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Neden Metraj yaparız? 

Bilgi sahibi olmak… 

Neleri bilmemiz gerekiyor?  

Proje, Mimari Durum  

Yapılacak Tesisatlar Sistemler 

Sözleşme tipleri 

İhale şekli ve konumumuz 

Metraj – Sözleşme İlişkisi 

Birim Fiyat tarifleri 

Örnek proje 

Örnek metraj 

Örnek Keşif 

Keşif hazırlığı 

Metraj tabloları 

Planlama 
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PLAN 
 

Hakediş  

Kavramlar Tanımlar  

Kümülatif-Başberi 

İmalat 

İhzarat 

Ataşman 

Yeşil Defter 

Kur farkları 

Kesintiler 

İcmal 

Arka kapak,  

Fatura 

Sözleşme tipine göre hakediş 
örnekleri 

Geçici Kabul 

Hesap verebilirlik 



Neden metraj/keşif yaparız? 
«Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamayız.»  
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Neden metraj/keşif yaparız? 
 
 
Yapılacak iş, konuşulacak konu ne olursa olsun, mali 
boyutunu bilmemiz gerekiyor.  
Mali yönünü bilmek için metraj ve keşif yapmamız 
gerekiyor. 
 
Metraj; Neyi, kaç tane (ad/kg/m2) yapacağız? 
Keşif; Neyi, kaç tane ve kaça (TL/USD/EURO) yapacağız? 
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Ne (hangi sistemleri) yapacağız?  

Proje-Mimari bilgileri 
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Neleri bilmemiz gerekir? 

Sözleşme/İhale şekli nasıl? 



PROJE/MİMARİ DURUM BİLGİSİ 
 
 KONUTLAR, OFİSLER, OTELLER 
Blok, kat ve daire/ofis/oda sayıları, 
Tekrarlanan blok, kat ve daire/ofis/oda  sayıları, 
Daire/ofis/oda özellikleri 1+0, 1+1, 2+1,3+1,… 
İnşaat alanı m2 bilgileri 
 
 OKULLAR, AVMLER,  
Blok, kat ve sınıf/mağaza sayıları, 
Tekrarlanan blok, kat  ve sınıf/mağaza sayıları 
Sınıf/mağaza özellikleri 
İnşaat alanı m2 bilgileri 
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Jeneratör-UPS Sistemleri 

Busbar İşleri, 
Galvaniz Kanal İşleri, 
AG Kablolama İşleri 

YG işleri 

Kuvvetli Akım (KA) Sistemleri 
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AG Dağıtım panoları 

Aydınlatma ve priz sortileri 

Hangi sistemler yapılacak? 



TV- SMATV Uydu Yayın Sistemleri 

Yangın İhbar ve Acil Anons Sistemleri 

Telefon – Yapısal Kablolama sistemleri 

Zayıf Akım (ZA) Sistemleri 
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CCTV – Güvenlik Sistemleri 

Kartlı Giriş Sistemleri 

Hangi sistemler yapılacak? 



SÖZLEŞME TİPLERİ 
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Birim Fiyat 

Anahtar 
Teslim 
Götürü 
Bedel 

Maliyet+Kar 



METRAJ HAZIRLIĞI 
 
*Yapılacak işlerin sıralandığı sütunda aynı işten 1 den fazla 
olması takip açısından zorluk yaratacaktır.  
*Pano malzemeleri ve işçilikler fiyatlandırılırken mükerrer 
girilmemesine dikkat edilmelidir. 
*Galvaniz kanal işlerinde aksesuarların durumu özelikle 
belirtilmelidir. Dahil yazılması ileride hakediş yapımında 
kolaylık sağlayacaktır. 
*Ölçü ve birimlere dikkat edilmelidir. 
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ÖLÇÜ, BİRİM  
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ad m 

set 

mt 

kVAr 

m3 

m2 

kg 



METRAJ-SÖZLEŞME İLİŞKİSİ 
Birim fiyat tarifleri, sözleşme ve teknik şartnamelere uyumlu olarak 
hazırlanmalıdır. 

