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HEDEF MALĐYET TĐPĐ SÖZLEŞMELER VE TÜRK ĐNŞAAT SEKTÖRÜ 
ĐÇĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

ÖZET 

Đnşaat sektörü tüm dünya ve dolayısıyla ülkemizde, ekonomilere en önemli katkı 

yapan sektörlerin başında gelir. Đnşaat sektörünün diğer sektörlerle olan yakın 

bağları, diğer sektörlerde iş hacmi ve istihdam yaratma kapasitesi sayesinde, bu 

sektörün faaliyet sahası toplumun bütün ekonomik ve sosyal çevrelerine rahatlıkla 

ulaşır. 

Dünyada ve ülkemizde lokomotif sektör olarak gösterilen inşaat sektörünün gelişimi 

ise hiç durmadan devam etmektedir. Her geçen gün, teknolojinin de gelişmesiyle 

inşaat sektöründe farklı düşünceler ve projeler ortaya çıkmaktadır. 

Đnşaat sektörünün başarılı olabilmesi projelerin, kalite, zaman ve maliyet hedefleri 

içerisinde tamamlanmasına bağlıdır. Bu noktada farklı proje tiplerine ve farklı 

isteklere cevap verebilecek şekilde hazırlanmış farklı tipteki inşaat sözleşmeleri 

devreye girer. 

Her geçen gün sektörde değişen istekler, farklılaşan projeler için farklı tipte inşaat 

sözleşmeleri ortaya çıkmaktadır. Bu sözleşmelerin inşaat sektörü tarafından 

anlaşılması, benimsenmesi ve efektif bir şekilde kullanılması, sektörün başarı 

kıstaslarını yakalayabilmesi açısından büyük bir önem teşkil etmektedir. 

Geleneksel sözleşme tiplerinden farklı bir sözleşme ruhuna sahip olan hedef maliyet 

tipi sözleşmeler, son dönemlerde ortaya çıkan ve inşaat sektöründe taraf olarak 

nitelendirilen mal sahibi ve yüklenicinin beraber çalışarak maliyetten kazanım 

yapmasını amaçlayan yeni bir sözleşme tipidir. Bu sözleşme tipinin anlaşılması, 

benimsenmesi ve kullanılması, sürekli gelişen inşaat sektöründe yer edinebilmek 

adına önemli bir durumdur. 

Bu çalışmada, hedef maliyet tipi sözleşmelerin tanıtılarak ve Türk inşaat sektörü 

uzmanlarının bu sözleşme tipine bakış açıları değerlendirilerek, Türkiye’de 

kullanılabilirliğinin araştırılması ele alınmaktadır. 

Birinci bölüm olan giriş bölümünde, böyle bir çalışma yapılmasının amacı, bu 

çalışma yapılırken uygulanacak yöntem ve çalışmanın kapsam ve sınırları ele 

alınmıştır. 

Đkinci bölümde hedef maliyetin ilk nerede ortaya çıktığı ele alınmış ve felsefesi 

incelenmiştir. Daha sonra bu felsefenin gerekliliği ve ilkelerine bakılmış ve ürün 

gelişim sürecinde bu felsefenin ne şekilde kullanıldığı incelenmiştir. Bundan sonra 

ise hedef maliyet sisteminin inşaat sektöründeki yeri, literatür kapsamında 
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incelenmiş ve inşaat sektöründe, hedef maliyet kapsamında yapılan çalışmalar ele 

alınmıştır. 

Üçüncü bölümde inşaat sözleşmelerinde, hedef maliyet uygulamalarının bir sonucu 

olan hedef maliyet tipi sözleşmeler ele alınmıştır. Hedef maliyet tipi sözleşmeler 

genel yapısı ve bileşenleri itibariyle, literatür kapsamında derinlemesine incelenmiş 

ve geleneksel sözleşme tiplerinden farklı bir yapıya sahip olan bu sözleşmelerin, 

diğer benzer sözleşmelerle parasal risk ve kapsam açısından kıyaslaması yapılmıştır. 

Dördüncü bölümde hedef maliyet tipi sözleşmelere Türk inşaat sektörünün bakış 

açısını görmek amacıyla, Türk inşaat sektörü uzmanlarıyla söyleşiler yapılmış ve bu 

tip sözleşmelerin Türk uzmanların bakış açısı beraberinde kullanılabilirliği ele 

alınmıştır. 

Son bölümde ise önceki üç bölümden elde edilen bilgiler araya getirilerek, bir 

değerlendirme yapılmış ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. 
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TARGET COST CONTRACTS AND AN EVALUATION FOR THE 
TURKISH CONSTRUCTION INDUSTRY 

SUMMARY 

In all world and thereby in our country, construction industry is the forerunner 

industry, contributing the economies. Close bonds with other industries, capacity of 

creating employment and volume of business, assures construction industry to reach 

all economical and social environment of society easily. 

Construction industry continues to develop itself, while being pointed out as the 

locomotive industry at economies by both our country and rest of the world. Every 

day, by the help of technology, new different concepts and projects are being 

developed in construction industry. 

A successful construction industry is based on the projects which are completed 

exactly on time, in costs defined and in quality precised. At this point, different 

contracts which can handle alternative projects and different demands, step in to the 

construction industry. 

Every day, different types of contracts are being developed to handle the alternative 

projects and different demands. To understand, adopt and use effectively these 

contracts by construction industry is decisive in achieving the  industries’ success 

criterias. 

Target cost contracts are the new type of construction contracts that provide both 

client and contractor work together to minimize the cost of projects. These type of 

contracts have an different contract essence beyond the conventional contract types. 

It is an important issue to understand, adopt and use effectively this type of contract 

in order to secure the position in construction industry. 

In this study, target cost contracts are introduced and with the point of view of the 

Turkish construction industry specialists, an examination of availability of this type 

of contract is being adressed. 

In the first chapter, which is the introduction part, the aim of study, the method of the 

examination and the boundry of scope are expressed. 

In the second chapter,  target costing’s first appear point and philosophy of this 

system is expressed. After that, necessity and principles of this system is described 

and influence of target costing at the item development process is examined. After 

that, the position of target costing in construction industry is examined within the 

framework of literature and the studies as a part of target costing in construction 

industry is studied. 
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Third chapter is about examining the target cost contracts which are application of 

target costing system into the construction contracts. Target cost contracts are being 

examined thoroughly in consideration of general structure and components as part of 

literature and these type of contracts are compared to other similar type of contracts 

at the point of economic risks and scope of works. 

In the fourth chapter, Turkish construction industry specialists are being interviewed 

to see the Turkish construction industry’s point of view to target cost contracts and 

the availibility of this type of contracts are examined with the help of these 

specialists point of views. 

In the last chapter, the data that are gathered from the previous chapters are joined by 

the focusing on interviews and an evalutaion is made and also some different results 

are attained. 
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1. GĐRĐŞ 

1.1. Araştırmanın Arka Planı 

Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomilere önemli katkı yapan inşaat sektörünün 

yarattığı büyük istihdam ve diğer sektörlerle olan ilişkileri göz önüne alındığında, 

inşaat sektörünün ülkeler ekonomisinde “lokomotif sektör” olarak tanımlanır. 

Ülkeler ekonomisinin kalbine bu denli yerleşmiş bir sektörde, projelerin başarılı 

addedilebilmesi için projenin belirlenen sürede, belirlenen maliyette ve belirlenen 

kalitede tamamlanması gerçeği açıktır. Bu noktada ise proje risklerini adil olarak 

gözeten, tarafların yetki, hak ve sorumluluklarını tanımlayan sözleşmeler devreye 

girmektedir. Đnşaat projelerinde, hak ve sorumlulukları tanımlayan, anlaşmazlıkların 

oluşmasını önleyen sözleşme formları hayati önem taşır. 

Tüm dünyada, inşaat sektöründe her geçen gün yeni sözleşme tipleri ortaya 

çıkmaktadır. Bu yeni sözleşme tipleri kimi zaman standart formların düzenlenmesi 

ile oluşturulurken kimi zaman ise yeni ve farklı temeller üzerine sıfırdan başlanarak 

oluşturulmaktadır. Farklı tipte sözleşmelerin geliştirilmesinin en büyük sebepleri 

arasında sektörün gelişmesiyle birlikte karmaşıklaşan projelerin yeni tipte 

sözleşmelere ihtiyaç duyması, taraflar arasındaki proje çerçevesinde oluşabilecek 

ilişkileri mümkün olduğunca iyileştirmeye çalışarak taraflar arasındaki 

anlaşmazlıkları en aza indirmenin düşünülmesi ve yeni yönetim felsefelerinin, inşaat 

sektörüne adaptasyonunu sağlayarak daha başarılı ve karlı projeler elde etmeyi 

düşünmek olarak gösterilebilir. 

Đnşaat sektörünün, tüm dünyada olduğu gibi “lokomotif sektör” olarak gösterildiği 

ülkemizde, sektörün gelişebilmesi, kendini yenileyebilmesi için ortaya çıkan yeni 

sözleşme tipleri incelenmeli ve anlaşılmalıdır. 

Küreselleşen ekonomide inşaat sektörünün 2006 yılı sonu verilerine göre dünyada 

toplam iş hacmi 3.5 trilyon dolar olarak tahmin edilirken dünyadaki toplam 

GSMH’in yüzde 8’ini oluşturduğu düşünülen sektörün toplam istihdamında %30’unu 

kapsadığı tahmin edilmektedir. Türk inşaat sektörünün ise 2006 yılı itibariyle 
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uluslararası projelerde sağladığı iş hacmi 12,7 milyar dolardır [1]. Gerek dünya 

gerekse ülkemizde bu kadar büyük iş hacmine sahip sektörün, geliştirilen yeni 

sözleşme tiplerine adapte olması gerekmektedir. Özellikle hedef maliyet tipi 

sözleşmelerin, işverenin yatırım kararları ve bütçe yönetimi açısından bakıldığında, 

giderek önemi artmaktadır.  

1.2. Araştırmanın Amacı  

Đnşaat sözleşmeleri, gerek yurt dışı gerekse Türkiye’de ülkeler ekonomisini besleyen 

inşaat sektörünün doğru yürütülmesini sağlayan en önemli belgelerdir. En küçük 

yapım işinden, bina, fabrika, karayolu, tünel, metro inşaatları, gökdelen, ticaret 

merkez ofis inşaat işleri, inşaat sözleşmeleri kapsamında yürütülmektedir. 

Sözleşmelerin hazırlanma amaçları, sözleşme taraflarının birbirilerine karşı hak ve 

sorumluluklarının, uygulamadaki yasalar çerçevesinde tanımlanması ve 

düzenlenmesidir. Đnşaat sektörü geliştikçe ve farklı, karmaşık projelerin ortaya 

çıkmasıyla birlikte, farklı proje niteliklerine cevap verebilmek için farklı sözleşme 

tipleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Birim fiyat usulü sözleşmeler, maliyet + ücret tipi 

sözleşmeler, garantili maksimum fiyat sözleşmeleri, inşaat sektöründe en sık 

kullanılan sözleşme tiplerinden bazılarıdır. Ülkemizde de inşaat sektöründe 

kullanılan bu sözleşme tipleri gerek standart formlarıyla, gerekse ülkemizdeki inşaat 

sektörünün ihtiyacına uygun şekilde revize edilerek sık kullanılmaktadır. 

Öte yandan, son yıllarda dünya ekonomisinin baş aşağı ivmesiyle birlikte inşaat 

sektörü de siparişlerin azalması ve artan maliyetlerle birlikte kan kaybetmeye 

başlamıştır. Özellikle Japon inşaat sektörü genel olarak, ekonomik durgunluk 

yüzünden azalan siparişler ve müşterilerin maliyetlerin düşürülmesi konusunda artan 

baskısı yüzünden bu durumdan kötü etkilenmiştir. Japonya’da sipariş fiyatı ile inşaat 

maliyetleri arasındaki eksi fark açılmakta ve inşaat şirketleri hesaplanan 

maliyetlerden %20 oranda düşük fiyatları kabul etmek durumunda kalmışlardır. 

Amerika’da artan arazi fiyatları, inşaat maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur ve 

sektördeki en önemli endişe unsurunu oluşturmuştur [2]. 

Böylesine zor şartların oluştuğu bu inşaat sektöründe hayatta kalabilmek için inşaat 

şirketleri, kullandıkları yöntemleri tekrardan değerlendirerek maliyet düşürme, yeni 

ürün gelişimi, kalite kontrol ve iş stratejileri gibi önemli fonksiyonları içinde 
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barındıran yeni yönetim sistemleri oluşturma gereksinimi duymuşlardır. Bu amaçla 

Japonya’daki bazı inşaat şirketleri, hedef maliyetleme sistemini içinde barındıran 

yönetim sistemleri kullanmaya başlamışlardır [2]. 

Araştırmanın amacı, çıkış noktası bir Japon felsefesi hedef maliyet olan ve yine 

inşaat sektöründe ilk olarak Japonya’da kullanılmış, Amerika ve Avrupa inşaat 

sektörlerinde yeni kullanılmaya başlanmış “Hedef Maliyet Tipi Sözleşmeler”in 

araştırılması ve bu sözleşme tipinin Türkiye inşaat sektörü uzmanlarıyla görüşülerek, 

kullanılabilirliğinin değerlendirilmesidir. 

1.3. Araştırmanın Kapsam ve Sınırları 

Tez kapsamında öncelikle hedef maliyet tipi sözleşmelerin incelenebilmesi için hedef 

maliyet kavramının bilinmesi gerekliliği göz önünde bulundurularak hedef 

maliyet/maliyetleme kavramına değinilmiştir. Hedef maliyetlemenin çıkış noktası 

araştırılmış, literatürde bugüne kadar yapılan çalışmalar taranmış ve genel olarak 

hedef maliyet kavramının felsefesine, yapısına, inşaat literatüründeki yerine ve inşaat 

sektörüne hedef maliyet felsefesinin entegrasyonu için yapılan araştırmalara 

değinilmiştir. 

Daha sonra hedef maliyet tipi sözleşmelere odaklanma yapılmış, bu tip sözleşmelerin 

gereklilikleri araştırılmış, genel yapısı incelenmiş ve en önemlisi sözleşme 

mekanizması, bileşenlerine ayrılarak her bir parçanın literatürde bulunan tanımları 

aktarılmış ve her bir parça detaylı incelenmiştir. Daha sonra bu tip sözleşmeler, 

geleneksel ve benzer sözleşme tipleriyle karşılaştırılmış ve hedef maliyet tipi 

sözleşmelerin, inşaat sektöründe kullanılan sözleşmeler içerisindeki yeri özellike 

parasal risk ve proje kapsamı açısından değerlendirilmiştir. 

Son olarak ise Türkiye inşaat sektöründe bu tip bir sözleşmenin kullanılabilirliği 

üzerine Türkiye inşaat sektöründe ileri gelen firmaların yetkilileriyle söyleşi yapılıp, 

söyleşilerden elde edilen veriler değerlendirilmiştir.  
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2. HEDEF MALĐYET KAVRAMI ve ĐNŞAAT SEKTÖRÜNDEKĐ YERĐ 

2.1. Giriş 

Bu bölümün ilk kısmında öncelikle hedef maliyet kavramının nereden geldiği ve 

hangi felsefeden ilham aldığı anlatılmış, bu kavramın gerekliliği ve ilkelerinden 

bahsedilmiştir.  Daha sonra felsefenin benimsenmesinin tarihsel döngüsüne bakılmış 

ve felsefeyi tamamlayan kavramlarla birlikte bu felsefenin ürün gelişiminde nasıl 

kullanıldığı anlatılmıştır. 

Bu bölümün ikinci kısımda ise felsefenin inşaat literatüründeki yeri araştırılmış ve 

inşaat sektöründe kullanılma durumuna bakılmıştır. Đnşaat sektöründe kullanıldığının 

anlaşılmasından sonra bu felsefenin ne şekilde inşaat sektöründe kullanıldığı 

incelenmiştir. Bunun için öncelikle felsefenin çıkış noktası olan Japonya’daki inşaat 

sektöründe kullanılma sıklığı ölçülmüş ve sektördeki kapsamı araştırılmıştır. Daha 

sonra ise diğer ülkelerde inşaat sektörü ve hedef maliyet felsefesinin bağlantısı 

incelenmiştir.  

2.2.  Hedef Maliyet Felsefesi ve Tanımı 

Hedef maliyet kavramı, 1960-1970’li yıllarda Japonya’da ortaya çıkan ve ilk kez 

1965 yılında Japon otomobil üreticisi Toyota tarafından uygulanıp geliştirilen bir 

kavramdır. Bu kavram Japon dilinde  “Genka Kikaku” olarak ifade edilmiştir. Genka 

Kikaku ifadesini maliyet planlaması olarak ifade eden Rösler ve Wiesbaden (1996) 

‘nin çalışmasını kaynak gösteren Feil ve diğerleri (2004), bu ifadenin sunuluşunu 

Şekil 2.1’de şu şekilde yapmışlardır [3,4]. 
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Şekil 2.1: Genka Kikaku ve Hedef Maliyet [3,4] 

Ürün tasarım evresinde, maliyet enformasyonu ve maliyet yönetiminin kullanılmaya 

başlanması finansal literatürün dikkatini bu noktaya yöneltmesine sebep olmuştur. 

Ürün tasarım evresinde maliyetleri yönetmenin en önemli avantajı, oluşacak bütün 

maliyetlerin bu evrede ayarlanarak, yapım evresinde etkilenmeyecek olmasıdır [5]. 

Ürün geliştirme evresinde ulaşılabilecek bir hedef maliyet belirlenerek, ürünün 

piyasaya çıkmasıyla birlikte yeterli karın sağlanabileceği bir finansal yönetim sistemi 

olarak değerlendirilen hedef maliyetlemenin, tasarım evresinde ürün maliyetlerini 

yönetmek adına önemli bir teknik olduğu söylenebilir [5,6]. 

Böylelikle hedef maliyeti belirlenen ürünün piyasaya sürülmesiyle hem bu ürünü 

piyasaya süren üretici belirlediği orandaki kar hedefine ulaşmış olacak, hem bu 

ürünün hedef kitlesindeki müşteri bu ürünü düşündüğü fiyata alabilecektir. 

Nicolini ve diğerleri (2000) ise araştırmalarında bu kavramı “ürünün kalitesini, 

dayanıklılığını ve müşteri gözünde önemli olabilecek özelliklerini düşürmeden, 

maliyeti düşürmek için bütün fikirlerin, tedarik zinciri ve bütün şirket çalışanlarının 

da dâhil olduğu bir organizasyon tarafından gözden geçirilerek maliyeti düşürmeyi 

amaçlayan yeni bir ürün geliştirme yolu” olarak açıklamıştır [5,7]. 

Buradan da anlaşılacağı üzere hedef maliyet yaklaşımı ile elde edilen bir ürün, kalite, 

dayanıklılık ve müşteri için fark yaratan niteliklerinden hiçbirini yitirmeden, ürünün 

geliştirilme evresinde, ürün ile alakası bulunan bütün birimleri beraberce çalışmaya 

yönlendirerek, geliştirilen ürünün istenilen fiyata üretilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet geliştirme çabalarını tasarım aşamasında ele alan, böylelikle pazar tarafından 

aranan kalite ve özellikteki ürünlerin, hedeflenen müşteri portföyüne uygun fiyatlarla 

sunulmasını sağlayan bir ürün geliştirme stratejisi olarak da tanımlanabilecek hedef 

maliyetleme [3]; piyasa analiziyle belirlenen ürün fiyatından, gerçekleşmesi 
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düşünülen kar marjını çıkararak, hedef maliyete ulaşmayı amaçlar. Daha sonra bu 

ürün hedef maliyete denk gelen fiyatlarla satışa sunulur.  

Geleneksel maliyet yönetimi yaklaşımlarında ürün fiyatı, üretim maliyetlerine bağlı 

olarak belirlenirken, hedef maliyet yaklaşımında piyasa analizi ilk adımdır. Buna 

göre bir ürünün müşteri tarafından aranan niteliklerinin oluşturduğu maliyet, 

müşterinin o ürün için ödemek istediği en yüksek fiyattan daha fazla olamaz [7,8,9]. 

Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse geleneksel maliyet yaklaşımlarında “fiyat 

= üretim maliyeti + kar” olarak tanımlanırken, hedef maliyet yaklaşımında “ hedef 

maliyet = piyasa fiyatı – kar”  olarak tanımlanabilir [2]. 

Böylelikle hedef maliyetlemenin, piyasanın bir ürün için ödemek istediği en yüksek 

fiyata ulaşmak için, piyasa analizi yapılarak ve hedeflenen kar payı göz önünde 

bulundurularak, ürünün maliyetinin düşürülmesinin amaçlandığı bir ürün geliştirme 

stratejisi olduğu anlaşılır.  

Bu noktada hedef maliyet ürün geliştirme evresinde uygulanan hedef maliyet 

yaklaşımının temel amacının iki noktada toplandığı görülür. Bu amaçlardan ilki 

kalite standardını bozmamak koşulu ile üretim, pazarlama ve kullanıcı maliyetlerini 

içeren tüm maliyetlerin, ikincisi ise istenilen kar payının yakalanmasıdır [3]. 

Piyasanın temel aldığı maliyet değerini yakalamaya çalışmasından ötürü, hedef 

maliyet yaklaşımı, piyasada, ürün geliştirme sürecinin yanında piyasa rekabeti ve 

stratejisi ile doğrudan ilişkilidir. Fiyat, kalite ve zamana dayalı beklentilerin 

karşılanmasında, hedef maliyetlerin diğer amaçları; 

• Müşteri tatminin sağlanması, 

• Pazar payının büyütülmesi, 

• Karın olabilecek en üst seviyelere çıkarılması, 

• Maliyetlerin planlanması ve yönetiminde eş zamanlı planlama yapılması, 

• Tasarım aşamasında maliyetlerin yönetilmesi, 

• Hedeflerin devamlı kontrol altına alınması ile dinamik maliyet 

yönetiminin gerçekleştirilmesi şeklinde sıralanabilir [3]. 

Tanımlamalardan ve araştırmalardan anlaşılacağı üzere, Japonya’dan çıkan bir 

felsefenin ürünü olan hedef maliyet yaklaşımının en büyük amacı, pazara aynı 
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kalitede ve niteliklerde, pazarın belirlediği fiyatları geçmeyen bir hedef maliyetle 

ürün sürerek, hedeflenen kar payının tutturulmasıdır. Bu amacın yakalanabilmesi için 

tasarım evresinden üretim evresine kadar üreticiler, tedarikçiler, müşterilerin de dâhil 

olduğu bir fikir birliğinin yaratılması ve beraberce çalışılarak ürünün geliştirilmesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. 

2.2.1. Hedef Maliyetin Gerekliliği ve Đlkeleri 

Günümüz ekonomik çevresinin rekabete dayalı, hızla değişen, hata ve gecikmeleri 

affetmeyen, talep kar bir tutum sergileyen yapıdadır. Değişen ve hızla gelişen bu 

çevrenin taleplerine cevap verebilmek için, değişimlerden etkilenmeden önce 

değişimleri tahmin etmek ve gerekli tepkiyi göstermek gerekir. Bu bağlamda maliyet 

sistemleri incelendiğinde, geleneksel maliyet sistemlerinin, günümüz ileri 

teknolojilerinin ve üretim ortamlarının gerektirdiği ekonomik yönetimi arzulanan 

kalite ve zaman açısından yerine getirme konusunda yetersiz kaldığı söylenebilir. 

Bu noktada hedef maliyetleme yaklaşımının, maliyet yönetim sistemleri içerisinde 

yer edinmesine ve böyle bir yaklaşıma gereksinim duyulmasına etki eden faktörler:  

• Teknolojideki hızlı gelişim, 

• Müşteri isteklerinin farklılaşması, 

• Ürün yaşam dönemlerinin kısalması, 

• Seri üretim miktarlarındaki düşmeler şeklinde sıralanır [3,10]. 

Hedef maliyetleme, kar ve maliyet yönetiminin eş zamanlı yapılması sonucu bir 

yandan hedeflenen kar payının tutturulmasını amaçlayan, diğer yandan geliştirilen 

ürünün maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. 

Bu tespit edilen amaçların gerçekleştirilmesi için hedef maliyetleme yaklaşımının bir 

takım ilkeler üzerine oturtularak kullanılması gereklidir. CAM-I tarafından 

geliştirilen şu şekilde sıralanır [3,8]: 

• Fiyata göre maliyetleme, 

• Müşteriler üzerinde yoğunlaşma, 

• Tasarım üzerinde yoğunlaşma, 

• Geniş kapsamlı katılım, 
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• Yaşam dönemi maliyeti düşürme, 

• Tedarik zinciri katılımı [3,8]. 

Buradan da anlaşılacağı üzere hedef maliyet yaklaşımının, maliyet yönetim 

sistemleri içerisinde kendisine yer bulmasının en önemli nedenleri hızla değişen, 

rekabete dayalı bir ekonomik çevre bulunması, geleneksel maliyet yönetim 

sistemlerinin bu günümüz ekonomik çevresine uyum sağlamakta zorlanması, pazar 

ve müşteri isteklerinin farklılaşması olarak gösterilebilir. Stratejik kar ve maliyet 

planlamaya olanak veren hedef maliyetlemenin, günümüz ekonomik koşullarına 

cevap verebilmesi için amaçlarını karşılayacak ilkeler üzerine oturtularak 

kullanılması gereklidir. 

2.2.2. Hedef Maliyet Felsefesinin Benimsenmesi 

Japonya’da, Toyota firmasıyla 1960’lı yıllarda ortaya çıkan bu akımın benimsenmesi 

1980’leri bulmuştur. Bu kavram Japon literatürüne tam olarak 1978 yılında geçmiştir 

[3]. Felsefenin çıkış noktası olan Japonya’da bile benimsenmesinin bu kadar uzun 

süre alması bu felsefenin ortaya çıktığı yıllarda rağbet görmediğini doğrular 

niteliktedir. 

Bununla birlikte hedef maliyet felsefesinin benimsenme durumunu ölçmek için 

yapılan araştırmalar incelendiğinde felsefenin çıkış noktası Japonya için olumlu 

sonuçlar gözlemlenirken, diğer ülkeler için ise sonuçlar olumsuz olmuştur. 

Tani ve diğerleri (1994)’nin 180 Japon üretici firması üzerinde yaptığı araştırma 

sonucunda örneklem kümesinin %60,6’sının hedef maliyetlemenin bir çeşidini 

kullandığı belirlenmiştir [11]. Buna göre bu maliyet yaklaşımının Japon literatürüne 

geçmesinden sonra artan ivmeyle benimsendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

1999 yılında yayınlanan bir araştırma da Japonya’da bu maliyet yaklaşımının 

benimsenmeye başladığını kanıtlar niteliktedir. 209 Japon üretici firmanın katıldığı 

araştırmada, hedef maliyetleme, kullanılan 11 maliyet yönetim sistemi içerisinde en 

önemli maliyet yönetim sistemi olarak belirlenmiştir [12]. 

Diğer ülkelerde hedef maliyet felsefesinin benimsenme durumu ile ilgili araştırmalar 

incelendiğinde, Japonya’dan farklı sonuçların ortaya çıktığı görülebilir. 1999 yılında 

yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Avustralyalı 225 üretici firmaya göre hedef 
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maliyet felsefesi, 11 finansal yönetim sırası içerisinde ancak 10. sırada yer 

edinebilmiştir [12]. 

Dekker ve Smidt (2003) araştırmalarında, Chenhall ve Langfield – Smith (1998)’ in 

çalışmalarında 78 Avustralyalı firmadan %38’inin hedef maliyet sistemini 

kullandığını ve bu oranın diğer finansal sistemlerin kullanılma oranıyla 

karşılaştırıldığında düşük kaldığını aktararak, bu sistemin, geleneksel maliyet 

yönetim sistemleriyle yarışacak düzeyde olmadığının anlaşılmasını sağlamıştır [5]. 

2000 yılında yayınlanan bir çalışmada ise hedef maliyetleme sisteminin Yeni 

Zelanda, Đngiltere ve Amerika’da benimsenme durumunun diğer ülkelere oranla daha 

iyi olduğu belirtilmiştir [5,13]. 

Araştırma sonuçları, hedef maliyetleme sisteminin diğer ülkelerde benimsenme 

durumunun, Japonya’ya kıyasla oldukça düşük olduğunu göstermektedir.  

Bunun yanında hedef maliyetleme ürün geliştirme sürecini içinde barındıran üretim 

sanayi firmaları yanında, montaj ve işleme sanayi firmaları tarafından da 

benimsenmiştir [5]. 

Sonuç olarak hedef maliyetleme sisteminin, üretim sanayim yanında montaj ve 

işleme sanayim tarafından benimsenmiş olduğunun anlaşılmasına rağmen ülke 

bazında incelendiğinde, felsefenin çıkış noktası olan Japonya dışında bu sistemin 

henüz benimsenememiş olduğu görülebilir. Ülkeler tarafından benimsenme 

durumunun araştırıldığı çalışmaların sınırlı olması da bu durumu kanıtlar niteliktedir. 

2.2.3. Felsefeyi Tamamlayıcı Öğeler ve Ürün Gelişiminde Hedef Maliyet  

Ürün geliştirme sürecinde, bir yandan maliyetleri düşürmeyi, diğer yandan ise 

stratejik kar planlamasıyla istenilen kar oranına ulaşmayı amaçlayan, hedef 

maliyetleme sisteminin bu hedefleri tutturabilmesi için sistemin işlediği süreçte bir 

takım teknikleri kullanması gerekmektedir. Değer mühendisliği, örgütler arası 

maliyet yönetimi ve kaizen maliyetleme, hedef maliyetleme sisteminin işlemesinde 

rol alan önemli tekniklerdir [8]. 

Bir ürün tasarım faaliyeti olan değer mühendisliği, ürün geliştirme sürecinde, ürünün 

kalitesi düşürülmeden ve müşteri tarafından benimsenen fonksiyonel özellikleri 

değiştirilmeden, maliyetinin aşağılara çekilmesi tekniğidir [3,8]. Hedef maliyetleme 

sisteminin özü olan bu tekniğin içeriği “değer = fonksiyon/maliyet” şeklinde 
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açıklanabilir. Değer mühendisliği faaliyeti genellikle tasarlanacak ürünün maliyetinin 

çok azının gerçekleştirildiği ürün tanımlama evresinde başlar [8]. 

Örgütler arası maliyet yönetimi, ürünün bir bütünden, parça düzeyine indirgenerek, 

hedef maliyet sisteminin ürünü oluşturan parçalar üzerinde işlemesine olanak veren 

bir tekniktir. Bu sayede ürünün fonksiyonelliğini belirleyen parçaların maliyeti 

düşürülmeye çalışılır. Bu durumda maliyet düşürme baskısı tedarik zincirine kadar 

dağılmış olur [8]. 

Kaizen maliyetleme ise hedef maliyetlemenin üretim sürecine uygulanmış hali olarak 

değerlendirilebilir. Bu teknik sayesinde maliyeti düşürme amacı üretim faaliyetleri 

sırasında devam eder. Kaizen maliyetleme, malzeme ve genel üretim maliyetlerini 

baz alarak ürünün üretilmesi sırasında gerçekleşen maliyetleri mümkün olduğunca en 

aza indirgemeye çalışır. Bu teknik kullanılırken maliyetler düşürülmeye çalışılırken, 

diğer yandan ürün kalitesi devamlı şekilde arttırılmaya çalışılır [14]. 

Hedef maliyetleme sistemiyle, ürün geliştirme sürecinin anlatıldığı akış şeması Şekil 

2.2’ de gösterilmiştir. Bu akış şeması, hedef maliyetleme sisteminin ürün geliştirme 

süreci içerisine nasıl uyum sağladığının anlaşılması için önemlidir. Ayrıca hedef 

maliyetleme sisteminin tamamlayıcı öğeleri olan değer mühendisliği, örgütler arası 

maliyet yönetimi ve kaizen maliyetlemenin, sürecin hangi bölümlerinde devreye 

girdiğini gösteren bu akış şeması toplam 16 adımdan oluşmaktadır. 
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1

2

Piyasa araştırması Stratejik enfor. sistemleri bazlı piyasa araştırması

3a 3b

4

Geleneksel Bütçeleme Methodları

Đzdüşüm

6 5

HM = Piyasa Fiyatı - Kar

7 8

9

Değer Mühendisliği HAYIR EVET

Örgütler Arası Maliyet Yönetimi

10 15

Devamlı geliştirme Kaizen Maliyetleme

11 16

12

13 14

Anahtar servis sağlayıcı ve 
tedarikçiler belirlenir.

