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Türkiye’de inşaat maliyet tahmini birim fiyat yöntemi ve birim alan maliyet yöntemi olarak iki farklı yöntemle
yapılabilmektedir. Bu yöntemleri kullanabilmek için gerekli veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sağlanmaktadır.
Birim fiyat yönteminde hammadde, işgücü, ekipman gibi parametreler temel alınmakta bu parametrelerin her biri için
özel numaralar atanarak işin özet olarak tanımlandığı bir fiyat listesi oluşturulmaktadır. Listelenen bu birim fiyatlar her
yıl güncellenmektedir. Bu sistemde iş için gerekli olan parametrelerin hesabı yapılmakta ve birim fiyat üzerinden
çarpılarak tahmini maliyet ortaya çıkarılmaktadır. Birim alan maliyet yöntemi yapılacak projelerin tasarım
aşamalarında inşaat maliyeti hesaplamada için tercih edilmektedir. Yapılması planlanan projelerin tasarım
aşamasındaki maliyet tahmini ile yüklenicinin yatırım planını organize etmesi amaçlanmaktadır. İşin başında doğru
inşaat maliyeti analizi yapılması yüklenici ve işveren arasındaki ilişki için önemli, rol oynamaktadır. İş başlamadan
belirlenen inşaat maliyet hesabında değişkenler üzerine kurulu olduğu için doğru ve dikkatli hesaplama yapılması
gerekmektedi. Bu yöntem ile birim alan maliyeti hesaplamak için birim alan verileri baz alınmaktadır. Bu yöntemde
veriler her yıl enflasyon oranına göre güncellenmektedir.

Bir projenin inşa edilebilirliği genellikle inşaat maliyet hesabı ile belirlenmektedir. Proje yüklenicisi projenin
yapılabilirliğini anlamak için maliyet hesabı ve tahmini yapmaktadır. Mal sahibi ve tasarımcı proje alternatifleri
üzerinden maliyet tahmininde bulunmaktadır. Yapının yapılacağı yer, arazi durumu, alt yapı, yerleşim şekli gibi
durumlardan oluşacak maliyetler de projenin yapının inşa edilebilirliğini etkileyeceğinden inşaat maliyet hesabına
eklenmektedir. Maliyet tahmini hesabından sonra projenin inşasına karar verilirse projeler detaylandırılarak ilgili
çalışmalar başlamaktadır. Projenin inşa edilebilirliğini bilmek için doğru inşaat maliyet analizi önemlidir. Yanlış
tahminler ile yapılabilecek olan bir proje iptal edilebilmekte ya da yapılmaması gereken projelerin inşasına
başlanılabilmektedir. İnşa edilebilirliği yüksek olan projeler yüklenicilere parasal tasarruflar sağlarken, inşa edilebilirliği
düşük olan projeler ise inşaat sanayisinin kaynaklarının yetersiz kullanıldığını göstermektedir.
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İnşaat maliyeti; tasarım, projelendirme ve yapım aşamasında ortaya çıkan harcamaların toplamı olarak
tanımlanmaktadır. Yapının fikir aşamasından kullanım aşamasına kadarki tüm süreçleri inşaat maliyetini
etkilemektedir.Bir inşaatın maliyeti üzerinde mimarlar, mühendisler, yapımcılar ve kullanıcılardan oluşan proje
katılımcıları, etkili olmaktadır. İnşaat maliyeti ve inşaat maliyet hesabı ile ilgili detaylı olarak hazırlanmış
başlıklar halindeki yazılara sayfanın altındaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Fakat bu yazılara geçmeden
önce inşaat maliyetlerini etkileyen temel faktörler ve bu maliyetlere karar verme süreçleri ile ilgili temel
bilgiler içeren bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

İnşaat maliyetleri malzeme miktarına, malzeme fiyatına, işçiliğe bağlılığının yanı sıra kullanıcının tercihi,
idarelerin getirdiği kısıtlamalar, çevre şartları gibi pek çok unsurdan etkilenerek değişmektedir. Ayrıca
projenin uygulanacağı yer, topoğrafya, uygulanacak teknoloji de farklı maliyet unsurlarındandır. Bir inşaatta
yapılacak üretim miktarı sabit olduğundan inşaat maliyetlerini ileriye dönük hesaplamak mümkündür. Doğru
yöntemler ile doğru inşaat maliyet hesabı yapabilmek için yapı inşasına başlamadan önce tüm giderler
hesaplanmalıdır. Bu aşamalarda ortaya çıkan maliyetler işi finanse edecek kişinin üstleneceği tüm inşaat
maliyetleri olacaktır.

