ve yılın 

her günü ulaşabilmektedir. 

Sistem web tabanlı, İnternet üzerinden işleyen bir sistemdir, aynı zamanda diğer 

yazılımlar ile bilgi alışverişinde bulunabilmektedir.  

Sistemlerin önemli fonksiyonları Çizelge 3.3'te görülmektedir. 
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Çizelge 3.3 : Uydudan takip sisteminin fonksiyonları. 

Ekipmana ait Bilgi 
İzleme ve Raporlar

Bakım / Onarım 
Yönetimi         

Arıza İzleme

Makine Konum Takibi 

Harita Üzerinde İzleme 

Konum Geçmiş Raporu 

Konum bilgisi alınamayan 
makinelerin takibi 

Çalışma Saati geçmişi 
Zaman ve coğrafik 
Sınırlama  

Günlük, aylık ve yıllık 
raporlar                                    

Periyodik bakım 
Geçmişi  
Bakım Notları           

Bir sonraki bakımın 
planlaması     

Bakım Uyarıları 

Bakım kontrol listeleri 

Bakım parça listeleri 

Bakım Kontrol listelerini                          
değiştirebilme eklemler                                                
yapabilme 

Bakım ve Onarım 
Planlayıcısı 

Revizyon Yönetimi     

Arıza Geçmişi      
S.O.S yağ analiz takibi                

Arıza kodları 

Arıza Alarm Sistemi 

Arıza kodları Geçmişi   
Yakıt Seviyesi 

Yakıt Tüketimi 

Yakıt Seviye Uyarısı 

Yakıt Tüketim grafikleri 

4 dijital kanaldan veri 
alabilme özelliği 

Görüşme yapılan ekipman sağlayıcı-dağıtıcı firmalar, sistemlerin avantajlarını şu 

şekilde sıralamaktadır: 

• Bu sistem ile müşteri bildirmese de makinenin kaç saatte olduğu, hangi gün hangi 

saatte bakıma gireceğinin planlamasını yapabilmek, 

• Periyodik bakım ve revizyon yöntemi ile makinenin veya filoların periyodik 

bakımları ve planlı revizyonları İnternet üzerinden planlayabilmek, 

• Bakım atlama ve bakımda hatalı parça kullanma gibi riskleri minimize edebilmek, 

• Herhangi bir arıza durumunda daha çabuk müdahale edilebilmek ve arızanın 

nedeni bilindiği için o yönde bir çalışmaya daha çabuk başlamak, 

Görüşme yapılan ekipman sağlayıcı-dağıtıcı firmalar, bu sistemin müşterilerine 

sunduğu fırsatlar için ise şunları söylemektedir:  

Ekipman konum verileri açısından sunduğu fırsatlar;  

• Makinenin konumu bilgisini görebilirler. Makine pozisyonu, harita kullanılarak 

veya enlem boylam referansları ile gösterilir. Makine görüntüsüne 50-100 mt kadar 

yaklaşılabilir (Şekil 3.16). 
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Şekil 3.16 : Gps uydudan takip sistemi konum bilgisi ekran görüntüsü[30]. 

Birden çok makinenin harita üzerinde çalıştığı yerleri takip edilebilir. Tüm makineler 

aynı zamanda tek bir harita üzerinde görülebilir. Saha haritasında hangi makinede 

arıza olduğu görülebilir. 

• Makinelerin yer değiştirmeleri harita üzerinde takip edilebilir. 

• Makine için harita üzerinde çalışma sınırı çizerek bu sınır dışına çıktığı zaman 

uyarı bilgisi alınabilir. 

Ekipman işletme ve kullanımı açısından sunduğu fırsatlar; 

• Makinenin çalışma saatini çalışma durum bilgileri görülebilir (Şekil 3.17). 

• Boşta çalışma zamanlarını görerek kayıp zamanı ve gereksiz yakıt tüketimi 

görülebilir. 

• Makinanın aylık çalışma saat kaydı görülebilir (Şekil 3.18). 

• Makine operatörünün gün içerisinde hangi saatlerde çalıştığını, toplam çalışma 

saatini, gerçek çalışma saatleri bilgileri görülebilir. Böylece makinenin yetkisi 

olmaya kişilerin kullanmasını ve operatörün gerçek çalışma saatleri öğrenilebilir. 
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Şekil 3.17 : Gps uydudan takip sistemi günlük çalışma saatleri[30]. 

Şekil 3.18 : Gps uydudan takip sistemi aylık çalışma saat kaydı[30]. 

• Makine hırsızlığına engel olur. Makinenin farklı saat ve günlerdeki çalıştığı 

yerleri ve hareketlerini takip ederek çalınma riskine karşı tedbir alınabilir.  

• Makinenin geçmişe ait çalışma performansı görülebilir. 
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• Makinenin gün içerisinde ve ay içerisinde ne kadar yakıt tükettiği takip edilebilir.  

• Makinenin atıl kalma süresini azaltır. Makinenin bulunduğu konum her zaman 

tespit edilebilir. Uzaktan kumanda kontrolü sayesinde motor dahi kilitlenebilir.  

• Yıllık raporlarla makinenin hangi ay kaç saat çalıştığı, gerçek olarak kaç saat 

çalıştığı rölantide kaç saat çalıştığı görülebilir (Şekil 3.19). 

Şekil 3.19 : Gps uydudan takip sistemi yıllık gerçek çalışma saatleri[30]. 

  

Şekil 3.20 : Gps uydudan takip sistemi yıllık rapor, yıllık yük oranı grafiği[30]. 
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• Makinenin yılda ne kadar saat veya oranda ağır hizmette çalıştığı veya hafif iş
yaptığı detaylı olarak görülenibilir (Şekil 3.20). 

Ekipman bakım ve onarımı açısından sunduğu fırsatlar; 

• Makinede meydana gelen tüm uyarılar görülebilir. (Şekil 3.21). 

• Bakım zamanlarını ve ihtiyaçlarını görerek, yapılan bakımlarda kullanılan 

parçaların orijinal ve eksiksiz değiştirildiğini takip edilebilir.  

• Operatörün hangi kullanım modunda ne kadar yakıt tükettiği litre/saat olarak takip 

edilebilir. Maksimum verimlilik dayanıklılık düşük bakım maliyetleri maksimum 

güvenlik ve kullanım rahatlığı gibi avantajları müşteriye sunar.  

Şekil 3.21 : Gps uydudan takip sistemi dikkat / periyodik bakım bilgisi[30]. 

• Makinenin yakıt seviyesi motor harareti takip edilebilir. 

• Makineyi yakıt hırsızlığına karşı korur. Yakıt sarfiyatını ve yakıt deposunun 

seviyesini takip eder. Periyodik bakımlarda değişen tüm filtre ve yağlar miktarları 

takip edilebilir.  

• Ciddi arızalara önceden veya anında müdahale edilerek, tamir bedelleri düşürülür.  

Yukarıda bahsedilenlerden hareketle;  

Değişim ile baş edebilmek için yeni teknolojiler inşaat firmalarının bünyelerine katıp 

geliştirdikleri ve böylece modern dünya ile rekabet edebilmekte kullandıkları önemli 
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unsur haline gelmiştir. Teknolojinin hızla ilerlemesi iş dünyasındaki hızlı gelişim 

sektörlerin değişen yapısının organizasyonları içinde bulundukları sektörde neler 

yapabilecekleri, teknolojiyi nasıl daha iyi ürün ve süreç geliştirmede kullanacakları 

önemli bir yönetimsel konu haline getirmiştir. Tüm bu değişiklikler, enformasyon 

sistemlerinin firmanın başarılı olması yolundaki önemini artırmakta ve yönetimsel 

kullanıcılara, enformasyon sistemlerinin potansiyelinden yararlanma konularında 

yeni ufuklar açmaktadır. 

Hızla gelişen teknolojiler inşaat sektöründe rekabet avantajı elde edebilmek inşaat 

sürecini yeniden yapılandırmak üretkenliği ve karlılığı artırmak başarılı ve verimli 

bir inşaat süreci için vazgeçilmezdir. Ekipman yönetimi için günümüz enformasyon 

teknolojileri firmalara daha az zamanda daha düşük maliyetlerle daha başarılı 

projeler ortaya koymalarını sağlamanın yanı sıra ekipman ve proje yöneticilerinin 

karar verme süreçlerinde çok önemli katkılar sağlamaktadır.  

İnşaat firmalarının önemli bir girişimi olan ekipman yatırımı gibi ciddi yatırımlar için 

daha çok bilgi-güdümlü çözümlerden yararlanılması yeni teknolojilerle 

desteklenmesi gerekmektedir. 



75

4. YÜKLENİCİ FİRMALARDA EKİPMAN YÖNETİMİ ve YENİ
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI 

4.1 Alan Araştırmasının Amaçları 

İnşaatın türü ne olursa olsun başarılı bir inşaat yönetiminin hedefi, projelerin bütçe 

dâhilinde mümkün olan en düşük maliyet, plan ve teknik özellikler içerisinde 

tamamlanmasıdır. Söz konusu hedefe ulaşılmasında kritik bir öğe, iş makinelerinin 

etkin yönetilmesidir. İş makinelerinin verimsiz yönetimi projenin süresini ve 

maliyetini etkileyebilecek düşük üretime neden olabilir. Bu nedenle yüklenicilerin, 

proje müdürlerinin ve ekipman yöneticilerinin doğru bir ekipman yönetimi politikası 

izlemesi gerekmektedir. Proje sürecindeki ekipman yönetiminin etkinliği, projenin 

kârlılığında son derece önemli bir faktör olmaktadır. Bu bağlamda bu alan araştırmaı 

ile, inşaat sektöründe faaliyet farklı ölçekteki yüklenici firmaların başarılı bir proje 

gerçekleştirmelerinde önemli bir rol oynayan, ekipman yönetimi  uygulamalarındaki 

önemli farklılıkları ortaya koymak ve ekipman yönetiminin uygulamaları ile 

sorunları arasındaki ilişkileri incelemektir. 