Değer Müh.

Açık kitap politikası 
benimsenir.

Maliyet Açığı = 0 olacak şekilde 
sürecin geliştirilmesi.

Atölye çalışmaları

Maliyet Açığı = HM - ÜM                                      
(parça düzeyi)

Ürün hazır ve 
iletilmiş.

Piyasa Analizi                                                                                                                                                                                           
Piyasa gerekliliklerinin tanımlanması

Her Piyasa için fonksiyonel özelliklerin belirlenmesi

Tarihsel ve Referansa Dayalı 
Veri veya Ampirik Methodlar

Talebe Göre Fiyatlama Sistemi - değer/fiyat 
kıyaslaması yapılmalı ve fonksiyonlar, alt 

fonksiyonlara ayrılmalı

Guncel Piyasa Fiyatı

Kar payının 
tanımlanması

Ürünün satışa çıkacağı 
zamanki piyasa fiyatı (PF)

Hedef Maliyet (HM) Üretim Maliyeti 
(ÜM)

ÜM ≤ HM ?

HM ve ÜM 'nin parça 
düzeyinde irdelenmesi

Bu ürün, üretilebilir.

 
Şekil 2.2: Nicolini ve diğerleri (2000) ve Monden (1995) bazlı, hedef maliyetleme 

yaklaşımlı ürün geliştirme süreci [8]. 

Akış şemasının ilk adımında piyasa analizi bulunur. Bu adımda geliştirilecek ürün 

için piyasanın, üründen beklediği nitelikler tanımlanır. Daha yalın bir ifadeyle bu 

adımda piyasanın ihtiyaçları belirlenir. Bundan sonraki adımda belirlenen ihtiyaç 

çerçevesinde fonksiyonel özelliklerin belirlenmesi gelir. Üçüncü adımda bir yandan 

tarihsel veriler ve referanslar piyasadan toplanır, diğer yandan da belirlenen ihtiyaç 

kavramı için değer/fiyat kıyaslaması yapılıp, belirlenen fonksiyonel özelliklerin 

irdelenmesi yapılır. Dördüncü adımda, bir önceki adımda derlenen bilgiler ışığında 
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güncel piyasa fiyatı belirlenir. Sonraki adımda ise belirlenen güncel piyasa fiyatı 

üzerinden ürünün piyasaya çıkacağı zamanki piyasa fiyatı belirlenir. Altıncı adımda 

hedeflenen kar payı belirlenir. Yedinci adıma gelindiğinde piyasa fiyatı ve 

hedeflenen kar birbirinden çıkarılarak hedef maliyet belirlenir. Sekizinci adımda ise 

geleneksel bütçeleme yöntemleriyle tanımlanan ürünün fonksiyonel özellikleri 

çerçevesinde üretim maliyeti belirlenir. Sonraki adım ise belirlenen hedef maliyet ile 

üretim maliyetin karşılaştırılması adımıdır [8]. 

Buraya kadar anlatılan adımlar, piyasa ihtiyaçlarına göre belirlenen ürünün hedef ve 

üretim maliyetlerini kapsar. Maliyet düşürmeyle ilgili çalışmaların bulunmadığı bu 

bölümde asıl amaç piyasanın istediği özellikte ürünün, yine piyasanın o an için 

ödemeyi kabul edeceği maliyetinin bulunarak, geleneksel bütçeleme yöntemleriyle 

bulunmuş üretim maliyeti ile karşılaştırılmasıdır. 

Dokuzuncu adımdaki karşılaştırmada hedef maliyet, üretim maliyetine eşit veya 

üretim maliyetinden büyük olursa onbeşinci adıma geçilir. Bu adımda ürün 

üretilmeye başlanır. Üretim aşamasında kaizen maliyetleme devreye girerek, ürünün 

üretimi tamamlanana kadar maliyet düşürme çalışmalarına devam edilmesini sağlar 

[8]. 

Belirlenen hedef maliyet ve üretim maliyetinin karşılaştırıldığı ve hedef maliyetin 

yüksek kaldığı durumlarda, ürün için maliyet düşürme çalışmaları kaizen 

maliyetleme yoluyla üretim evresinde yapılır. 

Belirlenen üretim maliyetinin, hedef maliyetten yüksekte kalması durumunda ise 

değer mühendisliğinin kullanılacağı adımlara geçilir. Onuncu adımda hedef maliyet 

ve üretim maliyeti, örgütler arası maliyet yönetimi sayesinde ürün parça düzeyine 

ayrıştırılır. Onbirinci adımda tek tek parça düzeylerindeki hedef maliyet ve üretim 

maliyeti arasındaki maliyet açığı belirlenir. Sonraki adım, maliyet açığının 

kapatılması için anahtar servis sağlayıcıların ve tedarik zincirinin belirlenip, sisteme 

katılma sürecidir. Onüçüncü adımda şeffaf muhasebe kullanılarak üretici ve tedarikçi 

arasındaki maliyet hesaplarının kolayca yapılması sağlanır. Ondördüncü olan son 

adımda maliyet açığı tamamen kapanana kadar, atölye çalışmaları ve değer 

mühendisliği yardımıyla süreç devam eder. Üretim maliyetinin, hedef maliyet 

seviyesine inmesiyle onbeşinci adım olan üretim aşamasına geçilir [8].   
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Hedef maliyetleme sisteminin, ürün geliştirme sürecinde uygulanması ve sistemin 

verimli bir şekilde kullanılması için sistemi tamamlayıcı öğelerin anlaşılması, nasıl 

kullanılacağının belirlenmesi ve geliştirme sürecinde doğru adımlarda uygulanması 

çok önemlidir. Ürün geliştirme sürecini basit bir süreç olmaktan çıkaran hedef 

maliyet sistemi, tamamlayıcı öğelerin kullanılması ve maliyet düşürme aşamasında 

sürece dolaylı destek veren tedarikçilerin ve servis sağlayıcılarında sürece dahil 

olmasıyla birlikte, karmaşık yapılı bir sistem haline gelmektedir. Hedef maliyetleme 

sisteminin sektörlere adaptasyon sürecinin uzun olmasının sebebi olarak da bu 

karmaşık yapı gösterilebilir. 

2.3. Hedef Maliyetin Đnşaat Literatüründeki Yeri ve Yapılan Araştırmalar 

Genel anlamda inşaat sektörünün yapısı incelendiğinde, her geçen gün farklı 

özellikte binaların, farklı amaçlara hizmet eden projelerin ortaya çıktığı, bir projenin 

tamamlanabilmesi için tedarikçiler, yükleniciler ve altyüklenicilerin dâhil olduğu 

büyük toplulukların bir araya geldiği, neredeyse ortaya çıkan hiçbir projenin 

birbirinin aynısı olamadığı, tamamen aynı projeden üretilen iki binanın bile çevre 

şartları gereği süreç olarak birbirinden farklılaştığı karışık bir endüstri görülür.  

Hedef maliyetleme sistemi açısından bakıldığında, yapısı itibariyle karmaşık olan bu 

sistemi, doğal yapısından dolayı karışık olan inşaat sektöründe, maliyet yönetimi ve 

tedarik açısından yeni bir yöntem olarak sunmak ve bu sektörün bu sisteme adapte 

olmasını beklemek zordur. 

2005 yılında yayınlanan bir araştırmada söylenenler bu durumu kanıtlar niteliktedir. 

Araştırmada Japon inşaat endüstrisindeki şirketlerden %51’inin bu sistemi bir 

şekilde kullandıkları veya gelecekte kullanmayı düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu 

sonuç hedef maliyetleme sisteminin Japon inşaat sektörünün yarısı tarafından henüz 

benimsenemediğini gösterir [2]. 

Hedef maliyet sisteminin felsefesinin anavatanında bile inşaat sektörüne adaptasyon 

sürecinin ağır olması, bu sistemin dünya çapında inşaat sektöründe benimsenmesinin 

uzun ve ağır bir süreç olacağı konusunda fikir vermektedir. 

Japon Finansal Birliği’nin kalite, fiyat, dayanıklılık kıstaslarının ürün planlama ve 

geliştirme safhasında oturtulduğu, bu kıstasların müşteri istekleriyle örtüştüğü bir 

toplam kar yönetim süreci olarak tanımladığı hedef maliyetleme sistemi, sektörün 
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yapısından dolayı, inşaat sektöründe kavram değişikliğine uğrayarak biraz daha 

farklı bir biçimde tanımlanır [2,15].  

Hedef maliyetleme sistemi, inşaat endüstrisinde, gerçekleştirilecek projenin tasarım 

ve yapım evrelerinde, müşterinin istediği bütçe ve fonksiyonel özellikler 

çerçevesinde hedef maliyetin, proje dâhilindeki çalışanlar ve dışarıdan projeye 

katılanların koordinasyonuyla belirlendiği ve bu hedef maliyete ulaşılıp bu sayede 

hedef karın gerçekleştirildiği bir toplam maliyet sistemi olarak tanımlanır [2]. 

Bu anlamda, hedef maliyet sisteminin inşaat endüstrisinde gerçekleştirilecek 

projelerde kullanılması, proje tarafları olan müşteri, tasarım birimi ve yapım birimini 

bir araya getirerek ve bu organizasyona dışarıdan projeye katılan, tedarikçi ve servis 

sağlayıcı birimlerini ekleyerek, projenin en az maliyetle bitmesini sağlar. 

Hedef maliyetleme sisteminin, inşaat endüstrisinde kullanılırken ortaya çıkan önemli 

noktaları:  

• Bu sistem yalnızca maliyet düşürmeyi amaçlayan basit bir sistemden çok, 

maliyetleri yöneterek hedeflenen kara ulaşmayı amaçlayan kapsamlı bir 

sistemdir. 

• Bu sistemin toplam maliyetle uğraşmasından ötürü projenin tasarım 

evresinden yapım evresinin sonuna kadar bulunan bütün evrelerde 

gerçekleşen maliyetlerin anlaşılması gereklidir. 

• Đnşaat endüstrisinde belirlenecek olan hedef maliyet, projenin kalite 

standardını bozmadan tamamlayacak ve aynı zamanda nitelik anlamında 

müşteri isteklerini karşılayacak minimum maliyettir. Geleneksel maliyet 

sistemleriyle belirlenen maliyet ile örtüşmez. 

• Bu maliyet sisteminin başarıya ulaşması için tarafların organizasyon 

yapısının, bütün birimleri bu sistemde, birbirileriyle dayanışma içinde olacak 

şekilde birleştiren bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Aynı zamanda projeye 

dolaylı olarak katılacak birimlerinde bu sistemi benimseyerek hareket 

etmeleri sağlanmalıdır. 

• Üretim endüstrisinin aksine, inşaat endüstrisinde hedef maliyet sistemi 

planlama evresinden başlayarak, tasarım ve yapım evrelerinin tamamında 

kullanılabilir [2]. 
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Bu önemli noktalar, hedef maliyetleme sisteminin inşaat endüstrisinde kullanılması 

için gerekli olan ve sektör tarafından benimsenmesi, anlaşılması ve uygulanması 

gereken noktalardır. Bunların daha rahat anlaşılabilmesi için inşaat endüstrisinde 

kullanılan geleneksel yöntemlerle karşılaştırılması gerekir. 

Geleneksel yöntemlerde, genellikle maliyet, projenin planlama evresiyle başlayan 

maliyetlerin, yapım evresi sonuna kadar geliştirilmesiyle oluşur. Buna göre projenin 

her aşamasında gerçekleştirilen maliyetlerin üst üste eklenmesi şeklinde bir yöntem 

izlenir. Sözleşme fiyatı ise taraflar arasında mutabık kalınan toplam ödenecek 

miktardır. Bu geleneksel yöntemin en büyük dezavantajı ise proje başlangıcında 

müşteri isteklerinin çok belirsiz veya değişken olmasından ötürü sözleşme fiyatının 

da müşteriye göre değişmesi ve işin sonuna kadar değişebilme olasılığının yüksek 

olmasıdır [2]. 

Hedef maliyetleme yönteminde, müşteri ve yüklenici arasındaki maliyetleme 

çalışmaları, sözleşmenin imzalanmasından önce başlayarak, tarafların dayanışması 

içinde devam eder. Tasarım evresinin sonunda bir hedef maliyette anlaşıldığında 

sözleşme aşamasına geçilir. Bu süreçte istenilen hedef maliyete ulaşılamaması 

halinde proje tasarımı veya teknik şartname, değer mühendisliği kullanılarak 

değiştirilebilir [2]. 

Geleneksel yöntem ile karşılaştırıldığında, maliyetlere sözleşme aşamasından önce 

müdahale etmesinden dolayı hedef maliyetleme sisteminin daha verimli bir sistemi 

olduğu söylemek yanlış olmayacaktır.  

Geleneksel yöntem ve hedef maliyetleme yönteminin matematiksel olarak ifadesi şu 

şekilde olur: 

“Geleneksel Yöntem � Đnşaat Maliyeti + Hedeflenen Kar = Sözleşme Fiyatı 

Hedef Maliyetleme Yöntemi � Stratejik Sözleşme Fiyatı – Hedeflenen Kar = Đzin 

Verilen Đnşaat Maliyeti” [2]. 

Hedef maliyetleme sisteminin çıkış noktası Japonya’da sistemin, üretim endüstrisi ve 

inşaat endüstrisinde benimsenme durumlarının birbirine yakın olduğu söylenebilir. 

Geleneksel maliyet sistemlerinden farklı bir yapıya sahip olan hedef maliyet 

sisteminin, inşaat literatürü kapsamında yapılan araştırmalarını irdelemek bu 

maliyetleme sisteminin inşaat endüstrisine yarar sağladığının saptanması açısından 

fikir verebilir. 
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2.3.1. Japonya’da Yapılan Araştırmalar 

Hedef maliyetleme sisteminin diğer ülkelere kıyasla inşaat endüstrisinde yaygın 

olarak kullanıldığı Japonya’da, bu maliyet sistemini kullanan firmaların görüşlerinin 

değerlendirilmesi, bu sistemin inşaat endüstrisine kattığı değerin anlaşılabilmesi 

yönünden önemlidir. 

Bu amaçla Japonya’da yapılan ve örneklem kümesini, ortalama hâsılatları 2.38 

milyar dolar olan büyük ölçekli 40 şirketin oluşturduğu bir araştırma incelendiğinde, 

firmalardan 26 (%65) tanesinin bu sistemi şirket genelinde kullandığı, 19 (%48) 

tanesinin belirli şantiyelerde kullandığı, 16 (%40) tanesinin ise yalnızca belirli 

projelerde kullandığı ve firmalardan yarısından azının bu süreçte maliyetleri tasarım 

evresinden, yapım evresinin sonuna kadar açıkça yürüttüğü sonucu ortaya çıkmıştır 

[2].  

Büyük ölçekli inşaat şirketlerinin bu maliyetleme sistemini tercih etmeleri, belli 

şantiyelerde de olsa kullanmaları, hedef maliyetleme sisteminin en azından 

Japonya’da belli bir aşama kaydettiğini göstermekle birlikte maliyetlerin proje 

başından sonuna kadar açıkça yürütülme oranının düşük olması sistemde, inşaat 

endüstrisini zorlayan noktaların bulunduğunu göstermektedir. 

Đnşaat endüstrisinde,  proje yönetiminin odak noktası sayılan kalite, maliyet ve süre 

çerçevesinde firmaların birini seçmek durumunda kaldıklarında 19 (%48) tanesinin 

maliyet, 14 (%35) tanesinin kalite ve 7 (%19) tanesinin süreyi seçeceği ortaya 

çıkmıştır. Kalite ile maliyetin göreceli karşılaştırmasında ise maliyet yine baskın 

çıkan kavram olmuştur [2].  

Bu paralelde maliyet kavramının inşaat endüstrisi için en önemli kavram olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yapıdaki bir sektöre, maliyetleri düşürmeyi 

hedefleyen yeni bir sistemin adapte edilmeye çalışılması kaçınılmazdır.  

Örneklem kümesini oluşturan 40 firmanın, hedef maliyetleme sisteminin performans 

sonuçları açısından değerlendirmesi finansal, operasyonel ve piyasa olmak üzere 3 

kategori altında Çizelge 2.1’de verilmiştir. 
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Çizelge 2.1: Hedef maliyet uygulamalarının performans sonuçları [2] 

Finansal Performans
Maliyet düşüşüne aktif katılım 1 4,11 0,66

Hammadde fiyatlarında düşüş 2 4,03 0,80

Đnşaat maliyetlerinde düşüş 3 3,87 0,79

Operasyonel Performans
Şantiyede zaiyatın azalması 4 3,86 0,67

Departmanlar arası koordinasyonun gelişmesi 7 3,63 0,72

Teknolojik inovasyonların sağlanması 9 3,57 0,69

Piyasa Performansı
Müşteri isteklerini karşılayabilme 5 3,78 0,63

Yeni ürünlerin vaktinde tanıtımı 6 3,65 0,72

Kalite ve fonksiyonellikte gelişme 8 3,62 0,76

Ürün konseptinin gerçekleşmesi 10 3,42 0,87

Performans Sıralama Ortalama
Standart 
Sapma

 

Finansal performans açısından değerlendirildiğinde hedef maliyetleme sistemi, proje 

maliyetlerini düşürme konusunda motive edici bir sistemdir. Bunun sebebi ise 

hedeflenen kar oranının gerçekleşme şansıdır. Ayrıca hedef maliyetleme sisteminin 

yapısında, tedarikçilerin sürece katılması olmasından dolayı proje için gerekli 

hammadde fiyatlarında düşüş sağlanır. Bu faktörlerin bir araya gelmesiyle birlikte 

inşaat maliyetlerinde düşüşün sağlanması sürecin doğal bir sonucudur [2]. 

Performans sonuçlarında en yüksek skorların finansal performansın değerlendirildiği 

bölümde gerçekleşmesi, hedef maliyet sisteminin, finansal performans açısından 

bekleneni verdiğini kanıtlar niteliktedir.  

Operasyonel performans açısından değerlendirildiğinde,  hedef maliyet sistemini 

kullanılan projelerde, daha detaylı planlama yapılması, şantiye sürecinde zayiatın 

azaltılması yönünde olumlu etki yaratır. Hedef maliyetleme sisteminin kullanılması 

sırasında proje taraflarının ve dolaylı yoldan sürece dahil olan birimlerin dayanışma 

içerisinde çalışmaları, departmanlar arası koordinasyonun gelişmesini sağlar. Daha 

düşük dereceyle, bu sistemin teknolojik anlamda büyük yenilikler getirdiği sonucu 

ortaya çıkmıştır [2]. 

Hedef maliyetleme sisteminin yalnız finansal açıdan değil, projelerin işleyişi 

açısından da sektöre yarar sağladığını söylemek yanlış olmaz. Bu bağlamda sistemin 

yalnız projenin tedarik sürecinde değil, firmaların kendini geliştirmesi yönünde de 

verimli olduğu sonucu çıkarılabilir. 



 
19

Piyasa performansı açısından sonuçlar değerlendirildiğinde, hedef maliyetleme 

sisteminin, değişen müşteri isteklerine ve piyasa tehditlerine hızlı karşılık verebilme 

özelliğinden dolayı, müşteri isteklerinin karşılanması kıstasında olumlu sonuç 

vermektedir. Bu noktada müşterinin istediği ile yapılması planlanan arasındaki farkın 

bu sistemde hızlıca giderilmesi önemlidir. Dayanışmanın ve eş-zamanlı mühendislik 

uygulamalarının sistemin işleyiş sürecinde kullanılmasından dolayı, projelerin 

zamanında bitirilmesi mümkün olmaktadır. Özellikle tasarım evresinde yapılan 

çalışmaların, maliyeti düşürmek ve geliştirmek için bu sistemde defalarca gözden 

geçirilmesi, projenin kalitesinin artması ve fonksiyonelliğinin gelişmesi şeklinde 

yansır.  Daha geniş açıdan bakıldığında, hedef maliyetleme sisteminde tasarımın 

devamlı geliştirilmesi yeni ürün konseptlerinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır 

[2]. 

Piyasa performansına kattığı pozitif etkiyle hedef maliyetleme sistemi, yalnızca 

maliyet ve işleyiş açısından değil, taleplerin karşılanması yönünden de verimli bir 

sistem olduğunu göstermektedir. 

Performans sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde hedef maliyetleme 

sisteminin, inşaat endüstrisinde özellikle finansal kıstaslar açısından verimli olduğu 

bunun yanında projelerde, işleyiş kıstaslarını ve piyasa performanslarını olumlu 

yönde geliştirdiği sonucu varılmıştır. 

Araştırmada, hedef maliyetleme sisteminin inşaat endüstrisinde başarıyla 

yürütülmesini sağlamak için gerekli başarı faktörleri Çizelge 2.2’de üç kategori 

altında toplanmıştır. 

Eşzamanlı mühendislik (3.21), iş rotasyonu (3.27), uzmanlık bilgisi (3.40), yeni 

teknoloji ve malzemeler (3.43) ve hedef maliyet departmanı (3.73) gibi önemli ama 

nispeten düşük skorlara sahip faktörlerin dahil edilmediği tabloda başarı faktörleri, 

araç-destek sistemleri, organizasyon yapısı ve bilgi etkileşimi adı altında 

değerlendirilmiştir [2]. 
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Çizelge 2.2: Hedef maliyet başarı faktörleri [2] 

Sıralama Ortalama
Standart 
Sapma

Araçlar ve Destek Sistemleri
Bilgi Sistemleri 2 4,36 0,59

Maliyet Tahmin Sistemleri 3 4,32 0,63

Organizasyon Yapısı
Üst Yönetim Desteği 1 4,64 0,54

Eğitim ve Alıştırma 6 4,22 0,49

Kara Odaklılığı 7 4,19 0,74

Görevlerarası Takımlar 8 4,11 0,64

Tedarikçi Đlişkisi 9 4,05 0,78

Bilgi Etkileşimi
Bilgi Paylaşımı 4 4,28 0,70

Yetkilendirme 5 4,24 0,68

Departman Đletişimi 10 4,02 0,72

Başarı Faktörleri

 

Yönetim bilgisi, bilgi ağı ve değer mühendisliği gibi hedef maliyetleme sisteminin 

işleyişine doğrudan etkisi bulunan araçlar ve destek sistemlerinin, anlaşılması ve 

kullanılması hedef maliyet sisteminin başarıya ulaşmasında önemlidir. Bununla 

birlikte doğru kar oranlarının ve hedef maliyetlerin belirlenebilmesi için maliyet 

tahmin sistemlerinin kullanılması aynı şekilde hedef maliyetleme sisteminin amacına 

ulaşması için önemli yer tutar [2]. 

Daha önceki bölümde hedef maliyetleme sistemiyle gerçekleştirilen ürün geliştirme 

sürecinde maliyetin düşürülmesi aşamasında devreye giren değer mühendisliği ve 

hedef maliyetin belirlenmesi sırasında kullanılan maliyet tahmin sistemlerinin, hedef 

maliyetleme sisteminin işleyişi açısından önemli olduğu araştırma sonuçlarında da 

görülmektedir. 

Organizasyon yapısı bakımından başarı faktörleri incelendiğinde, hedef maliyetleme 

sisteminin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için üst yönetim desteğini alması 

şarttır.  Bu sayede sürecin düzgün ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli, 

tasarım, maliyet hesaplama, servis – destek, pazarlama ve inşaat mühendisliği temsil 

eden görevler arası takımların kurulması kolaylaşır. Bu sistemin anlaşılması ve 

başarıya ulaşması için çalışanların bu konu hakkında eğitilmesi, sistemi başarıya 

götüren başka bir faktördür. Bununla beraber hedef maliyetleme sisteminin işleyiş 

sürecine katılacak tedarikçiler ve servis sağlayıcılarla sıkı ilişkiler kurulması, 
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maliyetlerin düşürülmesi ve ürün geliştirme sürecinin kısalması konusunda olumlu 

etki yaratacaktır [2]. 

Hedef maliyetleme sisteminde üst yönetim desteğinin, organizasyon yapısı içerisinde 

en önemli faktör olduğunun açık olmasıyla birlikte genel olarak sistemin başarılı 

olabilmesi için şirket içi organizasyonda sistem ile örtüşecek düzenlemelerin 

yapılması önemlidir. 

Hedef maliyetleme sistemiyle yürütülecek bir projede, proje tarafları arasında, şirket 

içi birimler arasında, dolaylı yoldan sürece katılan birimler arasında ve görevler arası 

takımlar arasında sürekli bir iletişim ve bilgi alışverişi mevcuttur. Sistemin doğru 

yürütülebilmesi için en üst seviyede bilgi paylaşımının yapılması, departmanlar ve 

birimler arası iletişimin güçlendirilmesi gereklidir [2]. 

Taraflar arasında bilgi paylaşımının kesintisiz şekilde devam etmesi ve departmanlar 

arası iletişimin güçlendirilmesi aynı zamanda karşılıklı güven ilişkisinin gelişmesine 

sebep olur.  

Hedef maliyetleme sisteminin başarıya ulaşabilmesi için gereken faktörlerin en 

başında üst yönetim desteğinin bulunması, bu sistemin benimsenebilmesi için en 

başta sektörün bu sisteme bakışı açısının ne olduğunun kavranması gerektiğinin bir 

göstergesidir. Daha sonra eğitim ve pratik çalışmalar aracılığıyla, hedef maliyetleme 

sisteminin sektöre ve sektör çalışanlarına tanıtılması gelir. Sistemin işleyiş sürecinde 

ise araç ve destek sistemlerinin kullanılması diğer yandan taraflar arasında 

dayanışma içerisinde bilgi paylaşımının sürekli olarak devam etmesi hedef 

maliyetleme sistemiyle tedarik edilecek projelerde başarıya ulaşılmasının anahtarı 

konumundadır. 

Kritik başarı faktörleri içinde yer alan araçlar ve destek sistemlerinden, hangilerinin 

inşaat endüstrisinde, hedef maliyetleme sistemi çerçevesinde daha yararlı ve verimli 

olduğu Çizelge 2.3’te verilmiştir.  Daha önce üretim endüstrisinde hedef maliyetleme 

sistemiyle birlikte kullanılan bu yardımcı sistemlerin en verimlisinin değer 

mühendisliği olduğu görülmektedir [2]. 
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Çizelge 2.3: Hedef maliyet, araç ve bilgi sistemleri [2] 

Ortalama
Standart 
Sapma

Ortalama
Standart 
Sapma

Değer Mühendisliği 4,16 0,93 4,14 0,66

Maliyet Tabloları 3,84 0,93 3,90 0,86

Toplam Kalite Kontrolü 3,62 1,14 3,24 1,20

Dizayn Gözden Geçirme 3,51 1,37 3,78 1,11

Đnşaat için Dizayn 3,11 1,29 3,30 1,32

Araçlar ve Sistemler Đnşaat Endüstrisi Üretim Endüstrisi

 

Üretim ve inşaat endüstrilerinde en önemli destek sistemi olan değer mühendisliği, 

hedef maliyetleme sisteminde istenilen ürün niteliklerini düşürmeden, maliyetin 

düşürülmesini sağlayan bir sistemdir. Ürün fonksiyonun analizi yapıldıktan sonra 

yaratıcı düşünce ile ürüne ait problemler çözülürken, fonksiyon/değer dengelemesi 

yapılarak ürünün maliyeti düşürülmeye çalışır. Đnşaat endüstrisinde de benzer şekilde 

endüstri karakteristikleri ve müşteri istekleri ele alınarak değer mühendisliği 

uygulanır. Maliyet tabloları ise hedef maliyetin belirlenmesini ve parçalara 

ayrılmasını sağlayan yardımcı araçlardır. Bu sayede, hedef maliyeti oluşturan bir 

noktada değişikliğe gidilmesi veya bu noktanın düzeltilmesi mümkün olmaktadır. 

Đnşaat endüstrisinde ise hedef maliyetin ayrıştırılarak, tasarım kararında, sözleşme 

fiyatlarının belirlenmesinde ve bir inşaat planının oluşturulmasında önemli rol 

olmasını sağlayan yardımcı bir araçtır [2]. 

Đncelenen araştırma çerçevesinde, en önemli ölçütün maliyet olduğu inşaat 

sektöründe hedef maliyetleme sisteminin, toplam kalite yönetiminden daha önemli 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bunda maliyet faktörünün, süre ve kalite faktörlerinden bir 

adım önde olmasının önemli etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte hedef 

maliyetleme sisteminin, inşaat endüstrisinde başarıyla uygulanabileceği, performans 

sonuçları neticesinde görülmüştür. Hedef maliyet sisteminin başarıyla 

yürütülebilmesi için gerekli başarı faktörlerinin benimsenmesi ve anlaşılması, bu 

sisteme olan rağbeti ve bu sistemin yaygınlaşmasını arttıracak unsurlardır.   

Buna ek olarak yapılan araştırmalar göstermiştir ki, hedef maliyet felsefesinin 

inşaata sektörüne adapte edilmesi için zaman geçmesi gerekmesine rağmen, sistemin 

inşaat sektöründe uygulanması olumlu sonuçlar vermiştir. Japonya’da bu felsefenin, 

inşaat sektörüne adaptasyon konusunda üretim endüstrisi kadar başarılı olduğu 

anlaşılmış ve çalışmada örneklem kümesini oluşturan firmaların çoğunluğunun en 
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azından bazı projelerde bu yaklaşımı kullandıkları ortaya çıkmıştır. Hedef 

maliyetleme sisteminin, inşaat sektöründe verimli olarak kullanıldığını gösteren 

sonuçlar, inşaat endüstrisinde bu sistemin geliştirilip, tam olarak inşaat sektörüne 

uygun hale getirilmesiyle, sektörde yeni bir proje tedarik yöntemi olarak ortaya 

çıkabileceğini desteklemektedir.  

2.3.2. Diğer Ülkelerde Yapılan Araştırmalar 

Bu bölümde hedef maliyetleme sisteminin Japonya dışındaki ülkelerde, literatürdeki 

yerini saptayabilmek için Amerika, Đngiltere ve Brezilya’da bu maliyet sisteminin 

anlaşılabilmesi için pratiğe yönelik yapılan araştırmalar incelenip, sonuçlara göre bir 

değerlendirme yapılacaktır.  

Đlk araştırma, Nicolini ve diğerleri (2000)’in çalışmalarında aktardığı Đngiltere’de iki 

eğlence ve dinlenme merkezinin hedef maliyetleme sistemi kullanılarak tedarik 

edilmesi işidir. 

Hedef maliyetin tarihsel veri yoluyla belirlendiği projede, hedef maliyet analizi 

yapılarak hedef maliyetleme temelli kontrol süreci hazırlanmıştır. Proje sırasında 

takım düzeni oluşturulmuş ve çalışma takımları, tedarikçilerin de dâhil olduğu 2 ayrı 

kümeye bölünerek, projenin toplam maliyetini parça düzeyinde incelemişlerdir. 

Tasarım safhası bittikten sonra hedef maliyetleme sisteminin uygulandığı projeye 

tedarik zinciri katılımı sağlanmış ve tedarikçilerle anlaşma yolu ve değer 

mühendisliği ile maliyet düşüşü gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak tam 

teşekküllü bir hedef maliyetleme sisteminin, devam etmekte olan ticari anlayış ve 

endüstrinin maliyet sistemleri açısından zayıflığı yüzünden uygulanmasının şu an 

için uygun olmayacağı sonucu ortaya çıkmıştır [7,8]. 

Đkinci araştırma Ballard ve Reiser (2004) ‘in çalışmalarında aktardığı Amerika, 

Minnesota’da bir kolej için hedef maliyetleme sistemi kullanılarak yapılan spor 

kompleksinin inşaatıdır. 

Spor kompleksi inşaatında, piyasa fiyatı analizi yapılmamış ve hedef maliyet kolej 

eski mezunlarının bağışladıkları miktar olarak belirlenmiştir. Proje başında hedef 

maliyet analizi yapılmış ve avan tasarım aşamasının tamamlanmasıyla birlikte hedef 

maliyetleme sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin tanıtılması için 2 günlük 

hedef maliyet atölye çalışması düzenlenmiştir. Atölye çalışmasına, ana yüklenici ve 

diğer birimlerin temsilci ve çalışanları katılmıştır. Atölye çalışması sırasında inşaat, 
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elektrik, mekanik olarak 3-6’lı gruplar şeklinde düzenlenen birimler tasarım sürecini, 

o birimin yapacağı iş için analizle belirlenen hedef maliyetin altında bitirmeye 

çalışmışlardır. Đş sonunda proje benzer bir projeyle karşılaştırılmış ve hedef 

maliyetleme sistemiyle tedarik edilen proje 10 ay erken ve %54 ($/ft² tabanlı) daha 

az maliyetle tamamlanmıştır [8,16]. 

