
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Bülent YEL 

 

Anabilim Dalı : ĠnĢaat Mühendisliği 

Programı : Yapı ĠĢletmesi 

 

HAZĠRAN 2011  

KAMU ĠHALELERĠ ĠÇĠN HAZIRLANAN TEKLĠF FĠYATI ĠÇĠNDE YER 

ALAN KATKI PAYININ BELĠRLENMESĠNDE ADAPTĠF AĞ TABANLI 

BULANIK MANTIK ÇIKARIM YAKLAġIMI 

 

 



 



 

HAZĠRAN 2011  
 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Bülent YEL 

(501091178) 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 06 Mayıs 2011 

Tezin Savunulduğu Tarih : 08 Haziran 2011 

 

Tez DanıĢmanı : Doç. Dr. Gül POLAT TATAR (ĠTÜ) 

Diğer Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Emrah ACAR (ĠTÜ) 

 Yrd. Doç. Dr. Esin ERGEN (ĠTÜ) 

  

  

  

  

  

  

  

 

KAMU ĠHALELERĠ ĠÇĠN HAZIRLANAN TEKLĠF FĠYATI ĠÇĠNDE YER 

ALAN KATKI PAYININ BELĠRLENMESĠNDE ADAPTĠF AĞ TABANLI 

BULANIK MANTIK ÇIKARIM YAKLAġIMI 

 





 
iii 

 

 

 

Aileme, 

 

 

 



 
iv 



 
v 

ÖNSÖZ 

Bu çalıĢmanın gerçekleĢtirilmesinde, bilgi ve deneyimi ile bana yol gösteren, değerli 

vaktini ve yardımını esirgemeyerek çalıĢmaya büyük katkıda bulanan, sevgi ve saygı 

duyduğum hocam Doç. Dr. Gül POLAT TATAR’a teĢekkürlerimi sunarım. Ayrıca 

katılımlarından onur duyduğum jüri üyelerine değerli katkılarından dolayı teĢekkür 

ederim. 

Anket çalıĢmasında yardım talebimi geri çevirmeyerek çalıĢmada kullandığım 

verileri sağlayan inĢaat Ģirketlerine ve verilerin toplanmasında çaba gösteren herkese 

katkılarından dolayı teĢekkür ederim. Ayrıca, geniĢ literatür çalıĢmasında katkı 

sağlayan inĢaat mühendisleri Sn. Tuğçe UÇAR, Sn. Ahmet DEMĠR ve Sn. Mustafa 

SAATÇĠ’ye teĢekkür ederim. 

Son olarak hayatımın her döneminde üzerimden maddi ve manevi desteklerini 

esirgemeyen, beni tüm kalpleriyle destekleyen, sevgili aileme sonsuz teĢekkürlerimi 

sunarım. 

 

 

 

Mayıs 2011 

 

                              Bülent YEL 

ĠnĢaat Mühendisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                                                                                                                                                 Sayfa 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ v 
ĠÇĠNDEKĠLER ........................................................................................................ vii 
KISALTMALAR ...................................................................................................... xi 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ ................................................................................................ xiii 
ġEKĠL LĠSTESĠ ....................................................................................................... xv 

ÖZET ....................................................................................................................... xvii 
SUMMARY ............................................................................................................. xix 
1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 

1.1 ÇalıĢmanın Amacı .............................................................................................. 2 
1.2 ÇalıĢma Yöntemi ................................................................................................ 3 

2. TÜRK ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANMAKTA OLAN ĠHALE 

SĠSTEMLERĠNE GENEL BĠR BAKIġ .............................................................. 5 
2.1 Türk ĠnĢaat Sektörüne Genel Bir BakıĢ .............................................................. 5 

2.1.1 ĠnĢaat sektörünün GSYH içindeki payı ....................................................... 6 
2.2 ĠnĢaat Sektöründe Ürünün Özellikleri ................................................................ 7 

2.3 Türk ĠnĢaat Sektöründe Uygulanmakta Olan Ġhale Sistemleri ........................... 9 

2.3.1 2886 sayılı devlet ihale kanunu ................................................................. 12 

2.3.2 4734 sayılı kamu ihale kanunu .................................................................. 13 

2.3.3 Uluslararası ihale uygulamaları ................................................................ 15 

2.3.4 Yasaların değerlendirilmesi ve kamu ihale sistemindeki değiĢikliğin  

inĢaat  yatırımlarına yansımaları................................................................ 16 

3. TEKLĠF HAZIRLAMA SÜRECĠNDE KATKI PAYININ 

BELĠRLENMESĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER.................................. 19 
3.1 Proje Karakteristikleri ...................................................................................... 19 

3.2 SözleĢme Karakteristikleri ............................................................................... 21 
3.3 Firma Karakteristikleri ..................................................................................... 22 
3.4 Teklif Karakteristikleri ..................................................................................... 23 
3.5 Ekonomik Karakteristikler ............................................................................... 25 

3.6 ĠĢveren Karakteristikleri ................................................................................... 26 
3.7 Fırsat Karakteristikleri ...................................................................................... 27 

4. YÜKLENĠCĠ FĠRMALARIN TEKLĠF HAZIRLAMA SÜRECĠ VE   

TEKLĠF FĠYATININ OLUġTURULMASI ..................................................... 29 
4.1 ĠnĢaat Sektöründe Maliyet Tahmini ................................................................. 29 
4.2 Teklif Hazırlama Süreci ................................................................................... 31 
4.3 Teklif Kararını Etkileyen Faktörler .................................................................. 35 

4.4 Teklif Hazırlama ve Teklif Fiyatının Yapısı .................................................... 38 
4.4.1 Direkt maliyetler  ...................................................................................... 40 

4.4.2 Endirekt maliyetler  ................................................................................... 40 

4.4.3 Katkı payı  ................................................................................................. 41 

4.4.4 Hesaplanan ve karara bağlı maliyetler  ..................................................... 44 

4.5 Teklif Fiyatının BaĢarısını Etkileyen Faktörler ................................................ 45 



 
viii 

4.5.1 Maliyet hesabının doğruluğu  .................................................................... 46 

4.5.2 Katkı payının değerlendirilmesi  ............................................................... 46 

4.5.3 Rekabet düzeyi  ......................................................................................... 48 

4.5.4 ġirket yeterliliği ......................................................................................... 48 

5. TEKLĠF HAZIRLAMA SÜRECĠNDE KATKI PAYININ 

BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK GELĠġTĠRĠLEN MODELLER ................ 49 
5.1 Ġstatistiksel Modeller ........................................................................................ 49 

5.1.1 Friedman modeli ....................................................................................... 50 
5.1.2 Casey ve shaffer modeli ............................................................................ 51 

5.1.3 Park modeli ............................................................................................... 51 
5.1.4 Gates modeli .............................................................................................. 51 

5.2 Yapay Sinir Ağları Yöntemi ............................................................................. 52 
5.2.1 Yapay sinir ağların özellikleri ................................................................... 54 

5.3 Durum Tabanlı Çıkarsama Yöntemi ................................................................ 55 

5.4 Bulanık Mantık ................................................................................................. 56 
5.4.1 Bulanık sistemler ....................................................................................... 58 

5.4.2 Bulanık kümeler ........................................................................................ 59 

5.4.3 Üyelik fonksiyonları ve özellikleri ............................................................ 61 

5.4.4 Üyelik derecelerinin belirlenmesi ............................................................. 62 

5.4.5 Bulanık küme iĢlemleri ............................................................................. 63 

5.4.5.1 Bulanık bileĢim .................................................................................. 63 

5.4.5.2 Bulanık kesiĢim .................................................................................. 63 

5.4.5.3 Bulanık tamlama ................................................................................ 64 

5.4.6 Kural tabanlı bulanık sistemler ................................................................. 64 

5.4.7 Bulanık sistemlerde çıkarım yöntemi ........................................................ 65 

5.4.7.1 Mamdani tipi bulanık mantık çıkarım sistemi  ................................... 67 

5.4.7.2 Sugeno tipi bulanık mantık çıkarım sistemi ....................................... 67 

5.5 Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi ..................................... 68 

5.5.1 Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi ile yapılan çalıĢmalar 69 

5.5.2 Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi yapısı ......................... 70 

5.5.3 Melez öğrenme algoritması ....................................................................... 73 

5.6 Regresyon ve Korelasyon Analizi .................................................................... 75 

5.6.1 Basit doğrusal regresyon ........................................................................... 76 

5.6.2 Çoklu regresyon ........................................................................................ 76 

5.6.2.1 Belirlilik katsayısı .............................................................................. 77 

5.7 Güvenilirlik Analizi .......................................................................................... 77 

6. ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ ....................................................................... 79 
6.1 Anket Ġçeriği ..................................................................................................... 79 
6.2 Verilerin Toplanması ........................................................................................ 80 

6.3 Verilerin Ön Değerlendirilmesi ........................................................................ 81 
6.4 Anket Sonuçları ................................................................................................ 82 

6.4.1 Firma ve proje bilgileri .............................................................................. 82 

6.4.2 Anketteki katkı payını etkileyen faktörlerle ilgili soruların 

değerlendirilmesi ....................................................................................... 89 

6.4.2.1 Proje karakteristikleri ......................................................................... 90 

6.4.2.2 Ekonomik karakteristikler .................................................................. 91 

6.4.2.3 Teklif karakteristikleri ........................................................................ 91 

6.4.2.4 SözleĢme karakteristikleri .................................................................. 91 

6.4.2.5 ĠĢveren karakteristikleri ...................................................................... 92 

6.4.2.6 Firma karakteristikleri ........................................................................ 93 



 
ix 

6.4.2.7 Fırsat karakteristikleri ........................................................................ 93 

6.4.3 Anket sonuçlarının değerlendirilmesi  ...................................................... 94 

7. ANKET VERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ VE MODEL ÇALIġMASI ..................... 99 
7.1 Güvenilirlik Analizi Sonuçları ......................................................................... 99 

7.2 Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları ............................................................... 100 

7.3 Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi ile Modelleme ........... 102 
7.3.1 GiriĢ verileri ............................................................................................ 103 

7.3.2 ÇalıĢma yöntemi ..................................................................................... 103 

7.3.3 Üyelik fonksiyonun belirlenmesi ............................................................ 105 

7.3.4 Bulanık çıkarım sistemi .......................................................................... 107 

7.3.5 Performans analizi ................................................................................... 107 

7.3.6 Model sonuçları ....................................................................................... 112 

8. SONUÇ VE ÖNERĠLER ................................................................................... 119 

KAYNAKLAR ....................................................................................................... 121 

EKLER .................................................................................................................... 127 
 

 

 

 

 

 



 
x 

 



 
xi 

KISALTMALAR 

GSYH : Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası 

TÜĠK : Türkiye Ġstatistik Kurumu 

KĠK : Kamu Ġhale Kanunu 

AACE : The Association for the Advancement of Cost Engineering 

YZ : Yapay Zekâ 

YSA : Yapay Sinir Ağları 

DTÇ : Durum Tabanlı Çıkarsama 

ANFIS : Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi 

RMSE : Root Means Square Error 

TL : Türk Lirası 

TMB : Türkiye Müteahhitler Birliği 

SPSS : Statistical Package for the Social Science 

AHP : Analitik HiyerarĢi Süreci 

BÇS : Bulanık Çıkarım Sistemi 

MAKS : Maksimum 

MĠN : Minumum 

 

 



 
xii 



 
xiii 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

Çizelge 4.1   : Maliyet Tahmini Yapmakta KarĢılaĢılan Zorluklar ........................... 31 

Çizelge 4.2   : Teklif verme kararında etkili olan faktörler ....................................... 37 

Çizelge 4.3   : Katkı Payını etkileyen faktörler ......................................................... 42 

Çizelge 4.4   : Katkı Payını Etkileyen Faktörlerin Ağırlıkları ................................... 43 

Çizelge 4.5   : Teklif BileĢenlerinin % dağılımı (Veri) ............................................. 44 

Çizelge 4.6   : Teklif BileĢenlerinin % dağılımı (Karar) ........................................... 45 

Çizelge 5.1   : Ġstatistik ve YSA’daki eĢ anlamlı kavramlar ...................................... 54 

Çizelge 5.2   : Melez Öğrenme Algoritması .............................................................. 74 

Çizelge 6.1   : Anket görüĢmesi yapılan yetkililerin ünvanları  ................................ 82 

Çizelge 6.2   : Katılımcı firmaların inĢaat sektöründeki faaliyet süreleri .................. 83 

Çizelge 6.3   : Firmaların yurtiçinde tamamladıkları projelerin toplam tutarı........... 84 

Çizelge 6.4   : Firmaların toplam çalıĢan sayısı (Ģantiye ve ofis) .............................. 85 

Çizelge 6.5   : Ankete konu olan projelerin türlere göre yüzdeleri ........................... 86 

Çizelge 6.6   : Ankete konu olan projelerin teklif tutarları (TL) ............................... 87 

Çizelge 6.7   : Teklif tutarı üzerinden  belirlenen katkı payı yüzdeleri  .................... 88 

Çizelge 6.8   : Proje karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi...................... 90 

Çizelge 6.9   : Ekonomik karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi ............. 91 

Çizelge 6.10 : Teklif karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi .................... 91 

Çizelge 6.11 : SözleĢme karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi ............... 92 

Çizelge 6.12 : ĠĢveren karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi .................. 92 

Çizelge 6.13 : Firma karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi .................... 93 

Çizelge 6.14 : Fırsat karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi ..................... 94 

Çizelge 7.1   : Güvenilirlik analizi sonuçları ............................................................. 99 

Çizelge 7.2   : Çoklu regresyon analizi sonuçları .................................................... 100 

Çizelge 7.3   : Çoklu regresyon analizi katsayısı tablosu ........................................ 101 

Çizelge 7.4   : Üyelik fonksiyon tiplerinin kıyaslanması ........................................ 105 

Çizelge 7.5   : Anket sonuçlarıyla model sonuçlarının karĢılaĢtırılması ................. 113 

Çizelge 7.6   : Anket sonuçları ile model sonuçları arasındaki iliĢki ...................... 117 

 

 

 

 

 



 
xiv 

 



 
xv 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

ġekil 2.1   : GSYH ile ĠnĢaat Sektörü büyüme hızları ................................................. 6 

ġekil 2.2   :  Ġhale Sürecinin Organizasyonu ............................................................. 10 

ġekil 2.3   :  Ġhale AkıĢ Diyagramı ............................................................................ 15 

ġekil 4.1   :  Freiman Eğrisi (Phaobunjong, 2002) .................................................... 29 

ġekil 4.2   :  Teklif hazırlama aĢamasında yapılan iĢlemler ...................................... 33 

ġekil 4.3   :  Teklif Tutarı BileĢenleri ........................................................................ 39 

ġekil 5.1   :  YSA Yapısı ........................................................................................... 53 

ġekil 5.2   :  Klasik Küme .......................................................................................... 60 

ġekil 5.3   :  Bulanık Küme........................................................................................ 61 

ġekil 5.4   :  Üyelik fonksiyonlarının bölümleri ........................................................ 61 

ġekil 5.5   :  0-5 Ölçeğine göre katkı payı grupları için üyelik fonksiyonu ….......... 62 

ġekil 5.6   :  Genel Bulanık Sistem … ....................................................................... 65 

ġekil 5.7   :  BulanıklaĢtırma-durulaĢtırma birimli bulanık sistem  ........................... 66 

ġekil 5.8   :  Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi ............................... 71 

ġekil 6.1   :  Anket görüĢmesi yapılan yetkililerin unvanları .................................... 82 

ġekil 6.2   :  Katılımcı firmaların inĢaat sektöründeki faaliyet süreleri ..................... 83 

ġekil 6.3   :  Firmalarınyurtiçinde tamamladıkları projelerin toplamı ....................... 84 

ġekil 6.4   :  Firmaların toplam çalıĢan sayısı (Ģantiye ve ofis) ................................. 85 

ġekil 6.5   :  Ankete konu olan projelerin türü (%) ................................................... 86 

ġekil 6.6   :  Ankete konu olan projelerin teklif tutarları (TL) .................................. 87 

ġekil 6.7   :  Ankete konu olan firmaların projedeki rolleri  ...................................... 88 

ġekil 6.8   :  Teklif tutarı üzerinde belirlenen katkı payı yüzdeleri ........................... 89 

ġekil 7.1   :  Sugeno tipi bulanık çıkarım modeli .................................................... 104 

ġekil 7.2   :  BaĢlangıç üyelik fonksiyonları ............................................................ 106 

ġekil 7.3   :  Katkı payı hesabı oluĢturulan ANFIS modelinin yapısı ...................... 107 

ġekil 7.4   :  ANFIS eğitim verilerinin RMSE değeri .............................................. 108 

ġekil 7.5   :  Eğitim verileri ile ANFIS eğitim çıkıĢının karĢılaĢtırılması ............... 109 

ġekil 7.6   :  Test verileri ile ANFIS test çıkıĢının karĢılaĢtırılması ........................ 110 

ġekil 7.7   :  Eğitimden sonraki üyelik fonksiyonları .............................................. 111 

ġekil 7.8   :  MATLAB bulanık çıkarım motoru sonuçları ...................................... 112 

ġekil 7.9   :  Ankete konu olan projelerin katkı payı oranları .................................. 115 

ġekil 7.10 :  Model tahminleri ve verilerin karĢılaĢtırılması ................................... 115 

ġekil 7.11 :  Model tahminleri ve veriler ................................................................. 116 

ġekil 7.12 :  Model – Veri sonuçları iliĢkisi (test verileri için) ............................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xvi 

 

 

 



 
xvii 

KAMU ĠHALELERĠ ĠÇĠN HAZIRLANAN TEKLĠF FĠYATI ĠÇĠNDE YER 

ALAN KATKI PAYININ BELĠRLENMESĠNDE ADAPTĠF AĞ TABANLI 

BULANIK MANTIK ÇIKARIM YAKLAġIMI 

ÖZET 

Teklif aĢamasında katkı payının belirlenmesi, kamu yatırım projelerinde ihale 

sürecinin önemli bir aĢaması olmasına rağmen yüklenicilerin katkı payının 

belirlenmesinde kullandıkları yöntem, genellikle sezgi ve tecrübeler ile sınırlı 

kalmaktadır. Rekabetçi ihale sisteminin egemen olduğu inĢaat sektöründe, ihale 

süreçleri karmaĢık ve belirsizliğin yüksek olduğu bir süreç haline gelmiĢtir. Bu süreç, 

projelerin sahip olduğu belirsizlikler ve inĢaat sektörünün dinamik yapısından dolayı 

yönetimi zor olan bir süreçtir. Bu çalıĢma kapsamında, kamu yatırım projelerinde 

faaliyet gösteren firmalarının, teklif hazırlama sürecinde katkı paylarının 

belirlenmesinde kullanabilecekleri bir model geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Tez 

kapsamında, kamu yatırım ihalelerinde, yüklenici firmaların teklif fiyatlarında yer 

alan katkı paylarının belirlenmesinde etkili olan faktörlerin önem derecelerinin 

belirlenmesi amacı ile bir anket tasarlanmıĢtır. Anketler, kamu sektöründe faaliyet 

gösteren inĢaat firmalarına gönderilerek, yetmiĢ altı farklı kamu yatırım projesi için 

veriler toplanmıĢtır. Anket verileri ıĢığında, Türk yüklenicilerin kamu yatırım 

ihalelerinde katkı paylarının belirlenmesinde etkili olan faktörler incelenerek 

gruplara ayrılmıĢ ve grupların katkı payı üzerindeki etki düzeyleri ortaya konmuĢtur. 

Son olarak katkı payının belirlenebilmesi için sinirsel ağ ve bulanık mantığa dayanan 

bir yaklaĢım olan Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) ile 

bir model geliĢtirilmiĢtir. Ortaya konulan model sinirsel ağların öğrenme avantajını 

ile bulanık mantığın insan gibi karar verme ve uzman bilgisi sağlama kolaylığı gibi 

üstünlüklerinin birleĢtirilmesi sağlamaktadır. ÇalıĢmada ANFIS’in temelleri ortaya 

konulmakta ve katkı payının belirlenmesine yönelik yapısı sunulmaktadır. 
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ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEMS (ANFIS)-BASED 

MODEL FOR PREDICTING MARK UP FOR PUBLIC INVESTMENT 

PROJECTS 

SUMMARY 

The estimation of markup is a difficult process for contractors in a changeable and 

uncertain construction environment. Although determining the mark up amount is a 

crucial step of the tender process in public investment projects, most of the methods 

used by contractors are limited to instincts based on the personal or company 

experience. Tender process has become full of uncertainties and complexities 

because of competitive tender processes are dominant in construction sector. The 

management of tender process is difficult, because of uncertainty and dynamic nature 

of the construction in the project. In the scope of this thesis, a model, which can be 

used by companies for mark up estimation in tender price in the public investment 

projects, is developed. In the scope of this thesis, mark-up estimation using ANFIS in 

construction industry was investigated. From the literature and pilot study, factors 

that may affect mark-up were identified. Then, a questionnaire was distributed to 

contractors. A postal survey was conducted to whether contractors felt that the 

factors are important in determining mark-ups. The questionnaire requested 

respondents to indicate on a five-point scale the importance of various factors. The 

data for seventy six different public investment projects was collected. Lastly, mark-

up estimation was analyzed according an approach that based on neural network and 

fuzzy logic named as Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS). The 

proposed model takes the learning advantage of neural networks and integrates this 

with fuzzy logic that represents human reasoning mechanism effectively. The basics 

of ANFIS are illustrated and an algorithm based on the method is proposed for mark 

up estimation. 
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1.  GĠRĠġ 

Ġhale konusu olan inĢaat projeleri, karmaĢık ve bilinmeyenin fazla olduğu ihale 

süreçlerinden geçmektedirler. Bilinmeyenlerin ve karmaĢıklığın hâkim olduğu bu 

süreçte yer alan yüklenici firmaların en temel amacı, girdikleri bu ihalelerde baĢarılı 

olarak, sözleĢmede belirtilen Ģartlar altında kazandıkları ihaleyi istenilen kalitede, 

belirtilen sürede ve hedeflenen maliyette gerçekleĢmesini sağlamaktır (Bozkurt ve 

Kuruoğlu, 2007).  

Ġhale süreçlerinin karmaĢık ve belirsiz geçmesindeki en büyük pay, teklif hazırlama 

sürecindeki kar payları ve risk oranlarının belirlenmesinde ortaya çıkan sorunlardan 

kaynaklanmaktadır. Bu kalemlerin kesin olarak belirlenememesi ve genellikle 

sezgisel karar verilmesinden dolayı teklif fiyatı tutarı ya çok düĢük seviyelerde 

kalarak alınan iĢlerde zarar edilmekte ya da yüksek fiyatlarda kalınarak iĢ 

alınamamaktadır (Arslan ve diğ., 2005).  

Yüklenici firmaları bir projeye teklif hazırlarken, projenin kendine has özellikleri, 

karĢılaĢabileceği ekonomik zorlukları, inĢaat aĢamasında yapım sürecinde 

doğabilecek sorunları, sözleĢmeden doğabilecek anlaĢmazlıklar, iĢverenle 

yaĢayabileceği sıkıntıları ve projenin ileriye yönelik sağlayacağı getirileri gibi birçok 

karakteristiği bir arada değerlendirerek, teklif çalıĢmasında belirlenen maliyete 

eklenecek katkı payı tutarını saptaması gerekmektedir. Türk kamu sektöründe 

faaliyet gösteren yüklenici firmaların da rekabetçi ihale sisteminin neden olduğu 

etkilerden dolayı katkı payını belirlerken projeden kaynaklanacak risk unsurları, 

sözleĢmeden doğabilecek risk kaynakları veya projenin firmanın geleceğine olan 

katkısı gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmaları 

gerekmektedir.  Ġhale süreçlerinin zorlu rekabet koĢullarının göz önüne alındığında 

katkı payının, etkili olan faktörlerin hesaba katılması sonucunda doğruya yakın 

maliyetlendirilmesinin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaĢılmaktadır. 

Teklife eklenilecek olan katkı paylarının hesaplanma probleminin karmaĢıklığı, 

birbiriyle iliĢkili, tanımlanması ve yorumlanması zor olan faktörlerin etkisinden 

kaynaklanmaktadır (Arslan ve diğ., 2005). Katkı paylarının doğru olarak analiz 
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edilebilmesi amacıyla öncelikle katkı payına etki eden faktörlerin doğru bir Ģekilde 

belirlenmesi ve sonrasında bu faktörleri göz önünde bulundurarak katkı payını 

doğruya yakın maliyetlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Türk kamu sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların teklif fiyatlarına katkı paylarının yansıtılmasıyla ilgili 

çalıĢmalara ihtiyaç duyulmaktadır.   

1.1 ÇalıĢmanın Amacı 

Teklif fiyatında yer alan katkı payı miktarı, projenin yeri, nakit akıĢları, sözleĢme 

türü, firmanın mevcut iĢ yükü, firmanın iĢ ihtiyacı gibi birçok faktörden 

etkilendiğinden dolayı katkı payının belirlemesi esnasında bu faktörlerin hepsinin bir 

arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu faktörlerin bir arada değerlendirilmesi, 

firmaların zor bir karar verme sürecinden geçmesine neden olmaktadır. Birçok firma 

bu süreçte etkili olan faktörleri sağlıklı bir Ģekilde belirleyememekte ya da doğru bir 

Ģekilde teklif fiyatlarına yansıtamamaktadır. 

Bu çalıĢmanın amacı,  Türk kamu sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmaların, 

ihale süreçlerinde teklif fiyatında yer alan katkı payı bileĢenine etki eden faktörleri 

belirlemek ve katkı payını etkileyen karakteristiklerin teklifte öngörülen toplam 

maliyete etki derecesini saptayarak, katkı payını etkileyen bu faktörlerin teklif 

tutarına etkisini yüzdesel olarak hesaplayacak bir model geliĢtirmektir.    

ÇalıĢmada, katkı payı dediğimiz bileĢen kar ve risk paylarından oluĢmakta ve toplam 

maliyete eklenmesi gereken tutar olarak düĢünülmektedir. Kar, Ģirketin genel 

beklentileri, hedefleri, piyasa koĢulları gibi birçok etkenden etkilenen teklif fiyatında 

yer alan önemli bir bileĢen olarak değerlendirilmekte, risk ise zarar veya kayıp 

durumuna yol açabilecek belirsiz faktörlere karĢı bir önlem olarak, toplam maliyete 

eklenmesi gereken tutar olarak düĢünülmektedir (Andrew ve diğ., 1995).  