4.2 Alan Araştırmasının Kapsamı 

Alan araştırması Türkiye’de faaliyet gösteren farklı ölçekteki yüklenici firmaları 

ekipman yönetimi uygulamaları arasındaki farklılıkları ortaya koymayı hedeflediği 

için, araştırma Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren büyük, orta ve küçük 

ölçekli yüklenici firmalarda yapılmıştır. Firmaların bir kısmına referanslar yoluyla, 

bir kısmına ise Türk Müteahhitler Birliği’nin ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın web 

sayfalarındaki üye iletişim bilgileri alınarak ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, telefon 

edilerek ön bilgi verilmiş, konu hakkında yardımcı olabilicek kişilerle randevu 

alınarak görüşme talebinde bulunulmuştur. Firmalardan bazıları yoğunlukları 

nedeniyle ya da başka şehirlerde faaliyet gösterdiklerinden dolayı anketi elektronik 

posta adreslerini vererek istemiştir. Bazı firmalardan ise randevu alınarak bire bir 

görüşülmüştür. Bununla birlikte, İstanbul dışındaki firmalardan bazıları ile yine bire 
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bir anket yapma şansı yakalanmıştır. Genelikle yönlendirilen kişiler büyük ölçekli ve 

orta ölçkeli firmalarda proje müdürleri, ekipman departmanı müdürleri, makine 

ikmal müdürleri olmuştur.  Küçük ölçkeli firmalarda ise, firma sahipleri veya 

ortakları ile görüşmeler yapılmıştır. Firmaların çoğunluğu İstanbul merkezli olmak 

üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır. Sonuç 

olarak, toplam 87 firmaya telefon ve e-posta aracılığı ile araştırma hakkında ön bilgi 

verilerek ve bununla birlikte, tezin amacının ve kapsamının  yer aldığı bir ön yazı 

gönderilerek görüşme talebinde bulunulmuş ve bu çalışmaya katılımları sağlanmaya 

çalışılmıştır. Telefon ve e-posta yoluyla ulaşılan firmaların 18 ile yüz yüze görüşme 

yapılarak araştırma gerçekleştirilmiş, 17 firma  ise anket formunu e-posta yolu ile 

doldurup göndermiştir. Buna göre ankete katılım oranı % 40 civarındadır. 

4.3 Alan araştırmasının yöntemi 

Konu ile ilgili yapılan geniş literatür araştırması ve daha sonra ortaya atılan araştırma 

soruları anket formunun hazırlanmasında temel oluşturmuştur. Anket 5 soru grubu 

altında toplanmış firma genel bilgileri hariç 22 sorudan oluşmaktadır.  

Anket formunun bölümleri şu şekildedir. 

•  Birinci grup sorular: Yüklenici firmalar ile ilgili genel bilgiler 

Alan araştırmasına ilk olarak firmalar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla genel 

bilgiler sorularak başlanmıştır. Bu kapsamda; anketi cevaplayan kişinin firmadaki 

pozisyonu, firma iletişim bilgileri, firma kuruluş tarihi, firmanın 2008 yılı cirosu, 

firmanın ekipman değeri ve firmada çalışan kişi sayısı soruları yöneltilmiştir. Bu 

bilgiler doğrultusunda kaç yıldır faaliyet gösteren firma olduğu, hangi büyüklükte 

olduğu, sahip olduğu ekipman değeri analiz edilmeye çalışılmıştır.  
• İkinci grup sorular: Yüklenici firmaların ekipman edinim süreci ile ilgili genel 

bilgiler 

Çalışmanın ikinci bölümünde, ankete katılan firmaların ekipman edinim süreci 

uygulamalarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda bu bölüm, firmaların 

benimsediği ekipman edinim türü, firmaların ekipman satın alırken, kiralarken veya 

leasing tercih ederken göz önünde bulundurdukları öncelik kriterlerinin neler olduğu, 

firmaların ikinci el bir ekipman tercih edip etmedikleri ve firmada ekipman edinim 

sürecinin nasıl işlediği sorularını içermektedir. 
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•  Üçüncü bölüm soruları: Yüklenici firmaların ekipman kullanım süreci ile ilgili 

genel bilgiler 

Üçüncü bölüm ise, firmaların ekipmanın kullanım süreçlerindeki faaliyetleri ile ilgili 

bilgi almayı hedefleyen kısımdır. Firmaların ekipman işletme faaliyetlerini ve 

ekipmanın kullanım verilerini tutup tutmadıkları, tutuyorlarsa bu verileri nerede 

tuttukları, envanter kayıt sistemlerinin olup olmadığı, ekipman periyodik bakımı 

yaptırıp yaptırmadıkları, bakım programlarının olup olmadığı gibi ekipman 

kullanıma ilişkin sorular yöneltilmiştir.  
• Dördüncü grup sorular: Yüklenici firmaların ekipmanı elden çıkarma ve yenileme 

süreci ile ilgili genel bilgiler 

Bu bölümde, firmaların ekipman yenileme ve elden çıkarma süreçlerinde yönetimsel 

anlamda izledikleri yöntemler analiz edilmeyi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, 

firmalara ekipman elden çıkarma yenileme kararlarını hangi ölçütlere bağlı olarak 

verdikleri ve ekipmanın kullanım ömrüne nasıl karar verdiklerine ilişkin sorular 

yöneltilmiştir.  
• Beşinci grup sorular: Yüklenici firmaların enformasyon teknolojileri kullanımı ile 

ilgili genel bilgiler 

Son bölüm ise, alan araştırmasına katılan inşaat firmalarında ekipman yönetimine 

ilişkin olarak günümüz enformasyon teknolojisi olanaklarının kullanım oranlarının 

ve enformasyon teknolojilerine olan yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlamıştır. Bu 

bölümde, firmalar için teknolojik gelişmelerin avantajları, firmaların ekipman 

yönetimi ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip edip etmedikleri, ekipman yönetimi ile 

ilgili yazılım programlarını kullanım düzeyleri ve firmaların GPS ekipman yönetim 

sistemi konusundaki bilgileri ve bu sistemi kullanıp kullanmadıklarına ilişkin sorular 

bulunmaktadır. 

Alan araştırmasında kullanılan anket formu Ek 1’de yer almaktadır.  

4.4 Araştırma Soruları 

Günümüzde yapı üretim sürecinde şantiyede kullanılmakta olan inşaat ekipmanı ele 

alındığında, yüklenici inşaat firmalarının ekipman yönetimi süresinde izledikleri 

yöntemler, davranış biçimleri ve ekipman yönetimine ilişkin olarak mevcut 
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teknolojik yeniliklere bakış açılarını ortaya koymayı amaçlayan araştırma soruları 

aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu araştırma sorularından yola çıkılarak alan 

araştırmasının kapsamı belirlenmiştir.  

• Büyük ölçekli firmalar, küçük ve orta ölçekli firmalara göre ekipman kiralamayı 

daha çok tercih etmektedir. (1 numaralı soru aracılığıyla sınanmaktadır)  

• Küçük ve orta ölçekli firmaların ekipman ediniminde göz önünde bulundurdukları 

en önemli kriter, projeye ait gereksinimleridir. (2 numaralı soru aracılığıyla 

sınanmaktadır) 

• Küçük ve orta ölçekli firmalar, kullanılmış ekipman almaya daha çok eğilimlidir. 

(3 numaralı soru aracılığıyla sınanmaktadır)   

• Küçük ölçekli firmalarda ekipman edinimine üst yöneticiler karar vermektedirler. 

(4 numaralı soru aracılığıyla sınanmaktadır)   

• Büyük ölçekli firmalar, ekipman işletme faaliyetini planlamakta ve ekipman 

kullanım verilerini tutmaktadır. (5-6 numaralı sorular aracılığıyla sınanmaktadır)   

• Büyük ölçekli firmalarda büyük oranda envanter kayıt sistemleri bulunmaktadır. 

(8 numaralı soru aracılığıyla sınanmaktadır)   

• Büyük ölçekli firmalar küçük ölçek firmalara göre düzenli olarak ekipman bakımı 

yapmaktadır. (11 numaralı soru aracılığıyla sınanmaktadır)   

• Küçük ölçekli firmalar, büyük ölçekli firmalara göre ekipman periyodik bakımını 

ekipman departmanına bağlı  servisler tarafından yaptırmaktadır. (11 numaralı soru 

aracılığıyla sınanmaktadır)   

• Büyük ölçekli firmalar ekipman elde çıkarma veya yenileme kararını daha çok 

ekonomik analizlere bağlı olarak almaktadır. (14 numaralı soru aracılığıyla 

sınanmaktadır)   

• Küçük ve orta ölçekli firmalar, ekipman bilgilerinin takibi için daha çok standart 

yazılım programları kullanmaktadır. (17 numaralı soru aracılığıyla sınanmaktadır)   

• Büyük ölçekli firmalar, küçük orta ve ölçekli firmalara göre ekipman üzerinde 

daha çok GPS sistemi bulundurmaktadır. (21 numaralı soru aracılığıyla 

sınanmaktadır)   
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4.5 Alan Araştırmasının Bulguları 

Bu bölümde alan araştırması ile elde edilen bulgular, histogram ve çeşitli 
diyagramlar ile açıklanarak konu ile ilgili olarak Türkiye’de faaliyet gösteren 

yüklenici firmaların durumu değerlendirilmektedir.  

4.5.1 Alan araştırmasına katılan inşaat firmalarının genel bilgileri 

Alan araştırmasına katılan firmaların kuruluş tarihleri Çizelge 4.1’de görülmektedir.  

Çizelge 4.1 : Yüklenici firmaların kuruluş tarihleri. 

Yüklenici firmaların kuruluş tarihleri

Değerler Sıklık ƒ Yüzde % ∑ Yüzde % 

1958-1968 10 28,2 28,2

1968-1978 3 8,6 36,8

1978-1988 7 20,1 56,9

1988-1998 6 17,2 74,1

1998-2008 9 25,9 100

              Toplam 35 100,0 

Şekil 4.1 : Yüklenici firmaların kuruluş tarihleri. 

Alan araştırmasına katılan yüklenici firmaların kuruluş tarihleri çizelge 4.1’de 

özetlenmiştir. Buna göre firmaların % 28,2’ si olan 10 firma “1958-1968 tarihleri 

arasında, % 8,6’ sı olan 3 firma “1968-1978 tarihleri arasında, % 20,1’ i olan 7 firma 
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“1978-1988 tarihleri arasında, % 17,2’ si olan 6 firma “1988-1998 tarihleri arasında, 

% 25,9’ u olan 9 firma “1998-2008” tarihleri arasında  kurulduğu görülmektedir.