Son araştırma ise Robert ve Granja (2006) tarafından aktarılan Brezilya’da 4 adet 

satış mağazasının tasarım ve yapım evrelerinde hedef maliyetleme sisteminden 

yararlanılarak gerçekleştirilmesi işidir. 

4 adet mağazanın tamamının tasarımında hedef maliyetleme sistemi ve 2 adedinin 

yapım aşamasında kaizen maliyetlemenin kullanıldığı projede mağazaların hedef 

maliyetleri 45 günlük ve 60 günlük inşaat süreleri için tarihsel verilerden 

yararlanılarak belirlenmiştir. Proje süresince mal sahibi, tasarımdan sorumlu 

yüklenici ve inşaat işleri yüklenicisi arasında şeffaf muhasebe uygulanmıştır. 

Yalnızca hedef maliyetleme sisteminin uygulandığı mağazada %9’luk bir maliyet 

düşüşü sağlanırken, kaizen maliyetlemenin de sürece dahil olduğu mağazalarda 

maliyet düşüş oranı %13 olmuştur [8,17]. 

Đncelenen araştırmalarda, hedef maliyetleme sistemi tabanlı bir yaklaşımla projeler 

gerçekleştirilmiş ve ürün geliştirme sürecindeki gibi bir tedarik planı oturtulmaya 

çalışılmıştır. Hedef maliyetleme sistemine, Japonya’ya göre yabancı kalan ülkelerde 

yapılan bu projelerde, sistemin ana amacı olan maliyetin düşürülmesi noktasında 

kısmi başarılar sağlanmıştır. Bu üç çalışmayı birlikte incelemek, hedef maliyet 

sisteminde anlaşılmayan veya sistemin bir parçası olup bu projelerde kullanılmayan 

adımların belirlenmesi açısından önemlidir. 

Üç araştırmanın karakteristik özellikleri ve sonuçları Jacomit ve diğerleri (2007) 

tarafından hazırlanan Çizelge 2.4’te birlikte verilmiştir.  
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Çizelge 2.4: Analiz edilen hedef maliyet uygulamalarının karakteristik karşılaştırması [8] 

Yazarlar Ülke Bina Tipi
Piyasa 
Fiyatı 
Tayini

Hedef 
Maliyet

Hedef 
Maliyet 
Analizi

Takım 
Düzeni

Tedarik 
Zinciri 

Katılımı

Tasarım 
Safhası 
Hedef 

Maliyet

Nicolini ve 
diğerleri 
(2000)

UK
Đki eğlence 
ve dinlenme 

merkezi
Hayır

Tarihsel 
Veri 

Yoluyla
Evet

Evet- 
Kümelere 
ayrılmış 
çalışma 

takımları

Evet- Servis 
Sağlayıcılar

Hayır- Önce 
dizayn 
safhası, 

sonra maliyet

Ballard ve 
Reiser 
(2004)

USA
Bir kolej 
için spor 

sahası
Hayır

Bağışlanan 
Miktar 
Kadar

Evet

Evet-Hedef 
Maliyet 
Atölyesi 
Sırasında

Evet- Servis 
Sağlayıcılar

Evet- 
Şematik 
dizaynın 

tamamlanma
sı ile birlikte

Robert ve 
Granja 
(2006)

BR
4 adet 

marka satış 
ünitesi

Hayır
Tarihsel 

Veri 
Yoluyla

Evet
Hayır-Çok 
az insan 
katıldı

Evet- Servis 
Sağlayıcılar

Hayır

Yazarlar
Cad 
nD 

Maliyet 
Tayini 

Tamamlayı
cı 

Methodlar

Kaizen 
Maliyetlem

e 
Uygulaması

Hedef 
Maliyet 
Amacı

Đnşaat 
Endüstrisi 
Uygulama

sı

Hedef 
Maliyet 
Atölyesi

Hedef 
Maliyet Tipi 

Sözleşme

Maliyet 
Düşüşü

Nicolini ve 
diğerleri 
(2000)

Hayır

Toplam 
Yaşam 
Maliyet 
Metodu

Evet Hayır Hayır Hayır
Belirtilmemi

ş

Tedarikçilerl
e anlaşma ve 
değer müh.

Ballard ve 
Reiser 
(2004)

Evet

Yaşam-
Döngü 
Maliyet 
Metodu

Hayır Evet Evet Evet
Belirtilmemi

ş

Şematik 
dizayn 

sonrası değer 
müh.

Robert ve 
Granja 
(2006)

Hayır - Evet
Evet-%9 
maliyet 
azalımı

Evet Hayır
Evet- 50/50 

paylaşım 
profili ile

Đnşaat 
safhasında 

sürecin 
geliştirilmesi

 

Birlikte incelendiğinde, ikinci ve üçüncü projelerde hedef maliyet uygulanmadan 

önce şematik tasarım hazır durumdadır. Birinci projede ise tasarım sırasında hem 

fonksiyonellik hem de maliyete aynı anda odaklanılmaya çalışılmış, fakat önce 

tasarım tamamlanıp, maliyet kısmına tasarım bittikten sonra geçilmiştir. Aynı şekilde 

ikinci ve üçüncü projelerde maliyet düşürme hedefi belirlenirken, üçüncü projede ise 

ama kontrol sürecinin hedef maliyetleme tabanlı yöntemle geçilmesi olmuştur [8]. 

Bu noktada ikinci ve üçüncü projelerde maliyet düşürme hedeflerinde başarı 

sağlanırken, birinci projede bu hedefin gerçekleştirilememesini, ikinci ve üçüncü 

projelerde net bir maliyet düşürme hedefinin olması ve bu yönde aktif çalışmaların 

yapılmasına bağlayabiliriz.  
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Birinci ve üçüncü projelerde kaizen maliyetleme kullanılmış fakat yalnızca üçüncü 

projede bu yöntem, yapım aşamasında maliyetlerin geri çekilmesini sağlayarak 

başarıya ulaşmıştır. Đkinci projede ise kaizen maliyetleme kullanılmamıştır [8]. 

Buradan hedef maliyetleme sistemi ile kaizen maliyetlemenin ilişkisinin bilindiği 

anlaşılmış fakat kaizen maliyetlemenin çalışma prensipleri ve hedef maliyetleme 

sistemi içerisinde nasıl çalışması gerektiğinin iyice benimsenmesi gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Birinci ve üçüncü projelerde hedef maliyet tarihsel veriler yoluyla belirlenirken, 

ikinci projede ise proje için bağışlanan miktar olarak belirlenmiştir [8]. 

Bu noktada hedef maliyetleme sisteminde önemli olan piyasa analizinin yapılmadığı 

görülmekle birlikte hedef maliyetlerin sağlıklı belirlenmesinin öneminin henüz 

kavranmadığı açıkça görülmektedir. 

Üç projede de tedarikçiler ve servis sağlayıcılar sürece dahil edilmiştir. Fakat 

projeler parça düzeyine kadar indirgenerek, parça düzeyinde maliyet düşürme 

sürecine rastlanmamıştır [8]. 

Buradan da anlaşılacağı üzere hedef maliyetleme sisteminin başarıya ulaşmasında 

önemi büyük olan tamamlayıcı kavramlardan, örgütler arası maliyet yönetim 

yaklaşımının bu projelerde benimsenmemiştir. 

Ayrıca yalnızca son projede taraflar arası şeffaf muhasebe uygulanmış ve %50:%50 

paylaşım profilli bir hedef maliyet tipi sözleşme gerçekleştirilmiştir [8]. 

Japonya dışında yapılan pratiğe dayalı bu araştırmalar incelendiğinde, hedef maliyet 

sisteminin Japonya dışında inşaat endüstrisinde henüz tam anlamıyla 

benimsenemediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmaların ve pratiklerin de 

sınırlı olması bu durumu kanıtlar niteliktedir. 

2.4. Sonuç 

Bu bölümde öncelikle hedef maliyetleme sisteminin Japonya’da 1960-1970’li 

yıllarda ortaya çıktığı ve çıkış noktası olan Japonya’da bile ancak 1980’li yıllarda 

literatüre geçtiği görülmüştür. Ürün kalitesi, dayanıklılığı ve müşteri için önemli 

olan niteliklerinin standardı bozulmadan, ürünün maliyetini düşürmeyi amaçlayan bu 
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sistemin aynı zamanda kar planlaması yapmak için önemli bir araç olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Geleneksel maliyet sistemlerinin günümüzdeki hızlı değişime cevap veremediği, 

müşteri isteklerinin her geçen gün değiştiği bir ekonomik yapıda, bu etkileri en aza 

indirgemek için ortaya çıkan bu maliyetleme sisteminin öncelikle üretim 

endüstrisinde kullanılmaya başlandığı görülmüştür. 

Japonya’da benimsenme durumunun, diğer ülkelere göre oldukça fazla olduğu ortaya 

çıkmış ve üretim endüstrisinde ürün geliştirme sürecinde kullanılan bu sistemin, 

değer mühendisliği, örgütler arası maliyet yönetim sistemi ve kaizen maliyetleme 

gibi yardımcı sistemlerle beraber çalıştığı belirlenmiştir. 

Đnşaat endüstrisi açısından benimsenme durumuna bakıldığında öncelikle 

Japonya’daki üretim endüstrisine paralel bir şekilde sistemin benimsenmeye ve 

kullanılmaya başlandığı görülmüş fakat diğer ülkelerde özellikle inşaat endüstrisi 

açısından belirgin bir ilerlemeye rastlanmamıştır. 

Japonya’da bu sistemin performans sonuçları incelendiğinde sistemin maliyet 

düşürme, organizasyon yapısı geliştirme ve müşteri isteklerini karşılama açısından 

başarılı olduğu görülmüştür. Hedef maliyetleme sisteminin başarıya ulaşması için 

gereken kritik başarı faktörlerinin benimsendiği ve uygulandığı da çıkarılan diğer 

sonuçlar arasındadır. 

Diğer ülkelere bakıldığı zaman, bu konuda yapılan araştırmaların azlığı dikkati 

çekmiş ve performans sonuçları incelendiğinde bu sistemin kullanılmaya çalışıldığı 

projelerde maliyet düşürme açısından kısmi başarılar yakalandığı görülmüştür. 

Bunda en büyük sebep ise Japonya dışındaki ülkelerde hedef maliyetleme sisteminin 

çalışma prensiplerinin ve adımlarının net olarak anlaşılamaması olmuştur. 

Hedef maliyetleme sistemi inşaat endüstrisinde genel olarak amaçlarına ulaşsa da, 

endüstriye tam olarak uyum sağlayabilmesi için yapısının iyice kavranması ve bu 

konu üzerine daha çok pratik ve araştırma yapılması gereklidir. 
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3. ĐNŞAAT SÖZLEŞMELERĐNDE HEDEF MALĐYET UYGULAMALARI 

3.1. Giriş 

Bu bölümde öncelikle hedef maliyet tipi sözleşmelerin ne olduğundan ve literatürde 

geçen tanımlarından bahsedilecektir. Đnşaat projeleri için sözleşme kalıpları 

incelenecek ve hedef maliyet uygulaması kapsamında geliştirilen sözleşme 

formlarına bakılacaktır. Geleneksel sözleşme tiplerine göre daha karmaşık bir yapıya 

sahip olan hedef maliyet tipi sözleşmelerin, iyice anlaşılabilmesi için genel yapısı 

incelenecektir. 

Daha sonra hedef maliyet tipi sözleşmelerin bileşenleri anlatılacak ve bu tür 

sözleşmelerin işleme prensiplerini oluşturan önemli bileşenler, hedef maliyet odaklı 

standart sözleşme formları kapsamında ayrıntılı olarak incelenecektir. Hedef maliyet, 

gerçekleşen maliyet, ücret, ödemeler, kar-zarar paylaşım mekanizması gibi bu tip 

sözleşmelerin olmazsa olmaz parçaları olarak gösterilen bu bileşenlerin oluşturulma, 

geliştirilme esasları anlatılacak ve proje taraflarının bu bileşenler konusunda, 

sözleşme evresinde alması gereken kararlardan bahsedilecektir. 

Son olarak bu bölümde hedef maliyet tipi sözleşmelerin benzer sözleşme tipleriyle, 

parasal riskin taraflardan hangisine doğru kaydığı yönünde ve bu tip sözleşmenin 

kullanıldığı projenin kapsam karşılaştırması yapılacaktır. 

3.2. Hedef Maliyet Tipi Sözleşmeler 

Đnşaat sektöründe, projenin tasarım ve/veya inşaat kısmının, belirlenen maksimum 

bir maliyetle sınırlı kalacak şekilde bitirilme pratiği olarak da adlandırılan hedef 

maliyet uygulamalarının, sektörde sözleşmelerin içerisine dahil edilerek 

kullanılmaya başlanmasıyla hedef maliyet tipi sözleşmeler ortaya çıkmıştır. 

Đnşaat projeleri için geliştirilen sözleşme kalıpları incelendiğinde hedef maliyet 

kapsamında geliştirilen sözleşme formlarının belirgin şekilde az olduğu saptanmıştır. 

AIA, FIDIC, JCT, NEC, IchemE, ICE gibi kurumların sözleşme formları 

incelendiğinde çok azında hedef maliyet kapsamını içeren sözleşme formu 
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görülmüştür. NEC3 Mühendislik ve Đnşaat Sözleşmesi Bölüm C ve D, IChemE Bordo 

Kitap ve ICE’nin Sözleşme Formları Hedef Maliyet Versiyonu bu tip sözleşmeler için 

bilinen hazır sözleşme formlarıdır. 

NEC3 Mühendislik ve Đnşaat Sözleşmesi, hedef maliyet kapsamında iki tip standart 

sözleşme formu yayınlamıştır. Bölüm C: Faaliyet Planlı Hedef Maliyet Sözleşmesi 

ve Bölüm D: Keşifli Hedef Maliyet Sözleşmesi olarak yayınlanan bu standart 

sözleşme formları, ana ve ikinci durum maddelerini, maliyet bileşenlerinin listelerini 

ve gerekli sözleşme bilgilerini içeren bir sözleşme kalıbıdır. Bu sözleşme formları ilk 

olarak Haziran 2005 yılında yayınlanmıştır. 

ICE Sözleşme Formları Hedef Maliyet Versiyonu ise Şubat 2006 yılında yayınlanan, 

sözleşme dokümanlarını, yüklenici sorumluluklarını, genel sorumlulukları, sözleşme 

genel şartnamesini içinde barındıran kapsamlı bir hedef maliyet sözleşme formudur. 

Icheme Uluslararası Bordo Kitap, tesis (fabrika) projelerinin tasarım, inşaat ve 

devreye alınması için yayınlanan bir hedef maliyet standart sözleşme formudur.  Bu 

sözleşme formu genel şartname, özel şartname ve sözleşme şartnamesinde geçen 

bölümler için kılavuzları içeren hedef maliyet kapsamlı bir sözleşme formudur. 

Yayınlanma tarihi 2007 yılı olan bu sözleşme formu aynı zamanda hedef maliyet 

kapsamlı sözleşme formları içerisinde son yayınlanan form olarak göze 

çarpmaktadır. 

Bütün standart sözleşme formları gibi bu standart sözleşme kalıplarının üzerinde 

yapılabilecek düzeltmelerle, bu sözleşmelerde farklı projelerde kullanılabilecek 

ısmarlama sözleşmelere dönüşebilirler. 

Hedef maliyet tipi sözleşmeler için literatürde çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. 

Simon Longley tarafından hedef maliyet tipi sözleşmeler pratikte taraflar arasındaki 

dayanışmayı en üst seviyeye çıkarabilecek sözleşme tipi olarak tanımlanmış ve bu tip 

sözleşmelerde, tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir belgeden çok 

mal sahibi ve yüklenicinin diğer geleneksel sözleşme tiplerinde olduğundan daha sıkı 

bir biçimde birlikte çalışmalarını sağlayan bir çalışma biçimi olarak bahsedilmiştir 

[18]. 

Bir avukatın bakış açısına göre hedef maliyet tipi sözleşmeler, tarafların projeyi 

işbirliği içinde tamamlayarak, proje sonunda oluşabilecek parasal risk veya 

kazanımları paylaşmasını sağlayan bir sözleşme tipidir [19]. 
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Icheme Bordo Kitap ise hedef maliyet tipi sözleşmeleri, tarafların projede ortaya 

çıkan maliyetleri yönetme kabiliyetine göre yüklenicinin, proje için ödediği 

maliyetlerin yükleniciye tazmin edilip, proje sonunda bir maliyet kazanımı veya bir 

ek maliyet oluşmuşsa bunun belirlenen formülle yüklenici ve mal sahibi arasında 

paylaştırıldığı bir çeşit maliyet + kar tipi sözleşme olarak tanımlamaktadır [20]. 

Üretim endüstrisinde kullanılan hedef maliyetleme sisteminin, inşaat sektörü için 

sözleşme haline dökülmesiyle, klasik hedef maliyetleme sisteminin aksine bu tip 

sözleşmelerde maliyeti düşürme çalışmaları tasarım evresi tamamlandıktan sonra 

yapım evresinde de devam eder. Hedef maliyet tipi sözleşmelerde de bir yandan 

müşteri istekleri karşılanırken diğer yandan kalite standardı değiştirilmeden proje 

minimum maliyetle bitirilmeye çalışılır. 

Bu tip sözleşmelerin en önemli noktası ise yüklenicinin teşvik olacak şekilde 

paylaşım mekanizmasının içerisine dâhil olmasıdır. Yüklenici ve mal sahibi projenin 

başlangıcından, teslim sürecine kadar beraber çalışarak, proje niteliklerini 

değiştirmeden maliyeti düşürmeye çalışırlar. Bu sistemde yükleniciyi, maliyeti 

düşürmeye teşvik eden nokta maliyetin düşürülmesiyle oluşabilecek kazanımdan pay 

alınmasını sağlayan paylaşım profilidir [18-20]. 

Đnşaat projelerinde, geleneksel sözleşme tipleri incelendiğinde, kullanılan 

sözleşmenin tarafları keskin çizgilerle ayırdığı görülür. Bir bakıma bu tip sözleşmeler 

tarafların yetki, hak ve sorumluluklarını belirleyen belgelerdir. Hedef maliyet tipi 

sözleşmeler ise tarafların, projenin tamamlanmasına kadar dayanışma içerisinde 

çalışmasını sağlayarak bu şekilde projenin istenilen niteliklerde mümkün olacak en 

az maliyetle bitirilmesini amaçlar. Böylece bu tip sözleşmeler, geleneksel sözleşme 

tiplerinin aksine tarafları keskin çizgilerle ayırmak yerine çıkarları ortak bir noktada 

kesiştiren belgeler olarak görülür. 

Üretim endüstrisinde özellikle Japonya’da yaygın olarak kullanılan hedef 

maliyetleme sistemini, inşaat projeleri için sözleşme kalıpları hazırlayan kurumların 

çok azının hedef maliyetleme kapsamlı sözleşme kalıplarına dönüştürdükleri 

görülmüş ve hedef maliyet kapsamlı sözleşme formlarının yayınlanma tarihlerine 

bakıldığında, hedef maliyet tipi sözleşmelerin, dolayısıyla bu maliyetleme sisteminin 

inşaat sektöründe yeni kabul görmeye başladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Đnşaat sektörü için yeni sayılabilecek bu sözleşme tipinin genel yapısının anlaşılması, 
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bu tip sözleşmelerin sektör tarafından benimsenmesi ve kullanılması açısından 

önemlidir. 

3.3. Hedef Maliyet Tipi Sözleşmelerin Genel Yapısı 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin konsepti aslında oldukça basittir. Klasik modelde, 

mal sahibi ve yüklenici kapsamı belirlenmiş bir projenin işleri için bir hedef 

maliyette anlaşırlar. Bundan sonra yüklenici işleri yürütmeye, projeyi 

gerçekleştirmeye başlar ve bu sırada gerçekleştirmiş olduğu maliyetleri, izin verilen 

ölçüde genel gider ve kar ile birlikte tazmin eder. Đşin tamamlanmasından sonra 

toplam gerçekleştirilen maliyet ile en başta belirlenen hedef maliyet karşılaştırılarak 

ortaya çıkan pozitif fark (maliyetten kazanım) veya negatif fark (ek maliyet) taraflar 

arasında daha önceden belirlenen oranlarla paylaştırılır [18]. 

Bu tip sözleşmeyle gerçekleştirilecek projelerde, maliyetten kazanım veya ek 

maliyetin taraflar arasında paylaştırılması, mal sahibi ve yüklenicinin klasik 

sözleşme modellerinde olduğu gibi karşı karşıya gelme, taraf olma durumunu en aza 

indirir. Hedef maliyet ve gerçekleşen maliyetin karşılaştırılmasıyla ortaya çıkan 

maliyet kazanımı veya ek maliyetin, mal sahibi ve yüklenici arasında paylaştırılması 

aynı zamanda riskin de paylaşılması anlamına gelmektedir. Bu durumda iki taraf 

içinde oluşabilecek maliyet riskinin en aza indirilmesi için mal sahibi ve yüklenicinin 

koordine bir şekilde çalışması gerekir. 

Hedef maliyet sözleşmelerle gerçekleştirilen projelerde mal sahibi tarafından 

yükleniciye ödenen toplam miktar, matematiksel olarak şöyle ifade edilebilir [21]: 

‘Mal sahibi tarafından ödenen toplam miktar = gerçekleşen maliyetler + ücret + 

(hedef maliyet – gerçekleşen maliyetler) *  yüklenicinin paylaşım oranı’ 

Bu hesaplama esasına göre iki taraf içinde, birlikte çalışarak gerçekleşen maliyetleri 

en aza indirgemek adına bir motivasyon oluşur. Mal sahibi açısından önemli olan 

toplam ödenen miktarı en aza indirmek iken, yüklenici açısından bakıldığında ise 

ücret içinde ödenen karı en üst seviyeye çıkarmak olacaktır [21]. 

Đnşaat projelerine bakıldığında çeşitli nedenlerle değişimin kaçınılmaz olduğu 

gözlenebilir. Değişiklik talepleri, tasarım değişimi, değer mühendisliği, gecikmeler 

dolayısıyla işlerin özgün kapsamı çok nadir olarak sabit kalır. Bunun için hedef 

maliyet tipi sözleşmelerin başarısının bağlı olduğu diğer bir nokta ise bu değişimlerin 
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hedef maliyet ve gerçekleşen maliyete doğru ve düzenli bir şekilde yansıtılmasıdır 

[18]. 

Değişimlerin, sözleşmeye dolayısıyla maliyete aktarılıp düzenlemelerin yapılması 

hak talebi veya değişiklik talebi yoluyla olabilir. Avukat Roger Button’a göre hedef 

maliyet tipi sözleşmelerde, hak taleplerinin yönetilmesi zor bir durum haline 

gelebilir. Bunun sebebi ise bu tür sözleşmelerin yapısı gereği karmaşık oluşudur [19].  

Ortaya çıkabilecek en ufak hak talebi durumu, hedef maliyet ve gerçekleşen maliyeti 

etkileyerek, maliyet kapsamında değişikliğe yol açacağından, mal sahibi ve 

yüklenicinin bu tip sözleşmeler altında proje kapsamında dayanışma içinde çalışması 

gibi hak talebi doğması durumunda da birlikte çalışarak orta yolu, durumun iki taraf 

içinde en uygun şekilde çözülmesi yönünde, bulması gerekmektedir. Bu gibi 

durumlarda hak taleplerinin çözülme prosedürlerinin sözleşme içine yerleştirilmesi 

veya standart sözleşme formunda bulunuyorsa, projenin niteliklerine uyacak şekilde 

güncellenmesi veya düzeltilmesi önemlidir.  

Hak talepleri ve değişiklik talepleri sırasında ortaya çıkan 

anlaşmazlıkların/ihtilafların çözümü ise hedef maliyet tipi sözleşmelerin içerisinde 

ayrı bir gündem maddesi oluşturur. Hedef maliyet tipi sözleşme kalıpları 

incelendiğinde, anlaşmazlıkların/ihtilafların ilk başta oluşmaması için mal sahibi ve 

yüklenicinin sözleşme aşamasında her ayrıntıyı düşünecek şekilde hareket etmesi 

gerekir. Fakat inşaat sektörünün karmaşık yapısı ve geleneksel sözleşmelerden farklı 

bir sözleşme ruhuna sahip hedef maliyet tipi sözleşmeler yüzünden ihtilaflar ortaya 

çıktığında, alternatif ihtilaf çözüm yöntemlerine başvurulur ve tahkim yoluyla 

ihtilafların çözülmesi yoluna gidilir. 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin kullanılmasının sebeplerinden bazıları şöyledir [18]: 

• Yükleniciyi, işlerin daha iyi ve ucuz yapılabilmesinin yollarını bulabilmesi 

için teşvik etmek. 

• Yüklenicinin inşaat ve yapım teknikleri konusundaki uzmanlığını bir avantaj 

olarak alabilmek. 

• Risk paylaşımı ve yönetim adına, menfaatlerin örtüştüğü ortakları 

bulabilmek. 

• Gerçekleştirilen projelerdeki performansları karşılaştırmak [18]. 
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Geleneksel sözleşme tiplerinden çalışma mekanizmasıyla, sözleşme taraflarına 

yüklediği pozisyonla ve bileşenleriyle ayrılan hedef maliyet tipi sözleşmelerin 

karmaşık yapısının anlaşılması, kolayca benimsenmesi için bir sözleşmeden çok bir 

maliyet yönetim sistemi olan bu sözleşme tipinin işleyiş mekanizmasını oluşturan 

bileşenlerin incelenerek iyice anlaşılması gerekir. 

3.4. Hedef Maliyet Tipi Sözleşmelerin Bileşenleri 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerde, oluşturulacak sözleşme formuyla birlikte hedef 

maliyet sisteminin işleyişinin anlaşılması ve benimsenmesi çok önemlidir. 

Mekanizmayı oluşturan hedef maliyet, ücret, gerçekleşen maliyet, kar-zarar paylaşım 

oranları ve ödemeler gibi kavramların, sözleşme hayata geçirilmeden önce 

kapsamlarının belirlenmesi ve taraflar tarafından net olarak anlaşılması ve 

benimsenmesi, sözleşmenin doğru ve verimli bir şekilde yönetilmesi için hayati 

önem taşır. Sözleşmenin hayata geçirilmesinden önce mekanizmayı oluşturan bu 

bileşenler hakkında bazı kritik kararların verilmesi gerekir. Kararlar verilirken, bu 

sözleşme tipiyle tedarik edilen projelerde, mal sahibi ve yüklenicinin dayanışma 

içinde çalıştığı gibi tarafların aynı şekilde dayanışma içinde ve beraber çalışması, 

projenin ilerleyen safhalarında bileşenler konusunda anlaşmazlıkların çıkmasının 

önüne geçer.  

Đncelenen literatür çerçevesinde hedef maliyet tipi sözleşmelerde önce çıkan ve 

sözleşmenin yürütülmesini sağlayan bileşenler; hedef maliyet, gerçekleşen maliyet, 

ücret, ödemeler ve kar-zarar paylaşım mekanizması olarak belirlenmiştir [19-21]. 

3.4.1. Hedef Maliyet 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin mekanizmasının ana bileşeni olan hedef maliyet, 

sözleşmenin konu olduğu projenin, istenilen kalitede ve zamanda bitirilebilmesi için 

yapılacak işlerin olabilecek minimum maliyetlerinin toplamıdır. Daha çok 

tesis/fabrika inşaatları için hazırlanmış hedef maliyet standart sözleşme formu 

IChemE Uluslararası Bordo Kitap’ta sözleşme genel şartname bölümü 18.4 nolu 

maddede hedef maliyetin, sözleşme altında yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi 

gereken işler için gerekli malzeme, geçici işler, yüklenici ekipman ve personel 

maliyetlerini kapsadığı belirtilmiştir [20]. Hedef maliyetin belirlenmesi, bu tip 

sözleşmelerde ortaya çıkan ilk ve en büyük problemlerden biridir.  
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Her ne kadar hedef maliyet tipi sözleşmelerde mal sahibi ve yüklenici birer taraf 

olarak değilde birer ortak gibi çalışsa da, ortak bir risk paylaşım mekanizması 

mevcuttur ve riskin hangi tarafa doğru kayacağını belirleyen en önemli unsurlardan 

biri hedef maliyettir. Çünkü yüklenici hedef maliyet değerini olabilecek en yüksek 

değerde tutarak paylaşım mekanizmasında avantajlı konuma geçmek isteyecek, hedef 

maliyetin belirlenmesi sırasında kıymetinin altında değerlenen veya maliyeti hesaba 

katılmayan işler için bir sigorta oluşturmaya çalışacaktır. Mal sahibi ise gösterilen iyi 

performans karşılığında, verilen ücretin haricinde, mantıklı bir paylaşım miktarını 

ödemekten çekinmeyecektir fakat geleneksel bir sözleşme tipinde ödeyeceğinden 

fazla bir toplam ödeme yapmak istemeyecektir [18]. 

Hedef maliyet, projeyi oluşturan her elemanın ve projenin gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli işlerin tam listesinin oluşturulmasıyla, geliştirilmeye başlanır. Bu safhadaki 

en önemli nokta ise gerçekçi maliyet tahminleri yapılmasıdır. Doğru maliyet tahmini 

yapılması için hedef maliyetin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekir. 

Gerçekçi hedef maliyet belirlenmesi için kullanılabilecek yöntemlerden birisi 

rekabetçi bir ihale aşamasıyla hedef maliyetin belirlenmesi miktarıdır [18]. Bu 

noktada bu yöntemin sakıncası ise ihale aşamasında katılımcı firmaların, ihaleyi 

kazanmak adına fiyatı kırarak gerçekçi hedef maliyet değerinden uzaklaşabilme 

şansıdır. 

Tekrarlanan veya aynı tip projeler için tarihsel veri kullanılarak da bir hedef maliyet 

belirlenebilir [19]. Bu yöntemin sakıncası ise kapsamın tarihsel verinin alındığı 

projeye uymaması durumunda, projenin ilerleyen safhalarında anlaşmazlıkların çok 

sık ortaya çıkabilme şansıdır. 

Bu bağlamda proje kapsamı açısından değerlendirildiğinde gerçekçi maliyet 

tahminleri yapılabilmesi için tahmin yapılacak projenin kapsamının belli olması, mal 

sahibinin isteklerinin tanımlanmış olması gerekir [18-20]. 

Her ne kadar kapsamı belirlenmiş bir proje olsa da, işlerin yürütülmesi sırasında, ilk 

hedef maliyet belirlendikten sonraki bir noktada hedef maliyet ile ilgili bir 

düzenleme veya yenilenme gerekebilir. Bu durumda taraflar (mal sahibi ve 

yüklenici) anlaşarak hedef maliyet konusunda gerekli düzenlemeleri yapabilirler. 

Sözleşme formunda hangi durumlarda hedef maliyet düzenlemesinin yapılacağının 

belirtilmesi, anlaşmazlık çıkmasını engellemesi açısından hayati önem taşır.  
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Hedef maliyetin düzenlenmesi noktasında,  yapısı daha detaylı ve açık oluşturulmuş 

ilk hedef maliyet, bu düzenlemenin hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlar 

[20]. 

IchemE Uluslararası Bordo Kitap’ta standart sözleşme genel şartname bölümünde 

hedef maliyetin yeniden düzenlenmesi gereken durumlar şöyle belirtilmiştir [20]: 

• Madde 4.4: Mal sahibinin sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, yüklenici 

ihlalden kaynaklı bir ek maliyet ödemek durumunda kalırsa, bu ek maliyet, 

hedef maliyete dâhil edilerek, hedef maliyet yeniden düzenlenir. 

• Madde 6.1: Mal sahibi tarafından yükleniciye aktarılan bir bilginin doğruyu 

yansıtmaması yüzünden yüklenici ek maliyet gerçekleştirmek zorunda 

kalırsa, bu ek maliyet, hedefe maliyete dâhil edilecek şekilde hedef maliyet 

düzenlenir. 

• Madde 6.2: Đşlerin yürütülmesi sırasında yüklenici, sahada anlaşma öncesinde 

belirlenememiş veya öngörülmemiş bir fiziksel zorluk ile karşılaşırsa bunu 

proje yöneticisine bildirir ve bu zorluktan dolayı oluşan ek maliyet, hedef 

maliyete dâhil edilerek, hedef maliyet yeniden düzenlenir. 