Yapılacak binanın tasarım aşamasında yeri, çevre ilişkileri, arsa verileri, bina kullanım amacı ve giderlerine
karar verilmektedir. İnşaat maliyeti büyük oranda tasarım aşamasında verilen bu kararlardan oluşmaktadır.
Yapı şekli, kat âdeti, sirkülasyonu, yapı malzemesi ve yapım sistemi inşaat maliyetini büyük ölçüde
etkileyecektir. Hareketli ekonomiye sahip ülkelerden olan ülkemizde inşaat maliyet kalemlerinin doğru
belirlenmesi, yatırımcının kar elde etmesi için önemlidir. İnşaat sektörü yüksek harcamalar yapılması ve ortaya
çıkarılan ürünün bir defaya mahsus olması bakımından diğer sektörlerden ayrılmaktadır. İnşaat işinde bulunan
pek çok aktör için doğru tahmin edilmiş inşaat maliyeti, sürecin oluşması ve devamlılığı için gereklidir.

İNŞAAT MALİYETİ NASIL HESAPLANIR ?

Geleneksel inşaat maliyet hesaplama yöntemleri; birim, küp, alan ve kat kabuğu metotları olarak miktara
dayalı yöntemlerdir. Bu yöntemlerde uygulanmış projeler, örnek olarak kullanılmaktadır. Fiyatın sabit
olduğu bu yöntemlerde yapının hacmi, alanı, yapıda bulunan mahallerin sayısı dikkate alınmaktadır.

BİRİM METODU 
Yapının maliyetinin işlevsel birim sayısı ile olan ilişkisine bağlıdır. Bu yöntemle inşaat maliyet hesabı
yapılırken, uygulanmış örnek proje baz alınmakta, bu projedeki işlevsel mahal sayısının toplam mahal
sayısına çarpımından sonuç elde edilmektedir. Seçilecek örnek proje maliyet tahminini etkileyeceği için tip,
biçim, yapım tekniği gibi özelliklerin benzer olması gerekmektedir.

KÜP METODU 
Maliyet ile yapı hacmi arasındaki bağlantıya dayandırılmaktadır. Yapının hacmi her bir yapı elemanının en,
boy ve yükseklik çarpımıdır. Bu yöntemde örnek proje ile uygulanacak proje arasındaki kat sayısı farkları
yüksek maliyetlerin çıkmasına neden olmaktadır. Fazla kat sayısı 
üretimi ve dolayısıyla inşaat maliyetini arttırmaktadır.

ALAN METODU 
maliyet hesabı yapmak için döşeme alanının bilinmesini gerekmektedir. Alan hesabının örnek projeden elde edilen m² birim
maliyeti ile çarpılmasıyla maliyet hesabı yapılmaktadır. Bu yöntemle inşaat maliyet hesabı yapabilmek için projenin tamamen
bitmiş olması gerekmektedir. Konut, hastane, fabrika gibi projelerde bu metot tercih edilmektedir.

KAT KABUĞU METODU
dış duvarlar, döşemeler ve tavanların miktarı ile inşaat maliyeti etkilemektedir. Depo, ofis gibi projelerde bu yöntem tercih
edilmektedir. Kat kabuğu metodu için yapı tipolojisi, yapının yapıldığı yer önemlidir. Bu metot, diğer maliyet tahmini
yöntemlerine göre doğruluk oranı en yüksek olan metottur. Ancak modele uygun çalışacak maliyet verisi elde edilmesi zor
olduğu için çok kullanılmamaktadır.



İNŞAAT MALİYETİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

İnşaat maliyetini; arazi, yapının büyüklüğü, planlama yeterliliği, plan biçimi, kat yüksekliği, yapının gruplandırılması,
inşa edilebilirliği yapısal detaylar ve son düzenlemeler gibi projenin üstünde direkt etkiye sahip faktörler
belirlemektedir. İnşaat maliyetini etkileyen faktörler genel olarak maliyeti oluşturan parametrelerden meydana
gelmektedir. Bu parametreler maliyet kalemlerinin belirlenmesi ve ekonomik inşaat sürecinin sağlanması için
kullanıcıya kolaylık sunmaktadır.

1-PROJE ARAZİSİ

Arazi büyüklüğü, yapımı gerçekleşecek olan projenin türüyle belirlenirken, projenin maliyeti de kurulduğu araziden
etkilenmektedir. Yapının yapılacağı arazide maliyeti etkileyen faktörler;
 • Ulaşım altyapısı,
 • Yerel malzeme ve işgücünün sağlanabilmesi,
 • İklim gibi çevresel etkenler olarak görülmektedir.