Çizelge 4.2 : Yüklenici firmaların yıllık cirosu(us$) 

Firma Cirosu

Değerler Sıklık ƒ Yüzde % ∑ Yüzde % 

           1-10      milyon 10 28,6 28,6
10-50      milyon 5 14,3 42,9

         50-100  milyon 8 22,9 65,7
        100-250  milyon 2 5,7 71,4
        250-500   milyon 6 17,1 88,6

  > 500     milyon 4 11,4 100,0
Toplam 35 100,0

Şekil 4.2 : Yüklenici firmaların yıllık cirosu (us$). 

Alan araştırmaya katılan firmaların yıllık ciroları hakkında sorulan soruya vermiş
oldukları cevaplara göre hazırlanan çizelge 4.2’de belirtilmiştir. Buna göre 

katılımcıların 2008 ciroları % 29’u oluşturan 10 firmanın cirosu “1-10 milyon US$” 

arasında, % 14’ü oluşturan 5 firmanın “10-50 milyon US$” arasında, % 20’i 

oluşturan 7 firmanın “50< 100 milyon us”arasında , % 6’sını  oluşturan 2 firmanın 

“100-250 milyon US$” arasında, % 18’i oluşturan  6 firmanın “250-500 milyon 

US$”arasında, % 11’i oluşturan 4 firmanın “>500 milyon US$” olduğu 

görülmektedir. 
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Çizelge 4.3 : Firmaların cirolarına göre firma büyüklükleri. 

Cirolarına göre firma gruplandırılması

Değerler Sıklık ƒ Yüzde % ∑ Yüzde % 

Küçük ölçekli 10 28,6 28,6
Orta ölçekli 15 42,9 71,4
Büyük ölçekli 10 28,6 100,0
Toplam 35 100,0

Şekil 4.3 :  Firmaların cirolarına göre firma büyüklükleri 

Alan araştırmasına katılan firmalar yıllık cirolarına göre küçük, orta ve büyük ölçekli 

olarak gruplandırılmıştır. Yıllık ciroları 1-10 US$ arasında olan firmalar küçük 

ölçekli, 10-250 US$ arasında olan firmalar orta ölçekli, 250-500 US$  ve 500 US$   

dan büyük olan firmalar büyük ölçekli olarak gruplandırılımıştır. Buna göre 

katılımcıların % 29’nu oluşturan 10 firma “küçük ölçekli”, % 42 ‘ sini oluşturan 15 

firma “orta ölçekli”, % 29’nu oluşturan 10 firmanın “büyük ölçekli” oldukları 

görülmektedir. 

Çizelge 4.4 : Firmaların ekipman değerleri. 

Sahip Olunan Ekipman Değerleri 

Değerler Sıklık ƒ Yüzde % ∑ Yüzde % 

1 milyon 10 28,6 28,6
1-10 mılyon 13 37,1 65,7
10-100 mılyon 11 31,4 97,1
> 100 mılyon 1 2,9 100,0
Toplam 35 100,0
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Şekil 4.4 : Sahip olunan ekipman değeri. 

Alan araştırmasına katılan firmalara yöneltilen firmaların değerleri sorusuna vermiş
oldukları yanıtlara göre hazırlanan çizelge 4.4’teki gibidir. Buna göre, katılımcıların 

% 26’ sını oluşturan 9 firmanın“1 milyon US$”, % 37’ sini oluşturan 13 firmanın “1-

10 milyon US$”, % 31’ i oluşturan 11 firmanın “10-100 milyon US$”, % 3’ ü 

oluşturan 1 firmanın “>100 milyon US$” ekipman değeri oldukları görülmektedir. 

4.5.2 Ekipman edinilmesi süreci 

Çizelge 4.5 : Firmaların benimsediği ekipman edinilmesi türü. 

Ekipman Edinilmesi Türü

Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam 

Satın alma 5 10 4 19
Kiralama 3 4 5 12
Leasing 2 1 1 4
Toplam 10 15 10 35

Alan araştırmasına katılan firmaların benimsediği başlıca ekipman edinim türü 

sorusuna vermiş oldukları yanıtlar Çizelge 4.5’te görülmektedir. Buna göre, katılımcı 

firmaların büyük çoğunluğunun ekipmanı satın aldıkları görülmektedir. Satın alan, 

küçük ölçekli 5 firma, orta ölçekli 10 firma, büyük ölçekli 4 firma, kiralayan, küçük 

ölçekli 3 firma, orta ölçekli 4 firma, büyük ölçekli 5 firma, leasing yöntemiyle 

edinimi tercih eden ise, küçük ölçekli 2 firma, orta ölçekli 1 firma, büyük ölçekli 1 

firma olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 4.6 : Firmaların ekipman edinilmesinde göz önünde bulundurdukları 
kriterler. 

Ekipman edinilmesinde göz önüne alınan kriterler 

Değerler 
Küçük 
ölçekli 

Orta 
ölçekli 

Büyük 
ölçekli 

Toplam 

Projeye ait gereksinimler 4 4 2 10
Fiyatı 2 2 1 5
İş hacmi 1 1 2 4
Uzun vadeli şirket hedefleri 0 2 2 4
Yedek parça sağlanabilirliği 1 2 0 3
Üst bir model olması 0 1 2 3
Firmanın finansal analizleri 1 1 1 3
Markası 0 1 0 1
Daha önce kullanılmış bir model 
olması 

0 0 0 0 

Operatör sağlama olanağı 0 0 0 0
Bakım ve onarım kolaylığı 0 0 0 0
Satıcı firmanın sunduğu kredi 
olanakları 

0 0 0 0 

Satıcılarla kurulan ilişki 1 1 0 2
Firma prestiji 0 0 0 0
Toplam 10 15 10 35

Alan araştırmasına katılan firmalara yöneltilen “Ekipman tercih türünde göze 

aldığınız öncelik kriterleri nelerdir?” sorusuna vermiş oldukları yanıtlar Çizelge 4.6 

da belirtildiği gibidir. Buna göre, büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların büyük 

çoğunluğu projeye ait gereksinimler olarak belirtmektedir. Daha sonra, fiyatı, iş
hacmi ve uzun vadeli şirket hedefleri gelmektedir. 

Çizelge 4.7 : Firmaların ikinci el ekipman edinme tercihleri. 

Firmaların ikici bir el ekipman edinme tercihleri 

Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam 

Evet 4 - %11 7 - %20 5 - %15 16 - %46
Hayır 6 - %17 8 - %22 5 - %15 19 - %54
Toplam 10 - %29 15 - %42     10 - %29 35 - %100

Alan araştırmasına katılan firmaların “İkinci el bir ekipman almayı tercih ediyor 

musunuz” sorusuna vermiş oldukları yanıtlar Çizelge 4.7’de özetlenmiştir. Buna 

göre, katılımcı firmaların büyük çoğunluğu “Hayır” demiştir. Evet tercih ediyorum 

diyen, küçük ölçekli 4 firma, orta ölçekli 6 firma, büyük ölçekli 5 firma, “hayır” 

tercih etmiyorum diyen, küçük ölçekli 6 firma, orta ölçekli 8 firma , büyük ölçekli 5 

firma olduğu  görülmektedir. İkinci el ekipman almayı tercih edenler, tercih 

nedenlerinin ekipmanın fiyatının daha uygun olması olduğunu belirtmişlerdir. İkinci 

el bir ekipman almayı tercih etmeyenler ise tercih etmeme sebeplerini, ikinci el 
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ekipmanın işletme ve bakım onarım maliyetlerinin fazla olması ve çok verimli 

olmaması olarak belirtmişlerdir.  

Çizelge 4.8 : Firmaların ekipman edinilmesi sürecinde karar vericiler 

Ekipman edinilmesi sürecinde karar vericiler 

Değerler 
Küçük 

ölçekli 

Orta 

ölçekli 

Büyük 

ölçekli 
Toplam 

Proje yoneticisi veya ekıpman 
departmanı tarafından sunulur 
üst yonetım karar verir 

2 8 
6 17 

Ust yonetıler karar verır 4 3 2 6
Ortak karar verilir 2 2 1 5
Insaat planlama gurubu karar 
verir 

0 1 0 2 

Ekipman departmanı karar verir 0 1 0 1
Proje yoneticisi karar verir 2 0 1 3
Toplam 10 15 10 35

Alan araştırmasına katılan yüklenici firmalara yöneltilen “Firmanızda ekipman 

edinilmesi süreci nasıl işliyor” sorusuna verdikleri cevaplar Çizelge 4.8’de 

belirtilmiştir. Bu çizelgeye göre, “Proje yöneticisi veya ekipman departmanı 

tarafından sunulur üst yönetim karar verir” diyen küçük ölçekli 2 firma, orta ölçekli 8 

firma, büyük ölçekli 6 firma bulunmaktadır. “Üst yöneticiler karar verir” diyen,  

küçük ölçekli 4 firma, orta ölçekli 3 firma, büyük ölçekli 2 firma bulunmaktadır. 

“Ortak karar verilir” diyen küçük ölçekli 2 firma, orta ölçekli 2 firma, büyük ölçekli 

1 firma olduğu görülmektedir. “İnşaat planlama grubu karar verir” diyen sadece orta 

ölçekli 1 firma bulunmaktadır. “Ekipman departmanı karar verir” diyen sadece  orta 

ölçekli 1 firma bulunmaktadır. “Proje yöneticisi karar verir” diyen, küçük ölçekli 2 

firma, büyük ölçekli 1 firma bulunmaktadır.  

4.5.3 Ekipman kullanım süreci 

Çizelge 4.9 : Firmaların ekipman işletme faaliyetlerinin planlaması. 

İşletme faaliyetlerinin planlaması

Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam 

Evet   9- %26 13 - %37   8 - %23 30 - %86
Hayır 1- %2 2 - %6 2 - %6 5 - %14
Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Alan araştırmasına katılan yüklenici firmalara yöneltilen “Ekipmanınızın işletme 

faaliyetlerinin planlanması yapıyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlar Çizelge 
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4.9’da belirtilmiştir. Buna göre, katılımcı firmaların büyük çoğunluğu işletme 

faaliyetlerinin planlamasını yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu çizelgeye göre “evet” 

yapıyoruz diyen, küçük ölçekli 9 firma, orta ölçekli 13 firma,büyük ölçekli 8 firma 

bulunmaktadır. Hayır diyen, küçük ölçekli 1 firma, orta ölçekli 2 firma, büyük 

ölçekli 2 firma  olduğu  görülmektedir. 

