
Hazırlayan
Ali YILMAZ

TMMOB 
Elektrik Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi



Yapılacak iş, konuşulacak konu ne 
olursa olsun, mali boyutunu 
bilmemiz gerekiyor. Mali yönünü 
bilmek için metraj ve keşif 
yapmamız gerekiyor.

Neden Metraj yaparız?



Metraj; Neyi, kaç tane 
(ad/kg/m2) yapacağız?
Keşif; Neyi, kaç tane ve kaça 

(TL/USD/EURO) yapacağız?

Keşif ile Metraj Arasındaki Fark ?



Ne (hangi sistemleri) yapacağız? 
Proje Mimari bilgileri
Sözleşme/İhale şekli nasıl?

Neleri bilmemiz gerekiyor? 



Kuvvetli Akım (KA) Sistemleri
Zayıf Akım (ZA) Sistemleri

Yapılacak Tesisatlar Sistemler



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

Proje, Mimari Durum 



OKULLAR, AVMLER, 

 Blok, kat ve sınıf/mağaza sayıları,
 Tekrarlanan blok, kat ve sınıf/mağaza sayıları 
 Sınıf/mağaza özellikleri
 İnşaat alanı m2 bilgileri

Proje, Mimari Durum 



Birim Fiyat
Anahtar Teslim Götürü Bedel
Maliyet+Kar

Sözleşme Tipleri



 Yapılacak işlerin sıralandığı sütunda aynı 
işten 1 den fazla olması takip açısından 
zorluk yaratacaktır. 

 Pano malzemeleri ve işçilikler 
fiyatlandırılırken mükerrer 
girilmemesine dikkat edilmelidir.

Metraj Çıkartırken Nelere Dikkat 
Etmeliyiz ?



Galvaniz kanal işlerinde aksesuarların 
durumu özelikle belirtilmelidir. Dahil 
yazılması ileride hakkediş yapımında 
kolaylık sağlayacaktır.

Ölçü ve birimlere dikkat edilmelidir.

Metraj Çıkartırken Nelere Dikkat 
Etmeliyiz ?



ÖRNEK METRAJ TABLOSU
Örnek 
Excel



ÖRNEK KEŞİF TABLOSU



İcmal Nedir ?



Tamamlanmış iş kısımlarının İşveren 
tarafından denetlenip onaylanması 
üzerine bunlarla ilgili sözleşme 
tutarının periyodik olarak 
Yükleniciye ödenmesi.

Hakediş Nedir ?



Her hakkediş döneminde, işin 
başından itibaren yapılan işlerin 
tamamının tutarı hesaplanmakta ve 
bundan bir önceki hakkediş tutarı 
çıkarılarak son hakkedişin tutarı 
bulunmaktadır.

Hakediş Nasıl Hesaplanır ?



Hakediş Nasıl Hesaplanır ?



Her ara hakkediş bir anlamda avans 
niteliği taşıdığından, bir önceki 
hakkedişte yer alan noksanlıklar bir 
sonraki hakkedişte düzeltilmelidir.

!!!Önemli Not!!!



Hakkedişte yer alan her değer, 
hakkediş raporunda mevcut bir 
belgeye dayanmalıdır.

!!!Önemli Not!!!



Kümülatif Nedir? 
Önceki dönemlerde hakedişe girmiş tüm 

tutarlardır.
İhzarat Nedir? 
 Satınalması yapılan malzemenin şantiye 

sınırları içine girdiği an itibari ile 
ödemesinin alınmasıdır.

Bazı Kavramlar, Tanımlar 



Ataşman Nedir ?
Daha önceden kesin proje veya detayı 

olmayıp imalat sırasında ortaya çıkabilen 
durumların proje üzerinden ya da iş 
sahasında ölçülüp 
krokilendirerek miktarınında belirlendiği 
bir ara imalat projesi olarak bilinir.

Bazı Kavramlar, Tanımlar 



Örnek Ataşman



Örnek Ataşman



Metraj yapılarak elde edilen veya yapılan 
imaları kümülatif olarak girişinin yapıldığı 
kısımdır.

Anahtar teslim işlerde pursantaj veya 
imalat yüzdesi girilerek oluştururlur.

Yeşil Defter Nedir ?



Yeşil Defter Örneği



Yeşil Defter Örneği



Kesintiler Nelerdir ?



 Satılan bir malın cinsini, miktarını, fiyatını 
ve toplam tutarını belirten ve satıcı 
tarafından düzenlenerek alıcıya verilen 
belgedir.

Fatura Nedir?



Fatura Örneği



 İşte kusur ve eksiklikler bulunmakla 
birlikte, kusurlu ve eksik kısımların 
bedelleri toplamının işin tamamına ait 
bedelin %5'inden fazla olmadığı 
durumlarda düzenlenir.

Geçici Kabul Nedir?



 Birim fiyat işlerde tüm yapılan imalatların 
(hakediş ve alt dökümlerinin) toplanarak eksik 
veya fazla imalatın tespit edilmesi gereklidir. 
Bu işleme metraj mutabakatı denir. Mutabakat 
sonunda oluşan eksik veya fazla metrajların 
hakedişine kesin hakediş denir. Kesin hakediş
sonrasında alacak, verecek kalmaz.

Kesin Hesap Nedir?



Anahtar teslimi işlerde götüre bedel 
belli olduğu için daha evvel yapılan 
hakedişlerden kalan tutar bellidir. 
Yapılacak olan kesintiler (varsa) 
düştükten sonra netleşir.

Kesin Hesap Nedir?



Hak verilmez alınır…

Hak etmek: 
Bir emek 
karşılığı hakkı 
olan şeyi elde 
etmek, hak 
kazanmak. 

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



Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.. 
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