Araziye dağılım ve ulaşım gibi faktörler maliyet için önemli etkiye sahiptir. Şehir dışında olan bir arazi için ulaşım büyük
bir maliyet artışına sebep olacakken, şehir arazisi üzerinde ise kalabalık, dağıtım ve ulaşım problemlerini
doğuracaktır. İnşaat maliyetleri; ülkenin hangi bölgesinde bulunduğuna, yapının arazi üzerindeki yerine, arazinin zemin
koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazı projeler yüksek maliyetli uzun mesafeli yolları gerektirmektedir.
Arazinin kayalıklardan oluşması kazı çalışmaları için gereken harcamaları artırırken işçiler ve makineler için de kötü
çalışma koşullarına neden olmaktadır. Olumsuz hava koşulları da bu sorunları beraberinde getirmektedir. Arazinin eğim
durumu, biçimi, sağlamlık derecesi ve arazinin çevresel faktörleri maliyete etki etmektedir. Bu faktörler ve arazi fiyatları
göz önüne alındığında arsa maliyeti maliyet kalemleri içerisinde büyük bir yer kaplamaktadır. Projenin konumlandırılacağı
arazinin maliyeti yapı toplam maliyetini ve yapı üzerinden hesaplanan satış maliyetini etkilemektedir. Arazi inşaatı
yapacak yükleniciye ait ise bu maliyet kalemi ilk maliyet tahminlerinde ortaya çıkmamaktadır. Başkasına ait arazi üzerinde
yapılmak istenilen projelerde arazinin satın alınması ya da arazi sahibine projeden hak verilmesi gibi durumlar söz
konusudur. Bu iki durum sonucunda da yapı maliyeti, arazi değeri oranında, değişmektedir.

2- PLAN TİPİ

Yapı biçimi binanın sınırlarını tanımlayan farklı geometrilerden oluşturularak elde edilmektedir. İnşaat toplam maliyetini etkileyen önemli
faktörlerden biri yapı planının biçimidir. Projenin şekli, yapıyı sadece cephe olarak etkilememektedir. Geometrik biçim, bina taşıyıcı sisteminin
kurulmasını ve davranışlarını etkilediği için basit ve düzenli biçimler seçilmesi inşaatın ekonomik bir şekilde yürütülmesi için önemli
görülmektedir. Plan şekilleri basite indirgenmiş binalarda inşaat maliyeti az olmaktadır. Kare şeklinde planlamış bir yapı birçok hususta en
ekonomik çözümü sağlamaktadır ancak bu biçim her zaman en kullanışlı tasarımı oluşturmamaktadır. Doğal aydınlatma, gürültü geçişini azaltma
ve yeterli sirkülasyon alanı gibi kare biçimini desteklemeyen faktörler göz ardı edilmemelidir. Alternatif planların inşaat maliyetleri karşılaştırılarak
en doğru seçimi yapmak gerekmektedir. Kare bir biçimde toplam zemin alanında yapılan daha az duvar, büyük ölçüde duvar zemin oranı olarak
bilinen teorinin sonucu olarak gösterilmektedir. Biçimin kompleks olma durumu ise gerekli zemin alanını artıracağından maliyeti de
yükseltebilmektedir. Düzensiz şekilli planın maliyetinin yüksek olmasının sebebi köşelerin sayısına da bağlanabilmektedir. Ayrıca karmaşık
biçimlerde tasarlanan yapılar tuğla ve çatı işlevini arttırır bu da inşaat maliyetini arttırmaktadır. Plan biçimleri cephe alanlarını değiştirmekte, artan
cephe alanları da inşaat maliyetini etkilemektedir. Duvar-zemin oranı, plan biçiminin maliyetini ölçmek adına yapılan çalışmalardan en yaygın
olanıdır. Kare şeklindeki planı olan yapıların ekonomik özelliklerini vurgulayan plan biçimi açısından karşılaştırılabilir plan verilerini
göstermektedir. Duvar-zemin oranı ne kadar düşük olursa, plan da o kadar ekonomik olacaktır. Zemin alanları aynı olan dikdörtgen ve kare forma
yapılarda dikdörtgen formun maliyeti daha çok duvar alanı içerdiğinden daha yüksektir. Uzunluk/genişlik indeksi yapının şeklini aynı alana sahip
dikdörtgene indirgeyen matematiksel bir terimdir. Bunun gelişmiş bir versiyonu çok katlı yapıların irdelenmesine olanak veren plan/biçim
indeksidir. Ülkemizde inşaat maliyet hesaplaması yapılırken yapı metrajı üzerinden alınan miktarlar belirlenen katsayılarla çarpılmaktadır. Plan
tipolojisi, yapı malzeme kullanımı değiştireceğinden metraj listesini ve maliyeti etkilemektedir.