Çizelge 4.10 : Firmaların ekipman kullanım verileri. 

Ekipman kullanım verileri

Değerler 
Küçük 
ölçekli 

Orta ölçekli 
Büyük 
ölçekli 

Toplam 

Hem kağıt üzerinde hem 
dijital ortamda 

1 - %2 8 - %23 6 - %17 15 - %42 

Sadece kağıt üzerinde 5 - %15 3 - %9 1 - %2 9 - %26
Sadece dijital ortamda 3 - %9 2 - %6 2 - %6 7 - %20
Tutmayanlar 1 - %2 2 - %6 1- %2 4 - %11
Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Alan araştırmasına katılan firmaların “Ekipmanınızın kullanım verilerini tutuyor 

musunuz” sorusuna vermiş oldukları cevaplar  Çizelge 4.10’da belirtilmiştir. Buna 

göre, katılımcı firmaların büyük çoğunluğu ekipman kullanım verilerini tutuklarını 

belirtmişleridir. Evet diyenler arasından, hem kağıt üzerinde hem de dijital ortamda 

kullanım verilerini tutan, küçük ölçekli 1 firma, orta ölçekli 8 firma, büyük ölçekli 6 

firma bulunmaktadır. Sadece kağıt üzerinde tutan küçük ölçekli 5 firma, orta ölçekli 

3 firma, büyük ölçekli 1 firma bulunmaktadır. Sadece dijital ortamda tutuyoruz diyen 

küçük ölçekli 3 firma, orta ölçekli 2 firma, büyük ölçekli 2 firma bulunmaktadır.  

Hayır tutmuyoruz diyen, küçük ölçekli 1 firma, orta ölçekli 2 firma, büyük ölçekli 1 

firma  olduğu  görülmektedir. 

Çizelge 4.11 : Firmaların ekipman enventar kayıt sistemleri 

Envanter kayıt sistemi

Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam 

Evet 9 - %26 15 - %43 10 - %29 33 - %98
Hayır 1 - %2 0 - %0 0 1- %2
Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Alan araştırmasına katılan firmaların “Ekipman envanter kayıt sistemininiz var mı?” 

sorusuna verdikleri cevaplar Çizelge 4.12’de belirtilmiştir. Buna göre, katılımcı 

firmaların büyük çoğunluğu envanter kayıt sistemlerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

“Evet” diyen, küçük ölçekli 9 firma, orta ölçekli 15 firma, büyük ölçekli 10 firma, 

“hayır” diyen sadece küçük ölçekli 1 firma bulunmaktadır.  
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Çizelge 4.12 : Firmaların periyodik ekipman bakımı. 

Firmaların periyodik ekipman bakımı

Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam 

Evet 8 - %23 15 - %43 10 - %28 33- %94
Hayır       2 - %5 0 - %0 0 - %0 2- %6
Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Alan araştırmasına katılan firmaların “Ekipmanınıza periyodik olarak bakım 

yaptırıyor musunuz?” sorusuna verdikleri cevaplar  Çizelge 4.12’te belirtilmiştir. 
Buna göre, katılımcı firmaların büyük çoğunluğu periyodik olarak ekipman bakımı 

yaptırdıklarını belirtmişlerdir. “Evet” diyen, küçük ölçekli 8 firma, orta ölçekli 15 

firma, büyük ölçekli 10 firma, “Hayır” diyen, sadece küçük ölçekli 2 firma olduğu  

görülmektedir. Periyodik olarak bakım yaptırıyoruz diyen büyük ölçekli firmaların 

çoğunluğu bakımın yetkili servisler veya ekipman departmanına bağlı servisler 

tarafından yapıldığını, küçük  ölçekli ve orta ölçekli firmaların büyük kısmı  ise 

periyodik bakımın yetkili servisler veya operatörler tarafından yapıldığını 

belirtmiştir.  

Çizelge 4.13 : Firmaların ekipman bakım programı. 

Ekipman Bakım Programı
Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam
Var 6 - %17 14 - %40 9 - %26 29 - %83
Yok 4 - %11 1- %3       1 - %3 6 - %17
Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Alan araştırmasına katılan firmaların “Ekipman bakım programınız var mı?” 

sorusuna verdikleri cevaplar  Çizelge 4.13’de özetlenmiştir. Buna göre, katılımcı 

firmalarin büyük çoğunluğu ekipman bakım programları olduğunu belirtmiştir. 
“Evet” diyen, küçük ölçekli 6 firma, orta ölçekli 14 firma, büyük ölçekli 9 firma, 

“Hayır” diyen, küçük ölçekli 4 firma , orta ölçekli 1 firma, büyük ölçekli 1 firma 

olduğu  görülmektedir. 
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Çizelge 4.14 : Firmaların ekipman bakım programlarının amaç ve hedefleri. 

Ekipman bakım programlarının amaç ve hedefleri

Değerler 
Küçük 
ölçekli 

Orta 
ölçekli 

Büyük 
ölçekli 

Toplam 

Normal çalısma sürecindeki 
aksaklık nedeniyle meydana 
gelen üretım kaybını düşürmek 

3 - %9 9 - %26 3 - %9 15 - %43 

İnsaat ekıpmanının çalısma 
ömrünü uzatmak 

3 - %9 3 - %9 1 - %3 7 - %20 

Çalışma maliyetini düşürmek 0 - %0 1 - %3 2 - %6 3 - %9 

Ekipmandan sağlanan karı 
arttırmak 

0 - %0 1 - %3 2 - %6 3 - %9 

Üretkenliği artırmak 0 - %0 0 - %0 1 - %3 1 - %3 

Alan araştırmasına katılan firmaların “Ekipman bakım programınızın amaç ve 

hedefleri nedir” sorusuna vermiş oldukları cevaplar  Çizelge 4.14’te belirtilmiştir. 
Buna göre katılımcı firmalardan “normal çalışma süresindeki aksaklık nedeniyle 

meydana gelen üretim kaybını düşürmek” diyen, küçük ölçekli 3 firma, orta ölçekli 9 

firma, büyük ölçekli 3 firma bulunmaktadır. “İnşaat ekipmanının çalışma ömrünü 

uzatmak” diyen, küçük ölçekli 3 firma, orta ölçekli 3 firma, büyük ölçekli 1 firma 

bulunmaktadır. “Çalışma maliyetini düşürmek” diyen,  küçük ölçekli 1 firma, orta 

ölçekli 1 firma, büyük ölçekli 2 firma bulunmaktadır. “Ekipmandan sağlanan karı 

arttırmak” diyen ise orta ölçekli 1 firma, büyük ölçekli 2 firma olduğu  

görülmektedir. “Üretkenliği arttırmak” diyen, büyük ölçekli 1 firma bulunmaktadır. 

4.5.4 Ekipman elden çıkarma ve yenileme süreci 

Çizelge 4.15 : Firmaların ekipman elden çıkarma veya yenileme kararı. 

Ekipman elden çıkarma veya yenileme kararı

Değerler 
Küçük 
ölçekli 

Orta 
ölçekli 

Büyük 
ölçekli 

Toplam 

Makineden yeterli randıman 
alınmadığında 

7 - %20 6 - %17 2 - %6 15 - %43 

İsletme maliyetlerinin 
katlanılmaz duruma gelmesi 
halınde 

1 - %3 3 - %9 2 - %6 6 - %17 

Ekonomik analizlere 1 - %3 3 - %9 1 - %3 5 - %14
Teknolojık olarak artık 
kullanılmaz hale geldiginde 

0 - %0 3 - %9 2 - %6 5 - %14 

Kişisel deneyimlerinize 1 - %3 0 - %0 1 - %3 2 - %6
Firmanın fınansal durumu iyi 
olduğunda 

0 - %0 0 - %0 2 - %6 2 - %6 

Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100
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Alan araştırmasına katılan firmaların “Ekipmanınızın elden çıkarma veya yenileme 

kararını hangi ölçülere bağlı olarak alıyorsunuz” sorusuna verilen yanıtlar Çizelge 

4.15’te belirtilmiştir. “Makineden yeterli randıman alınmadığında” diyen, küçük 

ölçekli 7 firma, orta ölçekli 6 firma, büyük ölçekli 2 firma bulunmaktadır. “İşletme 

maliyetinin katlanılmaz duruma gelmesi halinde” diyen küçük ölçekli 1 firma, orta 

ölçekli 3 firma, büyük ölçekli 2 firma olduğu görülmektedir. “Ekonomik analizlere” 

göre diyen, küçük ölçekli 1 firma, orta ölçekli 3 firma, büyük ölçekli 1 firma 

bulunmaktadır. “Teknolojik olarak artık kullanılmaz hale geldiğinde” diyen, orta 

ölçekli 3 firma, büyük ölçekli 2 firma bulunmaktadır. “Kişisel deneyimlerimize”bağlı 

olarak diyen,  küçük ölçekli 1 firma, büyük ölçekli 1 firma bulunmaktadır. “Firmanın 

finansal durumu iyi olduğunda” diyen, büyük ölçekli 2 firma bulunmaktadır.  

4.5.5 Enformasyon teknolojileri 

Araştırmaya katılan firmaların “Ekipman bilgilerin takibi için kullandığınız ne çeşit 
bir yazılım programıdır?”sorusuna firmaların verdikleri yanıtlar Çizelge 4.17’de 

belirtilmiştir. Buna göre, firmaların büyük çoğunluğunun standart ofis programlarını 

kullandıkları görülmektedir. “Standart ofis yazılımları” diyen,  küçük ölçekli 6 firma, 

orta ölçekli 12 firma, büyük ölçekli 9 firma, “inşaat ekipman yönetimi için özel 

olarak tasarlanmış standart yazılım programları” diyen, orta ölçekli 1 firma olduğu 

görülmektedir. Satın alınmış veya firmaya uyarlanmış yazılımlar diyen orta ölçekli 1 

firma, büyük ölçkeli 1 firma olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.16 : İnşaat ekipmanı ile ilgili yeni teknolojik gelişmeler. 

