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BİR ÜRETİM FAKTÖRÜ OLARAK TEKNOLOJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ TEKNOLOJİ 

KULLANIMININ MALİYETLER ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ 

Mustafa K.AYDIN 

 

ÖZET 

 
Amaç: Teknolojik gelişmeler ve globalleşmenin sonucu olarak mal ve hizmet üretiminde yeni ve ileri 

teknolojilerin kullanımını gittikçe artmaktadır. İnsanların yerini makineler ve robotlar almakta, bilgi 

teknolojisi üretim ve süreç geliştirmede yoğun bir şekilde kullanılmakta, işletmelerde ki varlık 

kalemlerini de teknoloji ürünleri lehine değiştirmektedir. İşletmeler emek yoğun yapıdan, teknoloji 

yoğun yapıya kaymakta ve bu da mamul ve hizmet maliyetlerinde genel üretim maliyetleri’nin 

büyüklüğünü önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu yazıda teknolojinin diğer unsurlar üzerinde ki etkileri 

genel olarak değerlendirilerek, üretimde yeni teknoloji kullanımının maliyetler üzerinde ki etkisi 

incelenecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Üretim, Maliyet 

 

ABSTRACT 

 
Purpose: As a result of technological developments and globalization, the use of new and advanced 

technologies is increasing in the production of goods and services. Machines and robots take 

workers` places, information technologies in manufacturing and process development are being used 

intensively, business technology products in favor of the changes in the asset items. Labour dense 

business structure moves to toward the technology dense structure and this is significantly changing 

the size of the overall production costs within the cost of the productions and services. In this article, 

the effects of technology over the related factors are reviewed generally and the use of new technolgy 

over the cost is to be analyzed. 
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1. Giriş 

 

Mal ve hizmetlerin üretilmesi için üretim faktörlerine ihtiyaç vardır. Üretim bu faktörlerin mal ve hizmet 

haline dönüşümünü ifade eder. Üretim faktörlerini; emek, doğal kaynaklar, sermaye, müteşebbis, 

teknoloji ve bilgi olarak altı başlık altında sınıflandırabiliriz. 

 
Bu yazıda üretimde yeni teknolojilerin kullanımının maliyetler üzerinde ki etkisi değerlendirilecektir. 
 
2. Teknolojinin Tanımı 

 
Teknoloji, bir mal veya hizmetin üretimi için gerekli bilgi, organizasyon ve tekniklerin bütünü olarak 

tanımlanabilir. Daha geniş tanımlandığında, teknoloji, üretimle ilgili bilgiyi kapsar. Bu bilgi bilimsel bilgi, 

mühendislik bilgisi veya işletim becerisi olarak sıralanabilir. Diğer taraftan teknoloji; organizasyonu ve 

tekniği içerir. Makineler, aletler ve diğer ekipmanlar ile bunların işletim kurallarını, bakım-onarım ve 

eğitim gibi yardımcı faaliyetlerini de kapsar. Teknoloji, üretimle ilgili bilginin gerçek hayatta 

kullanılmasını ifade eden tekniklerin bütününü oluşturmaktadır.  

 
Neoklasik iktisatta teknoloji bir üretim faktörü olarak kabul edilmekte, teknolojik değişim üretim 

fonksiyonundaki yukarı doğru kaymalar olarak görülmektedir. Üretim teknolojisi' nin değişmesi belli bir 

girdi bileşimi kullanılarak daha yüksek miktarda ürün elde edilmesini olanaklı hale getirir 
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Bütün bu tanımların ışığında “teknoloji, araştırma, geliştirme, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası 

hizmeti kapsayan bir sanayi surecinin, etkin ve verimli bir bicimde gerçekleştirilmesi için 

kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür” denilebilir. 

 

3. Teknoloji'nin İş ve Emeğin Niteliğine Etkileri 

 

Emek açısından, yeni teknolojilere dayalı çalışma sisteminde yer edinebilmek ve işsiz kalmamak için 

özel yetenek, bilgi ve becerilere sahip olmak gerekmektedir. 

