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BU RAPOR HAKKINDA 
Bu Lyra Araştırma raporu Océ North America tarafından atanarak hazırlanmıştır ve Lyra’nın 
Ocak-Nisan 2010 arasındaki araştırma ve analizine dayandırılmıştır. Bu raporda yer alan 
tüm analiz ve fikirler, aksi belirtilmedikçe Lyra Araştırma’nın telif hakkıyla korunan 
materyalleridir. 
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“Sorun çözümü 
bulamamalarında değil, 
sorun problemi 
görememelerinde.” G.K. 
Chesterton 

ÖZET 
1960'lardan beri, ABD şirketleri, çeşitli geliştirilmiş iş süreçleri, bilgi işlem teknolojileri ve 
ilgili uygulamalar yoluyla yıllık verimlilikte önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Bu üretkenlik 
kazanımları; imalat, finansal hizmetler ve ulaşım gibi pek çok ana endüstrilerde ölçülebilir. 

Aynı dönemde, inşaat ve yapı sektörü için verimlilik artış oranı ortalaması yüzde -0.59 iken, 
diğer tüm endüstriler (inşaat hariç) toplamda yüzde 1,77'lik ortalama verimlilik artış oranına 
sahipti. (bakınız Şekil 1) [1]. Bu göreceli düşüş, inşaat sektörü ve diğer ABD endüstrilerinin 
aynı teknolojilerin çoğuna erişmesine rağmen gerçekleşti. Endüstri uzmanları, bu soruna bir 
kaynak belirlemek için, proje iş birliğinin yanı sıra; sistem işbirlikteliği ve çoğunlukla bilgisayar destekli 
tasarım (CAD) araçlarını da kapsayan birçok anekdotsal ve genel olarak makul sebeplere işaret 
etmektedir. 

Şekil 1 |  İnşaat ve Tarım Dışı İşgücü Verimliliği Endeksi, 1964 – 2003* 

 

 

Kaynak: Paul Teicholz, 2004 

*Kontratların sabit maliyeti / saatlik işçilerin çalışma saatleri 

                   Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu

➡ Tarım Dışı İşgücü Verimliliği Endeksi (1964 = 100%) 
➡ İnşaat Verimliliği Endeksi (1964 = 100%)
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Genel endüstri tahminleri, tüm bina proje maliyetlerinin yüzde 10 ila 30'unun; hatalı 
koordinasyon planlamasına bağlı çok yoğun programlar, boşa harcanan işgücü ve yönetim 
zamanı, israf edilen materyaller ve gereksiz davalar nedeniyle boşa harcanan faaliyetlere 
bağlanabileceğini iddia etmektedir. (bkz. Şekil 2) [ 2]. ABD Ticaret Bakanlığı'nın 2009 yılı 
tahminlerine göre, yüzde 10'luk bir israf faktörü yaklaşık 94 milyar dolara eşittir [3]. Bu 
rakam inşaat sektöründeki verimlilik oranlarının azalmasına neyin sebep olduğunu özellikle 
belirtmemekle beraber, sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek israf azaltma ve verimlilik 
artışı için önemli bir çözüm ortaya koymaktadır. 

Şekil  2  |  2009 Toplam ABD İnşaatı, Milyonlarla Tahmini Israf Oranı 

$93,721.20 

■ İnşaat 
■ Israf 

$843,490.80 

   Amaç 

Kaynak: ABD Ticaret Bakanlığı, 2010, and Barry LePatner, 2008 

Bu soruna etkili bir çözüm bulmak için nedenini açıkça anlamalı ve ona gerçekçi değerler vermeliyiz. 
Nitelikli ve makul bir şekilde ölçüldüğünde, onu çözmek için gereken yatırımı ölçebiliriz.  Bu 
çalışmanın odak noktası, yapımın dominant proje modeli, tasarım-ihale-inşa süreci için 
kullanılan inşaat belgelerinin yetersiz kalitesine dayanan yetersiz iş birliği üzerinedir. 
Amacımız, bu proje modelinde renk yapım belgelerinin kullanılmasından yararlanılarak elde 
edilebilecek beklenen maliyet tasarruflarını ölçmektir. Bu araştırmanın çıkarımı, bu 
maliyetleri ölçmek için esnek bir ROI modeli ve renk yapım belgelerinin kullanımından elde 
edilen getiridir. 

Sonuç 
Bu rapor için geliştirilen metrikler, proje yöneticileri ve diğer inşaat sektörü liderleri için; 
geçmiş bilgilerin, öngörülen proje maliyetlerini, eklenen baskı maliyeti ve detaylı renk 
tasarımlarını ve proje dokümantasyonu dağıtımına karşı potansiyel tasarruflarını uygulamaları 
amacıyla bir ROI (Yatırımın Getirisi) modeli olarak derlenmiştir. 

  Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu 
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Renkli baskıya yatırılan 
her bir dolar, belirli bir 
proje için 4$ kazanç 
sağlayabilir.  

TEMEL BULGULAR 
İş Birliği Dokümantasyon Detayı, Derinliği ve Rengine Bağlıdır 
Renkli tasarım, inşaat dokümantasyonu ve baskıdan yararlanan inşaat iş akışları, geleneksel 
tasarım-teklif projelerinde maliyetleri düşürmek için önemli bir araç sağlar. Renkli baskının 
maliyetine bağlı olarak; azaltılmış tahmin olasılıkları, bilgi talebi ve değişim talimatları yoluyla 
kazanılan iş birliği iyileştirmeleri kolaylıkla 4:1 oranını aşabilir ve bu da, renkli baskıya harcanan 
her bir ek doların, tasarruf anlamında belirli bir proje için 4$  sağlar. Bu tasarruflar, iş birliğinin; 
özel taşeronlar, imalatçılar ve tedarikçiler gibi çoklu aşağı yönlü paydaşlara yayıldığı yerlerde; 
binanın tahmini, teklif verme ve yapım aşamaları sırasında daha yüksek kaliteli renkli inşaat 
dokümantasyonu kullanılarak sağlanmaktadır. 

Ek bulgular aşağıdakileri kapsar: 

• Proje başı olarak düşünüldüğünde, renkli CAD baskısının değeri yüksektir; Bina Bilgi 
Modelleme (BIM) ve / veya renkli CAD tasarımlarının sağladığı ayrıntılı renk iş 
akışlarından tasarrufun geri dönüşüne göre maliyet önemsiz düzeydedir. 