İnşaat  Ekipmanı İle İlgili Yeni Teknolojik Gelişmelerin Takibi 

Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam 

Evet 9 - %26 13 - %37 10 - %28 32 - %91
Hayır 1 - %3 2 - %6 0 - %0 3 - %9
Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Araştırmaya katılan yüklenici firmaların “İnşaat ekipmanı ile yeni teknolojik 

gelişmeleri takip ediyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar çizelge 4.16’da 

özetlenmiştir. Buna göre katılımcı firmalardan evet takip ediyoruz diyen,  küçük 

ölçekli 9 firma, orta ölçekli 13 firma, büyük ölçekli 10 firma bulunmaktadır. Hayır 

takip etmiyoruz diyen, küçük ölçekli 1 firma, orta ölçekli 2 firma olduğu  

görülmektedir. 
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Çizelge 4.17 : Firmaların ekipman yönetimi için kullandıkları yazılım programları.

Ekipman yönetimi için kullanılan yazılım programları

Değerler 
Küçük 
ölçekli 

Orta 
ölçekli 

Büyük 
ölçekli 

Toplam 

Standart ofıs yazılımları 6 - %17 12- %34 9 - %26 27 - %77
Insaat ekıpman yonetımı ıcın 
ozel olarak tasarlanmıs standart 
yazılım programları 

0 - %0 1 - %3 0 1 - %3 

Satın alınmış ve firmaya 
uyarlanmış yazılımlar 

0 - %0 1 - %3 1 - %3 2 - %6 

Kurumsal kaynak planlama
(ERP) satıcılarının inşaat 
ekipman yönetimi için 
geliştirdiği özel modüller(SAP, 
PeopleSoft, Oracle vb) 

0 - %0 0 - %0 0 - %0 0 - %0 

Firma için geliştirilmiş özel 
yazılımlar 

0 - %0 0 - %0 0 - %0 0 - %0 

Kablosuz çözümlerle 
bütünleşmiş yazılımlar 

0 - %0 0 - %0 0 - %0 0 - %0 

Yazılım programı 
kullanmayanlar 

4 - %11 1 - %3 0 - %0 5 - %15 

Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Araştırmaya katılan firmaların “Ekipman bilgilerin takibi için kullandığınız ne çeşit 
bir yazılım programıdır?”sorusuna firmaların verdikleri yanıtlar çizelge 4.17’de 

belirtilmiştir. Buna göre firmaların büyük çoğunluğunun standart ofis programlarını 

kullandıkları görülmketedir. “Standart ofis yazılımları” diyen,  küçük ölçekli 6 firma, 

orta ölçekli 12 firma, büyük ölçekli 9 firma, “inşaat ekipman yönetimi için özel 

olarak tasarlanmış standart yazılım programları” diyen, orta ölçekli 1 firma olduğu 

görülmektedir.Satın alınmış veya firmaya uyarlanmış yazılımlar diyen orta ölçekli 1 

firma, büyük ölçkeli 1 firma olduğu görülmektedir. 

Çizelge 4.18 : Firmaların inşaat ekipmanı verileri. 

Değerler 
Küçük 

ölçekli 

Orta 

ölçekli 

Büyük 

ölçekli 
Toplam 

İsletme maliyetleri 6 10 8 24
Çalışma saatleri 6 9 7 22
Planlı periyodik bakım 
verileri 

5 10 7 22 

Arıza verileri 5 10 6 21
Yer degisiklikleri 3 8 6 17
Çalışma performansları 4 6 4 14

Alan araştırmasına katılan firmalara sorulan “ Ekipman faaliyetleri ile ilgili ne tür 

verileri tutuyorsunuz” sorusuna firmaların vermiş oldukları yanıtlar Çizelge 4.18’de 
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özletlenmiştir. Büyük, orta ve küçük ölçekli firmaların çoğunluğunun işletme 

maliyetlerini, çalışma saatlerini, planlı peryodik bakımlarını tuttukları görülmektedir.  

Çizelge 4.19 : GPS-Uydudan Haberleşme Teknolojisi ile Ekipman Yönetim 
Sistemleri 

GPS-Uydudan Haberleşme Teknolojisi ile Ekipman Yönetim Sistemleri

Değerler Küçük ölçekli Orta ölçekli Büyük ölçekli Toplam 

Yok 6 - %17 8 - %23 4 - %11 18 - %51
Var 
kullanmıyoruz 

3 - %9 5 - %14 4 - %11 12 - %35 

Var 
kullanıyoruz 

1- %3 2 - %6 2 - %6 5- %14 

Toplam 10 - %29 15 - %42 10 - %29 35 - %100

Alan araştırmasına katılan firmaların “Gps-uydudan haberleşme teknolojisi ile 

ekipman yönetim sistemi hakkında bilginiz var mı ve bu sistemi kullanıyor 

musunuz?” sorusuna vermiş oldukları yanıtlar Çizelge 4.19’da belirtilmiştir. Buna 

göre, katılımcı firmalardan “bilgimiz yok ” diyen, küçük ölçekli 6 firma, orta ölçekli 

8 firma, büyük ölçekli 4 firma, “bilgimiz var ama kullanmıyoruz” diyen, küçük 

ölçekli 3 firma, orta ölçekli 5 firma, büyük ölçekli 5 firma, “kullanıyoruz” diyen, 

küçük ölçekli 1 firma, orta ölçekli 2 firma, büyük ölçekli 2 firma olduğu  

görülmektedir. 

4.6 Alan Araştırmasının Değerlendirilmesi 

Türk inşaat sektöründe ekipman yönetiminin firmalar için önemini, faydalarını ve 

başarı oranlarını araştırmak, yüklenici inşaat firmalarının ekipman yönetimi 

süresinde izledikleri yöntemleri ve davranış biçimlerini incelemek, firmaların 

ekipman yönetiminde yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin yaklaşımlarını 

belirlemek amacıyla yapılan bu alan araştırmasının bulgularından elde edilen 

sonuçlar bu bölümde değerlendirilmektedir. 

• Yüklenici firmaların genel profilleri ile ilgili elde edilen bulgular 

Alan araştırmasının ilk bölümünde, anket uygulanan yüklenici firmaların kuruluş
tarihleri, yıllık ciroları, ekipman değerleri, çalışan sayıları ile ilgili bulgular elde 

edilmiştir. Bu bölümden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde alan araştırmasına 

katılan firmaların büyüklüklerinin kuruluş tarihleri ile doğrudan bağlantılı olmadığı 
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görülmüştür. Firmalar cirolarına göre, küçük orta ve büyük ölçekli yüklenici firmalar 

şeklinde gruplandırılmıştır.  
• Ekipman elde edinimi ile ilgili bulgular 

Alan araştırmasının ekipman elde edinim süreci ile ilgili sorularının yer aldığı 

üçüncü bölümde, büyük, orta ve küçük ölçekli yüklenici firmaların tercih ettikleri 

ekipman edinim türleri, ekipman edinminde göz önüne aldıkları kriterler, ikinci el bir 

ekipman almayı tercih edip etmedikleri ve ekipman ediniminde karar süreçlerinin 

nasıl işlediğine ilişkin sorular bulunmaktadır. 

Araştırma sorusu: 

“Büyük ölçekli firmalar küçük ve orta ölçekli firmalara göre ekipman kiralamayı 

daha çok tercih etmektedir.”  

Bu bölümden elde edilen bulgular sonucunda, büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük 

ölçekli tüm firmaların en çok kullandıkları ekipman edinim türünün satın alma 

olduğunun görülmesi araştırma sorusunu doğrulamamaktadır. İkinci önem sırasında 

ise, kiralama seçeneği gelmektedir. Edinim türü olarak “leasing”i tercih eden 

firmaların sayısı ise oldukça azdır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bir 

karşılaştırma yapıldığında büyük ölçekli firmaların küçük ölçekli firmalardan daha 

fazla kiralık ekipman kullandığı görülmektedir. Bunun nedeni, küçük ölçekli 

yüklenicilerin genellikle uzun vadeli kullanım için ekipmanı satın almasıdır. Büyük 

ölçekli yükleniciler ise daha uzun süreli proje gerektiren işlere sahip olduğundan, 

daha geniş donanım kaynaklarına sahip olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, bütün 

ekipmanları satın almak yerine kiralık makineler kullanmak en doğru karar olacaktır.  

Bu da büyük ölçekli yüklenicilerin, genellikle iş makineleri yönetimi için dış kaynak 

kullanımı stratejisine daha fazla önem verdiklerini ortaya çıkarmaktadır. Bununla 

birlikte yüklenicilerin çoğu, kısa vadeli ekipman taleplerini yerine getirmek için, 

kiralık makine kullanımının farkına varmışlardır. İş yükünün yüksek olduğu 

durumlarda, kiralama yaklaşımı bakım hizmetleriyle birlikte satıcılardan bir paket 

olarak sağlanması uygun olarak görülebilir.  

Araştırma sorusu: 

 “Küçük ve orta ölçekli firmaların ekipman ediniminde göz önünde bulundurdukları 

en önemli kriter projeye ait gereksinimlerdir.” 
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Bu bölümden çıkan bulgular sonucunda, firmaların büyük çoğunuğunun ekipman 

ediniminde göz önüne aldıkları ilk kriterin projeye ait gereksinimler olması araştırma 

sorusunu doğrulamaktadır. Daha sonra, ekipman fiyatı ve iş hacmi kriterleri 

gelmektedir.  

Araştırma sorusu: 

 “Küçük ve orta ölçekli firmalar kullanılmış ekipman almaya daha çok eğilimlidir.”

Bu bölümden çıkan bulgular sonucunda, firmaların büyük çoğunuğunun ikinci el bir 

ekipman almayı tercih etmedikleri görülmektedir. İkinci el bir ekipmanı almayı 

tercih etmeyenler tercih etmeme sebeplerini, ikinci el ekipmanın işletme ve bakım 

onarım maliyetlerinin fazla olması ve çok verimli olmamaları olarak belirtmişlerdir. 

Farklı ölçekteki firmalar arasında bir karşılaştırma yapıldığında, küçük ve orta 

ölçekli yüklenicilerin büyük ölçekli firmalara oranla daha fazla kullanılmış
durumdaki ekipmanı satın alma eğilimi gösterdikleri görülmektedir. Üç yüklenici 

grup arasındaki mali durum farklılığı, yukarıdaki bulguları daha iyi açıklayacaktır. 

Çünkü küçük ve orta ölçekli yükleniciler, kaynak elverişliliği bakımından büyük 

ölçekli yüklenicilerden daha fazla zorluk yaşamaktadır.  