• Madde 7.4: Yüklenicinin hedef maliyet ile ilgili yaptığı tekliften sonra 

yürürlüğe giren bir kanun olursa ve bu kanun yüzünden bir ek maliyet 

oluşuyorsa, proje yöneticisi bir değişiklik talebi oluşturur ve hedef maliyet, 

bu ek maliyeti kapsayacak şekilde yeniden düzenlenir. 

• Madde 10.6: Proje yöneticisi tarafından atanmış bir altyüklenicinin, işlerin 

yürütülmesi sırasında yaptığı hata veya hatalar bir ek maliyete sebep olursa, 

yüklenici hemen proje yöneticisini bu durumdan haberdar eder ve hedef 

maliyet, bu ek maliyeti kapsayacak şekilde düzenlenir. 

• Madde 11.2: Đşlerin yürütülmesi sırasında, proje yöneticisi yapılacak bir iş 

için yükleniciyi yönlendirebilir. Yüklenicinin yönlendirme konusunda proje 

yöneticisiyle aynı fikirde olmadığı durumlarda, proje yöneticisi, yükleniciden 

bu durum için bir savunma ister. Bu savunma için gerçekleştirilebilecek ek 

maliyet, hedef maliyete dâhil edilecek şekilde hedef maliyet yeniden 

düzenlenir. 
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• Madde 16.8: Proje yöneticisinin talebiyle yüklenici bir değişiklik talebi 

hazırlarken veya hazırlanmış bir değişiklik talebine yanıt verirken bir ek 

maliyet oluşursa, hedef maliyet, bu maliyeti kapsayacak şekilde yeniden 

düzenlenir. 

• Madde 21.13: Mal sahibinin aktardığı bilgiler ile oluşturulan bir döküman 

hatalı veya eksik ise bu dökümanın düzeltilmesi sırasında oluşabilecek ek 

maliyet, hedef maliyete dâhil edilecek şekilde hedef maliyet yeniden 

düzenlenir. 

• Madde 26.7:  Đşlerin gerçekleştirilmesi sırasında sahada çevre kirliliği veya 

sızıntı oluşursa ve bu durum mal sahibinin yönlendirmesi/kararları yüzünden 

oluşmuşsa, bu kirliliğin temizlenmesi ve etkilerinin geçmesi için yapılacak 

çalışmadan doğabilecek ek maliyet, hedef maliyete dahil edilecek şekilde 

hedef maliyet düzenlenir. 

• Madde 33.10: Projenin teslimi, mal sahibinin hatası, vurdumduymazlığı veya 

herhangi bir mal sahibi kaynaklı nedenden dolayı gecikmeye uğrarsa ve bu 

gecikme yüzünden ek bir maliyet oluşursa, bu ek maliyet, hedef maliyete 

dahil edilecek şekilde hedef maliyet yeniden düzenlenir. 

• Madde 35.15: Yüklenicinin, geçilemeyen performans testlerinin başarısızlık 

sebeplerini görebilmek amacıyla sahaya girişi ertelenirse ve bu erteleme ek 

maliyete sebep olursa, hedef maliyet bu oluşan ek maliyeti kapsayacak 

şekilde düzenlenir. 

• Madde 39.8: Đşlerin yürütülmesi sırasında, gerçekleşen maliyetlerin mal 

sahibi tarafından yükleniciye ödenmemesi durumunda, yüklenici ödemeler 

yapılana kadar işe ara verebilir. Bu verilen ara bir ek maliyet oluşturursa, bu 

oluşan ek maliyet, hedef maliyete dahil edilecek şekilde hedef maliyet 

düzenlenir. 

• Madde 40.2: Proje yöneticisi işi durdurma kararı vermişse ve bu kararın 

verilme sebebi yüklenici hatası değil ise, işin durdurulmasından dolayı 

oluşabilecek ek maliyet, hedef maliyete dâhil edilecek şekilde hedef maliyet 

düzenlenir. 
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• Madde 45.7: Bir anlaşmazlığın, tahkime intikal etmesi durumunda proje 

yöneticisinin kararı iptal edilirse ve bu iptal edilen karar zamanında 

yüklenicinin ek maliyet gerçekleştirmesine sebep olmuşsa, bu ek maliyet, 

hedef maliyete dâhil edilecek şekilde hedef maliyet düzenlenir. 

Yukarıdaki maddelerden her biri belirlenme ve üzerinde anlaşılma safhalarında 

anlaşmazlığa veya hak talebi oluşma durumuna dönüşebilir. Bu gibi durumlara 

maruz kalınmaması için oluşacak bu durumların mal sahibi ve yüklenici arasında 

hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulması gereklidir. Bunun için hedef maliyet tipi 

sözleşmeyle tedarik edilecek bir projenin sözleşme genel şartnamesinde bu 

durumlara referans verilmesi gereklidir. 

Hedef maliyetin düzenleneceği durumları yukarıdaki maddelerle sınırlamamak 

gerekir. Taraflar arasında hazırlanacak sözleşme formu içine tarafların mutabık 

kaldığı başka maddeler eklenebilir.  

Diğer hedef maliyet kapsamlı sözleşme kalıplarına bakıldığında, genel şartname 

bölümünde hedef maliyetin düzenlenmesi ile ilgili benzer maddelerin olduğu 

görülmüş fakat IchemE Uluslararası Bordo Kitap’ın bu kapsamda yayınlanan en 

güncel sözleşme formu olmasından dolayı, bu kitapta yayınlanan maddeler tercih 

edilmiştir. 

Đlk hedef maliyetin ne zaman belirlendiği de önemlidir. Çok erken belirlenen bir 

hedef maliyetin, projenin tümünü yansıtmayabilir. Çok geç belirlenen hedef 

maliyetin ise kazanım paylaşım şansını düşüreceğinden ve böylelikle maliyet 

indirimi yapılması için oluşturulacak teşvik durumunu baltalayabilir. Bütün bu 

sebeplerden ötürü ilk hedef maliyetin, proje kapsamı yeterli düzeyde belli olmadan 

ve sahada işlerin başlamasından sonra belirlenmemelidir [20]. 

Bazı durumlarda ilk hedef maliyet uzunca bir süre belirlenemeyebilir. Böyle bir 

durumda taraflar maliyet + kar tabanlı bir sözleşme şeklinde projeye devam 

edebilirler veya sözleşmeyi tamamen fesih edebilirler. 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerde, projenin tam olarak istenilen şekilde 

gerçekleştirilmesi için gereken işlerin maliyetlerinden bazıları, anlaşmaya göre, 

hedef maliyet içerisine dâhil edilmeyebilir. Diğer bir deyişle bazı maliyetler, hedef 

maliyet mekanizması için dâhil edilmez. O zaman bu maliyetlerin başka bir 

mekanizma ile ödenmesi gerekir. 
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Mal sahipleri bazen hedef maliyet tipi sözleşme ile tedarik edilecek projelerde 

tasarım maliyetlerini hedef maliyet mekanizmasının içine dahil etmek istemezler. 

Tasarım maliyetleri bu gibi durumlarda götürü bedel (sabit ücret) olarak ödenebilir. 

Tasarım maliyetlerinin bu şekilde ödenmesinin sebepleri arasında tasarım safhasının 

ucunun açık olması ve proje tasarım safhasında, proje kapsamının henüz 

netleşmeyecek olması gösterilebilir. Öte yandan tasarım safhası ücretlerinin götürü 

bedel ile ödenmesi, bu safhanın kısır bir şekilde yaratıcılıktan uzak olarak 

tamamlanmasına yol açabilir [20].  

Bu yüzden hedef maliyet tipi sözleşmeyle tedarik edilecek bir projede, tasarım 

maliyetlerinin ne şekilde ödeneceğinin tasarımın başlamadan önce taraflar arasında 

kararlaştırılması gereklidir. 

Özellikle tasarla-yap tipi tedarik tabanlı projelerde, hedef maliyet tipi sözleşme 

kullanılmak istenirse, bu tip tedarik yönteminde işin tasarım ve inşaat safhası 

birbirinin içine geçeceğinden, projenin tasarım safhası maliyetleri götürü bedel bir 

yaklaşımla ödenebilir [18]. 

Hedef maliyetin detaylı çalışmalar sonucunda gerçekçi bir şekilde belirlenmesinin 

diğer önemi ise genel gider ve kar kalemleri kapsayan ücretin, genellikle hedef 

maliyetin belli bir oranı olarak kararlaştırılmasıdır. Bu yüzden özellikle mal 

sahibinin, hedef maliyet belirlenmeden önce proje kapsamı çerçevesinde detaylı bir 

analiz yapması gereklidir.  

3.4.2. Gerçekleşen Maliyet 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin mekanizmasının, hedef maliyetten sonraki en 

önemli parçası olan gerçekleşen maliyet, işlerin yürütülmesi sırasında, projenin 

tamamlanması için gereken ve gerçekleştirilen bütün maliyetleri kapsayan bir 

maliyet kavramıdır.  

Đncelenen literatür kapsamında, gerçekleşen maliyetin ne olduğundan çok, neleri 

kapsadığı, nasıl kayıt edileceği, nasıl yönetileceği ve nasıl tazmin edileceğinin 

taraflar tarafından anlaşılmasının, bu tip sözleşmelerin başarıya ulaşması açısından 

kritik öneme sahiptir [18]. 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin, geleneksel sözleşme tiplerinden daha farklı bir 

sözleşme ruhuna sahip olmasından ötürü, hedef maliyet tipi sözleşmelerde proje 
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esnasında gerçekleştirilen maliyetlerin taraflar açısından önemi biraz daha farklıdır. 

Mal sahibinin gerçekleşen maliyetin ne olduğunu, neleri kapsadığını ve daha 

önemlisi neleri kapsamadığını, hangi maliyetlerin gerçekleşen maliyeti değil de genel 

gideri oluşturacağını, hangi maliyetlerin reddedileceğini iyice belirlemesi ve 

anlaması gereklidir. Yüklenicinin ise mal sahibinin belirlediği bu parametreleri iyice 

anlaması böylece her bir maliyetin nasıl geri kazanılacağı konusunda açık olması 

gerekir. Buna ek olarak yüklenicinin, proje sırasında gerçekleştirdiği her maliyeti 

yakalaması, kayıt altına alması, paylaşması, belgelemesi ve mal sahibine kanıtlaması 

gereklidir. Bu sistemin, işler sahaya taşınmadan ve maliyet gerçekleştirilmesi 

başlanmadan oturtulması önemlidir, zira hedef maliyet tipi sözleşme ile 

gerçekleştirilen projelerde maliyetlerin sonradan belirlenmesi gibi bir durumun 

benimsenmesi kesinlikle uygun değildir [18]. 

Gerçekleşen maliyeti oluşturan maliyet kalemlerinin proje tedarik edilmeden önce 

saptanması zordur. Fakat literatürde gerçekleşen maliyet için önemli olan bazı 

anahtar maliyet kalemlerinin üzerinde durulmuştur. Bunlar; 

1) Đşçilik maliyetleri 

2) Personel maliyetleri 

3) Malzeme maliyetleri 

4) Đşletme, geçici depolama ve hizmet maliyetleri 

5) Ekstra maliyetler 

6) Alt-yüklenicilik maliyetleridir [18,20,22]. 

Yukarıda belirlenen her bir maliyet kaleminin, gerçekleşen maliyete nasıl 

yansıtılacağı, hangi bölümünün yansıtılacağı ve ne şekilde kayıt altına alınacağı çok 

önemlidir. 

Belirlenen maliyet kalemlerinin içeriğinin ICE Hedef Maliyet Versiyon standart 

sözleşme formu ile hazırlanan bir sözleşmede daha kapsamlı anlatılmasından dolayı, 

maliyet kalemleri anlatılırken bu sözleşme formundan yararlanılarak maliyetlerin 

kapsam sınırları çizilmiştir. 
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3.4.2.1. Đşçilik Maliyetleri 

Projenin yürütülmesi sırasında sahadaki işlerle alakalı direk ve doğru yapılan işçilik 

ödemelerinin oluşturduğu maliyettir. Đşçilik maliyetlerinin, mal sahibi tarafından 

nasıl kayıt altına alınacağının ve hangi işçilik maliyetlerinin genel-gider olarak değil 

de gerçekleşen maliyet olarak kayıt edileceğinin, taraflar arasında anlaşılarak 

belirlenmesi, anlaşmazlık çıkmaması açısından önemlidir [18]. 

ICE Hedef Maliyet Versiyon ile hazırlanan bir sözleşmede, sözleşme şartnamesi ek 

bölüm 4’te işçilik maliyetlerini ve bu maliyetlere nelerin dâhil olduğunu şöyle 

tanımlanır [22]: 

Đşçi tanımı şunları kapsar: 

a) Đşin yapıldığı yerde ve sırada inşaat endüstrisi kurallarına, kararlarına ve 

anlaşmalarına bağlı çalışanlar. 

b) Yukarıdaki kapsam içine dâhil olmayan diğer çalışanlar. 

Yukarıdaki işçi tanımı için geçerli olan işçilik maliyetleri ise şunlardır: 

a) Đşçinin, yetenek, sorumluluk, rahatsızlık, zahmet ve risk anlamında bütün 

kazancı ve ödemeleri 

b) Đşçinin mesai ödemeleri 

c) Đşçinin kamusal tatil ödemeleri 

d) Đşçinin yıllık tatil primleri, emeklilik primleri, ölüm ve kaza sigorta ödemeleri 

e) Đşçinin yolculuk ücreti ve günlük yol yardım maliyetleri 

f) Hastalık veya sakatlık ile ilgili yapılan ödemeler 

g) Var ise anlaşmalardan doğan diğer maliyetler 

h) Var ise ikramiye ödemeleri 

i) Đşçi tazminatları 

Yukarıda bir hedef maliyet tipi sözleşmesinden alınan maddeler, işçilik 

maliyetlerinin neler olduğu konusunda fikir vermesi açısından önemlidir. 

Maliyetlerden hangilerinin gerçekleşen maliyet kapsamı içine alınacağı taraflar 

arasında anlaşılarak değiştirilebilir. Bu noktada önemli olan bu bölümde belirtilen ve 

gerçekleşen maliyete dahil edilecek her maliyetin sözleşmede belirtilmesidir. 
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Sözleşme aşaması geçildikten sonra ise bu maliyetlerin düzgün bir şekilde kayıt 

altına alınması en büyük önem derecesine sahip olur. 

3.4.2.2. Personel Maliyetleri 

Yönetim ve teknik personel maliyetlerini oluşturan bu maliyet grubu, bazen genel 

gider kaleminin dolayısıyla ücretin içinde yer alır. Bu gibi durumlarda bu maliyetler 

gerçekleşen maliyet içine dahil edilmezler. Personel maliyetlerinin, gerçekleşen 

maliyet içine mi dahil edileceğinin yoksa genel-gider kalemi altında mı 

hesaplanacağının kararını mal sahibi ve yüklenici, sözleşme aşamasında birlikte 

kararlaştırmalıdır. Bu maliyetlerin hangi maliyet grubuna dahil edileceği sözleşmede 

düzgün ve açık bir şekilde belirtilmezse projenin gerçekleşme safhasında bu 

maliyetlerle ilgili anlaşmazlıklar doğması mümkündür. 

ICE Hedef Maliyet Versiyon ile hazırlanan bir sözleşmede, sözleşme şartnamesi ek 

bölüm 4’te personel maliyetlerini ve bu maliyetlere nelerin dahil olduğunu aşağıdaki 

gibi tanımlamıştır [22]: 

Yönetim/teknik personel tanımı şunları kapsar: 

a) Sözleşme ekinde sunulan, mal sahibi veya yüklenici tarafından belirlenmiş 

personel. 

b) Sözleşme ekinde listelenmemiş fakat daha sonra unvan ve çalışma bilgisi 

yetkili mercilere aktarılmış personel. 

Đş tamamlama sertifikası verilene kadar projede görev alan ve iş tamamlanma 

sertifikası verildikten sonra mal sahibinin, proje yöneticisi tarafından 

görevlendirilmiş teknik personel maliyetleri hesaplanır. 

Yukarıda belirtilen personel tanımı için geçerli olan personel maliyetleri şunlardır: 

a) Aylık maaşlar, var ise ikramiyeler ve diğer kazançlar 

b) Personel harcırahları ve benzeri ödemeler 

c) Yol-ulaşım ücretleri 

d) Personel sigorta ücretleri 

e) Ulusal sigorta, prim ve vergi ücretleri 
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3.4.2.3. Malzeme Maliyetleri 

Proje gerçekleşme safhasında, işlerin projeye uygun kalitede ve istenilen nitelikte 

yapılabilmesi için gerekli bütün malzemelerin maliyetlerini kapsayan maliyetler 

toplamıdır.  Mal sahibi malzemelerin, yüklenici tarafından temin, kalite, atık, defolu 

malzeme, çalınan/kaybolan malzeme, depolama konularında nasıl yönetileceğini 

belirlemelidir [18].  

Malzeme maliyet kıstasları konusunda sözleşmede referanslar verilmeli ve malzeme 

maliyetlerinin kayıt altına alınmasının esasları sözleşmede belirtilmelidir. 

ICE Hedef Maliyet Versiyon ile hazırlanan bir sözleşmede, sözleşme şartnamesi ek 

bölüm 4’te malzeme maliyetleri şu şekilde tanımlanmıştır [22]: 

a) Stokçulardan veya imalatçılardan, yüklenici tarafından tedarik edilen 

malzemelerin şantiyeye nakliyesi dâhil fatura ile belirtilen maliyetleri. 

b) Yüklenici stoklarından alınan veya yüklenici imalatı olan malzemelerin 

tedarik edilmesi durumunda, alınan malzemelerin işlere katıldığı günkü 

nakliye dahil piyasa maliyetleri. 

c) A ve b nolu tanımlara girmeyen aşağıdaki maliyetler: 

• Kullanılamaz kasa, sandık gibi malzeme tedarikindeki yardımcı 

taşıyıcı aparatların maliyetleri 

• Kullanılabilir kasa, sandıkların kullanım bedeli düşüldükten sonra 

varsa geriye kalan maliyetler 

• Makul miktardaki zayiat 

• Malzemelerin test veya hizmete alınma maliyetleri 

3.4.2.4. Đşletme, Geçici Depolama ve Hizmet Maliyetleri 

Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan tesis, geçici depolama ve hizmetlerin 

maliyetlerini oluşturan bu maliyet kaleminin yüklenici tarafından tedarik, tamir, kalış 

süresi, yakıt, sertifika, kiralama gibi kavramlar çerçevesinde nasıl yönetileceğinin 

mal sahibi tarafından belirlenmesi ve sözleşe formu içerisine dahil edilmesi 

gereklidir [18].  
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ICE Hedef Maliyet Versiyon ile hazırlanan bir sözleşmede, sözleşme şartnamesi ek 

bölüm 4’te işletme, geçici depolama ve hizmet tanımları ve bunları kapsayan 

maliyetler aşağıdaki şekilde tanımlanıştır [22]: 

Đşletme ve Geçici Depolama şunları kapsar: 

a) Mekanik tesis ve makine gücü ile çalışan aletler 

b) Đnşaat iskeleleri 

c) Mekanik olmayan tesisler ve el aletleri, bunların tamir ve bakımı 

d) Çöp toplanması ve uzaklaştırılması dahil taşıma, tesislerin taşınması 

e) Tente ve çöp torbaları 

f) Geçici yollar, körfezler, kaplama, destek aletleri, panolar, geçici çitler, geçici 

bariyerler, geçici bölmeler 

g) Yakıt ve sarf malzemeler 

h) Geçici yapılar 

Hizmet şunları kapsar: 

a) Geçici sıhhi tesisat ve depolama 

b) Geçici elektrik ve gaz altyapıları 

c) Đşlerin korunması  

d) Sağlık ve güvenlik 

e) Tesisin inşası ve bakımı 

f) Kantin servisleri 

g) Temizlik servisleri 

h) Đlerleme fotoğrafları 

Yukarıdaki işletme, geçici depolama ve hizmet tanımları için geçerli olan maliyetler 

şunlardır: 

a) Tesislerin net kiralama veya tedarik maliyetleri 

b) Geçici yapıların net maliyetleri 

c) Hizmet/servislerin net maliyetleri 
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3.4.2.5. Ekstra Maliyetler 

ICE Hedef Maliyet Versiyon ile hazırlanan bir sözleşmede, sözleşme şartnamesi ek 

bölüm 4’te ekstra maliyetler şu şekilde tanımlanıştır [22]: 

a) Đşin yapılması ile ilgili yasal maliyetler 

b) Sahada kullanılan elektrik, su ve gaz maliyetleri 

c) Mal sahibi ve danışmanlarının sahada bulunan geçici yapılarının maliyetleri 

d) Reklam gelirleri düşüldükten sonra reklam ve ilan panosu maliyetleri 

e) Telif ücretleri 

f) Personelin çalışması için gerekli tüm araç-gereçlerin maliyetleri (mobilya, 

ofis araç-gereçleri, telefon, bilgisayar vb.) 

g) Şantiyeden yapılan posta ve dağıtım maliyetleri 

h) Şantiye haberleşme ücretleri 

i) Baskı maliyetleri 

j) Saha dışında çalışma ve personelin seyahat maliyetleri 

k) Ekstra güvenlik maliyetleri 

Yukarıda bahsedilen maddeler ekstra maliyetlerin neler olabileceği konusunda fikir 

vermekle beraber, taraflar arasında gerçekleştirilecek bir hedef maliyet tipi 

sözleşmede bu tanım içerisine başka maddeler dahil edilebilir veya bu tanımdan bazı 

maddeler çıkarılabilir. 

3.4.2.6. Alt-Yüklenicilik Maliyetleri 

Hedef maliyet tipi sözleşmeyle tedarik edilen bir projede, alt-yüklenicilere 

devredilecek işlerin geleneksel sözleşmelerle tedarik edilen projelerde olduğu gibi 

belirlenmesinin yanı sıra, altyüklenicilerle yapılacak sözleşme tipleri de önemlidir. 

Hangi işlerin alt-yüklenicilere devredileceği yüklenici ile mal sahibi tarafından 

belirlenmeli ve altyüklenicilerle yapılacak sözleşme tipleri kararlaştırılmalıdır [18]. 

Bundan sonra belirlenen ve kayıt altına alınan alt yüklenicilere devredilmiş işlerin 

maliyetleri, gerçekleşen maliyete dahil edilir [22]. 
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3.4.2.7. Gerçekleşen Maliyetin Kayıt Altına Alınması ve Özel Durumlar 

Gerçekleşen maliyeti oluşturan maliyetlerin kapsamları belirlendikten sonraki en 

önemli adım ise bu maliyetlerin kayıt edilip, belgelendirilip ve kanıtlanmasıdır.  

Kapsam içinde olsun veya olmasın bir maliyetin, gerçekleşen maliyete dahil 

edilebilmesi için bu maliyetin gerçekleştiğinin kanıtının olması şarttır [18]. 

Net maliyet olarak ücretlendirilen kalemler, tüm alt yüklenicilere devredilen 

imalatlar ve tedarik edilen malzemeler, fatura yolu ile kayıt altına alınabilirler. Bu 

yüzden bu maliyetler kayıt ve belgeleme konusunda problem yaratmazlar. Asıl 

önemli ve zor olan yüklenicinin kendi organizasyonu içerisinde oluşan maliyetlerdir. 

Bunların kayıt edilmesinin, belgelendirilmesinin iki yolu vardır. Basit olanı bu 

maliyetlerin bir birim maliyet temeline dayandırılarak kayıt altına alınmasıdır. Bu 

yöntemde,  yüklenici birim fiyatların içine genel-gider ve kar kalemlerini 

ekleyebileceğinden, bu tür kayıtların çok iyi takip edilmesi gerekir [20]. 

Diğer bir yöntem ise yüklenicinin gerçekleştirilen proje için geçerli bütün muhasebe 

kayıtlarını mal sahibine açmasıdır. Böylece tamamen yüklenici tarafından 

gerçekleştirilen maliyet tazmin edilebilecek ve bütün hesaplar ve kayıtlar şeffaf 

olacaktır. Ayrıca ne gerçekleştiriliyorsa, o ödeneceğinden maliyetlerin kaydı 

enflasyon, eskalâsyon ve ücret zamlarından etkilenmeyecektir. Böylece olası 

karışıklıkların önüne geçilmiş olacaktır [20]. 

Gerçekleşen maliyetin kayıt altına alınması, yüklenici tarafından mal sahibine 

kanıtlanması, hedef maliyet tipi sözleşmelerin düzgün biç şekilde kullanılabilmesi 

için önemli bir noktadır. Maliyet + kar ve garantili maksimum fiyat sözleşmelerinde 

olduğu gibi bu tip sözleşmelerde de şeffaf muhasebe kullanılması sözleşmenin 

yürütülmesini kolaylaştırır. Şeffaf muhasebe için mal sahibi ve yüklenici tarafından 

ortak bir departman kurulması bile düşünülebilir. Böylece projede gerçekleşen 

maliyetler, günü gününe ve eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınabilir. 

Öte yandan projenin gerçekleştirilmesi sırasında, bazı öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkabilir veya yapılan bir iş tekrarlanabilir. Yapılan hatalardan dolayı ek 

maliyetler oluşabilir. Bu gibi durumlarda oluşan maliyetlerin gerçekleşen maliyete 

aktarılıp aktarılmayacağı ve eğer gerçekleşmişse ne şekilde aktarılacağının 

belirlenmesi karışıklık ve anlaşmazlıklara mahal verilmemesi açısından önemlidir. 
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ICheme Uluslararası Bordo Kitap’ta standart sözleşme genel şartname bölümünde 

gerçekleşen maliyete dahil edilmesi gereken özel durumlar şöyle belirtilmiştir [20]: 

• Madde 4.4: Mal sahibinin sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, yüklenici 

ihlalden kaynaklı bir ek maliyet ödemek durumunda kalırsa, bu ek maliyet, 

gerçekleşen maliyete dahil edilir. 

• Madde 6.1: Mal sahibi tarafından yükleniciye aktarılan bir bilginin doğruyu 

yansıtmaması yüzünden yüklenici ek maliyetlere katlanmak zorunda kalırsa, 

bu ek maliyet, gerçekleşen maliyete dahil edilir. 

• Madde 6.2: Đşlerin yürütülmesi sırasında yüklenici, sahada anlaşma öncesinde 

belirlenememiş veya öngörülmemiş bir fiziksel zorluk ile karşılaşırsa bunu 

proje yöneticisine bildirir ve bu zorluktan dolayı oluşan ek maliyet, 

gerçekleşen maliyete dahil edilir. 

• Madde 10.6: Proje yöneticisi tarafından atanmış bir altyüklenicinin, işlerin 

yürütülmesi sırasında yaptığı hata veya hatalar bir ek maliyete sebep olursa, 

yüklenici hemen proje yöneticisini bu durumdan haberdar eder ve bu ek 

maliyet gerçekleşen maliyete dahil edilir. 

• Madde 11.2: Đşlerin yürütülmesi sırasında, proje yöneticisi yapılacak bir iş 

için yükleniciyi yönlendirebilir. Yüklenicinin yönlendirme konusunda proje 

yöneticisiyle aynı fikirde olmadığı durumlarda, proje yöneticisi, yükleniciden 

bu durum için bir savunma ister. Bu savunma için gerçekleştirilebilecek ek 

maliyet, gerçekleşen maliyete dahil edilir. 

• Madde 16.8: Proje yöneticisinin talebiyle yüklenici bir değişiklik talebi 

hazırlarken veya hazırlanmış bir değişiklik talebine yanıt verirken bir ek 

maliyet oluşursa, bu ek maliyet, gerçekleşen maliyetin bir parçasını oluşturur. 

• Madde 21.13: Mal sahibinin aktardığı bilgiler ile oluşturulan bir doküman 

hatalı veya eksik ise bu dokümanın düzeltilmesi sırasında oluşabilecek ek 

maliyet, gerçekleşen maliyetin bir parçasını oluşturur. 

• Madde 22.7: Projenin istenilen nitelikte gerçekleştirilebilmesi için yapılan 

testlerin tekrar edilmesi durumunda, tekrar edilmesinin sebebi yüklenici 

hatası değilse, oluşacak ek maliyet, gerçekleşen maliyete dahil edilir. 
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• Madde 26.7:  Đşlerin gerçekleştirilmesi sırasında sahada çevre kirliliği veya 

sızıntı oluşursa ve bu durum mal sahibinin yönlendirmesi/kararları yüzünden 

oluşmuşsa, bu kirliliğin temizlenmesi ve etkilerinin geçmesi için yapılacak 

çalışmadan doğabilecek ek maliyet, gerçekleşen maliyete dahil edilir. 

• Madde 33.10: Projenin teslimi, mal sahibinin hatası, ihmali veya herhangi bir 

mal sahibi kaynaklı nedenden dolayı gecikmeye uğrarsa ve bu gecikme 

yüzünden ek bir maliyet oluşursa, bu ek maliyet, gerçekleşen maliyetin bir 

parçasını oluşturur. 

• Madde 34.5: Mal sahibi gerekli gördüğü takdirde, yüklenici sahadaki fazlalık 

malzemeleri mal sahibi adına elinden çıkarır. Bu durumdan elde edilen gelir, 

gerçekleşen maliyete dahil edilerek gerçekleşen maliyet düzenlenir. 

• Madde 35.7: Yapının performans testlerini geçemediği durumlarda, mal 

sahibi bir yandan yapıyı işletirken diğer yandan yüklenicinin gerekli 

düzenleme/tamiratları yapması için izin verebilir. Bu düzenlemelerin 

maliyetleri, eğer testlerin geçilememesinin sebebi yüklenici hatası değilse 

gerçekleşen maliyetin bir parçasını oluşturur. 

• Madde 35.15: Yüklenicinin, geçilemeyen performans testlerinin başarısızlık 

sebeplerini görebilmek amacıyla sahaya girişi engellenirse ve bu engelleme 

ek maliyete sebep olursa, bu ek maliyet, gerçekleşen maliyetin bir parçasını 

oluşturur. 

• Madde 37.3: Projede oluşabilecek hataların sorumlusu yüklenici değilse, bu 

hatalar yüzünden meydana gelebilecek ek maliyet, gerçekleşen maliyetin bir 

parçasını oluşturur. 

• Madde 39.8: Đşlerin yürütülmesi sırasında, gerçekleşen maliyetlerin mal 

sahibi tarafından yükleniciye ödenmemesi durumunda, yüklenici ödemeler 

yapılana kadar işe ara verebilir. Bu verilen ara bir ek maliyet oluşturursa, bu 

oluşan ek maliyet, gerçekleşen maliyetin bir parçasını oluşturur. 

• Madde 40.2: Proje yöneticisi işi durdurma kararı vermişse ve bu kararın 

verilme sebebi yüklenici hatası değil ise işin durdurulmasından dolayı 

oluşabilecek ek maliyet, gerçekleşen maliyetin bir parçasını oluşturur. 
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• Madde 45.7: Bir anlaşmazlığın, tahkime intikal etmesi durumunda proje 

yöneticisinin kararı iptal edilirse ve bu iptal edilen karar zamanında 

yüklenicinin ek maliyetlere katlanmasına sebep olmuşsa, bu ek maliyet 

gerçekleşen maliyete dâhil edilir. 

Ayrıca proje sırasında mal sahibinin, yükleniciye tazmin ettiği maliyetlerin anlamlı 

ve doğru şekilde yapılan işlerin maliyetleri olması gereklidir. Örnek vermek 

gerekirse; bir temel için 100 m³ beton dökülmesi gereken yerde, yüklenici burası için 

200 m³ beton harcamışsa, bu durum yüklenicinin 200 m³ betonun tamamının 

maliyetini alacağı anlamına gelmez [18].  

Đptal edilen/reddedilen maliyetler, hedef maliyet tipi sözleşmelerin en tartışmalı 

maddelerinden biridir. Yüklenici, mal sahibinin sadece anlamlı ve düzgün yapılan 

işler için ödeme yapmakla sorumlu olduğunu iyi anlamalıdır. Bu yüzden, hedef 

maliyet tipi bir sözleşmede, iptal edilen/reddedilen maliyet tanımının iyi yapılması 

gerekmektedir.  

3.4.3. Ücret 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerde birbiriyle karşılaştırılıp ortaya çıkan farkın 

paylaştırıldığı hedef maliyet ve gerçekleşen maliyetin dışında ücret kalemi yer 

almaktadır.  

Ücret genellikle hedef maliyet mekanizmasının dışında tutulur ve genel gider ve kar 

öğelerini kapsar [20].  Ücret kalemi, geleneksel sözleşmelerde olduğu gibi sabit bir 

ücret veya hedef maliyetin belli bir yüzdesi olarak belirlenebilir. Hedef maliyetin 

belli bir yüzdesiyle belirlenen ücret olduğu durumlarda hedef maliyetin önemi daha 

da artar.  

