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HAKKIMIZDA 
 

 Şantiyeciliği seviyoruz. 

 Aldığımız ücretin fazlasını vermeyi amaç ediniyoruz. 

 Nitelik ve nicelik çalışması yapıyoruz.  

 Taahhüdümüzü zamanında yerine getiriyoruz. 

 İşimize özen gösteriyoruz. 

 Yarına güvenle bakmayı planlıyoruz. 

 Edindiğimiz deneyimleri paylaşmayı görev biliyoruz. 

 Cesaretle sorunların üzerine gidiyoruz. 

 İlke olarak kaldırabileceğimiz taşın altına elimizi sokuyoruz. 

 Liste fiyatı üzerinden fiyat vermiyoruz. 

 İş yoğunluğunu dikkate alıyoruz. 

 Kaliteyi şantiyecilikte böyle yakalıyoruz. 

 

Ekşioğlu Mimarlık - Yapı & Proje Danışmanlık Hizmetleri dışında 

aynı zamanda, profesyonel olarak, şantiye süreci boyunca yıkım, 

mobilizasyon, hafriyat, kaba yapı, ince yapı ve iskân sonrası için tüm işleri 

adım adım profesyonel makinalar ve lenslerle fotoğraflıyor, kamera 

kaydına alıyor ve müşterilerimize görsel bir arşiv de hazırlıyoruz. 

 

Kenan EKŞİ 

İnş. Müh. / İTÜ-2009 

www.eksioglumimarlik.com 

info@eksioglumimarlik.com 

0532 200 23 39 

www.eksioglumimarlik.com
mailto:info@eksioglumimarlik.com


                               |     Ekşioğlu Mimarlık - Yapı & Proje Danışmanlık Hizmetleri     |                                4 

SÖZLEŞMELER 
 

Tüm şantiyeler için gerek idari anlamda, gerekse de hukuki anlamda 

büyük önem taşıyan alt işveren sözleşmeleri, günümüzde birçok şantiye için 

kes-kopyala-yapıştır yöntemiyle diğer şantiyelerden örnek alınarak 

düzenlenmektedir.  

Oysaki her şantiyenin ve her projenin kendine has parametreleri ve 

kriterleri bulunmaktadır. Bu kapsamda mevcut güncel kanunlara ve 

yönetmeliklere uygun olarak şantiyeye özgü hazırlanmış alt işveren 

sözleşmeleri işveren-alt işveren ilişkilerini gerçekçi olarak belirlemekte ve 

ileride oluşması muhtemel problemler açısından işvereni güvence altına 

almaktadır. 

Özellikle son çıkan iş 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte alt 

işveren ilişkileri son derece önem 

kazanmıştır. İş kazaları oranlarına 

bakıldığında inşaat sektörünün hassas 

pozisyonu itibariyle bu sözleşmeler önem 

arz etmektedir.  

Yapı & Proje Danışmanlık 

Hizmetleri dâhilinde, projeye özgü, şantiye 

taleplerini ve hassasiyetlerini dikkate 

alarak, işverenin tolerans parametreleri ve 

diğer kriterlerini göre hazırlanmış alt 

işveren sözleşmeleri hazırlamakta ve olurlarınıza sunmaktayız. 

 Bu sözleşmelerde; işin kapsamı, işin tarifi, birim fiyat cetvelleri, işin 

süresi, iş güvenliği talimatnameleri, uygulama projeleri ve genel teknik 

şartnameler ile birlikte uygulamada doğan kusurlar ve/veya gecikmelerden 

kaynaklı cezai yaptırımlar da yer almaktadır. 

 Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinin de hızlanması ile yık-yap, yap-sat, 

kat karşılığı işlerde de büyük bir ivmelenme olduğu gözlenmektedir. Bu 

kapsamda da müşterilerimize hizmet sunmaktayız.  

Hizmet Sunum Formatı: PDF, WORD 
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İHALE KEŞİF ÇALIŞMALARI 

Ülkemizde 2000’li yıllarından başından beri kamu yatırımları büyük 

ölçüde artmış ve bu bağlamda devlet ihalelerine olan rağbet de artmıştır. 