• Potansiyel getiri ve minimum yatırım gereksinimlerine rağmen, renkli CAD 
dokümantasyon teknikleri genellikle bina projelerinde yeterince kullanılmamaktadır. 

• Renkli CAD sistemleri günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve inşaat 
dokümantasyonu ve CAD'de üretilen tasarımlar orijinal olarak renklidirler ve bu da 
tahmin, teklif verme ve inşaat öncesi faaliyetler için kavramsal tasarımlarda kalite ve 
detayı artırabilir. Yazılım, bilgi işlem donanımı, personel ve eğitim de dahil olmak üzere 
BIM’i (Bina Bilgi Modelleme) uygulamak için gereken ön maliyetlerle karşılaştırıldığında, 
renkli CAD dokümantasyon iş akışları daha hızlı ve daha az masrafla uygulanabilir. 

   
  Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu 
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PROBLEM ÖZETİ 
Risk Azaltma ve İş Birliği 
İnşaat çoğu zaman; katı teslim tarihleri altında öngörülemeyen koşullarda karmaşık bir dizi 
görev iş birliği ve koordine çalışan çok sayıda paydaşı içeren karmaşık bir süreçtir.  
Projelerin çoğunluğu benzersizdir ve her bir paydaşın sürece katılmana bağlı olarak katı 
sınırlamalar, olası risklerin öngörülmesini zorlaştırır. Etkili iş birliği, etkili iletişim gerektirir. 
İnşaatta iletişim bina tasarımları ile başlar ve bir paydaşın diğer paydaşla proje 
gereksinimleri ile ilgili iletişimindeki detayların seviyesi düştükçe, gereksiz maliyet ve israf 
yaratmanın yanı sıra iş birliği kalitesi düşer. BIM ve renkli CAD baskı da dahil olmak üzere 
ileri teknolojiler; paydaşlar arasında etkili proje iş birliğine yönelik platformlar sağlamakta ve 
maliyet kontrolü, daha fazla verimlilik ve kâr biçiminde önemli maliyet düşürme imkanları 
sağlar. BIM ve tasarım geliştirme süreçlerinden faydalanan projelerde görülen erken başarılar; 
daha önce yetersiz iş birliğinin kritik bir proje atığı kaynağı olduğunu ve verimliliği yitirdiği 
belirli alanları ortaya çıkarmaktadır. 

Problemi Belirleme 
Paydaşlar arasındaki iş birliği çeşitli sebeplerden dolayı bozulur ancak ana sebep, 
önde gelen neden mimarlık ve mühendislik (AE) firmalarının tasarım-teklif-inşa 
yöntemini kullanarak, projelerin tahmin ve teklifleri için genel yüklenicilere sağladığı 
yetersiz tasarım ve yapım belgeleri gibi görünmektedir. (Şekil 3'e bakınız.) BIM ve üç 
boyutlu modeller aracılığıyla yönetilen projeler, büyük ölçüde iş birliğini geliştirir. 
Çünkü bu yöntemler, kullanılabilir tasarım ve yapım dokümantasyonu oluşturmak için 
daha fazla detay gerektirmektedir. [1] [2]. 

Şekil  3  |  Tasarım,  Tahmin,  ve Teklif Verme 

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, Nisan 2010 

AE firmaları, sahiplerinin kavramsal proje gereksinimlerini karşılamak için bina tasarımları 
tasarlar, ancak bu tasarımlar, genel yüklenicilerin bir projenin yapısını belirleyebilmeleri için 
gereken ayrıntı düzeyini göz ardı ederler. (Şekil 3'te 1'den 2'ye kadar olan aşamalara 
bakınız). Genel yükleniciler genellikle proje sahipleri bina tasarımlarını onayladıktan sonra 
bina projesine girerler. Şekil 3'teki 3'ten 4'e kadar olan aşamalara bakınız). Net bir sonuç 

  Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu 
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Kavramsal tasarımlar, bir yapı 
inşa etmenin mümkün olup 
olmadığını belirlemek için gerekli 
olan detay seviyesinin yaklaşık 
olarak yarısını sağlar. 

olarak, genel yükleniciler, taşeronlar ve tedarikçiler,; tasarımları ve proje gereksinimlerini 
daha iyi anlayabilmek için gereğinden fazla sayıda RFI üretirler. (Şekil 3'te 5'ten 6'ya kadar 
olan aşamalara bakınız). Aşırı riskten kaçınmak için, hem taşeronlar hem de genel yükleniciler, 
projenin karmaşıklığına ilişkin algılarına dayanarak, gereğinden daha yüksek maliyet olasılıkları oluşturma 
eğilimindedir (Şekil 3'teki aşama 7'ye bakınız). Bu süreç öncelikli olarak yetersiz tasarım 
detaylarının riskini azaltmak için gerekli olan, olası aşırı maliyetlerden kaynaklanan ilk israf 
düzeyini oluşturur.  

Sektör liderleri ve endüstri katılımcıları arasındaki tartışmalar, kavramsal tasarımların, bir yapı 
inşa etmenin mümkün olup olmadığını belirlemek için gerekli olan detay seviyesinin yaklaşık 
olarak yarısını sağladığını göstermektedir (bkz. Şekil 4). 

Şekil  4  |  Tasarım Belgesi Karşılaştırması  

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, Nisan 
2010 

Eskizler, ürün bilgi belgeleri ve mağaza çizimleri de dahil olmak üzere tasarım bilgileri 
genellikle aşağıdakiler gibi örnekler dahil olmak üzere önemli bilgileri içermemektedir: 

• Genellikle siyah-beyaz PDF'ler olarak dağıtılan 2D görüntüler; ve 
• 3Genel yükleniciler ve ortaklar için işe yararlığı kısıtlı olan ve bir çok yapısal ve sistem 

özellikleri ile doğru metraj miktarı, iş maliyetlendirme ve koordinasyon planlaması için gerekli 
olan ayrıntıları içermeyen  3 boyutlu görüntüler.  
Bu belirsizlik, inşaat süreçlerini ve maliyetleri aşağıdaki şekillerde olumsuz etkiler: 

• Olası beklenmedik durum: Bir projenin maliyetini, hem genel yükleniciden hem de taşerondan 

daha az kesinlikte iş maliyetiyle elde edilen bir faktöre göre artırır. 

• Değişim talimatı: Örneğin, saha gereksinimleri ve koordinasyon planlamasıyla ile ilgili anlaşılırlık 

eksikliği nedeniyle beklenmedik proje maliyetlerini kontrol etme kabiliyetini azaltır. 
• Yönetim maliyetleri: Değişim talimatı sürecini yönetmek için gereken süreyi artırır. 

