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Sabit Kıymet Yönetimi Nedir? 

Sabit kıymet yönetimi işletme bünyesindeki sabit kıymetlerin 

sistematik bir yapıda izlenmesi, analiz edilmesi ve 

raporlanması sürecini kapsar. Bu yapı sabit kıymetlerin satın 

alınmasından hurdaya ayırma adımına kadar tüm yaşam 

döngüsü boyunca devam eder. 

Verimli çalışan bir sabit kıymet sistemi mevcut demirbaşların 

neler olduğu, hangi firmalardan satın alındığı, ne zaman 

alındığı, ne bedelle alındığı, nerede olduğu, hangi kullanıcılar 

tarafından kullanıldığı sorularına doğru cevap verebilen 

sistemdir. 

Başarılı bir sabit kıymet yönetim sistematiği kurmak, 

kurumsal kaynakların planlanması sürecinde  karar destek 

sistemi için yüksek kalitede stratejik veriler sağlar.  

 

Sabit Kıymet Yönetiminin Faydaları Nelerdir? 

İzlenebilirlik  

Sabit Kıymetlerin lokasyon, zimmet, masraf yeri gibi fiziksel 

hareketlerinin takip edilmesini ve hareket geçmişinin 

tutulmasını sağlar. Bu sayede kaçaklar ve kayıplar önlenmiş 

olur.  

Planlama  

Kurumsal kaynakların planlaması sürecinde sabit kıymet yatırım düzeyinin 

doğru hesaplanmasına yardımcı olur. Varsa gereksiz ya da eksik yatırımı 

önleyerek ilk yatırım maliyetlerini düşürür. 

Görünürlük ve Verimlilik 

Atıl durumdaki kullanılmayan sabit kıymet yatırımlarını tespit ederek 

görünürlüğü sağlar ve verimliliği arttırır. 

Üretim Kaybını Önler 

Mal ve hizmet üretimi sırasında üretimin durmaması için o anda üretim 

noktasında bulunması gereken stratejik bir sabit kıymetin minimum zaman 

diliminde tedarik edilmesine yardımcı olur. 



Analiz ve Raporlama 

Kurumunuzla ilgili stratejik kararlar alırken karar destek sisteminize analiz ve 

raporlama anlamında katkı sağlar. 

Risk Yönetimi 

Arıza-bakım, garanti, yazılım ve lisanslarınızı takip ederek buralardan 

doğabilecek riskleri minimuma indirebilirsiniz. 

 

Logitta Sabit Kıymet Yönetim Çözümleri 

Kurumsal kaynakların planlanması sürecinde sabit kıymet alımları işletmeler için 

büyük maliyet kalemleridir. Sabit kıymetlerin doğru planlanması ve yönetilmesi 

yapılan yatırımların geri dönüş performansının ve beklenilen verimin arttırılması 

açısından önemlidir. 

Büyüyen firma yapıları ve daha da karmaşık bir hal alan demirbaş yönetimi 

konusu artık sıradan bir iş değil, firmalar için rekabet avantajı sağlayan bir süreç 

haline gelmiştir. 

Sabit kıymet yönetimi, tesislerinizdeki üretim ve ofis alanları başta olmak üzere; 

makine ekipman, bilişim ekipmanları, mobilyalar, mobil cihazlar, laboratuvar 

cihazları gibi büyük demirbaş grupları ve bunları tamamlayan yardımcı 

ekipmanlar binlerle ifade edilen sayılara ulaştığında firmalar için yönetilmesi 

imkansız bir süreç haline gelebilir. 

 

 

Her projede olduğu gibi başarılı bir sabit kıymet projesi de doğru analiz ve 

planlama ile ortaya çıkmaktadır. Sabit kıymet yönetimindeki tecrübe ve 



uzmanlığımıza dayanarak “LOGITTA Sabit Kıymet Yönetimi” kapsamındaki 

oluşturduğumuz çözümleri sizler için aşağıdaki gibi şekillendirdik. 