 
Teknolojinin emeğin niteliğine etkileri konusunda iki görüş bulunur. Bunlar, işgücünün teknolojik 

değişimle birlikte '' vasıf kazanması '' ve '' vasıf kaybetmesi '' yönünde olan birbirine iki görüştür.  

 
 İlk görüş açısından bakıldığında, yüksek teknolojilerin üretim süreçlerine dahil edilmesiyle 

birlikte kullanılmaya başlanan çok yüksek teknolojilere sahip makine ve teçhizatı kullanmak 

için donanımlı ve vasıflı emeğe ihtiyaç vardır. Bunu sağlayabilmek için de eğitim önemli bir 

unsurdur. İşgücü bu doğrultuda gelir ve vasıf kazanır. 

 

 İkinci görüş açısından bakıldığında ise, teknolojik gelişmelerin üretim süreçlerine 

adaptasyonunun amacı emeği ikame etmek ve sermayenin vasıflı emeğe bağlılığını 

önlemektir. Bu durum ise işgücünün niteliğinde bir kayba neden olur. Çünkü işgücü eski 

düzeninden çıkarak, işin tamamına hakim olmak yerine bölümlere ayrılmış olan tek bir 

kısmına hakim olur. Bu durum işgücünü vasıfsızlaştırır. 

 
4. Teknoloji'nin İstihdam Üzerindeki Etkileri 

 

Teknolojik gelişme büyümeyi anlamlı biçimde etkilemektedir. Fakat istihdam üzerindeki etkisi 

belirsizdir. Bir yandan, işgücü verimliliğini arttırarak kârı attırmakta ve yeni işler yaratmakta, diğer 

yandan ise birçok işi yok etmektedir. 

 
5. Teknolojik Gelismelerin Emek Verimliligi Uzerinde ki Etkisi 

 

Emeğin verimliliği özellikle teknik yeniliklerin uygulanması ile artar. İki saatte yapılacak bir iş bir saatte 

yapılarak emeğin verimi arttırılmış olur. Kalan diğer saatte de artık üretim yapılması mümkün olabilir.  

Teknolojik gelişmelerin emek verimliliği üzerinde ki etkisini hindistanda yapılan pamuk ipliği üretiminin 

teknolojik gelisme ile nasıl değiştiği Tablo 1 den görülmektedir. 

 
Tablo 1. Pamuk ipliği üretiminde işgücü verimliliği 

 

Hintli el işçisi (18yy.) 50.000 Ohp 

Crompton'un makinesi (1780) 2.000 Ohp 

100 iğlik makine (1790) 1.000 Ohp 

İlk makineli tezgah (1795) 300 Ohp 

Robert'in otomatik tezgahı (1825) 135 Ohp 

Modern tezgah (1972) 40 Ohp 

Ohp=Yüz libre pamuğun işlenme süresi 

 
6. Küresel Rekabet Ortamı ve Teknoloji-Rekabet İlişkisi 

Günümüzde dünyada yaşanan küreselleşme eğilimleri, isletmelerin faaliyetlerinde yeni yaklaşımları 

gerekli kılmaktadır. 

 

Yaşadığımız yüzyılda ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda meydana gelen gelismeler pazarların 

küreselleşmesine, uluslararası rekabetin şekilsel ve boyutsal olarak değişmesine yol açmıştır. 
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Günümüzde giderek küreselleşen pazarlarda isletmeler yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

Bu gelismeler sonucunda üreticiler, rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için çok çeşitli ürünleri, hızlı bir 

şekilde, uygun maliyetle ve istenilen kalite düzeyinde üreterek piyasaya sürmek durumundadır. Hem 

pazarın beklentilerine uygun üretim yapmak, hemde rasyonel bir çalışma düzeni kurarak maliyetleri 

kontrol altına almak, kit kaynakları optimum düzeyde kullanmak isletmelerin verimlilik ve kalite 

kavramlarını bir arada düşünmelerini gerektirmektedir. 