• Bilgi talebi (RFI): Bu süreci yönetmekle sorumlu tüm paydaşlar için işletme maliyetlerini artıran yükselen 
sayıda bilgi talebine yol açar. 

  Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu 
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ÇÖZÜM ÖZETİ 
Yukarıda tartışılan problemleri etkili bir şekilde çözebilen teknolojiler var, ancak inşaat 
endüstrisinde yeterince kullanılmıyorlar. AE firmaları, tasarım-teklif-inşa projeleri için daha 
iyi belgeler üretmek ve sağlamak için nasıl motive edilebilirler ve böylelikle genel 
yükleniciler ve mal sahipleri için maliyetleri düşürürler? 
Bu soruna yönelik potansiyel bir çözüm, zayıf dokümantasyonun yarattığı israfları ölçmek 
için işlevsel bir yöntem geliştirmek ve daha kaliteli belgelerin ve renkli CAD iş akışlarının 
sağlayabileceği potansiyel tasarrufların geliştirilmesidir. 

Problem İş Probleminin Ölçülmesi 
İkincil kaynakların yanı sıra, önemli karar alıcılarla (özellikle de genel yükleniciler) yapılan 
çeşitli görüşmelerden elde edilen bilgilerin gözden geçirilmesi ile gereksiz tahmini maliyet 
olasılıkları, değişim talimatı ve bilgi taleplerinden kaynaklanan israf miktarını belirlemek için 
basit bir model geliştirdik. Bu etkiler genel yükleniciler için ayrıştırılmış olmakla birlikte, 
belirli bir bina projesinin tasarım ve yapım aşamalarını kapsamaktadır. Bu israf maliyet 
faktörlerini iki geniş kategoriye ayırdık: 
• İşletme maliyetleri - RFI'ları yönetmek ve talimatları değiştirmek için belirli bir metrekare değerleri 

içerir. 
• Proje maliyetleri - tahmini maliyet olasılıklarının net değerini ve değişiklik talimatının net değerini içerir. 
İşletme Maliyetleri — RFI (Bilgi Talebi) ve Değişim Talimatı Yönetimi  
İşletme maliyetleri, paydaşın nihai kar-zarar hanesini etkileyen maliyetleri içerir - bu durumda, 
genel yüklenici. Bu raporun amaçları doğrultusunda, analizi yaparken inşaat esnasında oldukça 
kolaylıkla ele alınabilecek iki işletme maliyetine odaklanmak için çalışmayı daralttık: RFI yönetimi 
ve değişik-talimat yönetimi. 2004 yılında, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) 
“ABD Sabit Sermaye Değerleri Endüstrisinde Yetersiz İşbirlikteliğin Maliyet Analizi” başlıklı bir 
araştırma raporu yayınladı. Bu çalışmada, NIST, Bina projelerini etkileyen ve israf üreten 
birçok iş süreci için bir maliyet modeli geliştirdi. Bu raporun amacı doğrultusunda, genel 
yüklenicilerin RFI maliyet ölçümlerini binanın tasarım ve inşaat aşamasında belirleyebilmeleri 
için bu çalışmaya atıfta bulunuyoruz. NIST çalışmasına göre, genel yükleniciler, sırasıyla, RFI 
yönetimi ile metrekare başına yaklaşık 0,12$ ve binanın tasarım ve inşa aşamasında 
metrekare başına 0,16 $ israf vermektedir. (Şekil 5) [4]. Genel yükleniciler için “tasarım 
aşaması” esasen tahmin etme ve ihale süreçlerini içerir. Değişim talimatı yönetimiyle ilişkili 
israfları ölçmek adına, değişiklik talimatı yönetimi için 2: 1 oranını veya kare başına 0.32$ 
kullanarak, inşaat aşaması sırasında RFI yönetim metriğinden ayrı bir maliyet çıkardık (bkz. 
Şekil 5). (Bu şekillerle ilgili daha fazla bilgi için, bu dokümanın sonunda bulunan Ek'teki 
NIST Değerleri bölümüne bakınız). 

Şekil 5 |  NIST İsraf Faktörleri 

  İnşaatta metrekare başına israf  
RFI yönetimi (tasarım aşaması) $0.12 
RFI yönetimi (inşaat aşaması) $0.16 

 

Değişim talimatı yönetimi (inşaat aşaması) $0.32 
Toplam $0.60 

 

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, 
Nisan 2010 

Proje Maliyetleri - Tahmini Maliyet Koşulları ve Değişiklik Talimatları 
İkinci israf kategorisi, maliyet tahmini ya da beklenmedik değişim talimatları için gerekli şartları 
yerine getirmek adına gerekli olan sert malzemeler, genel malzemeler ve işçilik maliyetlerini 
ifade eden proje maliyetlerini kapsamaktadır. İnşaat yöneticileriyle yapılan görüşmelere 
dayanarak, maliyet tahmini olasılıkları, proje karmaşıklığına ve bir teklif isteğinde sağlanan 
belgelerin açıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kısmen karmaşık sermaye bina projelerinde, 
BIM veya renkli 2D inşaat dokümanları kullanılmadığında, yüzde 10 ila 20 arasındaki olası zarar, 
olağan kabul edilir. İkincil araştırmalar, endüstri bazında, yüzde 5 ve yüzde 7,5 arasında belirli 
bir proje bütçesinin değişim talimatlarının sebebini izah ettiğini göstermektedir. [5][6]. Anekdotsal 
olarak, sektör liderleri ile yapılan görüşmelerde, bu oran bir projenin karmaşıklığına bağlı olarak 
yüzde 30 veya daha yüksek olabilir. 
 Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu 
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Bu değişim talimatlarının bir yüzdeliğinin daha etkili inşaat dokümantasyonu ve renkli iş akışları 
kullanılarak ortadan kaldırılabileceğini düşünüyoruz. Kalan değişiklik talimatları ise, proje tasarım 
belgelerindeki ayrıntı, hata veya eksikliklerden kaynaklanmayacak olan, sahibinden istenen 
değişikliklerden ve diğer faktörlerden türemektedir. Bu faktörleri, tahmini maliyet olasılıkları ve 
değişim talimatları olarak iki kategoride birleştirdik. 