ĠnĢaat projelerinin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması, çoğunlukla ihale döneminde 

alınan doğru kararlara bağlıdır. Ġhale süreçlerinin yönetimi,  birbirinden bağımlı, 

bağımsız belirsiz ve tanımlanması zor olan faktörlerin iç içe girdiği dönemleri 

kapsamaktadır. Bu süreçte yer alan katkı payının belirlenmesinin en zorlu yanı alınan 

kararların birçoğu herhangi bir hesap yöntemi kullanılmadan sezgilere, tecrübeye 

dayanması olmaktadır.  Bu konuda yaĢanan problemden yola çıkarak tez 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.  
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1.2 ÇalıĢma Yöntemi 

ÇalıĢmada kullanılan yöntem daha sonraki bölümlerde detaylı olarak açıklanacaktır. 

Özet olarak yapılan çalıĢmada, kamu sektöründe faaliyet gösteren inĢaat 

firmalarından toplanan veriler, firma yetkililerinin tecrübelerinden faydalanılması ile 

birlikte literatür araĢtırması sonucu gruplandırılmıĢ ve tez çalıĢması kapsamında 

açıklanan yöntemlerle analiz edilerek modelin ana yapısı oluĢturulmuĢtur. Herhangi 

bir hesap yöntemi kullanılmadan, birikim ve tecrübeler doğrultusunda katkı payının 

belirlenmesinde ortaya çıkan maliyet problemimden yola çıkarak anket çalıĢması 

hazırlanmıĢtır. Türk yüklenicilerin kamu sektöründe teklif verdiği 76 farklı proje için 

veriler toplanmıĢ ve yapay sinir ağlarının öğrenme yeteneği ile bulanık mantığın 

insan gibi karar verme ve uzman bilgisi sağlama kolaylığı gibi üstünlüklerinin 

birleĢtirilmesi fikrine dayanan Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi ile 

bir model oluĢturulmuĢtur.  

Yapılan anket çalıĢmasında firma yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, Kamu 

ihale kanunun 2003 yılında değiĢmesiyle birlikte firmaların teklif hazırlama 

süreçlerinin değerlendirilmesinde, eski ihale sistemine göre ciddi farklılıklara yol 

açıldığının görülmesinden dolayı 2003 yılından önce baĢka bir deyiĢle eski ihale 

kanununa göre ihalesine girilen projelerin tez kapsamına dâhil edilmesi uygun 

görülmemiĢtir. Sonuç olarak model çalıĢmasında kullanılan projelerin tamamı yeni 

ihale sistemine göre ihalesine girilen projelerden oluĢmaktadır. 
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2.  TÜRK ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE UYGULANMAKTA OLAN ĠHALE 

SĠSTEMLERĠNE GENEL BĠR BAKIġ 

2.1 Türk ĠnĢaat Sektörüne Genel bir BakıĢ 

ĠnĢaat sektörü hizmet ve üretimin bir arada yer aldığı bir sektördür. ĠnĢaat sektörünün 

ürünleri; büyüklük, görünüĢ, yerleĢim alanı, malzeme ve üretim tekniği açısından çok 

büyük farklılıklar göstermektedir. Bu sektör içinde yer alan ürünlerin sabit olmasına 

rağmen üreticiler seyyar olarak yer almaktadır. Ürünlerin yapımı sırasında 

müĢterinin beklentileri ve istekleri göz önüne alındığından dolayı her bir yapı eĢsiz 

ve tek olmaktadır. MüĢteri tarafından inĢaat ürünlerinin özellikleri belirtilmektedir. 

Bu sektörde yer alan ürünler genel itibari ile çok uzun ömürlü olmakla birlikte 

yatırım ve kullanım zamanı çok uzun bir periyoda yayılmıĢtır (ÖztaĢ ve Özbay, 

2005). 

ĠnĢaat sektöründe personel yoğunluğunun fazla olmasına rağmen sabit sermaye 

yatırımı azdır.  ĠnĢaat sektöründe rekabet, kalite ve teslimat zamanından çok fiyatla 

yapılmaktadır. Rekabet iĢ döngüsüne bağlı olarak yüklenici firmaların düĢük 

fiyatlarla teklif etmeye zorlayacak kadar yoğun rekabet ortamları görülebilmektedir 

(ÖztaĢ ve Özbay, 2005). 

ĠnĢaat sektörüne ekonomik açıdan baktığımız zamanda, Türk ekonomisinde petrol, 

gıda sektörleriyle birlikte ilk sıraları almayı baĢaran bir sektör olduğu görülmektedir. 

Özellikle geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde en büyük sektörler arasında inĢaat 

sektörü yer almaktadır. ĠnĢaat sektörünün kapsamı bakıldığında da konut, yol, baraj, 

liman ve köprü gibi tesisleri üreten kuruluĢlar ile bu yapılara dolaysız veya dolaylı 

olarak etkide bulunan diğer sanayi kuruluĢlardan oluĢtuğu görülmektedir.  Bu 

nedenlerden dolayı inĢaat sektörü, ekonomide en önemli sektör olmakla birlikte Türk 

ekonomisinde yatırım tutarına, istihdama olan katkısı ve vatandaĢların en hayati 

ihtiyacı olan konut, ulaĢım gibi sorunlara cevap vermesinden dolayı ülkemizdeki en 

önemli sektörlerden birini oluĢturmaktadır (ÖztaĢ ve Özbay 2005). 
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Türk inĢaat sektörünün, yarattığı istihdam ve yatırım tutarı özelliklerden dolayı ülke 

ekonomisinde özel bir yere sahiptir. Ayrıca diğer sektörlere nazaran emek-yoğun bir 

sanayi dalı olması ve büyük çapta diğer sanayilerden destek alması ile hem 

ekonomik hem de sosyal nitelikleri etkileyen, ekonomiyi aktif tutan bir sektördür 

(ÖztaĢ ve Özbay 2005). 

2.1.1 ĠnĢaat sektörünün GSYH içindeki payı 

ĠnĢaat sektörünün gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) içerisindeki sağladığı yüksek 

değer aĢağıdaki ġekil 2.1’de görülmektedir. Tablodan da anlaĢılacağı üzere, bu 

sektörün iĢsizliği azaltıcı etkisi, istihdamın artmasındaki rolü ve sektöre girdi 

sağlayan inĢaat malzemeleri üreten sanayi içerisindeki yeri ile ekonomimizin 

lokomotif sektörlerinden biri olduğu anlaĢılmaktadır (Sorguç, 1993). 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından hazırlanan ġekil 2.1’de inĢaat 

sektörümüzün ekonomimiz içersindeki yeri net bir Ģekilde anlaĢılmaktadır. 

 

ġekil 2.1 : GSYH ve ĠnĢaat Sektörü Büyüme Hızları (%). 

Bu tabloya göre, inĢaat sektöründeki büyümenin GSYH etkisi görülmektedir. 

Özellikle 2006 yılına bakıldığında %18,5 gibi yüksek bir büyüme oranı yakalayan 

sektörün 2007 yılında büyüme hızında görülen daralma, 2008 yılında küçülmeye 

dönüĢmüĢtür. 2008 yılında %8,1 küçülmüĢtür. 2009 yılının sektördeki küçülmenin 

GSYH’nin de küçülme eğilimi devam etmesine yol açmıĢtır.  
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2010 yılının 3. çeyreğinde inĢaat sektörü bir önceki yılın aynı dönemine göre %24.6 

oranında büyümüĢtür. Yılın ilk 9 aylık dönemindeki büyümesi ise %18.4'e 

ulaĢmıĢtır. Sektörünün GSYH içerisindeki payı ilk dokuz aylık dönemde %5.6 

olmuĢtur.  Sektörün 2009 GSYH payının azalmasında küresel krizin önemli bir yer 

tuttuğu görülmektedir. Sektör, ekonomi genelinde krizden fazla etkilenmiĢ, 2008 

yılına kadar büyüme eğilimi gösterirken, 2008 ve 2009 yıllarında sırasıyla yüzde 8,1 

ve yüzde 16,1 oranlarında daralmıĢtır (Url-1).  

ĠnĢaat sektörünün ekonomimiz içerisindeki bu önemine karĢın, kendisine has birçok 

özellikten dolayı diğer sektörlerden ayrılmaktadır. Sektörün kendisine özgü 

özelliklerin baĢında, üretim yerinin her projede özgü olması, ürünü tekrarlanamaz 

oluĢu ve dolayısıyla hata kabul etmez yapısı, imalatların açıkta yapılması, çevresel 

faktörlerden etkili olması, değiĢik tipte ve büyüklükte riskler altında oluĢu seklinde 

sıralanabilmektedir (Sorguç, 1993).  

2.2 ĠnĢaat Sektöründe Ürünün Özellikleri   

ĠnĢaat projelerini tekrarı olmayan, kullanılan girdiler (bilgi, finansman, malzeme, 

iĢgücü, makine) ve buna bağlı olarak elde edilen çıktılar birbirinden farklı olan 

süreçlerden oluĢmaktadır. Projenin yapılacağı yer, tipi, iĢlevi, müĢterini beklentileri, 

dizayn ekibi, bütçe ve zaman değiĢkenleri vb. özellikler her bir proje için farklılık 

göstermektedir. Bunların önem sıraları, nitelik ve nicelikleri de birbirinden farklılık 

göstermektedir (Güner ve Giritli, 2004). 

Güner ve Giritli (2004) tarafından yapılan çalıĢmada ĠnĢaat sektörünü diğer 

sektörlerden ayıran özellikleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır;  

• Talebin belirsizliği 

• Ürünün yerinin sabitliği  

• Projelerin birçoğunun tek kereye mahsus olması (kendine özgü olması)  

• Organizasyonların tek kereye özgü olması  

• Yapılan mimari projenin sanatsal bir nitelik taĢıması  

• Standart değerlerin ve kavramların kullanımının zorluğu  

• Proje süreci  
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• MüĢteri çeĢitliliği ve tanımının farklılık göstermesi  

• ĠĢ yapım yöntemlerin farklı olması  

• Proje ekibi ve üyelerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde farklı 

yaklaĢımların ve yöntemlerin yer almasıdır. 

Bunların dıĢında, inĢaat sektöründeki ürünler dıĢarıdan üretimi gerçekleĢtiğinden 

dolayı çevresel faktörler olan, sıcaklık, gün ıĢığı ve yağmur miktarından 

etkilenmektedir. Kötü hava koĢulları inĢaat iĢlerinin her mevsimde yapılmasını 

etkileyerek, yönetim fonksiyonlarının da aksamasına sebep olmaktadır (ÖztaĢ ve 

Özbay, 2005). 

ĠnĢaat sektöründe yapılan imalatların bedellerinin yüksek olmasından dolayı nadiren 

nakit ödemeler gerçekleĢir. Genellikle, bu imalatların bedellerinin finanse edilmesi 

gerekmektedir.  Sektördeki yapıların gerçekleĢebilmesi için finans kaynakları 

kullanıldığından dolayı faiz oranları ve sermaye piyasasındaki geliĢmeler, inĢaat 

sektöründeki ürünlere olan talebi azaltmasına neden olmaktadır. (ÖztaĢ ve Özbay, 

2005). 

Sektör ile ilgili bir diğer önemli özellik ise üretilen ürünlerin, üretim iĢlemine 

baĢlamadan önce, taleplerin ne kadar olabileceği, ne kadar satıĢ yapılabileceği gibi 

projelerin baĢlanmasında önemli etkileri olan değerlerinin tahmin edilebilmesidir. 

Sektördeki sorumluluklar, müĢteri, yüklenici, mimar, mühendis, malzeme tedarikçisi, 

finans sağlayıcıları, taĢımacılar gibi geniĢ bir katılımcı listesine dağıtıldığını da 

söyleyebiliriz. (ÖztaĢ ve Özbay, 2005). 

ĠnĢaat sektöründe yer alan ürünleri sınıflandırılmasında  Hicks & Gullett’in önerdiği 

gibi konut yapıları (çok üniteli kasaba evleri, müstakil evler, yüksek katlı 

apartmanlar), bina yapıları (hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, kültürel tesisler ve 

hükümet binaları), ağır mühendislik yapılar (hidroelektrik güç üreten pazarlar & 

tüneller, sulama sistemleri, köprüler, demiryolları, havaalanları, otoyollar, limanlar, 

su arıtma sistemleri) ve endüstriyel yapılar (petrol rafinerileri, nükleer tesisler, 

kimyasal tesisler ve ağır sanayi fabrikaları) olmak üzere 4 grupta 

incelenebilmektedir.  
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2.3 Türk ĠnĢaat Sektöründe Uygulanmakta Olan Ġhale Sistemleri 

ĠnĢaat projelerinin baĢarılı bir Ģekilde uygulanması, çoğunlukla ihale döneminde 

alınan doğru kararlara bağlıdır. Ġhale süreçlerinin yönetimi birbirinden bağımlı, 

bağımsız, belirsiz ve tanımlanması zor olan faktörlerin iç içe girdiği dönemleri 

kapsamaktadır. Bu süreçte birçok birimin koordinasyonları sağlanmaktadır. Bu 

süreçlerin en zorlu yanı alınan kararların birçoğu sezgilere, tecrübeye dayanması 

olarak tarif edilmektedir (Mohemad  ve diğ., 2010).  

Yüklenici firmaların bu süreçte kullanmakta oldukları belli karar destek sistemleri 

mevcuttur. Karar destek sistemleri; belirsizliklerin, karmaĢıklığım yoğun olduğu 

karar verme durumlarında organizasyonlara ve iĢi yapan kuruluĢlara yardım etmekte 

olan bilgisayar esasına dayalı sistemlerdir. Bu tür sistemlerin temelde kullanım amacı 

belirsizliği azaltmak ve riskleri olabildiğince kontrol altına almaktadır. Günümüzde 

kullanılan karar destek sistemleri Amerika, Asya, Avrupa, Ortadoğu gibi birçok 

bölgede aktif bir Ģekilde uygulanmaktadır. (Mohemad  ve diğ., 2010).          

ĠnĢaat sektöründe, ihale sürecinde birçok parti yer almaktadır. Bu organizasyonda yer 

alan birimler genel olarak iĢveren, müĢavir firmalar ve yüklenicilerden oluĢmaktadır 

ġekil 2.2’de görüldüğü üzere, genel olarak inĢaat sektöründe kullanılan ihale 

sistemlerini, iĢveren, müĢavir firma ve yüklenici açısından nasıl bir süreçten geçtiği 

gösterilmiĢtir. Koyu renklerle ifade edilen kısımlar ihale sistemindeki ana kısımları 

göstermektedir.  Birçok ülkede yukarıdaki Ģemada görülen sisteme benzer yöntemler 

kullanılmaktadır. Ġhale sürecindeki projelerin baĢlangıcı iĢveren tarafından 

yapılmaktadır. ĠĢveren, ihale Ģartnamelerin hazırlanması ile birlikte fizibilite 

çalıĢmalarının yürütülmesi için müĢavir firma kiralamaktadır. Seçilen müĢavirlik 

firmaları; maliyet tahmini, projenin planlaması, bitiĢ tarihi, satın alma süreci, ön 

yeterlilik belgeleri, metrajları ve gerekli olan dokümanterlerin organizasyonu ve 

teminini sağlamaktadır.Ġhale için gerekli olan dokümanların hazırlanmasından sonra 

iĢveren tarafından devletin resmi gazetelerinde ya da internet üzerinden yüklenici 

firmalara ulaĢabilmek amacıyla gerekli olan bilgileri yayınlamaktadır. Yüklenici 

firmalar, gazete, internet veya davetiye üzerinden haberdar oldukları projenin ihale 

sürecine katılabilmek için ihale dokümanlarını satın almaktadırlar. Ġhale süresinin 

bitiĢ tarihine kadar gerekli olan hazırlıklarını tamamladıktan sonra hazırlamıĢ 

oldukları dokümanlar iĢverene sunulmaktadır (Mohemad  ve diğ., 2010).  
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ġekil 2.2 : Ġhale Sürecinin Organizasyonu. 
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Ġhale dokümanlarını satın alan yüklenici firmalar arasında en uygun teklif belirlemek 

için seçim yapılır. Ġhale sisteminde yer alan belirsizliklerin bir kısmı bu bölümde 

oluĢmaktadır. Uygun yüklenicinin seçimi için teklif fiyatı, projeyi bitirme süresi, 

finansal yeterliliği, iĢ bitirmeleri, teknik eleman yeterliliği, ekipman sayısı ve Ģu anda 

ellerinde olan iĢ yükü gibi değiĢik faktörlerin içerdiği sistemler kullanılmaktadır. Bu 

tür faktörler yüklenici firmaların yapacakları iĢleri belirlenen kalite standartlarında 

öngörülen zamanda ve hedeflenen bütçede tamamlayacaklarını göstermektedir.  

Projenin uygulanacağı yerlerde farklılık göstermekle birlikte, bazı bölgelerde bu 

süreçler iki aĢamada gerçekleĢmektedir. Bu tür sistemler ilk aĢamada, ön yeterlilik 

diye adlandırılan ve projeyi gerçekleĢtirecek olan firmanın teknik anlamda 

yeterliliğine bakıldığı kısımdır. Son aĢamada ise verilen teklifler ve firmanın finansal 

gücü arasındaki faktörleri baz alarak projeyi üstlenebilecek firmayı belirlerler 

(Mohemad  ve diğ., 2010).   

ĠnĢaat sektörde yüklenici firmaların seçimi, ilgili projenin kabul edilen standartlarda, 

hedeflenen sürede ve öngörülen bütçede üstelenecek firmaları belirlemeye yöneliktir.  

Yüklenici firmaların seçimi genel olarak en düĢük teklife göre belirlenmektedir. 

Ancak bunun dıĢında teknik özelliklerin sağlayamayan firmaların, verdikleri teklif 

miktarına bakılmaksızın seçilemedikleri sistemlerde geliĢtirilmiĢtir. Bunun sebebi 

olarak da en düĢük teklif fiyatı veren firmalarının yaptıkları projede gösterdikleri 

kötü performanslardır (Topcu, 2004). Ön yeterlilik kısmında baĢarılı olan firmaların 

daha sonraki aĢamada yaptıkları indirimler dikkate alınarak projeye üstlenip 

üstlenmeyeceği kararlaĢtırılır. (Gencer, 2003). 

Türkiye’de 1980 sonrası siyasette ve ekonomide yaĢanan geliĢmelerle birlikte 

gündeme gelen çeĢitli yatırımların hayata geçebilmesi için ihale dönemleri 

baĢlatılmıĢtır. 1983 yılında 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. 

2886 sayılı ihale kanunun Ģeffaflık ve doğruluktan uzak yanlarıyla eleĢtirilmesine 

rağmen 20 yıl boyunca çeĢitli ihalelerde kullanılmıĢtır. Bu dönem içinde Türkiye’de 

hayati derecede öneme sahip olan projeler bu yasayla birlikte uygulama Ģansı 

bulmuĢtur. Yapılan çalıĢmalar sonucu 2003 yılında Kamu Ġhale Yasası olan 4737 

sayılı yasa yürürlüğe girerek 2886 sayılı yasanın varlığını sona erdirmiĢtir (Ġnci ve 

Ergönül, 2005). 
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2.3.1  2886 sayılı devlet ihale kanunu 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun kağıt üzerinde incelendiği zaman, yüklenici 

acısından adil bir yarıĢma ortamı sağladığı, devlet açısından ise devletin çıkarlarının 

korunduğu bir yasa olduğu görülmektedir. Fakat uygulamaya bakıldığı zaman, 

yüklenici ve devletin kontrol mekanizmaları yasal boĢlukları kendi lehlerine 

çevirdikleri görülmektedir (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Bu yasa çerçevesinde ihale konusu olan iĢlerin keĢif çalıĢmaları devlet tarafından 

yapılmakta ve yükleniciler bu değer üzerinde tenzilat yapmak sureti ile ihalelere 

teklif vermektedirler. Bu sebepten dolayı yüklenici firma iĢle ilgili analizlerini 

yapmadan Ģartnameleri okumadan, saha gezisi yapmadan proje ile ilgili teklifini 

vermektedir. Sadece keĢif bedelini baz alınarak iĢi alan yüklenici firmalar belli bir 

süreden sonra Ģartnameden doğan nedenlerden ya da zemin durumunun sebep olduğu 

problemlerden dolayı iĢi yarıda bırakmaktaydılar (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Bu yasadan kaynaklanan sorunların biri de müteahhitlik yapan firmaların karne 

devirlerinin olmasıdır. Müteahhit hizmetlerinde yaĢanan sıkıntıların önemli 

nedenlerinden biri olan müteahhitlik karnesi uygulamasının uzun yıllar devam etmesi 

ve bu durumun bürokrasinin bunu bir rant kapısı olarak görmesinin etkisi büyük 

olmuĢtur (Demirci, 2009). Karne uygulamalarında ve bu karnelerin devirlerinden 

dolayı inĢaat iĢleri ile hiçbir bağlantısı olmayan kiĢilerin iĢleri aldıkları görülmekte 

ve yapılan ortaklıklar ile iĢler tamamlanamamaktadır (Ġnci ve Ergönül, 2005).  

2886 yasada iki tür uygun bedel belirleme yöntemi mevcuttur. Bunlardan birincisi; 

keĢif bedeli üzerinden ihaleyi hak kazanmıĢ olan yüklenicilerden istenilen belgeleri 

de tam olarak sağlamaları koĢuluyla en yüksek tenzilatı yapanın iĢi üstlenmesidir. 

Buradaki temel düĢünce devletin belirlemiĢ olduğu keĢif bedeli üzerinden karından 

en çok indirim yapan firmaya iĢi vermektir. Yapılan tenzilat miktarına sınır 

koyulmamasından dolayı firmaların inanılmaz boyutlardaki tenzilat miktarları 

yaparak, ilgili iĢin kalitesinden ödün verdikleri görülmekteydi. Ġkinci olarak 

uygulanan yöntemde ise ortalama usulüyle en uygun bedeli belirleyen puanlama 

sistemidir. Buradaki yöntemde firmalara verilen puanların büyük bir kısmı net 

ifadelerle belirtirken küçük bir kısmı ise muamma da bırakmaktadırlar. Bunun 

neticesinde muammada bırakılan kısım bilerek ya da farkında olmadan bir Ģekilde 

bazı firmalara avantaj doğuracak Ģekilde dağıtılmakta bunu neticesinde daha az 
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tenzilat yapan firmaların projelerin yüklenici durumuna geldikleri görülmektedir 

(Ġnci ve Ergönül, 2005). 

2886 sayılı ihale kanununda yer alan maddelerin yarattığı sorunlar 1980 ve 1990’lı 

yıllardaki yüksek enflasyonun etkisi ile birçok kamu yatırımının bitirilemediği 

görülmüĢtür. Bu dönem boyunca “en düĢük bedel” uygulaması iĢin kalitesinden ödün 

verilmesinden dolayı sorunlar yaratmıĢtır (Demirci, 2009). 

2.3.2 4734 sayılı kamu ihale kanunu 

2886 sayılı kanun hakkında yapılan büyük tartıĢmalardan sonra, 2003 yılında 

yürürlüğe giren 4737 sayılı Kamu Ġhale yasasının, eski yasaya oranla daha adil ve 

Ģeffaf olduğu açıktır. Yükleniciler için hazırlanan Ģartlarını eski yasaya göre daha 

gerçekçi ve sağlam hazırlandığından dolayı iĢini düzgün yapan firmaların Ģansını 

artıcı yönde olduğu görülmektedir (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

4734 sayılı yasa ile müteahhitlik karnesi kaldırılmıĢtır. Bu sayede tecrübesiz kiĢilerin 

sadece karne kiralayarak yüklenici olmaları engellenmiĢtir. Bu yasa ile birlikte iĢi 

üstelenecek olan kuruluĢlardan, son on beĢ yıl içerisinde yapmıĢ oldukları iĢlerle 

ilgili iĢ bitirme, Ģahıslara ait diploma ve ilgili meslek odalarından alınmıĢ faaliyet 

belgeleri gibi belgeler istenilerek iĢ bitirme ile ilgili koĢullar daha gerçekçi 

hazırlanmıĢtır. Bu yasa ile istenilen belgeler; son üç ayda olmak kaydı ile vergi, 

sigorta ve bağ kur borcu olmadığını kanıtlayan belgeler, ticari ve sanayi odası 

belgesi, yapı araçları taahhütnamesi, imza beyannamesi, geçici teminat mektubu 

Ģeklinde sıralanmaktadır (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Yeni gelen yasayla birlikte iĢin keĢfi yüklenici firmalar tarafından belirlenmektedir. 

Yüklenici firma, iĢi yapacağı kurumdan iĢle ilgili projeleri alıp inceledikten sonra 

proje üzerinden keĢfi çıkartıp, ona göre bir tenzilat yapmaktadır. Dolayısıyla iĢ ile 

ilgili neler yapacağını ve projeyi daha detaylı inceleme Ģansı bulduğundan dolayı 

daha hassas bir teklif hazırlamaktadır (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

2886 sayılı yasa ile 4734 sayılı yasanın ilk uygulamasında teklifleri toplama ve 

inceleme yöntemleri aynıdır. Yeni yası bazı yönleri ile geçmiĢ yasanın eksikliklerini 

taĢımaktadır. 2886 sayılı Yasada en yüksek indirim oranının (en düĢük teklifin) 

uygun bedel olmasının yarattığı sorun Gencer (2003), tarafından yapılan 

çalıĢmalarda 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda asgari yeterlilik değerlerine sahip 

en düĢük teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması ile de devam edildiği 

belirtilmektedir. Uygulamada yapılan araĢtırmalarda ise yüksek ihale indiriminin 
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kamu yatırım projelerinin gerçekleĢtirilmesinde en verimli, ekonomik ve uygun 

maliyet olmadığı görülmüĢtür. Eski Yasada en yüksek indirim oranının (en düĢük 

teklifin) uygun bedel olmasının projede yarattığı mali, süresel ve kalite anlamındaki 

sorunlar, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununda da asgari yeterlilik değerlerine sahip en 

düĢük teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması ile de bir süre devam 

edilmiĢtir (Gencer, 2003). Fakat 4964 sayılı yasayla yapılan değiĢiklikle ortalama 

usülu uygulamaya girmiĢtir. Bu yöntemde diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği 

yaklaĢık maliyete göre teklif fiyatı aĢırı düĢük olanlar tespit edilmekte ve bu teklifleri 

reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli 

olduğunu tespit ettiği bileĢenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istenmektedir. Ancak 

yapılan yazılı açıklamalar yeterli görüldüğü takdirde ilgili ihale düĢük teklifte 

bulunan firmalara verilebilmektedir (Url-2).  