 
Rekabet avantajını geliştirme isteği, isletmelerin yüksek teknolojiye yönelmelerinin önemli bir nedeni 

olarak görülmektedir. Böylece isletmeler tüketici taleplerini daha hızlı ve daha kaliteli mamullerle 

karşılama olanağına ve piyasalarda yüksek Pazar oranına sahip olabilmektedir. Teknoloji ayni 

zamanda yeni mamul ve üretim süreçleriyle ek bir rekabet avantajı da getirmektedir. İsletmeler, 

teknolojide meydana gelen hızlı değişim ve bunun sonucu olarak da piyasalarda artan yeni mamuller 

karşısında rakiplerinin stratejilerine cevap vermek için teknolojik gelişmeleri sürekli takip etme ve 

kendi isletmesine uyarlayabilme yeteneğine sahip olmak durumundadır. 

 
7. Teknolojik Gelişme 

 

Teknolojik gelişme, üretim ile ilgili yöntemleri, kullanılan araç gereç ve aletleri kapsayan bilgideki 

gelişmeyi ifade etmektedir. Teknolojik gelişmeler bir işletmenin üretim gücü ile ve pazar konumunu 

çeşitli şekillerde etkiler.  

 

 İşletmenin ürün ya da hizmetlerinin pazar kullanımını ve önemini etkileyerek satış artışı 

hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir.  

 İşletmenin kullandığı üretim proseslerinin üretkenliğini ve maliyet verimliliğini etkileyebilir. Bu da 

firmanın maliyet rekabet gücünü etkiler.  

 İşletmenin kullandığı satış ve dağıtım sistemlerinin üretkenliğini ve maliyetini etkiler.  

 İşletmenin personel becerilerinin (yeteneklerinin) bileşimini önemli derecede arttırabilir.  

 

Neoklasik iktisatta teknolojik gelişme olgusu iki şekilde ele alınmaktadır: 

 
 İçerilmemiş Teknolojik Gelişme: İçerilmemiş teknolojik gelişme, zaman geçtikçe aynı 

girdilerden daha fazla çıktı elde etmek olarak tanımlanabilir. Bu tip teknolojik değişim, yatırım ve 

birikim olgularından bağımsız olarak, belli bir girdi bileşiminden elde edilen çıktı miktarının 

zaman içinde sürekli olarak artmasını ifade eder. 

 

 İçerilmiş Teknolojik Gelişme: İçerilmiş teknolojik gelişme sermayeden soyutlanmamıştır. Bu 

modelde teknolojik gelişmenin ortaya çıkması için zamanın geçmesi yetmeyip yeni yatırımların 

yapılması gerekir. 

 
8. İleri Üretim Teknolojileri  

 

İleri üretim teknolojileri; tasarım aşamasındaki bilgisayar kullanımından, üretim aşamasında kullanılan 

tezgâh ve teçhizatın entegrasyonuna kadar olan tüm aşamalarda kullanılan teknolojileri kapsar. İleri 

üretim teknolojilerinin işletmelerde kullanıldığı süreç otomasyon olarak adlandırılmaktadır.  

İleri üretim teknolojileri genel olarak Sayısal Kontrollü ve Bilgisayar Sayısal Kontrollü Tezgahlar (NC 

ve CNC), Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik (CAD,CAE), Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), 

GrupTeknolojisi, Sanayi Robotları ve Esnek Üretim Sistemleri şeklinde sayılabilir. 

 

İleri imalat teknolojileri kullanan işletmeler, bu sistemleri kurabilmek için önemli yatırımlara girmek 

zorundadırlar. İleri imalat teknolojilerinin işletmelerde başarıyla uygulanabilmesi, özellikle örgütsel 

değişim çabalarının gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu açıdan, üretim sürecinde olduğu kadar 
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işletmelerin yönetiminde de yeni teknolojilerin uyumuna kolaylık sağlaması açısından felsefe 

değişikliği gerekmektedir. 

 

Günümüz küresel rekabet ortamında ileri imalat teknolojilerinin isletmelere en önemli katkısı 

isletmelerin rekabet güçlerini artırmalarıdır. Bu, uygulanan teknolojinin özel niteliklerine ve firmanın 

içinde bulunduğu koşullara göre farklı sekilerde gerçekleşebilir. İleri imalat teknolojileri bir firmanın 

rekabet gücünü işgücü maliyetlerini azaltarak, kaliteyi geliştirerek ve esneklikte artış sağlayarak 

artırabilir. 