Sınırlamamak koşulu ile ICE Hedef Maliyet Versiyon ile hazırlanan bir sözleşmede, 

sözleşme şartnamesi ek bölüm 3’te ücret ve ücreti oluşturan kalemler şu şekilde 

tanımlanmıştır [22]: 

1. Sahadaki personel ve servislerle alakalı maliyetleri oluşturan alanlar; 

• Şirket sekreterliği 

• Üst yönetim 

• Đnsan kaynakları 
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• Finansal, ticari, muhasebesel işlemler 

• Sağlık, güvenlik ve çevresel teminatlar 

• Đdare 

• Bilgi teknolojileri 

Yukarıdaki alanlar ile ilgili maliyetler şunları kapsar; 

a) Aylıklar ve mal sahibinin maliyetleri 

b) Personel bonus ödemeleri 

c) Mesleki sağlık giderleri 

d) Ana firma yönetim ücreti 

e) Şube ve telif hakkı giderleri 

f) Profesyonel ücretler 

g) Ar-Ge giderleri 

h) Pazarlama giderleri 

i) Hayırsever bağış giderleri 

j) Đhale hazırlık giderleri 

k) Personel kiralama, eğitme ve geliştirme giderleri 

l) Nakit akış finansman giderleri 

m) Sigorta giderleri 

n) Konaklama giderleri 

2. KAR 

Bazı maliyet kalemlerinin gerçekleşen maliyet veya genel-gider kalemlerinden 

hangisinin içerisinde yer alınacağının kararının verilmesi ve maliyetin kayıt edilmesi 

sırasında bu verilen kararlara göre kayıt edilmesi gerekir. Bu tür maliyetlerin 

gerçekleşen maliyetin içinde yer almaması, ücret kaleminin içinde yer alacağı 

anlamına gelir. 

Ücret kaleminin, hedef maliyet mekanizması içinde yer almaması, bu maliyet 

kaleminin hedef maliyet ve gerçekleşen maliyet içine dahil edilmemesini gerektirir. 
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Bu durumda ücretin nasıl ödeneceği sorunu ortaya çıkar. Yüklenicinin her ay sadece 

gerçekleştirdiği maliyeti tazmin etmesi, bir başka deyişle genel gider ve kar adına bir 

ödeme alamaması, yüklenici üzerinde yaratılan teşvik öğesini zedeleyebilir [20]. 

Bunun için mutlaka ücret ödemesiyle ilgili bir düzenleme yapılması ve bunun 

sözleşmeye dahil edilmesi gerekir. 

Ücret kalemi aylık belli oranlarla serbest bırakılabileceği gibi iş sonunda tek seferde 

de ödenebilir. Sözleşme yapısında önemli yer kaplayan teşvik mekanizmasını 

zedelemeden belirlenecek bir ücret ödeme politikası, sözleşme aşamasında taraflar 

arasında belirlenmelidir. 

3.4.4. Ödemeler 

Her projede olduğu gibi, hedef maliyet tipi sözleşmelerle gerçekleştirilen projelerde 

de ödemelerin zamanında ve anlaşıldığı gibi yapılması, projenin doğru ve sorunsuz 

şekilde devam etmesi açısından büyün önem taşır. Hedef maliyet tipi sözleşmelerde 

ödemelerin nasıl yapılacağı konusu, sözleşme tipinin içerdiği mekanizma yüzünden 

biraz daha karmaşıktır ve tarafların üzerinde iyice anlaşıp, sözleşme formunda yeterli 

referans verilmesini gerektiren bir yapıya sahiptir. 

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yüklenicinin gerçekleştirdiği maliyetlerin, mal 

sahibi tarafından ödenmesi için maliyetlerin mal sahibine sunuluş şekli önemlidir. 

Buna göre sunum iş cetveli veya fatura yolu ile olabilir [20]. 

Bu anlamda keşif veya iş cetveli şeklinde sunulan maliyetlerin mal sahibine 

belgelendirilmesi gereklidir. Bu durumda da en iyi yöntem fatura ile 

belgelendirmedir. Yapım sürecinde gerçekleştirilen imalatlar için hazırlanmış 

ilerleme raporları ile birlikte fatura ile belgelendirilen maliyetler, mal sahibinin 

tereddütte kalmasını engeller ve güven ortamının gelişmesine yardımcı olur. 

Ödeme konusunda bir başka karar verilmesi gereken nokta ise gerçekleşen maliyetin 

içine sadece yüklenici tarafından gerçekleştirilmiş ve ödenmiş maliyetin mi gireceği 

sorunsalıdır. Yüklenici tarafından gerçekleştirilmiş fakat ödemesi yapılmamış bir 

maliyet, gerçekleşen maliyet içine alınarak, o ay için yükleniciye yapılacak ödeme 

içine dahil edilip edilmeyeceğinin kararının verilmesi gerekir [18]. 

Bu bağlamda yüklenici bir malzemeyi temin etmiş fakat malzeme ücretinin tamamını 

veya bir kısmını daha ödememiş olabilir. Bu durumda mal sahibi, maliyet 
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yükleniciye fatura edilmesine rağmen, yüklenici gerçekleşen bu maliyetin ücretini 

ödemediği için, yükleniciye bu maliyetle ilgili ödemeyi yapmak istemeyebilir. Bu 

açıdan ödeme prosedürünün bir anlaşmazlığa dönüşmemesi için tarafların işin 

başında bu durum açısından mutabık kalmaları gerekir. 

Diğer bir konu ise gerçekleşen maliyet dışında kalan ücret kaleminin ne şekilde 

ödeneceğidir. Ücret ödemesi her ay belli bir oranda yapılacağı gibi projenin sonunda 

toplu olarak da yapılabilir. Fakat proje sonunda karı da kapsayan bir ücret kaleminin 

toplu olarak yapılacak olması yüklenicinin proje sırasındaki motivasyonunu 

düşürerek maliyet kazanım çalışmalarını baltalayabileceğinden, ödemenin en sonda, 

tek seferde yapılması literatürde tavsiye edilmemektedir [20].  

Ücret ödemesi için başka bir yol, projeye aşama hedefleri koymak ve bu aşamalar 

geçildiğinde ücretin belli bir kısmının ödenmesi şeklinde olabilir. ICheme Bordo 

Uluslararası Kitap sözleşme genel şartname bölümü 39.2 nolu maddede bir hedefin 

tamamlanmasıyla ilgili yapılacak bir ödemede tek şartın hedefin 

tamamlandığının/aşıldığının kanıtlanması gerektiği olarak belirtilmiştir [20]. 

Ücret kaleminin ne şekilde ödeneceği, projenin düşük maliyetle bitirilmesi için 

oluşacak motivasyon açısından önemlidir. Tek seferde projenin tamamlanmasıyla 

ödenecek bir ücret, yüklenicinin proje süresince genel-gider ve kar adına bir ödeme 

alamaması anlamına gelir. Bu durumda bir yandan yüklenici motivasyonu düşerken, 

diğer yandan yüklenici aylık tazmin edeceği gerçekleştirilen maliyet miktarını 

yüksek tutabilir. Bu durum taraflar arasında güven ilişkisini zedelerken, diğer yandan 

gerçekleşen maliyetin sağlıklı ve doğru bir şekilde belirlenmesini engelleyebilir. 

Tarafların sözleşme aşamasında bu hususta mutabık kalmaları ve anlaşmaya uyarak 

proje sürecini tamamlamaları gerekir. 

Icheme Bordo Uluslararası Kitap sözleşme standart formu genel şartname 39 nolu 

bölümde, aksi kararlaştırılmadığı ve sözleşmede belirtilmediği sürece ödemelerin 

aylık hakedişler şeklinde olacağı belirtilir. Ayrıca yüklenicinin her ay sonunda 

aşağıdaki belgeleri göstererek ödeme talep edeceği belirtilmiştir [20]: 

1) Ödeme talep edilen önceki ayın sonuna kadar olan harcamaların toplamı 

2) Ödeme talep edilen ayda yapılmış ve yapılacak olan harcamaların tahmini 

toplamı 
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3) Ödeme talep edilen aydan sonraki ay yapılacak olan harcamaların tahmini 

toplamı 

4) Daha önce proje yönetici tarafından onaylanmış harcamaların toplamı 

Gösterilen belgelerin tamamının doküman olarak sunulması ve belgelere 

dayandırılması gereklidir. 

Son yapılacak ödemeye, gerçekleşen maliyet ile son hedef maliyet arasındaki farkın 

taraflar arasında daha önce anlaşılmış oranlarla paylaştırılmasından doğan pozitif 

veya negatif ödeme de dahil edilir. 

3.4.5. Kar-Zarar Paylaşım Mekanizması 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin, diğer sözleşmelerden belirgin olarak ayrılmasını 

sağlayan bir mekanizma olan kar-zarar paylaşım mekanizması, hedef maliyet ile 

gerçekleşen maliyetin proje sonunda karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan değerin, 

taraflarca sözleşme aşamasında anlaşılmış oranlarla paylaşılması durumudur [21]. 

Gerçekleşen maliyetin, son hedef maliyetin altında kaldığı durumlarda ortaya çıkan 

tutarın paylaşılması maliyet kazanımı olarak yansırken, gerçekleşen maliyetin, son 

hedef maliyetin üstüne çıkması durumunda ortaya çıkan tutar ise ek maliyet olarak 

taraflara yansımış olur. 

Bu mekanizmanın tarafları motive edecek şekilde düzgün çalışabilmesi için öncelikle 

bu mekanizmanın taraflar tarafından iyice anlaşılması daha sonrasında ise iki taraf 

içinde uygun bir paylaşım oranının belirlenmesi gerekir. 

Đşveren ile yüklenicinin beraberce çalışarak ekonomik anlamda kazanım veya 

kayıpları paylaştığı hedef maliyet tipi sözleşmelerde, bu paylaşımı sağlayan kar-zarar 

paylaşım mekanizmasıdır. Bu mekanizmanın en önemli parçası ise paylaşım oranıdır. 

Taraflar arasında paylaşım oranının belirlenmesi ve bu paylaşım oranının verimli bir 

şekilde çalışabilmesi için bazı kıstasların üzerinde durulması gereklidir. 

Verimli bir paylaşım oranı konusunda anlaşılabilmesi için tarafların iki yaklaşım 

üzerinde durması gerekir. Öncelikle, sözleşme taraflarının riske karşı tutumları, 

belirlenecek paylaşım oranının bir tarafa diğer taraftan daha fazla zarar verme 

durumu göz önüne alınmalıdır. Đkinci olarak ise, son proje maliyetinde 

gerçekleşebilecek standart sapmalar ve bu sapmaların olma ihtimali hesaplanmalıdır. 
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Buna göre proje son maliyetinin, ilk tahmin edilene göre yüksek olasılık ile fazla 

çıkması gibi bir durum var ise hedef maliyet yükseltilmelidir [23-24]. 

Üzerinde durulması gereken noktalardan da anlaşılacağı üzere tarafların paylaşım 

oranı konusunda anlaşabilmelerinin en önemli şartı, tarafların riske karşı olan bakış 

açılarıdır. Paylaşım oranının profillerinin, riskleri de belirlenen oranlarda 

paylaştırdığı düşünüldüğünde, tarafların kaldıramayacağı riskleri almasının, 

sözleşmenin verimli şekilde yürütülmesini sekteye uğratacağını söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

Yüksek paylaşım oranı yükleniciyi, proje sırasında oluşan yeni durumlar sebebiyle 

hedef maliyeti yeniden pazarlığa sunma konusunda motive edebilir. Bu mantığa 

aykırı olarak, mal sahibinin, yüklenici için paylaşım oranını %50’nin altında tutması 

durumunda yüklenicinin gerçekleşen maliyeti düşürmek için gerekli motivasyonu 

kırılabileceğinden, bu durumdan kaçınması gereklidir [25].  

Aynı zamanda yüklenici için belirlenen paylaşım oranının yüksek olması, 

yüklenicinin maliyetleri azaltma konusundaki teşviğini arttırırken aynı zamanda 

yüklenicinin daha fazla riski paylaşmasına sebep olur [23,26-27]. 

Bu yüzden, belirlenecek paylaşım oranı tarafları sözleşme işleyişine uyma 

konusunda motive ederken, tarafların projede almak isteyecekleri risk oranına da ters 

düşmemelidir. Sözleşmenin düzgün yürütülebilmesi için bu durumun anlaşılması 

kritik önem taşır. Paylaşım oranından tatmin olmayan bir yüklenici, kar oranını 

yükseltmek adına, proje niteliklerinin dışına çıkarak veya kaliteyi düşürerek 

gerçekleşen maliyeti azaltma yoluna gidebilir. Aynı şekilde yüksek bir paylaşım 

oranı da ekonomik açıdan güçlü olmayan bir yüklenicinin iş sonunda iflas etmesine 

sebep olabilir. 

Tarafların riske bakış açıları çerçevesinde, belirlenen paylaşım oranları yanında üst 

sınırların konulması da bu tip sözleşmelerde karşılaşılan durumlardan bir tanesidir 

[21,28]. 

Buna göre belirlenen paylaşım oranlarının, belli maliyet sınırlarından sonra taraflar 

için değişmesi söz konusu olabilir. Bu durumda çok farklı paylaşım oran profillerinin 

ortaya çıkmasına yol açar. 

Paylaşım oranlarının belirlenmesini etkileyen kritik faktörler şunlardır [23]: 
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• Mal sahibi ve yüklenicinin proje için algıladıkları risk derecesi, 

• Tarafların riske karşı olan bakış açıları, 

• Mal sahibinin yüksek paylaşım oranı ile yüklenicinin motivasyonunu arttırma 

isteği 

• Sözleşme taraflarının anlaşılan hedef maliyetin doğruluğu konusundaki ilk 

algıları. 

• Hedef karın büyüklüğü, büyük kar yükleniciyi yüksek paylaşım oranı seçme 

konusunda cesaretlendirir. 

• Yüklenicinin, uzun vadede kar şansını arttırma isteği. 

Mal sahipleri ve yüklenicilerin paylaşım oranlarına bakış açılarının ne olduğunun 

anlaşılması önemlidir. Bu paralelde 2007 yılında yayınlanan bir söyleşide mal 

sahipleri ve yüklenicilerin, hedef maliyet tipi sözleşmelerdeki paylaşım oranıyla ilgili 

düşünceleri şu şekilde olmuştur:  

Đsveç’te 8 işverenle yapılan söyleşide, mal sahiplerinin paylaşım oranları ile ilgili zıt 

düşünceleri saptanmıştır. Buna göre iki işveren, paylaşım profilinde yüksek oranı, 

motivasyonu yükseltmek adına yüklenicinin alması gerektiğinde fikir birliğine 

varırken, başka bir işveren ise yükleniciye verilen yüksek paylaşım oranının proje 

kalitesi üzerinde negatif bir etki yaratacağı görüşünü savunmuştur. Buna sebep 

olarak ise yüklenicinin böyle bir durumda projede sadece maliyet düşürülmesine 

odaklanacağını ve projenin diğer amaçlarını unutacağını göstermiştir. 

Katılımcılardan biri paylaşım oranını bazen kendilerinin belirlediğini, bazen ise 

yüklenicilerden paylaşım oranını belirlemelerini istediklerini aktarmıştır. Benzer 

şekilde başka bir işveren, paylaşım oranını belirlemek için açık kurallarının 

olmadığını belirtmiştir. Đşverenlerden bir diğeri belirlenen paylaşım oranının çok 

önemli olmadığını belirterek, asıl önemli olanın şeffaf muhasebenin verimli 

kullanılmasının olduğunu eklemiştir. Diğer bir işveren ise hedef maliyetin 

belirlenmesi aşamasında yüklenicinin açık bir bilgi avantajının olduğunu ve bu 

yüzden yüklenicinin kazanabileceği en yüksek miktarın sınırlandırılması gerektiğini 

savunmuştur [23]. 

Đşverenlerin zıt düşünceleri değerlendirildiğinde, paylaşım oranının projeden projeye 

değişmesinin yanında, tarafların bakış açıları nedeniyle de çeşitlenebileceği 
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görülmüştür. Buna göre bazı mal sahipleri yüksek paylaşım oranının yükleniciyi 

motive edeceğini düşünürken, bazı mal sahipleri ise paylaşım oranının yüklenici 

motivasyonunda büyük bir etki yaratmadığını savunmuştur. 

Aynı şekilde Đsveçli 8 yükleniciyle yapılan söyleşide, iki yüklenici paylaşma 

oranlarına karar verilmesinin, ilk anlaşma sürecinin önemli bir noktası olduğunu 

vurgulamıştır. Genellikle paylaşım oranlarının %30 ile %70 arasında tercih edildiği 

söyleşide, yüklenicilerden biri en adil paylaşım durumunun %50:%50 olduğunu 

belirtmiştir. Başka bir yüklenici yine %50’lik paylaşım oranının en verimli oran 

olduğunu savunmuş ve oranın yukarılara çıkması durumunda yüklenicilerin, hedef 

maliyeti yükseltme çabası içerisine girebileceğini eklemiştir [23]. 

Yüklenicilerin değerlendirmesinden de anlaşılacağı üzere, risk paylaşımında yüksek 

oranın yüklenicide olması durumunda, proje sürecinde taraflar arasında bazı 

anlaşmazlıkların çıkması kaçınılmazdır. Bu yüzden paylaşım oranları belirlenirken, 

proje olanakları ve riskler gözden geçirilmeli ve paylaşım oranları taraflar arasında 

bir soru işaretine mahal vermeden mutabık kalınarak belirlenmelidir. 

Paylaşım oranı %50:%50 olarak belirlendiğinde yüklenici, değer mühendisliği 

kullanarak maliyeti düşürme konusunda motive olabilir. %75:%25 mal sahibi 

yararına olan bir paylaşım oranı kullanılırsa, yüklenicinin üzerindeki teşvik 

zedelenebilir ve bu şekilde maliyet kazanımı yapılması zorlaşabilmektedir. Tam tersi 

olarak %25:%75 yüklenici yararına yapılacak bir paylaşım oranında yüklenici aşırı 

derecede motive olarak işin kalitesinden ve iş güvenliğinden ödün verebilir [18]. 

Paylaşım oranının proje özelliklerine bağlı olarak değişmesi yanında taraflar 

tarafından alınabilecek risk derecesi, yapılacak işlerin tekrarlanma olasılığı, değer 

mühendisliği kullanılma durumu ve gerçekleştirilecek işlerin kapsamının ne kadar 

düzgün belirlendiği de paylaşım oranlarının çeşitlenmesini sağlayan faktörlerdir [18]. 

Teorik olarak paylaşım oranlarının incelenmesi yanında, pratikte inşaat projelerinde 

veya yapım işlerinde kullanılan hedef maliyet sözleşmelerinin paylaşım oranlarını da 

incelemek gerekir. Böylelikle, paylaşım oranlarının taraflar tarafından belirlenme 

koşulları hakkında fikir edinilebilir. Kullanılan paylaşım oranlarının, projeye kattığı 

değerlerin de irdelenip, ortaya çıkarılması, bu tür sözleşmelerin verimliliğinin 

anlaşılması açısından önemlidir. 
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Şekil 3.1 pratikte uygulanan bir paylaşım oran profilini göstermektedir. Profilin 

uygulandığı proje, yüklenicinin tarife bazlı fiyat teklifi verdiği bir şehre ait su ve 

kanalizasyon ağının dönemsel olarak tamir ve bakım işidir. Đş kalemlerden, gerekli 

olduğu takdirde işverenin vazgeçebileceği projede, yüklenicinin talebiyle hedef 

maliyet tipi sözleşmeye dönülmüştür. Yüklenici, işverenin bakım takvimini önem 

sırasına göre düzenlemesi halinde, farklı proje noktalarında dolaşma ve kurulum gibi 

işlerde zaman kazanarak maliyeti azaltma fırsatı elde edebileceğini fark etmiştir. 

Yüklenici aynı zamanda, bir paylaşım mekanizması olmasa işverenin bakım/onarım 

takvimini yeniden düzenlemek için bir motivasyonunun olmayacağını fark etmiştir. 

Đşverenin bu tarzda bir anlaşmayı kabul etmesinin sebebi ise finansal 

sorumluluğunun, geleneksel yöntemdekinden fazla olmayacak olmasıdır [21]. 

 

Şekil 3.1: Sınırlandırılmış işveren sorumluluğuna sahip paylaşım oran profili [21] 

Bu paylaşım oranında hedef maliyete ulaşılana kadar paylaşım oranı işveren ve 

yüklenici için %50 olurken, hedef maliyetin aşılması durumunda ise paylaşım oranı 

%100’e %0 şeklinde yüklenici tarafında belirlenmiştir. Bu hali ile garantili 

maksimum fiyat tipi sözleşmeye dönüşen paylaşım oran profili sayesinde işveren, 

yükleniciyi, maliyeti düşürmeye çalışması yönünde teşvik ederek ve hedef maliyet 

üstünde proje maliyetinin oluşması durumunda ise risk almayarak, geleneksel 

sözleşme tipiyle ödeyeceği miktardan az maliyetle projeyi bitirmeyi hedeflemektedir. 

Diğer bir paylaşım oranı profili ise Şekil 3.2’de gösterilmiştir. Bu paylaşım oranı 

profili yüksek bütçeli projede kullanılmıştır. Yüklenicinin avan ve ince tasarımdan 

sorumlu olduğu projede amaç tasarım aşamasında oluşabilecek kazanımların tekrar 
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proje yapım aşamasında değerlendirilerek, sabit bütçe ile elde edilebilecek en iyi 

projenin gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. Proje toplam maliyetinin, hedef 

maliyetin %90 sınırına kadar olması durumunda yüklenici paylaşım oranı %75 

şeklinde belirlenmiş, toplam maliyetin, hedef maliyetin %90’ı ile %110’u arasında 

kaldığı durumlarda ise paylaşım oranının yüksek miktarı işveren tarafında kalmıştır. 

Toplam maliyetin, hedef maliyetin %110’unu geçtiği durumlarda ise bütün 

sorumluluk yükleniciye geçmektedir [21]. 

 

Şekil 3.2: Sınırlandırılmış işveren sorumluluğuna sahip ve kazanımların projede tekrar 
değerlendirildiği bir paylaşım oran profili [21] 

Bu paylaşım oran profilinde de, Şekil 3.1’de gösterilen profil kadar olmasa da, 

sınırlandırılmış bir yüklenici sorumluluğu bulunmaktadır. Fakat bu oran profilinde 

hedef maliyet aşıldıktan sonra bile sınırlandırılmış değere kadar işverenin finansal 

sorumluluğu az da olsa devam eder. 

Sınırlandırılmış işveren sorumluluğunun olduğu paylaşım oran profillerinde, toplam 

maliyetin, işverenin finansal sorumluluğunu sınırlayan değere ulaşırsa, bu noktadan 

sonra işverenin, yükleniciyle dayanışma içinde çalışıp maliyeti düşürme motivasyonu 

kaybolabilir. Bu yüzden taraflar arasında mutabık kalınacak oran profilinin dikkatli 

seçilmesi gerekir. 

Ekonomik yönden daha güçlü bir işverenin, işin tekrarlanabileceği bir proje için 

belirlediği paylaşım oranı profili Şekil 3.3’te gösterilmiştir. Bu paylaşım oranı 

yüklenicinin finansal sorumluluğunun kademeli bir şekilde arttığı bir paylaşım oran 

profilidir. Toplam maliyetin, hedeflenen maliyetin %130’una geldiği noktadan sonra 
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ise finansal sorumluluk tamamen yükleniciye kayar. Bu paylaşım oranı sayesinde 

işveren, finansal olarak rahat karşılayabileceği risk çerçevesinde yüklenicinin güvenli 

tarafta kalmak adına hedef maliyeti aşırı derecede şişirmesini önler. Projede 

tekrarlanacak iş miktarının fazla olması sebebiyle yüklenici toplam maliyetin, hedef 

maliyetin altına kalması durumunda oluşacak kazanımdan küçük pay almayı kabul 

eder [21]. 

 

Şekil 3.3: Kademeli sınırlamalara sahip paylaşım oranı profili [21] 

Bu paylaşım oranı profilinde, işveren ekonomik olarak güçlü olan taraf olduğundan 

parasal riski üstlenerek, yüklenicinin anlamlı bir hedef maliyet çıkarmasını 

beklemektedir. Yüklenici tarafından bakıldığında ise proje tekrarlanan işlerden 

oluşmakta ve toplam maliyetin, hedef maliyet altında kalması durumunda yükleniciyi 

teşvik edecek kadar kazanım sağlayacak bir paylaşım oranı mevcuttur. 

Şekil 3.4’te orta riskli bir projede kullanılan paylaşım oran profili gösterilmiştir. Bu 

proje bir başkentin finansal merkezinden geçen bir kavşağın altına ve yer altı tren 

istasyonunun üstüne denk gelen noktada, eskilerinin kaldırılarak yerine yeni beton 

kalıpların konulmasını kapsamaktadır. Đşin yeri dolayısıyla çalışma saatleri, titreşim 

seviyesinin kontrolü, trafik yönetimi, finans sektörüne hizmet eden haberleşme 

kablolarının korunması gibi projeyi kısıtlayıcı durumlar bulunmaktadır. Đşin tasarım 

evresine yüklenici de dahil olmuş daha sonra hedef maliyet, yüklenici ile birlikte 

altyüklenici maliyet çalışmalarının, verimlilik hesaplarının, kaynakların miktar ve 

türlerinin kolayca görülebileceği şeffaf muhasebe kullanılarak belirlenmiştir. Toplam 
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maliyetin, hedef maliyetin %90’ında veya %110’unda kalması durumlarda taraflar 

tarafından hedef maliyet tahminin yanlış yapılmış olacağı düşünülerek, %90 

noktasının altında yüklenicinin hakkı olmayan bir aşırı kazanç sağlamasının önüne 

geçilecek şekilde yüksek paylaşım oranı işverende bırakılmıştır. Aynı şekilde yüksek 

miktarda maliyet aşımında (%110 noktasının üzerinde) finansal açıdan güçlü olan 

işverenin riski taşıması için yüksek paylaşım oranı yine işverende bırakılmıştır [21]. 

 

Şekil 3.4: Orta riskli bir proje ve finansal açıdan güçlü işveren için paylaşım oranı profili 
[21] 

Bu tip bir paylaşım oran profilinde maliyetin aşırı düşmesi veya haddinden fazla 

artması halinde yüklenicinin haksız aşırı kazanç sağlamasının veya aşırı maliyetin 

altında kalmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Denize kanalizasyon borulama sisteminin döşenmesi olan bir projede kullanılan 

paylaşım oran profili Şekil 3.5’te gösterilmiştir. Geleneksel olarak işin gemiden 

denize bir hendek açıp, boruların yerleştirildiği daha sonra hendeği geri kapatmadan 

oluştuğu projede, yeni bir teknoloji olmasından dolayı ekipmanların çabuk bozulma 

ihtimali yüzünden yüklenicilerin daha çok maliyet + kar sistemiyle çalıştıkları yönlü 

delme teknolojisi kullanılmıştır. Geleneksel yöntemin %25’i maliyetine, geleneksel 

yöntemle gelinebilecek seviyeye ulaşma şansı bulunan bu teknolojide, ekipman 

riskinin tamamen yüklenici üzerinde olmasından ötürü, yükleniciler yüksek ücret 

politikası izlemektedirler. Gerçekleşmeyebilecek bir risk yüzünden yüksek ücreti 

ödemek istemeyen işveren, olası hedef maliyet aşımı durumunda bunu rahatça 

karşılayabileceğini düşünerek toplam maliyetin, hedef maliyet altında kalması 
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durumunda %50 paylaşım oranını kendi alacak ve hedef maliyet aşımı durumunda 

%80 paylaşım oranını kendi alacak şekilde bir paylaşım oran profili belirlemiştir 

[21]. 

 

Şekil 3.5: Riskli bir proje, finansal olarak güçlü bir işveren ve riskten kaçınan bir yüklenici 
için paylaşım oran profili [21] 

Böylelikle yüklenicinin, hedef maliyetin altında kalınması durumunda yüksek 

paylaşım oranına sahip olacağını bildiğinden maliyeti düşürmek için teşvik olması 

sağlanmış, diğer yandan işveren yüksek ücret politikasına maruz kalmamıştır. Aynı 

zamanda işveren hedef maliyetin aşılması durumunda yüksek oranda riski üzerine 

alacak şekilde paylaşım oranını belirlediğinden, yüklenicinin paylaşım oran profilini 

kabul etmesi kolay olmuştur. 

Başka bir paylaşım oranı profili ise doğal aralıklı paylaşım oran profilidir. Bu 

paylaşım oran profili Şekil 3.6’da gösterilmiştir. Sade tasarıma sahip ve dolayısıyla 

az risk taşıyan iki binanın yapımı için bu kullanılan paylaşım oran profilinde amaç 

bir doğal maliyet aralığı belirlenerek, toplam maliyetin, hedef maliyetten yukarıda 

kalması durumunda bu maliyet aralığı sınırları içerisinde oluşacak ek maliyeti 

işverenin karşılamasını sağlamaktır. Hedef maliyetin, işveren tarafından belirlendiği 

projede, işveren kendi belirlediği maliyete güvendiğini göstererek bu paylaşım oran 

profilini seçmiştir. Bu oran profilinde işveren, hedef maliyetin üzerindeki belli bir 

noktaya kadar finansal sorumluluğu tamamen üzerine almıştır. Basit bir proje olması 

ve iş kapsamının belli olmasından dolayı maliyetten yüksek kazanım ihtimali 



 
62

düşüktür bu yüzden toplam maliyetin, hedef maliyet altında kaldığı durumlardaki 

paylaşım oranı yüklenici tarafında yüksek tutulmuştur. Bu paylaşım oran profili, 

proje taraflarının yaklaşık son maliyetler konusunda anlaşamadığı durumlar için bir 

güvenlik noktası yaratarak, aradaki farkın kapanmasını sağlar [21]. 

 

Şekil 3.6: Doğal aralıklı bir paylaşım oranı profili [21] 

Doğal aralıklı paylaşım oranı profillerinde işveren finansal sorumluluğunu hedef 

maliyetin biraz üstünde tutarak, hedef maliyet aşıldığında bir taraftan belli bir 

noktaya kadar oluşabilecek ek maliyet riskini üzerine almış diğer taraftan ise kendine 

bir güvenlik noktası belirlemiştir. Bununla beraber hedef maliyeti, finansal 

sorumluluğunun altında tutarak, hedef maliyet ile finansal sorumluluğun arasında 

kalacak bir noktada yükleniciye pay vermekten kurtulmuştur. 

Büyük ve çok yüksek bütçeli bir projenin, paketlere ayrılmış 10 bölümünde de 

kullanılan paylaşım oran profili Şekil 3.7’de gösterilmiştir. Zaman kısıtlaması 

bulunan projede, işveren için önemli olan nokta işin zamanında bitirilerek, yapının 

işletmeye alınmasıdır. Proje iş paketleri için belirlenen bütün yükleniciler, ihale 

aşaması ve belirledikleri hedef maliyetlere göre seçilmiştir. Toplam maliyetin, hedef 

maliyet dolaylarında olacağı düşünülüp, toplam maliyetin, hedef maliyetin %90 ile 

%120 aralığında kaldığı durumlarda yüklenici paylaşım oranı %25 olarak 

belirlenmiştir. Yüklenici teşviğini yüksek tutmak ve yüklenicinin yüksek miktarda 

maliyet düşürülmesi yönünde çalışmasını sağlamak için toplam maliyetin, hedef 

maliyetin  %90’ının altında kaldığı durumlarda yüklenici paylaşım oranı %50 olarak 
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belirlenmiştir. %20 oranında hedef maliyetten sapıldığı durumda ise yüklenicinin bu 

riskin çoğunu üzerine alamayacağı düşünülerek yüklenici paylaşım oranı %10 olarak 

belirlenmiştir. Bu sayede yüklenici maliyet konusunda şeffaf davranması sağlanır ve 

hedef maliyet tipi sözleşmelerin yapısına ters şekilde işveren ile rakip konumuna 

düşmesi engellenmiş olur [21]. 

 

Şekil 3.7: Çok sözleşmeli bir proje için paylaşım oranı profili [21] 

Bu paylaşım oran profili sayesinde, zaman kısıtlaması olan bir projede işleri 

geciktirecek durumların önüne geçilmesi amaçlanmış ve maliyet riskini düşünmesini 

engelleyecek şekilde bir paylaşım oran profili oluşturulup, yüklenicinin projeye 

motive olması sağlanmıştır. 

