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MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARINDA ENTEGRE
PROJE YÖNETİMİ

ÖZET

Proje, özgün bir iş üretmek üzere gerçekleştirilen ve belirli bir 
zaman diliminde tamamlanması gereken çalışmadır. Projeye 
örnek olarak, yeni bir ürün tasarlama, iş ya da hizmet geliştir-
me, bir bina inşa etme veya yeni bir süreci uygulama verilebi-
lir. Başarılı proje, kapsamı, belirlenen niteliklerde, zamanında 
ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlanmış projedir. 
Günümüzün rekabetçi ortamında üretilen ürün ve hizmetler-
de, yapılan inşaatlarda vb. hızlı, kaliteli ve ekonomik teslimat 
oldukça önemlidir. Bunu başarmanın yolu kaynakları ve zama-
nı en iyi şekilde planlamaktan geçmektedir.

İnşaatlar proje yönetimi uygulamaları açısından oldukça kar-
maşık ve kompleks uygulamalardır. İçlerinde onlarca iş kırılım 
yapısı, yüzlerce alt proje ve binlerce iş paketi mevcuttur. İn-
şai proje yönetiminde en önemli iş kırılım yapıları mekanik te-
sisatlardan gelmektedir. Bunun yanı sıra mekanik tesisat bile-
şenlerinin iş akışları elektrik, peyzaj, mimari, vb. uygulamalar 
ile uyumlu olmak zorundadır.

Ülkemizde birçok başarılı uygulama örneği bulunmasına rağ-
men proje yönetiminin yaygın olarak kullanılmadığı,  eski alış-
kanlıklara uygun zaman ve kaynakların hesaplandığı görül-
mektedir. Mekanik tesisat uygulamalarında entegre proje yö-
netimi konusunun ele alınacağı bu makalede, proje yönetimi 
alt başlıklar halinde ele alınacak; mekanik tesisatlarda proje 
yönetimi yapılırken hangi kavramların değerlendirilmesi ge-
rekliliği ortaya konulacak; zaman, maliyet ve kaynakların etkin 
ve verimli kullanılması konusu ön plana çıkartılacaktır.

ABSTRACT

Project is defined as an individual or collaborative enterprise 
that is carefully planned and designed to achieve a particular 
aim. Developing a new product, service or business, construc-
ting a building or an application of a new process are some of 
the project examples. Project success, necessary for optimum 
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proje hedeflerine ulaşmak için motive etme prosesi 
proje yönetimi olarak tanımlanır [1]. Proje yönetimi, 
ulaşılmak istenen belli bir sonucu elde etmek için kul-
lanılan maddi ve beşeri kaynakların ortak faaliyetle-
rini planlama, örgütleme,yürütme ve denetleme ça-
lışmalarıdır. Projelerin başarılı bir şekilde yürütülme-
siiçin uygun teknoloji kullanımı ve gerekli kaynakla-
rın tahsisinden başka, etkin ve başarılı bir proje yö-
netiminin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir [3,4].

2.   PROJE YÖNETİMİ VE İNŞAATLAR

Proje yönetiminde temel amaç, tespit edilen amaç-
lara, sınırlıkaynaklarla, belli bir zaman içinde ve bel-
li bir bütçeyle optimum şekildeulaşmaktır [4]. Yürü-
tülen İnşaat faaliyetlerinde inşaat, mimari, mekanik, 
elektrik, iç mimari, çevre düzenleme, vb. temel akti-
vitelerde belirlenen bütçe, zaman ve kaynaklara uy-
gun bir çalışma yapmak günümüzün rekabetçi orta-
mında önemli hedeflerin başında gelmektedir ve bu 
durum iyi bir proje yönetimi uygulaması ile mümkün 
olmaktadır.

Proje yönetimi temelde dokuz alt bölüme ayrılmıştır, 
bunlar: kapsam Yönetimi, zaman planı ve kontrolü, 
maliyet yönetimi, kalite yönetimi, kaynak yönetimi, 
iletişim yönetimi, risk yönetimi, tedarik yönetimi, en-
tegrasyon yönetimidir [5,2].Bunlar genel olarak aşa-
ğıda tanımlanmıştır [6].

• Proje entegrasyon yönetimi, projelerin başlan-
gıcından kapanışına kadar tüm proje yönetim bil-
gi alanlarının bir bütün içinde koordine edilip yö-
netilmesini sağlayan proje yönetim bilgi alanıdır.