Bu yasanın getirdiği en önemli unsurlardan biri de; ödeneği olmayan hiçbir iĢin 

ihalesinin yapılamamasıdır. Daha önceden yapılan iĢlerde bu tür kararlar alınmadığı 

için bu iĢler yıllarca sürmüĢ ve tahmin edilen bedellerin çok üzerinde rakamlara mal 

olduğu görülmüĢtür. 4734 sayılı ihale kanununda ise iĢlerin planlaması çok daha net 

bir Ģekilde ortaya koyulmakla birlikte iĢe ne kadar ödeme yapılacağı önceden 

belirlenmektedir (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Mevcut ihale sisteminin organizasyonu ġekil 2.3’te görüldüğü gibi 

gerçekleĢmektedir (Demirci, 2009): 
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ġekil 2.3 : Ġhale AkıĢ Diyagramı. 

2.3.3 Uluslararası ihale uygulamaları 

Avrupa ülkelerinde her kurum kendi Ģartnamesini kendisi oluĢturmaktadır. Genel 

olarak Avrupa da yer alan ülkelerin ihale sistemleri incelendiği zaman Türkiye’de 

kullanılmakta olan 4734 sayılı yasanın temelini oluĢturduğu görülmektedir.  Fakat, 

yüklenici firmaların yerine getirmesi gereken Ģartlar açısından farklılıklar mevcuttur 

(Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Ġmar durumu ve mevcut 

alt yapının araĢtırılması 

1. Kısım 
Proje Ġhtiyacının 

ortaya çıkması 

Fizibilite 

raporlarının 

hazırlanması 

Yatırım 

kararının 

alınması 

2. Kısım Uygulama 

Projelerinin 

hazırlanması 

ÇED raporların 

hazırlanması 

KeĢfin 

Hazırlanması 

Ġhale 

Komisyonun 

kurulması 

Ġhale türüne 
karar 

verilmesi 

Ġhale 

onayının 

alınması 

Ġhale Ġlanın 

yayınlanması 

Ġhalenin 

yapılması 
3. Kısım 

Ġhale 

komisyonun 

toplanması 

Ön yeterlilik 

araĢtırılması 

Tekliflerin 

incelenmesi 

DüĢük bedel 
sorgulanması 

yapılması 

DüĢük teklif 

fiyatların 

belirlenmesi  

Ġhalenin 

bitmesi 

Uygun bedel 
teklifi veren 

firmanın 

araĢtırılması 

Ġhale 

sonuçların 

onayı 

4. Kısım Yüklenicinin 

kesin teminat 

vermesi 

SözleĢme 

imzalanması 

Yer tesliminin 

yapılması 

5. Kısım ĠĢe baĢlanması Ġmalatların yapılması ve 

kontrolü 

Performans 

değerlendirilmesi 

Hak ediĢlerin 

düzenlenmesi ve 

kontrolü 

Ġmalatların 

bitirilmesi 
Geçici 

kabulün 

yapılması  

Kesin 

kabulün 

yapılması  

Kesin hesabın 

bağlanması  

Kesin 

teminatın 

iadesi 

Nihai Performans 

değerlendirilmesi 
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Uluslararası uygulamalı ihale sistemlerinde teklif verebilmenin en temel ve önemli 

Ģartı, teklif verilecek iĢle ilgili benzer bir iĢ yapmıĢ ve ilgili iĢte deneyim sahibi 

olmaktır. Daha önce yüklenici firma tarafından yapılmıĢ iĢlerin ihale konusu iĢle 

benzerlik göstermediği durumlarda teklif verilememektedir. Ġhaleye katılıp teklif 

verebilmenin temel Ģartlarından biride mali yeterliliğinin ihale kapsamında yer alan 

projeyi yapabilecek seviyede olmasıdır. Mali yeterliliğin belgelendirilmesi, 

genellikle banka tarafından alınan referans mektupları ile gerçekleĢtirilmektedir (Ġnci 

ve Ergönül, 2005). 

Uluslararası ihalelerde yüklenici firmalardan ihale kapsamında istenilen belgelere 

bakıldığında ihaleyi yapan kurumların bu konu üzerinde gösterdikleri önemi 

görebilmekteyiz (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Bu belgeler; 

 Proje kapsamında çalıĢması düĢünülen ekipte yer alacak olan Proje Müdürünün, 

ġantiye ġefinin, Kalite Kontrol Sorumlusunun ve Ģantiyede ilgili bölümlerde 

çalıĢacak mühendislerin iĢ tecrübelerini gösteren özgeçmiĢ dosyaları 

 Yüklenici firmanın merkez yönetim ve organizasyon Ģeması 

 ġantiye organizasyon Ģeması 

 Yüklenici firmanın ihaleye birlikte girmeyi düĢündüğü yüklenici firmaların listesi 

 Yüklenici firmaların daha önce yaptıkları iĢlerle ilgili iĢ bitirmeleri, 

 Ġhale konusu iĢ için gerekli olan ekipmanların ne Ģekilde sağlanacağını (yüklenici 

malı ya da leasing) belirten ve bu araçları model ve kapasitelerini belirten 

belgelerden oluĢmaktadır. 

2.3.4 Yasaların değerlendirilmesi ve kamu ihale sistemindeki değiĢikliğin inĢaat 

yatırımlarına yansıması 

Kamu alımları içersinde inĢaat yatırımlarının büyük bir yer kapladığı görülmektedir. 

Kamu alım sisteminin kamu kaynaklarını verimli bir Ģekilde kullanılmasındaki rolü 

oldukça büyüktür. Bu nedenden dolayı kamu alım sistemlerini etkinleĢtirmek için 

yeni bir ihale yasası hazırlanarak 2003 yılında yürürlüğe koyulmuĢtur (Öcal ve 

Turhan 2007). 

Ġhale yasalarının, kamu kaynaklarını yine kamu faydasına yaptırılacak olan baraj, 

okul, sulama kanalı, altyapı, yol yapımı gibi tesislere yapımını sağlayan, bu tür 

iĢlerin yapımı sağlarken de kamunun yararını en üst düzeyde koruyacak Ģekilde 
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olmalıdır. Bir diğer önemli nokta ise kamu yararına yapılan bu iĢlerin 

gerçekleĢtirmesini sağlayacak olan istekli firmalar arasından adaletli bir dağılımı 

sağlayan bir organizasyon oluĢması gerekmektedir. Fakat uygulama esnasında, insan 

faktöründen dolayı yasaların hedeflerine her zaman için ulaĢamadığı görülmektedir. 

Ġnsanların hata yapma olasılığından dolayı yasaların belirlediği temel ilkelerin dıĢına 

çıkıldığı görülmektedir. Ülkemizde uygulanmıĢ ve uygulanmakta olan ihale 

yasalarını incelediğimizde üzerinde en çok durulan konu ihalelerin ne Ģekilde 

yapılacağı ve ihale sonuçlarının hangi yönteme göre hesaplanacağı üzerinedir (Ġnci 

ve Ergönül, 2005).  

Türkiye’de yıllarca uygulanmıĢ olan 2886 sayılı yasanın büyük bölümünde ihaleler 

en düĢük teklif veren yüklenici firmalara verilmiĢtir. Ġhalenin en düĢük teklif veren 

firmaya verilmesi her ne kadar teoride mantıklı görülse de uygulama sahasında 

birçok yüklenici gerek bilgisizlikten, gerekse ihale psikolojisinden çok düĢük 

tekliflerde bulunarak üstlenilen iĢin gerekli kalitede, öngörülen sürede ve hedeflenen 

bütçede yapılmasını imkânsız hale getirmiĢlerdir (Ġnci ve Ergönül, 2005). Kamu 

açısından ilk baĢta değerlendirildiği zaman mantıklı gözüken bu yöntemin yıllar 

içinde büyük zararlara yol açtığı tespit edilmiĢtir (Gencer, 2003). 

4737 sayılı ihale kanunu ile ortalama usul yöntemi uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Ancak 

ihale hesaplamaları sonucu alt sınır altında kalan firmalardan görüĢ ve açıklama 

istenmektedir. Firmaların yaptıkları açıklamalar komisyon tarafından uygun 

bulduğunda takdirde, yapılacak olan proje ilgili firmalara verilmektedir. Ortalama 

değer alınarak en uygun teklifin belirlenmesi daha net kriterlerle sağlanacakken, 

kiĢilerin Ģahsi kanaatleri doğrultusunda ihale sonuçlarının belirlenmesi ihalenin 

Ģeffaf bir ortamda gerçekleĢtirilmesine gölge düĢürmektedir. Bu sistemde görülen en 

büyük eksiklik, iĢi alacak firmaların seçimi kiĢilerin görüĢlerine kalmaktadır. Asıl 

yapılması gereken iĢi alacak olan firmanın seçimi bu kiĢilerin görüĢleri ile değil, 

yapılacak hesaplamalar sonucunda belirlenmelidir (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Ödeneği olmayan iĢlerin ihaleye çıkılması daha önceki yapılan iĢler göz önüne 

alındığında ne kadar doğru bir uygulama olduğu görülmektedir. Ayrıca yapılan 

ihalelerin götürü bedel üzerinden yapılması, iĢin yapım esnasındaki yapılacak olan 

hatları ya da suiistimalleri engellemek açısından önemlidir. Ayrıca ihale konusu iĢin 

keĢif bedelinin belli edilmemesi Türkiye’deki Ģartlar dikkate alındığında doğru bir 

karar olduğu görülmektedir. Bu maliyetlerin yükleniciler tarafından hazırlanması, 
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ihaleye girecek olan yüklenicilerin iĢi ciddiye alması anlamında önemli bir rol 

oynamaktadır (Ġnci ve Ergönül, 2005). 

Öcal ve Turhan (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, yeni yasanın projelerin 

gerçekleĢme süresi ve maliyetlere ne düzeyde katkı sağladığının araĢtırması 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢma doğrultusunda 2886 yasa ile ihale edilen 878 adet ve yeni 

(4737 sayılı) yasa ile ihale edilen 435 adet projenin ihale iĢlem dosyaları incelenerek, 

bu projelerin süre ve maliyet açısından değerlendirilmesi ve analizleri yapılmıĢtır  

Yapılan çalıĢmalar sonucunda, 2886 sayılı yasa ile ihale edilen projelerin %50’si 

öngörülen süreden daha geç biterken, 4734 sayılı yeni yasada bu gecikme oranı %20 

mertebelerinde kalmıĢtır. Bunun dıĢında 2886 sayılı yasa ile ihale edilen iĢlerin 

yaklaĢık olarak %41’e yakınında, %60 ila % 3000 oranında gecikmeler saptanmıĢtır. 

Maliyet açısından değerlendirme yapıldığında ise eski yasaya göre ihale edilen 

projelerin ancak %4’ü öngörülen maliyette tamamlamıĢ olmasına rağmen, yeni 

yasaya göre iĢlerde ise öngörülen maliyette tamamlanma düzeyi %60 mertebesinde 

olduğu görülmüĢtür.  Maliyetlerdeki sapma düzeyi olarak değerlendirildiğinde, eski 

yasaya göre ihale edilen iĢlerin tümünde % 218’e kadar çıkmıĢken, yeni yasaya göre 

ihale edilen iĢlerde bu sapma %0,89 değerinde kalmıĢtır (Öcal ve Turhan 2007). 

Sonuç olarak yeni hazırlanan yasanını uluslar arası ihale sistemlerinden etkilenerek 

çıkartıldığı ve kalite, süre ve maliyet açısında eski yasaya göre daha olumlu sonuç 

verdiği söylenebilmektedir. 4734 sayılı yasanın inceleme sonunda birçok yönü ile 

adil, saydam, güvenilir ve rekabet artırıcı olduğu söylenebilmektedir. Genel olarak 

ihale konusuyla ilgili sorunlar irdelendiği zaman, sorunların nedenlerinin sistemler 

değil, yasalardan kaynaklanan boĢluklar olduğu görülmektedir. Ġhale sistemleri 

oluĢturulurken yoruma açık maddelerin bırakılmamasına azami derecede önem 

gösterilerek, uygulayıcıların Ģahsi kanaatlerinden bağımsız bir Ģekilde yasaların 

uygulanması sağlanmalıdır. Bu tür maddelerin ihalelerde yer alması durumunda, hem 

siyasi hem de mali nedenler olabileceği gibi diğer nedenlerden de dolayı, ihale 

sistemleri Ģeffaflıktan uzak ve tartıĢma ortamı yaratacaktır (Ġnci ve Ergönül, 2005). 
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3.  TEKLĠF HAZIRLAMA SÜRECĠNDE KATKI PAYININ 

BELĠRLENMESĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER 

Katkı payına etki eden faktörlerin belirlenmesinde literatür çalıĢmasının yanı sıra 

teklif hazırlama konusunda deneyim sahibi olan kiĢilerin görüĢlerine de yer 

verilmiĢtir. Hem firma bünyesinde yer alan deneyimli kiĢiler ile yapılan görüĢmeler 

hem de literatür araĢtırmalar doğrultusunda taranan kaynaklar sonucunda, modelle 

veri teĢkil edecek olan faktörlerin seçimi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Taratılan literatür çalıĢmaları ve sektörde faaliyet gösteren tecrübeli kiĢilerin 

deneyimlerinden de faydalanarak hazırlanan anket soruları 7 ana grup altında 

toplanmıĢtır: 

 Proje karakteristikleri 

 SözleĢme karakteristikleri 

 Firma karakteristikleri 

 Teklif karakteristikleri 

 Ekonomik karakteristikleri 

 ĠĢveren karakteristikleri 

 Fırsat karakteristikleri 

3.1 Proje Karakteristikleri 

Projenin fiilen yapımı esnasında katkı payına etki edecek olan faktörlerin 

değerlendirilmesi ile oluĢturulmuĢ bir gruptur. Bu grupta yer alan faktörler aĢağıda 

görüldüğü gibi sıralanmıĢtır (Ling ve Liu, 2004; Dulaimi ve Shan, 2002; Polat, 1999; 

Ahmad ve Minkarah, 1988; Dikmen ve diğ., 2007; Ling ve Liu, 2005; Lee ve Chang, 

2004) :   

 Projenin maliyet açısından büyüklüğü  

 Projenin nakit akıĢlarının yüklenici firmayı tatmin etmemesi (iĢverenin ödemeyi 

hangi dönemlerde yaptığı, ödeme koĢulların projenin ilerleyiĢine uygun olması, 

avans kullanımı veya önyüklemenin mevcut olması, vb.)  
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 Projenin yönetim açısından uygulama zorluğu (projedeki katılımcıların sayısı ve 

türü, projedeki personel yönetimi, projedeki katılımcılar arasındaki iliĢkilerin 

yürütülmesi). 

 Projenin yapılacağı yerin fiziksel özelliklerin uygun olmayıĢı  (genel merkeze 

olan uzaklığı,  hava ve iklim koĢulların etkisi, projenin yapılacağı yerdeki altyapı 

durumu, Ģantiye alanına ulaĢım, vb.)  

 Projenin tamamlanma süresi (projenin uzun bir süreye yayılması )  

 Projede tasarımlarında hatalar ve eksiklikler (metraj veya tasarım hataları) 

 ĠĢ güvenliği konusundaki uygulamaların zorluk derecesi  

 Projenin tipi (konut, alıĢveriĢ merkezi, endüstriyel tesis, altyapı)  

 Projenin teknik olarak uygulama zorluğu (firma çalıĢanlarının projede 

kullanılacak yeni inĢaat teknolojileri/makine ve ekipmanlar konusunda tecrübesiz 

olması)  

 Proje kapsamında değiĢikliklerin olma durumu ve proje kapsamının yeterli 

düzeyde açık olması. 

 Maliyet tahminlerinde yaĢanan belirsizlikler 

Yapılan araĢtırmalarda, proje kapsamında katkı payını etkileyecek faktörlerin 

baĢında projenin nakit akıĢları gelmektedir. Nakit akıĢlarının durumu, yüklenici 

firmanın ayakta kalması ve projenin devamlılığı için çok önemli bir yer arz 

etmektedir (Ling ve Liu, 2005). Proje nakit akıĢlarından dolayı ortaya çıkacak 

faktörlere önem vererek derecelendiren ihalelerde baĢarılı olan firmaların, nakit 

akıĢlara önem vermeyerek ihalede baĢarılı olan firmalardan daha fazla kar elde 

ettikleri görülmektedir. Bunu sebebi olarak nakit akıĢ faktörüne verdikleri önem 

gösterilmektedir. Yüklenici firmalarının teklif hazırlama sürecinde dikkate alması 

gereken diğer önemli bir madde ise projenin teknik ve yönetim olarak uygulama 

zorluğudur. Girdikleri ihalelerde baĢarılı olan firmaların yüksek kar oranı 

sağlayanların proje zorluğuna verdikleri önemin düĢük kar marjı ile ihalelerde 

baĢarılı olan firmalardan daha fazla olduğu görülmektedir (Ling and Liu, 2005).  

ĠnĢaat aĢamasında projenin uygulanacağı bölgenin çevresel faktörleri katkı payının 

belirlenmesinde risk açısından önemli faktörlerden gelmektedir. Katkı payı 

belirlemesinde, iĢ yerine ulaĢım (yollar ve kapasiteleri), bölgenin güvenlik koĢulları, 

yöre halkının projenin yapımına yaklaĢımı, yerel taĢeron ve imalatçıların projeye 

yaklaĢımı, iĢin çevreye rahatsızlık verme ihtimali, iĢverenin mesai saatleri sonrasında 
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çalıĢmaya izin verip vermeyeceği, iĢ yeri Ģehir içinde ve trafiğin yoğun olduğu yer 

alması gibi faktörlerinde analizlere dahil edilerek katkı payının belirlenmesi 

gerekmektedir (Düzcan, 2011).  

Yüklenici firmaların yukarda belirtilen faktörleri dikkate almaması durumunda, teklif 

fiyatına yansıtmamasından dolayı taahhüt ettiği iĢi istenilen kalitede, belirtile sürede 

ve hedeflenen bütçede gerçekleĢtirmeyeceği gibi bu aĢımlardan dolayı uğrayacağı 

cezaların yanı sıra firmanın itibar kaybına neden olacaktır (Düzcan, 2010). 

3.2 SözleĢme Karakteristikleri 

ĠĢveren ile yüklenici firma arasında yapılan sözleĢmeler, söz konusu olan proje 

kapsamındaki iĢlerin hangi koĢullar altında ve yapılacak olan iĢin karĢılığında 

anlaĢılan sözleĢme bedelini, ödeme koĢullarını, teslimat sürelerini, ödeme planını ve 

uygulanacak olan kalite kontrol koĢullarını belirlemektedir (Kuruoğlu, 2003). 

SözleĢme dokümanlarında tarafların birbirlerinden ne bekledikleri ve neler 

istediklerinin açık bir Ģekilde yazarak ifade etmelilerdir. SözleĢme dokümanları 

hazırlanırken dikkate alınması gereken en önemli husus, hazırlanan sözleĢmenin 

tarafların isteklerini tam olarak yansıtılmasıdır (Düzcan, 2010).  

SözleĢme Ģantiye yönetimi ve teknik ofisler tarafından tüm detaylarıyla öğrenilmeli 

ve sözleĢmenin avantajlı, dezavantajlı, zayıf veya ihtilaf yaratabilecek hususları 

belirlenmelidir. SözleĢmenin zayıf, dezavantajlı veya ihtilaf yaratabilecek hususları 

konusunda riskler belirlenmeli, bu hususların gündeme gelmesini engelleyecek veya 

gelmesi halinde uygulanacak yöntemler tespit edilmeli ve teklif fiyatı oluĢtururken 

de gerektiği durumlarda katkı payına yansıtılması gerekmektedir. Ġdarenin, iĢin 

sürecini etkileyecek sözleĢmesel yükümlülüklerine iĢ programında yer verilmelidir. 

Bu yükümlülükler; yer teslimi, proje teslimi, proje onayı, çalıĢmaya engellerin 

kaldırılması, malzeme onayı gibi yükümlülükler olabileceği gibi, sözleĢmeye göre 

daha farklı yükümlülükler de olabilir (Düzcan, 2009).  

SözleĢme karakteristiklerinden dolayı teklif hazırlama aĢamasında katkı payı oranını 

belirlenmesinde Ģu hususlara dikkat edilmelidir (Ling ve Liu, 2004; Dulaimi ve Shan, 

2002; Ahmad ve Minkarah, 1988; Dikmen ve diğ., 2007; Ling ve Liu, 2005; Lee ve 

Chang, 2004) :   

 SözleĢme türü katkı (anahtar teslim götürü bedel, birim fiyat, maliyet+kar) 
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 SözleĢmede iĢverenin özel isteklerde bulunması halinde yapılacak olan iĢlemlerin 

sözleĢmede açık bir biçimde belirtilmemiĢ olması  

 Tasarım değiĢikliklerinden doğan artıĢlarla ilgili sözleĢme maddeleri yüklenici 

firmayı tatmin etmemesi  

 Jeolojik faktörlerden dolayı (kazı derinliğinin artması, zeminde beklenmeyen 

durumların ortaya çıkması, yer altı suyunun giderilmesi çalıĢmaları) oluĢacak ek 

maliyetlerin kimin tarafından karĢılanacağı ile ilgili sözleĢme maddeleri yüklenici 

firmayı tatmin etmeme durumu  

 Malzeme fiyatlarının değiĢiminden doğan artıĢlarla ilgili sözleĢme maddeleri 

yüklenici firmayı tatmin etmemesi  

 ĠĢverenin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda (ödemelerinin 

yapılmaması gibi) yüklenicinin hakları tam anlamıyla korunmaması  

 SözleĢmede tarafların yetki ve sorumluluklarının açık bir biçimde belli 

edilmemesi 

 SözleĢmede süre uzatımı konusundaki maddelerin yüklenici firmayı tatmin 

etmemesi (gecikmelerde tolerans gösterimi). 

 SözleĢme gereği ödenen vergilerin bedeli  

3.3 Firma Karakteristikleri 

Yüklenicin firmanın kendi yapısından kaynaklanan faktörler, maliyet 

hesaplamalarında özellikle katkı payının belirlenmesinde etkili olabilecek bir grup 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. SözleĢme faktörleri, proje faktörleri gibi dıĢsal 

etkenler dıĢında firmanın kendine özgü yapısı, stratejisi, mevcut iĢ yükü, teknik ve 

uygulama anlamında yönetim Ģekli gibi, firmanın çalıĢan sayısı, firma içindeki 

eleman sirkülasyonu, firmanın uzun yıllar birlikte çalıĢtığı taĢeronların sayısı gibi 

faktörler bu grup adı altında katkı payına olan etkileri dikkate alınmalıdır (Ling and 

Liu, 2005). 

Zor durumların ortaya çıkması esnasında firma tutumu ve yönetim becerisi de katkı 

payının belirlenmesinde önemli bir yer teĢkil etmektedir. Yönetim organizasyon 

etkinliği, firmanın planlama ve maliyet kontrol konularının öneminin farkında 

olması, iĢ güvenliği ve iĢçi sağlığı yönetimi, karar alma, sistemli çalıĢma ve 

koordinasyonlu çalıĢma konusunda firmanın tecrübeli olması katkı payı hesaplarını 

etkilemektedir (Düzcan, 2010). 
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Dulaimi ve Hong (2002)  tarafından Singapur’da yaptıkları çalıĢmada, firmaların, 

mevcut iĢ yükleri, benzer projelerdeki deneyimleri gibi faktörlerin katkı payının 

belirlenmesinde en önemli etkenler olduğu ortaya koyulmaktadır. Singapur’da 

yapılan bir diğer çalıĢmada da, Ling ve Liu (2005), mevcut iĢ yükü faktörünün katkı 

payının belirlenmesinde önemli bir yer tutuğu görülmektedir. Ayrıca bu çalıĢmada 

yer alacak olan alt yüklenicilerin yapacakları iĢlerin yüzdeleri de katkı payının 

hesaplanmasında önemli bir faktör olduğu görülmektedir (Ling ve Liu, 2005). Alt 

yüklenicilerin fazla olması risklerin paylaĢımına yol açacağından dolayı firmalar 

katkı paylarını etkileyen risk değerlerini düĢük seviyelerde tutmaktadırlar. Fakat bazı 

durumlarda alt yükleniciler tekliflerini geç sunmakta bu durumda ana yüklenicinin 

riskini artırmasına neden olmaktadır. Bunun sonuçu olarakta teklif fiyatlarında yer 

alan katkı payının yüzdesi artmaktadır (Shash, 1998).  

Yukarıda özetlenen katkı payı oranın belirlenmesinde etkili olan faktörleri aĢağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür (Ling ve Liu, 2004; Dulaimi ve Shan, 2002; Ahmad ve 

Minkarah, 1988; Dikmen ve diğ., 2007; Ling ve Liu, 2005) :   

 Firmanın mevcut Ģantiyeleri oluĢu  (değiĢik yerlerde devam eden projelerin 

olması, iĢ yükünün yeteri düzeyde olması).  

 Firmanın benzer projelerdeki tecrübe eksikliği olması (benzer projelerde 

çalıĢılmamıĢ olma durumu).  

 Firmanın mevcut Ģantiyelerinde çalıĢan sirkülâsyonunun hızlı olması nedeniyle 

yaĢadığı verim düĢüklükleri 

 Firmaların birlikte çalıĢacağı onaylanmıĢ alt yüklenicilerin sayısının az olması  

 Firma, Ģantiyelerinde proje süresi boyunca, maliyet, kaynak ve planlama 

konusunda yaĢadığı sıkıntılar  

 Firmanın nitelikli mühendislere ve yöneticilere sahip olmaması  

 Firma, proje yönetiminde düzenli çalıĢma, karar alma ve koordinasyon gibi 

konularda yaĢadığı sıkıntılar  

 Firma iĢin gerektiği ekipmanlara miktar ve nitelik bakımından sahip olmaması  

3.4 Teklif Karakteristikleri 

Ġhale süreçleri incelenirken genel olarak, iki ayrı ihale sistemi olan rekabetçi ve 

pazarlığa dayalı ihale sistemi olarak değerlendirilmektedir (Andrew ve diğ., 1995). 
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Rekabetçi ihale sistemlerinde, günümüzde iĢverenler tarafından daha çok tercih 

edilmektedir. Rekabetçi ihale sisteminde iĢverenler tarafından hazırlatılarak 

yüklenici firmalara sunulmaktadır. Bu ihale sisteminin bu kadar çok rağbet 

görmesinin iki ana nedeni vardır. 