12 

Aksesuar dahil  

dahil  

DİKKAT ! 



Örnek; Okul zemin kat ayd.projesi 
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Örnek; Kantin aydınlatma projesi 
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Örnek; Kantin priz projesi 
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Örnek; Kantin Metraj sütunu 
İşin , iş kalemlerine (pozlara) ve iş yerlerine göre ayrılmış olarak miktarlarının hesaplandığı tablolar. 
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Örnek; Metraj ayrıntı sayfası 
İşin , iş kalemlerine (pozlara) ve iş yerlerine göre ayrılmış olarak miktarlarının hesaplandığı tablolar. 
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Örnek; Metraj özet sayfası 
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Örnek; Keşif ayrıntı sayfası 
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Örnek; 
Keşif 
özeti 

İhale aşamasında İşveren 
tarafından yaptırılması 
düşünülen işin baştan 

sona bitirilmesi için, tespiti 
yapılan iş miktarlarının ve 

tutarlarının keşfin 
hazırlandığı yılın 

fiyatlarıyla toplamıdır. 
 

Revizyonlar 
Yıl değişimleri 

2. keşif… 
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DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR-Birim 
Fiyat Kitapları 
http://www.csb.gov.tr/gm/donersermaye/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=2
1332 

21 

BİRİM FİYAT KİTAPLARI 

Meslek örgütlerimizin yayınları 



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİRİM 
FİYAT LİSTELERİ 
«Bayındırlık usulleri» 
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Poz No: Teknik, özel ve yapım şartları ile birim fiyat 
tarifleri bulunan ve anlaşmalarında bedeli gösterilen 
veya sonradan yeni fiyatı yapılan İş Birimleri. 
 
İş: Bir anlaşma ile yapılacak bütün yapım veya 
hizmetler. 
 
RAYİÇ: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl ait olduğu 
yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde 
ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, 
işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatlarıdır. 
 
ANALİZ: Bir Birim Fiyatın Hesabına esas, içerisinde 
bulunan rayiç miktarlarını ve tutarlarını gösterir fiyat 
tablosudur. 

MİNHA: Yapılması gereken bir iş için hesaplanan 
miktardan, eksik kısımların düşülmesi.  
Ör: Sorti işinde anahtar montajı yapılmamış ise ayrı 
yapılan kısımlar bedelinden anahtar bedelinin sorti 
bedelinden çıkarılması 
 



KEŞİF VE PLANLAMA 
İşlerin hangi sıra ile  
yapılacağı ve diğer  
disiplinler ile  
bağlantıların nasıl olacağını  
belirlememiz  
gerekiyor. 
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Zaman Yönetimi 
 
Altyapı İşleri, 
Kaba Yapı İşleri, 
İnce İşler,  
Elektrik İşleri, 
Mekanik İşler, 
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Hak etmek, hakkını vermek 
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Hak etmek: 
bir  
emek karşılığı 
hakkı  
olan  
şeyi elde 
etmek,  
hak kazanmak  

Hakkını vermek: 
birinin çalışmasının, 
emeğinin karşılığını 
gereğince 
değerlendirmek, 
hakkı olan şeyi 
ödemek. 

Etik… 



HAKEDİŞ 
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Hakedişler;  
Tamamlanmış iş kısımlarının İşveren tarafından 
denetlenip onaylanması üzerine, bunlarla ilgili 
sözleşme tutarının periyodik olarak Yükleniciye 
ödenmesi.  
 
Her hakediş döneminde, işin başından itibaren 
yapılan işlerin tamamının tutarı hesaplanmakta  
ve bundan bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak  
son hakedişin tutarı bulunmaktadır. 
 
Her ara hakediş bir anlamda avans niteliği 
taşıdığından, bir önceki hakedişte yer alan 
noksanlıklar bir sonraki hakedişte düzeltilmelidir. 
 