Yine bu tarihlerde yürürlüğü girmiş olan 4734 sayılı kanun ile birlikte 

“Anahtar Teslim Götürü Bedel” üzerinden yapı işlerinin çoğu ihaleye 

çıkmaya başlamış ve projelerde ihale öncesi yaklaşık maliyet tespitleri ve 

keşif çalışmaları daha da önem kazanmıştır. 

Kıyasıya rekabetin yaşandığı taahhüt işlerinde, şartnamelerde, 

projelerde ve sözleşmelerde belirtilen ağır hükümleri doğru okuyabilmek ve 

yorumlayabilmek oldukça önemlidir. 

Bu rekabetçi ortamda, doğru maliyeti tespit edebilmek ve karar alıcı 

ekibin ihale öncesi elini kolaylaştırabilmek adına projeleri baştan sona 

inceleme gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

İhalesine katılacağınız 

projenin tüm teknik ve genel 

şartnamelerini inceliyor, 

sözleşme detaylarını gözden 

geçiriyor ve projenin yapı ham 

maliyetini piyasa uygulama 

fiyatları ile tespit ediyoruz. 

İhale öncesi raporumuz ile 

projeye özgü dikkat edilmesi 

gereken hususları, maliyete 

ilişkin hesapları bu rapor ile 

sizlere sunuyoruz. 

 

 

 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL, WORD 
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YAKLAŞIK MALİYET TABLOLARI 
 

 Bir projeye başlamadan o işin yaklaşık maliyetini bilmek, projenin en 

önemli noktalarından biridir. Yaklaşık maliyet tespiti büyük doğrulukla 

yapılmış bir proje; işin hangi fiyatla ve/veya oranla alınması gerektiği, hangi 

hız-maliyet eğrisi ile yapılması gerektiği, hangi kalite sınıfında 

malzemelerin kullanılması gerektiği ve işin sonunda da projenin hangi fiyata 

satılması gerektiği noktasında bize büyük ipuçları verir. 

Yaklaşık maliyet tabloları belirlenirken şantiye 

şefliği hizmeti sunduğumuz işverenden bazı bilgiler 

talep etmekte ve bu bilgiler göz önünde 

bulundurularak hizmet sunduğumuz projenin 

yaklaşık maliyetini %95 doğrulukla tespit 

edebilmekteyiz. 

Yaklaşık maliyet belirlenirken işverenden başlıca 

talep edilen bilgiler aşağıda yer almakta olup, projenin özelliklerine göre bu 

talepler detaylandırılabilmektedir.  

- Uygulama Projeleri 

- Uygulama Yöntemi (Kule Vinç, Tünel Kalıp, Top-Down, vs.) 

- İşin Süresi 

- Malzeme Tanımları 

- Sabit Gider Tanımları (Personel, Yemek, Yakıt, İletişim, 

Mobilizasyon, İş Güvenliği, Şantiye Giderleri) 

- Alt İşveren Tercihleri (Anahtar Teslim, Birim Fiyat, Malzemeli, 

İşçilikli, vs.) 

Yaklaşık maliyet belirlenirken işverenden talep edilen bilgilerin 

doğruluğu kadar, verilen bu bilgilerin uygulamaya yansıması da bir o kadar 

önemlidir. Özellikle uygulama projelerinde ve malzeme tanımlarında oluşan 

düzeltmelerden kaynaklı maliyetler ileride değişebilmekte, ancak bu durum 

hazırlanan tabloların dinamik yapısı ile revize edilebilmektedir. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL 
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İŞ PROGRAMLARI 
 

Şantiye kurulumundan (gerekirse önceki yapı yıkımından) itibaren, 

mobilizasyon süreçlerini kapsayarak istenilen detay ve düzeyde iş 

programları hazırlıyoruz. 

İş programlarını hazırlarken, talebiniz doğrultusunda, yaklaşık maliyet 

tabloları ile iş programlarını ilişkilendiriyor ve iş akışlarının durumuna göre 

revize edebiliyoruz. 