 Hem inĢaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar hem de iĢverenler açısında 

alıĢıldık bir yöntem olması 

 Ġhale etiği açısından tüm taraflar için daha adaletli, daha Ģeffaf bir Ģekilde 

uygulanmasındandır. 

Rekabetçi ihale sistemi dıĢında, bir diğer önemli metot ise pazarlığa dayalı ihale 

sistemidir. Bu sistemin getirdiği en büyük avantaj ise dizayn ve imalatın tek 

yüklenici elinden toplanmasıdır (Andrew ve diğ., 1995). 

Kamu sektöründe kullanılan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinin ihalelerinde 

ise aĢağıdaki usullerden biri uygulanır (Kamu ihale kanunu): 

 Açık ihale usulü 

 Belli istekliler arasında ihale usulü 

 Pazarlık usulü (Galipoğulları, 2007; Url-3) 

ĠĢin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu kanun hükümlerine göre 

idare tarafından tespit edilir  (4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu). Ġhaleye hazırlık 

aĢamasında, firmanın ihaleye hazırlık dönemindeki iĢ yoğunluğunun, ihaleye hazırlık 

süresinin yeterliliği, ihaleyi hazırlayan firma elemanlarının benzer projelerdeki 

deneyimi, ihale dokümanlarının yeterli kalitede hazırlanmıĢ olması ve doküman 

kalitesi gibi birçok etken katkı payının belirlenmesinde etkili olan faktörleri 

içermektedir (Ling ve Liu, 2005). Bu faktörlere, ihale yöntemi, ihaleye hazırlık 

süreleri, ihale dokümanları ücretleri, teminat mektubu ihtiyacı gibi faktörlerinde 

eklenmesi mümkün olmaktadır (Dulaimi and Shan, 2002).  

Ġhale sürecinin bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, yetersiz ihale dokümanları 

maliyetlendirme hesaplarında risk faktörlerinin artmasına neden olduğundan dolayı 

teklif aĢamasında katkı payı oranını da etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı sürecin 

iyi bir Ģekilde kontrol altına alınması için yukarıda açıklanan faktörlerle birlikte, 

ihale sürecinde aĢağıda belirtilen faktörlerde göz önüne alınarak katkı payına olan 

etkileri hesaplara katılmalıdır (Ling ve Liu, 2004; Dulaimi ve Shan, 2002; Ahmad ve 

Minkarah, 1988; Dikmen ve diğ., 2007; Ling ve Liu, 2005) :   
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 Ġhale dokümanlarının yeterli düzeyde hazırlanmaması (eksik ya da belirsizliklerin 

varlığı)  

 Firmanın ihale hazırlayan elemanlarının benzer projelerle iliĢkin tecrübe eksikliği  

 Ġhale yöntemi ( açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü). 

 Ġhaleye hazırlık süresinin yeterli olmayıĢı (detaylı analiz yapmak için yeterli 

sürenin olmayıĢı). 

 Teminat mektubunun bedeli ve bankanın teminat mektubundan aldığı yüksek 

komisyon  

 Ġhale doküman ücretlerinin yüksek oluĢu  

3.5 Ekonomik Karakteristikleri 

Ekonomik karakteristikler, proje uygulamalarını etkileyen en önemli faktörleri içeren 

gruplardan biridir (Uğur, 2007).  

Finansal nedenlerden dolayı doğacak olan riskleri tek tarafa yüklemek imkansız 

olmaktadır. Ekonomik Ģartlara bağlı kalınarak enflasyon ile ilgili riskleri kimin 

üstleneceği belirlenebilmektedir. Yüklenici firmalarda genelde enflasyonun düĢük 

olarak seyrettiği ülkelerde bu risk üstlenmeyi istemektedirler. Fakat bu durumun 

tersinin söz konusu olduğunda yüklenici firmalar da enflasyon risklerinden uzak 

kalmaya çalıĢırlar. (Korkmaz, 2004).   

Enflasyonun ülkemizde bu derece yüksek olmasından dolayı inĢaat sektöründe 

yüklenici ve iĢveren açısından önemli bir risk grubunu oluĢturmaktadır. Genel 

uygulamada iĢveren ile yüklenici firmalar enflasyon etkisini belli dönemlere yayarak 

etkisini hafifletmeye çalıĢırlar. (Korkmaz, 2004).    

Proje kapsamında kullanılacak olan malzemelerin fiyatları yapı malzemeleri 

piyasasındaki arz ve taleple birlikte enflasyon oranıyla bağlı olarak değiĢkenlik 

gösterdiğinden dolayı proje kapsamında kullanılan bu malzemelerin fiyatlarının artıĢ 

riski her zaman mevcut kalmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı yüklenici inĢaat 

firmaları sabit fiyatlı sözleĢmelere dikkat ederek bağlı kalmamaya özen göstermeli 

ve bu riskleri üstlenecekse bile teklifine risk primi Ģeklinde eklemelidir. BaĢka bir 

deyiĢle malzeme fiyat artıĢlarından dolayı oluĢabilecek olumsuz durumlar için, teklif 

hazırlama aĢamasında belirlenen katkı paylarını malzeme dalgalanmalarındaki 

oluĢacak risklerde hesaba katılarak belirlenmelidir (Düzcan, 2010).  
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Yukarıda özetlenen ekonomik karakteristikleri kısaca aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür (Ling ve Liu, 2004; Dulaimi ve Shan, 2002; Ahmad ve Minkarah, 1988; 

Dikmen ve diğ., 2007; Ling ve Liu, 2005; Korkmaz, 2004) :   

 Malzeme fiyatlarında yaĢanan dalgalanmalar  

 Finansal maliyetlerin yüksek oluĢundan kaynaklanan problemler (kredi kaynağı 

bulma, faiz, vade, vb.). 

 Yatırım riski (enflasyon riski, faiz oranı riski, pazar riskinin mevcut olması, 

ülkenin genel ekonomi durumu risk taĢıması). 

3.6 ĠĢveren Karakteristikleri 

Projenin yürütülmesi için gerekli olan kaynakların sağlanması iĢverenin 

sorumluluğunda olduğundan dolayı ödemelerde gecikme olması durumunda 

yüklenici firma yapım süresinde projeyi tamamlamakta güçlük çekebilir ya da 

istenilen sürede yetiĢtirememe durumuyla karĢı karĢıya kalabilir. Tüm bu 

nedenlerden dolayı iĢveren tarafından düzenli bir Ģekilde yapılamayan kaynak 

akıĢları yükleniciler için büyük bir sıkıntı yaratabilmektedir (Korkmaz, 2004).  

Buradan görüldüğü üzere ödeme Ģeklinden kaynaklanan sorunların iĢveren tarafından 

kaynaklaklandığından dolayı iĢverenin finansal durumu katkı payının 

belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı bu faktörün 

iĢveren karakteristikleri arasından yer alması gerekmektedir. Çünkü projeye kaynak 

sağlama genelde iĢverene ait bir sorumluluktur.   

Yukarda belirtilen faktörlerin yanında, tarafların ekonomik istikrarı, projenin 

finansman kaynağının ne olduğu, iĢverenin ödemeleri düzenli yapıp yapmayacağı 

gibi proje kökenli risk kaynakları da mevcuttur (Korkmaz, 2004).  

Bu nedenden dolayı katkı payı hesaplamalarında etkili olan iĢverenle ilgili grupların 

oluĢturulmasında, yukarıdaki belirtilen faktörleri aĢağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür (Ling ve Liu, 2004; Dulaimi ve Shan, 2002; Ahmad ve Minkarah, 1988; 

Dikmen ve diğ., 2007; Ling ve Liu, 2005; Korkmaz, 2004) :   

 ĠĢverenin finansal anlamda yaĢadığı sıkıntılar (kredisi, finansal gücü). 

 Yüklenici firma ile anlaĢmazlık çıktığı durumlarda iĢverenin yargıya gitme 

eğiliminin yüksek olması (mal sahibinin anlaĢmazlıkları yüklenici ile kendi 

aralarında çözmek yerine, iĢi yargıya taĢıma eğiliminin olması)  
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 ĠĢverenin yüklenici firma ile deneyiminin mevcut olmaması  

 ĠĢverene güven duyulmaması (iĢverenin yükleniciye olan yaklaĢımının tatmin 

olmayıĢı) 

3.7 Fırsat karakteristikleri 

Dulaimi ve Shan (2002) tarafından Singapur’da yapılan çalıĢmada, firmaların iĢ 

ihtiyacı, daha öncelerinde uygulamıĢ oldukları benzer projelerdeki kar miktarları gibi 

faktörlerin katkı payının belirlenmesinde en önemli etkenler olduğu ortaya 

koyulmaktadır. Singapur’da yapılan bir diğer çalıĢmada iĢ ihtiyacı, mevcut iĢ yükü 

gibi faktörlerin katkı payının belirlenmesinde önemli bir yer tutuğu görülmektedir 

(Ling ve Liu, 2005). 

Bu grupta yer alan faktörler genel olarak yüklenici firma üzerinde baskı kuran, 

firmanın iĢ ihtiyacını, ihale ortamında gerçekleĢecek olan rekabet durumunu ortaya 

koyan, teklif verilecek projenin ileriye dönük iĢ hacmine yönelik katkılarını gösteren 

ve katkı payının daha düĢük seviyelerde tutulmasına neden olan değiĢkenlerden 

oluĢmaktadır (Dikmen ve diğ.,2007). 

Fırsat karakteristikleri grubunda yer alan faktörler arasında özellikle rakiplerin sayısı 

ve niteliğinin katkı payı hesaplamalarına olan etkisinin daha fazla olduğu 

görülmektedir (Ling ve Liu, 2005).  

Yukarıda özetlenen fırsat karakteristikleri aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür 

(Ling ve Liu, 2004; Dulaimi ve Shan, 2002; Ahmad ve Minkarah, 1988; Dikmen ve 

diğ., 2007; Ling ve Liu, 2005; Korkmaz, 2004) :   

 Firmanın iĢ ihtiyacının olması (boĢta ekibin olması, elindeki nitelikli elemanları 

tutma isteği, genel giderleri karĢılayabilmek için). 

 Rakiplerin sayısının fazla olması  

 Rakiplerin niteliği (rekabet güçlerinin yüksek olması)  

 Firmanın finansal durumunda yaĢadığı sıkıntılar (fon eksikliği olması, 

kaynaklarının durumu) 

 Firmanın geçmiĢte yapılan benzer projelerdeki katkı payı oranları mevcut oluĢu  

 Projenin firmanın büyümesine olan  

 Ġhalesine katılan proje ile yeni bir iĢverenin kazanılması ve bu iĢveren ile 

gelecekteki projelerde çalıĢma Ģansı  
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 Piyasadaki rekabetin yüksek olması (piyasada yeteri sayıda inĢaat projesinin 

olmayıĢı)  

 Yapılan proje ile yeni proje türlerine baĢlama Ģansı (konut, altyapı, vb proje 

türlerine baĢlama Ģansı vardır). 

 Projenin sektör içindeki değerinin yüksek olması (projenin prestiji, halk içindeki 

bilinirliği ve projenin tanınırlığı). 

 Firmanın tanınma ihtiyacı hissetmesi ( proje sayesinde daha fazla tanınır hale 

gelmek ve kendisine referans yaratma Ģansı ). 
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4.  YÜKLENĠCĠ FĠRMALARIN TEKLĠF HAZIRLAMA SÜRECĠ VE TEKLĠF 

FĠYATININ OLUġTURULMASI 

4.1 ĠnĢaat Sektöründe Maliyet Tahmini 

Projenin üretim süreci, fizibilite evresinden gerçekleĢtirme evresine; teslim, kullanım 

ve yok etme evrelerinin sonuna kadar uzanan oldukça geniĢ ve kapsamlı bir süreçten 

meydana gelmektedir. Bu sürecin bu kadar kapsamlı olmasından dolayı çeĢitli 

evrelerine yönelik, büyüklük ve kompleksine göre farklı birçok maliyet tahmini 

yöntemi söz konusu olacaktır (Bozkurt ve Kuruoğlu, 2007).  

Maliyet tahminlerindeki temel amaç, sınırlı sayıdaki kaynağı en etkin Ģekilde 

kullanarak, belirlenen seviyede hizmet ya da ürünün sağlayabilmesi için gerekli olan 

maliyetleri tanımlayabilmektir. Maksimum derecede üretkenliğinin elde edilebilmesi 

için söz konusu iĢin tanımlanması için gereken maliyetlerin doğru tahmin etmek 

gerekmektedir. Ayrıca doğru bir Ģekilde yapılan maliyet tahmini, kabul edilen 

maliyet sınırları içinde projenin etkin bir Ģekilde yönetilmesi ile mümkün hale 

gelmektedir (Bozkurt ve Kuruoğlu, 2007). 

Maliyet tahminleri sonucu, ġekil 4.1’de görüldüğü gibi doğru, düĢük ya da yüksek 

hesaplanmıĢ olabilir. ġekil 4.1 üzerinden görüldüğü gibi doğru hesaplanan maliyetler 

en ekonomik olarak gerçekleĢen projeler olurken düĢük ya da yüksek olarak yapılan 

tahminler daha fazla harcama yapılmasına neden olmaktadır (Bozkurt ve Kuruoğlu, 

2007).  

 

ġekil 4.1 : Freiman Eğrisi (Phaobunjong, 2002). 
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DüĢük maliyet tahminleri ya da yüksek maliyet tahminleri de yapılması 

öngörülemeyen sonuçlar doğuracaktır. Yapılan bu tahminler tasarım, projeler ve 

Ģartnamelere bağlı kalınarak tahmin edilen değerlerden daha fazla maliyet ya da daha 

az maliyet içermesi anlamına gelecektir. Yüksek olarak yapılan maliyet tahminleri 

olduğunda fazla hesaplanan bütçeler, bütçe denklenmesi adı altında tamamen 

harcanmaya çalıĢılacaktır. Proje sonunda daha düĢük bir maliyetle yapılmıĢ 

gözükmesine rağmen aslında daha fazla maliyet ile katlanmıĢ olunacaktır. DüĢük 

olarak değerlendirilen maliyetler tahminleri de yüksek maliyet tahminleri gibi 

öngörülemeyen sorunlara neden olacaktır. DüĢük olarak yapılan maliyet tahminleri 

ile proje gecikmelerini, organizasyonun tekrardan oluĢturulmasına, planlamada 

sapmalara, ön görülen kar hedeflerinin tahmin edilememiĢ maliyetler dolayısıyla 

ulaĢılmamasına neden olacaktır (Bozkurt ve Kuruoğlu, 2007).  

Literatürde yapılan araĢtırmada maliyet tahminleri için değiĢik yöntemlerin 

kullanıldığı, önerildiği görülmektedir. Maliyet tahmini ile ilgili üretilen bu yöntemler 

tasarım değiĢkenleri, yapım metotları, yapım iĢlerinin zamanlanması ve yapıya 

iliĢkin çeĢitli özelliklerin dikkate alınması ile ortaya koyulmuĢtur (Bozkurt ve 

Kuruoğlu, 2007). Çelik (2005) tarafından yapılan çalıĢmada ön maliyet tahminleri 

için kullanılan yöntemlerin istatistik-olasılık analizleri, benzer projeler ile 

karĢılaĢtırma ve yapay zeka teknikleri adı altında üç grupa ayrıldığını görmekteyiz. 

Ġstatistiksel analizler grubunda yer alan yöntemlerin; alan yöntemi, tahmin yöntemi, 

regresyon yöntemi, simülasyon yöntemi ve maliyet-kapasite faktörleri ile tahmin 

yöntemlerinden oluĢtuğu görülmektedir. Benzer projelerle karĢılaĢtırma grubunun; 

elemanlara dayalı maliyet analizi, döĢeme alanına dayalı eleman modeli, RS means 

birim maliyet çarpanı ve toplam maliyet çarpanı yöntemlerinden oluĢtuğu 

görülmektedir. Son olarak yapay zeka teknikleri grubunda yer alan yöntemlerin 

yapay sinir ağları ve bulanık mantık yöntemlerinden oluĢtuğu görülmektedir.    

Bozkurt ve Kuruoğlu (2007) tarafından yapılan anket çalıĢmasında katılımcılara 

sordukları sorular ile maliyet tahmini yapmakta karĢılaĢılan zorlukları en çok 

karĢılaĢılan zorluktan en aza doğru, azalan biçimde sıralanmıĢ hali Çizelge 4.1’de 

görüldüğü gibidir; 
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Çizelge 4.1 : Maliyet Tahmini Yapmakta KarĢılaĢılan Zorluklar. 

      KarĢılaĢılan Zorluklar 
 

   Yüzde 

1.Zaman Yetersizliği   %80,30 

2.Projenin kendine özgü olması (tek tip olması) %78,78 

3.Ön Maliyet tahmini yapılacak projeye ait yetersiz bilgi bulunması %77,57 

4.Proje belirsizliği (DeğiĢim olma durumu) %76,49 

5.Projelerin yapım sırasında çıkabilecek öngörülemeyen durumlar  %76,14 

6.Proje dokümanlardaki (ġartnameler, SözleĢmeler) yetersizlikler %75,00 

7.Projenin ilerleyen kısımlarında Ġdarenin beklentilerini değiĢtirmesi %75,00 

8.Ġmalat belirsizliğine bağlı ön görülemeyen gider kalemleri %75,00 

9.ĠĢçilik verimleri açısından eksiklikler  %73,81 

10.Türkiye siyasi ve politik nedenlerin enflasyona neden olması  %71,97 

11.Malzeme, makine, iĢçilik maliyetlerin enflasyon oranından 

bağımsız artıĢ ve azalıĢları 

%71,59 

12.Muhasebenin tuttuğu kayıtların maliyet kalemleri açısından 

ayrıĢtırılmıĢ olmaması 

%71,21 

13.Bayındırlık Bakanlığı, Ġller Bankası, MSB vb. birim fiyat 

analizlerinin gerçekle uyumsuzluğu 

%70,38 

14.Disiplinler arası (Elektrik, Mekanik, Mimari vb.) koordinasyon 

eksikliği nedeni ile atlanan maliyet kalemleri 

%70,31 

15.GerçekleĢen maliyetlerin geri bildirim eksikliği %69,32 

16.Bölgesel fiyat farkları %68,18 

17.Proje yöneticilerinin maliyet yönetimi anlayıĢı olmaması %66,80 

18.Maliyet tahmini ile ilgili bilgi ve eğitim eksikliği %66,67 

19.Yüklenici firmaların veri bankası olmaması %66,04 

20.Bilgisayar tabanlı maliyetlendirme sisteminin olmaması %65,30 

4.2 Teklif Hazırlama Süreci 

Teklif hazırlama sürecinde firmalar bu süreçler için çeĢitli stratejiler geliĢtirir. Bu 

stratejiler bir projenin ihale çalıĢmaları esnasında firma hedeflerine ulaĢmaya 

yarayan geniĢ bir yöntemler zinciri olarak tanımlanmaktadır (Kuruoğlu, 2003). 

Teorik ve pratikte görülen temel ilke, sözleĢmenin; örgütün iĢi karlı bir biçimde 

gerçekleĢtirmesini sağlayacak Ģekilde fiyatlandırılıp yönetmesidir. Genel olarak 

teklif verme stratejileri aĢağıda görülen hedefleri belirlemeye yönelik olarak 

hazırlanmaktadır: 

 ĠĢin tipi, sözleĢmenin büyüklüğü ve coğrafi bölge bakımından uygun bir pazar 

saptamak, 

 Ekonomik çerçeve içerisinden kalacak Ģekilde firmanın inĢaat hızı ve kalitesi gibi 

konularda ün yaratmak, 
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 Firmanın iĢ hacmi için belirlenmiĢ hedefleri korumak, 

 Firmanın performansını değerlendirmek ve rakip firmalarla karĢılaĢtırmak, 

 Projenin finansal performansını teklif verme aĢamasında tahmin edilen 

maliyetlerle karĢılaĢtırmak (Brook, 2008). 

Ġhaleye hazırlık ve teklif hazırlama süreci ise teklif verme kararıyla baĢlayan ve 

iĢveren temsilcileri tarafından kabul edilmesi veya kabul edilmemesi kararıyla son 

bulan bir süreçten meydana gelmektedir. Bu süreçler birkaç haftadan meydana 

gelmekle birlikte zaman içinde iĢveren temsilcileri ile yapılan görüĢmeler sonucunda 

sürecin uzaması da söz konusu olabilmektedir (Andrew ve diğ., 1995).  

Süreçler birkaç aĢamadan meydana gelmektedir. Her bir kademe aĢağıda görüleceği 

gibi birbirini tamamlayarak devam etmektedir:  

 Ön değerlendirme evresi 

 Teklif girip/girmeme kararının verildiği evre 

 Maliyet çalıĢmalarının yapılmasında kullanılması düĢünülen verilerin toplandığı 

evre 

 Maliyet hesaplamalarının yapıldığı evre 

 Teklifin tamamlanıp, sunulmaya hazır hale getirildiği evre 

Bahsedilen bu evreler Ģematik olarak ġekil 4.2’te gösterilmiĢtir (Kuruoğlu, 2003).  
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ġekil 4.2 : Teklif Hazırlama aĢamasında Yapılan ĠĢlemler. 
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ġekil 4.2 : Teklif Hazırlama aĢamasında Yapılan ĠĢlemler (devam). 
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4.3 Teklif Kararını Etkileyen Faktörler 

Teklif hazırlama sürecinde firmalar tarafından belirlenen en önemli kararlardan biri 

de ihaleye girip girmeme kararıdır. Bu karar yapılan alan çalıĢmasında görüldüğü 

üzere genellikle Ģirketin üst düzey yönetiminde bulunan kiĢiler tarafından, firmanın 

temel amaçları doğrultusunda, etkili olan faktörlerin sürece katılımı ile verilmektedir.  

Ġhaleye katılmayı planladıktan ya da teklif daveti alındıktan sonra, yüklenici 

firmaların üst düzey yöneticileri ihale konusu iĢle ilgili olarak çalıĢmalara baĢlayıp 

baĢlamama kararı alırlar.  BaĢka bir değiĢle firma için uygun iĢi belirlemeye 

çalıĢırlar. Bu incelemede baĢlıca olarak; firmanın yönetim kapasitesi, firmanın mali 

ve teknik anlamda yeterliliği, mevcut iĢ yükü ve iĢgücü, gelecekte oluĢabilecek 

iĢlerin durumu, ekonomik göstergeler, projenin uygulanacağı yerin özellikleri gibi 

faktörler göz önünde tutulur (Ural, 2003).  

Projenin teknik (teknik ve idari Ģartname) ve yönetimsel özellikleri göz önünde 

bulundurularak hazırlanması gereken teklif dosyalarının maliyetlerinin ciddi bir 

rakama denk geldiği görülmektedir. Ortaya çıkan maliyetlerden anlaĢılacağı üzere 

ihaleye girip girmeme kararı firma açısından ciddi bir faaliyettir. Bu yüzden bu 

kararın verilmesi maliyet açısından da önemli olmaktadır (Irkıçatal, 2004).   

Karar verme sürecinde etkili olan faktörler ise Ģu Ģekilde sıralanmaktadır (Pratt, 

2010) ;   

 Projenin türü: birçok yüklenici firma belli baĢlı projelerde kendilerini 

geliĢtirmektedirler. Bu tür projeler genellikle firmaların daha önce yaptıkları ve 

tekrar yapmaları durumunda kendi baĢarılarını tekrarlamayı düĢündükleri 

projelerden meydana gelmektedir.  

 Projenin büyüklüğü ve sözleĢme miktarı: yüklenici firmalar genel olarak belli 

büyüklükteki projelere yoğunlaĢmaktadırlar.  Bu büyüklük projenin hacim 

anlamında büyüklüğü olabileceği gibi projenin maliyet olarak büyüklüğü 

anlamına da gelebilmektedir.  

 Projenin Yeri: yüklenici, teklif konusu iĢin yapılacağı ülkede daha önceden 

edinilmiĢ belli bir tecrübesi var ise, teklif verme kararını daha kolay verebilir. 

Aksi halde, teklif verme kararı aynı zamanda yeni bir ülkeye yatırım yapma kararı 

anlamına geleceğinden dolayı karar vermesi zor bir hale gelecektir.  
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 Teknik Ģartnamelerine ve teknik çizimlerin kalitesi: yüklenici firmalar tarafından 

yetersiz seviyelerde hazırlanmıĢ olan çizimlerin ve teknik Ģartnamelerin projenin 

ilerleyen kısımlarında,  projenin maliyetlerinde olumsuz değiĢikliklere yol açacağı 

kabul edilmektedir. Birçok firma bu görüĢte olmasına rağmen, bazı yüklenici 

firmaların bu tür eksiklerden dolayı kar paylarını,  yapılacak olan yüksek maliyetli 

değiĢikliklerle artacağını düĢünmektedir.  

 ĠĢverenin ve dizayn sorumlusunun itibarı: bazı iĢveren ve dizayn sorumlularının 

çalıĢma esnasında diğer iĢveren ve teknik ekibe göre daha kolay iletiĢim 

kurmasının yarattığı durumları içermektedir. 

 Uzmanlık gerektiren iĢler: bazı projelerin yapım iĢlerinde özel ekipmanlar ya da 

uzmanlık gerektirebilir. Bu malzemelerin temini ya da uygulanması gereken 

teknoloji, yüklenici firma tarafından sağlanmadığı durumlarda firmanın teklif 

verme kararını etkilemektedir. Ayrıca inĢaat ekipmanı yetersizliği, mobilizasyonu 

zorlaĢtıracağı için teklif kararını negatif yönde etkiler. 

 Güvenlik koĢulları: üstlenilecek olan projelerin kar payları yüksek olsa dahi içinde 

güvenlik açısından çok fazla risk barındırması durumunda, yüklenici firma 

tarafından girilmesi uygun görülmeyecek bir proje haline gelebilmektedir. 

Özellikle yüklenici firmaların daha önceki projelerinde bu konu ile ilgili 

tecrübeleri mevcut ise firmanın iĢ güvenliği kayıtları açısında olumsuz durumlar 

yaratabilmektedir.  

