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O-MT-00: flzel mrigterek tesisat anlamrna gelir. ingaat ve tesisat birim fiyatlar kitabrnda

olmayan mtigterek tesisat malzemelerinin pozisyon numaralarr bu Sekilde gdsterilir.



yaprtan it: Kngin Oznri ( MU$TEREK TESiSAT
MALiYET HESABI )

Savfa No:23

Tarih :05-08-2013

islem Basamaklart

1- Mtigterek tesisatta kullanllacak olan malzemeler belirlenmeye baglandt.
2- Kullanrlacak olan malzemeler belirlenirken plan ve projeden yararlantldt.
3- MUgterek tesisatta kullanrlacak toplam 145 parga malzeme tespit edildi-
4- Bu malzemelerin her birinin tek tek pozisyon numaralan not edildi.
5- Pozisyon numaralarr istenirse internet Uzerinden T.C. Qevre ve $ehircilik Bakanlt$l

sitesinden sisteme girig yaprlarak bulunabilir ya da ingaat ve tesisat birim fiyatlart
kitabrnrn herhangi bir basklstndan bulunabilir.
Pozisyon numaralan 2012 yrh ingaat ve tesisat birim fiyatlan kitabtndan bulundu.

6- Microsoft Excel 2O'lO programrnda kegif 6zeti cetveli hazlrlandt.
7- Bulunan pozisyon numaralarr kegif 6zeti cetvelinde "Poz No" olarak belirtilmig sUtuna

tek tek yazrldt.
8- Daha dnceden belirlenmig olan kullanrlacak malzemeler her biri kendi pozisyon

numarastna denk gelecek gekilde "malzemenin cinsi(adr)" olarak belirtilmig olan
sti{una yazrldr.

9- Kullanrlacak olan malzemelerin 6lgri birimleri "Birim (6lgU)" olarak belirtilmig sUtuna
yazrldr.

1O-Qogunlukla birim olarak adet,metre,m'kullanrldr. ( AD, M, M2 )
11-Her bir malzemeden ne kadar kullanrlaca$r plan ve proje yardtmryla yaklagtk olarak

belirlendi.
12- Belirlenen miktarlar kullanrlacak malzemelerin kargrsrna denk gelecek qekilde

"miktar" olarak belirtilmig sUtuna yazlldl.
13- 2013 ylll ingaat ve tesisat birim fiyatlan kitabr basrh halde fimada bulunmamaktadlr.

Yaklagrk maliyet hesabtnda kullanllacak olan birim fiyatlar bakanlt$tn sitesindeki
sisteme girig yaprlarak belirlendi

14- Sistemde birim fiyatr aranan malzeme pozisyon numarasr girilerek bulundu.
15- Belirlenen birim fiyatlar kegif 6zet cetvelinde " Birim Fiyatt " olarak belirtilmig olan

sUtuna kendi malzemesine kargrlrk gelecek gekilde yazrldr.
16- Kullantlacak malzemenin miktarr ile birim fiyatr garprlarak o malzemenin maliyeti

hesaplandr. Her bir malzeme igin hesaplanan maliyet kegif 6zeti cetvelinde " Tutar "
olarak belirtilmig sUtuna yazrldr.

17- Son olarak tutar sUtunundaki bUtUn maliyetler toplanarak mUgterek
tesisatrnrn yaklagrk toplam maliyeti hesaplandl.

18- Mtigterek tesisat igin hazlrlanan kegif 6zeti cetveli kaydedildikten sonra
Otomatik kontrol tesisatr maliyet hesabtna gegildi.

Bir sonraki sayfada mUgterek tesisat igin hazrrlanan kegif 6zeti cetvelinin kUg0k bir
krsmr bulunmaktadrr.
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