• Proje kapsam yönetimi, proje yürütücüsü ile 
proje sahibinin ortaya çıkacak ürün ya da hizmet 
hakkındaki antlaşmaları kapsamında istenilen ve 
üzerinde anlaşılan tüm faaliyetlerin sadece gerekli 
çalışmaların gerçekleştirlmesinin yönetimidir.

• Proje zaman yönetimi, projenin zamanında ta-
mamlanmasını sağlayan süreçlerdir. Bu yönetim 
bilgi alanının asıl amacı projeyi daha iyi yönetmek 
ve kontrol etmek için proje takviminin oluşturul-
masıdır.

• Proje  maliyet  yönetimi,  projenin  onaylanan  
bütçe  çerçevesinde  bitirilebilmesi  için  proje yö-
netiminin maliyetlerin tahmin edilmesi, bütçeleme 

using of the recourses, is delivering a project to the 
agreed scope, time, cost and quality.

Construction applications are classified in most 
complex projects in the project management litera-
ture. They consist of several complex work break-
down structures, hundreds of sub-work packages 
and thousands of activities. They are counted thou-
sands of man work hours.

In the construction projects, mechanical works can 
be assumed difficult parts of the construction along 
with other works such as electrical, structural, land-
scaping, architectural, etc. and includes a lots of

sub-systems (work break down structures) such as 
ventilation, heating, cooling, air conditioning, fire 
sprinkler, domestic, rain, waste water, etc. Defined 
sub-system must be planned and managed carefully. 
Integration of the lots of sub systems to the other 
systems is another consideration point. In this  artic-
le  integrated  project  management  of  mechanical  
installation  works  in  construction applications, to 
reach to the agreed scope, time, cost and quality, is 
explained.

1.   GİRİŞ

Proje, en genel anlamda, belirli ihtiyaçları karşılayan 
amaçlara ulaşmak için zaman, para ve kaynak imkan-
larıyla sınırlı, başlangıç ve bitiş tarihi olan faaliyetlerin 
koordine ve kontrol edildiği tek proses olarak tanım-
lanmaktadır [1]. Bir çalışmanın proje olabilmesi için 
iki özelliğe sahip olması gerekir.Birincisi, projenin so-
nunda ortaya çıkan ürün,diğerlerinden farklı, özgün 
olmalıdır. İkinci olarakda proje çalışmaları bir zaman 
dilimi ile kısıtlıdır [2].

Endüstriyel, ticari, konut, yerleşim, turizm, ulaşım, 
vb. amaçlı olarak yapılan inşaat faaliyetleri ortaya öz-
gün bir ürün çıkartmaktadır ve tanıma göre proje ni-
telemesine uygun düşmektedir. Örneğin bir fabrika 
inşaatının yapımı bir projedir, ancak fabrika binası ve 
içindeki makine, alet, araç, tesisat, vb. kısımların ru-
tin bakım işleri bir proje olarak nitelendirilemez. Bir 
alışveriş merkezi inşaatıprojedir, ancak AVM işletme-
si bir proje faaliyeti değildir.

Bir projenin bütün yönlerini planlama, organize 
etme, denetleme, rapor etme ve dahil olan herkesi 
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ve maliyet kontrolü ile alakalı olarak bilmesi gere-
ken temel konuların ele alındığı ve bu kapsam çer-
çevesinde yürütülen faaliyetlerin yönetilmesidir.

• Proje   kalite   yönetimi,  projeyi   gerçekleştiren  
organizasyonun  proje   için   gerekli  kalite stan-
dartlarına ulaşmak amacıyla, kalite politikaları, he-
defleri ve sorumluluklarını belirlemeye yönelik ger-
çekleştirdiği tüm aktiviteleri içermektedir.

• Proje insan kaynakları yönetimi, proje ekibinin 
organize edilmesi, yönetilmesi ve yönlendirilmesi-
ne yönelik süreçler olarak tanımlanır.

• Proje  iletişim  yönetimi,  proje  bilgilerinin  za-
manında  ve  uygun  bir  şekilde  üretilmesi, top-
lanması, yayınlanması, saklanması, erişilmesi ve 
tanzim edilmesini sağlamak üzere gerekli süreçleri 
kapsayan bilgi alanıdır.