Yukarıda farklı projeler ve durumlar için kullanılan ve görselleştirilen paylaşım oranı 

profillerinin seçimi uygun hedef maliyet tipi sözleşme stratejisinin projelerde 

oturtulması için alınan kararların sonucudur. Đncelenen profiller ışığında, doğru oran 

seçiminin yapılmasında etkili olan faktörler şunlardır:   

Öncelikle taraflar açısından proje hedeflerinin ve motivasyonlarının belirlenmesi 

gereklidir. Buna göre yüklenici için ana hedef genellikle projeyi mümkün olduğunca 

yüksek kar ile kapatmakken, işveren için önemli olan ise proje maliyetinin, süresinin 

ve kalitesinin optimum şekilde birleşmesidir. Hedef maliyet tipi sözleşmeler 

açısından bakıldığında, minimum maliyet hedefi, uygun bir hedeftir. Bunun sebebi 

ise sözleşme yapısının tarafları maliyeti düşürmeye motive edecek yapıda olmasıdır. 
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Yüklenicilerin şekil 3.1, şekil 3.3, şekil 3.5 ve şekil 3.7’ deki paylaşım oranlarını 

kabul etmelerinin sebebi minimum maliyet hedefinin sağlanarak, istenilen kara 

ulaşılma isteğidir. Bununla beraber şekil 3.7’de işverenin her sözleşme paketi için 

zaman kısıtlaması olmasına rağmen, paylaşım oran profilini, maliyet aşımı durumuna 

göre ayarlamış böylece yükleniciyi işi zamanında bitirmek için daha fazla para 

harcamaya motive etmiştir. Şekil 3.2 ve şekil 3.6’da işverenin amacı sabit bütçe ile 

en iyi projeyi oluşturmak olduğundan tasarım aşamasında yapılan kazanımların, 

yapım aşamasında projeye aktarılması amaçlanmıştır [21]. 

Tarafların proje hedefleri paralelinde paylaşım oran profilleri geliştirilmeli ve 

motivasyonlarının, hedeflere uyacak şekilde oluşturulması gereklidir. Sınırlı bütçe ile 

gerçekleştirilecek bir projede paylaşım oranları eşit olabilirken, bütçe sınırının 

olmadığı, önemli olanın süre kısıtlaması olduğu büyük projelerde paylaşım oranları 

maliyet riskinin önemli bölümünün işverenin üzerine kalacak şekilde belirlenebilir. 

Bu paralelde proje kısıtlamalarının neler olduğu da önemlidir. Bütçe kısıtlaması veya 

zaman kısıtlaması olan projelerde değişik paylaşım oranları belirlenebilir. Bir proje 

için sabit bütçe belirlenmişse, bu noktaya ulaşıldığında işveren, finansal 

sorumluluğunu kısıtlamak ister. Şekil 3.1, şekil 3.2, şekil 3.6 ve daha düşük 

dereceyle şekil 3.3’te görselleştirilen paylaşım oranları bu tip bir yaklaşıma örnektir 

[21]. 

Taraflar için önemli olan kısıtlamalar, hedef maliyet tipi sözleşmelerde paylaşım 

oranlarının belirlenmesinde etkin rol oynar. Bütçe, süre, maliyet gibi kısıtlamalar, 

tarafların riske olan bakış açılarını değiştirerek, değişik paylaşım oran profillerinin 

ortaya çıkmasını sağlarlar. 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerle tedarik edilecek projelerde tarafların riske olan 

bakış açıları ve proje için algıladıkları risk değeri, paylaşım oranlarının 

belirlenmesinde önemli rol oynar. Geleneksel olarak riske karşı alınacak önlemler, 

azaltmak, sakınmak, kaliteyi düşürmek veya sigorta ettirmek iken, hedef maliyet tipi 

sözleşmeler söz konusu olduğunda riskin taraflar arasında paylaşılması esastır. Şekil 

3.4 ve şekil 3.5 ile görselleştirilen paylaşım oran profillerinin kullanılmasının sebebi 

projelerde oluşabilecek risklerin paylaştırılma amacıdır. Hedef maliyet tipi 

sözleşmelerde, değer mühendisliği kapsamında maliyet düşürme çalışmalarının 

yapılması bu tür sözleşmelerdeki riski oluşturur. Şekil 3.2, şekil 3.6 ve daha düşük 
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dereceyle şekil 3.3 ve şekil 3.7 ‘de gösterilen paylaşım oran profilleri, değer 

mühendisliği çerçevesinde belirlenen risk değerlerini yansıtır [21]. 

Projede risklerin taraflar tarafından algılanışı tamamen farklı olabilir. Aynı proje için 

iki farklı yüklenicinin veya işverenin bile algıladıkları riskler değişebilir. Çünkü 

burada önemli olan nokta tarafların güçlü ve zayıf yanlarının ne olduğudur. Güçlü ve 

zayıf yanlara göre algılanan risk derecesi değişir ve dolayısıyla oluşturulacak 

paylaşım oran profili çeşitlenir. 

Son olarak tarafların güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğu, hedef maliyet tipi 

sözleşmelerde paylaşım oranlarının belirlenmesini etkiler. Buna göre yüklenicinin 

inşaatı ve gene inşaat risklerini yönetebilme yeteneği önemlidir. Riskleri 

yönetemeyen bir yüklenici proje maliyetinin gereksiz bir şekilde artmasına sebep 

olabilir. Risklerin yönetilemediği durumda paylaşım oranları değişebilir. Diğer bir 

nokta ise tarafların göreceli finansal güçleridir. Bu bağlamda inşaat endüstrisinde kar 

oranlarının düşüklüğü çerçevesinde ortalama bir yüklenici, finansal açıdan güçlü 

olan bir işveren karşısında finansal riskleri üzerine almaktan kaçınacaktır. Finansal 

açıdan güçlü bir işveren finansal riskleri üzerine alarak projede kendi için önemli 

olan süre veya kalite gibi kıstasların mümkün olduğunca başarı ile geçilmesini 

sağlar. Şekil 3.3, şekil 3.4, şekil 3.5 ve şekil 3.7’de gösterilen paylaşım oranı 

profillerinde hedef maliyetin aşıldığı noktalarda yüksek paylaşım oranın işveren 

üzerine kalmasının sebebi, finansal olarak güçlü olan işverenin riski üzerine 

almasıdır [21]. 

Tarafların riski yönetebilme yetenekleri, göreceli finansal güçleri gibi baskın çıkan 

özellikleri değişik paylaşım oranı profillerinin geliştirilmesinde etkilidir. Bu 

paralelde düşük kar oranlarıyla iş yapan yüklenicilerin, yüksek bütçeli bir projede 

finansal açıdan güçlü bir işveren karşısında riskten kaçınmasını yadırgamamak 

gerekir. 

Bu bölümden anlaşılacağı üzere kar-zarar paylaşım mekanizması, hedef maliyet tipi 

sözleşmelerin yapısı itibariyle özünü oluşturan, tarafların beraberce çalışarak 

projenin yürütülmesini ve her iki tarafı (işveren ve yüklenici) motive ederek, 

projenin olabilecek en düşük maliyetle tamamlanmasını sağlayan mekanizmadır. 

Bu mekanizmanın etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, tarafların paylaşım oran 

profillerini belirlemeleri gerekir. Đncelenen paylaşım oran profilleri ve paylaşım 
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oranlarını etkileyen faktörlerden anlaşılacağı üzere tarafların riske bakış açıları, proje 

kısıtlamaları, taraflar için proje hedeflerinin sıralaması ve tarafların güçlü ve zayıf 

yönlerine göre bu paylaşım oranlarının çeşitlilik gösterebileceği sonucuna varılmıştır. 

Bu yüzden sözleşme aşamasına geçilmeden önce tarafların, projeyi detaylı şekilde 

inceleyerek paylaşım oranlarının belirlenmesi açısından, yukarıda anlatılan faktörler 

ışığında bir karara varmaları gerekir. 

3.5. Hedef Maliyet Tipi Sözleşmelerin Diğer Benzer Sözleşmeler Đle 

Kıyaslanması 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin nasıl bir mekanizmaya ve çalışma prensiplerine 

sahip olduğunu anlamak kadar, bu tür sözleşmelerin inşaat sektöründe kullanılan 

diğer benzer sözleşmeler içerisindeki konumunu da anlamak, hedef maliyet tipi 

sözleşmelerin tanıtılması ve kullanılması açısından oldukça önemlidir. 

Đnşaat endüstrisinde çeşitli sözleşme tipleri kullanılmaktadır. Bu kadar fazla 

çeşitlilikte sözleşme kullanılmasının sebebi ise şüphesiz ki ekonomilerde en büyük 

sektör olarak yerini alan inşaat sektörünün karmaşık yapısıdır. Her proje kendine has 

özellikler ve nitelik taşıdığı için her projeye aynı sözleşme tipini uygulamak 

imkânsızdır. Buna göre projelerin tedarik edilmeden önce hangi sözleşmelerle 

destekleneceğini yine projenin kendisi belirler. 

Đnşaat sektöründe var olan benzer sözleşme tiplerinden en önemlileri ve en çok 

kullanılanları [29]; 

1) Götürü Bedel/Sabit Fiyatlı Sözleşmeler 

2) Garantili Maksimum Fiyat Sözleşmeleri 

3) Maliyet + Kar Tipi Sözleşmelerdir. 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin, yukarıda bahsedilen benzer sözleşme tiplerinin 

arasında nerede olduğunun bilinmesi, hedef maliyet tipi sözleşmelerin hangi 

projelerde ne amaçla kullanılacağı konusunda yardımcı olabilir. Bunun için öncelikle 

inşaat sektöründe kullanılan diğer sözleşme tiplerini kısaca tanımak gerekir. 

Götürü Bedel/Sabit Fiyatlı Sözleşmeler: Bu tür sözleşmelerde yüklenici, mal sahibi 

ile kapsamı belli bir proje için bir sabit fiyatta anlaşır. Diğer bir deyişle mal sahibi 

tarafından istenilen zamanda ve kalitede bitirilmesi istenen bir proje için tek bir 
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fiyatta anlaşılır. Bu tip sözleşmelerde ödemeler, projenin bir bölümünün bitirilip o 

bitirilen kısım için belirlenen ödemenin yapılması şeklinde olur. Proje maliyetinin, 

belirlenen fiyatı aştığı durumlarda bütün risk yüklenici üzerindedir, yüklenici 

sözleşme aşamasında belirlenen fiyatla işi yapmakla yükümlüdür. Bu tür 

sözleşmelerle tedarik edilecek projelerde kapsamın açık ve net olması büyük önem 

taşır. Mal sahibi, projenin sonunda ödeyeceği parayı bildiğinden çok rahattır. 

Yüklenici ise karını en üst seviyeye çıkarmak için maliyetleri düşürmeyi amaçlayan 

bir tutum içerisindedir [30]. 

Garantili Maksimum Fiyat: Aslında hedef maliyet tipi sözleşmelerin bir çeşidi olarak 

da görülebilecek bu sözleşme tipinde aynı hedef maliyet tipi sözleşmelerde olduğu 

gibi belirlenen bir hedef maliyet vardır. Fakat bu hedef maliyet taraflar tarafından 

birlikte çalışılarak belirlenmiş bir hedef maliyet değil, mal sahibinin belirlediği tavan 

maliyettir. Projede gerçekleştirilen maliyetin, tavan maliyetin altında kaldığı 

durumlarda maliyet kazanımı yine aynı hedef maliyet tipi sözleşmelerde olduğu gibi 

daha önceden belirlenen oranlarla paylaştırılır. Gerçekleştirilen maliyetin, tavan 

maliyet üzerine çıktığı durumlarda ise yüklenici bütün parasal riski tek başına 

yüklenmek zorundadır. Mal sahibi, belirlenen tavan fiyatın üzerine çıkmayacağını 

bildiğinden rahattır, maliyet kazanımı olduğu durumlarda ise bu kazanılan maliyetin 

bir kısmını yükleniciye aktarmak durumundadır. Yüklenici ise proje maliyetini 

düşürmek adına motivasyona sahip olacaktır fakat tavan fiyatın aşılması durumunda 

bütün yük onun üzerine kalacağından proje süresince adımlarını dikkatli atmak 

durumunda kalır [31]. 

Maliyet + Kar Tipi Sözleşmeler: Bu tür sözleşmelere bakıldığında bazı yönlerden 

hedef maliyet tipi sözleşmelere benzediği görülebilir. Maliyet iade tipi sözleşmelerde 

maliyet mal sahibi tarafından karşılanırken, daha önceden belirlenmiş bir ücrette mal 

sahibi tarafından yükleniciye ödenir. Bu tür sözleşmeler kendi içlerinde; maliyet + 

sabit ücret, maliyet + maliyetin belli bir oranı ücret, maliyet+teşvik ücreti şeklinde 

kategorize edilebilirler. Projenin yürütülmeye başlanmasıyla birlikte yüklenici 

tarafından projenin tamamlanması için harcanılan tutar, kayıt ve belgeleri mal 

sahibine gösterilmek kaydıyla tazmin edilir. Bu tür sözleşmeler daha çok mal sahibi 

isteklerinin açık ve net olmadığı projelerde, kapsamı belirlenememiş projelerde veya 

bakım onarım projelerinde kullanılır.  Bu tür sözleşmenin en önemli avantalarından 

biri projeye istenildiği zaman hızlıca bir şekilde başlanabilmesidir. Ayrıca mal sahibi 
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istediği değişikliği kolayca yapabilmektedir. Bunu yanında yüklenici bütün 

harcamaları için tazmin edileceğinden dolayı, proje süresince üzerine parasal açıdan 

pek bir risk almamaktadır. Parasal riskin yüklenici üzerinde olmamasından ötürü 

yüklenici maliyet kontrol olayına önem vermekte güçlük çekebilir. Mal sahibi 

açısından bakıldığında bütün parasal sorumluluk onun üzerindedir ve projenin son 

maliyetinin ne olacağı, maalesef genellikle proje sonuna kadar bilinememektedir 

[30]. 

Farklı projeler için ortaya çıkan bu farklı sözleşme tipleri incelendiğinde her 

sözleşme türünde riskin taraflar arasında paylaşımı farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Kimi zaman bütün parasal riski yüklenici üzerine alırken, kimi zaman ise mal sahibi 

bütün parasal riskleri karşılar duruma gelmektedir. Proje süresince taraflara çeşitli 

avantajlar ve dezavantajlar sunan bu sözleşme tiplerinden hangisinin seçileceği ise 

tamamen sözleşmenin tarafları tarafından projenin nitelikleri çerçevesinde 

belirlenecektir.  

Şekil 3.8’de hedef maliyet tipi sözleşmelerin, diğer benzer sözleşmeler ile taraflar 

arasındaki parasal riskin dağılımı ve sözleşmelerin uygulanacağı projelerin kapsam 

standardı açısından kıyaslanma yapılması amaçlanmıştır. 

YÜKLENİCİ MAL SAHİBİ

KAPSAM NET KAPSAM BELİRSİZ

GÖTÜRÜ BEDEL 
SÖZLEŞMELER

GARANTĐLĐ 
MAKSĐMUM 

FĐYAT 
SÖZLEŞMELER

HEDEF MALĐYET 
TĐPĐ 

SÖZLEŞMELER

MALĐYET ĐADE TĐPĐ 
SÖZLEŞMELER

 

Şekil 3.8: Hedef maliyet tipi sözleşmelerin, diğer benzer sözleşmeler ile parasal risk ve 
kapsam standardı açısından kıyaslanması 

Hedef maliyet ve diğer benzer sözleşmelerle ilgili yapılan literatür çalışmaları 

incelendiğinde, Şekil 3.8’de görselleştirilmiş kıyas tablosuna rahatlıkla ulaşılabilir. 

Götürü bedel ve garantili maksimum fiyat sözleşmeleriyle, kıyaslandığında hedef 

maliyet tipi sözleşmelerle gerçekleştirilen projelerde yüklenicinin üzerine daha az 

parasal risk biner. Bunun başlıca sebebi ise mal sahibi ve yüklenicinin birer taraf gibi 

değil de aynı amaca hizmet eden birer ortak gibi çalışmasıdır.  
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Diğer yandan götürü bedel sözleşmeler ile gerçekleştirilecek projelerde, proje 

kapsamının ve mal sahibi isteklerinin net olması gerekmektedir. Anlaşılan sabit 

fiyatın dışına çıkıldığında bütün parasal riskin yüklenici üzerinde kalması, 

yüklenicinin, kapsam/projenin netliği konusuna bakışında çok etkilidir. Öte yandan 

maliyet iade tipi sözleşmelerde, yüklenici gerçekleştirdiği bütün maliyetleri tazmin 

edeceğinden, kapsamın net veya belirsiz olması sorun yaratmayacaktır. Đşler, kapsam 

daha belirlemeden bile başlayabilir. Bu tip sözleşmelerde parasal riskin mal sahibi 

üzerinde olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu durumdur.  

Hedef maliyet tipi sözleşmeler ise bu uç örneklerin arasında kalan bir yapıya sahiptir. 

Her şeyden önce parasal risk taraflar arasında belli oranlarla paylaşılır. Proje 

kapsamının net olması bu tip sözleşmelerde de önemliyken, kapsamın değişebileceği 

durumlarda, sözleşme yapısı dolayısıyla bu kapsam değişimine hedef maliyeti 

güncellemek gibi bir tepki verilebileceğinden, hedef maliyet tipi sözleşmeler, götürü 

bedel ve garantili maksimum fiyat sözleşmelerine göre kapsam açısından daha esnek 

bir kategoriye konulabilir. Parasal riskin paylaştırılmasını sağlayan, paylaşım 

oranları belirlenirken, projenin nitelik ve kapsam durumları da göz önüne alınır. 

3.6. Sonuç 

Bu bölümde öncelikle hedef maliyet tipi sözleşmelerin tanımı yapılmış ve 

literatürdeki tanımlarına yer verilmiştir. Hedef maliyet uygulamalarının, inşaat 

endüstrisinde etkili bir biçimde kullanılabilmesi ve karışıklıklara mahal vermeyecek 

şekilde yararlanılabilmesi için bu uygulama biçiminin sözleşmelere entegre 

edilmesinin daha uygun olduğu saptanmıştır. Đnşaat projeleri için sözleşme formları 

hazırlayan kuruluşların sözleşme formları incelenmiş ve AIA, FIDIC, JCT, NEC, 

ICE, IChemE gibi kurumlardan sadece NEC, ICE ve IChemE kurumlarının hedef 

maliyet kapsamlı sözleşme formları hazırladıkları anlaşılmıştır. Yayınlanan sözleşme 

formlarının tarihlerine bakıldığında, hepsinin yakın zamanlarda yayınlanmış çok yeni 

formlar olduğu görülmüştür. 

Daha sonra bu tip sözleşmelerin genel yapısı incelenmiş ve sözleşme bedeli 

açısından, değişiklik taleplerinin yönetilmesi ve ihtilafların çözülmesi açısından diğer 

sözleşmelerden ayrılan noktaları tespit edilmiştir. Projede kaçınılmaz olarak 

gerçekleşen değişimlerin, sözleşme mekanizması içerisine doğru şekilde 

yansıtılmasının öneminden bahsedilmiştir. Bu tür sözleşmelerde hak taleplerinin 
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yönetilmesinin zor bir durum haline gelebileceği anlaşılmış ve ihtilaf durumlarında 

genellikle tahkim yoluna başvurulduğu belirlenmiştir. 

Hedef maliyet tipi sözleşmeleri, diğer sözleşme tiplerinden ayıran mekanizmanın 

bileşenleri literatür çalışmaları çerçevesinde incelenmiş ve hedef maliyet, 

gerçekleşen maliyet, ücret, ödemeler ve kar-zarar paylaşım mekanizması gibi öne 

çıkan bileşenlerin yapısı derinlemesine irdelenmiştir. 

Hedef maliyetin belirlenmesinin sözleşme safhasındaki en zor durumlardan biri 

olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekçi maliyet tahminleri temel alınmadan belirlenen bir 

hedef maliyetin, ileride projenin gerçekleştirilmesi safhasında büyük ihtilaflara yol 

açabileceği saptanmıştır. Hedef maliyetin düzenlenmesi gereken durumlar maddeler 

halinde IChemE Uluslararası Bordo Kitap çerçevesinde incelenerek, bu maddelerin 

belirlenme ve üzerinde anlaşılma safhalarında birer ihtilaf maddesi durumuna 

dönüşebilecekleri sonucuna varılmıştır. 

Sonraki kısımda gerçekleşen maliyet bileşeni irdelenmiş ve gerçekleşen maliyeti 

oluşturan maliyetlerin kapsamları literatür çerçevesinde anlaşılmıştır.  Gerçekleşen 

maliyeti oluşturan maliyetlerin, sözleşme safhasında net olarak belirlenmesi gerektiği 

saptanmış ve bu maliyetlerin kapsamlarının projeden projeye farklılık gösterebileceği 

sonucuna varılmıştır. Sözleşme aşamasında, kapsam sınırlarının çizilmesi gereken ve 

gerçekleşen maliyeti oluşturan maliyetler; işçilik maliyetleri, personel maliyetleri, 

malzeme maliyetleri, işletme, geçici depolama ve hizmet maliyetleri, ekstra 

maliyetler ve alt-yüklenicilik maliyetleri olarak belirlenmiştir. 

Ücreti oluşturan maliyetlerin kapsam sınırları verilmiş ve ücretin çoğu zaman genel-

gider ve kar kalemlerini kapsadığı anlaşılmıştır. Ücretin hedef maliyet ve gerçekleşen 

maliyet içerisinde yer almadığı saptanmış ve bu durumda ücret kaleminin ne şekilde 

ödeneceğinin belirlenmesinin, sözleşme işleyişi açısından ne kadar önemli olduğu ve 

bunun sözleşme aşamasında atlanmaması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Ödemelerin ne şekilde yapılacağı incelenmiş ve ödeme kaleminin içine nelerin dâhil 

olacağı saptanmıştır. Ödeme ile ilgili, yüklenicinin sadece gerçekleştirdiği ve ödediği 

maliyetin mi ödemeye dahil olacağı gibi önemli kararların sözleşme safhasında 

verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen maliyetlerin 

ödenmesi ile ilgili nasıl bir yolun izleneceğinin erken safhada belirlenmesinin, 

projenin yürütülmemesi açısından hayati önem taşıdığı sonucuna varılmıştır. 
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Hedef maliyet tipi sözleşme mekanizmasının en önemli bileşeni olan kar-zarar 

paylaşım mekanizmasının nasıl çalıştığı ve daha önemlisi nasıl belirlenmesi gerektiği 

üzerinde durulmuş, literatür çerçevesinde mal sahipleri ve yüklenicilerin bu 

mekanizmaya bakış açıları değerlendirilmiştir. Bu mekanizmanın hayata geçmesi 

için gerekli olan paylaşım oran profillerinin hangi faktörlere bağlı olarak geliştirildiği 

saptanmış ve gelişim sırasında, bu profilleri etkileyen en önemli faktörlerin başında 

sözleşme taraflarının riske olan bakış açıları olduğu saptanmıştır. Daha sonra literatür 

araştırmaları çerçevesinde pratikte kullanılmış olan paylaşım oran profilleri 

incelenmiş ve bu profillerin belirlenmesindeki anahtar faktörlerin neler olduğu 

anlaşılmıştır. 

Son olarak bu bölümde hedef maliyet tipi sözleşmeler ile diğer benzer sözleşmeler, 

sözleşme tarafları arasındaki parasal risk dağılımı ve bu sözleşmelerle 

gerçekleştirilecek projelerdeki kapsam sınırları çerçevesinde kıyaslanmış ve 

sözleşmelerin göreceli olarak bu durumlardaki sıralaması verilmiştir. 
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4. HEDEF MALĐYET TĐPĐ SÖZLEŞMELER ĐÇĐN YAPILAN ALAN 

ÇALIŞMASI 

4.1. Araştırma Yöntemi 

Önceki bölümlerde hangi felsefeden geldiği anlatılan, benimsenme ve gelişim 

sürecinde üzerinde yapılan araştırmalardan bahsedilen, genel yapısı ve bileşenleri 

derinlemesine incelenen ve son olarak benzer sözleşme tipleriyle belirgin kriterler 

açısından karşılaştırılan hedef maliyet tipi sözleşmelerin, Türk inşaat firmaları 

tarafından kullanılabilirliği bu bölümde araştırılmıştır. 

Araştırma yöntemi olarak, görev aldıkları firmalarda kullanılan inşaat sözleşmelerine 

hâkim, genel sözleşme dili ve yapısı konusunda bilgili, inşaat sözleşmeleri 

konusunda uzman ve sektörde belli bir tecrübeye erişmiş Türk inşaat sektörü 

uzmanlarıyla görüşmeler yapılması seçilmiş, bu seçim yapılırken çok uluslu inşaat 

projelerinde bulunmuş firmaların yetkilileri tercih edilmeye çalışılmış ve hedef 

maliyet tipi sözleşmeler için bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir. 

Söyleşilerde EK-1A’da belirlenen sorular sorulmuş, bu tip sözleşmeyle ilgili kısıtlı 

bilgisi olan, pratiği olmayan katılımcılara sözleşme kısaca anlatılmış ve literatürden 

elde edilen pratikler kısaca aktarılmıştır. Kişilerle yapılan söyleşiler kayıt altına 

alınmıştır. 

Bu çalışma sayesinde Türkiye’de inşaat sektörünün, bu yeni sayılabilecek sözleşme 

tipine olan bakış açısı değerlendirilerek, bu tip sözleşmelerin Türk inşaat firmaları 

tarafından kullanılabilirliği hakkında fikir edinilmesi amaçlanmıştır. 

Söyleşi sırasında hedef maliyet tipi sözleşmelere hâkim olmayan kişilere bu tip 

sözleşmelerin genel yapısı ve kısaca işleyiş tarzı anlatılmış böylece söyleşiye katılan 

katılımcılardan hepsinin, bu tip sözleşmeler hakkında, tecrübelerine dayanarak, 

inşaat sektöründe kullanılan genel sözleşme tiplerine ve sektörün bu sözleşme tipine 

yaklaşımına yorumlar yapması istenmiştir. 
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4.2. Firma Görüşmeleri 

Söyleşi sırasında tutulan notlar ve kayıtlar analiz edilmiş ve katılımcıların, sözleşme 

tipi hakkındaki yorumları, düşünceleri ve bu sözleşme tipine bakış açıları aşağıdaki 

gibi derlenmiştir. 

Firma 1. 

Türk inşaat sektöründe yaklaşık 30 yıllık geçmişi bulunan ve son 10 yılda konut 

alanında yaptığı projelerle Türk inşaat sektörüne hizmet eden firma, projelerinin 

tamamını Đstanbul’da gerçekleştirmiştir. 10 yıllık süreçte 2.473.658 m²  inşaat alanına 

11.915 yüksek kaliteli konut projesi gerçekleştirmiş ve konut projeleri konusunda 

uzmanlaşmış bir inşaat firmasıdır. Söyleşi firmanın tüm projelerden sorumlu 

planlama grup müdürü ile yapılmıştır. Öncelikle sözleşme tipi katılımcıya aktarılmış 

ve söyleşi soruları yardımıyla, anlatılan kapsam üzerinden, katılımcıdan sözleşme 

tipini değerlendirmesi istenmiştir. 

Buna göre ilk görüşülen firma yetkilisinin çalıştığı inşaat şirketinin tez kapsamında 

incelenen sözleşmeyi kullanmadığı belirlenmiştir. Firma yetkilisi, böyle bir sözleşme 

tipinin kullanılmasının kendi şirketinin tedarik ettiği projeler açısından 

incelendiğinde zor olduğunu da belirtmiştir. Aynı zamanda firma yetkilisi “......  Türk 

inşaat sektöründeki geleneksel iş yapış tarzı sözleşme yapısına uygun değil. ......” 1 

demiş ve sözleşme taraflarının hiçbir zaman riski paylaşma konusunda istekli 

olmayacağını aktarmıştır. Özellikle bu tip sözleşmelerle tedarik edilecek projelerde 

yüklenicinin güvenli tarafta kalmak için hedef maliyeti yüksek tutabileceğinden 

bahsetmiş, bu durumun da proje maliyetini arttırabileceğine dikkat çekmiştir. Hedef 

maliyet belirlenerek, istenilen karın yakalanmasını amaçlayan bu sözleşme tipinin 

projelerde kullanılabilmesi için çok gelişmiş, kalite kontrol departmanlarına sahip 

olması gerektiğini belirtmiş ve yine bu tip sözleşmelerin mekanizması gereği çok iyi 

bir kayıt sisteminin oluşturulması gerektiğinden bahsetmiştir. Bu ek departmanların 

ve sistemlerinde ek maliyetlere sebep olacağını belirtmiş ve bu yüzden bu tip 

sözleşmelerin teoride olduğu kadar verimli olamayabileceği belirtilmiştir. Katılımcı, 

hedef maliyet tipi sözleşmelerin kapsamı belli altyapı ve metro projeleri gibi 

projelerde kullanılabileceğini belirtmiş ve özellikle tasarım + yapım şeklinde tedarik 
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edilecek projelerde kullanılmasının imkânsız olduğunu eklemiştir. Özellikle bu tip 

sözleşmelerle tedarik edilecek projelerde işverenin ekonomik açıdan güçlü olması 

gerektiğine değinmiş ve tarafların düşünce tarzının bu sözleşme ruhuna uygun olması 

gerektiğinden bahsetmiştir. Đnşaat sektörünün daha fazla oturmuş olduğu bölgelerde 

bu sözleşme tipinin daha rahat uygulanabileceğine değinen katılımcı, ayrıca grup 

firmaları arasında da bu tarz sözleşmelerin yapılmasının mantıklı olabileceğini 

böylece iki tarafında beraber çalışarak sözleşme kapsamında istenilen hedefleri 

başarabileceğini belirtmiştir. Daha çok gelir paylaşımı tipi sözleşmeler ile projeleri 

gerçekleştiren şirketin çalışanı olan katılımcı, hedef maliyet tipi sözleşmelerin, 

paylaşım mekanizması açısından gelir paylaşımı sözleşmelerine benzediğini 

aktarmıştır. 

Sonuç olarak bu firma görüşmesinde bu tip sözleşmelerin Türk inşaat sektöründe 

kullanılmasının sektördeki iş yapış tarzı ve tarafların düşünce yapılarından dolayı zor 

olduğu ortaya çıkmıştır.  Bu sözleşme tipinin grup firmaları arasında kullanılması 

önerilmiştir. 

Firma 2. 

15 senedir sektörde yer alan firma, yurtiçi ve yurtdışında sanatsal çizgileriyle öne 

çıkan anıtsal kamu yapılarından, ticari yapılara, hastane arıtma tesisi gibi teknik 

işlevi yoğun projelerden, konut sitelerine, yüksek katlı binalardan, alışveriş 

merkezlerine kadar uzanan proje çeşitliliğine sahip bir inşaat firmasıdır. Projelerini 

yurt içi, bağımsız devletler topluluğu ülkeleri ve Türkî Cumhuriyetlerinde yürüten 

firma 2009 yılında 1.652.000.000 dolarlık iş bitimi gerçekleştirmiş ve yaklaşık 

11.000 kişi istihdam etmiştir. Söyleşi, firmaya yaklaşık 10 yıldır hizmet eden 

planlama grup müdürü ile yapılmıştır. 

Görüşülen firma yetkilisi daha önce böyle bir sözleşme tipi ile karşılaşmadığını 

belirtmiştir. Görev aldığı şirketin projeleri tedarik ederken kullandığı sözleşmeler 

kapsamında, hedef maliyet tipi sözleşmeleri, götürü bedel ve garantili maksimum 

fiyat ile karşılaştırmış ve anlatılan kapsam çerçevesinde, bu tür sözleşme tipinin şu 

aşamada çok verimli olamayacağını aktarmıştır. Bunun neden olarak sözleşme 

kapsamında gerçekleşen, işveren ve yüklenicinin birer ortak gibi çalışma durumunu 

göstermiş ve “...... . Đşveren ve yüklenicinin birer ortak gibi çalışması ütopyadan 
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öteye gidemez. ......” 2 diyerek bu konudaki fikrini aktarmıştır. Diğer yandan yetkili, 

genellikle böyle bir sözleşme tipine mal sahiplerinin gerek duymayacağını belirtmiş, 

buna gerekçe olarak ise özellikle Türkiye’de yükleniciler arasında rekabetin çok fazla 

olduğunu ve yükleniciye yetecek kadar iş olmamasını göstermiştir. Sözleşme 

tiplerini, belli bir proje tipiyle ilişkilendirmemek gerektiğini savunan katılımcı, bu tür 

sözleşmelerin yapısı gereği, ortak çalışma karakteristiğinden dolayı grup şirketleri 

arasında yapılacak işlerde daha verimli bir şekilde kullanılabileceğini belirtmiştir. 