Hakedişte yer alan her değer, hakediş raporunda 
mevcut bir belgeye dayanmalıdır. 



HAKEDİŞ İÇERİĞİ 
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Hakedişler;  
 
İmalat ve İhzarat sayfaları 
Ataşmanlar, 
Yeşil Defterler, 
İç sayfalar, 
Kesintiler, 
Teminatlar,  
İhzarat, 
Avans, 
Minha, 
Malzeme Fiyat farkları, 
Döviz Kur Farkları, 
 
Hakediş Onayı 
 



İMALAT- 
ATAŞMAN 
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Yapılan işlerin 
saptanması amacıyla 
çizilen,  
İş bittikçe hazırlanması 
gereken çizim, 
yerinde ölçü, saptama 
v.b. tutanaklar. 
 
Yapılan işlerin nerede ve 
ne miktarda yapıldığı 
çizimler üzerinde 
gösterilir. 
 



İMALAT-YEŞİL DEFTER 
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Her hakediş döneminde 
hazırlanan metrajlar 
(ataşmanlar) Yeşil deftere  
işlenir. 
  
Hakedişe girecek olan  
imalat miktarlarının verildiği 
bölümdür.  
Bu bölüme gelen değerler,  
Ataşman defterlerinden  
gelmelidir. 
 
Kümülatif yeşil defter  
mantığı ile yeşil defter  
aktarma işlemleri 
kullanılarak yeni yeşil  
defterin eski değerleri,  
toplam olarak taşıması  
sağlanmalıdır. 
 
İlgili işte kullanılan bir malzemenin toplam imalat miktarı istenilirse yerleri belirlenerek detaylandırılabilir. 
Yeşil defterdeki miktarlar hakediş raporuna esas olur. Yeşil defterde imalatların birim fiyatları yazılmaz sadece önceki metraj, 
bu ay ki metraj ve toplam metraj yazılır. 

 
Hakedişe giren işlere ait miktarların, nereden alındıkları veya ne şekilde hesaplandıkları yeşil defterde “nereden alındığı” 
kolonunda açık olarak belirtilmelidir. 
 
 



İMALAT-İÇ SAYFA 
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Yeşil defterden gelen imalat miktarlarının birim fiyatlar ile çarpılarak toplam imalat tutarının belirlendiği hakediş sayfalarıdır. 
Bu sayfalarda, toplam imalat miktarı, bir önceki hakedişin imalat miktarı ve o ay yapılan imalat miktarı görülebilir.  
Yıl değişimlerinde farklı birim fiyatlar olursa ayrı sayfalarda işlenebilir. 
 
 



İHZARAT TAKİP TABLOSU 
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Şantiyeye gelen 
malzemelerin imalata 
girmeden önce, sözleşme 
ile belirtilen koşullarda 
temin edilip, depolanması 
ve Yükleniciye belli oranda 
ödenme yapılmasıdır. 
 
Malzeme fiyatlarındaki olası 
artışlardan Yüklenici ve 
İşvereni korumaya yönelik 
bir uygulamadır. 
 
İrsaliyeleri baz alarak 
hazırlanmalıdır. 

 
 



İHZARAT-İÇ SAYFA 
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İhzarat takip tablosundan gelen miktarlarının ihzarat  birim fiyatları (%deler) ile çarpılarak toplam ihzarat tutarının 
belirlendiği hakediş sayfalarıdır. 
Bu sayfalarda, toplam ihzarat miktarı, bir önceki hakedişin ihzarat miktarı ve O ay yapılan ihzarat miktarı görülebilir. Yıl 
değişimlerinde farklı birim fiyatlar olursa ayrı sayfalarda işlenebilir. 
 
 



KESİNTİLER 
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Tutanaklar ile tespit edilen OSGB, SAĞLIK, YEMEK, KOĞUŞ, VERGİ, MALZEME, AVANS, TEMİNAT, CEZA vb. kesintilerin 
listelendiği sayfadır. 
 