3-BİNA BÜYÜKLÜĞÜ

Binanın büyüklüğü, inşaat maliyeti konusunda önemli bir etkendir. Büyüklük tasarımcının kararları doğrultusunda değil
kullanıcının gereksinimleri doğrultusunda belirlenmektedir. Büyük yapılarda küçük yapılara göre daha çok hacim gerekmektedir.
Yapı büyüklüğü artmasıyla beraber kullanılan yapı elemanlarının içerikleri de artmaktadır. Bu iki artış duvar/döşeme oranını
düşürmekte bu şekilde maliyeti azaltmaktadır. Aynı zamanda büyük binaların küçük binalara göre daha az maliyete sahip
olmasında ölçek ekonomisi etkilidir. Küçük binaların maliyet hesaplarının yapılması da bu bağlamda uzun sürmektedir. Bu inşaat
süresi ise harcamalara yansıyarak maliyeti arttırmaktadır. Ayrıca ulaşım, şantiye binası gibi sabit maliyetler yapı büyüklüğünden
etkilenmemektedir. Küçük yapılar için gerekli olan tesislerin, kurulması inşaat maliyetini arttırıcı bir etki olarak görülmektedir.
Gelişmiş inşaat maliyet hesaplama sistemleri yapı metrajına bağlı olarak çalışmaktadır.

4-KAT YÜKSEKLİĞİ VE ADETİ

Kat yüksekliği parametresi, plan biçimi gibi yapının iç ve dış yüzeyleriyle ısıtma sistemleri maliyetine etki etmektedir. Çok
katlı binaların inşaat maliyeti, az katlı binalara göre daha fazladır. Yüksek katlı binalarda duvarların m² başı maliyeti daha fazladır.
Yani duvar/döşeme oranı yüksektir. Oturum alanı sabit tutularak kat yüksekliği değiştirilen yapılarda maliyet artmaktadır.
Yükseklik değişiminden ana yapı elemanları, bölücüler ve duvarlar etkilenmektedir. Yüksek yapılar; düşey sirkülasyon araçlarına
ihtiyaç duyulması, inşaat süresince ek güvenlik tedbirleri gerektirmesi, yangına dayanıklılık için temel önlemler alınması, katlar
arası yalıtımların yapılması gibi zorunluluklardan dolayı daha çok maliyete sebep olmaktadır. Yüksek yapıların kullanım süresi
maliyetleri de arttırmaktadır. Asansör, ısıtma sistemleri, elektrik sistemleri gibi hizmetlerin bakımları maliyeti yükseltmektedir.
Kat adeti arttıkça yapılarda özel güvenlik sistemi gerekmektedir. Kat sayısı arttıkça yapı toplam ağırlığı da artacaktır. Üst kattan
gelen yükleri temele taşımaya çalışan yapı elemanlarının donatı ve boyutlarında büyüme yapılması gerekliliği inşaat maliyetini
doğrudan arttırmaktadır. Ayrıca kat sayısı arttıkça yapıya gelen yük miktarları artmakta yapının temeli için daha sağlam
çözümlere gidilmesi de yine maliyeti arttırıcı etki göstermektedir.Kat yüksekliğinin ve adedinin artması daha çok yapı malzemesi
kullanılması anlamına gelmektedir. Yapı malzemelerindeki artışlar ise maliyeti arttırıcı etkiler göstermektedir.

5-YAPILARIN GRUPLANDIRILMASI

Arazi üzerindeki yapıların gruplandırılması ve düzenlenmesinin projenin toplam maliyeti üzerinde önemli bir etkisi olmaktadır. Yapılar arasında
bir geçiş oluşturmak inşaat maliyetlerini azaltmaktadır. Yapılar genellikle konutlara ve endüstriyel birimlere göre gruplandırılsa da bitişik bir
yapıya eklemlenebilmektedir. Başka bir yapıya eklenme genellikle maliyet avantajı sağlasa da ekonomik açıdan uygun çözümler olmadığı
belirtilmektedir. Genel anlamda inşaat maliyet çalışmaları ortak duvarlı konutların, benzer teraslı çözümlerden %6 daha pahalı olduğunu, ayrı
evlerin ise yapı maliyetleri açısından da %10 daha pahalı olduğunu göstermektedir. Konut düzenlemeleri için kullanılabilir bazı alternatif plan
düzenlemelerini göstermektedir. Yapıların birbirleriyle olan ilişkileri (ortak yapı elemanı kullanmak gibi) yapı malzeme miktarını etkilemektedir.
Malzeme miktarları doğrudan metrajla alakalı olduğu için yapı konumlanmaları da yapı maliyetini etkilemektedir. Ayrıca yapıların birbirleriyle
olan ilişkileri sonucu aydınlanma, ısınma, gürültü gibi etkenler oluşmakta bu etkenler maliyeti değiştirmektedir.

6-İNŞA EDİLEBİLİRLİK

İnşa edilebilirlik büyük ölçüde arazi üzerindeki iş ve plandan bir yapı oluşturabilme pratiğiyle ilgilidir ve bu hususta iyi olmak, planın kurulacak
yapıya olan yakınlığı anlamına gelmektedir. Gereksiz karmaşık yapım yöntemleri ve prosedürlerini gerektiren planlar bu anlamda başarısız
olmakla beraber yapının ekonomisini de etkilemektedir. En iyi inşa edilebilirlik çözümler ilkesi, kalite ve estetik gereksinimlerle çelişebilir ancak
yapı ekonomisini değerlendirirken inşa edilebilirliğin yalnızca bir ölçüt olduğunu unutmamak gerekmektedir.