Tasarruf İmkanlarının Modellenmesi 
Aşağıdaki dört adımlı ROI modeli, belirli bir proje için daha etkili inşaat belgelerinin kullanılması 
yoluyla gerçekçi bir geri dönüş veya tasarrufun ölçülmesinde doğrudan bir yaklaşımı temsil 
etmektedir (bkz. Şekil 6). ROI modeli, belirli bir proje için aşağıdaki değişkenler dizisine girmek için 
bilgili bir inşaat yöneticisi gerektirir. Bu metriklere dayanarak model, tahmini yatırım getirisini 
hesaplar.   
   Şekil 6 | Adım 1 – Proje Maliyetlerinde İsraf Tahmini 

  Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları:Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, Nisan 2010 

Örnek  Özet Açıklama
Proje Değeri $22,000,000 Toplam tahmini proje bütçesi veya teklif fiyatı girin. Bu örnekte 

proje, 22M dolarlık karma kullanımlı ticari/konut binası 
içermektedir.

Toplam metrekare 150,000 Toplam tahmini yapı boyutunu girin.

Proje süresi (ay) 18 Projenin toplam tahmini süresini ay olarak girin.

Tahmini maliyet Olasılığı 15% Genel zorluğa göre genel proje bütçesi için tahmini maliyet 
olasılık yüzdesini girin. Bu çalışma için ankete katılan genel 
yüklenicilere dayanarak, tipik proje teklifinin, geleneksel siyah-
beyaz inşaat belgelerine dayanan proje bütçelerinin %15 ila 
%20’si kadar artan maliyet olasılığı içereceğini anlıyoruz. Bu 
örnek için yüzde 15'lik bir maliyet olumluluğu kullandık.

Değişim Talimatı 
Olasılığı

2% Değişiklik talimatlarıyla büyük olasılıkla farkedilecek tahmini proje 
bütçe yüzdesini girin. Genel sektör ortalamaları yüzde 5 ila yüzde 
7,5 arasında değişir, ancak çok daha yüksek olabilir. Bu örnek 
için, tahmini maliyet olasılığının, proje sırasında makul maliyet 
artışları için ve inşaat sırasında diğer şartname ayrıntılarının ve 
gereksinimlerinin mutabakatı sırasında yeterli esnekliği 
sağlayacağı varsayılarak, yüzde 2'lik bir değişim emri olasılığı 
kullanılmıştır. 

Değişim Talimatı 
Azaltma Faktörü

50% Hatalardan ve eksikliklerden kaynaklanmayan, beklenen tüm 
değişiklik talimatlarının tahmini yüzdesini girin. Bu yüzde, modelin 
geliştirilmiş inşaat dokümantasyonu ile önlenemeyen veya talep 
edilen değişiklik veya geliştirmelerden kaynaklanan değişiklik 
talimatlarında indirime izin verir. Bu örnekte, bu tür bir projeye 
ilişkin tarihsel bilgilere dayanarak, tüm talimat değişim taleplerinin 
değerinin yüzde 50'sinin proje sahibi tarafından başlatılacağını 
tahmin ediyoruz. 

RFI Yönetimi 
(tasarım aşaması)

$0.12 NIST israf faktörünü tutun veya endüstri bilgisi ve deneyime 
dayalı yeni bir değer girin. Bu metrik, binanın tasarım, tahmin ve 
ihale aşamasında RFI yönetim sürecinden elde edilen tahmini 
atığı belirleyecektir.

RFI yönetimi 
(inşaat aşaması)

$0.16 NIST israf faktörünü tutun veya endüstri bilgisi ve deneyime 
dayalı yeni bir değer girin. Bu metrik, binanın inşaat aşamasında 
RFI yönetim sürecinden elde edilen tahmini atığı belirleyecektir.

Değişim Talimatı  
Yönetimi 
(inşaat aşaması)

$0.32 NIST türevli israf faktörünü tutun veya endüstri bilgisi ve 
deneyimlerine dayalı yeni bir değer girin. Bu, binanın inşaat 
aşamasında değişim talimatı yönetim sürecinden üretilen atığı 
belirleyecektir.
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Şekil 6'da girilen örnek rakamlara dayanarak, ROI modeli bu örnek inşaat projesi için 
gösterilebilir atığı verir (bkz. Şekil 7). 

Şekil  7  |  Hesaplanmış Gösterilebilir Bina Proje İsrafı 

İşletme Maliyetleri– RFI ve değişim talimat yönetimi (150,000 m2 x $0.60)         $90,000 

Proje maliyetleri – tahmini maliyet olasılığı ($22M x %15).                             $3,300,000 

Proje maliyetleri – değişim talimatları ($22M x %2 x %50) $220,000 
Toplam gösterilebilir proje israfı $3,610,000 

 

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları:Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu Nisan 2010 

ROI modelinin bir sonraki bölümünde, RFI ve değişim-talimat yönetimi için israfta yüzde 
10'luk bir azalma ile başlayarak gösterilebilir işletme maliyetleri için israf azaltma 
faktörlerini giriyoruz. Bu örnekte, projenin tasarım ve yapım aşamalarında AE firmasından 
2D renkli CAD tasarım dokümantasyonu içereceğini varsayıyoruz. İlk tasarruflar, miktarların 
karşılanmasında ve genel iş maliyetinde daha yüksek kesinlikten ve teklif sürecini 
tamamlamak için gerekli olacak RFI'lerin sayısının azaltılmasından kaynaklanacaktır. Bu 
beklenen azalmalar, proje süresince genel yüklenici için işletme maliyetlerinde 9.000 $'lık 
tahmini tasarruf sağlamıştır (bakınız Şekil 8). 
Şekil 8 | Adım 2 – Genel Yükleniciler için İşletme Maliyetlerinde Israf Azaltma 
tahmini 

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları:Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, 
Nisan 2010 

israf Azaltma İnşaatta m2  
yüzdesi            başına tasarruf 

Açıklama Özeti

İşetme Maliyetleri

RFI yönetimi 
(Tasarım 
aşaması)

10% $0.01 Tasarım, tahmin ve teklif aşamasında 
daha ayrıntılı renk yapım 
dokümantasyonu kullanılarak 
önlenebilecek tahmini RFI yüzdesini 
girin.($0.12 × %10)

RFI yönetimi 
(inşaat aşaması)

10% $0.02 Daha ayrıntılı renk yapım 
dokümantasyonu kullanılarak inşaat 
aşamasında önlenebilecek tahmini RFI 
yüzdesini girin.($0.16 × %10)

Değişim Talimatı  
Yönetimi 
(inşaat aşaması)

10% $0.03 Daha ayrıntılı renk tasarım 
dokümantasyonu kullanılarak elimine 
edilebilecek, azaltılabilecek veya 
önlenebilecek tahmini yüzde değişim 
talimatlarını değer olarak girin.