Sözleşmenin yapısı gereği karışık olmasından dolayı, belli standartlarla çalışmaya 

alışmış ve kontrol mekanizmasının daha gelişmiş olduğu çok uluslu inşaat 

projelerinde bu sözleşme tipinin nispeten daha verimli olarak kullanılabileceğine 

değinen katılımcı, ısrarla bu tip bir sözleşmenin Türk inşaat sektörü başta olmak 

üzere, global anlamda sektöre adapte olmasının zor olduğunun altını çizmiştir. 

Katılımcı bu durumun nedenlerini geleneksel sözleşme tiplerinin aksine yüklenici ve 

mal sahibinin beraber çalışmasını gerektiren mekanizması ve sözleşmenin verimli bir 

biçimde işleyebilmesi için gereken kontrol sisteminin zor yapısı olarak sıralamıştır. 

Anlatılan sözleşme tipini, kapsam ve karın paylaşılması açısından kendi projelerinde 

kullandıkları garantili maksimum fiyat tipi sözleşmelere benzeten katılımcı, yine de 

riskin her durumda paylaşılması açısından bu tür sözleşmenin, diğer bütün 

sözleşmelerden ayrı bir noktaya sahip olduğunu aktarmıştır. 

Bu görüşmede hedef maliyet tipi sözleşmelerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi 

için kontrol mekanizmasının gelişmiş olması gerektiği ve tarafların beraber iş yapma 

tarzını benimsemeleri gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu tip 

sözleşmelerin grup firmaları arasında kullanılabilme ihtimalinin daha yüksek olduğu 

aktarılmıştır. 

Firma 3. 

Görüşülen bu firma, yaklaşık 55 yıllık geçmişe sahip ve kuruluşunun ilk yıllarda yurt 

içinde, ülkenin sanayileşme sürecine fabrika, liman ve altyapı projeleriyle katkı 

sağlamış ve 1988 yılından itibaren doğu bloğu ülkeleri olmak üzere balkanlar ve 

Afrika kıtasında birçok büyük projeye imza atmış bir inşaat firmasıdır. Toplam 12,7 

milyar dolarlık sözleşme bitiren firma 1.772 si mühendis ve mimar olmak üzere 

toplam 14.084 kişi istihdam etmektedir. Söyleşi, yol, tünel, köprüyol, baraj, enerji 
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santralleri, yüksek katlı yapılar, fabrika, arıtma tesisleri gibi çok geniş proje 

çeşitliliğine sahip firmanın, sözleşmeler koordinatörü ve projeler grup müdürü ile 

yapılmıştır. Firmaya 30 yıldır hizmet eden ve bir avukat olan sözleşmeler 

koordinatörü ile inşaat mühendisi olan projeler grup müdürü söyleşi sorularını 

beraber yanıtlamışlardır. 

Görüşme yapılan firma yetkilileri ilk olarak buna benzer sözleşme tipleriyle iş 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Yetkililer “..... . Bu tip sözleşmeler, maliyet + kar tipi 

sözleşmelerde kullanılan bonus/penaltı mekanizmasına benziyor. ....” 3 diyerek 

sözleşme tipini, maliyet + kar sözleşmelerle ilişkilendirmiş ve bu tür sözleşmelerin 

kullanılabilmesi için tarafların iç içe geçmiş bir takım gibi çalışması gerektiğini 

savunmuştur. Kendi kullandıkları sözleşme tipindeki paylaşım oranlarını 

açıklamayan katılımcılar, paylaşım oranında bir üst sınır belirlediklerini ve bunun 

üstündeki maliyet aşımını yüklenici firma olarak karşılamayacak şekilde sözleşmenin 

oluşturulduğunu belirtmiştir. Bu tür sözleşmelerle gerçekleştirilecek projelerde, 

tasarımın büyük ölçüde tamamlanmış olması gerektiğine değinen katılımcılar, 

kapsamı belli olan, bilhassa fabrika, tesis projelerinde bu tip sözleşmelerin 

kullanılabileceğini belirtmiştir. Bir başka yolun ise tasarımı tamamlanmamış bir 

projeye, yüklenicinin tasarım aşamasında dâhil olarak, mal sahibi ile birlikte tasarım 

sürecinde çalışmasının ardından kapsam belli olduktan sonra hedef maliyet 

mekanizmasına dönülmesi olabileceğini eklemişlerdir. Görüşülen yetkililer 

şirketlerinin, çok uluslu inşaat projelerinde rol almasından kaynaklı olarak bu tür 

sözleşmeyi bildiğini belirtmiş ve sınırları kesin çizgilerle çizilmiş çok uluslu inşaat 

projelerinde bu tip sözleşmelerin daha rahat kullanılabileceğini savunmuşlardır. 

Duruma Türkiye açısından da yaklaşan yetkililer, öncelikle devlet işleri açısından 

duruma yaklaşmış ve bu tip sözleşmelerin Türkiye’de kamu işlerinde kullanılmasının 

zor olduğunu, böyle bir sözleşmeye bürokratik olarak hazır olunmadığını 

aktarmışlardır. Böyle bir sözleşme tipiyle bir kamu projesinin tedarik edilmesi 

halinde proje organizasyonunun yarısının müfettişlerden oluşacağını ve çok sık 

şekilde mecliste soru önergesinin verilebileceğinden bahsetmiştir. Duruma özel 

sektör açısından yaklaştıklarında ise bu tip kapsamlara ülke olarak uzak 

olunduğundan ve karışık bir sözleşme mekanizmasına sahip olan bu tür 

sözleşmelerin ülkede uygulanabilmesi için genel olarak yönteminin iyi oturtulması 
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gerektiğinden bahsetmişlerdir. Güçlü ekonomik bağımsızlığı olan şirketlerin bu tür 

sözleşmelerle iş yapmasının daha mantıklı olacağına değinen yetkililer, özellikle 

sözleşme aşamasında, sözleşme kapsamının sınırlarının çok net bir şekilde çizilmesi 

gerektiğinin öneminden bahsetmiştir. Kültürel farklılıklar açısından bu tür 

sözleşmelere bakıldığında ise maliyetlerin dokümanlaştırılamadığı ülkelerde yani 

başka bir deyişle şeffaf muhasebe yönteminin kullanılamadığı Azerbaycan ve Türkî 

Cumhuriyetlerinde bu tip sözleşmelerin kullanılmasının zor olduğunu belirtilmiştir. 

Son olarak maliyet + kar tipi sözleşmelerle benzerlik gösterdiğini söylemiş fakat 

bonus/penaltı paylaşımının çok karışık ve iyi belirlenmesi gereken bir mekanizma 

olduğunu ısrarla belirtmiş ve bu mekanizma yüzünden bu tür sözleşmelerin, diğer 

bütün sözleşmelerden farklı bir sözleşme ruhuna sahip olduğunu aktarmışlardır. 

Sonuç olarak, özellikle yurt içi sektörde, devlet işlerinde bu tip sözleşmelerin 

kullanılmasının önünde birtakım bürokratik engeller olduğu belirlenmiş, özel 

sektörde ise bu tip kapsamlara uzak olunduğundan bahsedilerek, bu tip sözleşmelerin 

şu an için kullanılmasının zor olduğu vurgulanmıştır. 

Firma 4. 

Görüşme yapılan bu firma 40 yıldır sektöre hizmet veren, bu zamana kadar 4,5 

milyar dolarlık sözleşme tamamlamış, 8 milyon m² inşaat alanı yapmış ve bu 

verilerin % 60’ını yurt dışında gerçekleştirmiş bir firmadır. Konut, alışveriş merkezi, 

havalimanı, ticari binalar, endüstriyel yapılar ve altyapı alanında projeler 

gerçekleştiren firma, bu zamana kadar yurtiçinde konut, havalimanı, çok katlı iş 

merkezi projeleri tamamlamış, yurtdışında ise havalimanı, hastane, endüstriyel tesis 

alanında projeler gerçekleştirmiştir. Söyleşi, firmanın iş geliştirme müdürü ile 

yapılmıştır. 

Daha önce böyle bir sözleşme tipiyle iş yapmadıklarını belirten firma yetkilisi, bu tip 

sözleşme tipine çok yakın olarak gördüğü garantili maksimum fiyat sözleşmeler ile iş 

yaptıklarını belirtmiş ve maksimum fiyatın altında kalan miktarın yüklenici ve mal 

sahibi arasında paylaştırıldığını ifade etmiştir. Bu tür sözleşmelerin teknolojik 

projelerde kullanılabileceğini belirten katılımcı, yüklenicilerin özellikle mal 

sahibinin riskine ortak olmak istemeyeceğini eklemiştir. Bu tip sözleşmelerin 

yükleniciyi teşvik etme kıstasının verimli bir şekilde çalışmasının zor olduğunu 

savunan yetkili, hedef maliyet belirlenirken yüklenicinin, hedef maliyet içine bütün 
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riskini katabileceğini belirterek, bu durumun da proje için gerçekçi bir maliyet 

belirlenmesinin önüne geçeceğini düşünmektedir. Bu anlamda bu tür sözleşmelerle iş 

yapmanın zor olduğunu ve bu tür sözleşmelerle iş yapmayı tercih etmeyeceklerini 

söylemiştir. Yurt içi inşaat sektörü açısından durumu değerlendiren yetkili özellikle 

yüklenicilerin iş almak için fiyatları iyice kırdığını belirten firma yetkilisi, bu tür bir 

sözleşmenin bu bağlamda ülkemizde kullanılmasının zor olduğunu eklemiş ve bu tür 

bir sözleşmenin uygulanabilmesi için mevcut tasarlanabilecek tüm şartların sözleşme 

aşamasında belirlenmesinin gerekliliğinden bahsederek bu durumun Türkiye’de şu 

an için gerçekleştirilmesinin çok zor olduğunu savunmuştur. Sözleşme yapısının çok 

karmaşık olduğuna değinen yetkili, “..... .Bu tür sözleşmelerin yaygınlaşabilmesi için 

şart ve kapsamlarının geliştirilmesi ve net bir şekilde sınırlarının çizilmesinin gerekir. 

.....” 4 demiş ve bu şartların sağlanması durumunda sözleşme üzerinde daha ayrıntılı 

bir şekilde durulmasının mümkün olabileceğini belirtmiştir. Uluslararası projelerin 

kapsam ve sınırlarının belli olması açısından bu tür sözleşmelere daha uygun 

olabileceğini dile getiren katılımcı, her projenin kendi için değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmiş ve kullanılan sözleşmelerin kültürel farklılıklardan arındırılması 

gerektiğinden bahsetmiştir. Bunun sonucu olarak bu tür sözleşmelerin de kültürel 

farklılıklardan etkilenmeyeceğini savunmuştur. Bu tür sözleşmelerin, düşük maliyet 

çıkması durumunda aradaki farkın yüklenici ve mal sahibi arasında paylaştırılması 

açısından, garantili maksimum fiyat tipi sözleşmelerle benzerlik gösterdiğini 

aktarmış fakat oluşabilecek ek maliyetin taraflar arasında paylaştırılması durumunun 

ise daha önce hiç karşılaşmadığı bir mekanizma olduğunu eklemiştir. 

Bu firma görüşmesi sonucunda bu tip sözleşmelerle şu aşamada iş yapmanın zor 

olduğu anlaşılmış, bunun en büyük nedeni ise sözleşmenin karmaşık yapısı ve ülkede 

iş alma şansının fiyat kırmak ile doğru orantılı olması gösterilmiştir. Garantili 

maksimum fiyat sözleşmelerle benzer olarak değerlendirilen bu sözleşme tipinin şu 

an için Türk inşaat sektöründe kullanılmasının zor olduğu anlaşılmıştır. 

Firma 5. 

Görüşme yapılan bu firma sektörde yaklaşık 60 yıldır varlığını sürdüren yurtiçinde 

konut projeleri gerçekleştiren, yurtdışında ise yüksek teknolojili endüstriyel tesis, 

baraj, fabrika vb. projeleri gerçekleştirmiş ve projelerinin önemli bir kısmını Doğu 

                                                           
4
 Ses kayıtlarından aynen alınmıştır. 



 
80

Avrupa, Rusya ve Orta Doğu’da gerçekleştiren bir inşaat firmasıdır. Söyleşi, 

firmanın teknik koordinatörü ile yapılmıştır. 

Firma yetkilisi bu tür sözleşmeye benzer sözleşmeleri altyüklenicilere karşı 

kullandıklarını aktarmıştır. Altyüklenicilere karşı birkaç işte kullanılan bu tür 

sözleşmelerden dolayı çok memnun kaldıklarını belirten katılımcı, paylaşım oranı 

detayını açıklamamış fakat burada önemli olan noktanın tanınan, güvenilir ve değer 

mühendisliğine yatkın altyüklenicilerle çalışmak olduğunun altını çizmiştir. 

Yapısının daha çok maliyet + kar tipi sözleşmelere benzediğini belirten yetkili proje 

serbestliği olan daha doğrusu değer mühendisliğinin uygulanabileceği projelerde bu 

tip sözleşmelerin kullanılabileceğini önemle belirtmiştir. Bu tür sözleşmelerle tedarik 

edilecek projelerde keşif artışlarının en az indirgenmesi gerektiğini belirten firma 

yetkilisi böylece kapsamın belirlenmiş olacağını ve işin sınırlarının iyi tanımlanmış 

olacağını savunmuştur. Şeffaf muhasebe sisteminin bu tür sözleşmelerde kritik 

öneme sahip olduğu belirtilmiş ve değer mühendisliğinin de bu tür sözleşmelerin 

uygulanabilmesi için en önemli faktörlerden biri olduğu savunulmuştur. Bu tür 

sözleşmelerin endüstriyel yapıların gerçekleştirilmesinde daha geçerli bir sözleşme 

tipi olduğunu aktaran firma yetkilisi, bu tür projelerin inovasyon ve yaratıcılığa daha 

açık olduğunu belirtmiş, bu durumu da değer mühendisliği kavramı ile 

ilişkilendirmiştir. Firma yetkilisi ayrıca işverenin hedef maliyet konusunda bilgili 

olması gerektiğini savunmuş, gerekirse şeffaf muhasebenin düzgün tutulabilmesi için 

denetçilerin proje takımları içerisine entegre edilmesinin gerekliliğinden 

bahsetmiştir. Türkiye ve yurtdışında, sözleşme şartnamesinin düzgün yazılması 

durumunda, sözleşme sınırlarının iyi belirlenmesi durumunda rahatça 

benimsenebileceğini belirten firma yetkilisi, “.... . Değer mühendisliği Türkiye’de 

oturmamış bir kavramdır. .....” 5 demiş ve değer mühendisliğinin Türkiye’de 

oturmamış bir kavram olmasından dolayı, ülkemizde taraflar arasında şeffaf 

muhasebe felsefesine aykırı olacak şekilde güven probleminin bulunmasından dolayı 

ve düzgün iş programlarının yapılamamasından dolayı bu tür sözleşmelerin 

Türkiye’de şu an için kullanılmasının zor olduğunu savunmuştur. Ayrıca Türkiye’de 

bu tür sözleşmelerin devlet işlerinde ise kullanılmasının mümkün olmadığını, çünkü 

bu durumun Sayıştay hukukuna aykırı düşeceğini belirtmiştir. Her türlü sözleşmede 

kültürel farklılıkların ortaya çıkabileceğini belirten yetkili, önemli olan kriterin, 
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menfaatlerin şeffaflığı etkilememesi olduğunu belirtmiş ve kültürel farklılıkların bu 

tür sözleşmelerin verimliliğini etkilemeyeceğini eklemiştir.  Genel olarak her 

sözleşmenin, proje bazında değişikliğe uğradığını ve bütün sözleşmelerden ayrılarak 

tamamen münferit bir sözleşme tipine dönüştüğünü savunan firma yetkilisi, 

mekanizma olarak bu tür sözleşmelerin maliyet + kar tipi sözleşmelere benzediğini 

belirtmiştir. 

Sonuç olarak, yurtiçi sektörde bu tip sözleşmelerin şu aşamada kullanılmasının zor 

olduğu fakat değer mühendisliği kavramının sektöre adapte edilmesiyle, taraflar 

arasındaki güven probleminin çözülmesiyle durumun değişebileceği anlaşılmıştır.  

Firma 6. 

Görüşme yapılan firma, 1986 yılında kurulan ve 20 yıldan fazla sürede toplamda 1.6 

milyar dolarlık inşaat projesi tamamlamış, yürüttüğü projelerin başlıcaları; havaalanı 

terminalleri, doğalgaz boru hatları, hastaneler, endüstriyel santraller ve konut olan bir 

inşaat firmasıdır. Yurt içinde başta havalimanları olmak üzere, endüstriyel tesis ve 

konut projeleri gerçekleştiren firma, yurtdışında ise havalimanı, endüstriyel tesis, 

boru hattı projeleri gerçekleştirmiştir. Firma iş hacminin %50 ‘lik kısmını yurt 

dışında gerçekleştirmiştir. Söyleşi, bu firmanın teknik ofis şefi ile yapılmıştır. 

Daha önce böyle bir sözleşmeyle proje tamamlamadıklarını belirten firma yetkilisi, 

anlatılan sözleşme tipi kapsamında, hedef maliyetin düzgün bir şekilde 

belirlenebilmesi için kapsamın net bir şekilde belli olması gerektiğinin altını 

çizmiştir. Paylaşım oranlarının sözleşme aşamasında, taraflar arasında soru işaret 

kalmayacak şekilde belirlenmesi gerektiğinin önemini belirten yetkili, sınırların net 

olması ve projenin uygulanabilir olması durumda bu tür sözleşmelerin 

benimsenebileceğini aktarmıştır. Yetkili herhangi bir proje tipiyle, bu sözleşme 

tipinin kullanılabilirliğini sınırlamamış ve taraflar arasında şeffaf muhasebe 

olgusunun yerleştirilebilmesi için proje takımı içerisinde ayrı bir departman 

oluşturulmasının önemini belirtmiştir. Türkiye’de bu tür sözleşmelerin 

kullanılmasının bazı sebeplerden dolayı çok zor olduğunu savunan firma yetkilisi, bu 

sebepleri, ülkemizde şeffaf muhasebe için gerekli teknik ekip eksikliği, şeffaf 

muhasebe felsefesine aykırı olacak şekilde yüklenicilerin birkaç şantiye için 

malzeme siparişi verip bunları tek bir faturada ödemesi, taraflar arasında olan güven 

eksikliği ve genellikle yurtiçinde yapılan projelerde imalat yapıldıktan sonra iş 
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programının güncellenmesi yani işlerin, iş programına paralel olarak yürütülememesi 

olarak sıralamıştır. Çok uluslu projelerde ise bu tür sözleşmelerin proje sürecine 

oturtulmasının daha mantıklı olabileceğini belirtmiş ve buna sebep olarak ise yabancı 

inşaat firmalarında disiplin ve güvenin fazla olmasını ve proje sürecindeki her aşama 

için belirlenmiş bir iş yapma yöntemlerinin olmasını göstermiştir. Kültürel 

farklılıkların böyle bir sözleşme tipini etiklemeyeceğini savunan firma yetkilisinin 

görüşüne göre bu tür sözleşmelerin verimli bir şekilde kullanılmasının başlıca 

kıstasları, sözleşme aşamasında sınırların net çizgilerle çizilmesi, tarafların sözleşme 

ruhunu tam anlamıyla kavraması ve taraflar arasında karşılık güvenin, sözleşme 

aşamasındayken oturmasıdır. Son olarak firma yetkilisi bu tür sözleşmeleri, literatür 

tarafından da bir çeşidi olarak gösterilen, maliyet + kar tipi sözleşmelere 

benzetmiştir. 

Bu görüşme sonucunda, sözleşme tipinin, sınırlarının iyi çizilmesi durumunda, 

benimsenmesi konusunda bir problem yaşanmayacağı anlaşılmış fakat Türk inşaat 

sektörünün bu sözleşme tipine hazır olmadığı, yurtiçi sektörde kullanılabilmesi için 

taraflar arasındaki güven probleminin aşılması gerektiği ve şeffaf muhasebeye olanak 

sağlayacak bir iş yapış tarzının benimsenmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

4.3. Karşılaştırma 

Yapılan söyleşilerin aynı payda altında toplanmasını sağlamak amacıyla, EK-1A’ da 

sorulan sorulara verilen cevaplar gruplanarak, görüşme yapılan firma yetkililerinin 

bakış açılarının karşılaştırılması ve aynı sorular için verilen cevapların toparlanarak 

kolayca süzülmesini sağlamak amaçlanmıştır. 

Soru 1. Hedef maliyet tipi sözleşmeler kullandınız mı? 

Bu soruya söyleşi katılımcıları tarafından verilen cevapların çoğu hayır olmuştur. 

Firma-2’nin yetkilisi bu tür bir sözleşmeyi hiç duymadığını belirtmiş, Firma-3 

yetkilisi buna benzer bir sözleşme tipiyle daha önce iş yaptıklarını belirtmiş, Firma-5 

yetkilisi ise daha önce bir kaç altyüklenicisiyle bu tipte bir sözleşmeyle iş yaptığını 

aktarmıştır. Firma-1, Firma-4 ve Firma-6 yetkilileri bu tür sözleşmelerden haberdar 

olmalarına karşın, bu tip bir sözleşmeyi daha önce kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Çizelge 4.1’de cevapları toplu halde görmek mümkündür. 
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Çizelge 4.1: 1. soruya verilen cevaplar 

FĐRMA CEVAP

Firma 1 Kullanılmamış

Firma 2 Haberdar değil

Firma 3 Daha önce benzer bir sözleşme tipiyle iş yapılmış

Firma 4 Kullanılmamış

Firma 5 Daha önce bu tip sözleşmeyle birkaç iş yapılmış

Firma 6 Kullanılmamış  

Soru 2. Kullanılan hedef maliyet tipi sözleşmenin kapsamı nasıldı? 

Söyleşiye katılan firmaların çoğunun bu tip bir sözleşme kullanmaması sebebiyle, bu 

soru yalnızca bu tip veya buna benzer sözleşme tipini kullanan Firma-3 ve Firma-5 

yetkilileri tarafından cevaplandırılmıştır. Firma-3 yetkilisi, kullanılan paylaşım 

oranını belirtmemiş buna karşın paylaşım oranında bir üst sınır belirlediklerini ve bu 

üst sınırın üstündeki riskleri yüklenici olarak karşılamayacak şekilde bir sözleşme 

kullandıklarını belirtmiştir. Firma–5 yetkilisi ise risklerin ve kazanımların yaklaşık, 

yarı yarıya paylaştırıldığı bir sözleşmeyle çalıştıklarını belirterek, bu tip sözleşmenin 

mal sahibi – yüklenici – altyüklenici üçgeninde başarıyla yürütüldüğünü ve istenilen 

başarının yakalandığını belirtmiştir. Çizelge 4.2’de cevaplar toplu halde görülebilir. 

Çizelge 4.2: 2. soruya verilen cevaplar 

FĐRMA CEVAP

Firma 1 Kullanılmamış

Firma 2 Kullanılmamış

Firma 3 Maliyetin üstünde kalan kısım için bir üst sınır belirlenmiş

Firma 4 Kullanılmamış

Firma 5 Paylaşım oranı yarı yarıya olacak şekilde belirlenmiş

Firma 6 Kullanılmamış  

Soru 3. Bu tip bir sözleşmeyi kullanmayı düşünür müsünüz? Kullanmayı 

düşünmüyorsanız sebepleri nelerdir? 

Firma-1 yetkilisi, tedarik ettiği projeler kapsamında bu tür sözleşmenin 

kullanılmasının zor olduğunu belirtmiştir. Konut alanında projeler gerçekleştiren 

firma, Türkiye’deki geleneksel iş yapış tarzının bu tip sözleşmeleri kullanmaya 

uygun olmadığını belirtmiştir. Firma-2 yetkilisi, anlatılan sözleşme kapsamı 
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çerçevesinde, bu sözleşme tipinin teoride olduğu gibi efektif olamayacağını 

savunmuş ve sözleşme mekanizması gereği tarafların birer ortak gibi çalışma 

gerekliliğinin şu aşamada ütopyadan ileri gidemeyeceğinden bahsederek, bu tarz bir 

sözleşmeyle iş yapmaya sıcak yaklaşmayacaklarını belirtmiştir. Firma-3 yetkilisi, 

buna benzer sözleşme tipiyle iş yaptıklarını yinelemiş ve sözleşmenin sektörde 

benimsenmesi ve kapsamının net bir şekilde oturtulması halinde bu tür sözleşmelerin 

kullanılabileceğini aktarmıştır. Firma-4 yetkilisi ise yüklenicilerin, mal sahibinin 

riskine ortak olmak istemeyeceğinin altını çizerek bu tür bir sözleşmeyle iş yapmayı 

düşünmeyeceklerini net bir dille belirtmiştir. Firma–5 yetkilisi, bu tür sözleşmelerle 

tedarik edilecek projelerde, taraflar arasındaki güvenin en önemli kriter olduğundan 

bahsederek, şartların oluşması ve gerekli güven ortamının sağlanması halinde bu tür 

sözleşmeleri daha sık kullanabileceklerini aktarmıştır. Firma-6 yetkilisi, daha önce 

bu tür sözleşmelerle iş yapmamasına karşın sözleşme sınırlarının net bir şekilde 

çizilmesi ve projenin uygulanabilir bir proje olması durumunda bu tür sözleşmeleri 

kullanabileceklerini belirtmiştir. Çizelge 4.3’te verilen cevaplar ve sebepleri toplu 

olarak gösterilmiştir. 

Çizelge 4.3: 3. soruya verilen cevaplar 

FĐRMA CEVAP SEBEP

Firma 1 Düşünülmüyor Türkiye'deki iş tarzı bu tip sözleşmeyi kullanmaya uygun değil.

Firma 2 Düşünülmüyor Tarafların birer ortak gibi çalışması, şu an bir ütopya.

Firma 3 Kullanılabilir Sözleşme tipinin sektörde benimsenmesi önemli bir etken.

Firma 4 Düşünülmüyor Yüklenici, mal sahibinin riskine ortak olmak istemez.

Firma 5 Kullanılabilir Önemli olan taraflar arasındaki güven ortamını sağlamak.

Firma 6 Kullanılabilir Sözleşme sınırlarının net bir şekilde çizilmesi en önemli kriter.

 

Soru 4. Hangi tip projelerde, hedef maliyet tipi sözleşmelerin kullanılması daha 

uygun olur? 

Sorulan bu soru sonucunda cevap olarak farklı tipte projeler ortaya çıkmasına 

rağmen, katılımcılar bu tür sözleşmelerle tedarik edilecek projelerde, proje 

kapsamının belirlenmiş ve sınırlarının çizilmiş olması gerektiği hususunda fikir 

birliğinde olacak şekilde ortak benzer yanıtlar vermişlerdir. Firma–1 yetkilisi, bu tür 

sözleşmelerin kapsamı belli altyapı veya metro projeleri gibi projelerde 

kullanılabileceğinden bahsetmiş ve özellikle “tasarla - yap” şeklinde tedarik edilen 

projelerde, bu sözleşme tipinin kullanılmasının neredeyse imkânsız olduğunu 
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eklemiştir. Firma-2 yetkilisi, herhangi bir proje tipiyle, sözleşme tiplerinin 

ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunmuş ve her projenin istenildikten sonra her 

sözleşme tipiyle gerçekleştirilebileceğini eklemiştir. Firma-3 yetkilisi, fabrika ve 

endüstriyel tesis projelerinde bu tip sözleşmelerin daha efektif bir şekilde 

kullanılabileceğini, duruma kapsam çerçevesinden yaklaşarak, belirtmiştir. Firma-4 

yetkilisi, bu tür sözleşmelerin inovasyona açık teknolojik projelerde kullanılmasının 

daha faydalı ve imkânlı olacağını belirtmiş, buna sebep olarak ise bu tür projelerde 

maliyeti düşürme şansının daha fazla olmasını göstermiştir. Firma-5 yetkilisi, bu tür 

sözleşmelerde, değer mühendisliğinin katkısına değinerek, proje serbestliği olan yani 

değer mühendisliğine açık projelerde bu tür sözleşmelerin kullanılmasının daha 

yararlı olacağını belirtmiştir. Buna ek olarak inovasyon ve yaratıcılığa açık 

endüstriyel projelerde bu tip sözleşmelerin kullanılabilirliğinin daha fazla olduğunu 

aktarmıştır. Firma-6 yetkilisi ise Firma-2 yetkilisi ile benzer bir şekilde herhangi bir 

proje tipiyle, sözleşme tiplerinin ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Verilen 

cevaplar Çizelge 4.4’te gruplanmıştır. 

Çizelge 4.4: 4. soruya verilen cevaplar 

FĐRMA CEVAP

Firma 1 Kapsamı belli altyapı işleri ve metro projeleri.

Firma 2 Belli bir proje tipiyle ilişkilendirilmedi.

Firma 3 Fabrika ve endüstriyel tesis projeleri.

Firma 4 Đnovasyona açık teknolojik projelerle birlikte.

Firma 5 Değer mühendisliğine açık endüstriyel tesis projeleri.

Firma 6 Belli bir proje tipiyle ilişkilendirilmedi.  

Soru 5. Türk inşaat firmalarını baz alırsak, bu tip sözleşmelerin yurtiçi projelerde mi 

yoksa çok uluslu projelerde mi kullanılması daha uygun olur?  

Çok uluslu projelerde yer almayan Firma-1 yetkilisi, bu tür sözleşmelerin 

kullanılmasını yurtiçi projeler açısından değerlendirmiştir. Türkiye’de geleneksel iş 

yapış tarzının bu tür sözleşmelere uygun olmadığını yineleyen katılımcı, tarafların 

riski paylaşma konusunda istekli olmayacağını, bu yüzden bu tür sözleşmelerin 

yurtiçi projelerinde yürütülmesinin zor olduğuna değinmiştir. Bunun yanında grup 

firmalarının beraber çalışmaya daha yatkın olmasından mütevellit, grup firmaları 

arasında bu tür sözleşmelerin yapılmasının mantıklı olabileceğini eklemiştir. Firma–2 

yetkilisi, Türkiye’de yükleniciler arasında rekabetin daha fazla olduğuna değinmiş ve 
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fiyat kırma politikasının yurtiçi sektörde en gelişmiş iş alma yöntemi olduğunu 

belirterek bu yüzden dolayı mal sahiplerinin bu tür sözleşmelere ihtiyaç 

duymayacağını savunmuştur. Ayrıca tarafların beraber çalışma kıstasının, Türkiye’de 

işlemesinin çok zor olduğunu ekleyen katılımcı, standartları oturmuş ve kontrol 

mekanizmasının daha gelişmiş olduğu çok uluslu projelerde, bu tip sözleşmelerin 

daha rahat kullanılabileceğine değinmiştir. Firma-3 yetkilisi, bu tür sözleşme 

tiplerine çok uluslu projelerde bulunmalarından ötürü aşina olduklarını belirtmiş ve 

sınırları keskin çizgilerle çizilen çok uluslu projelerde bu tür sözleşmelerin daha 

rahat ve efektif bir şekilde kullanılabileceğini eklemiştir. Duruma yurtiçi piyasa 

açısından yaklaşıldığında ise özellikle kamu projelerinde bu tür sözleşmelerin 

kullanılamayacağını, bunun en büyük sebebinin ise ülkenin bu tür sözleşmelere 

bürokratik olarak hazır olmadığını savunmuştur. Böyle bir sözleşmeyle tedarik 

edilecek kamu projesinde, proje organizasyonunun yarısının müfettişlerden 

oluşacağını belirten katılımcı, özel sektör açısından bakıldığında ise ülkenin bu tip 

kapsamlara uzak olduğunu, karışık bir mekanizmaya sahip bu tür sözleşmelerin 

uygulanabilmesi için en başta sektöre bu sözleşme tipinin yönteminin iyi oturtulması 

gerektiğinin öneminden bahsetmiştir. Firma-4 yetkilisi, yurtiçi inşaat sektöründe iş 

almak için yüklenicilerin durmadan fiyat kırdığını belirtmiş, bu yüzden hedef maliyet 

tipi sözleşmelerin şu aşamada kullanılmasının zor olduğunu savunmuştur. Ayrıca bu 

tür sözleşmelerle tedarik edilecek projelerde, tasarlanabilecek tüm şartların sözleşme 

aşamasında belirlenmesinin Türkiye’deki sektör açısından çok zor olduğuna 

değinmiştir. Kapsam ve sınırların, çok uluslu projelerde en baştan kesin çizgilerle 

çizildiğinden bahseden katılımcı, bu yüzden çok uluslu projelerde bu tür sözleşmeleri 

kullanmanın daha kolay olacağını savunmuştur. Firma-5 yetkilisi, yurtiçi sektör 

açısından yaklaştığında değer mühendisliğinin Türkiye’de oturmamış ve bilinmeyen 

bir kavram olduğunu belirtmiş, hedef maliyet sözleşmelerin efektif olarak 

çalışabilmesi için değer mühendisliğinin öneminden bahsetmiş ve bu sebeple yurtiçi 

sektörde şu an için bu tür sözleşmelerin kullanılmasının zor olduğunu savunmuştur. 