FABRİKA 
Fabr�ka kurulumunda d�kkat ed�lmes�
gerekenler...

MYARGE FACTORY

MY ARGE PROJE

Fabrika kurmak istiyorsanız öncelikle
tüm yolları ve işlemleri bilmeniz
gerekmektedir.

www.myarge.net



Herhangi bir üretim ya da hizmet sektöründe bir işletme, şirket ya da fabrika kurmayı düşünüyor iseniz öncelikle kanuni tüm
yolları ve yasaları mutlaka bilmeniz gerekmektedir. Kanuni yollar ile aynı zamanda fabrika kurulumunda iyi bir strateji
izlemelisiniz. Faaliyete başladığınızda kısa sürede büyürken aynı zamanda yatırımlarınızın geri dönüşlerini de kısa sürede
alabilmelisiniz. Bunun tek yolu da öncelikle fabrika kurulumu konusunda tüm ayrıntıya hâkim olabilmektir. Çünkü fabrika
kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler aynı zamanda size doğru kararlar aldıracak ve doğru stratejiler uygulamanızı sağlayacak
önemli hususlardır. Çoğu zaman iş planlamasının ve fabrika ya da herhangi bir işletme yönetiminin önemi her birimiz tarafından
bilinmektedir. Buna rağmen birebir plan yapmak çoğu zaman zor gelir. Ancak ne kadar zor görünse de fabrika kurulumundan
önce mutlaka sizi doğru yola ve başarıya götürecek bir planınız mutlaka olmalıdır. Bu planlar hem fabrika kurulumunda gerekli
olan yasal işlemler ve evraklar olmakla birlikte aynı zamanda fabrikanızın gelişimi için izleyeceğiniz tüm yollar olmaktadır. Kanuni
yollar ve işlemler sonrasında fabrikanız için en önemli atılımlardan bir tanesi de profesyonel bir web sitesi sahibi olmaktır.
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FABRİKA KURMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ 

Fabrika kurmak istiyorsanız öncelikle tüm yolları ve işlemleri bilmeniz gerekmektedir. Kanunların ve yasaların ön gördüğü aşamaları
takip ettiğinizde fabrikanız için gerekli olan resmi ortamı hazırlamış olacaksınız. Şimdi fabrika kurmak için nelere dikkat etmeliyiz
maddeler halinde açıklayalım;
 
 • Öncelikle hangi alanda üretim yapacağınızı, unvanınızın ve faaliyet alanınızın ne olacağını saptamalısınız ve mutlaka iş tanımınızı
resmi olarak da yaparak kayıtlarda belirtmelisiniz.
 • Üretim faaliyetleriniz doğrultusunda ihtiyacınız olacak personel kadrosu için maaş ve benzeri gibi tüm hesaplamaları yapmalı ve
bu konuda fabrikanız için bir plan oluşturmalısınız. Aksi takdirde muhasebe konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz.
 • Pazarlama alanınızı mutlaka saptamalısınız. Yani kuracağınız fabrikanızda hangi sektörde üretim yapacaksınız, üretimleriniz hangi
kitleyi hedefleyecek ve pazarlama gücünüz nasıl olacak mutlaka bu hususları düşünerek hangi sınırlara ulaşabileceğinizi bilmelisiniz.
 • Bu maddelerin yanı sıra en önemlisi de fabrikanız için mutlaka bir web sitesi açtırmalısınız. Çünkü profesyonel bir ajans vasıtası
ile edinmiş olduğunuz bir web sitesi hem fabrikanızın üretim potansiyelini hem de pazar alanını hızlı bir şekilde büyütecektir.
 