• Proje risk yönetimi, bir projede 
risk yönetiminin planlanması, belir-
lenmesi, analizi, yanıtlarının plan-
lanması, izlenilmesi ve kontrol edil-
mesi süreçlerini içeren yönetim bil-
gi alanıdır.

• Proje tedarik yönetimi, çeşit-
li proje gereksinimlerini proje ekibi 
dışından satın alma ve edinme sü-
recidir. Proje tedarik yönetimi, söz-
leşmeleri ve satın alma emirlerini 
hazırlamak ve yönetmek için bir ta-
kım süreçler içerir.

İnşaatlar proje yönetimi uygulamaları açısından ol-
dukça karmaşık ve kompleks uygulamalardır. İçlerin-
de onlarca iş kırılım yapısı, yüzlerce alt proje, binlerce 
iş paketi, binler ile ifade edilen kaynak çalışma gün ve 
saati, bir biri ile entegrasyon edilmesi gereken mesle-
ki disiplin, vs. mevcuttur. İnşai proje yönetiminde en 
önemli iş kırılım yapıları mekanik tesisatlardan gel-
mektedir. Bunun yanı sıra mekanik tesisat bileşenleri-
nin iş akışları elektrik, peyzaj, mimari, vb. uygulama-
lar ile uyumlu olmak zorundadır.

Her projede olduğu üzere herhangi bir inşaat proje-
sininde yaşam döngüsü mevcuttur. En genel anlam-
dayaşam döngüsü bileşenleri ve tipik proje bütçesi 
ile kaynak kullanımı aşağıdaki gibideğerlendirilebilir.

İnşaat yaşam döngüsü bileşenleri:

1. İnşaat yatırım fikri
2. Yatırım fikri değerlenme fizibilitesi
3. Yatırıma karar verme
4. Planlama
5. Teknik proje işleri
6. Yasal konuların düzenlenmesi
7. İhale işleri ve sözleşmeler
8. İnşaatı başlatma
9. İnşaatın yapılması ve tamamlanması
10. İnşaatın teslimi

Grafik 1’’de görüldüğü üzere inşaat yada diğer ad-
landırma ile proje ilerledikçe maliyet ve kaynak kulla-
nımları  değişmektedir[5].  Maliyet,  kaynak  ve  za-
manın  dikkatlice  takibi  bu  döngünün  iyi kavran-
ması ve planlanması ile mümkündür.

3.   İNŞAAT PROJELERİNDE KAPSAM YÖNETİMİ VE 
MEKANİK TESİSAT KAPSAMI

Proje yönetim üçgeni olarak kabul edilen yaklaşımın 
temelinde kapsamın, zamanın ve bütçenin yönetil-
mesi mevcutur. Proje yönetiminin ilk adımı olan kap-
sam yönetiminin temel amacı, projenin başarı ile ta-
mamlanması için yapılması gereken bütün işlerin, ta-
mamlanmasını sağlamaktır. Zaman planlaması daak-
tivitelerin belirlenmesi ile başlar. Projenin çıktılarını 
sağlayacaktüm aktiviteler alt alta dizilerek bir aktivi-
te listesioluşturulur.

Farklı amaca hitap eden inşaat çalışmaları gereksini-
me ve uygulamaya bağlı olarak değişik iş kırılım yapı-

Grafik 1. Proje yaşam döngüsü esnasında oluşan maliyet ve kaynak kullanım durum 
grafiği [5].
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ları, aktiviteler, işler içerir. Örneğin yol 
veya köprü inşaatları, ortak temel alt 
faaliyetlere sahip olmakla birlikte fab-
rika yada alış veriş merkezi inşaatların-
dan bir çok iş alt iş faaliyeti nedeni ile 
farklılık gösterirler. Projenin yönetimin-
de zaafa düşmemek ve verimliliği yük-
seltmek için faaliyetin başlangıçtan iti-
baren iyi bir planlama gereklidir. Bu-
nun ilk adımı proje kapsamını çok iyi 
tanımlamak ve birbirleri arasındaki iliş-
kileri belirlemektir.Bir inşaat projesinde 
temel olarak aşağıdaki (alt kırılım yapı-
sı) faaliyetler mevcuttur [2,4]:

1. Zemin faaliyetleri
2. Hafriyat faaliyetleri
3. Temel faaliyetleri
4. Kaba inşaat kat faaliyetleri
5. Çatıfaaliyetleri
6. Dış sıva faaliyetleri
7. İç sıva faaliyetleri
8. Boyafaaliyetleri
9. Doğrama faaliyetleri
10. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme faaliyetleri
11. Tesisat faaliyetleri
12. Elektrik faaliyetleri
13. Kontrol faaliyetleri
14. Diğer faaliyetler

Örnek olarak alınabilecek bir alış veriş merkezi inşaa-
tının mekanik tesisatı kapsamında aşağıda verilen iş-
ler ve iş paketleri mevcutur [7]. Zamanlama ve kay-
nak planlaması bu iş listesinin oluşmasına doğru-
dan bağlantılı olduğu için mekanik tesisatın planla-
ma aşamasında mutlaka tüm işler ortaya konmalıdır. 
Mekanik tesisat temel işleri başlıklar halinde aşağıda-
ki biçimde sıralanabilir.Her bir mekanik tesisat guru-
bunun kendi içlerindeki alt iş faaliyetleri de genel ola-
rak Tablo 1’de verilmektedir.

1. Havalandırma tesisatı ve ekipmaları
2. Isıtma tesisatı ve ekipmaları
3. Soğutma tesisatı ve ekipmaları
4. Yangın tesisatı ve ekipmaları
5. Temiz su tesisatı ve ekipmaları
6. Pis su tesisatı ve ekipmaları
7. Yağmur suyu tesisatı ve ekipmaları
8. Doğal gaz tesisatı ve ekipmaları

Tablo 1’de verilen mekanik tesisat gurubunun alt iş 

faaliyetleri genel tesisat ve ekipmanları bazında ör-
nek amacıyla ele alınmıştır. İnşaatı yapılan yapının 
kullanım amacı ve mekanik tesisat projesine göre 
değişiklikler ve eklemeler elbette olacaktır. Burada 
önemli olan başlangıçta, yapılacak işlerin bütününün 
her bir kat, bölüm, zone, kısım, vb. için detaylıca be-
lirlenmesidir. Bu kısım, yani projenin
kapsamı belirlenmeden zaman, kaynak ve maliyet 
hesaplarının yapılması mümkün değildir. Bu neden-
le ilk aşama proje kapsamının ortaya detaylıca koyul-
masıdır. Bu aşamadan sonra zaman ve kaynak plan-
lamasına geçilir.

4.   PROJE ZAMAN YÖNETİMİ

Proje yönetim üçgeninin bir diğer köşesini temsil 
eden zaman planlaması yada proje zaman yöneti-
mi, kapsam dahilinde tanımlanan iş, aktivite, alt fa-
aliyetler, vb. çalışmaların hangi zaman diliminde ta-
mamlanması gerekliliğini ortaya koyar ve bu sürele-
rin hesaplanmasını içerir.   Proje zaman planı, pro-
jede neyin ne zaman mümkün olabileceğinigör-
mek, müşteri veya proje sahibine gerçekçi sözleri-
verebilmek, kaynak planlaması yapabilmek, proje-
nin ilerlemesi sırasında gerçekleşenlerle planlanan-
lar arasındaki farkı görüp gerekli düzelticifaaliyetle-
ri gerçekleştirebilmek,için gereklidir [2].
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Zaman Planı Hazırlamanın Adımları şu biçimde özet-
lenebilir [1,2,5]:

1. Aktivitelerin tanımlanması (kapsam yönetimi 
dahilinde tanımlanırlar)

2. Aktivitelerin ilişkilendirilmesi:
• Proje faaliyetleri arasındaki karşılıklı ilişkiler,       
mantıkî etkileşmeler ve karşılıklı bağımlılıklar, tu-
tarlılık açısından tanımlanmalı ve 
gözden geçirilmelidir.

• Mümkün olan durumlar-
da, önceki tecrübelerden yararlan-
ma avantajını kullanmak için stan-
dard hale getirilmiş veya ispatlan-
mış proje ağdiyagramları kullanıl-
malıdır. Bunların projeye uygunlu-
ğu doğrulanmalıdır.

3. Her aktivitenin süresinin tayin 
edilmesi:

• Aktivite süresi daha önceki 
deneyimlere göre kesin olarak bilin-
mekte ise bu süre kullanılır.

• Uzman görüşü: Aktivitenin süresini bir uz-
man kendi deneyimlerine göre tahmin eder.