• İhtiyaç Analizi 

• Proje Planlama ve Tasarım 

• Fiziksel Sayım ve Veri Toplama 

• Mali Kayıtlarla Eşleştirme 

• Kalite Yönetimi ve Denetim 

• Sürdürülebilir Sabit Kıymet Yönetimi  

• Eğitim ve Destek 

 

İhtiyaç Analizi 

Firmaların öncelikle sabit kıymet projesini gerçekleştirmek için dış kaynak 

kullanımını benimsemesi firma için daha uygun olacaktır. İç kaynak kullanımı 

özellikle fiziksel sayım ve etiketleme adımında gerekli iş gücü, zaman, öğrenme 

maliyeti ve gerekli motivasyonun sağlanamaması açısından yüksek risk 

taşımaktadır. İç kaynak kullanımı projenin sonunda hedeflenen başarı ve 

doğruluk oranın gerçekleşmesinde yetersiz kalır. Operasyon sonunda oluşan 

verilerin nasıl değerlendirileceğinin bilinmemesi sonuçlandırma adımında 

tıkanmaya neden olur. 

Firmanın mevcut sabit kıymet sistemi analiz edilerek beklentileri ne oranda 

karşıladığına bakılır. Firmanın potansiyeli ve günlük demirbaş hareketi gibi 

sayısal veriler değerlendirilerek gerekliyse yazılım ve donanım çözümleri 

sunulur. 

Logitta bu aşamada müşterilerinin spesifik firma yapısına göre optimize edilmiş 

en uygun çözümü sunmaktadır. Firma için en uygun çözümün belirlenmesinde 

iki önemli kilit nokta bulunmaktadır. 

 

Yazılım Seçimi 

Firma ERP kullanıyorsa öncelik buraya verilmelidir. ERP kullanan firmalarda yeni 

çözümler için öncelik analizi alttaki gibidir: 

1. ERP 

2. ERP Partner 



3. 3PL Software 

4. In House 

 

İnsan Kaynağının Planlanması 

Kurulacak olan sabit kıymet yönetim sisteminin sürdürülebilir olması için 

prosedürel sorumlulukların, kurum içerisindeki organizasyon ve 

departmanlarda hiyerarşik olarak yapılandırılması gerekir. Firma içinde 

organizasyonlara entegre edilmiş prosedürlerin verimli bir şekilde uygulanması 

sabit kıymet yönetim sisteminin başarısını arttıran bir etkendir. 

 

Proje Planlama ve Tasarım 

İhtiyaç analizi sonrası projenin başarı oranını belirleyen en önemli adımdır. 

Proje hazırlık ve fizibilite çalışmalarının süresi kurumunuzun hacmine, projenin 

büyüklüğüne göre belirlenecek, proje boyunca oluşması muhtemel aksamalar 

minimuma indirilecektir. Logitta bu aşamada edindiği deneyim, teknik bilgi ve 

uzmanlığına dayanarak kurumunuz için tasarımlandırılmış en uygun çözümleri 

sunar. Logitta fizibilite çalışmaları öncesi Genel Proje Planlama ve Tasarım 

dokümanı (PPT-G), fizibilite çalışmaları sonrası Detaylı Proje Planlama ve 

Tasarım dokümanını (PPT-D) oluşturacak ve proje boyunca tüm proje hedefleri 

Proje Takip sistemi üzerinde takip edilecektir. 

 

Proje Planlama ve Tasarım süreci aşağıdaki işlemleri kapsar         

• Sayım alanlarında keşif ve fizibilite 

çalışmalarının yapılması 

• Projenin zaman planının yapılması 

• Sayım metodolojisinin projeye entegre 

edilmesi 

• Departmanlardan proje için gerekli bilgi 

ve dokümanların toplanması. 

• Defter kayıtları üzerinden kapsamın 

belirlenmesi. Etiketlenmesini 

istemediğiniz hesaplarda bulunan ya da 

bulunmayan demirbaş kayıtlarının önceden belirlenmesi gerekir. 



• Lokasyon sistematiğinin kurulması. 

• Barkodlama sistematiğinin kurulması. 

• Standart envanter bilgilerinin dışında toplanması istenen bilgilerin 

belirlenmesi. Masraf yeri, zimmet, makina numarası,üretim hat kodu gibi. 

• Sabit kıymet tanımlama ve kodlama sistematiğinin oluşturulması 

• Projenin spesifik ihtiyaçlarına göre kullanılacak donanım ve yazılımın 

sayım metodolojisine entegre edilmesi. 

 

Fiziksel Sayım ve Veri Toplama 

Logitta fiziksel sayım adımında kendi geliştirdiği 

sayım metodolojileri, donanım ve yazılım 

teknolojilerini kullanacaktır. Sayım sürecinde 

hiyerarşik veri toplama sistemi kullanılır. 