Araştırma sorusu: 

“Küçük ölçekli firmalarda ekipman edinimine üst yöneticiler karar vermektedir.” 

Büyük ölçekli ve orta ölçekli firmalarda çoğunlukla ekipman edinim sürecinin 

işleyişinin, üst yönetimin proje yöneticisi veya ekipman departmanı tarafından 

sunulan öneri çerçevesinde karar vermesi şeklinde olduğu görülmektedir.  Küçük 

ölçekli firmaların büyük çoğunluğunda ise, ekipman ediniminde ana karar vericinin 

firma sahibi olduğunun görülmesi araştırma sorusui doğrulamaktadır.  Bu durumun, 

büyük ölçekli firmaların kurumsal ve organizasyonel yapılarının daha gelişmiş
olmasından kaynaklandığı kanısına varılmıştır. 
• Ekipman ekipman kullanım süreci ile ilgili bulgular

Alan araştırmasının ekipman kullanım süreci ile ilgili sorularının yer aldığı üçüncü 

bölümde, büyük, orta ve küçük ölçekli yüklenici firmaların ekipman işletme, bakım-

onarım ve  enventer kayıt  sistemlerine olan yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak 

amaçlanmıştır.  
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Araştırma sorusu: 

“Büyük ölçekli firmalar ekipman işletme faaliyetlerini planlamakta ve kullanım 

verilerini tutmaktadır.”  

Yüklenici firmaların büyük çoğunluğu ekipman işletme faaliyetlerini planladıklarını 

ve ekipman kullanım verilerinin kayıtlarını tuttuklarını belirtmişlerdir. Üç farklı 

ölçekteki yüklenici firma arasındaki fark olmaması araştırma sorusunu 

doğrulamamaktadır.  Fakat bu planlamanın ve kayıt tutmanın düzenli ve sistematik 

bir şekilde olmadığı gözlenmiştir. Büyük ölçekli firmaların büyük bir çoğunluğu 

ekipman kullanım verilerini dijital ortamda, orta ölçekli firmların bir kısmının dijital 

ortamda bir kısmının kağıt üzerinde, küçük ölçekli firmaların büyük çoğunluğu ise, 

kayıtları kağıt üzerinde tuttuklarını belirtilmiştir.  
Araştırma sorusu :  

“Büyük ölçekli firmaların büyük oranda envanter kayıt sistemleri bulunmaktadır.” 

Alan araştırmasına katılan yüklenici firmalardan büyük, orta ve küçük ölçekli 

firmaların büyük çoğunluğunun  envanter kayıt sistemlerinin olduğu görülmektedir. 

Fakat, yapılan görüşmelerde bu sistemlerin otomatik girdili bilgisayar bazlı, 

sistematik bir şekilde kimlik numaraları veya çeşitli kodlar yaratarak oluşturulan bir 

yönteme dayalı sistemler olmadığı gözlenmiştir. 
Araştırma sorusu :  

“Büyük ölçekli firmalar küçük ölçek firmalara göre düzenli olarak ekipman bakımı 

yapmaktadır.” 

Yine bu bölümde, büyük ölçekli ve orta ölçekli firmaların tamamı, küçük ölçekli 

firmaların ise çoğunluğu, ekipmanın periyodik bakımlarını yaptırdıklarını ve 

ekipman bakım programlarının olduğunu belirtmiştir. Fakat firmaların büyük 

çoğunluğu, kendilerinin oluşturduğu bir bakım programı olmadığını, ekipman 

sağlayıcı-dağıtıcı firmaların sağladığı bir bakım programının olduğundan söz 

etmiştir. Büyük ölçekli ve orta ölçekli firmaların ekipman bakım programını, normal 

çalışma sürecindeki aksaklıkları ortadan kaldırmak ve olası üretim kaybını düşürmek 

amacıyla kullandıkları görülmektedir. Küçük ölçekli firmaların büyük çoğunluğu ise, 
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ekipman bakım programını inşaat ekipmanının çalışma ömrünü uzatmak amacıyla 

kullandıklarını belirtmiştir.  
Araştırma sorusu : 

“Küçük ölçekli firmalar büyük ölçekli firmalara göre ekipman periyodik bakımını 

ekipman departmanına bağlı  servisler tarafından yaptırmaktadır.”  

Alan araştırmasından elde edilen bulgular sonucunda, büyük ölçekli firmaların 

ekipman bakımının çoğunlukla kendi ekipman departmanlarına bağlı servislerde 

yapıldığı, orta ölçekli firmalarda ise, ekipman periyodik bakımının çoğunlukla yetkili 

servisler tarafından yapıldığı, küçük ölçekeli firmalarda ise periyodik bakımın 

çoğunlukla ekipman yetkili servisleri veya operatörler tarafından yapıldığı 

görülmektedir. Küçük ve orta ölçekli firmaların organizayonlarında genelinde 

ekipman departmanı bulunmayışı bu sonucu doğurmaktadır.  

• Ekipman elden çıkarma ve yenileme süreci ile ilgili sorular 

Alan araştırmasının dördüncü bölümünde sorulan sorular doğrultusunda, firmaların 

ekipman elden çıkarma ve yenileme kararlarındaki yaklaşımlar analiz edilmiştir.  
Araştırma sorusu :  

“Büyük ölçekli firmalar, ekipman elde çıkarma veya yenileme kararını daha çok 

ekonomik analizlere bağlı olarak almaktadır.” 

Alan araştırmasının dördüncü bölümünde sorulan, ekipman elden çıkarma ve 

yenileme süreci ile ilgili sorular sonucunda üç farklı ölçekteki firma arasında 

istatistiksel olarak fark olmaması, araştırma sorusunu doğrulamamaktadır. Makinenin 

yaşam ömrünün son aşaması, elden çıkarma aşamasıdır. Bu bölümden çıkan bulgular 

sonucunda, bu aşamada büyük orta ve küçük ölçekli yüklenicilerin, bir iş makinesi, 

yüksek onarım maliyetlerine yol açmadan önce randımansız hale gelir gelmez, söz 

konusu iş makinesini genellikle elden çıkartıkları veya değiştirdikleri görülmektedir. 

Büyük firmalar aynı zamanda, küçük firmalara nazaran daha sıklıkla söz konusu 

donanımları temel tamiratlara ve yüksek maliyetli onarımlara maruz kalmadan önce 

elden çıkarma veya yenileme eğilimi göstermektedir.  Bu, ekipman elden çıkarma 

veya yenileme kararını vermede, farklı ölçekteki firmaların çoğunluğunun: onarım 

maliyeti, amortisman maliyeti, yatırım maliyeti, bakım maliyeti, eskime maliyeti ve 
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aksama süresi maliyeti ve donanım etkinliği gibi ekipman işletim faktörlerini 

ekonomik analizlere bağlı olarak göz önüne almadıkları anlamını taşımaktadır.  

• Ekipman ekipman kullanım süreci ile ilgili bulgular

Son bölüm olan beşinci bölümde, alan araştırmasına katılan inşaat firmalarında 

ekipman yönetimi ile ilgili mevcut enformasyon teknolojilerinin kullanım oranlarının 

ve enformasyon teknolojilerine olan yaklaşımlarının belirlenmesi amaçlamıştır.  
Araştırma sorusu : 

“Küçük ve orta ölçekli firmalar, büyük ölçekli firmalara göre ekipman bilgilerinin 

takibi için daha çok standart yazılım programları kullanmaktadır.”  

Alan araştırmasının dördüncü bölümünde ankete katılan yüklenici firmalara ekipman 

yönetiminde teknolojik gelişmeler ile ilgili olarak sorulan sorulara alınan yanıtlar, 

sonucunda büyük, orta ve küçük ölçekli tüm firmaların büyük çoğunluğunun, 

ekipman yönetimi için  standart ofis yazılımları kullandığı sonucu  araştırma sorusunu 

doğrulamamaktadır. 

Alan araştırmasından elde edilen bulgular sonucunda büyük ölçekli yüklenici 

firmaların tamamının, orta ve küçük ölçekli firmaların ise çok büyük bir 

çoğunluğunun ekipman yönetimi ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ettikleri 

görülmektedir. Firmalar ekipman yönetimi ile ilgili teknolojik gelişmeleri genellikle 

dergilerden, web sitelerinden, fuarlardan ve firma broşürlerinden takip ettiklerini 

belirtmiştir. Ancak alan araştırmasının bu konuyla ilintili diğer sorularında, 

firmaların ekipman yönetimi ile ilgili enformasyon teknolojileri konusundaki 

bilgilerinin ve bu teknolojileri  kullanım oranlarının çok düşük seviyede olması 

tezatlık oluşturmaktadır. Farklı ölçekteki firmaların ekipman yönetimi alanındaki 

teknolojik gelişmelerden oldukça uzakta oldukları ve haberdar olmadıkları 

görülmektedir. Firmaların büyük çoğunluğunun ekipman yönetimi için standart ofis 

yazılımları kullandığı, sadece büyük ölçekli bir firma ve orta ölçekli iki firmanın  

ekipman yönetimi ile ilgili satın alınmış ve firmaya uyarlanmış yazılımlar ile, inşaat 

ekipman yönetimi için özel olarak tasarlanmış yazılım programlarını kullandıkları 

görülmektedir. Firmaların büyük çoğunluğu standart ofis yazılımları ile ekipman 

işletme maliyetlerini, ekipman arıza verilerini ve planlı periyodik ekipman bakım 

verilerini tuttuklarını belirtmiştir.  
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Araştırma sorusu: 

“Büyük ölçekli firmalar küçük orta ve ölçekli firmalara göre ekipman üzerinde daha 

cok GPS sistemi bulundurmaktadır.”  

Yapılan değerlendirmede firmaların bir kısmının, GPS ile “makine takip ve makine 

konum bilgilerini görüntüleme sistemi” hakkında bilgisi olduğu; ancak bu sistemi 

kullanmadıkları, diğer bir kısmının ise bu  sistem hakkında bilgi sahibi olmadığının 

görülmesi, bu sistem hakkında bilgisi olan veya kullanan firma sayısının oldukça az 

olması, araştırma sorusunun reddildiği sonucunu çıkarmaktadır. 