• Benzeri projelerle analoji: Daha önce benze-
ri bir projede benzeri bir aktivitenin ne kadar sür-
müş olduğu önceki projelerin kayıtlardan bulunur 
ve yeni projede tahmin olarak kullanılır.

• Simülasyon yöntemleri: Çeflitli senaryolar 
dikkate alarak o  aktivitenin süresinin belli bir ola-
sılıkla nekadar olacağı bulunur.

• Aktivite süre tahminleri zaman planlamada 
oldukça önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle konu 
üzerinde tüm proje paydaşlarının hem fikir olma-
sını gerektirmektedir. Başangıçta yaplan kabuller 
ve proje ilerledikçe ortaya çıkan gerçek durumlar 
periyodik olarak karşılaştırıl-malıdır. Zaman planı 
yaplırken aynı zamanda adam ve ekip gereksinim-
leri de değerlendirilmektedir. Bu anlamda proje is-
keleti ortaya çıkmaktadır. Tablo 2.’de bu konu ile 
ilgili bir basit örnek mevcuttur. 

• Belirlenen zamanlar kullanılarak toplam 
adam/saatlerin bulunması mümkün olur. 

4. Bu tahminlerden yararlanılarak iş programı 
(proje planı) geliştirilmesi (Şekil 1.’de örnek bir za-
man planı da verilmektedir.)

5. Proje planı maliyet, kaynaklar, müşteri istek-
leri, vs.’nin irdelenmesi (Şekil 2’expndtw9 deme-
kanik proje takımlarının örnek yapılanması veril-
mektedir.

5.   PROJE MALİYET YÖNETİMİ

Maliyetle ilgili prosesler proje maliyetlerini tahmin et-
mek ve yönetmek için kullanılır. Bu prosesler, proje 

maliyetlerini tahmin etmeyi ve yönet-
meyi ve projenin bütçe sınırları içinde 
tamamlanmasını sağlamayıamaçlar 
[1]. Projenin maliyet yönetimi denince 
sadece olusan giderlerin görüntülen-
mesi ve kayıtedilmesi anlaşılmamalı-
dır. Proje maliyet yönetimi, iyi düşü-

Şekil 1. Örnek Bir Mekanik Zaman Planı [7]

Şekil 2. Mekanik proje takımlarının örnek yapılanması [10]



TTMD  Mayıs • Haziran 2012 6

nülmüş, iyi tasarlanmış,zaman-maliyet ilişkisini göz 
önünde bulundurarak projenin kararlaştırılan tarih-
tebitmesini hedefleyen işlerin bütünüdür [8].

Tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlı bir mali-
yet yönetim sistemi uygulanması ile proje maliyetleri-
nin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi müm-
kündür. Etkin maliyet yönetimi, mali sınırlar içinde 
proje için gerçekçi bir bütçenin hazırlanmasını ve 
sözleşmedeki koşullar çerçevesinde, projenin en eko-
nomik biçimde planlanmasını, tasarlanmasını, yapı-
mını kapsar [9].

Projede kullanılan kaynakların hepsinin birmaliyeti 
vardır. Bunların toplamı yani,

• İnsan kaynağı maliyeti
• Ekipman giderleri
• Harcama bütçesi projenin toplam maliyetini 
oluşturur.Projenin kesin maliyeti uygunbir planla-
ma yapılmadan bilinemez [2].

Proje maliyet yonetimi asağıdaki surecleri içermekte-
dir [9].

• Kaynak Planlama: Proje aktivitelerinin gercekles-
tirilebilmesi icin hangi kaynakların (insan, arac ve 
materyal) hangi adet veya miktarda kullanılacağı-
nın belirlenmesidir.
• Maliyet  Tahmini:  Faaliyetlerin  tanımlanması  
icin  gerekli  olan  kaynakların maliyetlerinin tah-
min edilmesidir.
• Maliyet Bütçeleme: Maliyet tahminlerinin birey-
sel iş birimlerine dağıtılmasıdır.
• Maliyet Kontrol: Proje bütçesinde gerçekleşen 
değişikliklerin takipe dilmesidir.

