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İNŞAAT PROJELERİ MALİYET YÖNETİMİNDE 

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR 

 

• Maliyet nedir? 

 

• Maliyeti etkileyen unsurlar? 

 

• Nasıl belirlenir? Nasıl kontrol edilir? Nasıl yönetilir? 

 

• Maliyet yönetiminde yapılan yanlışlar? 

 

• Maliyet yönetiminde yapılması gerekenler? 
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MALİYET NEDİR? 

• Cebimizden çıkan para 

 

• Almak istediğimiz ürüne biçilen bedel 

 

• Bir birim malın elde edilmesi için 

harcanan üretim faktörleri toplamı 

(emek, sermaye, toprak) 

 

• Bir işletmeye belli bir mal, hizmet veya 

faktör şeklinde sunulan girdilerin, 

işletmeye olan yükü  
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MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR? 
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MALİYETİ ETKİLEYEN UNSURLAR? 
 

•  Lokasyon (Şehir, ülke) 
 

•  Tür/ Sınıf (Ofis, Konut, AVM) 
 
•  Kategori (A+) 

 
•  Tasarım (Tasarımcı Maliyeti) 
 
•  Hedef Kitle  

 
•  Ekonomik Koşullar 

 
•  Karlılık Hedefleri 

 
•  Zaman 

 
•  Kullanılan Yöntemler 
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MALİYET NASIL BELİRLENİR?  
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MALİYETİ BELİRLEMENİN YOLLARI 

• Geçmiş tecrübeleri kullanma yöntemi 

 

 

• Maliyeti belirleyen unsurların yer aldığı verilere 

göre hazırlanan analizler yöntemi 
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MALİYETİ BELİRLEMENİN YOLLARI 
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MALİYET BELİRLEMENİN YOLLARI  
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MALİYETİ BELİRLEMENİN YOLLARI 

 
Hangisi daha pratik? 

 

Hangisi daha doğru? 

 

Hangisi daha uygulanabilir? 
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MALİYETLER NASIL YÖNETİLİR? 

Maliyetimizi yönetmek için; 

 

•Ne olduğunu, 

•Nelerden etkilendiğini, 

•Maliyet yönetim yöntemlerini 

 

bilmemiz gerekir..  
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MALİYETLER NASIL YÖNETİLİR? 

• Proje geliştirme aşamasında projeye ait kriterlerlerin 

belirlenmesi 

 

• Proje maliyetlerini oluşturan «maliyet merkezlerinin ve 

alt kırılımlarının» hazırlanması 

 

• Proje bütçesinin oluşturulması 

 

• Proje finansman modelinin hazırlanması 

 

• Proje nakit akışının oluşturulması 
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MALİYETLER NASIL YÖNETİLİR? 

 

•Planlanan bütçe ile gerçekleşen 
maliyetlerin mukayese edilmesi 

 

•Bütçeyi saptıran hususların 
düzenli ve sürekli olarak takip 
edilmesi 

 

•Değer Mühendisliği 
çalışmalarının yürütülmesi 

 

•Alternatif maliyetler ve fırsat 
maliyetlerinin değerlendirilmesi 
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MALİYET KONTROLÜ 
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MALİYETLER NASIL KONTROL EDİLİR? 
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MALİYET YÖNETİMİNDE YAPILAN HATALAR 

• Tasarımın (mimari ve 
mühendislik) maliyet etkisinin 
irdelenmemesi 

 
• Bütçe belirlenmeden projeye 

başlanması 
 
• İhale süreçlerinde en düşük 

fiyatı veren firmanın tercih 
edilmesi 

 
• İşin alınabilmesi ve rekabetçi 

olabilmek adına çok düşük 
fiyat tekliflerinin verilmesi 
 

• Az adama çok iş yaptırma 
fikri 
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MALİYET YÖNETİMİNDE YAPILAN HATALAR 

• Süre-maliyet ilişkisinin 
gözetilmemesi 

 
• Fırsat maliyetlerinin 

düşünülmemesi 
 
• Finansman konusunda süreçlerin 

doğru yönetilememesi 
 

• Proje devam ederken maliyet 
etkisi gözetilmeden revizyon 
yapılması 
 

• Maliyet kontrol ve takip 
sisteminin olmaması 
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MALİYET YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER 

• Maliyetler hazırlandıktan ve bütçe oluşturulduktan sonra işe 
başlama  

 
• Maliyetleri, karar verme sürecinde doğru zamanda ve karara etki 

edecek şekilde değerlendirme 
 
• Maliyet hazırlama, kontrol ve yönetim için sistematik planlar 

oluşturup kullanma ve raporlama 
 
• Departmanlar arası veri akışının (şantiye-merkez, tasarım-

planlama-satın alma-muhasebe/finans) sağlıklı olmasını sağlama 
 
• Küçük maliyetlere takılmaktansa büyük resme odaklanma 

 
• Geneli etkileyen büyük maliyet kalemlerine odaklanma ve bunları 

aşağı çekecek yöntemler geliştirme 
 
• Maliyetlerden çok karlılığa odaklanma 
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