İş programı hazırlama sürecinde, işverenle işin hangi yöntemle ve 

hızla yapılması gerektiği noktasında fikir alışverişinde bulunuyor ve bu 

noktada hızlanma adına çözüm önerilerimize de işveren bilgisine sunuyoruz. 

Bir iş yapılırken mutlaka 

zaman-fiyat eğrisi önemlidir. 

İşveren bu eğrinin neresinde 

kalmak istediğini belirtmeli 

ve iş programları da işveren 

talepleri doğrultusunda 

hazırlanmalıdır. 

İşin zorluk katsayısı, 

mevsimsel koşullar, malzeme 

tedarik süreci, işin niteliği ve 

niceliği gibi birçok konuyu 

değerlendirmekte ve en 

olabilir iş programını sizlere 

sunmaktayız.  

İş programlarını tasarlarken, zaman parametresi yanında işin tutarı da 

talep edilmesi halinde iş programına işlenebilmekte ve nakit akış 

tablolarının oluşması sağlanmaktadır. 

Ana iş kalemlerinden, en detay malzeme ve imalat kalemine kadar 

talep edilen tüm düzeylerde iş programlarını şantiye şefliği hizmetleri 

kapsamında işverene sunmaktayız. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL, MS PROJECT 
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NAKİT AKIŞ TABLOLARI 
 

 İnşaat projelerinde nakit akışı, finansman dengelemesi ve finansman 

maliyeti açısından önemlidir. Projelerde ödemelerin ne şekilde yapılacağı, 

hangi ödeme kanallarının kullanılacağı, vadeli ve nakit ödeme çeşitleri tespit 

edilip, bu ödeme seçeneklerine göre hangi zaman diliminde ne kadar nakde 

ihtiyaç duyulduğu iş programı ile uyumlu olarak hazırlanabilmektedir. 

  

Nakit akışları ile iş programları arasındaki uyum, bu tabloların 

tutarlılığı açısından son derece önemlidir.  

 

Belirlenen ilk hedefinden sapan iş programları tekrar revize edilip, 

nakit akış tabloları bu iş programlarına göre yeniden güncellenmelidir. Bu 

kapsamda değerlendirildiğinde, şantiye şefliği hizmetleri kapsamında, 

yaklaşık maliyet tablolarından gelen tutarlar ile iş programında bu işin hangi 

zaman bandında yapılması gerektiği ilişkilendirilerek nakit akış tabloları 

oluşturulmaktadır. 

 

Aylık dilimler 

halinde hazırlanan nakit 

akış tabloları dökümünde 

ise, hangi alt işverene ne 

kadar ödeme yapılması 

gerektiği, personel 

harcamaları, malzeme 

alımları, vadesi gelen 

ödemeler ve sabit giderler 

gibi tüm kalemler 

detaylandırılarak ay ay 

işverene sunulmaktadır.  

 

Kümülatif nakit akışı diyagramları ile yaklaşık maliyette belirlenen 

toplam bütçenin hangi oranda tamamlandığı ve hangi zaman diliminde 

tamamlandığı gibi hususlar da tespit edilmekte projenize finansal anlamda 

tam anlamıyla hâkim olmaktasınız. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL 
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HAKEDİŞ DOSYALARI 
 

Alt işverenlerle yapılan sözleşmeler doğrultusunda gerek metraj 

usulünce birim fiyatlı, gerekse de ön metrajlandırma yapılmış, anahtar 

teslim pursantajlı hak edişler tarafımızca düzenlenmektedir. 

Özellikle birim fiyatlı işlerde hak ediş düzenlenirken proje üzerinden 

metraj çıkarılacağı gibi, yerinde lazer metre, totalstation vb. aletler 

kullanılarak da ölçüm yapılabilmekte ve metraj bu şekilde de 

çıkarılabilmektedir. 