 

İleri imalat teknolojilerinin makro düzeyde ulusal altyapı, ekonomik ve sosyal çevre üzerinde etkileri 

vardır. Mikro anlamda firma düzeyindeki etkileri ise; ölçek, kâr seviyesi, örgütsel yapı ve uzmanlaşma 

olarak sayılabilir. Teknoloji önce bir kaynaktan alınır, daha sonra işletme içinde uygulama sürecine 

geçilir. Uygulama sürecinde, teknolojinin yayılmasının başarıyla sağlanması örgütsel değişmeyi de 

gerekli kılmaktadır. İşletmelerin ileri imalat teknolojisi kullanmadan için ana hatlarıyla üç nedenden söz 

etmek mümkündür. 

 Rekabet ve Talepte Artış 

 Teknolojik Faktörler 

 Ölçek ve Kârlılık 

Literatürde, ileri imalat teknolojilerinin görünen ve görünmeyen faydaları olduğu belirtilmektedir. Bu 

ayrımın zorluğuna karşın, görünmeyen faydaların anlaşılabilmesi ileri imalat teknolojisinin kabulü 

açısından kritik önem taşımaktadır. Çünkü birçok ileri imalat teknolojisi projesi sağlayacağı 

görünmeyen faydalarını dikkate alınmaması sonucunda reddedilmektedir. Mesela, ileri imalat 

teknolojisi yaklaşımlanndan bilgisayar tümleşik üretim sistemlerinin maliyet temelli bir kriterde önemli 

dezavantajları bulunmaktadır. Halbuki bu sistemler, daha hızlı müşteri tepkisi, pazara önce giriş, artan 

ürün kalitesi ve yüksek esneklik gibi nakit para olarak hesaplanamayan görünmez faydalar aracılığıyla 

rekabet gücünü arttırmaktadır. 

 

İleri imalat teknolojilerinin adapte edilmesinde birinci sebep, rekabetçi üstünlüğün arttırılmasıdır. İleri 

imalat teknolojilerinin vaadettiği rekabetçi üstünlükler sadece işgücü ve makina verimliliğindeki 

artışlardan değil, piyasaya hızlı tepki verme, artan kalite ve esneklik, azalan stoklar ve tedarik süreleri 

gibi diğer faktörlerden gelmektedir. Teknik başarı, ileri imalat teknolojilerinin tüm potansiyelinden 

faydalanabilmek için gerekli ancak yeterli bir şart değildir. Uygulamada teknik ve işletme başarısı 

olarak iki düzey bulunduğu dikkate alınırsa, ileri imalat teknolojileri ancak genel işletme hedeflerine 

ulaşmayı sağlıyorsa başarılı sayılabilecektir 

 
9. Uygun Teknolojinin Seçilmesi 

 

Teknoloji seçimi işletmeler açısından son derece önemli bir karar verme alanını oluşturmaktadır. Hızla 

değişen teknoloji ve bununla beraber sürekli artan teknoloji alternatifleri işletmelerin kendilerine uygun 

teknolojiyi seçerken güçlüklerle karşılaşmalarına sebep olmaktadır. Bunun yanında doğru teknolojinin 

seçimi, sürekli gelişen karmaşık iş yaşamında işletmelere çok önemli rekabetçi avantajlar 

sağlayacaktır. Aynı zamanda işletmelerin yeni teknoloji uygulamaları hem ürün çeşitlemesi hem de 

yeni iş düşünceleri için fırsatlar sunacaktır.  

İşletmeye uygun üretim teknolojilerinin seçiminde karar vericilerin göz önüne almaları gereken belirli 

ölçütler vardır. İşletmeden işletmeye farklılık gösterebilecek bu ölçütler alternatif teknolojiler 

içerisinden eleme yapmayı kolaylaştırarak en uygun teknolojinin seçimine yardımcı olacaktır. Bu 

ölçütlerin önem sırasının belirlenmesi için çoklu karar verme teknikleri kullanılabilir.  