FABRİKANIZ İÇİN İYİ BİR WEB SİTESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Herhangi bir işletme, şirket ya da fabrika için bir web sitesi büyük önem taşımaktadır. Teknolojinin ve internetin oldukça yaygın bir
şekilde kullanıldığı günümüzde insanlara ya da diğer bir deyişle hedef kitleye ulaşmanın en kolay yolu web siteleridir. Eğer bir
fabrika kuruyorsanız planlarınızın arasında mutlaka fabrikanıza ait ve dolayısıyla da fabrikanızın tüm kurumsal kimliğini ortaya
koyacak bir web sitesi açtırmak olmalıdır. Web sitesi tasarımı her kişinin işi değildir. Web sitenizden hızlı ve olumlu sonuçlar almak
istiyorsanız öncelikle mutlaka bu işi profesyonel ve işinde uzman olan ajanslar ile görüşerek onlardan hizmet almalısınız. Şu an
piyasanın en iyisi ve en profesyoneli ise Villa Magazine Dijital Tasarım Firmasıdır. Yazılım ve web sitesi hizmetleri başta olmak
üzere geniş ve kalite standartlarının üzerinde bir hizmet kapsamına sahip olan Villa Magazine Dijital Tasarım, fabrikanız, işletmeniz
ya da şirketiniz için sadece size ve hedef kitlenize özel istekleriniz doğrultusunda web sitenizi hazırlamaktadır. Eğer siz de
fabrikanızın üretim faaliyetlerini hızlı bir şekilde müşteri potansiyelinize ulaştırmak istiyorsanız tercihiniz olacaktır. Fabrikanızın
prestijini yükseklere çıkarmak istiyor iseniz Villa Magazine Dijital Tasarım sizin için bir numaralı adres olacaktır.
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YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE                     Yapının Birim Maliyeti
ESAS OLAN SINIFI                                                              (BM) TL/m2

I. SINIF YAPILAR /      A GRUBU YAPILAR         ……………………………               425,00

. Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)                                                        

. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                    

. Plastik örtülü seralar                                                                                                                         

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları                                                                                      

. Geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                  

. Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar                                                                                               

. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                        

. Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları

. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar                                                                                                   

. Bu gruptakilere benzer yapılar.  

B GRUBU YAPILAR         …………………..................        640,00

. Cam örtülü seralar                                                               

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                       

. Kâgir ve betonarme su depoları                                                     

. İş yeri depoları                                                                 

. Bu gruptakilere benzer yapılar.        

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK
2022 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA /  TEBLİĞ

YAPI YAKLAŞIK B�Rİ�M MAL�İYETLER�İ

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tar�ihl�i ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Mi�marlık ve
Mühend�isl�ik H�izmetler� Şartnames�ni�n 3.2 maddesi� gereğ�ince, m�imarlık ve mühend�isl�ik hi�zmet bedeller�ini�n
hesabında kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık B�r�im Mal�yetleri�, yapının m�imarlık h�izmetler�ine esas olan sınıfı
d�ikkate alınarak; KDV har�ç, genel g�derler (%15) �le yüklen�c� kârı (%10) dâhi�l ed�ilerek aşağıda göster�ilm�işt�ir.
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II. SINIF YAPILAR /       A GRUBU YAPILAR.        ……………………………               1.050,00

. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                 

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                    

. Kayıkhane                                                                                                                                         

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                         

B GRUBU YAPILAR                  …………………………………………………………              1.550,00

. Şişirme (Pnömatik) yapılar                                                                                                               

. Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler                                                                                        

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri                                              

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik 
  depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan     yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                                      
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                   
. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                        
. Mezbahalar                                                                                                                                       
. Bu gruptakilere benzer yapılar.

 C GRUBU YAPILAR………………………………………………………         1.700,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                               

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)        

. Bu gruptakilere benzer yapılar.



III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR         ………………………………………………………         2.250,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları
   jimnastik salonları, semt salonları)                                                           
. Katlı garajlar                                                                                                                                      
. Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî   
 Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)    
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)                          
. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                      
. Soğuk hava depoları                                                                                                                         
. Konutlar (üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz - 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
 yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 45 inci maddesine göre asansör yeri bırakılacak)  
. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                            
. Kampingler                                                                                                                                       
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                              
. Semt postaneleri                                                                                                                                
. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları                                                                      
. Bu gruptakilere benzer yapılar.                                       

B GRUBU YAPILAR   …………………………………………………………….           3.000,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları                                                                   

. Gençlik Merkezleri, Halk evleri                                                                                                        

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                 

. Temel eğitim okulları                                                                                                                        

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                          

. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                               

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri                                                                                        

. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)                                                         

. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                               

. Fuarlar                                                                                                                                              

. Sergi salonları                                                                                                                                   

. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)                                                                          

. Marinalar                                                                                                                                          

. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                  

. Misafirhaneler, Pansiyonlar                                                                                                              

. Bu gruptakilere benzer yapılar.   
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IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………………           3.200,00

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)                                        

. Poliklinikler                                                                                                                                      

. Liman binaları

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)

. İlçe Belediyeleri                                                                                                                                

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                               

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                           

. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)                                                                                                     

. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                    

. Aqua parklar                                                                                                                                     

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)                                    

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                        

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                

. Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                   

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)                                                   

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                      

. Bu gruptakilere benzer yapılar.                        

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………………             3.800,00

. Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri

. İl tipi belediyeler

. İl tipi idari kamu binaları                                                                                                                   

. Metro istasyonları                                                                                                                             

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                     

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                             

. Otobüs terminalleri                                                                                                                           

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                          

. Banka binaları                                                                                                                                   

. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                 

. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                            

. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar,  dağ evleri, kaymakam evi vb.)                 