($0.32 × %10)

Ara toplam $0.06 ROI modeli, tahmini m2 tasarrufunu 
hesaplar.

ToplamProje 
Tasarrufu

$9,000.00 Metrekare tasarrufları, toplam proje 
büyüklüğü ile çarpılarak, işletme 
maliyetlerinde genel yükleniciye toplam 
tahmini proje tasarrufu kazancı sağlar. (150,000 m2 x $0.06)

İsraf Kategorisi Toplam Gösterilebilir Proje İsrafı
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Proje maliyetlerindeki potansiyel tasarrufları tahmin etmek için, bu örnek projeye uygulanacak özel vaka 
örneklerine baktık. Bu örneklerden, karmaşık mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat hizmetlerinin 
daha doğru koordinasyonundan elde edilen tasarrufların yanı sıra, taşeronlar tarafından 
daha doğru iş maliyeti ve düşük teklifler nedeniyle, tahmini maliyet olasılığında yüzde 6 
azalma uyguladık. Basitlik sağlamak için, RFI'lerin azalmasına bağlı olarak, değişim 
talimatlarının gerçekleşmesinde yüzde 10'luk bir azalma olduğunu tahmin ettik ve 
tasarruflarda eşdeğer bir dolar değeri olduğunu varsaydık. Bu indirgeme faktörü, metrekare 
başına 1,47 dolar ve toplam proje tasarrufunun 220.500$ oranında tasarruf etmesini sağlar. 
(bkz. Şekil 9) 

Şekil 9 | Adım 3 – Proje Sahipleri için Proje Maliyetlerinde Israfların Azaltılması Tahmini 

 
Proje Maliyetleri 

 

Beklenen Maliyet  

Tahmini 6% $1.32 Proje için planlama ve ihale aşamasında, proje 
   için toplam tahmini maliyet olasılığının renkli  
  ($3.3M × %6 inşaat belgelerinin kullanımıyla azaltılabileceği  
  ÷ 150,000m2) yüzde değeri girin. Bu örnekte, çok sayıda   
   kirişe nüfuz etmesi gereken belirli tavan   
   yükseklikleri için tasarım amaçlarına uyum   
   sağlamak amacıyla, daha doğru koordinasyon  
   ve uyum gözden geçirmesi yoluyla üniteler   
   arasındaki elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat   
   hizmetlerini kurmak için gereken zaman ve   
   malzemeleri azaltabiliriz. Net tahmini   
   tasarruflar, zamana ve malzemelere göre   
   yaklaşık 75.000 $'dır. Buna ek olarak, bir dizi  
   dış cephedeki teklifler için alt yüklenicilere   
   açık, renk kodlu inşaat çizimleri sağlayarak,   
   duvar işçiliği için yüzde 5'e kadar tasarruf   
   etmeyi planlıyoruz. Net tahmini tasarruf   
   120.000 $’dır. Yaklaşık 195.000 $'lık birleşik   
   tasarruf ya da tahmini maliyet olasılığının %   
   6’sı. 

Değişim Talimatı Olasılığı 10% $0.15 Binanın yapım aşamasında daha detaylı renkli  
   inşaat dokümantasyonu kullanılarak   
  ($220,000 × önlenebilecek değişim talimatı 

%10 ÷ 150,000m2) tahmini yüzdesini girin. Bu örnekte,  
 projeyi tamamlamak için gerekli olacak  
 değişim talimatlarının toplam hacmini ve  
 değerini azaltmak için, Şekil 8'deki  
 değişim talimatı yönetim giderlerindeki  
 yüzde 10'luk azalmayı kullanıyoruz.  
 %10'luk azalma aşırı değildir, inşaat  
 öncesi bir veya iki değişim talimatını  
 ortadan kaldırmaya eşdeğerdir ve   
 toplam değeri 22.000 ABD Doları'dır. 

Ara Toplam  $1.47 
Toplam tahmini proje tasarrufu $220,500 Proje maliyetlerinde toplam tahmini tasarruf   
  sağlamak için metrekare başına düşen tasarruf 
 (150,000m2 x  toplam proje büyüklüğü (150.000 fit kare) ile 
 $1.47) çarpılmaktadır.  
  Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat    
  Dokümanları:Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, Nisan  
  2010 

Israf Azaltma  İnşaatın metrekare Açıklamalar 
Faktörü  başına tasarrufu 
Yüzdesi  
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2D renkli CAD iş akışı kullanarak, renkli CAD inşaat dokümantasyonu üretme kabiliyetinin 
zaten mevcut olduğunu ve tahmin ve teklif verme sürecinde kullanım için tasarımların renkli 
versiyonlarının oluşturulmasının, proje için genel yüklenici giderlerine, eğer olursa, çok az ek 
maliyet getireceğini varsaydık çünkü proje sahipleri tasarımlarını AE firması aracılığıyla temin 
eder. Daha sonra paydaşların proje tasarrufunu yaratmaları için etkin işbirliğini sağlamalarında 
gerekli olan renkli CAD basımının ek maliyetini de hesaba kattık. Renkli ve siyah-beyaz baskı için 
sırasıyla ortalama yüzde 0,50 ve proje bütçesinin yüzde 0,25'i kadar ortalama maliyet faktörleri 
kullandık. Bu faktörler, proje için 55.000 $'lık renkli baskı maliyetlerinde toplam net artış 
sağlar. (bkz. Şekil 10). 

Şekil 10 | Adım 4 – Girdili Renkli CAD Baskı Maliyetleri 

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları:Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, 
Nisan 2010 

Net baskı maliyetlerini brüt proje maliyetinden ve işletme maliyetlerinden çıkarmak, 
tüm proje için 174.500$'lık yatırımın tahmini geri dönüşünü ya da inşaatta metrekare 
başına 1,16$’lık bir kazanç sağlamaktadır. (Bkz. Şekil 11). 

Şekil 11 | Sonuçlar – Tahmini Net Yatırım Getiri 

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, 
Nisan 2010 

Baskı 
maliyetl

eri

Proje bütçesi Proje başı 
toplam maliyet

Açıklamalar

Renkli 2D CAD 0.50% 
(dış kaynaklı)

$22,000,000 $110,00
0

Toplam proje bütçesinin 
yüzdesi olarak renkli ve siyah 
beyaz baskı için maliyet 
faktörleri girin. Araştırmamıza 
göre, yüzde 0,50 ve yüzde 
0,25'lik faktörler sermaye bina 
projeleri için tutarlı 
ortalamalardır.

