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İNŞAAT GİRDİ FİYAT ve ÜCRETLERİNİN MALİYETLERİNİN
COGRAFİ DEG,ŞİMİ

N.Çaykun ALPASLAN•
I.GiRİS.

İnşaatlarda kullanılan ma:lzemelerin Uretildiği bölgelerden , inşaatın yapılacağı yere
transferi her il için farklı . mesafeler dolayısıyla farklı maliyetlerde olmaktadır. İnşaat
yapılacak olan bölgelerin farklı sosyo-ekon omik durumları nedeniyle inşaat maliyetleri
ne
işçilik katkısı bölgeseJ alarak değişkenlik göstermektedir.·yine inşaat maliyet unsurlarınd
an
makine girdileri de, inşaat'ın yapılacağı bölgenin 1sanayi ve ticaret m~rkezlerine olan
mesafeleri dolayısıyla makine, eleman ve yedek parça sağlanması ve bakımının yapılması
açısından farklılıklar göstermektedir. bütUn bu etken, inşaat maliyetlerini farklı bölgelerde
farklı oranlarda etkilenmektedir. ·

Bu çalışma, TUrkiye'nin her Hinde bu · oranların b~lirlenmesi ve herhangi bir ilde

.

inşaat yapacak kişi veya kuruluşların bölgenin yerel özelliklerinin inşaat rrıaliyetlerine etkisi

hakkında
1

önceden bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılmıştır.
•
\

2.COGRAFİ ~NDEKS SAYILAR I
1

Bu sayılar belli bir bölgedeki fiyat, Ucret ve . maliyetlerinin, ortalama değerlerini
gösterir. Bu endeksler inşaat maliyeti içindeki işçi Ucretlerinin, malzeme fiyatlarının ve tüm
maliyetlerinin bölgesel değişiı:nlerini gö"sterirler. Bu endekslerin hazırlanması için
Türkiye'de iller itibariyle fiyat ve Ucret araştırması yapılmıştır. Resmi işlemlerde Ticaret
Odaları v.e Belediyelerin belirledikleri rayiç fiyatlarının geçeı:li blduğu dikkate alınarak her
ilde.o il için belirlenmiş rayiç fiyatlar
83
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Buradan m, 1 ve w ağırlıkları apartman yapıları ıçın seçtiğimiz tipe ait işçilik,
malzeme, makine girdilerinden işçilik için 1.1sta ve dUz işçi, malzeme için yalnız demir,
çimento ve keresteyi kapsayan yeni bir malzeme endeksi teşkil edilmiştir. · Malzeme, işçilik
ve makine için T.C. Bayındırlık Bakanlığı Genel Fiyat Analizlei-indeki prodUktiviteler ve lw
bUtUn iller için sabit kabul edilmiştir.

3.GİRDİ FİYAT ve ÜCRETLERİYLE,
RAKAMLARININ YORUMLANMASI

İNŞAAT MALİYETLERİ ENDEKS

Ağırlıkları belirlenen ·demir, çimento, kerestenin fiyatları ile oluşturulan inşaat .
malzemesi endeks rakamları incele'hdiğinde, ortalamanın Uzerindeki rakamların sosyoekonomik bakımdan gelişmemiş, az nUfuslu, sosyo-ekonomik yönden gelişmiş Batı ve iç
Anadolu illerinde fiyatların dUşUk bulunduğu saptanmıştır. Üç buyuk kentle ilgili endeks
sayılarının ortalamanın altında kaldığı görülmektedir.
İşçilik endeksi için usta ve düz işçi Ucretleri verilen ağırlıklarla değerlendirildikten
sonra bu endeks sayılarının daha geniş bir aralıkta değiştiği üç bilyUk kentte ücretlerin
ortalamanın altında kaldığı görUlmUştµr.
·

Maliyet unsurlarından makine girdileri için sağlıklı veriler bı.ılunamamıştır. Ancak
sanayi ve ticaret merkezlerine uzak ve sosyo-ekonomik bakımdan geri kalmış, az nUfuslu
illerde · makine, eleman ve yedek parça sağlanması ile bakımının · daha zor olduğu
bilinmektedir bununla birlikte çalışmada bu girdilerin bütün illerde aynı olduğu
varsayılmıştır.

4.SONUÇ
ürurı maliyeti sosyo-.ekonomik yönden gelişmemiş; nüfusu az, Batı ve İç
Anadolu'dan uzak illerde daha fazla, buna karşılık sosyo-ekonomik yönden gelişmiş, buyuk
nüfuslu, batıya yakın kentlerde az olmakta ve üç' buyuk kentte ortalamanın altında
. kalmaktadır. BUyUk yatırım ptojelerinin başlatıldığı illerde Ucret ve fiyatlar o bölge için
dUşUnUlebilecek ortalama değerlerin üzerindedir. Örneğin ABD gibi iHkelerde bi.le sosyoekon.om ik yönden geliŞmemiş yörelerde v·eya gelişmiş yörelerden uzak yerlerde rastlanan
ucuz işçinin Tilrkiye'de söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır.
'

