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Özet  

Bu çalışmada; inşaatı meydana getiren malzemelerin miktarlarını ve günün şartlarına göre 
maliyetlerini hesap eden bir program tasarlanmıştır. Devlet ihale kanunlarına uygun bir yazılım olması 
hedeflenmiştir. Yapılan örnek uygulamalarda yazılımın istenen hedeflere ulaştığı gözlenmiş ve açılan 
yeni bir ihaleye katılacak olan firmaların işlerini doğru ve hızlı yaptıkları saptanmıştır. İlgili kurumlar 
tarafından yayınlanmış olan yaklaşık 60.000 adet birim fiyatın analizlerinin çıkarılması, bu analizlere 
göre malzeme miktarlarının hesaplanması ve bu malzeme miktarlarının fiyatlandırılarak toplam 
maliyetin bulunması hedeflenmiştir.Geliştirilen program ile bir inşaatın tüm maliyetinin %100 
doğrulukta hesaplandığı,  bu hesaplamalar yapılırken güncel değerlerin kullanıldığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Malzeme, İnşaat  maliyeti, ,Analiz, İhale, Birim Fiyat,  
 

COMPUTER AIDED BUILDING COST ANALYSIS 
 
Abstract    
In this study; a program that calculate the quantity of materials to as come into construction 

and cost of the materials according to the present conditions it was aimed that program was designed 
to meet the state adjudication law. It was observed that, software meet the requirements in an example 
application and the process of the firms which are participating the awarding is done quickly and 
correctly. Analysis of unit price of 60 thousand items published by involving institutions. Calculation 
of quantity of items according to the previous analysis, and calculation of the total cost of these items 
was aimed. By using developed software, total cost of full construction work is calculated with 100% 
accuracy and present pricing was used when the calculation was made. 
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1. Giriş 
Gelişen dünyamızda, çağa ayak uydurması gereken ve günün şartlarına uygun olarak kendisini 

yenilemesi gerekli olan en önemli sektörlerden birisi şüphesiz inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü yalnız 
kendisi değil bir çok yan sektörü de sürüklemektedir. Dünya şartları sürekli değişkenlikler 
göstermekte ve yeni teknolojilerin başında gelen bilgisayarlardan azami derecede yararlanılmaktadır.  

Ülkemizde, bu gelişmelerden ve değişen şartlardan dolayı dünya şartlarına adapte olmak için 
büyük bir özen göstermektedir. Yürürlüğe girmiş olan 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu bunun en 
önemli örneklerinden birisidir. Kamu İhale Kanunu ve Sözleşmelerindeki yeni değişiklikler Avrupa 
birliğine katılmak isteyen Türkiye için önemli sınavlardan birisidir.  

Bu çalışmada; Bilgisayar destekli yapı tasarımı sistemlerinden bir alt sistem olarak kabul 
edilen malzeme ve maliyet hesaplarının bulunması, bir inşaatın piyasa koşullarında güncel 
maliyetlerinin çıkarılması,  yürürlükteki devlet ihale kanununa göre ihaleyi almak isteyen bir firmanın, 
en kısa sürede ihaleye çıkan işin maliyet hesaplarını bulması, kâr’ını da hesaplayıp o ihaleye girip 
girmeyeceğine karar vermesini sağlayan bir program tasarlanmıştır. 

 Zaman, günümüz dünyasının en önemli olgularından birisi durumundadır. Çağa ayak 
uydurmanın en önemli unsurlarından birisi zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve kullanmaktır. 
Günümüz teknoloji harikası olan internetten azami şekilde yararlanmak ve sağlamış olduğu 
kolaylıkları her sektöre en kısa zamanda taşımak ve kullanmak gerekliliği ortadadır.  
 Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, bilgisayar destekli tasarım sistemlerini ortaya 
çıkartmış ve bu sistemler sayesinde, bir proje yan meslek grupları ile birlikte düşünülen bir konuma 
gelmiştir. Günümüz bilgisayar destekli tasarım sistemlerinde bir inşaatın mimari projesi tamamlandığı 
zaman, gerekli veriler aktarılarak statik, tesisat projeleri de büyük ölçüde tamamlanmaktadır. 
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Tamamlanmış olan projelerin metrajlarını ilgili programlar vermekte ama çoğu zaman bu sonuçlar 
kesin olmamaktadır. Bu da projenin yeniden gözden geçirilmesini kesin ve net sonuçların bulunmasını 
getirmektedir [1, 2]. 
 Ülkemizde devlet kurumlarının açmış olduğu ihaleler çok önemli yeri tutmaktadır. Bu yazılım 
ile, devlet kurumlarının açmış oldukları ihalelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi, doğru 
hesapların yapılması ve yeni ihale kanunu ile birlikte kısa zamanda ve doğru sonuca ulaşılması önemli 
olmaktadır [2, 3].   