Hak ediş dosyaları şantiye ve/veya şirketlerde; ödeme seçenekleri, 

teminat grupları ve faturalandırma detayları farklı olduğundan, işverence 

yapılan görüşmeler doğrultusunda bu esasa dayalı olarak özel olarak 

formatlandırılmaktadır. 

Teminatın fatura kapsamında 

olup olmaması, kesin teminat olup 

olmaması, ödemenin ne şekilde 

yapılacağı, kesintilerin geri 

ödemelerinin ne şekilde yapılacağı, 

sözleşme bedeli ile yapılan iş tutarının 

yüzdelerinin karşılaştırılması gibi 

bilgiler hak ediş dosyalarında yer 

almaktadır.   

 

Ayrıca işin süresi ve yapılan işin karşılaştırılarak gecikme cezaları 

uygulanması, imalat kalitesi, SGK kesintileri, yemek kesintileri, şantiye 

temizliği, iş güvenlik yaptırımları, malzeme zayiat yaptırımları gibi birçok 

parametre sözleşme kapsamında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda şantiyeye 

özel hak ediş formatları hazırlanmakta ve şantiye şefliği hizmeti altında 

dilenirse, alt yüklenici hak edişleri de işveren ve alt işveren kontrolleri 

dâhilinde hazırlanmaktadır. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL, WORD 
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ŞANTİYE KASASI 
 

Her projeye/şantiyeye uygun dijital ortamda kullanılabilir, analiz 

yapılabilir, sorgulama ve filtreleme yapılabilir şantiye kasası hazırlıyoruz. 

Projenizin gider kalemlerine uygun olarak projeye özgü nitelikleri 

barındıran şantiye kasa hizmetini şifreli ortamda başka yetkililer de 

görebilmekte, çevrimiçi platform ile günlük-anlık takibini yapabilmektedir. 

Basılı evrakta, elle yazılmış 

olan şantiye kasalarını da gelir-gider 

ayrımlarını yaparak dijital ortama 

aktarma hizmetlerini de sunuyoruz. 

Gelir kalemleri, gider 

kalemleri, kategorize edilmiş gelir 

gider tabloları ile hangi iş grubunun 

ve/veya hangi alt işverenin 

maliyetinin ne olduğunu anlık 

sorgulama ile anında 

görebileceksiniz. 

Talep edilmesi halinde, iş programı ile uyumlu hazırlanan nakit akış 

tablolarıyla da etkileşimli hazırlanabilecek olan şantiye kasası ile 

tasarladığınız ve hedeflediğiniz nakit akışına hangi düzeyde yaklaştığınızı 

da sorgulayabilme imkânı bulacaksınız. 

Nakit akış tabloları, iş programları ve yaklaşık maliyet tabloları gibi 

bu hizmet de projeye/şantiyeye özel olup işveren talepleri doğrultusunda 

hazırlanacaktır. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL 
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ŞANTİYE YÖNETİMİ 
 

Nasıl başlarsa öyle gider. Bu klasikleşmiş cümle her ne kadar basit bir 

cümle gibi gözükse de şantiyeler için oldukça doğru bir tespiti içermektedir. 

Özellikle Türkiye şantiyelerinde önceki işçiden bulduğu veya gördüğü 

şekliyle işlerin takip edilmesi sık rastlanan bir durumdur. Bu süreci 

değiştirmek, alışkanları yeniden yapılandırmak oldukça zor ama imkânsız 

değildir. Kolay olanı ise, en başından organizasyon şemasını doğru 

oluşturmak ve çalışanlara sorumluluklarını bildirmektir. 

Bu kapsamda şantiye yönetimi önem arz etmektedir. İşlerin belirli bir 

sistematik içerisinde yürümesi ve tıpkı işleyen bir makinanın çarkları gibi 

çalışması çok önemlidir. Çarklardan birinin arızalı olması, tüm sistemi 

etkileyebilmektedir. 

Şantiyecilik tam bir organizasyon 

işidir. İyi organize edilmiş bir 

şantiyede işler aksamaksızın ve 

gecikmesizin devam eder ve her 

çalışan sorumluğu kapsamında 

ödüllendirilir veya cezalandırılır. 