 



FİYAT FARKI (DÖVİZ KUR FARKI)  
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Sözleşmelerde Dövize bağlı kur farkı ifadesi veya yıllara bağlı olarak fiyat artışları öngörülmüş ise buna göre fiyat farkı 
tabloları hazırlanır.  
 
 



Hakediş ödemeleri takip tablosu 
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Hakedişlerde yapılan ödemelerin ve kesintilerin her satırda bir hakediş dönemi belirtilecek şekilde sıralandığı ve toplam 
kısmın görüldüğü özet tablolardır. 
 
 



TUTANAKLAR 
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Hakedişe girecek her 
rakamın bir dayanağı 
olması gerekir,  
bu nedenle yevmiyeli 
yaptırılan işler, malzeme 
teslim işleri vb. tutanak 
ile kayıt altına alınmalıdır. 
 
 



HAKEDİŞ ARKA 
KAPAK SAYFASI 
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Tüm imalat ve ihzarat 
tutarları ile fiyat 
farklarının, kesintilerin 
kümülatif/başberi 
olarak görüldüğü  
ve fatura kesilecek 
bedelin belirtildiği 
sayfadır. 
 
 



HAKEDİŞ 
KESİN HESAP ARKA 
KAPAK 
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Kesin hesapta ihzarat 
tamamen imalata 
girmelidir. 
İhzarat erime (ihzaratın 
sıfırlanması) 
 
 



HAKEDİŞ ÖN 
KAPAK 
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Hakediş raporunun 
kapak dosyasıdır. 
Hakediş no, sözleşmenin 
özeti niteliğindeki 
bilgileri içerir. 



HAKEDİŞ 
FATURASI 
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Hakediş faturaları,  
..... Projesi, ……. işleri,... 
No.lu hakediş bedeli. 
 
şeklinde hazırlanır. 
 
Ödeme süresi 
geçmemesi için Hakediş 
tarihi ile aynı tarih olması 
istenir. 
Fatura ayırma…. 



HAKEDİŞ Ön ve arka kapak 
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GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞMELERDE HAKEDİŞ 
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Sözleşmenin şekline bağlı olarak imalatların ilerleme durumlarına göre ödeme şekilleri (pursantaj) belirlenir. İmalat iç 
sayfaları, ayrıca ataşman, yeşil defter vb. çalışmalara gerek kalmaksızın tek sayfa üzerinden kat (daire, blok) bazında 
ilerleme yüzdeleri verilerek belirlenebilir. 
 
 



MALİYET+KAR SÖZLEŞMELERDE HAKEDİŞ 
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Bu tip sözleşmelerde tüm hakediş süreçleri klasik şekilde yapılır, yalnız Hakediş İcmal sayfalarında sözleşmede belirtildiği 
şekilde Müteahhit kar oranı uygulanır. Bu kar oranı genelde direkt giderlere uygulanır, endirekt giderlere uygulunamaz 
 
 



GEÇİCİ KABUL 
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Geçici Kabul; 
İş bitimi, Geçici Kabul talebi, 
Saha gezileri, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geçici Kabul Tutanağı, 
Teminat iadeleri, 
Kesin Kabul 



Hesap verebilirlik… 
önce kendine, çocuğuna,  
hakime, işçine, işverenine… 
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Yetki kullanan herkes, yürüttüğü iş, işlem ve kararın hesabını vermek; attığı 
imzanın sorumluluğunu üstlenmek durumundadır.  



Erkan SOLMAZ 
Elektrik Mühendisi 

 
erkansolmazeposta@gmail.com 
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Self made man 
Bobbie CARLYLE 

Teşekkürler 

Kendi kabuğunu kendin soyabilirsin,  
kendi özgürlüğünü kendin dışarı 
çıkartabilirsin,  
 
insan biraz da kendi emeğidir. 

 

mailto:erkansolmazeposta@gmail.com