 ĠĢ yükü ve iĢ ihtiyacı: bir Ģirketin bir ihaleye girerken, hem finanssal, hem de 

teknik açıdan iĢ yükünü belirleyebilmesi çok önemlidir. Ancak bu 

değerlendirmelerin yapılabilmesi oldukça zordur, çünkü Ģirketler belli bir zaman 

diliminde birçok iĢ için teklif verirler ve bunların ne kadarını kazanacaklarını 

kestiremedikleri için verilen tekliflerin aynı anda kazanılması, iĢ yükünün 

kontrolsüz artıĢına neden olabilir. Ayrıca firma elindeki nitelikli personelini 

koruyabilmek amacıyla da iĢ ihtiyacını gidermek için değerlendirmelerde bulunur. 

Bu tür sıkıntıları gidermek için Ģirket daha önceki iĢlerde elde ettiği tecrübeleri 

kullanarak ihaleleri kazanıp kazanmayacağını belirlemeye çalıĢmalıdır.   
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 Teminat mektupları: ihale süreçlerinde yüklenici firmalardan istenilen önemli bir 

evraktır. Teminat mektubu iĢverene verilen bir garanti belgesi görevi görmektedir. 

Ġhale kapsamında verilen teminat mektuplarının kapasitesi, bir firmanın bankadan 

alabileceği maksimum teminat mektubu miktarıdır. Firmaların teminat 

mektuplarının kapasitesi, ihale aĢamasında teklif verme kararını etkileyen en 

büyük faktörlerdendir. Teminat mektubu kapasitesi Ģirketin mali durum 

parametreleri ve teklif verilecek olan projenin özelliklerine bağlı olarak değiĢiklik 

göstermektir.  

Yukarıda bahsettiğimiz gibi teklife girip girmeme kararı birçok faktöre bağlı önemli 

ve stratejik bir süreçtir. Bu süreç birçok aĢamadan oluĢmakta ve bu çalıĢmalar 

esnasında yukarıda söz ettiğimiz etkenleri girdi olarak kullanarak, teklif verilmesi ile 

ilgili aĢağıda görülen sonuçlar ortaya çıkmaktadır:  

Teklif vermekten vazgeçilebilir, cover price (kazanmak için değil sadece vermiĢ 

olmak için verilen fiyat) verilebilir, detaylı teklif çalıĢması yapılabilir ya da çeĢitli 

maliyet tahmin yöntemlerini kullanarak fiyat verilebilmektedir (Özçekiç, 2007). 

Ayrıca Teklif verme kararında etkili olan faktörler belirlenmesi için yapılan bir diğer 

araĢtırmada, 2009 yılında Salem ve Fortune tarafından ortaya koyulmuĢtur. Bu 

çalıĢma sonucunda teklif verme kararında en fazla etkisi olan on faktörün ve bu 

faktörlerin ağırlık yüzdeleri Çizelge 4.2’de görülmektedir (Salem ve Fortune, 2009): 

Çizelge 4.2 : Teklif verme kararında etkili olan faktörler (ilk on faktör). 

Faktörler 
 

Etki derecesi 

ĠĢverenin finansal durumu 
 

94,87 

ĠĢverenin ödeme Ģekli    93,96 

Proje ödeme planı 
 

92,83 

Teknik Ģartnamelerin açıklığı 
 

90,74 

Projenin nakit akıĢları 
 

90,56 

Projenin uygulanabilirliği 
 

88,70 

Gerekli olan nakit miktarı 
 

88,33 

Projenin firmanın stratejisine ve vizyonuna uygun 

olması  
87,27 

ĠĢverenin güvenirliği 
 

87,22 

ĠĢverenle daha önceden çalıĢmıĢ olmak 
 

86,30 
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Yukarıda söz edilen faktörler, Suudi Arabistan’da yapılan bir anket çalıĢması 

sonucunda elde edilmiĢtir. Tabloda görüldüğü gibi teklife girip girmeme kararında 

etkili olan faktörlerin farklı ağırlıklarının olduğu ve bu etki derecelerinin seviyeleri 

firmaların karakterine göre değiĢiklik gösterdiği görülmektedir. Yüklenici firmaların 

büyüklükleri,  iĢverenin tipi ve yüklenici firmanın bağlı olduğu sınıflar en belirleyici 

faktörler olarak görülmektedir (Salem ve Fortune, 2009; Ahmad, 1990). 

4.4 Teklif Hazırlama ve Teklif Fiyatının Yapısı 

ĠnĢaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici firmalar, rekabet ortamının yüksek 

olduğu ortamlarda iĢveren tarafından görevlendirilen müĢavir firmaların hazırladığı 

ihale dokümanlarını kullanarak projeleri üstlenmektedirler (Andrew ve diğ., 1995). 

Burada yer alan dokümanlara bağlı kalınarak oluĢturulan teklif fiyatı tipik olarak; 

direkt maliyetler, endirekt maliyetler ve katkı paylarından oluĢmaktadır. The 

Association for the Advancement of CostEngineering (AACE) direkt maliyetlerin 

tanımı “inĢaat yapılarının bünyesinde bilfiil olarak yer alan ekipman, malzeme iĢçilik 

giderlerini içermektedir.” Ģeklinde yapmaktadır. AACE ayrıca endirekt maliyetleri de 

“yapıların bünyelerinde bilfiil olarak yer almayan fakat projelerin tamamlanması için 

gereken maliyetleri kapsamaktadır. Bunların; kamp giderleri, süpervizör hizmetleri, 

yüklenicinin ücretleri, sigortalar, vergilerden vb. oluĢtuğu fakat bunlarla sınırlığı 

kalmamaktadır.” Ģeklinde yapmaktadır.  Teklif fiyatı hazırlanırken ilk olarak direkt 

ve endirekt giderler toplanmaktadır.  Daha sonra hesaplanan bu değere katkı payının 

eklenmesi ile teklif artırılmaktadır. Katkı paylarının hesaplamasında kar, genel 

giderler ve beklenmedik durumlar için ayırdıkları risk paylarından oluĢmaktadır. 

Fakat firmaların bakıĢ açısına göre değiĢmekle birlikte teklif hazırlama 

çalıĢmalarında katkı paylarının hesaplamasında sadece kar ve risk paylarının 

eklendiği genel giderlerinin bu kapsamın dıĢında tutulduğu da görülmektedir 

(Dikmen ve diğ., 2007).  

Direkt maliyetler, iĢçilik, malzeme, ekipman ve taĢeronlar gibi dolaysız olarak 

Ģantiye bünyesinde yer alan maliyetlerden oluĢmaktadır.  Ayrıca dolaysız 

maliyetlere, ek maliyetler olarak kabul edilen; inĢaat yönetim ekibi, güvenlik 

elemanları, ofis gibi birimlerde Ģantiye bünyesinde görev alacak kiĢilerin yarattığı 

maliyetlerde eklenebilmektedir (Andrew ve diğ., 1995). 
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Katkı payının hesaplanması, firmadan firmaya değiĢkenlik göstermekle birlikte genel 

olarak kar, risk ve Ģirketin merkez ofis giderleri dâhil olmaktadır. Teklif fiyatının 

hesaplanmasında merkez giderlerin katkı payı içerisinde yer alabileceği gibi, 

firmaların bakıĢ açılarına göre dolaysız maliyetler içinde de yer alabilmektedir. 

Yüklenici inĢaat firmaların teklif hazırlama aĢamasında optimum bir noktaya 

ulaĢması gerekmektedir. Optimum değere ulaĢabilmeleri için iĢin uygun bir karla 

yapabileceği noktayı piyasa ve rakiplerinin koĢullarına göre belirlenmesi 

gerekmektedir. Hazırlanan teklif fiyatının optimum değerde kalabilmesi için 

öncelikle maliyet tahminin doğru ve hassas bir Ģekilde yapılması gerekmektedir. 

Maliyet tahmininin doğru yapılabilmesiyle birlikte firmanın piyasa, rakipleri ve diğer 

etkili olan faktörlerin yarattığı koĢullarına göre kar ve risk oranlarının belirlenmesi 

gerekmektedir (Andrew ve diğ., 1995).  

Teklif fiyatının hesaplanıĢı ile ilgili yapılan çalıĢmada, birçok kaynakta farklı 

yöntemlerin kullanıldığı ve hatta firmaların uygulamada bile farklı Ģekillerde teklif 

fiyatını hesapladığı görülmektedir  (Andrew ve diğ.,1995).  

ĠnĢaat sektöründe teklif tutarının bileĢenleri, ġekil 4.3’de gösterilmiĢtir                                          

(Kuruoğlu, 2003) :                         

 

ġekil 4.3 : Teklif Tutarı BileĢenleri. 

TEKLĠF 

ĠNġAAT 

MALĠYETLERĠ 

KARAR 

TABLOSU 

RĠSK 

KAR 

 

 

DĠREKT 

MALĠYETLER 

 

 

ENDĠREKT 

MALĠYETLER 



 
40 

4.4.1 Direkt maliyetler 

Direkt maliyetleri oluĢturan bileĢenler aĢağıda gösterildiği gibidir (Andrew ve diğ., 

1995) :   

 ĠĢçilik Maliyetleri: Bu grupta yer alan maliyetler, genel olarak firmaların daha 

önceki yaptıkları çalıĢmalarda elde ettikleri verim bilgileri ile hesaplanmaktadır. 

Bu maliyetlerin doğru bir Ģekilde hesaplanması firmanın daha önceki iĢlerde elde 

ettiği verilerin kullanılmasına bağlı kalmaktadır.  

 Makine Maliyetleri: Makine maliyetlerin teklif fiyatına yansıtılmasında 

makinelerin kiralanıp kiralanmayacağı ya da satın alınması gibi konular 

değerlendirilir. ĠĢçilik maliyetlerinde olduğu gibi burada da makinelerin verimleri 

değerlendirilerek hesaplamalar yapılmaktadır.  Yüklenici firmalar makineleri 

kiralama yoluna gittikleri durumda da piyasadan teklifleri toplayarak teklif 

fiyatlarına eklemektedirler. 

 Malzeme Maliyetleri: Malzeme tedarikçilerinden proje kapsamında yer alan 

malzemelerle ilgili teklif toplanarak karĢılaĢtırma tablosu yapılmaktadır. Ġstenilen 

tekliflerin üzerine taĢıma, gümrük, sigorta, vergi gibi ek masraflar eklenerek 

malzeme maliyetine ulaĢılır. 

 TaĢeron Maliyetleri: Teklif fiyatı kapsamında yer alan hizmetlerden hangilerinin 

taĢerona verileceği belirlenir. Daha sonra bu hizmetler için taĢerona firmalarla 

görüĢülerek teklifler toplanmaya baĢlanır. Teklif toplama esnasında kolay bir 

uygulama olmasına rağmen teklif fiyatının artmasına neden olmaktadır. Bu 

sebepten dolayı oluĢacak risklerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

4.4.2 Endirekt maliyetler 

Endirekt maliyetleri oluĢturan bileĢenler aĢağıdaki gibidir (Andrew ve diğ., 1995) :   

 Genel Giderler: Amerika ĠnĢaat Yönetimi Birliği, endirekt maliyetleri Ģu Ģekilde 

tanımlar; “ Bu maliyetler, projeyle doğrudan iliĢkili olarak, onu destekleyen 

dolaylı giderler dıĢında, emek malzeme, ekipman, alt sözleĢmeler ve bunlara 

iliĢkin tüm harcamaları kapsar.” (Özçekiç, 2007 ve Kuruoğlu, 2003). Tanımdan da 

anlaĢılacağı üzere endirekt maliyetler, projeyi destekleyen, projenin devamı için 

gerekli olan aktiviteler sonucu oluĢan maliyetler olarak tanımlayabiliriz. Endirekt 

maliyetler Ģantiye ve merkez ofis genel giderlerinden oluĢtuğu 

söylenebilmektedir. 
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Bubshait ve diğ. (2001) yılında yaptıkları çalıĢmada, Ģirket genel giderlerinin merkez 

ofis masraflar, iĢ gezileri masrafları, merkez ofis çalıĢanlarının ücretleri, sigorta ve 

vergiler, finansal maliyetler ve pazarlamalardan oluĢtuğu ifade etmiĢlerdir.     

Merkez ofis dıĢında Ģantiyeden kaynaklanan genel giderlerinde olduğu 

görülmektedir. Bu grup kapsamında yer alan genel giderler: Ģantiyenin kurulumu, 

devamı ve demobilizasyon iĢlemleri kapsamında yapılan harcamaları içermektedir. 

Bu giderler aĢağıdaki baĢlıklar altında gruplanmaktadır: 

 Saha içindeki kazı, bakım ve söküm iĢleri 

 Genel makine parkı ve ekipmanlar: vinç kiralama, petrol tankı, bariyerler, 

kompresör, yapı iskelesi, iĢ güvenliği ekipmanları vb.  

 Saha yönetimi giderleri 

 Personel ve iĢçi giderleri 

 Mobilizasyon ve demobilizasyon maliyetleri 

 Konaklama ve hastane maliyetleri 

 Yerel sigorta maliyetleri (Andrew ve diğ., 1995)  

Özet olarak belirtmek gerekirse genel giderler Ģantiye giderleri ve merkez ofis 

giderlerinden oluĢmaktadır. ġantiye masrafları, Ģantiyede çalıĢan personeller, Ģantiye 

genel giderlerinden oluĢmaktadır. Merkez giderleri ise merkez ofiste çalıĢan personel 

maaĢları, kırtasiye malzemeleri gibi giderlerden oluĢmaktadır (Andrew ve diğ.). 

4.4.3 Katkı payı 

Katkı payı dediğimiz bileĢen kar ve risk paylarından oluĢmaktadır. Kar ve risk 

seviyelerinin belirlenmesi ise tamamen Ģirketin verdiği kararlara bağlı olmaktadır. 

Kar, Ģirketin genel beklentileri, hedefleri, piyasa koĢulları gibi birçok etkenden 

etkilenen teklif fiyatında yer alan önemli bir bileĢendir. Risk ise beklenmedik 

durumlar için bırakılan maliyet bileĢenidir. Katkı payı olarak eklenen yüzdeleri 

genellikle üst düzey yöneticiler tarafından tecrübeye bağlı kalınarak belirlenmektedir 

(Dikmen ve diğ., 2007). 

Katkı payının hesaplanmasında Ģirketlerin stratejilerinden piyasa koĢullarına kadar 

birçok faktörden etkilenmektedir. Bu oranların belirlenmesinde etkili olan faktörlerle 

ilgili literatürden araĢtırma yapılmıĢ ve bulunan faktörler Çizelge 4.3’teki gibi 

gruplara ayrılarak belirtilmiĢtir. Dulaimi ve Shan (2002), yaptıkları çalıĢmada, kar ve 



 
42 

riskin belirlenmesinde karar verme sürecini etkileyen faktörleri beĢ ana grup altında 

toplamıĢlardır; 

Çizelge 4.3 : Katkı Payını Etkileyen Faktörler. 

Katkı Payını Etkileyen Faktörler  

Proje Karakteristikleri Teklif 

Karakteristikleri 

ġirket 

Karakteristikleri 
ĠĢin büyüklüğü Ġhale Ģekli Nakit Ġhtiyacının 

karĢılanabilirliği 

ĠĢin Süresi Ġhale süresi Fiyat tahminindeki 

belirsizlik miktarı 

Nakit akıĢı Ön yeterlilik ihtiyaçları Yeni iĢ alma ihtiyacı 

(BoĢta ekip varsa.) 

Projenin yeri Ġhale doküman ücreti GeçmiĢ kar durumu 

ĠĢverenin özellikleri Rakip sayısı ĠĢ Yükü 

Projenin Zorluk Derecesi Rakiplerin niteliği Genel yönetim 

giderleri 

Güvenlik Sorunları Teminat mektubu 

miktarı 

Alt yüklenicilere 

dağıtılacak iĢ miktarı 

  Benzer projelerdeki 

deneyim 

Proje Dokümantasyonu Ekonomik Çevre Tanınma Ġhtiyacı 

Kontrat Tipi Genel ekonomik durum YetiĢmiĢ kadronun 

mevcudiyeti 

Satın alma Ģekli Yatırım Riski ĠĢ verenle olan 

iliĢkiler 

Dokümanların yeterliliği Beklenen geri dönüĢ 

oranı 

 

ĠĢ verenin beklentileri ĠĢçi ve ekipman 

sağlama imkanı 

 

OnaylanmıĢ yüklenicilerin 

kullanılması 

Vergi ve kamusal 

yükümlülükler 

 

Malzeme fiyatlarında 

dalgalanma riski 

  

Sigorta pirimi   

Ayrıca yine Dulaimi ve Shan (2002) yılında, Singapur’da yaptıkları çalıĢmada katkı 

payının belirlenmesinde etkili olan bu beĢ ana faktörün ağırlıklarını Çizelge 4.4’te 

belirtildiği gibi bulmuĢtur; 
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Çizelge 4.4 : Katkı Payını Etkileyen Faktörlerin Ağırlıkları. 

Karakteristikler 
Ağırlıkları 

(%) 

Proje Karakteristikler 
63,3 

Firma Karakteristikleri 
59,6 

Teklif Karakteristikleri 
56,0 

Ekonomik Karakteristikleri 
59,5 

Proje Dokümantasyonu 
62,1 

Optimum katkı payı miktarını belirleyerek ihaleyi kazanma Ģansı artırılabilmektedir. 

Ling and Liu (2004) yaptıkları çalıĢmada, katkı payının belirlemesinde etkili olan 52 

faktörü tanımlayarak, yüklenici firmalara daha karlı ve baĢarılı bir katkı payı oranı 

belirlemeye çalıĢmıĢlardır. Ayrıca yapılan anket çalıĢmasında iĢveren 

karakteristiklerinin en etkili faktörleri barındırdığı görülmektedir.  

Akintoye (2000), proje üzerinde yapılan maliyet tahminleri ile ihaleyi etkiyen 

faktörlerin çeĢit ve etki derecesi açısından farklı olduklarını belirtmiĢtir. Akintoye 

(2000) tarafından yapılan çalıĢmada maliyet tahminlerini etkiyen 24 faktörün 

olduğunu ve yapılan faktör analizi sonucunda bu 24 faktör arasından 7 tanesinin öne 

çıktığını göstermiĢtir. Akintoye (2000), bu faktörleri; proje zorluğu, projenin 

uygulanması için gereken teknoloji seviyesi, proje bilgileri, proje ekip ihtiyacı, 

sözleĢme gerekleri, proje süresi ve pazar koĢulları olarak sıralamıĢtır. Ayrıca yaptığı 

çalıĢmada inĢaat firmasının ölçeğine bakmaksızın genel olarak yukarda belirtilen 

faktörlere bağlı kalarak maliyet tahminlerini yaptıklarını açıklamıĢtır. 

Maliyet tahminlerinden sonra uygun bir katkı payı eklenerek teklif verme kısmına 

geçiĢ yapılmaktadır.  

Yine katkı payının belirlenmesine yönelik çalıĢmalara Ling ve Liu (2004) tarafından 

yapılan çalıĢmalar örnek verilebilir. Li and Lung (2004) yaptıkları çalıĢmada, katkı 

payının belirlenmesinde etkili olan faktörleri 7 ana baĢlık altında toplamıĢtır: 

 Proje Karakteristikler 

 Firma Karakteristikleri 

 Ġhale Durumu 

 Ekonomik Karakteristikleri 



 
44 

 Proje Dokümantasyonu 

 ĠĢveren Karakteristikleri ve MüĢavir Karateristikler 

4.4.4 Hesaplanan ve karara bağlı maliyetler 

Yukarıda bahsedilen maliyetler, hesaplanan ve karara bağlı maliyetler olurak 

sınıflandırılabilir. Dolaylı maliyetler genel olarak belli veriler kullanılarak 

hesaplanmaktadır. Bu sebepten dolayı bu maliyetler üzerindeki kararların etkisi 

sınırlıdır. Diğer taraftan katkı payına baktığımızda durumun farklı olduğu 

görülmektedir. Katkı payı hesaplanmasında alınan kararlar direkt olarak sonuçları 

etkileyebilmektedir. 

1995 yılında Ġngiltere’de yapılmıĢ bir çalıĢmada, maliyet bileĢenlerinin dağılımı 

Çizelge 4.5’te görülmektedir. 

Çizelge 4.5 : Teklif BileĢenlerin Yüzdesel (%) Dağılımı (Veri). 

 

Ġngiltere 

Ortalaması 

(1970-90)  (%) 

Talebin Hızlı 

Yükseldiği 

Pazar (%) 

Riskin Yüksek 

Olduğu Pazar 

(%) 

Direkt Maliyetler 93 75 78 

TaĢeronlar 90 72 73 

Ek Maliyetler 3 3 75 

Katkı Payı 7 25 22 

Merkez Ofis Giderleri 4 4 4 

Kar 3 20 15 

Risk 0 1 3 

TEKLĠF  100 100 100 

 
 

  

Maliyet bileĢenleri direkt, endirekt ve katkı payı dıĢında hesaplanan maliyetler ve 

karara bağlı maliyetler Ģeklinde de sınıflandırılabilmektedir. Hesaplanabilen 

maliyetler, dolaysız maliyetler, ek maliyetler (on-cost) ve merkez ofis giderleri ana 

baĢlıkları altında toplanmaktadır. Bu tür maliyetlerde, teklif ekibinin belli verileri 

kullanarak hesaplamaları sonucunda bulunmaktadır. Karara bağlı maliyetler ise kar 

ve risk bu kapsamda ele alınacak maliyet bileĢenleridir. Bu maliyetler, üst yönetimin, 

etkili olan faktörlerin değerlendirmesi sonucu vereceği kararlar sonucunda 

belirlenmektedir. Yukarıdaki gösterilen çizelge, anlatılan doğrultusunda Çizelge 

4.6’da görüldüğü gibi de değerlendirilebilmektedir; (Andrew ve diğ., 1995)  
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Çizelge 4.6 : Teklif BileĢenlerin Yüzdesel Dağılımı (Karar). 

 

Ġngiltere 

Ortalaması 

(1970-90)  (%) 

Talebin Hızlı 

Yükseldiği 

Pazar (%) 

Riskin Yüksek 

Olduğu Pazar 

(%) 

Hesaplanan Maliyetler    
Direkt Maliyetler 90 72 73 

Ek Maliyetler 3 3 3 

Merkez Ofis Giderleri 4 4 4 

Ara toplam 97 79 82 

Karara Bağlı Maliyetler    
Kar 3 20 15 

Risk 0 1 3 

Ara toplam 3 21 18 

TEKLĠF BEDELĠ 100 100 100 

 
 

  

Teklif maliyet bileĢenleri konusunda kullanılan tanımlamalarda hem literatürde hem 

de uygulamada farklı yaklaĢımlar ve yöntemler bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda, 

merkez ofis giderleri risk ve karla aynı kategoride belirtirken bazı kaynaklarda ise 

dolaysız maliyetin bir bileĢeni olarak ifade edilerek teklif fiyatları hazırlanmaktadır 

(Özçekiç, 2007).   

4.5 Teklif Fiyatının BaĢarısını Etkileyen Faktörler  

Rekabetçi ihale sistemlerinde, projeler en uygun teklifi sunan yüklenici firmalara 

verilmektedir. Bir firmanın hazırlamıĢ olduğu teklif fiyatının baĢarılı olabilmesi için 

öncelikle proje ile ilgili maliyetlerin karĢılanması ve firmanın ihtiyaçları cevap 

verecek nitelikte olması gerekmektedir. 

Razek ve McCaffer (1987) tarafından yapılan çalıĢmada teklif baĢarısını etkiyen 

faktörleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

 Maliyet hesabının doğruluğu, 

 Kar ve riskin seviyesi, 

 Rekabet düzeyi, 

 Firmanın büyüklüğü ve yeterliliği 

Bu faktörlerin detaylı bir Ģekilde açıklaması aĢağıda görüldüğü gibidir.  
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4.5.1 Maliyet hesabının doğruluğu 

Maliyet tahmini çalıĢmalarında yer alan teknik personeller hem niteliksel hem de 

sayısal anlamda birçok faktörü değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler kayıt altına 

alınan veriler, tecrübeler, güncel market koĢulları ve birbiriyle bağlantılı birçok 

faktör dikkate alınarak yapılmaktadır.  Abdel-Razek (1987) yaptığı çalıĢmada 

maliyet tahminindeki hata seviyesini etkileyen yedi bağımsız değiĢkenden söz 

etmiĢlerdir. Bunlar;  her Ģey dâhil iĢçilik birim fiyatı, her Ģey dâhil makine birim 

fiyatı, malzeme maliyetleri, taĢeron maliyetleri,  iĢçi üretkenlik oranı,  makine 

üretkenlik oranı, sahadan kaynaklı ek masraflar Ģeklindedir. 

Maliyet hesaplamalarında yapılan hatalar ihalenin kazanılmasını imkânsız hale 

sokacağı gibi sektör içindeki dengelere de zarar vermektedir.  Nitekim bu konuda 

yapılan araĢtırmalar dikkatlice izlenildiğinde, maliyetlerin yaklaĢık olarak %82’lik 

kısmı hesaplanan maliyettir. Bir baĢka ifade ile maliyetlerin büyük bir kısmı verilere 

bağlı kalınarak bulunan hesaplanan maliyetlerden oluĢmaktadır. Bu maliyetlerin 

hesaplanmasında yapılacak bir hatanın etkisinin de büyük olacağı görülmektedir 

(Andrew ve diğ., 1995)  

Maliyet hesaplarının doğruluğunun sağlanabilmesi için; 

 Bilgisayar destekli maliyet sistemlerin Kullanılması  

 Maliyet sistemleri kullanacak olan elemanları eğitiminin sağlanması 

 Yapılacak olan hesapların doğruluğunu kontrol edebilmek için geçmiĢ verilerden 

faydalanılması gerekmektedir (Özçekiç, 2007).  

Yüklenici firmaların yaptıkları maliyet hesaplarının doğruluğu yukarıda bahsedilen 

noktalara dikkat edilerek geliĢtirebilir. Aksi takdirde uygun metotları 

kullanmadığından dolayı, gireceği ihalelerde istediği performansı ortaya 

koyamayacaktır. 