Edinilmiş tecrübeler ışığında; 

şantiyeye özgü organizasyon 

şemaları, görev tanımlamaları ve 

şantiye yönetimine ilişkin direktifler 

hazırlanmakta ve periyodik 

yapılması gereken işlerle ilgili 

check-list tabloları hizmet kapsamı dâhilinde oluşturulmaktadır. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL, WORD, POWERPOINT 
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MALZEME TALEP FORMLARI 
 

Hangi malzemeye ne kadar ihtiyacınız var? Hangi malzemenin tedarik 

süresi ne kadardır? Hangi malzemenin siparişini ne zaman vermem gerekli? 

Tüm bu soruların cevabını belirttiğiniz iş programı veya karşılıklı 

belirlediğimiz iş programları ile uygulama projeniz göz önünde 

bulundurularak hazırlıyor ve onayınıza sunuyoruz. 

İşverenin talep etmesi halinde malzemenin tedarik edilebileceği firma 

iletişim bilgileri ve hatta birim fiyat tespitleri de hizmetlerimiz 

kapsamındadır. 

Malzeme talep formları hazırlanırken, uygulama birimlerine göre 

değil, sipariş birimlerine göre talep formları hazırlanmakta ve olası sipariş 

birim hatalarının önüne geçilmektedir. 

Talep formlarında uygulama projeleri ve detay çizimlerinde yer alan 

malzeme tanımlarına göre malzemenin nitelikleri de belirtilmekte, hatalı 

malzeme gelmesi ve gereksiz stok alanı oluşturulması önlenmektedir. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL, WORD 
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DETAY ÇÖZÜMLERİ / ÇİZİMLERİ 

 

Uygulama projeleri çoğu zaman tam detayları ile çözülmez, çizilmez. 

Birçok problemin ortaya çıkmadan önüne geçilebilmesi için, sorunu tespit 

edebilmek ve sorunun çözümüne yönelik yöntemleri tespit edebilmek 

önemlidir. 

Her uygulamanın mutlaka ayrı bir tekniği yöntemi ve uygulama şekli 

olduğu muhakkaktır. Bu hizmeti işverenlere sunarken, tecrübelerimiz 

ışığında önceden 

karşılaşılmış ve sonuca 

başarıyla gidilmiş uygulama 

yöntemleri yanı sıra daha 

önceden hiç karşılaşılmamış 

sorunlara yönelik de 

konunun uzmanları ve 

yetkin kişilerce 

oluşturulmuş çözüm 

önerilerini hazırlayıp bir 

rapor halinde sizlere 

sunuyoruz. 

Bu hizmeti sunarken, konunun uzmanı kişilerle görüşüyor, 

gerektiğinde ilgili kurum/kuruluşlardan raporları alıyor, bu raporlar ve 

görüşmeler ışığında tespit edilen yönteme ilişkin gerekli detay çizimleri ve 

uygulama şekillerini raporlandırıyoruz. 

Tarafınızdan incelenmesini istediğiniz uygulama projeleri ile ilgili 

olası mimari/statik hataları tespit etmek amacıyla tüm noktalar tepeden 

tırnağa inceleniyor, karşılaşılması muhtemel sorunlara yönelik çözüm 

önerileri geliştiriyor ve bunlara ilişkin çizimleri de tarafınıza sunuyoruz. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL, WORD, AUTOCAD 
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PROJE ÇAKIŞTIRMALARI  

 

Çalıştığımız şantiyelerde çok karşılaşılan projeler arası 

uyumsuzlukları da gidermek amacıyla, mimari, statik, geoteknik, elektrik, 

mekanik, cephe vb. projelerini süperpoze proje olarak yeniden projelendirip 

uyuşmazlıkları kâğıt üzerinde tespit ediyor ve sorun ortaya çıkmadan 

çözümü ortaya çıkarıyoruz. 