 

Teknoloji işletmelere birçok olanaklar sunduğu gibi içerisinde bazı sakıncaları da barındırmaktadır. 

İşletmeler rekabetçi avantaj sağlamak için yapmayı düşündükleri teknoloji yatırımlarını yanlış 

zamanda yanlış teknolojilere yaptıklarında ya da doğru teknolojiyi seçip çok fazla maliyete 

katlandıklarında umulanın aksine bir sonuçla karşı karşıya kalabileceklerdir.  
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Doğru teknolojinin seçimi ve işletmeye adaptasyonunun sağlanması üretim işletmelerinde çok güçlü 

bir etki yaratacaktır. Bunun sağlanması için seçim aşamasından başlayarak hem iç çevre hem de dış 

çevre ile ilgili bilgiler toplanmalıdır. Böylelikle tüm bireylerin ve bölümlerin ihtiyaçları, fikirleri 

belirlenerek teknolojinin işletmeye ne katıp katmayacağı ya da yeniliğin nasıl karşılanacağı bilinerek 

teknoloji seçimi daha iyi sonuçlarla yapılır.  

 
10. Teknolojinin Temini 

 

Teknoloji temini için üç temel seçenek bulunmaktadır. İşletmeler, bu seçeneklerden birini veya 

karmasını kullanabilirler. 

 

 Firmanın kendi içlerinde araştırma yaparak ihtiyacı olan teknolojiyi üretmesidir. Bu uzun 

vadeli bir seçenektir. Ayrıca alt yapısınında sağlanmış olması gerekmektedir. Özellikle ilk 5-

10 yıl süreli AR-GE yatırımı şarttır. İlk yıllarda bu yatırımın hiçbir getirisi yoktur. Ancak bir 

süre sonra başarı elde edilince yatırımın getirisi yıldan yıla artar. 

 

 Teknoloji transferini gerçekleştirmektir. Birinci seçeneğe göre daha az risklidir. Kârlılık ilk 3-

5 yıl içinde sağlanabilir. AR-GE yatırımı ile istenilen teknoloji kısa zamanda temin edilir. 

Ancak transfer edilen teknolojinin firma koşullarına uyarlanması ve teknolojinin güncel 

tutulabilmesi için AR-GE yatırımlarından vazgeçilmemesi gerekir. 

 

 Bilinen teknolojilerin kullanımının yani hangi teknolojik seviyede isek onu biraz modernize 

edilerek kullanmaktır. Bu ise en az AR-GE yatırımı gerektiren en az riskli seçenektir. 

Yatırım en kısa zamanda kârlılığa geçer. Yatırımların zaman ve para ihtiyacı önceden 

belirlenebilir. Ancak bu tür yatırımlar firmalara yatırım üstünlüğü getirmez.  

 
11. Teknolojik Gelişmelerin Üretim Maliyeti Unsurlarına Etkisi 

 
20.yüzyılın başlangıcı ve günümüzde ki üretim maliyetleri unsurları değerlendirildiğinde, üretim 

maliyeti unsurlarının toplam üretim maliyeti içinde ki önemi teknolojik gelişmelerle birlikte değiştiği 

görülmektedir. Direkt isçilik Maliyetleri teknoloji yoğun isletmelerde ciddi bir düşüş içerisinde olup, 

buna karsın endirekt maliyetlerin toplandığı Genel Üretim Maliyetleri ise (teknoloji yoğun ürünlerin 

amortisman payları, endirekt isçiliklerin artması v.b. nedenlerle) toplam üretim maliyeti içerisinde 

gittikçe önemli bir konuma gelmiş bulunmaktadır. 

 

Teknolojik gelişmeler beraberinde Direkt İsçilik Maliyetleri’nde düşüş, Genel Üretim Maliyetleri’nde 

yükseliş getirmistir. Ayrica değişen üretim sistemleri beraberinde önemli miktarlarda destek hizmeti 

gerektirdiginden, yardımcı ve destek hizmet maliyetlerindeki artış nedeniyle Genel Üretim Maliyetlerini 

artirmaktadir. 