. Bu gruptakilere benzer yapılar.         

C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………….           4.100,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                              

. Bakanlık binaları                                                                                                                               

. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                   

. Arşiv binaları                                                                                                                                    

. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                             

. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                    

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                               

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                  

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)

. Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)                                   

. Bu gruptakilere benzer yapılar.     

www.myarge.net



V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR        ………………………………………………………       4.950,00

. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları                                                                                           

. Orduevleri                                                                                                                                         

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar                         

. Borsa binaları                                                                                                                                    

. Üniversite kampüsleri

. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)                                                                       

. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar                                                                                      

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR            .........................................................          6.000,00

. Kongre merkezleri

. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar                                                                                                

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                 

. Hastaneler                                                                                                                                         

. Havalimanları                                                                                                                                    

. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)                                                                                             

. Oteller (4 yıldızlı)                                                                                                                              

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR.        ……………………………………………………         6.650,00

. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

. Müze ve kütüphane kompleksleri                                                                                                     

. Bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR           ……………………………………………………     7.800,00

. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri                                                      

. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

. Bu gruptakilere benzer yapılar.
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MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, i�lg�il� gruptaki� yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca M�imarlık ve Mühend�isl�ik
H�izmetleri� Şartnames�ini�n �ilgi�li� hükümleri�nden yararlanılarak bel�irlenecekt�r.
(2) Tebl�ğ�in rev�izyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değ�işt�r�len veya tebl�iğiden çıkarılan yapılar �iç�in, 2022 yılından öncek�
tebl�iğlere göre yapı sınıfı ve grubu bel�irlenm�iş mi�marlık ve mühend�isl�ik h�izmetler�inde; bel�irlend�ğ�i yılın tebl�iği�ndeki� yapı sınıfı
ve grubu değ�işt�r�ilmeks�iz�n 2022 yılı tebl�iğ�inde karşılığı olan tutar esas alınmak suret�iyle hesap yapılacaktır.
(3) Tebl�iğdeki� sınıf ve gruplar yapım aşamasında bel�irlen�irken tereddüte düşülmesi� hal�inde, o yapının yapı yaklaşık mal�yeti�;
yapının projesi�ne göre hazırlanacak metrajlara Çevre, Şeh�ircil�ik ve İkl�im Değ�iş�kl�iği� Bakanlığı B�ir�im F�iyatlarının uygulanması
suret�yile hesaplanacaktır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebil�iği 1/1/2022 tar�h�inden �it�ibaren geçerili� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�irer. Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebil�iği hükümler�n� Çevre, Şehi�rci�li�k ve İkl�im Değ�iş�kl�iği� Bakanı yürütür.



 
MALİYET         KAR İNŞAAT TAAHHÜT
SÖZLEŞMELERİ

www.myarge.net

VALUE ENGINEERING



Yapım, hizmet veya danışmanlık tipi sözleşmelerde ilgili işin karşılığı olarak yapılacak ödemenin miktarı belirlenirken, ürün veya hizmetin
maliyetine, maliyetin (%) belirli bir oranı düzeyinde kar eklenmesinin öngörüldüğü sözleşme tiplerine maliyet artı kar usulü sözleşme olarak
tanımlanmaktadır.Tanımdan da anlaşılacağı gibi , bu tür sözleşmelerde iki temel belirleyici bunmaktadır. Bunlardan birisi gerçekleştirilecek
üretimin maliyeti, diğeri ise uygulanacak kar oranıdır. Bu nedenle bu tür işlerin sözleşmelerinde maliyet tanımı ve kar oranının ileride bir
anlaşmazlığa neden olmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir . işin bedeli olarak alt yükleniciye ödenecek bedeller genellikle aşağıdaki
gruplardır.

 • İşin dolaysız maliyetleri (İşin Maliyeti Olarak Ödenecek Bedeller) 
 • İşgücü maliyetleri 
 • Malzeme maliyetleri 
 • Araç,Tesis ve Ekipman maliyetleri 
 • İşin genel gideriyle ilgili maliyetler
 • Alt Yüklenici karı

Yukarıdaki 6 grubun toplamı Alt Yüklenici Brüt Maliyetini tanımlamaktadır.
Yükleniciye bu altı grup toplamı üzerinden sözleşme ile belirlenmiş hizmet yüzde oranı ödendiği model maliyet +kar modeli sözleşme olarak
tanımlanır. Yüklenici maliyet+kar tipi sözleşmelerde yukarıdaki 6 gruptan bazıları işin tipine göre çıkarılabilmektedir.
 