4.5.2 Katkı payının değerlendirilmesi 

Teklif fiyatlarının baĢarılı olabilmesi için kar ve risk seviyeleri dikkatli bir Ģekilde 

hesaplanarak eklenmelidir. Bu bölümde katkı payını baĢka bir deyiĢle risk ve kar 

paylarının toplamına etki eden faktörler ile ilgili açıklama yapılarak bu oranın 

değerlendirilmesinde hangi faktörlerin göz önünde tutulması gerektiğinden 

bahsedilecektir. Kar ve risk değerlendirilmesinde literatürde yapılan benzer 

çalıĢmalardan örnek verilerek konunun açıklanmasını çalıĢılacaktır.  
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1950’li yıllardan beri rekabetçi ihale sistemlerin uygulanmasıyla birlikte birçok 

araĢtırmacılar tarafından (Friedman,1956; Gates, 1967; Morin and Cloug, 1969; 

Park, 1979) katkı paylarının belirlenmesi içi değiĢik modeller geliĢtirilmiĢtir. Fakat 

geliĢtirilen bu matematiksel modeller uygulamada kullanım alanı bulmamıĢtır 

(Ahmad and Minkarah, 1988; Runeson and Skitmore, 1999).  

Teklif hazırlama aĢamasında katkı paylarının belirlenmesinde alınan kararların 

birçoğu bu konuda araĢtırma yapan akademisyenlerin de katıldığı gibi sezgilere, 

tecrübelere ve teklif ortamını yarattığı atmosfere dayanmaktadır. (Fayek; 1998; Xu 

ve Tiong, 2001).  

Son dönemlerde yapılan araĢtırmalarda teklif aĢamasında katkı paylarının 

belirlenmesinde YSA gibi karar destek sistemlerin araĢtırmacılar tarafından 

önerildiği görülmektedir (Moselhi ve diğ., 1991; Li and Love, 1999). 

Ahmad ve Minkarah (1988), Shash and Abdul-Hadi (1992) ve Shash (1993)  

tarafından yapılan çalıĢmalarda gerçekçi bir teklif stratejisi geliĢtirmeden önce teklife 

girip / girmeme ve katkı paylarına belirlenmesinde etkili olan faktörlerin ortaya 

koyulmasının ve bu faktörlerin temel alınarak çalıĢmaların devam ettirilmesinin 

gerekliliğinden bahsedilmiĢtir. Lifson and Shaifer (1982), katkı paylarının 

belirlenmesinde etkili olan faktörlerin ortaya koyulmasının ve bilinmesinin karar 

verme sürecindeki önemine vurgu yapmaktadır. Dozzi ve diğ., (1996) yaptığı 

çalıĢmada, yüklenici firmalarının tekliflerini değerlendirirken etkili olan faktörlerin 

hesaba katılması gerektiğini belirtmiĢtir. Mannerings (1970) yaptığı çalıĢmada 

firmaların büyüklüğüne, mali güvenliği ve tanınmıĢlığına teklif aĢamasında katkı 

paylarının belirlenmesine dâhil edilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 

Drew and Skitmore (1997), rekabetçi teklif için ihale aĢamasında birkaç faktörün 

etkili olduğunu ortaya koymuĢlardır. Fakat yaptıkları araĢtırmada sadece sözleĢme 

tipi ve sözleĢme miktarı üzerine durmuĢlardır.  

Ahmad ve Minkarah (1988), Amerika’da faaliyet gösteren büyük ölçekli inĢaat 

firmaları arasında yaptıkları anket çalıĢmasında, 31 adet faktörün katkı payının 

belirlenmesinde etkili olduğunu göstermiĢlerdir. Daha sonraki yıllarda Shash (1992) 

tarafından yapılan çalıĢmada, Ahmad ve Minkarah tarafından yapılan anket 

çalıĢmasını revize ederek, Ġngiltere genelinde faaliyet gösteren büyük ölçekli 

yüklenici firmalar tarafından belirlenen 55 faktörün teklif aĢamasında etkili olduğunu 

ve teklif stratejisi belirlenirken bu faktörlerin dahil edilmesi gerektiğini belirmiĢtir.  
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Yapılan çalıĢmalarda katkı paylarının belirlenmesinde etkili olan faktörlerin genel 

olarak yapılan iĢin riski, yapılan iĢlerin geri dönüĢü ve firmanın büyüklüğüne etkisini 

belirlemeye yönelik olduğu görülmektedir. Lai (1982) tarafından yapılan çalıĢmada 

ihale dönemlerinde, teklif hazırlama sürecinde katkı payının belirlenmesinde etkili 

olan faktörleri genel giderler, nakit açığı, kalite eleman sayısı, makine & ekipman, 

politik eğilim, pazar koĢulları ve teknolojik geliĢimler olarak sıralamıĢtır.  

4.5.3 Rekabet düzeyi 

Yüklenici firmaların verdikleri teklifin baĢarılı olabilmesinde,  rekabet seviyesi kritik 

bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Firma sayısının artmasıyla birlikte teklif 

fiyatlarında çok büyük düĢüĢler görülmekte ve kar oranlarının kabul edilen 

değerlerinde altına inmektedir. Firma sayılarındaki artıĢtan dolayı maliyet 

hesaplamaları hatalı yapabilecek firma bulunma olasılığında da artıĢ görülebilecektir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı rekabet seviyesi yüksek pazarlarda, ihale kazanmak 

zorlaĢmakta ve çok daha hassas bir çalıĢma gerekmektedir (Andrew ve diğ., 1995).  

4.5.4 ġirket yeterliliği  

Yüklenici firmaların tecrübeli, kaliteli iĢgücüne, yeterli derecede makine ve 

ekipmana sahip olması, firmaların girecekleri ihalede doğru bir Ģekilde maliyet 

hesaplaması yapılmasını sağlayacaktır. Teknik konuların dıĢında, iĢlerinde deneyimli 

olan firmaların baĢarılı yönetsel organizasyona sahip olması, daha önceki 

çalıĢmalarında elde ettikleri deneyim ile elde ettikleri verileri kullanarak sistematik 

bir maliyet kontrol sistemini rahatlıkla oluĢturabilirler. Bu sayede, sistematik maliyet 

sistemiyle çalıĢan firmaların genel giderlerini azalttığı ve böylece diğer projeler için 

belirledikleri genel gider miktarını revize ettikleri ve bu sonucunda girecekleri 

ihalelerde genel gider miktarlarını azaltarak hazırlayacakları tekliflerin rekabet 

düzeyini artırabilmektedirler. Ayrıca firmaların, ihale kapsamında yer alan projeye 

benzer bir iĢte deneyim kazanmıĢ olması, firmayı ihalede rekabetini artırıcı bir unsur 

olarak gözükmektedir. Benzer iĢte çalıĢıldığından dolayı ihale kapsamındaki iĢ için 

gerekli olan özel ekipmanlarında elde olma olasılığı çok yüksektir (Andrew ve diğ., 

1995).  
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5.  TEKLĠF HAZIRLAMA SÜRECĠNDE KATKI PAYI BELĠRLEMESĠNE 

YÖNELĠK GELĠġTRĠLEN MODELLER 

Ġhale süreci, teklif hazırlama aĢamasında kesin bir Ģekilde tanımlanamayan 

parametrelerden dolayı belirsizliklerden sıklıkla etkilenmektedir. Özellikle teklif 

fiyatı kapsamında yer alan katkı paylarının yüzdesinin belirlenmesi bu sürecin en 

zorlu kısmını oluĢturmaktadır. Katkı paylarının yüzdesinin hassas bir Ģekilde 

hesaplanması yüklenici firmaların sundukları teklifte baĢarılı olmalarını 

etkilediğinden dolayı firmaların, teklif hazırlama süreçlerinde katkı paylarının 

hesaplanmasına önem göstermeleri gerekmektedir. Literatürde yapılan çalıĢmalara 

bakıldığı zaman, katkı paylarının belirlenmesine yönelik önerilen birçok sayısal ve 

kuramsal teknik bulunmaktadır. Ġstatistik modeller (Freidman 1956, Gate 1967, 

Banki ve diğ., 2008), ANFIS (Jang, 1993), Bulanık Mantık (Chao, 2007), Yapay 

Sinir Ağları (Shen ve Love, 1999),  Durum Tabanlı Çıkarsama Yöntemi (Dikemn ve 

dig., 2007), Monte Carlo (Morzouk, 2002), Fayda teorisi (Dozzi ve diğ., 1996)  

bunlardan birkaçıdır. Bu çalıĢmada, ANFIS ile sonuçlandırıldığından diğer 

yöntemlere kısaca değinilmiĢtir. ANFIS ise daha detaylı olarak anlatılmıĢtır.    

5.1  Ġstatistiksel Modeller 

Firmalar teklif hazırlama süreçlerinde geçmiĢte yapılmıĢ ihalelerin verilerinden 

yararlanarak karlarını maksimum kılıcı bir takım ihale stratejileri, yöntemleri 

geliĢtirmiĢleridir. ĠnĢaat sektöründe ihale dönemlerinde ortaya koyulan modellerin 

birçoğunda temel amaç hem ihaleyi kazanmak, hem de teklif miktarını fazla 

düĢürmemektir. Teklif edilen miktarlar ile iĢi alma arasından doğrudan bir iliĢki 

olduğundan yüklenici firmanın son derece düĢük teklif verdiği hiç kar etmediği, fakat 

iĢi aldığı, diğeri ise teklif miktarını yüksek tutup, çok kar hedefleyip iĢi alma 

ihtimalinin olmadığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Daha önceki yıllarda yapılan 

modellerde temel amaç bu iki uç arasında kar ve iĢi alma ihtimalini optimum kılan 

noktayı tespit etmek üzerine kurulmuĢtur. Bu tür modellerde bahsedilen amaca 

ulaĢmak için beklenen kar ifadesi kullanılmıĢtır. Beklenen kar kavramı Ģu Ģekilde 

gösterilmektedir; 
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E (p) = p. Pr(w/p)                                                                                              (5.1) 

Burada;  

E (p) = Beklenen Kar 

p = Teklifte Öngörülen Kar 

Pr(w/p) = p öngörülen karı ile ihaleyi kazanma ihtimalidir. 

En düĢük teklifin ihaleyi kazandığı uygulamalarda öngörülen karın artıĢı kazanma 

ihtimalini azaltıcı bir etki olarak görülmektedir.  

b= c0 + p0                                                                                                                                                       (5.2) 

Burada; 

b = Optimum teklif 

c0 = Tahmin edilen maliyet 

p0 = Optimum öngörülen kardır 

yukarda yazılan denklemde görüldüğü gibi, maksimum beklenen karı sağlayan 

optimum öngörülen karı içeren teklif de optimum tekliftir (Güler, 1994). 

Teklif hazırlama stratejileri için hazırlanan modellerde, Pr(w/p) değerinin saptanması 

için kullanılmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda Pr(w/p) etkiyen faktörler belirlenerek 

modellerin geliĢimine devam edilmiĢtir. Bu modelde veri olarak yüklenici firmanın 

daha önce katıldığı bir ihalede, rakibi olan bir firmanın verdiği teklifler veri olarak 

kabul edilmektedir. Bu verilerde rakip firmanın verdiği kar paylarına göre yüklenici 

firma rakibini yenme ihtimaline ait değerleri yakalamaktadır. Yüklenici firmalar, 

ihaleye girecek diğer rakipleri ile ilgili aynı tip bilgileri topladığı takdirde, rakip 

firmaları teker teker yenme olasılığını da hesaplamıĢ olmaktalar (Güler, 1994).  

Rakiplerin geçmiĢteki davranıĢları bilindiği durumda, teklifte öngörülen indirim 

oranı ile ihaleyi kazanma Ģansını ortaya koyan ilk model Friedman’dır (Crowley,  

2000). 

5.1.1 Friedman modeli 

Friedman modelinde geçmiĢteki davranıĢları bilinen belirli bir sayıdaki rakibin dâhil 

olduğu ihalelerde, belirlenen kar payı ile yüklenici firmanın ihaleyi kazanma olasılığı 

olarak ifade edilir. Bu modellin kullanılması için ihaleye girecek rakiplerin sayısı 

belli olmalıdır. Bu modelde belirlenecek olan kar marjı Ģirketin daha önceki iĢlerde 

verilen teklifleri analiz etmesine dayanmaktadır (Güler, 1994). 
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Friedman modelinde yüklenici firmanın ihaleyi kazanma ihtimali tek tek bütün 

rakiplerini yenme ihtimallerinin birbiriyle çarpılması ile elde edilir. Bu modelde 

ihaleyi kazanma Ģansı yüklenici firmanın hazırladığı teklif fiyatının (b0) diğer bütün 

rakiplerin teklif fiyatından düĢük olması esasıyla hareket ederek ifade edilmiĢtir. 

Friedman tanınan rakiplerin geçmiĢ iĢlerde verdikleri tekliflerden yararlanarak, 

yüklenici firmanın rakiplerinin yenme ihtimallerini tek tek bulmaktadır. Bu modelde 

rakiplerin tekliflerinin birbirinden bağımsız olduğunu varsayarak, yüklenici firmanın 

bütün rakiplerini yenerek, ihaleyi kazanma ihtimalini hesaplamaktadır (Güler, 1994). 

5.1.2 Casey ve shaffer modeli  

Casef ve Shaffer tarafından ortaya konulan model Friedman modelini esas alır. Bu 

modeldelin oluĢturulmasındaki temel amaç Friedman modelinde olduğu gibi karı 

maksimum kılmaktadır.  Friedman modelinden farklı olarak veri eksikliğini göz 

önüne alarak, gerçek maliyet ile tahmin edilen maliyetin oranını µ=1 almıĢtı (DikbaĢ, 

1988).  

5.1.3 Park modeli  

Park tarafından hazırlanan modelde Friedman modeline benzerlik göstermektedir. Bu 

modelde, ihale sonucunu etkiyen faktörler olarak öngörülen kar ve ihaleye katılan 

rakip firma sayısı alınmıĢtır (DikbaĢ, 1988). 

Park modelinde elde edilen grafikler incelendiği zaman, rakip firmalarının sayısının 

artığı durumlarda, beklenen kar ve öngörülen kar değerlerindeki değiĢim 

görülmektedir. Ġhaleye katılan rakip firma sayısı artıkça, optimum öngörülen kar ve 

beklenen kar değerleri de düĢmektedir (DikbaĢ, 1988). 

5.1.4 Gates modeli 

Marvin Gates tarafından hazırlanan bu model, Friedman, Casey ve Shaffer tarafından 

hazırlanan modellerden, verilen teklif miktarı ile kazanma Ģansını tahmin etmek için 

izlenen hesaplama yöntemi ve matematiksel model açısından farklılık 

göstermektedir. Hesaplama yönteminin farklı olması rağmen, Gates de, Friedman 

gibi oluĢturduğu model ile beklenen karı maksimum kılmak, baĢka bir deyiĢle belirli 

öngörülen karı ile o karı içeren teklifin kazanma ihtimalinin çarpımının en yüksek 

olduğu durumu bulmayı amaçlamaktadır (Güler, 1994). 

Gates tarafından hazırlanan model ile Friedman modeli arasındaki temel fark ihaleyi 

kazanma ihtimalinin hesaplanma yöntemidir (DikbaĢ, 1988). 
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Literatürde yapılan araĢtırmalarda Gates modeli ile Friedman modeli arasında uzun 

yıllardır devam eden tartıĢmaların olduğu görülmektedir. Bu iki araĢtırmacı 

tarafından ortaya konulan modellerde temel fikrin aynı olmasına rağmen ihaleyi 

kazanma ihtimalinin hesaplama yöntemlerinin farklı olduğu görülmektedir. 

Benjamin ve Meador (1979) tarafından geliĢtirilen simülasyon çalıĢmasının 

sonucunda, Friedman modelindeki optimum öngörülen kar miktarının Gates 

modelindeki optimum öngörülen kar miktarından daha düĢük kaldığı görülmektedir. 

Bunun neticesinde Friedman modelindeki kazanma ihtimali, Gates modeline göre 

daha yüksek değerlerde kalmaktadır. Firmaların uzun vadede geliĢtirdikleri stratejiler 

açısından bakacak olursak, Gates modeli ile uzun vadede oluĢturulacak karlılık 

oranının daha yüksek olduğu görülebilmektedir (Güler, 1994).  

5.2 Yapay Sinir Ağları 

Yapay zeka (YZ), insana özgü düĢünce sistemini anlayarak bunun benzerini 

üretmeye çalıĢacak olan bilgisayar iĢlemlerini meydana çıkartmak Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. BaĢka bir değiĢle programlanmıĢ bir bilgisayar düĢünme sistemi 

giriĢimidir (Uğur, 2007).  

Yapay zekâ yöntemleri ile sezgisel ya da tecrübelere bağlı olarak çözülebilen ya da 

matematik formüllerle çözülmesi mümkün olmayan problemleri çözmeye yönelik 

ileri teknikler yapay zeka teknikleri olarak adlandırılır. Yapay sinir ağlarda (YSA),  

yapay zekâ çalıĢmaları sonucu ortaya çıkmıĢ tekniklerden biridir (Bağ, 2008).  

Yapay sinir ağlar yöntemi olaylar arasındaki iliĢkileri bağlantıları saptayabilmek 

amacıyla örnekleri kullanmaktadır. YSA’lar öğrenilecek olan bu iliĢkilerle daha 

sonrada meydana gelecek olan sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla yorum 

yapma ve karar verme aracı olarak kullanılmaktadır (Demirel, 2007). 

YSA genel olarak, yapay sinir hücrelerinin birbirleri ile çeĢitli Ģekillerde bağlanarak, 

insan beyninin iĢlevini yerine getirme yöntemini modellemek için tasarlanan bir 

sistemdir. Beynin bilgi iĢleme yöntemine benzer olarak YSA, öğrenim sürecinden 

sonra; bilgiyi toplama, hücreler arasındaki bağlantı ağrılıkları ile elde edilen bu 

bilgileri saklama ve genelleme yeteneğine sahip bir iĢlemcidir. Bu süreç belli 

katmanlardan oluĢmaktadır (Uğur, 2006).   
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YSA’ların oluĢabilmesi için yapay sinir hücrelerinin katmanlar dahilinde paralel 

olarak bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu katmanlar ġekil 5.1’de görüldüğü gibi 

girdi katmanı, ara katman ve çıktı katmanından oluĢmaktadır (Demirel, 2007). 

 

ġekil 5.1 : YSA Yapısı. 

Girdi katmanında bilgiler iĢlenmemekte, sadece gelen bilgiler ağa iletilmektedir. Ara 

(gizli) katmanda ise girdi katmanında gelen bilgiler iĢlenmekte çıktı katmanına 

gönderilmektedir. Bu kısım birden fazla ara katmanda oluĢabilmektedir. Son olarak 

çıktı katmanı da, ara katmanlardan gelen bilgiyi iĢleyerek dıĢ dünyaya 

göndermektedir (Demirel, 2007). 

YSA’larda olayların iĢlenip, öğrenilmesi için örneklerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Örnekler sayesinde YSA sistemleri genelleme yapılabilecek yeteneğe kavuĢmaktadır. 

Örneklerin bulunmadığı durumlarda YSA’ların eğitilmesi mümkün olmamaktadır. 

Buradaki eğitimden kasıt, mevcut örneklerin tek tek gösterilmesi ve YSA’ların kendi 

mekanizmalarını çalıĢtırarak örneklerdeki olaylarla arasında iliĢkileri kurması 

demektir. Buradaki bir baĢka önemli hususta, kullanılan örneklerin gerçek olaylar 

olmasıdır. Elde edilen örnekler ağa tamamıyla gösterilmesi gerekmektedir (Demirel, 

2007).  

Yoğun bir Ģekilde yapılan araĢtırmalar sonucunda geliĢtirilen yeni YSA yapıları ve 

öğrenme algoritmaları için bazı yeni kavramlar geliĢtirildi. GeliĢtirilen kavramların, 

klasik istatistik alanında karĢılıkları olmasına rağmen YSA ile modelleme üzerine 
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çalıĢan araĢtırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Ġstatistik ve YSA’daki eĢ 

anlamlı kavramlar için hazırlanan Çizelge 5.1’de verilmektedir (Orr, 1996; Özkan, 

2001). 

Çizelge 5.1 : Ġstatistik ve YSA’daki eĢ anlamlı kavramlar. 

Ġstatistik                      YSA 
  

Model            Ağ 

Kestirim         Öğrenme 

Regresyon     Kontrollü Öğrenme 

Enterpolasyon          Genelleme 

Gözlemler      Eğitim Kümesi 

Parametreler     Sinapatik Ağırlıklar 

Bağımsız DeğiĢkenler          Girdiler 

Bağımlı DeğiĢkenler           Çıktılar 
 

  

   
   

5.2.1 Yapay sinir ağların özellikleri 

YSA türlerine göre değiĢkenlik göstermekle birlikte genel olarak yapay sinir ağların 

özellikleri, non-lineer, öğrenme, genelleme, uyarlanabilirlik Ģeklinde belirtilmektedir. 

Bu özellikleri aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir (Haykin, 1994): 

Doğrusal olmama: aktivasyon fonksiyonuna bağlı olarak her bir yapay sinir non 

lineer olduğundan bunlardan oluĢan ağ sistemi de doğrusal değildir. Bu sebep 

dolayısıyla doğrusal olmayan süreçlerin modellenmesinde YSA’ların kullanılması 

mümkün olmaktadır. 

Öğrenme: Yapay sinir ağları, diğer klasik yöntemlerin aksine söz konusu süreçle 

ilgili bilgileri mevcut verilerden yola çıkarak kendi kendilerine çıkarmaktadır. Bu 

süreçte, giriĢ verileri ve çıkıĢ verilerinden yararlanılarak sinirler arası sinaptik 

ağırlıkların iteratif olarak bir optimize edilmesiyle sağlanmaktadır. Ele alınan girdi 

verilerine karĢılık çıktı verileri mevcut ise kontrollü öğrenme, girdi verilerine karĢılık 

çıktı verileri olmayıp öngörülen bir istatistik kriter sağlanıncaya kadar iĢlemci 

elemanların kendi kendilerine girdi verilerine göre organize etmesine de kontrolsüz 

öğrenme denmektedir.                                                                                   
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Genelleme: YSA’lar öğrenme iĢlemleri gerçekleĢtirdikten sonra eğitim sırasında 

karĢılaĢmadıkları test verileri içinde benzer tepkileri üretebilme yeteneğine sahiptir. 

YSA’ların test edilmesindeki amaç karĢılaĢmadıkları durumlar için gösterecekleri 

performansı belirleyebilmektir.  

Uyarlanabilirlik: Sinaptik ağırlıkları çevre Ģartlarındaki değiĢimlere uyarlayabilme 

kabiliyeti sayesinde YSA, eğitildiği çevre Ģartlarındaki değiĢimler olması durumunda 

kolayca yeniden eğitilebilmektedir. Burada belirtilmesi gereken en önemli nokta bir 

çevredeki bir problem için eğitilen ağın baĢka bir çevredeki aynı tür bir problemi 

doğrudan doğruya uygulanabilir olmadığıdır. Problemlerin aynı kalması durumunda 

bile uygulama alanının, çevresinin değiĢimi ağ mimarisinin de değiĢimini 

gerektirebileceğidir (Akyılmaz, 2005). 

Teklife eklenilecek katkı paylarının hesaplanma probleminin karmaĢıklığı, birbiriyle 

iliĢkili, tanımlanması ve yorumlanması zor olan faktörlerin etkisinden 

kaynaklanmaktadır. AraĢtırmacılar tarafından bu sorunun halledilebilmesi için 

değiĢik model önerileri ortaya çıkarılmıĢtır. Birçok araĢtırması yapay zekâ (artificial 

intelligence techniques) tekniği kullanarak katkı payını belirlemeye çalıĢmıĢlardır 

(Dikmen ve diğ., 2007).  

Literatürde yapılan çalıĢmalarda da Yapay sinir ağ yöntemine baĢvurulduğunu 

görmekteyiz. Shen ve Love (1999) tarafından yapılan çalıĢmada Yapay sinir ağlar ile 

katkı payının belirlenmeye çalıĢıldığını görmekteyiz. Ayrıca yine katkı payının 

belirlenebilmesi amacıyla Marzouk (2002) tarafından geliĢtirilen modelde, yapay 

sinir ağ metodu monte carlo sistemi ile birlikte kullanılmıĢtır. Morzouk (2002) 

oluĢturduğu bu modelle, YSA metodu ile modelde kullanılacak olan parametlerin 

modele katılım yüzdeleri belirlemiĢtir. Ayrıca Moselhi ve diğ., (1993) tarafından 

gerçekleĢtirilen çalıĢmada da katkı paylarının belirleyebilmek için yapay zeka 

tekniğini kullanmıĢtır.  

5.3 Durum Tabanlı Çıkarsama Yöntemi    

Durum tabanlı çıkarsama (DTÇ) modellerinde, güncel problemim çözümüne 

ulaĢılabilmesi amacıyla önceden karıĢlaĢtığımız benzer problemlerdeki tecrübeler 

kullanmaktadır (Reisbeck and Shank, 1988). DTÇ modelindeki yaklaĢım diğer yapay 

zekâ ürünlerinde olduğu gibi insanın problemi ele alıĢ biçimine benzemektedir. 
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Durum tabanlı çıkarsamada insanların sıklıkla yaptıkları gibi verilen problemleri 

daha önceki karĢılaĢılan problemlerin benzerlik ve farklılıkların yola çıkarak baĢka 

bir deyiĢle daha önceki deneyimlerini kullanarak mevcut problemin çözülmesine 

çalıĢılır (Chua ve diğ., 2001).  

DTÇ’ların aktivite alanları günden güne artmaktadır. DTÇ ile modellenen sistemlerin 

değiĢik uygulama alanlarında çeĢitli olayları irdelemek için kullanıldığı 

görülmektedir. (Chua ve diğ., 2001). DTÇ ile geliĢtirilen modeller; mimari dizaynda 

(Schmitt 1993), karar destek sistemlerinde (Deng 1994), iĢ ilerleme programlarında 

(Sycara and Miyashita 1994), sözleĢme görüĢmelerinde (Li 1996), and Statik 

analizlerde (Roddis and Bocox 1997) gibi yönetim ve mühendislik alanlarında geniĢ 

bir kullanıma sahip olmaktadır (Chua ve diğ., 2001).  

Katkı payları genellikle sezgisel yöntemlerle çözülen, belli bir yapıya oturtulmadan 

karar verme süreçlerinden geçerek teklif fiyatına yansıtılmaktadır. Dikmen ve diğ. 