Şantiyelerde sıkça karşılaşılan proje uyumsuzlukları, eğer önceden 

tedbir alınmaz ve incelenmez ise, uyumsuzluk yaşanan noktadaki imalat 

başlayana kadar gözükmesi mümkün olmuyor. Bu durumda hiç 

istemediğimiz geriye dönüşler ve ek maliyetler ortaya çıkıyor. 

Bu sorunların önüne geçebilmek için, gerektiğinde proje müellifleriyle 

irtibata geçiliyor ve sorun ortak bir dille çözüme kavuşturuluyor.  

Proje çakıştırmaları ülkemiz proje firmalarının maalesef uyumlu 

çalışmamasından ötürü oldukça önem arz etmektedir. Öyle ki birçok projede 

örneğin; statik proje ile mimari proje arasındaki taşıyıcı kolonlar / perdeler 

dahi birbiri ile örtüşmüyor ve kaba yapı bittiğinde, odaya sığmayan yataklar, 

mutfağa sığmayan dolaplar, tavandan geçemeyen kanallar ile karşılaşıyoruz. 

 

Hizmet Sunum Formatı: WORD, AUTOCAD  
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İŞ GÜVENLİK HİZMETLERİ 
 

İş güvenliği Türkiye’de özellikle AB Süreci’ne uyum kapsamı ve 

sonrasında daha da önem kazanmıştır. Son olarak çıkan 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve beraberinde gelen yönetmeliklerle iş 

kazalarının önüne geçilmesi noktasında büyük bir adım atılmıştır. 

Bu kapsamda iş güvenliği ile ilgili 

cezai yaptırımların yanı sıra işveren 

sorumlulukları da hem arttırılmış hem de 

görece paylaştırılmıştır. En son çıkan 

yönetmelik ve kanunlar ışığında şantiyede 

dikkat edilmesi gereken hususlar, işverenin 

sorumluluk kapsamındaki yükümlülükleri, 

personel özlük dosyaları ve şantiye 

uygulamaları yanı sıra şantiye içi personel 

eğitimleri de konusunda yetkin arkadaşlar 

tarafından verilmektedir. 

İş kazalarının önüne geçilmesi asıl amaç olarak belirlenmiş ve kazaları 

ortaya çıkaran sebeplere odaklı çözümlerle sonuca gidilmesi amaç 

edinilmiştir. İş kazaları ile ilgili istatistiki bilgiler ışığında kaza olasılığı en 

yüksek riskler belirlenip, şantiye kuruluşu, yapı riskleri, çevresel riskler de 

tespit edilip projeye uygun iş güvenliği talimatnameleri oluşturulur ve yetkin 

iş güvenliği uzmanları ile şantiye periyodik veya tam zamanlı kontrol edilir. 

Şantiye çalışan sayısına ve büyüklüğüne göre, ilgili yönetmelik 

gereğince İSG Kurulu kurulması noktasında ilgili idari hazırlıklar yapılır ve 

haftalık aylık toplantıların gündem maddeleri, karar tutanakları ve alınacak 

tedbirlere ilişkin tüm hususlar belirlenir.  

 Yeni kanun akabinde şantiyeler için risk analizi de önem kazanmış 

olup, şantiyeye özgü riskler belirlenir ve risk analizleri de periyodik olarak 

düzenlenir. 

Tüm bu hazırlıklar ve uygulamalar için gerekli olan İSG bütçesi de 

gereklilikler kapsamında hazırlanır ve işveren onayına sunulur. 

Hizmet Sunum Formatı: EXCEL, WORD, POWERPOINT 
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RİSKLİ YAPI DEĞERLENDİRME 

 

Ülkemizin depremsellik düzeyi özellikle 17 Ağustos 1999 depreminin 

yaşattığı acı deneyimler ile hepimiz tarafından bilinir oldu. Bu üzücü ama 

önemli dersten sonra gerek kamu alanında gerekse de özel sektör alanında 

yapıların güçlendirilmesi ve/veya yıkılıp yeniden yapılması gündeme geldi. 