MALİYET ARTI KAR TİPİ SÖZLEŞMELERİN AVANTAJLARI:
• Maliyet artı kar sözleşmelerinin en büyük avantajı, tüm çizim ve teknik dokümanların hazırlanması bitmeden, inşaata başlanabilmesidir. Bu
yönüyle Maliyet+kar sözleşmeleri Hızlı Yapım yönetimine çok uygun altlık oluşturmaktadır.
• Mal Sahibi açısından bir önemli avantajı da maliyet artı kar sözleşmelerinin, taraflara esneklik sağlamasıdır. Bu sözleşme biçiminde, iş devam
ederken bir yandan da tasarım devam etmektedir. Bu Mal Sahibinin, her an değişiklik talep etmesine olanak sağlamaktadır.
• Bu sözleşme biçiminde Mal Sahibi, Yapımcı ve tasarımcı birlikte çalışabilme imkânı bulur. Maliyet artı kar sözleşmeleri, değişikliklere açık
olduğu için, Mal Sahibi de tasarımcı ve Yapımcıyla çalışarak isteklerini daha iyi bir şekilde ifade edebilme imkânı bulur. Tasarım tamamlanmadan
Yapımcının belirlenmesiyle tasarım kararlarına Yapımcının katılımı önemli yararlar sağlamaktadır. Bu yararlar arasında en belirgin olanı projenin
uygulanabilme koşulları için önerilerde bulunması bu şekilde yapım sırasında değişiklik durumlarının azaltılmasıdır
• Bu sözleşme tipi, Mal Sahibi ve Yapımcının rakip ilişkisinden çok daha samimi bir şekilde ilişki kurabilmesine olanak sağlar
 • Mal Sahibi, yapılan işin kalitesinden emindir, çünkü Yapımcının kaliteyi düşürmesi ve bundan kar etmesi gibi bir durum yoktur.
 

MALİYET ARTI KAR TİPİ SÖZLEŞMELERİN DEZAVANTAJLARI:

Dikkatsiz yapılmış her işte olduğu gibi bu tip sözleşmelerde, İşveren Maliyetini artıracak bazı olumsuzlukları bünyesinde barındırabilmektedir.
Şimdi bunlar nelerdir, çözümleri ile ele alalım.

 • Maliyet+Kar tipi sözleşmelerde Yüklenici, iş maliyeti artıkça karı artacağı için; maliyeti artırıcı kusurlu eğilimlere yönelebilir.
Çözüm: Hangi tip sözleşme yaparsanız yapın, işin yaklaşık maliyeti veya ön keşfi sözleşmede bulunmalıdır. Her türlü artış için Yüklenici kabul
edeceğiniz izahat vermelidir. Aksi durumlar cezaya bağlanmalıdır.

 • Malzeme Niteliğinin artırılması durumunda, İşçilik Maliyetinin değişmediği durumlarda, İşveren in Malzeme nitelik değişimleri üzerinden
Yükleniciye Kar artışı ödenmemelidir. Zıttı durumda yine; malzeme niteliği düşürüldüğünde İşçilik değişmiyor ise yüklenicinin standart olan karı
azaltılmamalıdır. 

 • Maliyet+Kar sözleşmeleri, yüklenicinin her işlemde Mukayeseli Keşif yaparak maliyetleri sürekli kıyaslayarak karar vermesi ve tüm işlemleri
kayıt altında tutması gerekir. Bu sebeple bu tip sözleşmelerin yapılacağı yüklenici firma sahiplerinin yüksek eğitim sahibi olması çok önemlidir.
Bünyelerinde üniversite mezunu personel istihdam etmenin bu sorunu çözmediğini gösteren bir çok örnek mevcuttur.

MALİYET + KAR SÖZLEŞMELERİNİN OLMAZSA OLMAZI NEDİR?

En önemlisi Maliyet+ Kar Modeli sözleşmelerinin Değer Mühendisliği (Value Engineering) pratikleri ile desteklenmesi gerekir.  Yani Maliyeti
düşürdükçe, yüklenicinin primler ile karını artıran, işverenin toplam maliyetini azaltan modeller kusursuz şekilde işlemektedir. Türkiye’deki
büyük inşaat firmalarından, Amerika’daki NASA’nın roket üretimlerine kadar bu model kullanılmaktadır. Değer Mühendisliği modeli Myarge,
Bureau Veritas, Ronesans gibi kuruluşlar tarafından Türkiye’de başarılı şekilde uygulanmaktadır. Pratiği özel uzmanlık gerektiren bu modelde;
İşveren e  aylık değer mühendislik kazanç raporu sunulur. Başarılı bir değer mühendisliği uygulamasında, İşin gerçekleşen bitiş değeri, her zaman
yaklaşık maliyetin veya ön keşfin altındadır. Diğer taraftan Piyasanın aşırı oynak, kurun dalgalı olduğu zamanlarda opsiyonsuz tek iş sözleşme
tipinin Maliyet+kâr modeli olması gereği açıktır.

MALİYET + KAR İNŞAAT TAAHHÜT SÖZLEŞMELERİ
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