(2007) tarafından yapılan çalıĢmada, karar destek sistemleri yardımıyla katkı 

paylarını belli bir sistematiğe oturtarak tahmin etmeye çalıĢmıĢlardır. Yapılan 

çalıĢmada katkı payına etki eden faktörler, ilgili projelerin risk derecesi, fırsat 

durumu ve rekabet açısından belirlenerek gruplara ayrılmıĢtır. Dikmen, ve diğ. 

(2007) uluslar arası ihalelerde çalıĢma yürüten Türk yüklenici firmalarına ulaĢarak,  

95 adet proje için gerekli olan verileri değerlendirerek, DTÇ (a case-based reasoning 

model) modeli yardımıyla risk, fırsat ve rekabet değerlerinin derecelerini belirleyerek 

katkı paylarını belirlemeye çalıĢmıĢlardır.  

Bu çalıĢmada katkı payının belirlenmesinde etkili olan faktörler risk, rekabet, fırsat 

etkileri altında gruplanarak DTÇ modelinin yardımıyla belirlenmiĢtir. Yapılan bu 

çalıĢmada da görüldüğü gibi DTÇ modeli ile değiĢik alanlarda çeĢitli konulara yorum 

getirilebilmektedir. 

5.4  Bulanık Mantık   

Bulanık mantık kuramı ve bu kuramdan kaynaklanan sistemler ilk defa Azerbaycanlı 

Lütfü Askerzade tarafından 1965 yılında yayınlanan “The Theory of Fuzzy Logic 

and Fuzzy Set (Bulanık Mantık ve Bulanık Kümeler Kuramı)”  makalesi ile ortaya 

çıkmıĢtır. Zadeh tarafından ortaya atılan bu kurumda geçen “bulanık” kelimesi 

aslında matematiksel bir niceliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Genel olarak, 

değiĢik formlarda karĢımıza çıkan karmaĢıklık ve belirsizlik gibi tam ve kesin 
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olmayan bilgi kaynaklarına bulanık kaynaklar denmektedir. Buradaki bulanıklığın 

anlamı, bir araĢtırmacının üzerinde çalıĢtığı konunun kendisi tarafından tam kesin 

olarak bilinmemesi durumunda sahip olduğu eksik ve belirsiz bilgileri ifade 

etmektedir. AraĢtırmacı bu tür durumlarda mevcut konu ile ilgili sözel ve oldukça 

belirsiz bilgileri de göz önüne tutarak model çalıĢmalarını yapabilmektedir (Çağan, 

2006). 

Ġncelenen konularla ilgili, konunun tam kesinlikle bilinmemesi, eksik ve belirsiz 

bilgilerin olduğu baĢka bir deyiĢle gerçek dünya olaylarının çok karmaĢık olması 

nedeniyle bu olayların belirgin denklemlerle tanımlanarak kontrol altına alınmasında 

yaĢanan güçlüklerden yani bulanıklığın olduğu durumlarda araĢtırmacılar tarafından 

bulanık mantık sistemleri kullanılmaktadır (ġen, 2004a).  

Bulanık mantıkla ilgili genel özelliklere geçmeden önce inĢaat mühendisliğinde 

kullanılan bulanık mantık uygulamalarından bahsetmek yararlı olacaktır. 

Christodoulou (2004) tarafından yapılan çalıĢmada optimum teklif katkı payının 

belirlenebilmesi için bulanık mantık modelini çalıĢmalarında kullanmıĢtır. 

Christodoulou (2004) yaptığı çalıĢmada, katkı payının belirlenmesinde etkili olan 

birçok faktörün bir arada değerlendirilebilmesi için oluĢturduğu modelde bulanık 

mantığın yanı sıra sinir ağları ve risk analizi gibi yöntemlere de baĢvurmuĢtur 

(Christodoulou, 2004).  

Lin ve Chen (2004) tarafından yapılan çalıĢmada ise teklif verme/vermeme kararında 

etkili olan rekabet, sözleĢme bedeli, iĢin büyüklüğü, kaynak yeterliliği, firmanın 

finansal yeterliliği gibi birbiriyle bağlantılı olan faktörlerin belirlenmesinden sonra 

bulanık mantık yöntemi kullanarak teklif için gerekli kararların alınabilmesi yardımcı 

olmak amacıyla karar destek sistemleri hazırlamıĢlardır. 

Chao (2007) tarafından yapılan baĢka bir çalıĢmada, bulanık mantık kuramı esas 

alınarak oluĢturduğu model ile firmanın ihaleyi kazanma Ģansını ve risklerini dikkate 

alarak ihalede baĢarılı olunması için gerekli olan minimum katkı payının hangi 

seviyelerde olması gerektiğini araĢtırmıĢtır. OluĢturulan modelde bulanık mantık 

kapsamında yer alan kurallardan ve önermelerden yararlanılarak finansal ve 

kaliteden doğan risklerden kaçmak için teklif birim fiyatlarında belirtilen katkı 

paylarının doğru bir Ģekilde belirlenmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Aksi takdirde yeteri 

düzeyde faktörün değerlendirilmeden hesaplanan katkı payları firmalar için bir 
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felakete dönüĢebileceği de bu araĢtırma kapsamında ortaya çıkan önemli bir 

bulgudur (Chao, 2007).  

Bulanık mantığın bunların dıĢında birçok karmaĢık problemin çözümünde 

kullanıldığını görmekteyiz. Alternatif teknolojilerin değerlendirilmesinde (Chao and 

Skibniewski, 1998), proje risklerin analizlerinde (Tah and Carr, 2000), planlamaların 

güncelleĢtirilmesi ve ileri yönelik tahminlerin (Oliveros and Fayek, 2005) 

yapılmasında bulanık mantık yönteminin kullanıldığını örnek olarak verebiliriz.   

Liu ve Ling (2005) tarafından yine bulanık mantık modeli kullanılarak teklif fiyatı 

hesaplamasında eklenen katkı payları belirlenmiĢtir. OluĢturulan modelde bulanık 

mantık modeli yapay sinir ağ yöntemi ile birlikte değerlendirilmiĢtir. Teklifin 

kesinliğini artırabilmek, kullanıcılar için daha kullanıĢlı, esnek ve kabul edilebilir 

seviyelerde olabilmesi için bulanık mantık yönteminin modele dâhil edildiği 

belirtilmektedir (Liu ve Ling 2005). 

Yapı iĢletmesi uygulamaları dıĢında bulanık mantığın yapı mühendisliği alanında da 

kullanıldığı görülmektedir. Tanyıldızı ve Yazıcıoğlu  (2006) tarafından yapılan 

çalıĢmada bulanık mantık metodu ile tekil yükler altında iki açıklıklı kiriĢlerin plastik 

göçme yük faktörü değerinin bulunulmasına çalıĢılmıĢtır. Bunun dıĢında bulanık 

mantık ile köprü yapılarında yarı aktif sismik yalıtım kullanılarak ve daha çok 

deprem uygulamalarında baĢarı ile uygulanmıĢtır. (Tanyıldızı ve Yazıcıoğlu, 2006)   

5.4.1 Bulanık sistemler 

ġen (2004a) tarafından yapılan çeviride Ġngilizcede fuzzy olarak geçen kelimeye 

karĢılık dilimizde bulanık sözcüğünün kullanıldığı görülmektedir. Buradaki 

bulanıklığın anlamı, bir araĢtırıcının üzerinde çalıĢtığı konu ile ilgili olarak tam 

kesinlikle bilinmemesi durumunda sahip olduğu eksik ve belirsiz bilgilerin tümüdür. 

Verilerin ve bilgilerin eksikliğinden meydana gelen bulanık durum yüzünde 

araĢtırmacı tarafından klasik analitik yöntemler ile dinamik ve korunum ilkeleri elde 

ettiği denklemleri kullanamamaktadır. AraĢtırıcının incelediği olay veya mekanizma 

sadece kesin kurallı, çıkarımlarında kabul ve varsayımlar olan denklemler yerine, 

onların tamamlayıcısı olarak mevcut ilgili sözel ve oldukça belirsiz bilgiler de göz 

önünde tutularak modellenebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 

husus veri ve bilgi açısından bulanıklık söz konusu olsa bile, bulanık mantık iĢleyiĢi 

belirgindir (ġen, 2004a).  
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Gerçek dünyada ve uygulamalarda çok karmaĢık durumların söz konusu olmasından 

bu tür olayların belirgin denklemlerle tanımlamak mümkün olmamaktadır. Bu 

durumun neticesinde araĢtırmacılar kesin olmasa bile yaklaĢık çözümlere 

baĢvurabilmektedirler. Yine buna benzer olarak mühendislik uygulamalarında bütün 

denklemler ve teoriler yaklaĢık bir Ģekilde ifade edilmektedir. Malzeme davranıĢları 

doğrusal olmasa bile doğrusal olarak ele alınarak hesaplamalar yapılır ve daha 

sonrada olabilecek belirsizlikleri göz önünde bulundurabilmek için emniyet 

katsayıları gibi değerleri hesaplamalarına dahil etmektedir. Halbuki emniyet katsayısı 

gibi bir büyüklüğü hesaba katmadan da boyutlandırma yapılması için belirsizlik 

ilkelerine gerek duyulmaktadır. Tüm bu sebeplerde ötürü bulanık sistemler 

kullanılmaktadır (ġen, 2004a). 

Bulanık mantığın bir diğer önemli özelliği de sözel verilere verdiği önemdir. 

Buradaki sözel ifadeler, insanlar tarafından kullanılan sözel ifadeler olmakta, 

insanların beyinlerindeki karmaĢık süreçlerden geçerek oluĢturdukları kümeleri ifade 

etmektedir (Gürcanlı, 2006). Burada bahsedilen sözel ifadeler matematiksel 

denklemler ya da ifadeler olmayıp, gözlemler, deneyimler ve birikimler sonucu 

ortaya çıkmıĢ ifadelerdir. Bulanık mantık yöntemlerinde de uzman kiĢilerden elde 

edilen bu sözel ifadeler iĢlenerek çözüme gitmek için kullanılmaktadır (Gürcanlı, 

2006). ġen tarafından verilen örnek incelendiğinde taĢkın hesaplamalarında risk 

hesapları, yağıĢ ve akıĢ Ģiddeti, tekerrür süresi gibi sayısal ifadelerin yanında o 

bölgede yaĢayan insanların elde ettiği sözel ifadeler ile, arazide geçmiĢ taĢkınların 

bıraktığı izlerin sözle bilgileri de (düĢük, orta, sık) hesaba katılmalıdır. Bu iĢlemlerin 

yapılabilmesi içinde bulanık mantığa ihtiyaç duyulmaktadır (ġen, 2004a).      

5.4.2 Bulanık kümeler 

Bulanık mantık ve bulanık kümeleri, klasik mantık ve onun neticesi olan klasik 

kümeler ile beraber vermemiz aralarındaki farkı görme ve karĢılaĢtırılabilme 

açısından kolaylık sağlayacaktır. Klasik mantık kesin hüküm belirten “BeĢ ikiden 

büyük bir tam sayıdır” gibi önermeler ile çalıĢmaktadır. Klasik mantıkta önermeler 

ya doğrudur ya da yanlıĢtır, üçüncü bir alternatifleri geçerli olmamakta ve önerilen 

durumlar kesin ifadeler içermektedir. Bu önermelerin oluĢturdukları kümeleri iyi 

tanımlanmıĢ nesneler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz. (Çağman, 2006)  

Bu durumun ġekil 5.2’de gösterildiği gibi A siyah ve tümleyeni beyaz bölgeden 

ibarettir. ġekilde de anlaĢılacağı üzere klasik mantığın doğurduğu kümeler, gerçek 
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hayattakinin aksine, yaĢadığımız dünyayı siyah/beyaz, doğru/yanlıĢ, iyi/kötü gibi 

kategorize ederek ikiye bölen birbirine zıt ikili kavramlarla inĢa edilir (Çağman, 

2006). 

 

ġekil 5.2 : Klasik Küme. 

Klasik mantıkta bir önermenin doğruluk değeri, doğrular için 1 ve yanlıĢlar için 0 

kullanılırsa, E evrensel kümesindeki bir A kümesi, matematiksel olarak XA: E 

→{0,1} fonksiyonuyla karakterize edilir. Burada, A kümesine ait elemanlara 1 

değerini, ait olmayan elemanlara ise 0 değerini veren, XA fonksiyonuna A kümesinin 

karakteristik fonksiyonu denir (Gürcanlı, 2006). Fakat gerçek dünyada hiç de öyle 

siyah ve beyazdan ibaret değildir, orada siyah ile beyazın arasında, ġekil 5.3’de 

olduğu gibi, sonsuz renk tonu vardır. KonuĢma dilinde ifade edilen ve üzerinde 

çalıĢtığımız çoğu sınıflandırmalarda kullandığımız, kesin sınırlarla tanımlanamayan 

ve kiĢiden kiĢiye farklı yorumlanan “çok güzel”, “fazla uzun”, “aĢırı sıcak”, “hafif 

pahalı”, “biraz tatlı” gibi bulanık kavramlar klasik mantığın öngördüğü Ģekilde 

incelenememekte ve anca bulanık sistemlerde kullanılmaktadır (Çağman, 2006).  

Bulanık mantık ile bir kümedeki elemanın üyelik dereceleri ölçülürken klasik 

mantıkta yalnızca o kümedeki olayın olabilirliği ölçülmektedir. Bu nedenden dolayı 

bir bulanık önerme derecesine göre hem doğru ve hem de yanlıĢ olabilir. Bulanık bir 

önerme için “doğru değildir” denmiĢ ise bu “yanlıĢtır” anlamına gelmez. Bir önerme 

0.6 derecesinde doğru ise aynı önerme 0.4 derecesinde de yanlıĢtır. Buradan da 

anlaĢılacağı üzere bir bulanık küme öğesi aynı değiĢken özelliğine sahip olmak üzere 

baĢka bir kümenin de öğesi olabilir. Klasik kümelerde ise bu duruma karĢılık bir 

öğenin bir kümeye ait olabilmesi için üyelik derecesinin mutlaka 1 olması 

gerekirken, bulanık kümede bütün öğelerin değiĢik derecelerle kümeye ait olmaları 

mümkün olmaktadır (ġen, 2004a). 

Bulanık önermeleri oluĢturan bulanık terimlerin her biri bir bulanık küme ile 

modellenir. O halde, bir bulanık önermenin oluĢturduğu bir bulanık küme, çalıĢma 

yapılan alana ait her bir bireye matematiksel olarak kümedeki aitlik derecesini temsil 



 
61 

eden [0,1] aralığındaki reel sayılardan bir değer atayarak tanımlanır. Bu değer, 

elemanın bulanık küme tarafından ifade edilen kavrama uygunluk derecesini ifade 

eder. 

 

ġekil 5.3 : Bulanık Küme. 

ġekil 5.3’de görüldüğü gibi bulanık bir U kümesinin sınırları, klasik kümelerde 

olduğu gibi kesin çizgilerle belirtilmemektedir.  Burada siyah-beyaz birlikte gri 

renginin de yer adığı görülmektedir (Çağman, 2006). 

5.4.3 Üyelik fonksiyonları ve özellikleri 

Bulanık kümelerde yer alan her bir elemanın üyelik dereceleri bulunmaktadır. 

Elemanlar için belirtilen üyelik derecelerin fonksiyonları çeĢitli Ģekillerde 

olmaktadır. Yaygın gösterimlerinden en sık kullanınlar; üçgen, yamuk ve çan eğrisi 

Ģeklinde sıralanmaktadır (Gürcanlı, 2006).  Değerlendirmeye tabi tutulan bulanık 

ifade veya ifadenin temsil ettiği aralıklar, o ifade hakkında bilgi sahibi olan kiĢiler 

tarafından belirtilebilmektedir. (ġen, 2004a). Bulanık kümelerde yer alan üyelik 

fonksiyonlarının kısımları aĢağıda görüldüğü kısımlardan oluĢmaktadır. En genel hali 

ile yamuk Ģeklindeki bir üyelik fonksiyonu ġekil 5.4 gösterildiği gibi değiĢik 

kısımlardan oluĢmaktadır.  

 

ġekil 5.4 : Üyelik fonksiyonunun bölümleri. 



 
62 

Yukarıdaki Ģekilde görüldü gibi verilen bir bulanık alt kümede bir değil, birden fazla 

öğenin üyelik derecesi 1 alınabilmektedir. Üyelik derecelerin 1’e eĢit olan öğelerin 

toplandığı alt küme kısmına, ilgili alt kümenin özü (core) denmektedir. Burada 

ü(x)=1’dir. Üçgen Ģeklindeki üyelik fonksiyonlarda bir tane üyenin öğenin üyelik 

derecesi 1’e eĢit olduğundan, bu fonksiyonun özü bir nokta olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bunun dıĢında bir alt kümenin tüm öğelerini içeren aralığa o alt 

kümenin dayanağı denmektedir. Dayanakta yer alan her öğenin 0 ile 1 arasında 

değiĢen üyelik dereceleri vardır. Üyelik derecelerinin 0 ya da 1’e eĢit olmayan 

öğelerin oluĢturduğu kısımlara üyelik fonksiyonun sınırları ya da geçiĢ bölgeleri adı 

verilmektedir (ġen, 2004a).  

AĢağıda anket çalıĢmasında kullanılan 0-5 aralığı için katkı payı gruplarına ait üyelik 

fonksiyonlar, ġekil 5.5’te görülmektedir. 

 

ġekil 5.5 : 0-5 Ölçeğine göre katkı payı grupları için üyelik fonksiyonu. 

Tezin ilerleyen kısımlarında bu konu ile ilgili ayrıntılı açıklama yapılmasına rağmen 

üyelik fonksiyonlarının yapısından özet Ģeklinde bahsedilecektir. Bu çalıĢmada 

genelleĢtirilmiĢ bell Ģeklinde üyelik fonksiyonları kullanılmıĢtır. Yukarıdaki katkı 

payı gruplarının üyelik fonksiyonlarına bakıldığında, farklı kümeler arasında geçiĢe 

izin verildiği, bunun da kesin olarak belirlenemeyen değer aralıklarının üyelik 

derecelerinin bulanık küme yardımıyla ifadesi ile kolaylaĢtırılmaktadır.  

5.4.4 Üyelik derecelerinin belirlenmesi 

Bulanık kümelerde üyelik dereceleri ve üyelik fonksiyonlarının belirlenmesinde, ilk 

baĢlayanlar tarafından bile kiĢisel sezgi, mantık ve tecrübelerin kullanılması sıklıkla 

görülmektedir. Gündelik yaĢamda karĢılaĢtığımız sorunlarda çözümünde bile bu tür 



 
63 

yaklaĢımların yeterli olduğu görülmektedir (ġen, 2004a). Üyelik fonksiyonlarının 

belirlenmesinde uygulanan birçok yöntemin olduğu belirtilmektedir. Bunlardan 

bazıları; sezgi, çıkarım, derecelendirme-sıralama, açısal bulanık kümeler, sinir ağları, 

genetik algoritma ve çıkarıma dayalı akıl yürütme yaklaĢımları Ģeklinde 

sıralanabilmektedir (Gürcanlı, 2006). 

Üyelik fonksiyonlarının oluĢturulmasında ise üç farklı yöntemin uygulandığını 

görmekteyiz. Bu yöntemler: uğraĢılan konu ile ilgili çalıĢma yapmıĢ, konuyu takip 

eden insanlarla konuĢmak ve sonrasında belirli bir düzenleme, deneme- yanılma ile 

düzenleme, ikinci olarak veriler yardımıyla oluĢturmak ve son olarak sisteme geri 

beslemesine göre bir ayarlama gerçekleĢtirmek (Yen ve Langari, 1999).  

5.4.5  Bulanık küme iĢlemleri 

Yukarıda anlatılan bulanık kümelerle ilgili iĢlemlerin yapılabilmesi için birtakım 

kurallara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu iĢlemler cebirde yapılan dört iĢlemlere (toplama, 

çıkarma, çarpma ve bölme) karĢılık gelmektedir. Burada kümelerin birleĢtirilmesi, 

kesiĢtirilmesi, tamamlanması gibi durumların elde edilebilmesi için gerekli olan 

iĢlemlerden bahsedilecektir. 

5.4.5.1 Bulanık bileĢim  

A ve B bulanık kümelerinin bileĢim üyelik fonksiyonu µAUB(x) ve xϵU ise 

µAUB(x) = maks {µA(x) , µB(x)}                                                                             (5.3) 

Ģeklinde tanımlanmaktadır (Zadeh, 1973).  

A ve B gibi bulanık alt kümelerin birleĢimi durumunda her bir kümeye ait öğelerin A 

ve B’deki üyelik derecelerinin en büyük olanı (EB) alınarak birleĢim gösterilir. 

BirleĢik kümeler için elemanların bulundukları iki bulanık kümedeki en büyük üyelik 

derecesi alınarak iĢlemler yapılmaktadır (ġen, 2004a).  

5.4.5.2 Bulanık kesiĢim 

A ve B bulanık kümelerinin kesiĢim üyelik fonksiyonu µA∩B(x) ve  xϵU ise 

µA∩B(x) = min {µA(x) , µB(x)}                                                                                (5.4) 

Ģeklinde tanımlanmaktadır (Zadeh, 1973). 

Buradaki kesiĢim iĢlemi ile iki bulanık alt kümenin birbirleri ile ne kadarlık ortak 

noktasının veya alanının olduğu anlaĢılır. Bu ortak alana düĢen öğeler hem A hem de 

B bulanık kümelerini temsil eden bir alt küme konumundadır. A ve B bulanık 
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kümelerine ait olan ortak öğelerden de en küçük (EK) üyelik derecesine sahip olan 

alınarak iĢlemler devam edilir. (ġen, 2004a) 

5.4.5.3 Bulanık tamlama 

Herhangi bir bulanık küme A’nın tamlayanının üyelik fonksiyonu µ
-
A(x) ve xϵU ise 

bulanık tamlayanın üyelik fonksiyonu 

µ
-
A(x) = 1 - µA(x)                                                                                                      (5.5) 

Ģeklinde ifade edilmektedir (Zadeh, 1973). 

5.4.6 Kural tabanlı bulanık sistemler 

Ġnsanlar genel olarak sözel ifadelerle etkileĢim halinde oldukları soruları yargılama 

ve iliĢkilendirme sonucu bir takım kurallar çıkartmaktadırlar. Bu kuralların bugün 

için matematikte bilenen yöntemler, diferansiyel denklemler ya da integral 

hesaplamaları ile ifade etmek mümkün değildir. Bu sorunlarla ilgili olarak gerekli 

çözümlere ulaĢabilmek için basit bulanık hesaplamalar ile bulanık alt kümeler 

arasında geçerli ve yeterli iliĢkiyi sağlayacak bulanık küme kural yapılarının 

bilinmesi gerekmektedir. En yaygın olarak kullanılanı insan bilgisini iĢlemi yolu 

baĢka bir deyiĢle bilginin insan diline benzer bir ifade ile temsil edilmesine dayanan 

yoldur. Bu tür ifadelerde EĞER – ĠSE (If –Then) sözcükleri ile ayrılmıĢ olan iki 

kısım bulunur.  Eğer – Ġse arasındaki kısma öncül veya ön Ģartlar, Ġse kelimesinden 

sonraki kısma ise soncul veya çıkarım adı verilmektedir (ġen,2004a).  

Yukarıda genel olarak ifade edilen EĞER-ĠSE kuralının matematiksel ifadesi 

aĢağıdaki gibidir: 

EĞER x1 , A1 ĠSE ve/veya ….. xn, An ĠSE, y B’dir. (Gürcanlı, 2006) 

Bu türlü yapısı olan ifadeler ifadelere “eğer – ise kural tabanlı” biçim adı 

verilmektedir. Bu ifadelerin temelinde bilinen bazı bilgilerin, verilerin kullanımı ile 

bunlara bağlı olarak diğer bazı bilgilerin çıkarılması yatmaktadır. Buradaki bilgiler 

insanın kendisinin kiĢisel deneyimi ve tecrübelerinden hareketle çıkartılabileceği gibi 

sezgi, yapı, fonksiyon ve eĢyalar arasındaki davranıĢ biçimlerinden yola çıkarılarak 

da elde edilebilmektedir (ġen,2004a). 

Bulanık mantık modellerinde girdiler veya öncüller sözel (linguistik) ifadeler ve 

onların bulanık kümeler olup, çıktılar ise yine aynı Ģekilde bulanık kümeler yoluyla 

açıklanabilen dilsel değiĢkenler (Mamdani Modeli) veya lineer fonksiyonlar (Sugeno 
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Modeli) olabilmektedir (Yen ve Langari, 1999). Kural tabanlı olan bilgilerin öncül ve 

çıkarım olan kısımları ayrı ayrı bulanıklaĢtırılarak iĢlemler yapılmaktadır.  

Bulanık kural tabanında giriĢ ve çıkıĢ bulanık kümeleri arasında kurulmuĢ olan 

iliĢkilerin hepsini bir araya toplayarak sistemin bir çıkıĢlı davranmasını sağlayan 

mekanizmaya bulanık çıkarım denmektedir. Bu kısımda her bir kuralım çıkarımları 

bir araya toplayarak tüm sistem girdileri altında nasıl bir çıktı verileceği 

belirlenmektedir. (ġen, 2004a) 

5.4.7 Bulanık sistemlerde çıkarım yöntemi 

Bugüne kadar uygulanan matematik, skolastik veya kavramsal sistemlerin baĢka bir 

deyiĢle klasik sistemlerin giriĢ, sistem davranıĢı ve çıkıĢ gibi üç ayrı birimden 

oluĢmaktadır. Buradaki iĢlemlerde hep sayısal veriler kullanılmaktadır. Bulanık 

mantığın klasik sistemlerden farkı sistem davranıĢı iki ayrı bölüme ayırması ve kendi 

arasında bağlantılı dört birimi oluĢturmasıdır. Bulanık mantık sisteminin iĢleyiĢi 

aĢağıda görüldüğü gibidir: 

ġekil 5.6 : Genel Bulanık Sistem. 