 
Tablo 2.Toplam Üretim Maliyeti İçerisinde Üretim Maliyeti Unsurlarının Sıralanışı 

 20.yüzyılın başlangıcında Günümüzde 

Direkt İsçilik Giderleri (DIG) % 50 % 10 

Direkt ilk Madde ve Malzeme Gideri (DIMM) % 35 %30 

Genel Üretim Gideri (GÜG ) iken % 15 % 60 

 

 

12. İnşaat Sektöründe ki Teknoloji Uygulamaları 

 

İnşaat sektöründe kullanılan ve geliştirilen teknolojileri aşağıda belirtilen ana başlıklar altında 

sınıflandırılabiliriz; 
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 Malzemeye Teknolojileri 

 Yapım Teknolojileri 

 Tasarım ve Yönetim alanında ki Bilişim Teknolojileri (Kurumsal kaynak planlama, 

planlama ve proje yonetim sistemleri. Bilgisayar destekli tasarim ve gorsellestirme 

sistemleri gibi) 

 
Tasarım ve yönetim alanında kullanılan bilişim teknolojilerinin bazı faydaları aşağıda ki sekilde 

siralanabilir; 

 Doküman yönetim masraflarında azalma 

 Seyahat masraflarında azalma (şantiye ziyaret sikliklarinin azalmasi gibi) 

 Haberleşme hızında ki artış 

 Gruplar arasında ki işbirliğinde artış 

 Bilginin hızlı ve etkin kullanımı 

 

Özellikle bilişim teknolojilerinin etkin kullanan inşaat firmaları iç ve dış pazarda avantajlı duruma 

geldikleri görülmektedir. Fakat bu sistemlerin kullanılması ilk yatırım maliyeti, uzmanlaşmış personel 

ve destek hizmet maliyetleri olarak üretim maliyetlerini artırmaktadır.  

 

13. İnşaat Sektöründe ki Eski ve Yeni Teknoloji Uygulamaları için Örnek Maliyet 

Karşılaştırmaları 

 

a. Geleneksel ve Endüstriyel Kalıp Kullanımı 

 

Malezya da,  4 katli okul binalarının inşaatında kullanılan endüstriyel ve geleneksel kalıp 

sistemlerinin maliyet karsılaştırması geleneksel kalıp sistemlerinin daha ekonomik 

olduğunu göstermektedir. Ayni çalışma da Malezya inşaat sektöründe ki meslek 

birliklerinin endüstriyel kalıp sistemleri kullanımının daha ekonomik olduğu yönünde bir 

düşünce var olmasına rağmen yapılan arastimalar bunun tam aksini göstermektedir. 

 

 m
2
 maliyeti 

Endüstriyel Kalıp sistemi 544 RM 

Geleneksel kalıp sistemi 432 RM 

Endüstriyel ve geleneksel kalıp arasında ki fark 112 RM (%26) 

 

b. Tünel kalıp Sistemi ile Geleneksel Kalıp Sisteminin Karsılaştırılması 

Beton ve demir maliyetinin; yapım tekniği olarak tünel kalıp sistemi seçildiğinde, yapım 
tekniği olarak geleneksel kalıp sistemi seçilmesine oranla çok daha fazla olduğu 
görülmektedir. Genel olarak maliyet değerleri yapılacak yapı sayısına değerlendirilmelidir. 
Tünel kalıp sistemi ilk yatırım maliyeti yüksek olmasına rağmen en az 600 kez kullanım 
imkanı ile konvansiyonel kalıp sistemine göre uzun vadede daha ucuza gelmektedir. İlk 
yatırım maliyeti açısından düşünüldüğü zaman en az 600 kullanım sayısında, tünel kalıp 
sistemi çok daha ekonomik olduğu görülmektedir çünkü geleneksel kalıplar ortalama 10 
kurulum, teleskopik direkler iyi bir bakımla en az 50 kurulumda kullanılabilmektedir. Bu 
durumda, geleneksel kalıp sisteminin belli periyotlarda yenilenmesi gerekmektedir. Bu da 
zaman kaybına sebep olmaktadır. Ancak tünel kalıp sistemin bakımı iyi yapıldığı sürece, 
ekonomik ömrü boyunca sorunsuz kullanılabilir. 
 