Siyah-Beyaz 0.25% 
2D CAD (dış kaynaklı)

$22,000,000 $55,000 Model, siyah ve beyaz baskı 
fiyatlandırması arasındaki 
fiyat üçgenini uygulayarak, 
siyah-beyaz baskının 
değerinin indirilmesini 
sağlıyor. 

Proje baskı 
maliyetlerinde net 
artış

$55,000

İnşaatta 
metrekareye düşen 
dolar miktarı

Proje başı 
toplam dolar

Toplam tahmini proje tasarrufu (2. ve 3. Adım) $1.53 $229,500

Toplam renkli CAD baskı maliyetleri (Adım 4) ($0.37) ($55,000)

Proje başına tahmini net getiri $1.16 $174,500
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Tasarım-proje-inşa projelerine renk inşaat belgelerinin uygulanması, proje işbirliğini geliştirmek ve 
proje ile ilgili israfları azaltmak için önemli bir kısa vadeli fırsat sunar. Değişim talimatlarının ve 
RFI'lerin değeri ve etkisinin yanı sıra, iş maliyetlerindeki ve tahminlerindeki iyileşmeyi tahmin 
etmek için tutarlı faktörler kullanmak, inşaat projelerinde teorik olarak büyük bir gösterilebilir 
israf havuzu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Proje paydaşları, renkli baskı maliyeti de dahil 
olmak üzere, bu iş süreçlerinin yalnızca gösterilebilir durumlarının sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 
10'unu azaltarak anlamlı kümülatif tasarruflar elde edebilirler. 

Proje Sahiplerine Faydaları 
22 milyon dolarlık örnek projedeki metriklere dayanarak, 150.000 metrekarelik bir sermaye 
inşaatı projesi için, renkli inşaat dökümanlarında 55.000 dolarlık bir yatırım, 174.500 $ 'lık bir 
proje tasarrufu sağlıyor. Bu, renkli baskıya yapılan yatırımın yüzde 317'lik bir getirisidir. Bunu 4: 
1 oranına dönüştürürken, renkli baskılar için harcanan ek her bir dolar, paydaşlar arasındaki 
daha az ve öz işbirliğinden dolayı proje tasarruflarında 4.17 $ 'lık bir miktar sağlayacaktır. 
Proje sahipleri aşağıdakilerle daha da fazla fayda sağlayabilir: 

• tesisin veya yapının zamanında tamamlanması ve daha hızlı üretilmesi; 
• değişim talimatlarına ilişkin müzakereler veya anlaşmazlıklar için daha az yasal harcama 

yapılması; ve 
• daha kesin ve ayrıntılı renkli nihai çizimler sayesinde azalan işletme ve bakım maliyeti. 

Genel Yüklenicilere Faydaları 
Genel yükleniciye doğrudan faydalar, örnek projemiz için toplam dolar değerinde yaklaşık 9,000 
dolar olarak ölçüldüğünde daha düşüktür - ancak genel karlılık açısından önemlidir. İnşaat 
yüklenicileri için net kârlılık sektörü rakamları yüzde 1 ile 3 arasında değişmektedir. Birleşik 
Devletler'deki genel gelir büyümesi son 40 yıl boyunca yatay seyrederken, inşaat yüklenicilerinin 
toplam sayısı aynı zaman zarfında üçe katlandı [1]. Diğer bir deyişle, inşaat yüklenicilerinin, 
başka bir firmayı satın almadan gelir veya kâr elde etmek için sınırlı yolları vardır. 

• Gelir: Yüzde 3 net kâr marjı ile çalışan bir şirket için, kardaki 9,000 dolarlık bir iyileşme, 300,000 
dolarlık ek gelir sağlayacaktır. Yüzde 1 net kar marjında, 9.000 $'lık bir kâr artışı ek gelirde 
900.000 $'a eşittir. 

• Sermaye Ciro: İnşaat bir özel üretim sürecidir. İmalatta olduğu gibi, inşaat yüklenicileri de; 
sermayeyi nasıl kullanacaklarından ve ne kadar hızlı sürede amorti edeceklerinden - kar 
sağlayacaklarından - yeniden kullanmalarından fayda sağlarlar. Bu rapordaki analiz, azaltılmış 
proje çizelgeleriyle ilgili herhangi bir varsayım getirmemektedir. Ancak, indirimli RFI'lerin ve 
değişim talimatları miktarının, açık bir şekilde proje programları üzerinde olumlu bir etkisi 
olacaktır. Daha hızlı sermaye bir projeden diğerine geçebilir, genel yükleniciler belirli bir yılda 
kazanabileceğinden daha fazla kazanç sağlar. 

• Çizelge primleri: Projeye bağlı olarak, genel yükleniciler, proje aşamalarını erken veya bütçenin 
altında tamamlamak için proje primleri aracılığıyla finansal olarak da fayda sağlarlar. Proje 
çizelgelerini daha kesin renkli inşaat dokümantasyonu kullanarak hızlandırma kabiliyeti, 
örneğin koordinasyon ve çizelgeleme yoluyla, hataların ve gecikmelerin azaltılmasına yardımcı 
olurken, taşeronların ve tedarikçi atamalarının daha sürekli bir şekilde iş hacminin 
yükselmesini sağlar. 
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Mimarlar ve Mühendislik Firmaları — Eksik Bağlantı 
AE firmaları, genel yüklenicilere birçok durumda  renklendirilmiş, 2D CAD çizimlerinin renkli 
versiyonlarını sağlamakta ya da iyileştirmekte gerekli teşviğe sahip değildir. Proje 
sahiplerinin yüksek düzeyde, daha iyi eğitimi bu sorunu hafifletmeye yardımcı olacaktır. 
Genel yüklenicilerde, bu öneri, “nasıl ve ne zaman” sorularının cevaplarını dilenir. 

Önerilen En İyi Uygulamalar 
Bir proje için teklif istekleri düzenlendiğinde ve diyaloğa mümkün olduğunda, proje sahibine 
renkli tasarım dokümanlarını kullanmanın makul yararlarını sunun. Renkli inşaat 
dokümantasyonunun kalitesinin, proje işbirliğini nasıl iyileştirebileceğini göstermek için; bir 
portfolyonuzu ya da benzer tasarımların ve mekanik mühendislik planları gibi önemli 
çizimlerin gerçekçi örneklerini renkli ve siyah-beyaz versiyonlarıyla sunun ve paylaşın. 