Sonuç olarak bu alan araştırması, ekipman yönetimi uygulamalarının farklı ölçekteki 

yükleniciler  arasında önemli derecede farklılık göstermediğini ortaya çıkarmıştır. 
Orta ve küçük ölçekli yüklenicilerin uygulamaları daha fazla birbirlerine benzeme 

eğilimi gösterirken, büyük ölçekli yüklenicilerin uygulamalarının daha küçük ölçekli 

yüklenicilerin uygulamalarından daha başarılı olduğu kanısına varılmıştır. Fakat 

genele bakıldığında, ekipman yönetimi konusu firmalarda oldukça yetersiz olduğu 

görülmektedir.   
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Yüklenici firmalarda ekipman yönetimi ve yeni teknolojik uygulamalar konulu 

yüksek lisans tezi kapsamında öncelikle literatür çalışması yapılmıştır. İlk bölümde 

ekipman yönetiminin yapı üretim sürecinin hangi evrelerinde karşımıza çıktığı 

belirtilmiş ve bu evrelerde inşaat ekipmanı yönetimi kapsamında yürütülmekte olan 

işlevlerin neler olduğundan bahsedilmiştir. İkinci bölümde, ekipman yönetim 

süreçleri, bir inşaat ekipmanının elde edinilmesinden elden çıkarılmasına kadar 

sürede gerçekleştirilen yönetim anlatılmış, bu süreçlerde ekipman yöneticilerinin 

sorumluluklarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, ekipman yönetimi kapsamında 

mevcut yazılım programları ve GPS uydudan ekipman yönetimi sistemleri 

incelenmiş; Türkiye’de bu sistemlerin sağlayıcı-dağıtıcılığını yapan firmalarla 

görüşülmüş, söz konusu teknolojilerin yüklenici inşaat firmalarına ve ekipman 

sağlayıcı-dağıtıcılığı yapan firmalara sağladığı olanaklardan bahsedilmiştir. 
Dördüncü bölümde, gerçekleştirilen alan araştırması ile Türkiye’deki inşaat 

sektöründe faaliyet gösteren büyük orta ve küçük ölçekli yüklenici firmaların her 

birinin durumu ölçülmeye çalışılmış, daha sonra bu ölçümlerden yararlanılarak 

sektörün genelindeki durum ortaya koymaya yönelik bir yaklaşım izlenmiştir. Bu 

açılardan bakılarak, ekipman yönetimi anlayışının inşaat sektörü içindeki durumu 

saptanarak, eksikliklerin ortaya konulması ve gerekli önlemlerin alınması, inşaat 

sektörünün teknolojinin hızlı değişimi ile birlikte içinde var olmaya çalıştığı küresel 

rekabet ortamında başarısı için oldukça önemlidir.  

Tez çalışması kapsamında yapılan literatür ve alan araştırması, Türkiye’deki 

yüklenici firmaların ekipman yönetimi hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını, 

yapı üretim sürecinde ekipman yönetimini daha çok kişisel kararlara ve öngörülere 

dayanarak verdiklerini, sistemik ve planlı bir yaklaşım sergilemediklerini, farklı 

aşamalarda ekipman yönetimi ile ilgili teknolojik gelişmelerden çok fazla 

yararlanmadıklarını ve gerekli ilgiyi göstermediklerini ortaya koymuştur. Bununla 

birlikte, sektörde faaliyet gösteren firmaların yönetim, teknoloji ve daha bir çok 

farklı alandaki gelişmelerden nispeten geç haberdar oldukları ortaya çıkmaktadır.  
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Yapılan alan araştırması sonucunda ekipman yönetimi uygulamaları konusunda, 

farklı ölçekteki yüklenici firmalar arasında önemli derecede farklılıklar 

bulunmamakta olduğu görülmüştür. Büyük ölçekli firmaların uygulamaları, daha 

küçük ölçekli firmaların uygulamalarından çok fazla olmasada önemli sayılabilecek 

farklılıklar gösterirken, orta ve küçük ölçekli yüklenicilerin uygulamaları birbirleri 

ile benzerlik taşımaktadır. Büyük ölçekli firmaların uygulamaları, ekipman yönetimi 

sorunlarını en aza indirmede biraz daha başarılı görünmektedir. Alan araştırmasının 

ekipman elde edinim, kullanım, ve elden çıkarma süreçleri ile ilgili sorularına alınan 

yanıtlar, Türkiye’de ekipman yönetimi uygulamaların doğru bir şekilde yapıldığı 

sonucunu ortaya koyuyor gibi görünse de, ekipman teknolojileri blümünde sorulara 

verilen yanıtlar, daha önceki bölümdeki yanıtlarla tezat oluşturmaktadır.  

Yüklenici firmalar iş makinelerinin uygun şekilde kullanılmasını, bakımının 

yapılmasını ve yönetilmesini temin etmek için özen göstermelidir. Ekipmanın alımı 

aşamasında, ekipmanın yaşam maliyetini oluşturan tüm unsurlar dikkate alınmalıdır. 

Aksi halde yapılan yanlış alım, ilk yatırım giderlerinin düşük olması sağlansa bile, 

ekipmanın işletme giderlerinin çok yüksek olmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra, 

gelecekteki iş hacmi, üretim ihtiyaçları, projeye ait gereksinimler veya müşteri 

gereksinimleri, uzun vadeli şirket hedefleri, satın alım/edinilmesi süresi ve ekipman 

kullanılabilirliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır ve satın alım, kiralama, 

leasing gibi tüm edinim yöntemleri ekonomik analizlerle incelenmelidir. Ekipman 

sorunlarını, özellikle de aksama süresiyle ilgili sorunları gidermek amacıyla, önleyici 

bakımın gerçekleştirilmesinin önemi şiddetle vurgulanmalıdır. Ayrıntılı bir bakım 

programı tasarlanmalı ve amaçlanan bakım programının etkin bir şekilde 

yürütülebilmesini sağlamaya yardımcı yetkiler ve sorumluluklar belirlenmelidir. 

Eğer profesyonel hizmetler (yani bakım ve eğitim), şirketin temel yetkinlik alanına 

girmiyorsa, söz konusu hizmetlerin, dış kurumlardan sağlanması gerekmektedir. 

Ekipmanın ve yedek parçaların dikkatli bir şekilde planlanması yapılmalı, tüm 

işletme faaliyetlerinin verileri planlı ve sistematik bir şekilde tutulmalıdır. Bununla 

birlikte, sistematik bir şekilde kimlik numaraları veya çeşitli kodlar yaratarak 

oluşturulan bir yönteme dayalı envanter kayıt sistemleri kurulmalıdır. Ayrıca, 

ekipman verimsiz hale geldiğinde veya yüksek maliyetle düşük üretimde bulunmaya 

başladığında, elden çıkarılmalı veya yenilenmelidir. Ekipman yenileme kararını 

etkileyen kavramlar analiz edilmeli, yenileme analizi yapılırken, yenileme ekipmanı 
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seçimi için karar verme süreci adım adım ele alınmalı ve yenileme kararı alındıktan 

sonra göz önünde bulundurulması gereken faktörler incelenmelidir. Tüm bunlarla 

birlikte, ekipman yönetim süreçlerini yardımcı olan, ekipman yöneticilerinin karar 

verme süreçlerini çeşitli şekillerde destekleyen ve firmalara stratejik ve finansal 

avantajlar sağlamakta önemli rol oynayan mevcut teknolojilerin sağladığı 

avantajlardan daha fazla yararlanmalıdır. Günümüzde inşaat alanındaki birçok 

disiplini destekleyecek çok yeni teknolojiler mevcuttur. Bununla birlikte, ekipman 

yöneticilerinin çoğunun hâlâ, ekipman yönetimi kararlarında kendi kişisel bakış
açılarına ve çoğu zaman yetersiz olan hüküm verme kabiliyetlerine dayalı olarak 

hareket etmekte olduğu görülmektedir. İnşaat firmalarının önemli bir girişimi olan 

ekipman yatırımı gibi ciddi yatırımlar, kişisel bakış açısına ve insanoğlunun çoğu 

zaman potansiyel olarak yetersiz olan hüküm verme kabiliyetine dayanmamalıdır.  

Sonuç olarak, Türkiye’de inşaat sektöründe proje yönetimin önemli unsurlarından 

biri olan, tüm yönetimsel faaliyetlerin ve dolayısıyla üretimin başarısı için en temel 

destek niteliğinde olan ekipman yönetimi anlayışının değişmesi ve yeni teknolojilerle 

desteklenmesi gerekmektedir. Günümüzde inşaat sektörü sürekli gelişim ve değişim 

içindedir ve ekipman yönetim anlayışı da firmalarda sürekli gelişmesi gereken 

alanlar arasındadır. Unutulmamalıdır ki, efektif iş makinesi yönetimi uygulamaları, 

yalnızca üretim süresini ve iş makinesinin kullanılabilirliğini artırmakla kalmaz, aynı 

zamanda, maliyetleri düşürmek suretiyle, şirket kazancını da en üst seviyeye çıkarır. 

Ekipman yönetimi, inşaat firmasının başarısı için kritik bir öğe olarak kalmaya 

devam edecektir. Oldukça rekabetçi olan inşaat endüstrisi ortamında, daha çok bilgi-

güdümlü çözümlerden yararlanılması gerekir. Türkiye’de inşaat sektörü ekipman 

yönetimi ile ilgili henüz bu yeni teknolojilerden ve entegre sistemlerden istifade 

edememiştir.  Bu tez çalışması, ekipman yönetimi ve ekipman yönetimi ile ilgili 

teknolojik gelişmelerle ilgili yapılacak diğer çalışmalara bir baz teşkil edecek ve elde 

edilen bulgular konu ile ilgili değerlendirmelerde ve Türkiye’de inşaat sektöründe 

ekipman yönetimi anlayışının değişmesi ve yeni teknolojilerin firma bünyesine nasıl 

katılabiliceği konusunda yapılacak çalışmalara yardımcı olacaktır. 

. 
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EK A.1  

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ  MİMARLIK BÖLÜMÜ

PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

YÜKLENİCİ FİRMALARDA EKİPMAN YÖNETİMİ
ARAŞTIRMASI 
OCAK-2009 

Anket 

No 

KATILIMCI BİLGİLERİ
Anketi Cevaplayanın:  

• Adı-Soyadı : 

• Pozisyonu : 

FİRMA GENEL BİLGİLERİ
•Şirket adı:   

• Şirketinizin posta adresi: 
  

• Şirketinizin telefon ve faks no: 
Tel: -  Fax:  -

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

• Şirketinizin kuruluş tarihi nedir? : 

• Şirketinizin 2008 yılı cirosu nedir (milyon US$)? 