6.   PROJE KALİTE YÖNETİMİ

Projelerde kalite deyimi, önceki bölümlerde açıkla-
nan kapsam, zaman ve maliyet üçgeni ile esdeğerde 
tutulmalı ve bu üç kısıtıçevreleyenbir çember olarak 
göz önüne alınmalıdır.Proje kalite yönetimi, projenin 
istenilen ihtiyaçları karsılayabilmesi icinyürütülen fa-
aliyetler butunudur. Proje kalite yönetimi üç ana sü-
reçten oluşmaktadır[8]:

• Kalite planlama, hangi kalite standartlarının pro-
je ile ilgili olduğunun ve bu standartların nasıl sağ-
lanacağının belirlendiği süreçtir. Kalite standart-
larını proje tasarımına dönüştürme bu sürecin en 
önemli amacıdır. 

• Kalite güvencesi, proje performansının değerlen-
dirilerek onceden belirlenen ilgili kalite standartla-
rının sağlandığının doğrulandığı süreçtir. Bu süreç, 
kalitenin sağlanmasında sorumlulukların tanım-
lanması ve rollerin belirlenmesi ile ilgilenir. 
• Kalite kontrol, spesifik proje sonuçlarının gözle-
nerek kalite standartlarına uygunluğunun kontrol 
edildiği süreçtir. Aynı zamanda, kalite arttırıcı faa-
liyetler de kalite kontrol sürecinin bir parçasıdır. Bu 
süreçte kullanılan baslıca araçlar Pareto diyagram-
ları, kalite kontrol grafikleri ve istatistiksel örnekle-
medir [8]. 

7.   PROJE RİSK YÖNETİMİ

Projerisklerininyönetimi, proje süresince karşılaşıla-
bilecek belirsizliklerle ilgilenir. Riskle ilgili proseslerin 
amacı, muhtemel olumsuz olayların etkisini en aza 
indirmek ve iyileştirmek için fırsatların bütün avan-
tajlarını kullanmaktır. elirsizlikler, proje prosesleriyle 
veya proje ürünleriyle ilişkilidir. Riskle ilgili prosesler 
aşağıda verilmiştir [1]:

• Risk tanımlama,
• Risk değerlendirmesi,
• Risk muamelesi,
• Risk kontrolü.

Risk analizi, projenin başarısız olmasına yol açabile-
cek negatif unsurların listelenmesi, bunların projenin 
gidişine etkilerinin değerlendirilmesi ve riskin gerçek-
leşmesi durumunda alınacak önlemlerin tanımlan-
ması anlamına gelmektedir. Tablo 3’de bir risk analiz 
tablosu örneği verilmektedir [2].

Tablo 3’de risk, projeyi olumsuz etkileyebilecek un-
surları göstermektedir. Olasılık,  bu riskin gerçekleş-
me olasılığını gösteren bir sayıdır. (Örneğin 5: Bu ris-
kin gerçekleşme olasılığı çok yüksek, neredeyse kaçı-
nılmaz, 1:  Gerçekleşme olasılığı çok düşük neredey-
se yok). Şiddet, bu riskin gerçekleşmesinin projenin 
gidişini ne kadar etkileyeceğini gösteren bir sayıdır 
(Örneğin 5: Bu riskin gerçekleşmesi projeyi çok etki-
ler, neredeyse projenin durdurulmasına neden olur. 
1: Azetkiler, Olmamış gibi projeye devam edilebilir). 
Risk puanı, olasılık ile şiddet Puanlarının çarpımıdır. 
Önlem, söz konusu riskin ortaya çıkmaması için alı-
nan ve / veya alınacak önlemleri gösterir. Tepki,riskin 
gerçekleşmesi halinde uygulamaya alınacak “B Planı” 
nı ifade eder [2].
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8.   SONUÇLAR VE ÖNERİLER

İnşai proje yönetiminde en önemli iş kırılım yapıları 
mekanik tesisatlardan gelmektedir. Bunun yanı sıra 
mekanik tesisat bileşenlerinin iş akışları elektrik, pey-
zaj, mimari, vb. uygulamalar ile uyumlu olmak zo-
rundadır. Mekanik tesisat projelerininyönetiminin 
amacı proje yönetim tekniklerini kullanılarak projeyi 
planlanan zamanda, planlanan bütçeyle, belirlenmiş 

ve görev tanımları yapılmış personelle ve tüm kay-
nakları en iyi şekilde kullanarak tamamlamaktır.

Bu maksatla, kapsam yönetimi, zaman planı ve kont-
rolü, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, kaynak yöne-
timi,  iletişim  yönetimi,  risk  yönetimi,  tedarik  yö-
netimi,  entegrasyon  yönetimi  profesyonelce orga-
nize edilmeli ve yönetilmelidir.
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