İnşaat aşamasında, her iki kalıbın inşaat süresine olan etkisi ayrıca incelenmesi 
gerekmektedir. Ortalama olarak, geleneksel kalıp sistemiyle yapılan imalatlarda kalıp 
alma süreleri; kiriş yan yüzleri ve kolonlar için 3 gün, döşeme kalıbı için 8 gün ve kiriş, 
çerçeve ve döşemelerin dikmeleri 21 gün sonra alınabilmektedir. Ancak tünel kalıp 
sistemi kullanıldığı takdirde kıs mevsiminde dahi kalıbın ısıtılması ile betonun kürü 
hızlandırılıp, günlük olarak kalıbın kurulması ve sökülmesi sağlanmaktadır.  
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c.  İnşaat Yapı Teknolojisi Olarak Prefabrike/ Modüler Sistemlerin Kullanılması: 

 

Modüler Building Instutue tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmada; 

Prefabrik / modüler bina teknolojisi ile yapılan yapılar, geleneksel yöntem ile (yapılan 

yapilardanda  %30 ile %50 arasında daha hızlı tamamlandığı belirtilmektedir. 

 

d. İnşaat Maliyet Endeksi ve Konut Fiyatlarında ki Tarihsel Değişim (Amerika Birleşik 

Devletleri) 

Son yüz yıldır inşaat sektöründe yaşanan büyük teknolojik gelişmelere (üretim, montaj ve 
yeni malzemelerin kullanımı) rağmen, son kullanıcı açısından fiyatlarda ucuzlaşma 
olmadığı, genel üretim maliyetlerinin ve diğer üretim unsurlarında ki artıştan dolayı, inşaat 
maliyeti ve dolayısıyla ev fiyatlarının arttığı görülmektedir.  
 
Yale Üniversitesi Ekonomisti Rober Shiller tarafından hazırlanan ev fiyatlarının tarihsel 
endeksinden (enflasyon ayarlamalı yapılmış)  1890 yılında 100,000 $ `a satılan bir ev, 
2006 yılında 199,000 $ a satılabileceği görülmektedir. 

 
 

 
Şekil 1. Ev Fiyatlarinin Tarihsel Endeksi (Nufus, faiz oranlari ve insaat maliyet endeksi ile 

birlikte)   http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm  
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Şekil 2.Tarihsel İnşaat Maliyet Endeksi –Amerika Birleşik Devletleri (1908-2010) 
(Kaynak: http://enr.construction.com/economics/historical_indices_cost_index_history) 
 
 
14. SONUÇ 

Günümüzde yaşanan küreselleşme eğilimleri, isletmelerin faaliyetlerinde yeni yaklaşımları gerekli 

kılmaktadır. Küreselleşen pazarlarda isletmeler yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini 

sürdürmekte ve bu şartlarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için çok çeşitli ürünleri, hızlı bir şekilde, 

uygun maliyetle ve istenilen kalite düzeyinde üretmek durumundadır. Devamlılıklarını sağlayabilmek 

için isletmeler, kendi ihtiyaçlarına uygun yeni teknolojileri belirleyerek, temin etme yoluna gitmelidirler. 

İnşaat sektöründe yeni teknolojilerin kullanılması, maliyet açısından doğrudan avantaj sağlamamakla 

birlikte, rekabet, artan urun kalitesi, imalat hızında ki artış gibi başka faydalar sağlamaktadır. Ayrıca, 

isin niteliğinden dolayı da yeni teknolojilerin kullanılması bir gereklilik olmaktadır. Diğer sektörlerde 

olduğu gibi, inşaat sektöründe de yeni teknolojilerin kullanılması belli bir ölçek üzerinde ki üretimlerde 

maliyet avantajı da getirdirgi görülmektedir. 
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