Bu rapor için geliştirilen ROI modelini; iyileştirilmiş tasarım belgelerinin, renkli CAD yapım 
belgelerinin renkli baskı maliyetlerinin artmasıyla karşılaştırıldığında, mal sahipleri için tasarruf 
sağlayacağı alanları gösteren bir araç olarak kullanın. AE firmasının RFI yönetim 
maliyetlerindeki olası azalmayı vurgulayın. Bu genellikle faturalandırılamayacak ve AE 
firmalarının sakınmak veya azaltmak için tercih edeceği bir masraftır. 

AE firmaları; projenin tahmin ve teklif aşamasında, tasarım ve inşaat bilgileri doğrulaması 
için gerekli maliyetlerin yanı sıra, inşaat sırasında RFI yönetimiyle ilişkili olan maliyetlerdeki 
azalmadan da fayda sağlayacaktır. 

NIST, RFI yönetimi için yıllık maliyetlerin yanı sıra ortalama AE firmasının tasarım ve bilgi 
doğrulamasının, sırasıyla metrekare başına $ 0.05 ve $ 0.10 olduğunu öngörmektedir. Bu 
rapordaki örnek projeye bakacak olursak; bir AE firması, aynı 150.000 metrekare bina için 
inşaat yüklenicileri ile aynı oranda renkli CAD inşaat dokümantasyonu sağlayarak RFI'ların 
sıklığını azaltabilirse, proje başına yaklaşık 2.250$ tasarruf edecektir. Tasarruflar; bilgi 
doğrulama, RFI'leri yönetmek ve cevap vermek için harcanan zamandan, değerli mühendislik 
kaynaklarının daha değerli ve faturalandırılabilir faaliyetler için serbest bırakılmasından 
kaynaklanabilir. Her ne kadar AE şirketleri daha yüksek net kar marjları yakalasalar da, 
genel yüklenicileri de etkileyen aynı makroekonomik kısıtlamalarla ortalama yüzde 6 
civarında sınırlıdırlar. Bu bakış açısıyla, genel yükleniciler gibi AE firmalarının, enflasyon 
oranına kıyasla ABD'de üst gelirden gelir elde etme konusunda sınırlı bir kabiliyeti vardır. 
Böylelikle, 2,250 $ 'lık nihai kar-zarar gideri indirimleri, tek bir projeden yaklaşık 37.000 $'lık 
gelir artışıyla eşdeğerdir. 

Bir proje için bir gereklilik olarak renkli dokümantasyon sağlandıktan sonra; renk 
tasarımları, çizimler ve eskizlerin kullanılmasıyla mümkün olan proje tasarruf örneklerini 
yakalamak için genel tahminleri kullanın. Önlenmiş veya azaltılmış değişiklik talimatları, 
iyileştirilmiş zamanlama ve koordinasyon veya teklif verme ve yapım aşamasında daha 
doğru miktarlarda çekilmenin neden olduğu indirilmiş malzeme maliyetleri örnekler 
arasında sayılabilir. Gelecek projelerde kullanmak için bu örneklerin basit özetlerini tutun. 
Güvenilirlik ve rekabet avantajı oluşturmak için bu bilgileri kullanın. 
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Ek A 
Araştırma Yöntemi 
Lyra Research bu çalışmayı yürütürken, AEC sektöründe zayıf verimlilik artışının altında yatan 
iş süreçlerinde net bir teori geliştirmek için çeşitli ikincil kaynaklardan bilgi topladı. Projenin 
ikinci aşamasında, Amerika Birleşik Devletleri genelinde önemli genel yüklenici çalışanlarıyla 
yapılan görüşmelerde kullandığımız bir tartışma rehberi ve bir ön ROI modeli geliştirdik. 
Dokuz genel yüklenici ve AE firma temsilcisi ile temasa geçtik ve BIM ve renkli CAD baskısının 
inşaat süreci boyunca iş süreci israflarını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya nasıl yardımcı 
olabileceğini belirlemek için görüştük. Genel yüklenici firmalardan gelen katılımcıların mevcut 
işverenleri ile BIM ve / veya renkli CAD sistemlerinin kullanımı hakkında önceden bilgi sahibi 
olmaları gerekmekteydi. Ayrıca, süreçlerin nasıl geliştiğinin ve müsriflik sorunlarının ortaya 
çıktığı nitelikler de dahil olmak üzere, inşaat boyunca ortaya çıkan maliyet türleri hakkında 
bilgi sahibi olmaları gerekiyordu. Görüşülen birimler arasında baş bilgi yetkilileri (CIO), BIM 
uzmanları ve sanal inşaat departmanlarının başkanları ile proje yöneticileri yer aldı. Mümkün 
olan durumlarda, sırasıyla, toplam proje maliyetlerinin ya da renkli CAD ve/veya BIM ve 
renkli teknik baskı da dahil olmak üzere, teknolojilerin uygulanmasından elde edilen tasarruf 
ya da gerçekçi potansiyel tasarrufların belgelenmesinden sorumluydular. Görüşmeler altı 
haftalık bir süre boyunca gerçekleşti ve genellikle bir saat sürdü. Katılımcılara, katılım 
sağlamaları için teşvik sunuldu. Her görüşmeden sonra, yanıtları doğrulamak ve ilk 
görüşmeden alınan cevaplardan hazırlanan örnek ROI modelini incelemek için, her bir 
katılımcıyı izledik. Anket örneklem büyüklüğü ile ilgili olarak, bu çalışmanın öncelikli amacı, 
inşaatın önündeki temel iş sorunlarını net bir şekilde belirlemek ve bu problemlerin proje 
maliyetlerini nasıl olumsuz etkilediğini daha iyi anlamaktır. Uygulanan örneklem büyüklüğü, 
sağlam bir niteliksel veri kaynağı sağlar, ancak sanayi maliyetlerinin niceliksel bir özetini 
sağlamayı amaçlamaz. 
Sonuç Notları 
Bu rapor için yapılan araştırma bulguları, proje maliyetleriyle ilgili bazı özel bilgiler vermiştir. 
Bununla birlikte, bu projenin temel amacı, bilgili endüstri katılımcılarının gerçek proje 
maliyetlerini anlamalarını basit ve gerçekçi bir şekilde çerçevelendirmelerine olanak tanıyan 
bir araç yaratmaktır. Amacımız, genel yüklenicilere ve proje sahiplerine bir bina projesinin 
tüm aşamalarında daha tutarlı bir şekilde mevcut olan renkli dokümantasyon yapma 
olasılığını ve geri dönüş riskini daha açık bir şekilde değerlendirmek için bir platform 
oluşturmaktır. Aşağıdaki gerçekler bu araştırmayı proje boyunca desteklemiştir: 
• geleneksel tasarım-teklif-inşa projeleri, projeleri olumsuz yönde etkileyen büyük miktarda 

israf üretmektedir; ve 
• Bu projelerdeki israf genellikle aşağıdakilere dayanan yetersiz iş birliğinden 

kaynaklanmaktadır: 
– Renkli tasarım bilgisine sınırlı erişim; ve 
– daha ayrıntılı tasarım bilgisi ihtiyacı 