2. Materyal ve Metot 

Bu çalışmada, Delphi 5.0 programı,  4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Güncel konu ile ilgili 
yayınlanmış olan yönetmelikler, İnşaat Birim Fiyat Tarifleri, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Telefon, Kalorifer 
ve Havalandırma ile ilgili yayınlanmış olan şartnameler ve analiz değerleri, 4735 Sayılı Kamu 
İhaleleri Sözleşme Kanunu, Ek işlerle ilgili yayınlanmış analiz  değerleri, Serbest piyasada 
kullanılmakta olan fiyat ve malzeme verileri kullanılmıştır. 

CAD Platformu için AUTOCAD 2002 programı, mevcut ve şu anda piyasada kullanılan özel 
firma paket programları olan  Oska Hakediş Programı, AMP Yazılım Hakediş ve Profesyonel Hakediş 
- San@l Hakediş Grubu  tarafından geliştirilen yazılımlardan yöntem, analiz değerlerinin kullanılması, 
yöntemler ve genel işleyişler hakkında teknik değerlerden faydalanılmıştır. 

İnternette yer alan inşaat ile ilgili firmaların tespiti yapılmış olup  gerekli link bağlantılarının 
yapılması ve  istenildiği zaman internet ortamına geçiş yapılarak yeni inşaat firmaları ile ilgili linklere 
olanak sağlanmaktadır. 

Bu çalışma ile inşaatta kullanılması gerekli olan tüm malzeme miktarlarını ve bu malzemelerin 
maliyetlerini seçenekleri ile birlikte hesaplayan uzman sistem gibi çalışan bir yazılım oluşturulması 
amaçlanmıştır. Oluşturulan bu yazılım aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Programın çatısı Şekil 
1’de gösterilmiştir. 

a. Dosya işlemleri 
b. Metraj cetvelleri işlemleri 
c. İmalat raporu işlemleri 
d. Birim fiyat listesi ve profil tipleri işlemleri 
e. Kanun, yönetmelik ve şartnameler  
f. Yardım 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. İnşaat maliyet analiz program çatısı 

Metraj Cetvelleri

Programdan Çıkış

için Kimlik Bilgileri
Yazdırlıcak Dökümanlar 

Dosya

İş Grupları

Web Bağlantıları

Şantiye İşlemleri

Sanal Metraj

ve Şartnameler

Yönetmelikler

Kanun  Yönetmelik 

İNŞAAT MALİYET 
 ANALİZ  PROGRAMI

İmalat Raporu

Tesisat  Metrajı
Elektrik / Makina 

Demir Metrajı

Profil Metrajı

Kazı Metrajı

Yapı Metrajı

Formülleri

İmalat Kapakları

Nakliye Analiz 

Maliyet Analizi

Yeşil Defter

ve Profil Tipleri
Birim Fiyat Listesi 

Birim Fiyat Listesi

Profil Tipleri

Şartnameler

Kanunlar

Program Hakkında

Konular

Yardım
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Şekil 2. İnşaat maliyet analizi programı çatısı 

 Yapı metrajı bölümünde öncelikli olarak iş grubu girilmekte, poz numarası veri tabanından 
alınarak o poz ile ilgili bilgiler alınmakta ve pozun özelliğine göre malzeme metraj değerleri 
girilmekte, bulunan toplam değerler yeşil deftere aktarılmaktadır.  
 Örnek olarak bir firmaya ait değişik pozlardaki inşaat maliyetleri Şekil 3 – 7’ de gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 3.  Merita firmasına ait yapı metrajı 
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Şekil 4.  Merita firmasına ait demir metrajı 
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Şekil 5.  Merita firmasına ait profil metrajı 

 
Şekil 6.  Merita firmasına ait tesisat metrajı 
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Şekil 7.  Merita firmasına ait kazı metrajı 

Pozlara göre hesaplanan ve yeşil deftere aktarılan tüm değerler, yeşil defter bölümünde  
görüntülenmektedir (Şekil 8).  
 