Kamu alanında gerçekleştirilen önemli iyileştirmelerden sonra, devlet 

politikası tüzel-gerçek kişiliklerin sahip olduğu yapı stoklarının 

iyileştirilmesi noktasında yoğunlaştı.  Bu noktadan hareketle özel sektör 

ayağı da bu sürece dâhil oldu ve ülkemizde 2010 yılından beri ciddi bir 

yenileme hamlesi başlatıldı. 

Çıkarılan ve halk arasında kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 

sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile 

birlikte riskli yapıların değerlendirilmesi önem kazanmıştır. 

 

Bu konuda bakanlıkça yetkilendirilmiş çözüm ortaklarımızla beraber 

hareket ediyor ve alanında uzman teknik kadrolar ile müracaatınızı kısa süre 

içerisinde değerlendirip sonuca kavuşturuyoruz. 

Hizmet Sunum Formatı: WORD, PDF 
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ENERJİ KİMLİK BELGESİ 

Enerjiye olan talep ülkemizde ve dünyada teknoloji ve diğer 

yeniliklerle beraber katlanarak artmaktadır. Talebin sınırlı, arzın ise 

neredeyse sonsuz olduğu enerjiyi daha verimli kullanabilmek adına, 5627 

sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” 2007 yılında çıkarılmıştır. 

Ülkemizde bu kanundan haberdar olan yetkili ve ilgililerin sayısı ise 

oldukça azdır. Enerji verimliliğini arttırmak ve bu konuda gerek üretici 

gerekse de tüketicileri bilinçlendirmek adına çıkartılan bu kanunun gerekleri 

ise maalesef yerine getirilememektedir. 

Bu konuda enerji kimlik belgesi temini yanı sıra, projelendirme 

esnasında ve sonrasında da yapım süreci ve kullanım sürecinde de 

maliyetleri azaltacak çözüm önerilerini müşterilerimize sunuyoruz. 

Enerji verimliliğini sağlamak adına yapılan çalışmaları yerinde 

inceliyor ve bu çalışmaları sadece proje ile sınırlandırmıyoruz. Şantiyelerin 

enerji verimliliğini arttırmaya ve maliyetlerini azaltmaya yönelik 

iyileştirmeler yapmayı hizmetlerimiz arasında sunuyoruz. 

Ülkemizin enerjide dışa bağımlı olduğu ve cari açığa etki eden en 

önemli kalem olduğunu, enerji verimliliğine katkı sunmanın özel / tüzel 

kişiliklere sağladığı fayda yanında ülkemiz mali yapısına da katkı sunacağı 

gerçeğini mutlaka çalışmalarımızda dikkate almalıyız. 
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PROJE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI 

Yap-Sat, Yık-Yap, Kat Karşılığı anlaşmalar yapmak isteyen 

müteahhitlere, mal sahiplerine, arsa sahiplerine yönelik raporlar 

hazırlıyoruz. 

Taleplerinize yönelik mimari etüt çalışmaları, pazar araştırmaları, 

teknik şartnameler hazırlıyor, teklif mektuplarınızı sunmanıza yardımcı 

oluyoruz. 

 

 

ABDÜLHAMİD ZAMANINDA HAZIRLATILMIŞ BOĞAZ GEÇİŞ ETÜT PROJESİ 
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NEDEN DANIŞMANLIK HİZMETİ 

ALMALIYIM? 
 

Çünkü gerekli. 

Ciddi yatırımlar için ciddi ve sorumluluk sahibi bir yönetici ekibi ile 

çalışmak gerekir. 

İnsan faktörünün çok etkin olduğu, yüzlerce kalem ürün içeren bir 

üretim bandında sıfır hata ile bir imalat gerçekleştirmek olanaksızdır. Ancak 

kabul edilebilir bir hata oranı, inşaat sektörü için önem arz etmektedir. 

Ekşioğlu Mimarlık - Yapı & Proje Danışmanlık hizmetleri, işverenlere 

bu olanakları sağlar. Oluşması muhtemel hataların, hata oluşmadan önüne 

geçmek, bir başka göz ile irdelemek, çözüm yöntemlerini sorgulamak, bunu 

yaparken de edinilmiş tecrübelerden yararlanmak bu hizmetlerin temelini 

oluşturur. 