İsraf miktarı, belirlenebilir ve birçok durumda binanın ihale, tahmin ve inşaat 
aşamalarını yönlendiren önemli iş süreçleri aracılığıyla ölçülebilir. 
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NIST Değerleri 
Metrekare başına 0.32 $'lık değişim talimatı yönetimi metrikleri, gerekli görüldüğünde önceki 
RFI süreci ile bir değişim talimatını başlatmak, fiyatlandırmak ve yürütmek için gereken 
görevleri içerir. 
Bu metrik genel yüklenici tarafında israf edilmiş işletme giderlerini ifade ettiğinden, biz 
aynı zamanda, ödeme talimatılarını ödemeyi işleme almak için gereken süreyi de dikkate 
aldık; ödenmemiş veya kısmen ödenen değişim talimatlarıyla ilişkili hariç tutulan israfları 
da hesaba kattık. Genel X = 1 oranını kullanarak, inşaat için RFI yönetim maliyetlerinin 
NIST değeri = 1 aldığımızda; değişim talimatı yönetim maliyetlerinin, inşaat sırasındaki RFI 
yönetim maliyetine kıyasla yaklaşık 2:1, ya da metrekare başına bir tasarım teklifi inşa 
projesi için 0.32$ olduğunu tahmin ediyoruz. Görüştüğümüz kişilerle, bu RFI ve değişim 
talimatı yönetimi ölçümlerini, genel olarak doğru olduklarından emin olmak ve bu süreç 
maliyetlerini ölçerken pratik kullanıma geçirebilmek için gözden geçirdik. 

Sözlük 
Bina Bilgi Modellemesi (BIM): Proje tamamlanana kadar olan Tom aşamalarda bina verilerini 
oluşturma ve yönetme işlemidir. Bina tasarımı ve inşasında verimliliği artırmak için genellikle 
üç boyutlu, gerçek zamanlı, dinamik bina modelleme yazılımı kullanır. Süreç, bina 
geometrisini, mekansal ilişkileri, coğrafi bilgileri ve yapı bileşenlerinin miktarlarını ve 
özelliklerini kapsayan bina bilgi modelini (BIM olarak da kısaltılmıştır) üretmektedir [7]. 

Tasarım-teklif-inşa: Bu, ajansın veya sahibinin bir projenin tasarımı ve inşası için ayrı kuruluşlarla 
sözleşme yaptığı bir proje teslim yöntemidir [8]. 

Tasarla-İnşa et: Bir tasarım projesi dağıtım sistemidir. Tasarım-teklif-inşa projelerinin aksine, 
bir tasarımın; hem tasarım hem de yapım yönleri için tasarım oluşturucu ya da tasarım-
inşaat yüklenicisi olarak bilinen tek bir varlık ile sözleşme yapılır [9]. 

Entegre proje teslimi (IPD): İnsanları, sistemleri, iş yapılarını ve uygulamaları, tüm katılımcıların 
proje sonuçlarını optimize etmek, sahibine değer kazandırmak, israfı azaltmak ve verimliliği 
tüm imalat, inşaat, tasarım aşamaları boyunca en üst düzeye çıkarmak için tüm katılımcıların 
yetenekleri ve iç görülerinden oluşan bir süreç içine entegre eden bir proje teslim yöntemidir. 
[10]. 
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EK B 
ROI Model Örneği— Tamamlanmış 

  Example  

Proje değeri $22,000,000 
Toplam metrekare 150,000 
Proje süresi (ay) 18 
Tahmin maliyeti olasılığı 15% 

 

Değişim talimatı olasılığı 2% 
Değişim talimatı azalma faktörü 50% 

 

Renkli İş Akışı Olmayan Proje İsraf Tahmini 

Metrekare başına  Proje başına 

inşaat israfı israf toplamı  
  

Proje maliyetleri  (inşaat  aşaması)  

İşletim maliyetleri   

Renkli İş Akışı ve Baskı ile İsraf Azaltma 

Metrekare Başına  İsraf Azalma 

Tasarruf Yüzdesi 

Proje maliyetleri  (inşaat  aşaması)  

Operating costs  

Tahmin Maliyeti Olasılığı $22.00 $3,300,000
Toplam değişim talimatı $2.93 $440,000
Gösterilemeyen değişim talimatları ($1.47) ($220,000)
Gösterilebilen değişim talimatları $1.47 $220,000
Ara toplam $23.47 $3,520,000

RFI yönetimi (tasarım aşaması) $0.12 $18,000
RFI yönetimi (inşaat aşaması) $0.16 $24,000
Değişim talimatı yönetimi (inşaat 
aşaması)

$0.32 $48,000
Ara toplam $0.60 $90,000

Gösterilebilen toplam proje israfı $24.07 $3,610,000

Tahmin Maliyeti Olasılığı $1.32 6%
Değişim talimatları $0.15 10%
Ara Toplam $1.47

RFI yönetimi (tasarım aşaması) $0.01 10%

RFI yönetimi (inşaat aşaması) $0.02 10%

Değişim talimatı yönetimi (inşaat 
aşaması)

$0.03 10%

Ara Toplam $0.06

Toplam proje tasarruf tahmini $1.53 $229,50
0.00
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Renkli Baskı Maliyetleri 

Kaynak: Lyra Research, Inc., Renkli İnşaat Dokümanları: Maliyetleri Düşürmenin Basit Bir Yolu, 
Nisan 2010 

Proje bütçesinin 
bir faktörü 
olarak baskı 
maliyeti

Proje başı  
toplam maliyet

Renkli 2D CAD (dış kaynaklı) 0.50 % $110,000

Siyah-beyaz 2D CAD (dış kaynaklı) 0.25 % $55,000

Proje baskı maliyetlerinde net artış $55,000

Proje başına tahmini net getiri $174,500
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