Buna ek olarak şeffaf muhasebe yapılabilmesi için güven ortamının gelişmiş olması 

gerektiğine değinen katılımcı, Türkiye’de sektörde maalesef tam bir güven ortamının 

oluşmamasından ötürü, bu sözleşmenin mekaniğinin rahat ve doğru bir şekilde 

uygulanmasının zor olduğunu aktarmıştır. Ayrıca Türkiye’de bu tür sözleşmelerin 

devlet projelerinde kullanılmasının Sayıştay hukukuna aykırı düşeceğini beyan 

etmiştir. Firma-6 yetkilisi ise yurtiçi projeler açısından yaklaştığında, Türkiye’de 
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bazı sebeplerden dolayı bu tür sözleşmelerin kullanılmasının zor olduğunu belirtmiş, 

bu sebepleri de şeffaf muhasebe yapılması için gerekli teknik ekip eksikliği, şeffaf 

muhasebe sistemiyle örtüşmeyecek şekilde malzeme dağıtımı yapması, taraflar 

arasındaki güven eksikliği olarak sıralamıştır. Ayrıca yabancı firmaların disiplin ve 

güveninin fazla olması ve proje sürecindeki her aşama için belirlenmiş bir iş yapma 

yöntemlerinin olmasından dolayı bu tip sözleşmelerin, çok uluslu projelerde 

kullanılmasının daha mantıklı olacağını eklemiştir. Çizelge 4.5’te cevaplar tablo 

şekilde özetlenmiştir. 

Çizelge 4.5: 5. soruya verilen cevaplar 

FĐRMA YURTĐÇĐ PROJELER ÇOK ULUSLU PROJELER

Firma 1

Yurtiçinde tarafların riski paylaşmak konusunda 
istekli olmaz. Grup firmaları arasında 

kullanılabilir.

-

Firma 2

Fiyat kırma politikası yüzünden, mal sahibi bu 
tür sözleşme tipine ihtiyaç duymaz.

Standartları oturmuş ve kontrol mekanizması 
yüksek çok uluslu projelerde kullanılması daha 

mantıklı.

Firma 3

Kamu projelerinde kullanılması bürokratik 
açıdan zor. Özel sektör ise bu kapsama hazır 

değil

Sınırları net çizilen çok uluslu projelerde efektif 
bir şekilde kullanılabilir.

Firma 4

Fiyat kırma politikası yüzünden bu tür 
sözleşmelerin işlemesi çok zor.

Kapsam ve sınırların, en baştan belirlendiği çok 
uluslu projelerde kullanılması daha kolay.

Firma 5

Değer mühendisliği kavramı yok. Şeffaf 
muhasebe yapılması için güven ortamı yok. 

Kullanılması zor.

-

Firma 6

Şeffaf muhasebe için gerekli teknik ekip eksikliği 
ve güven eksikliği yüzünden kullanılması zor.

Yabancı firmalarda disiplin ve güven fazla, her 
aşamada bir yöntem mevcut, çok uluslu 

projelerde kullanılması daha kolay.

 

Soru 6. Hedef maliyet tipi sözleşmeyle tedarik edilecek projenin bulunduğu yerin 

kültürel farklılıkları, bu tip sözleşmelerin verimliliğini etkiler mi? Etkilerse nasıl 

etkiler? 

Firma-1 yetkilisi, inşaat sektöründe iş yapma kültürünü benimsemiş, inşaat 

projelerinin daha yoğun uygulandığı bölgelerde bu tip sözleşmelerin daha rahat 

uygulanabileceğini aktarmıştır. Buna sebep olarak ise bu bölgelerde yöntem ve 

disiplinin daha oturmuş olmasını göstermiştir. Firma-2 yetkilisi kültürel 

farklılıkların, sözleşme verimliliğini etkilemeyeceğini savunmaktadır. Firma–3 

yetkilisi ise Azerbaycan ve Türkî Cumhuriyetleri gibi ülkelerde maliyetlerin 

tamamının dokümanlaştırılmasının zor olduğunu bu yüzden şeffaf muhasebe 

sistemini esas alan bu tip sözleşmelerin bu tür bölgelerde kullanılmasının zor 
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olduğunu belirtmiştir. Firma-4 yetkilisi, her projenin kendi içinde değerlendirilmesi 

gerektiğini savunarak, projelerde kullanılacak sözleşmelerin, kültürel farklılıklardan 

arındırılması gerektiğini ve kültürel farklılıkların, sözleşme verimliliğini 

etkilemeyeceğini belirtmiştir. Firma-5 yetkilisi, her türlü projede kültürel 

farklılıkların ortaya çıkabileceğini belirtmiş ve bu farklılıkların sözleşmelerin 

verimliliğini etkilemeyeceğini savunmuştur. Firma-6 yetkilisi, sözleşme sınırlarının 

net çizilmesinin, kültürel farklılıkların yaratabileceği negatif etkileri sileceğini 

belirterek, farklılıkların verimliliği etkilemesinin ancak doğru yazılmamış eksik bir 

sözleşme yüzünden oluşabileceğini belirtmiştir. Çizelge 4.6’da cevaplar bir arada 

gösterilmiştir. 

Çizelge 4.6: 6. soruya verilen cevaplar 

FĐRMA CEVAP

Firma 1 Đş yapma kültürü gelişmiş ülkelerde kullanılması daha rahat olur.

Firma 2 Kültürel farklılıklar sözleşme verimliliğini etkilemez.

Firma 3 Maliyetlerin dokümente edilmesinin zor olduğu ülkelerde kullanılması zor.

Firma 4 Kültürel farklılıklar sözleşme verimliliğini etkilemez.

Firma 5 Kültürel farklılıklar sözleşme verimliliğini etkilemez.

Firma 6 Kültürel farklılıklar sözleşme verimliliğini etkilemez.  

Soru 7. Bu sözleşme tipi daha önce kullandığınız veya duyduğunuz hangi tip 

sözleşmeler ile benzerlik gösteriyor? 

Sözleşmelerin, sektörün doğası gereği proje nitelikleri ve müşteri istekleri yüzünden, 

birbirinden farklılaştığını belirten firma yetkilileri, aynı tip sözleşmenin bile farklı iki 

proje için farklı sözleşmelere dönüşebileceğini aktarmışlardır. Firma-1 yetkilisi, 

hedef maliyet tipi sözleşmeleri, maliyetten yapılan kazanımın paylaşılması yönünden 

kendi kullandıkları gelir paylaşımı tipi sözleşmelere benzetmiştir. Firma-2 yetkilisi, 

daha önce böyle bir sözleşme tipini duymamıştır. Ve bu tür sözleşmeleri, bir başka 

sözleşme tipine benzetmemiştir. Firma-3 yetkilisi, bu tür sözleşmeleri, maliyet + kar 

tipi sözleşmelerin bonus/penaltı uygulanan tipine benzetmiştir. Firma-4 yetkilisi, bu 

tip sözleşmelerin garantili maksimum fiyat tipi sözleşmelere benzediğini aktarmış 

fakat oluşabilecek ek maliyetin taraflar arasında paylaştırılması durumunun daha 

önce hiç karşılaşılmayan bir mekanizma olduğunu yinelemiştir. Firma-5 yetkilisi, 

daha önce bu tür sözleşmelerle iş yaptığından, bu tür sözleşmelerin maliyet + kar tipi 

sözleşmelerin bir türü olduğunu aktarmıştır. Firma-6 yetkilisi ise yine bu tür 
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sözleşmeleri şeffaf muhasebe tutulmasından ötürü maliyet + kar tipi sözleşmelerin 

mekanizmasına benzetmiştir. Firmaların yanıtları Çizelge 4.7’de toplu halde 

verilmiştir. 

Çizelge 4.7: 7. soruya verilen cevaplar 

FĐRMA CEVAP

Firma 1 Gelir paylaşımı tipi sözleşmelerle benzerlik gösteriyor.

Firma 2 Başka bir sözleşme tipine benzetilmemiş.

Firma 3 Maliyat + kar tipi sözleşmelerin bonus/penaltı mekanizması eklenmiş hali.

Firma 4 Garantili maksimum fiyat tipi sözleşmelerle benzerlik gösteriyor.

Firma 5 Maliyet + kar tipi sözleşmelerle benzerlik gösteriyor.

Firma 6 Maliyet + kar tipi sözleşmelerle benzerlik gösteriyor.  

Bu bölümde, yapılan alan çalışmasında görüşülen firmaların tez kapsamında 

incelenen sözleşme tipi ile ilgili görüşleri yorumlanmıştır. Firma yetkilileri 

tarafından söyleşi sorularına verilen cevaplar tablolarda gruplanarak, değerlendirme 

aşamasında bu görüşlerden daha kolay yararlanılması amaçlanmıştır.  
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5. HEDEF MALĐYET TĐPĐ SÖZLEŞMELERĐN TÜRK ĐNŞAAT SEKTÖRÜ 

ĐÇĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

5.1. Değerlendirme ve Yorumlar 

Çalışmanın bu bölümünde, daha önceki bölümlerde felsefesi, tarihsel gelişimi, genel 

yapısı, çalışma mekanizması anlatılan, literatür çerçevesinde benzer sözleşme 

tipleriyle karşılaştırılan ve Türk inşaat sektöründe görev alan uzmanlar tarafından 

yorumlanan hedef maliyet tipi sözleşmelerin, Türk inşaat sektörü için 

değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Đlk olarak bu tip sözleşmelerin Türkiye’deki sektör tarafından kullanılabilme 

durumuna bakılmıştır. 

Hedef maliyet tipi sözleşmelerin incelenerek, Türk inşaat sektörü için 

değerlendirilmesi amaçlanan bu çalışmada, bu tip sözleşmelerin Türk inşaat 

sektöründe kullanılmasının önünde birtakım engeller olduğu görülmüştür. 

Tez çalışması kapsamında ilk üç bölümde literatür çerçevesinde incelenen, dördüncü 

bölümde ise alan araştırması sayesinde Türk inşaat sektöründe önde gelen firmaların 

yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu değerlendirilen bu tip sözleşmelerin Türk 

inşaat sektöründe benimsenmesinin ve kullanılmasının önündeki faktörler aşağıda 

sıralanmıştır:  

• Đş yapış kültürü: Yapılan çalışmada ve görüşmelerde, bu tip sözleşmelerin, 

geleneksel sözleşme tiplerinden farklı bir çalışma mekanizması olduğu 

anlaşılmış ve Türkiye’deki geleneksel iş yapış tarzının bu sözleşme 

mekanizmasıyla şu an için örtüşmediği görülmüştür. Öyle ki, Türkiye’de mal 

sahibi ve yüklenicinin birer ortak gibi çalışma düşünce tarzına sahip olmadığı 

belirlenmiştir. Bu bağlamda, hedef maliyet tipi sözleşmelerde teşvik 

mekanizmasını çalıştırmanın olasılığı düşmektedir. Öte yandan Türkiye’de 

genellikle götürü bedel ve birim fiyat usulü sözleşmeler ile iş yapıldığından 

ve ihalelerde iş almanın en önemli yolunun fiyat kırma politikası olmasından 

ötürü, bu tip sözleşme kapsamında belirlenmesi gereken hedef maliyetin, 
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sağlıklı ve doğru bir şekilde belirlenmesinin zor olduğu anlaşılmıştır. KĐK’in 

farklı tipte sözleşmelere cevap vermemesi ve desteklememesi, bu tür yeni 

tipte sözleşmelerin Türk inşaat sektörüne adapte olma sürecini ağırlaştıran 

önemli etkenlerden biri olarak gösterilebilir. Özellikle kamu projelerinde bu 

tip sözleşmelerin önünde birtakım bürokratik engellerin olduğu saptanmış ve 

Sayıştay hukuku ile çelişen bu sözleşme mekanizmasından dolayı bu tip 

sözleşmelerin kullanılmasının zor olduğu anlaşılmıştır. 

• Taraflar arasındaki güven problemi: Geleneksel sözleşme tiplerinden 

farklı bir sözleşme ruhuna sahip olan bu tip sözleşmelerde tarafların beraber 

çalışması, kararları ortak alması ve maliyetlerin güven esasına dayalı şekilde 

ortak bir muhasebeden geçirilmesi şarttır. Türkiye’de sektörün yapısı gereği, 

taraflar arasında güven ilişkisi çok zayıftır. Gerçekleştirilen projelerde güven 

kıstasını tetikleyecek sözleşme tiplerinin kullanılmaması da bu durumun 

oluşmasına en büyük etkenlerden biridir. Mal sahibi ve yüklenicinin güvenli 

tarafta kalmak adına maliyetleri şişirdiği bir sektör ortamında, hedef 

maliyetin, sözleşme esaslarına dayanılarak doğru bir şekilde belirlenmesini 

beklemek doğru olmayacaktır.   

• Şeffaf muhasebe ve kontrol mekanizması: Bu tip sözleşmelerde, 

maliyetlerin kayıt altına alınması ve yüklenici tarafından mal sahiplerine 

kanıtlanması sözleşme mekaniğinin önemli bir parçasıdır. Bunun için şeffaf 

muhasebe sistemi oturtulmalı ve gerçekleşen maliyetlerin, tarafların 

kafasında soru işareti kalmayacak şekilde günü gününe kayıt altına alınması 

gereklidir. Bir başka deyişle gelişmiş kontrol mekanizmasının oluşturulması 

önemlidir. Türk inşaat sektörü açısından duruma yaklaşıldığında, öncelikle 

şeffaf muhasebe sistemine sektörün yabancı olduğu anlaşılmaktadır. Buda bu 

sistemin yürümesini sağlayacak teknik ekip eksikliğini beraberinde getirir. 

Mal sahibi ve yüklenicinin bu sistemi oturtabilmek adına tedarik edilecek 

proje süresince sırf bu iş için ayrı departmanlar kurması gerekebilir. 

Maliyetleri düşürmek adına teknik ekipten kısıntı yapan zihniyete sahip Türk 

inşaat sektöründe, şeffaf muhasebenin sağlıklı yapılması şu an için zor 

gözükmektedir. Şeffaf muhasebe sisteminin çalışmasını engelleyebilecek bir 

başka durum ise malzeme tedarikinde yaşanmaktadır. Türk inşaat sektöründe 

malzeme tedariki ve faturalanması biraz daha karışık bir biçimde 
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gerçekleşmektedir. Birden fazla proje için tedarik edilen malzemelerin 

faturası genellikle tek olmakta, bu durumda maliyetlerin düzgün kayıt altına 

alınmasını engelleyen bir durum olarak görülmektedir. 

• Değer mühendisliği: Kaliteyi düşürmeden, istenilen niteliğe ulaşmak için 

yeniden tasarlama süreci olan değer mühendisliği, bu tip sözleşmelerin 

amacına ulaşması sırasında en çok kullanılan kavramlardan biridir. Türk 

inşaat sektöründe ise bu kavramdan bahsetmek neredeyse imkânsızdır. Bu 

kavramın daha oturmadığı sektörde, yeniden tasarlama süreci genellikle 

maliyeti düşürmek için kaliteden ödün verilerek gerçekleştirilen bir süreç 

olmaktan öteye gidememektedir. Sektörün değer mühendisliği kullanarak iş 

yapma kültürünün olmaması bu tür sözleşmelerin benimsenmesini ve 

kullanılmasını engelleyecek faktörlerden biridir. Çünkü hedef maliyet tipi 

sözleşmelerde, maliyetten kazanım yapmak için maliyetlerin düşürülmesini 

sağlayan en önemli faktör değer mühendisliğidir. 

• Proje kapsamı: Yapılan çalışmadan çıkan diğer bir sonuç ise bu tür 

sözleşmelerin kapsamı belli projelerde kullanılmasıdır. Doğru maliyet 

tahminleri yapabilmek için proje kapsamının belli olması önemlidir. Türk 

inşaat sektörüne bakıldığında ise proje odaklı iş programlarının, imalatlar 

tamamlandıktan sonra yapıldığı, çoğu zaman bir iş programının bile 

yapılmadığı projelerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu duruma en 

büyük sebep ise genellikle sektörde imalatın devam ederken bir yandan 

tasarımın devam etmesi ve sürekli değişikliklerin yapılmasıdır. Bu durum da 

istekleri devamlı değişen mal sahiplerinden kaynaklanmaktadır. Bu tür 

sözleşmelerin ülkemizde kullanılabilmesi için,  proje kapsamı kavramının 

netleştirilmesi ve kapsamı belli projelerin oluşturulması alışkanlığının sektöre 

kazandırılması önemlidir.  

• Sözleşme kapsam ve sınırları: Genellikle götürü bedel ve birim fiyat usulü 

sözleşmelerle projelerin gerçekleştirildiği Türk inşaat sektöründe, çalışma 

kapsamında incelenen sözleşme tipine benzer sözleşmelerin genellikle 

kullanılmaması sektörün bu tür sözleşmeye olan adaptasyon sürecini 

arttıracaktır. Her şeyden önce bu sözleşme tipi sektöre yabancı bir sözleşme 

tipidir ve bu sözleşme tipinin anlaşılabilmesi, benimsenebilmesi için 

sözleşme kapsamının ve sınırlarının iyice oturtulması ve taraflar tarafından 
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iyice sindirilmesi gereklidir. Doğası gereği yeniliklere kapalı olan Türk inşaat 

sektöründe, çok uluslu projelerde yer almış firma sayısının azlığı, yeniliklerin 

sektöre adapte olamamasının en büyük nedeni olarak gösterilebilir. Đnşaat 

sektörünün karmaşık yapısı içerisine, tam anlaşılmadan adapte edilmeye 

çalışılacak yeni bir sözleşme tipinin, sektör tarafından benimsenme ve 

anlaşılma sürecini uzatacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu yüzden bu 

tip sözleşmelerin şu aşamada Türk inşaat sektöründe kullanılabilirliği zordur. 

Literatür çalışması çerçevesinde ve alan araştırması kapsamında örtüşen verilerle 

belirlenen yukarıdaki faktörler hedef maliyet tipi sözleşmelerin şu an için Türk inşaat 

sektöründe kullanılmasının önünde birer engel olarak durmaktadır. 

Değerlendirmenin ikinci aşaması ise Türk inşaat sektörünün, yurtdışı sektör ve çok 

uluslu projeler kapsamında yukarıda belirlenen faktörler çerçevesinde 

karşılaştırılmasıdır. Bu karşılaştırma yapılırken alan araştırması sırasında görüşülen 

firma yetkililerinin, bu tip sözleşmelerin çok uluslu projelerde kullanılması 

yönündeki yorumları göz önünde bulundurulmuştur. Faktörler çerçevesinde yapılan 

karşılaştırmalı değerlendirme şu şekilde olmuştur: 

• Türk inşaat sektörüne kıyasla yurtdışında her proje ve sözleşme aşaması için 

bir yöntem oluşturulması, farklı sözleşmelerle örtüşecek iş yapış tarzlarının 

belirlenmesi, bu tür sözleşmelerin çok uluslu projelerde kullanılabilirliğini 

arttıracak bir faktör olarak gösterilebilir. Garantili maksimum fiyat ve maliyet 

+ kar tipi sözleşmelerin yurtdışında tedarik edilen projelerde daha fazla 

kullanılması, benzer mekanizmaya sahip olan hedef maliyet tipi 

sözleşmelerin benimsenmesini kolaylaştırdığı görülmüştür.  

• Yurtdışında gerçekleştirilen projelerde ince analizler ve geniş ön çalışmaların 

sonucunda proje tarafları arasındaki güven ortamının sağlanması ve ortak 

standartların kullanılması, bu tip sözleşmeler için gerekli olan güven 

ortamının sağlanmasını gerçekleştirir ve tarafların birer ortak gibi beraber 

çalışmasının sağlanması daha kolay olur. 

• Türk inşaat sektöründe teknik ekip eksikliği ve böyle bir kültürün oluşmaması 

yüzünden gelişmemiş olan şeffaf muhasebe, yurtdışı inşaat sektöründe daha 

gelişmiş şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemin rahat kullanılmasının bir diğer 

sebebi ise garantili maksimum fiyat ve maliyet + kar gibi şeffaf muhasebe 
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sistemi gerektiren sözleşme tiplerinin daha yaygın olarak kullanılması 

gösterilebilir. Diğer yandan şeffaf muhasebe sisteminin en önemli kısmı olan 

kontrol mekanizmasının belli yöntemlere bağlı olarak yürütülmesi, bu tip 

sözleşmelerin kullanılabilmesi açısından yurtdışı sektörünün en önemli 

avantajlarındandır. Öyle ki, bu tip sözleşmelerle tedarik edilen projelerde 

kontrol mekanizması için ayrı departmanların kurulması bu durumun en 

büyük kanıtıdır. 

• Değer mühendisliği açısından bakıldığında, bu kavramın Türk inşaat 

sektöründe oturmamış bir kavram olmasıyla birlikte, yurtdışında bu kavram 

etkin bir biçimde inşaat projelerine entegre edilmektedir. Bu durumun hedef 

maliyet tipi sözleşmelerin yurtdışında çok uluslu projelerde kullanılmasını 

daha geçerli hale getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

• Yurtdışında standart sözleşme formları hazırlayan müşavir kurumların 

bulunması ve yurtdışı ve çok uluslu projelerde genellikle bu tür sözleşme 

formlarının kullanılması, sözleşmelerin kapsam ve sınırlarının net bir şekilde 

belirlenmesi için bir avantaj oluşturur.  Çünkü ortak ve dünya tarafından 

benimsenmiş sözleşme formlarıyla iş yapma kültürün olması, bu tip 

sözleşmenin kapsam ve sınırlarının belirlenme sürecini hızlandıracaktır. 

• Son olarak çok yurtdışı sektörde, çok uluslu projelerde detaylı tasarımlar ve 

veriler ışığında kapsamların daha net olması bu tür sözleşmelerin 

kullanılabilirliğini arttıran bir etmen olarak değerlendirilebilir. 

Yapılan değerlendirme çerçevesinde Türk inşaat sektöründe bu tür sözleşmelerin 

kullanılmasının önünde duran faktörlerin, yurtdışı projelerde özellikle çok uluslu 

işlerde bu tip sözleşmelerin kullanılmasına izin verecek şekilde doğru yönetildiği 

anlaşılmıştır. 

Öte yandan hedef maliyet tipi sözleşmelerin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 

gerekli olan ve yukarıda Türk inşaat sektörü çerçevesinde değerlendirilen faktörlerin, 

hedef maliyet tipi sözleşmeler ile benzer sözleşme tiplerinin yürütülmesi üzerindeki 

önem derecesi karşılaştırılmalı olarak değerlendirildiğinde Çizelge 5.1 

oluşturulabilir.  
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Çizelge 5.1: Kritik faktörlerin hedef maliyet ve benzer sözleşme tipleri çerçevesinde 
değerlendirilen önem dereceleri 

Sözleşme Tipi
Sözleşme 
Kapsamı

Proje 
Kapsamı

Değer 
Mühendisliği

Şeffaf 
Muhasebe

Taraflar Arası 
Koordinasyon

Taraflar 
Arası Güven 

Đlişkisi

2 2 5 4 4

4 5 5 5 5

5 1 1 2 4

4 3 4 4 4

GÖTÜRÜ 
BEDEL 

SÖZLEŞME

GARANTĐLĐ 
MAKSĐMUM 

FĐYAT

MALĐYET      
+                  

KAR TĐPĐ 
SÖZLEŞME

HEDEF 
MALĐYET 

TĐPĐ 
SÖZLEŞME

5

5

4

5

1: Önemsiz, 2: Az Önemli, 3: Önemli, 4: Çok Önemli, 5: Kritik Önem 

Tez konusunun araştırılması sırasında incelenen literatür çerçevesinde oluşturulan 

Çizelge 5.1’e göre sözleşme kapsamı, proje kapsamı, değer mühendisliği, şeffaf 

muhasebe, taraflar arası koordinasyon ve taraflar arası güven ilişkisi gibi önemli 

faktörlerin, hedef maliyet ve benzer sözleşme tipleri çerçevesinde önem dereceleri 

karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Buna göre; 

• Sözleşme kapsamının, sözleşme tipinden bağımsız olarak kritik öneme sahip 

olduğu belirlenmiştir. Maliyet + kar tipi sözleşmelerle tedarik edilen 

projelerde, değişiklik olasılığının yüksek olması sebebiyle, sözleşme 

kapsamının önem derecesi, diğer sözleşme tiplerinden göreceli olarak daha 

düşüktür. 

• Proje kapsamı açısından bakıldığında, götürü bedel sözleşmelerin yapısı 

gereğiyle proje kapsamının netliği bakımından en yüksek önem derecesine 

sahip olduğu belirlenmiştir. Hedef maliyet tipi sözleşmeler ve garantili 

maksimum fiyat sözleşmelerinde de doğru hedef maliyetlerin belirlenebilmesi 

için proje kapsamının netliği önemlidir. Maliyet + kar tipi sözleşmelerde ise 
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maliyetin her şekilde tazmin edilecek olmasından dolayı, proje kapsamının ne 

olduğu pek önem teşkil etmez. 

• Değer mühendisliğinin hedef maliyet tipi sözleşmelerde kritik önem 

derecesine sahip olduğu bilinmekle beraber, diğer sözleşme tiplerine 

bakıldığında garantili maksimum fiyat sözleşmelerinin, hedef maliyet tipi 

sözleşmelerin bir türü olmasından ve dolayısıyla aynı mekanizmaya sahip 

olmasından ötürü yüksek önem derecesine sahip olduğu, götürü bedel 

sözleşmelerin yapısı itibariyle değer mühendisliğine ihtiyaç duymadığı ve 

maliyet + kar tipi sözleşmelerde ise değer mühendisliğinin kullanım alanının 

sınırlı olmasından ötürü verimli bir şekilde kullanılmasının zor olduğu 

belirlenmiştir. 

• Şeffaf muhasebenin, yüklenici tarafından gerçekleştirilen bütün maliyetleri 

açığa çıkardığı düşünüldüğünde, hedef maliyet tipi sözleşmeler, garantili 

maksimum fiyat ve maliyet + kar tipi sözleşmelerde kritik önem derecesine 

sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Götürü bedel sözleşmelerde ise her türlü 

maliyet, sözleşme kapsamında sabitlendiğinden, şeffaf muhasebe 

uygulanmasının gereği yoktur. 

• Sözleşmelerin yürütülmesi sırasında, değer mühendisliği ve şeffaf muhasebe 

gibi faktörlerin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için taraflar arası 

koordinasyon önemlidir. Bu açıdan bakıldığında tarafları birer ortak gibi 

çalışmaya teşvik etmesi dolayısıyla hedef maliyet tipi sözleşmeler başta 

olmak üzere şeffaf muhasebenin yüksek önem derecesine sahip olduğu 

garantili maksimum fiyat ve maliyet + kar tipi sözleşmelerde, taraflar arası 

koordinasyon yüksek önem derecesine sahiptir. Götürü bedel sözleşmelerde 

ise sözleşmenin yapısı itibariyle, sözleşmenin yürütülmesi esnasında taraflar 

arasında koordinasyonun önem derecesi düşüktür. 

• Son olarak taraflar arasındaki güven ilişkisi değerlendirildiğinde, sözleşme 

tipinden bağımsız olarak, taraflar arasındaki güven ilişkisinin yüksek 

olmasının, sözleşmelerin verimli bir şekilde yürütülmesi açısından kritik 

önem derecesine sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
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5.2. Öneriler 

Çalışmanın bu bölümünde tez çalışması kapsamında incelenen tip sözleşmelerin 

Türk inşaat piyasasına adapte edilebilmesi ve kullanılabilirliğinin yükseltilebilmesi 

için bazı öneriler sunulmuştur. 

Bu tip sözleşmelerin, şu an için Türk inşaat sektöründe kullanılabilirliğinin düşük 

olmasına karşın, sektörde benimsenmesini sağlayacak, sektöre adapte edip 

kullanılabilirliğini yükseltecek birtakım çalışmalar yapılabilir. 

Öncelikle hedef maliyet tipi sözleşmelerin Türk inşaat sektörüne tanıtılması 

gerekmektedir. Sektör için yeni sayılabilecek bu sözleşme tipi için seminerler 

düzenlenerek, felsefesinden, genel yapısına, çalışma mekanizmasından, bileşenlerine 

kadar bütün detayları iyice anlatılabilir ve sektörün bu sözleşme tipine karşı ön 

yargısı kırılabilir. 

Daha sonra bu tip sözleşmelerin paylaşım oranı dağılımı mekanizması gibi kritik 

bölümlerinin anlaşılması ve sözleşmenin, değer mühendisliği gibi dünyada yaygın 

olarak kullanılan kavramlarla olan ilişkisinin belirlenmesi için üniversitelerin ilgili 

bölümleri kontrolünde pratiğe dayalı araştırmalar yapılabilir. Bu pratiğe dayalı 

araştırma, küçük bir projenin atölye ortamında hedef maliyet tipi sözleşmelerle 

tedarik edilmesi olabilir. Böylece ortak çalışma kültürü geliştirilir. 

Öte yandan sektörde proje tarafları ve firmalar arasında güven bağları oluşturulmalı 

ve gerekirse şeffaf muhasebe sistemi ile ilgili eğitimler verilmelidir. Sektörde şeffaf 

muhasebe açısından teknik ekip eksikliğinin giderilmesi, bu tip sözleşmelerin Türk 

inşaat sektörüne adaptasyon sürecini kısaltabilir.  

Sektörde bu ve diğer yeni tür sözleşmelerin benimsenebilmesi, kullanılabilmesi ve 

Türk inşaat sektörünün bu tür yeniliklerden geri kalmaması için, sektöre hizmet 

edecek bireylerin daha eğitim aşamasında bu tür yenilikler konusunda 

bilgilendirilmesi, çalışmaya ve araştırmaya sevk edilmesi gerekir. Bu kapsamda bu 

tür yeni formatların ders programları kapsamına alınması veya bu tür konularda 

bireylerin araştırmaya yönlendirilmesi, yeniliklerin özümsenmesini 

kolaylaştıracaktır.  
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Son olarak sektör firmalarının, yurtdışı iş yapma bağlantılarının kuvvetlendirilmesi 

ve çok uluslu projelerde daha fazla yer almasının sağlanmasıyla, yurtdışı inşaat 

sektöründe ortaya çıkan yeniliklerin ülkemizde kullanılma süreci hızlandırılabilir. 
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EKLER 

EK A.1: Söyleşi Soruları 
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EK A.1 

TÜRKĐYE ĐNŞAAT SEKTÖRÜ UZMANLARININ HEDEF MALĐYET TĐPĐ 
SÖZLEŞMELERE BAKIŞ AÇISI 

1) Hedef maliyet tipi sözleşmeler kullandınız mı? 

(Cevabınız evet ise 2. sorudan devam ediniz. Cevabınız hayır ise 3. soruya 

geçiniz) 

2) Kullanılan hedef maliyet tipi sözleşmenin kapsamı nasıldı? 

3) Bu tip bir sözleşmeyi kullanmayı düşünür müsünüz? Kullanmayı 

düşünmüyorsanız sebepleri nelerdir? 

4) Hangi tip projelerde, hedef maliyet tipi sözleşme kullanılması daha uygun 

olur? 

5) Türk inşaat firmalarını baz alırsak, bu tip sözleşmelerin yurtiçi projelerde mi, 

yoksa çok uluslu projelerde mi kullanılması daha uygun olur? 

6) Hedef maliyet tipi sözleşmeyle tedarik edilecek projenin bulunduğu yerin 

kültürel farklılıkları, bu tip sözleşmenin verimliliğini etkiler mi? Etkilerse 

nasıl etkiler? 

7) Bu sözleşme tipi daha önce kullandığınız veya duyduğunuz hangi tip 

sözleşmeler ile benzerlik gösteriyor?  