 1<10 

 10<50 

 50<100 

 100<250 

 250<500 

 >500 
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• Şirketinizin sahip olduğu ekipman değeri nedir(milyon US$)? 

 <1 

 1<10 

 10<100 

 >100 

•        Şirketinizde kaç kişi çalışmaktadır? 

a. Yönetici : kişi
b. Mimar :  kişi
c. Mühendis :  kişi
d. Teknisyen :  kişi
e. İdari :  kişi
f. :  kişi
g. :  kişi
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1. EKİPMAN EDİNİM SÜRECİ
1. Firmanızın benimsediği başlıca ekipman edinim türü (en çok kullandığınız) 

aşağıdakilerden hangisidir?(Tercihinizi kutunun içine (x) işareti koyarak 
belirtiniz.) 

 Satın Alma 

 Kiralama 

 Leasing 

 Diğer……………. 

2. Ekipman tercihinizde göz önüne aldığınız kriterleri öncelik sırasına göre 
belirtiniz.(Kullandığınız satın alma, kiralama ve/veya leasing yöntemini kendi 
içerisinde 1-14 arası sıralayınız.) 

 Kriterler Satın Alma Kiralama Leasing 

1 Yedek parça 
sağlanabilirliği                                           

   

2 Daha önce kullandığınız bir 
ekipman marka ve modeli 

   

3 Markası    

4 Üst bir model olması    

5 Fiyatı    

6 Firmanın finansal analizleri    

7 Operatör sağlama olanağı    

8 Bakım ve onarım kolaylığı    

9 
Satıcı firmanın sunduğu 
kredi olanakları

   

10 Satıcılarla kurulan ilişki    

11 Proje ait gereksinimler    

12
İş Hacmi(Ne kadar 
kullanılacağı) 

   

13 Firma prestiji    

14 Uzun vadeli şirket hedefleri    

3. İkinci el bir ekipman almayı tercih ediyor musunuz? 

 Evet. 

                    Yanıtınız evet ise nedenini belirtiniz. 

Hayır. 

                    Yanıtınız hayır ise nedenini belirtiniz. 
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4. Firmanızda ekipman edinim süreci nasıl işliyor(temin yönteminden bağımsız 
düşünün)?  

 Üst yöneticiler karar verir 

İnşaat planlama grubu karar verir 

 Ekipman departmanı karar verir 

 Proje yöneticisi karar verir 

 Proje yöneticisi veya ekipman departmanı tarafından sunulur üst 

yönetim karar verir 

 Ortak karar verilir 

 Diğer……………. 

2. EKİPMAN İŞLETME ve BAKIM SÜRECİ
5. Ekipmanlarınızın(filonuzun) işletme faaliyetlerinin planlamasını yapıyor 

musunuz?  

 Evet 

 Hayır

6. Ekipmanınızın kullanım verilerini tutuyor musunuz? 

 Evet 

 Hayır

7. Bu verileri nerede tutuyorsunuz?  

 Kağıt üzerinde 

 Dijital ortamda 

8. Ekipman envanter kayıt sisteminiz var mı?  

 Evet 

 Hayır

  

 Günlük 

 Haftalık

 Aylık 

 Kağıt üzerinde 

 Dijital ortamda 
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9. Makine operatörünüze eğitim veriyor musunuz?(Yanıtınız hayır ise 11. soruya 
geçiniz.)  

 Evet 

� Firma içinde 

� Firma dışında 

 Hayır

10. Eğitim vermedeki amacınızı öncelik sırasına göre belirtiniz.(1-6 arası) 

 Kriter 

 Kazaları önlemek 

 Ekipmanın kullanım ömrünü uzatmak 

İşletme maliyetini düşürmek 

 Yapım işlem süresini azaltmak 

İşin niteliğini yükseltmek 

 Diğer (belirtiniz) 

11. Ekipmanınıza periyodik olarak bakım yaptırıyor musunuz?  

 Evet 

H

a

y

ı

r 

 Düzenli 

 Düzensiz 

 Düzenli 

 Düzensiz 

 Ekipman departmanına bağlı servisler 

 Ekipman yetkili servisleri 

 Operatörler 
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12. Ekipman bakım programınız var mı? Eğer varsa amaç ve hedefleri nedir 

öncelik sırasına göre belirtiniz?(1-6 arası) 

 Evet 

 Evet 

13. Ekipman bakım raporlama sisteminiz var mı? Varsa ne tür bilgileri 

tutuyorsunuz? 

 Var 

 Yok 

 Kriter 

 Çalışma maliyetlerini düşürmek 

Normal çalışma sürecindeki aksaklık nedeniyle meydana gelen üretim 
kaybını düşürmek 

 Üretkenliği artırmak 

İnşaat ekipmanının çalışma ömrünü uzatmak 

 Ekipmandan sağlanan karı artırmak 

 Diğer (belirtiniz) 

 Yakıt ve diğer sıvı tüketim bilgileri 

 Aksaklık zamanları 

 Aksaklık sonucu yapılan onarımlar 

 Operatör saatleri 
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3. EKİPMAN ELDEN CIKARMA ve YENİLEME SÜRECİ
14. Ekipmanınızın elden çıkarma veya yenileme kararını hangi ölçütlere bağlı 

olarak veriyorsunuz, öncelik sırasına göre belirtiniz.(1-8 arası) 

 Kriterler 

 Kişisel deneyimlerinize 

 Öngörülerinize 

 Ekonomik Analizlere 

 Teknolojik olarak artık kullanılamaz hale geldiğinde 

 Makineden yeterli randıman alınamadığında 

 Firmanın finansal durumu iyi olduğunda 

 Yeni bir projeye başlandığında 

İşletme maliyetinin katlanılamaz duruma gelmesi halinde 

15. Ekipmanınızın kullanım ömrüne neye göre karar verirsiniz öncelik sırasına 

göre belirtiniz? (1-5 arası) 

 Kriterler 

İlk yatırım maliyetine bağlı olarak 

 Çalışamama süresine bağlı olarak 

 Piyasa değerinin düşmesine 

 Teknolojik olarak kullanılamaz duruma düşündüğünde 

 Bakım ve onarım maliyetine bağlı olarak 
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4. ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
16. İnşaat ekipmanı ile ilgili yeni teknolojik gelişmeleri takip ediyor musunuz? 

 Evet 

                     Nereden takip ediyorsunuz? 

 Dergilerden 

 Fuarlardan 

 Firma Broşürlerinden 

 Kataloglardan 

İnternetten 

 Diğer 

 Hayır

17. Ekipman bilgilerinin takibi için(Ekipman yönetimi)herhangi bir yazılım 

programı kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız kullandığınız ne çeşit bir 

yazılım programıdır? 

 Evet 

 Hayır

Yanıtınız hayır ise 21. soruya geçiniz. 

 Standart ofis yazılımları (Ms Office,Open Office vb) 

 Kurumsal kaynak planlama (ERP) satıcılarının inşaat ekipman 

yönetimi için geliştirdiği özel modüller(SAP, PeopleSoft, Oracle vb) 

İnşaat ekipman yönetimi için özel olarak tasarlanmış (off-the-shelf) 

standart software  programları 

 Firma için geliştirilmiş özel yazılımlar (in-house)  

 Satın alınmış ve firmaya uyarlanmış yazılımlar  

 Kablosuz çözümlerle bütünleşmiş yazılımlar 
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18. Ne tür verileri tutuyorsunuz? 

İşletme maliyetleri 

 Yer değişiklikleri 

 Arıza verileri 

 Planlı periyodik bakım 

verileri 

 Çalışma performansları 

 Çalışma saatleri 

19. Ne zamandır bir ekipman yönetimi yazılımı kullanıyorsunuz? 

20. İnşaat ekipmanı ile ilgili teknolojik gelişmelerin size ne gibi avantajlar 
sağladığını veya sağlayacağını düşünüyorsunuz öncelik sırasına göre 
belirtiniz?(1-8 arası)             

 Kriterler 

 Maliyetin düşmesi 

 Sürenin azalması 

İş kolaylığı sağlaması 

 Kalitenin yükselmesi 

Makinelerin konum, çalışma saati ve yakıt tüketim gibi takiplerini 
yapabilmek 

 Herhangi bir arıza durumunda hemen müdahale edebilmek 

İstenmeyen kullanımlara karşı güvenlik kurallarının konulabilmesi 

 Bakım zamanlarını ve ihtiyaçlarını görmek 

21. GPS-etkin filo yönetim sistemi(uzaktan kontrol sistemi) hakkında bilginiz var 

mı ve araçlarınızda GPS sistemi bulunmakta mıdır ve etkin bir şekilde 

kullanıyor musunuz?(Kullanıyorsanız 22.soruya geçiniz.) 

 Var – Kullanıyoruz 

 Var – Kullanmıyoruz 

 Yok 



113

22. GPS-uzaktan kontrol sisteminin firmanıza çeşitli yaralar sağladığını 

düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunlar nelerdir? 

 Evet düşünüyorum. 

 Kriterler 

 Ekipmanlara ilişkin gerçek zamanlı bilgileri vermesi 

 Operatör etkinliğinin kontrolü 

 Yakıt kullanım ve durum bilgilerini vermesi 

Yetkisiz kullanımı ve planlanmamış çalışmalarla tutarlı olmayan 
ekipman durdurmaları gibi anormallikleri belirleme yetisi 

Makinelerin konum, çalışma saati ve yakıt tüketim gibi takiplerini 
yapabilmek 
Herhangi bir arıza durumunda haber vermesi ve hemen müdahale 
edebilmek 

İstenmeyen kullanımlara karşı güvenlik kurallarının konulabilmesi 

Bakım zamanlarını ve ihtiyaçlarını görmek 

 Hayır düşünmüyorum. 

Anket sonuçları hakkında bilgi istiyorsanız bu kısmı doldurunuz; 

Adınız, Soyadınız: _____________________________________________ 

E-Posta Adresiniz: _____________________________________________ 

Verdiğiniz yanıtlar ve yapmış olduğunuz katkı için teşekkür ederiz. 

Mimar Zuhal Açıkgöz                                  Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN 
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