 
Şekil 8.  Merita firmasına ait yeşil defter 

 Maliyet analizi bölümünde öncelikle, malzeme miktarları bölümüne gidilmekte ve inşaatta 
kullanılacak olan tüm malzemelerin genel bir listesi alınmaktadır. Şekil 9’da görüleceği gibi, bulunan 
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malzemelerin miktarları ile günün koşullarına göre oluşmuş olan  fiyatları yazılmakta ve çarpılarak 
tutarları hesap ettirilmektedir. Bu bölümde, ayrıca nakliye tutarlarını bulmak için, istenen malzemeler 
nakliye hesapları bölümüne aktarılmakta ve burada hesap ettirilmektedir. İstenirse bazı malzemeler 
işlem dışı bırakılabilmektedir. 
 

 
Şekil 9.  Merita firmasına ait malzeme miktarları 

 Maliyet analizi bölümüne tekrar dönüldüğü zaman, inşaatı oluşturan malzemelerin toplam 
tutarı, seçili olan pozun iş tutarı anında görüntülenmektedir. Nakliye tutarları, nakliye hesapları 
bölümünde hesap ettirilerek, bu bölümde toplam maliyetler içine aktarılmaktadır. İnşaatın genel 
toplam maliyetini hesaplatmak için, kar ve KDV oranı girilerek hesap yaptırılmakta ve sonuç olarak 
firmanın ihaleye girmesi için, gerekli olan toplam para miktarı bulunmuş olmaktadır (Şekil 10) 
 

 
Şekil 10.  Merita firmasına ait maliyet analizi 
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3. Sonuç 
 
Bu çalışmada oluşturulan yazılım ile bir inşaatı meydana getiren elemanların metrajlarının 

çıkarılması, bu metrajlara göre o inşaatta ihtiyaç olan malzemelerin, toplam miktarlarının bulunması 
sağlanmaktadır. Bulunan malzemelerin o günkü piyasa fiyatları girilerek, tüm inşaat maliyeti 
oluşturulmaktadır. Bu fiyatlara kar ve KDV (katma değer vergisi) ilavesi yapılarak herhangi bir 
ihaleye girmek isteyen özel bir şirketin o iş için gerekli olan maliyeti hesaplamasını sağlayan bir 
yazılım geliştirilmiştir.  

İnternet ve bilgisayar destekli çizim programlarına, yazılım içinde yer verilmiş ve bu teknolojik 
gelişmelerden de azami derecede yararlanma hedeflenmiştir. İnternette yer alan inşaatla ilgili firmalar, 
kendilerini günün koşullarına göre yenileyecekleri ve fiyat konusunda yeni bir yapılanma içine 
girecekleri düşünülebilir. Çoğu firmaların kullanmış olduğu özel şifrelerle e-ticaret dediğimiz olayı 
gerçekleştirme yoluna gidecekleri, kesin bir olgu haline gelmiştir. 

Oluşturulan yazılım yeni gelişmelere açık bir yol izlemekte olup, istendiği zaman program 
kullanıcı tarafından kendine özel bir hale getirilebilmektedir. Yani, sadece bir resmi kurumun işini 
yapan, belli bir konuda uzmanlaşmış olan bir firma, bu kuruma ait değerleri kaydetmekte ve sürekli bu 
değerleri kullanabilmektedir.  

Oluşturulan yazılım ile, inşaat sektörünün önemli bir bölümünü teşkil eden, maliyetlerinin 
hesaplanmasına en kısa sürede cevap verdiği görülmüş olup, bu konuda büyük bir eksiklik 
giderilmektedir.  

Sonuç olarak; bu yazılım, ihale açacak olan tüm kurum, kuruluş ve inşaat işi ile uğraşan kişilere 
hitap etmekte, kesin ve net sonuçlara ulaşmalarını sağlamaktadır. 
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