Standart envanter sayımı bilgilerinin dışında 

ihtiyaç duyulan farklı detay bilgiler de 

toplanabilir. Projede demirbaş sayımı boyunca 

konusunda uzman ekipler görevlendirilir.  

Her bir sabit kıymet için barkod numarasına tanımlanmış; açıklama, tip, marka, 

model, orijinal seri no başta olmak üzere detay bilgiler toplanır ve dijital 

fotoğraflama tekniği kullanılarak barkod numarası ile eşleştirilir. 

 

Mali Kayıtlarla Eşleştirme 

Fiziksel demirbaş sayımı ile ortaya çıkan verilerle sistemdeki defter (Mali 

Kayıtlar)  kayıtlarının eşleştirilmesi işlemini kapsar. Defter kayıtlarında yer alan 

satın alma bilgileri (alım bedeli, alım tarihi, tedarikçi bilgileri gibi), amortisman 

bilgileri, lokasyon bilgileri (tesis, alan, bölüm, departman gibi), hesap bilgileri 

göz önünde tutularak fiziksel sayımdan gelen verilerle birleştirilir ve ana 

sisteme entegre edilir. 

Eşleştirme işlemi uzman kişiler tarafından yapılması gereken bir tür spesifik 

işlemler bütünüdür. 

 

 

 



Kalite Yönetimi ve Denetim 

Proje Takip Sistemi 

Projelerin yüksek oranda başarıya ulaşmasında yakın takip ve bilgi paylaşımı 

önemli rol oynamaktadır. Müşterilerimize, proje boyunca yapılan işlemlerin 

çıktılarının düzenli olarak paylaşıldığı ve değerlendirildiği şeffaf bir platform 

sunuyoruz. Web tabanlı platformda proje planı ve hedefleri yer almakta, sizin 

için oluşturduğumuz şifre ve kullanıcı bilgileriyle de erişim imkanı bulmaktasınız. 

Bu sayede proje boyunca yaşanabilecek aksaklıklar için daha hızlı aksiyon 

alınabilmekte ve çözüme ulaştırılmaktadır. 

Kalite yönetim sistemi kapsamında düzenli yapılan denetim ve kontrollerle 

fiziksel sayım verilerini hedeflenen yüksek doğruluk oranında topluyoruz.  

Şeffaflık ilkemiz gereği karşılıklı bilgi paylaşımını önemli görmekteyiz. 

 

Sürdürülebilir Sabit Kıymet Yönetimi 

Sisteme entegre edilen sayım sonucu sürdürülebilir sabit kıymet yaşam 

döngüsünün alt yapısını oluşturur. Satın almadan hurdaya ayırma işlemine 

kadar süreci kapsayan ve sabit kıymetlerin durum değişikliklerinin takip 

edilmesini sağlayan sabit kıymet yönetim prosedürleri hayata geçirilir. 

 

• Yeni satın alma prosedürü 

• Barkodlama ve fotoğraflama 

• Sabit kıymet hareket değişikliği işlemleri 

• Periyodik sayım prosedürleri 

• Yazılımın ve raporlama adımlarının kullanımı 

 

Eğer gerekliyse ihtiyaç analizine bakılarak yazılım ve donanım desteği sağlanır. 

Sabit kıymet yönetimi sadece anlık bir proje olarak değil sürekli yaşayan uzun 

vadeli bir sistem ve bilgi akışı olarak değerlendirilmelidir. Aksi durumda yapılan 

projeler başarısız olmakta ve sistemin sağlayacağı stratejik faydalardan mahrum 

kalınmaktadır. 

 



Eğitim ve Destek 

Sürdürülebilir sabit kıymet noktalarında görevli personele yazılım, donanım ve 

dokümante edilmiş prosedürlerin eğitimleri verilir. 
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Genel Merkez 

Telefaks: +90 (0212) 809 00 19 

Merkez Mah. Akar Cad. iTower Plaza Bina No:3 Kat:9 Ofis No:66  

Şişli / İSTANBUL  

 

Bursa Ofis 

Telefon: +90 (224) 220 04 06 

Kayhan Mah. İnönü Cad. No:14 İnegöl Çarşısı Kat:5 No:508  

Osmangazi / BURSA 

 

www.logitta.com      info@logitta.com 

 

 

 

http://www.logitta.com/
mailto:info@logitta.com