Daha az hata, daha ekonomik yöntem, daha akılcı çözüm, daha verimli 

zaman… 

Ekşioğlu Mimarlık - Yapı & Proje Danışmanlık hizmetini almanın 

maliyetinin, sağladığı fayda getirisi yanında her zaman daha düşük olduğu, 

şantiye süreçlerinde daima görülmüştür.  

Hal böyle iken; size ek bir maliyet getirmeyecek bir hizmet, ayrıca 

fayda da sağlıyorsa, bu hizmet neden alınmasın ki? 
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TEKLİF ALMA SÜRECİ 
 

Ekşioğlu Mimarlık - Yapı & Proje Danışmanlık Hizmetleri 

kapsamında taleplerinize yönelik projeye özel bir fiyatlandırmayı ilkesel 

olarak doğru buluyor, m2 üzerinden, günlük veya saatlik çalışma bedeli 

üzerinden bir liste fiyatı oluşturmayı hem etik hem de uygulanabilir 

görmüyoruz. 

Bu noktadan hareketle her şantiye ve/veya proje için talep ettiğiniz 

hizmetlere yönelik özel fiyatlar oluşturuyor, teklif mektubumuzda hangi işin 

ne şekilde yapılacağı, hangi süre zarfında yapılacağı ve hizmet 

standartlarının ne olacağına dair en ince ayrıntıyı da işverene sunuyoruz. 

Sorumluluklarımız kapsamında iş yoğunluğu ve/veya işin yoğunluğu 

mutlaka dikkate alınıyor ve iş almak için iş almamaya dikkat ediyoruz. 

Üstlendiğimiz sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için elimizi her taşın 

altına değil, kaldırabileceğimiz taşın altına sokuyoruz. 

 

Beraber Çalışmak Dileğiyle.. 

 

    

Saygılarımızla, 
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PROJELER 

 Maltepe Küçükyalı Evlendirme Dairesi (2007) 

 Adatepe Residence (2008-2009) 

 Adatepe Apartmanı (2009-2010) 

 Pendik-Kurtköy Doğa Koleji Okulları (2009-2010) 

 Dragos Park İş Merkezi (2010-2011) 

 Kocaeli B.şehir Bld. Merkez Hal Tesisleri Yapım İşi (2012-2014) 

 Maltepe Alyans Konut Projesi (2012-2013) 

 Bostancı Alyans Konut Projesi (2013-2014) 

 Suadiye Alyans Konut Projesi (2013-2015) 

 Adapark Residence (2014-2015) 

 195 Milyon TL’lik Yaklaşık Maliyet Çalışması 

 198.500 m2 Metraj Çalışması 

İMALATLAR 

 80.000 m2 Kapalı Alan 

 800 Ton Yapısal Çelik 

 14.500 Ton İnşaat Çeliği 

 150.000 m3 Hazır Beton 

 75.000 m2 Saha Betonu 

 2.500 Ton Asfalt (Binder-Aşınma) 

 15.000 m2 Çelik Çatı (Kenet Sistem Sıcak Çatı Kaplaması) 

 7.500 m2 Epoksi Zemin Kaplaması 

 7.500 m2 Silikon Giydirme Cephe 

 15.000 m2 Kompozit Cephe Kaplama 

 55 Ton (7.800 m2) Titanyum Çinko Cephe ve Çatı Kaplaması 

 7.500 metre Atık Su, Yağmur Suyu Altyapı İşi 

 +60 metre Betonarme Yüksek Yapı İmalatı 

 VRV Klima Sistemleri, Mekanik Havalandırma Sistemleri, 

 Yangın Tesisatları, Sprinkler Tesisatları,  

Adresli Yangın Algılama Sistemleri, Otomasyon Sistemleri 

 Konut, Rezidans, İş Merkezi, Spor Tesisi, Kültürel Tesis, Ticari 

Tesis, Endüstriyel Tesisler, Depolama Alanları 