ġekil 5.6’da yer alan birimlerin her birinin farklı görevi olmasına rağmen bu 

birimlerin birbirleri ile iliĢkili olmaktadır. Bu birimlerden biri olan genel bilgi tabanı 

birimi, incelenen olayla ilgili girdi değiĢkenlerini ve bunlar hakkındaki bilgileri 

içermekte ve burada verilen sayısal ya da sözel olabilmektedir. Bu kısma veri tabanı 

veya kısaca giriĢ adı da verilebilmektedir. Bulanık kural tabanı biriminde ise veri 

tabanındaki giriĢ değerlerini çıkıĢ değerlerine bağlayan mantıksal ifadelerin (Eğer – 

Ġse) tümünü içermektedir. Bu kısımda girdi veriler ile çıktılar arasında olabilecek 

tüm aralık (Bulanık Küme) bağlantıları dâhil edilmektedir. Bu sayede her bir kural 

girdi uzayının bir parçasının çıktı uzayına mantıksal bir biçimde bağlanmakta bu 

bağlamların tamamıda kural tabanında oluĢturmaktadır. Bulanık çıkarım motoru 

kısmında ise bulanık kural tabanı biriminde giriĢ ve çıkıĢ bulanık kümeleri arasında 

kurulmuĢ olan iliĢkilerin tümünü bir araya toplayarak sistemin bir çıkıĢlı 
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davranmasını sağlamaktadır. Buradaki birimde her bir kuralın çıkarımları bir araya 

gelerek tüm girdiler altında nasıl bir çıktı verileceğinin belirlenmesi sağlamaktadır. 

Son olarak çıktı biriminde ise bilgi ve bulanık kural tabanlarının bulanık çıkarım 

motorları sayesinde elde edilen değerlerin topluluğunu belirtmektedir. (ġen, 2004a).   

Yukarıdaki gösterilen ġekil 5.6’da genel bir bulanık mantık sistemini göstermektedir. 

ġekil dikkatlice incelendiğinde buradaki girdi yani veri tabanındaki bilgilerin ve 

çıktıların bulanık değerde olduğu görülmektedir. Bütün birimleri bulanık kümelerden 

oluĢtuğundan dolayı sayısal olan veri tabanları böyle genel bir bulanık sisteme 

girememesi ve çıktıların sayısal olmamasından mühendislik tasarımlarında direkt 

olarak kullanılmamaktadır. Bu tür sorunların ortadan kaldırabilmek için değiĢik 

yöntemler önerilmiĢtir. Genel mantığa bakacak olursak, burada bulanık kural tabanı 

ve çıkarım motoru aynı kalmakta, giriĢlerin sayısal olanları için bir iĢlem daha 

yapılarak bulanıklaĢtırılmasına yarayan bulanıklaĢtırıcı birimi ile yine bulanık olan 

çıktıların sayısallaĢtırmasına yarayan durulaĢtırıcı birimi ilave edilmektedir. Buna 

uygun sistem ise ġekil 5.7’de gösterildiği gibidir (ġen, 2004a).  

 

ġekil 5.7 : BulanıklaĢtırma-durulaĢtırma birimli bulanık sistem (ġen, 2004a). 

Burada bulanıklaĢtırma ile giriĢ sayıların bulanıklaĢması, durulaĢtırma ise bulanık bir 

ifadeyi sayısallaĢtırılması (kesin bir değere) anlamına gelmektedir. Bulanık sistem 

çıkıĢların mühendislik alanında da kullanılabilmesi amacıyla sayısallaĢtırma için 

durulaĢtırma birimi eklenmiĢtir (Gürcanlı, 2006). 

Uygulamada bulanık çıkarım sistemi olarak çok sayıda ve değiĢik modeller 

önerilmektedir (Jang, 1993). ĠĢlem sırası ve genel metodolojisi açısından birbirlerine 

benzemekle birlikte soncul kısımlardaki üyelik fonksiyonlarının yapıları itibariyle 

farklılıklar göstermektedirler. Tez kapsamında soncul kısımları birbirinden farklı 
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olan iki grup incelenmiĢtir. Bunlar Mamdani ve Takagi – Sugeno tipi çıkarım 

sistemleridir (Akyılmaz, 2005).   

5.4.7.1 Mamdani tipi bulanık mantık çıkarım sistemi 

Bulanık mantık modelleme sistemlerinin en temel yöntemlerindendir. Ġlk defa bir 

buhar motorunun insan tecrübelerinden elde edilen sözel kuralları yardımıyla 

kontrolü amacıyla kullanılmıĢtır (Mamdani ve Assilian, 1975).  

Mamdani bulanık model, kural iĢleme biriminde ve karar verme mekanizmasında 

max ve min operatörlerini kullanabilirken, arındırma biriminde beĢ farklı yöntem ile 

durulaĢtırma iĢlemini gerçekleĢtirebilmektedir. Söz konusu yöntemler: en büyük 

üyelik yöntemi, ağırlık merkezi yöntemi, ağırlıklı ortalama yöntemi, ortalama en 

büyük üyelik yöntemi, toplamların merkezi yöntemi Ģeklinde sıralanmaktadır 

(ġentürk, 2006). 

Mamadani tipi bulanık mantık çıkarım sisteminin avantajlarını özetlemek gerekirse 

(Düzcan, 2010), 

 Modelin oluĢturulması basittir 

 Diğer bulanık mantık modellemenin temelini oluĢturur 

 Ġnsan davranıĢ ve duyularına uygundur.  

5.4.7.2 Sugeno tipi bulanık mantık çıkarım sistemi 

Sugeno tipi bulanık mantık çıkarım sistemi, verilen girdi ve çıktı veri kümesini 

kullanarak bulanık kuralların üretilmesi için yaptıkları araĢtırmalar sonucunda 

Takagi, Sugeno ve Kang tarafından önerilmiĢtir (Takagi ve Sugeno, 1985; Sugeno ve 

Kang, 1988). 

Sugeno tipi bulanık modelde tipik bir bulanık kuralın yapısı aĢağıdaki gibidir: 

Eğer x = A ve y = B, ise z = f(x,y) = px+qy+r(c)                                              (5.6) 

Burada A ve B, x ve y üyelik fonksiyonları için tanımlanmıĢ öncül kısımlardaki 

bulanık kümeler, p,q ve r ise soncul parametrelerdir. z = f(x,y) ise soncul kısımlarda 

yer alan bir matematiksel fonksiyondur (Akyılmaz, 2005).  

Mamdani modelde kuralların çıkıĢı üyelik fonksiyonu olarak elde edilirken Sugeno 

modelde oluĢturulan kuralların ise (then) kısmından sonrası birer polinom olarak 
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ifade edilmektedir. X ve Y gibi iki giriĢli Z gibi tek çıkıĢlı bir Sugeno bulanık model 

için kuralları ise aĢağıdaki Ģekilde oluĢturmak mümkün olmaktadır: 

Eğer X küçük ve Y küçük ise z=-x +y +1                                                             (5.7) 

Sugeno bulanık çıkarım sistemi, karar verme aĢamasında minimum ve çarpım 

operatörlerini kullanabilmektedir. Sugeno tipi ile oluĢturulan bulanık modelde 

minimum operatörü kullanılacaksa ilgili kuralların üyelik derecelerinin en küçük 

değerleri almaktadır. Eğer bunun dıĢında Sugeno modelinde çarpım operatörü 

kullanıldığında ise ilgili kuralların üyelik dereceleri birbiri ile çarpılmaktadır 

(ġentürk, 2006). 

Bu yöntemde girdi değerlerinin bulanıklaĢtırılması ve bulanık mantık iĢlemleri 

Mamdani tarafından geliĢtirilen modelleme ile aynıdır. Ġki yöntem arasındaki fark 

üyelik fonksiyonlardır. Sugeno bulanık mantık modellemesinde çıktı üyelik 

fonksiyonları yukarda da görüleceği gibi lineer ya da sabit olmaktadır (Düzcan, 

2010).    

Sugeno bulanık mantık yönteminde kuralların birleĢtirilmesi ise, ağırlıklı ortalama ve 

ağırlıklı toplam yöntemleri ile gerçekleĢtirilmektedir. Sugeno bulanık model, 

durulaĢtırma iĢlemi gerektirmemektedir. Kuralların iki yöntemden biri ile 

birleĢtirilmesi ile elde edilen değer, bulanık çıkarım sisteminin gerçel sonucu 

olmaktadır (ġentürk, 2006). 

Sugeno tipi bulanık modelin avantajları ise aĢağıda sıralandığı gibidir: 

 Hesaplama için çok uygundur. 

 Lineer olmayan sistemlerin kontrol edilmesi için lineer teknikler kullanılabilir. 

 Optimizasyon ve uyarlanabilir (adaptive) tekniklerle birlikte iyi çalıĢır ve çıktı 

parametrelerini optimize ederek sonuçları iyileĢtirir. 

 Çıktı uzayında sürekliliği garantiler. 

 Matematiksel analiz için uygundur (Url-4).  

5.5 Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi 

Klasik eğitimsiz bulanık çıkarım sistemlerinde, uzman deneyimleri ile ortaya konan 

üyelik derecelerinin kiĢiye bağlı olarak ve sadece yaklaĢık değerler almasından 

dolayı üzerinde çalıĢan problemlere sadece yaklaĢık çözümler getirilebilmekte ve 
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böylece girdi çıktı iliĢkisini yeterli doğrulukta ortaya koyamamaktadır (Akyılmaz, 

2005). Klasik bulanık mantık çıkarım sistemlerin aksine YSA ile yapılan 

modellemelerde insan tecrübelerine bağlı kalınmamaktadır. YSA ile modellemede 

probleme ait veri grubundan faydalanılarak model parametreleri yeterli doğruluk 

sağlanana dek bir öğrenme prosedürü ile optimize edilmektedir (Akyılmaz, 2005).    

Bu avantaj ve dezavantajlar göz önüne alınarak, belirli öğrenme algoritmalarının 

kullanılması ile bulanık sistem parametrelerinin optimize edilmesini sağlayan ANFIS 

(Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi) modeli önerilmiĢtir. Bu model 

ilk olarak 1993 yılında Jang tarafından ortaya atılmıĢ ve Jang’ın ANFIS modeli 

olarak da bilinmektedir (Jang, 1993). Jang’in ANFIS modeli, yapay sinir ağlarının 

öğrenme yeteneğini uygulamada ise Melez öğrenme ve geri yayılmalı öğrenme 

algoritmasını (Backpropagation Learning Algorithm) kullanırken diğer taraftan da 

insan gibi karar verme ve uzman bilgisi sağlama yeteneğini uygulamada Sugeno 

bulanık mantık çıkarım sistemini temel almaktadır. BaĢka bir deyiĢle Adaptif ağ 

tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi, yapay sinir ağlarının öğrenme yeteneği ile 

bulanık mantığın insan gibi karar verme ve uzman bilgisi sağlama kolaylığı gibi 

üstünlüklerinin birleĢtirilmesi fikrine dayanmaktadır. Bu sayede yapay sinir ağlara, 

bulanık mantık çıkarım sistemlerinin insan gibi karar verme ve uzman bilgisi 

sağlama yeteneği kazandırılırken bulanık mantık çıkarım sistemlerine de yapay sinir 

ağlarının öğrenme ve hesaplama gücü verilmiĢ olmaktadır (ġentürk, 2006).  

Ağ tabanlı çıkarım sistemlerinde iki önemli ayarlama söz konusudur. Bunlardan 

birincisi yapısal ayarlamadır. Yapısal ayarlama, hesaplanacak değiĢkenlerin sayısını, 

kuralların sayısını, her bir giriĢ çıkıĢ değiĢkeninin tanım uzaylarının bulanık 

kümelerce ifade edilmesini ve kuralların yapısının oluĢturulmasını içeren ayarlama 

türüdür. Diğer bir ayarlama türü ise değiĢken ayarlamadır. Burada ise, üyelik 

fonksiyonlarının merkezleri, eğimleri, geniĢlikleri ve bulanık mantık kurallarının 

ağırlıklarının hesaplanmasını sağlayan ayarlamalar yapılmaktadır (ġentürk, 2006). 

5.5.1 Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemiyle yapılan çalıĢmalar  

ġubaĢı ve diğ. (2010), yapmıĢ oldukları çalıĢmada tahribatsız test sonuçları 

kullanılarak uçucu kül ikameli betonlarda basınç dayanımının tahmini için 

uyarlamalı sinirsel bulanık mantık (ANFIS) yöntemiyle bir model geliĢtirmiĢlerdir.  

Bu deneysel sonuçlardan beton yaĢı, pull-off ve ultrases geçiĢ hızı geliĢtirilen 

modelin girdisi olarak basınç dayanımı ise modelin çıktısı olarak kullanılmıĢtır. 
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GeliĢtirilen ANFIS modeli ile tahmin edilen basınç dayanımları gerçek basınç 

dayanımı değerlerini düĢük bir hata oranı ile tahmin edebildiği görülmüĢtür. 

Yücel ve Güneri (2010), çalıĢmalarında firmaların tedarik zinciri yönetimindeki 

amaçlarını gerçekleĢtirmesinde   tedarikçi seçim probleminin temel bir faktör teĢkil 

etmesinden dolayı, firmaların etkili iliĢkiler kurmak ve rekabet avantajı sağlama 

adına uygun tedarikçi veya tedarikçilerin seçminin sağlanması için sinirsel ağ ve 

bulanık mantığa dayanan bir yaklaĢım olan Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık 

Çıkarım Sistemi (ANFIS) sunmuĢlardır.   

Özgan ve diğ., (2009), yapmıĢ oldukları çalıĢmada, ANFIS ile asfalt numunelerinin 

Marshall stabilite değerlerinin tahmininde uygulanabilirliliği araĢtırmıĢlardır. Bunun 

için deneysel olarak elde eilen 37 farklı deney verilerini eğitim için 26 adet ve test 

için 11 adet olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. Eğitim sonucunda ortalama karesel 

hata değerinin çok düĢük değerlerde kaldığı görülmüĢtür. Test aĢamasında ise modeli 

oluĢtururken kullanılmayan 11 adet numuneye ait değerler kullanılmıĢtır. Test 

aĢamasındaki değerler ile modelin tahmin ettiği değerler arasında yüksek oranda bir 

iliĢki olduğu görülmüĢtür. Bu çalıĢmanın sonucunda, uyarlamalı Sugeno tipi bulanık 

çıkarım sisteminin benzer çalıĢmalarda kullanılabileceği görülmüĢtür. 

Wang ve Elhag (2008), tarafından yapılan çalıĢmada risk skorları ve risk oranları 

arasındaki nonlineer iliĢkiden yararlanarak kurdukları ANFIS modeli ile köprü riski 

değerlendirme metotlarına alternatif oluĢturmuĢlardır. Sonuç olarak ANFIS modelini 

yapay sinir ağları ve çoklu regresyon analizi sonuçları ile karĢılaĢtırmıĢ ve ANFIS’in 

daha iyi sonuç verdiğini gözlemlemiĢler. 

ġentürk (2006) tarafından yapılan çalıĢmada, Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık 

çıkarım sistemi (ANFIS) modeli ile deney planlamasından elde edilen bilgilere 

ulaĢmanın mümkün olup olmayacağının araĢtırılması yapılmıĢ ve yapılan iki 

uygulama sonucunda, deney planlaması ile elde edilen etkin faktörlerin ANFIS 

modellemesi ile de elde edilebildiği görülmüĢtür. Ayrıca yapılan çalıĢma sonucunda 

ANFIS modellemesinin deney planlamasından daha küçük hata değerine ulaĢtığı 

görülmüĢtür. 

5.5.2 Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi yapısı 

ANFIS’in temelini parametrelerin tahmininde kullanılan yapay sinir ağları 

oluĢturmaktadır. Eğitim aĢamasında en iyi tahmini yapacak olan parametrelerin 
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değerlerine ulaĢıncaya kadar deneme yapılarak modellemeler yapılır. ANFIS’te 

kullanılan bulanık mantık çıkarım sistemi adaptif ağlara dönüĢtürülüp bir öğrenme 

algoritması ile optimize edilmektedir. Tez kapsamında örnek olması amacıyla iki 

giriĢli (x1 ve x2), y tek çıkıĢlı ve dört kuraldan oluĢan bir ANFIS organizasyonu 

ġekil 5.8’de gösterildiği gibi ele alınmıĢtır: 

 

ġekil 5.8 : Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi. 

Yukarıda gösterilen katmanların iĢleyiĢi aĢağıda belirtildiği gibidir (ġentürk, 2006; 

Jang, 1993):   

1. Katman: GiriĢ katmanı olarak bilinmektedir. Bu katmanda yer alan her bir düğüm 

giriĢine gelen sinyaller diğer kısımlara aktarılmaktadır. 

2. Katman: BulanıklaĢtırma katmanı olarak bilinmektedir. Bu katmanda yer alan her 

bir düğüm Aj ve Bj (j=1,2) (düğüm fonksiyonu ile iliĢkili sözel değiĢkendir) gibi 

bulanık kümeleri ifade etmektedir. GiriĢ değerlerinin üyelik fonksiyon Ģekli olarak 

genelleĢtirilmiĢ bell üyelik fonksiyonu kullanılmaktadır. Burada yer alan her bir 

düğümün çıkıĢı, giriĢ değerlerine ve kullanılan üyelik fonksiyonuna bağlı olarak 

üyelik dereceleri almaktadır. Bu katmanda elde edilen üyelik dereceleri μAj(x) ve 

μBj(y) Ģeklindedir. Genel olarak, μAj(x)  maksimum 1 ve minimum 0’a eĢit olmak 

üzere çan eğrisi Ģeklinde seçilir: 
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Burada (ai, bi, ci) üyelik fonksiyonun parametre kümesini oluĢturmaktadır. Bu 

parametreler değiĢtikçe üyelik fonksiyonlarında değiĢmesi gerçekleĢir. Bu sayede Ai 

için değiĢik üyelik fonksiyonları tanımlanabilmektedir. Denklem 5.7’de yer alan ai, 

bi, ci değerleri parametre seti olup öncül parametreler olarak nitelendirilir. Bu 

aĢamada çeĢitli üyelik fonksiyonları kullanılabilmektedir (Yücel ve Güneri, 2010).  

3. Katman: Kural katmanı olarak bilinmektedir. Bu katmanda yer alan her bir düğüm, 

Sugeno bulanık mantık çıkarım sistemine göre oluĢturulan kuralları ve sayısını ifade 

etmektedir. Kural düğümlerin çıkıĢı, i  ise, 2. Katmandan gelen üyelik derecelerinin 

çarpımını ifade etmektedir. i  değerlerinin elde ediliĢi ise, (j=1,2) ve (i=1,n) olmak 

üzere, 

3 ( ) ( )
j ji i A B iy x y                                                                                      (5.9)                        

Ģeklinde olmaktadır. Buradaki 3

iy  katmanın çıkıĢ değerlerini ifade ederken n ise bu 

katmandaki düğüm sayısını göstermektedir. Burada yapılan iĢlemler cebirsel çarpım 

ve minimizasyon yöntemi ile yapılmıĢ bulanık kesiĢim iĢlemleridir. 

4. Katman: Normalizasyon katmanıdır. Bu katmandaki her bir düğüm, kural 

katmanından gelen tüm düğümleri giriĢ değeri olarak kabul ederek her bir kuralın 

normalleĢtirilmiĢ ateĢleme seviyesi hesaplanmaktadır. NormalleĢtirilmiĢ ateĢleme 

seviyesi, i düğüm için i. kuralın ağırlığının, bütün kuralların ağılığına oranı olarak 

ifade edilmektedir. i. düğümün çıkıĢı yani i. düğümün normalleĢtirilmiĢ ateĢleme 

seviyesi i ’nin hesaplanması ise, 

4

1

i
i in

i

i

y Ni







  


,    (i=1,n)                                                                             (5.10)                        

formülüne göre gerçekleĢtirilir. Bu katmandaki çıktısı normlandırılmıĢ ağırlıkları 

olarak adlandırılmaktadır. 

5. Katman: Arındırma katmanı olarak bilinmektedir. Bu katmanda normalizasyon 

katmanının her bir düğümünün çıkıĢ değerleri ile bu katmanda yer alan x1 ve x2 giriĢ 

değerleri arasında bir iliĢki söz konusudur. Bu katmanda her bir düğümde verilen bir 

kuralın ağırlıklı sonuçları hesaplanmaktadır. Kuraların ise kısımlarından sonraki 

ifadelerin ağırlıklı değerleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Bu 

katmandaki i. Düğüm çıkıĢ değeri ise, 
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5

1 2[ ]
i i i i iy p x q x r   ,  (i=1,n)                                                                           (5.11) 

Ģeklinde olmaktadır. Buradaki (pi, qi, ri) değiĢkenleri, i. kuralın sonuç parametreleri 

kümesini göstermektedir. 

6. Katman: Toplama katmanı olarak isimlendirilmektedir. Toplama katmanında tek 

bir düğüm noktası mevcuttur ve bu düğüm noktası ∑ sembolü ile gösterilmektedir. 

Bu katmanda, bir önceki katmandan gelen her bir düğüm noktasının çıkıĢ değerleri 

toplanır ve sonuçta ANFIS sisteminin gerçek değeri değeri elde edilmiĢ olunur. 

Sistemin çıkıĢ değeri olan y’nin hesabı ise  

1 2

1

[ ]
n

i i i i

i

y p x q x r


                                                                                         (5.12) 

denklemine göre olmaktadır (Jang, 1993). 

Adaptif ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi, yapay sinir ağların paralel hesaplayabilme 

ve öğrenme kabiliyeti ile bulanık mantığın çıkarım özelliğini beraber değerlendiren, 

Sugeno tipi bulanık mantık sistemi ile melez öğrenmeyi birlikte kullanan  bir yapay 

zeka yöntemdir (Demirel ve diğ., 2010).  Adaptif ağlar doğrudan bağlanmıĢ 

düğümlerden oluĢmaktadır. Burada yer alan her bir düğüm bir iĢlemi temsil etmekte 

ve düğümler arasındaki bağlantılar, aralarındaki değeri tam olarak belli olmayan 

ağırlığı göstermektedir. Öğrenme kuralları ise değiĢebilen parametrelerin, ağın çıkıĢı 

ile hedef değer arasındaki baĢka bir deyiĢle hatayı minimum yapacak Ģekilde nasıl 

değiĢtirilmesi gerektiğini göstermektedir (Akyılmaz, 2005). 

5.5.3 Melez öğrenme algoritması 

Öğrenme algoritmaları, ağ parametrelerinin güncellenmesi için kullanılan ve gerçek 

çıktı değeri ile ağın ortaya koyduğu çıktı değeri arasındaki farkları minimum değere 

indirgemeye çalıĢan optimizasyon yöntemleridir (Akyılmaz, 2005). Uygulamada çok 

sayıda öğrenme algoritması olmasına karĢın tez çalıĢması kapsamında hesaplarda 

kullanılan Melez (hibrid) öğrenme algoritması verilmiĢtir.  

Hibrit öğrenme algoritmasında, ANFIS ağ yapısına ait parametreler, giriĢ ve çıkıĢ 

parametreleri olarak iki kısımda ele alarak ANFIS ağına ait parametrelerin 

güncellenmesini sağlamaktadır. Hibrit algoritmanın ilk aĢaması ya da ileri yön geçiĢi 

ile ANFIS ağına ait giriĢ parametreleri günceller daha sonra ise ikinci aĢamada ya da 

geri yön geçiĢinde ağın sonuç parametreleri güncellemektedir. Ġlk aĢamada en küçük 
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kareler yöntemi, ikinci aĢamada ise geri yayılmalı yöntemi kullanılır (Gülbağ, 2006). 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaĢılacağı üzere ANFIS’in öğrenme 

algoritması, hem giriĢ değiĢkenlerini hem de sonuç değiĢkenlerini optimize 

etmektedir. Söz konusu öğrenme iĢlemi gerçekleĢirken iki aĢamalı bir öğrenme 

algoritması olan ANFIS melez öğrenme algoritmasını kullanmaktadır (ġentürk, 

2006). Melez öğrenme algoritmasında, ANFIS modeline ait parametreler öncül ve 

soncul parametreler olmak üzere iki kısımdan ele alınmaktadır. Melez öğrenme 

algoritması en küçük kareler yöntemi ile geri yayılmalı öğrenme algoritmasının bir 

arada kullanılmasından oluĢmaktadır. Bu öğrenme algoritması, ileri besleme ve geri 

besleme olmak üzere iki kısımdan oluĢmaktadır (ġentürk, 2006). 

Ġleri beslemede, giriĢ parametreleri sabit alınarak sonuç parametrelerinin değerleri en 

küçük kareler yöntemi ile hesaplanmaktadır. Geri beslemede ise sonuç parametreleri 

sabit alınarak giriĢ parametreleri geri yayılmalı öğrenme algoritması ile 

hesaplanmaktadır. Ġleri besleme ve geri besleme iĢlemlerinin nasıl gerçekleĢtiğini 

Çizelge 5.2 ile özetlemek mümkün olmaktadır: 

Çizelge 5.2 : Melez Öğrenme Algoritması. 

Melez Öğrenme Algoritması Ġleri Beslenme Geri Beslenme 

GiriĢ Parametreleri Sabit Geri Yayılmalı Öğrenme 

Sonuç Parametreleri En Küçük Kareler Yöntemi Sabit 

Melez öğrenme algoritmasında yer alan ileri besleme ve geri besleme iĢleyiĢ 

döngüsü, tüm sistem hatası belirlenen bir hata değerinden küçük olana kadar veya 

fazla bir değiĢim göstermeyinceye kadar devam etmektedir. Hesaplanacak olan hata 

değeri ise, hata kareler ortalamasının karekök değerine bir anlamda sistemin standart 

sapma değerine eĢit olmaktadır. RMSE değerinin formülü ise  
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                                                                                                        (5.13) 

Formülde At gerçek değerleri, Ft ANFIS’den elde edilen değerleri, N ise örnek 

büyüklüğünü göstermektedir (Wang ve Elhang, 2008). 
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5.6 Regresyon ve Korelâsyon Analizi  

Regresyon analizi, iki veya daha çok sayıda değiĢken arasında neden-sonuç iliĢkisi 

olup olmadığını anlamamıza imkan veren bir analiz yöntemidir. Ġstatistik anlamda iki 

değiĢken arasında iliĢki, X değiĢkeninin değerleri değiĢirken buna bağlı olarak Y 

değiĢkeninin değerlinin de değiĢmesi gibi değerlerin karĢılıklı değiĢimleri arasında 

bir bağlılık Ģekli olarak ifade dilemektedir. Örnek olarak  “yemek yeme” ile “kilo 

alma” arasındaki iliĢki regresyon analizi ile ölçülebilmektedir (Düzcan, 2010). 

Korelâsyon analizi, iki değiĢken arasında, pozitif, negatif gibi iliĢkinin yönünü ve 

Ģiddetini hesaplar. Korelâsyon analizlerinde neden sonuç iliĢkisi olmak zorunda 

değildir. Yapılan analizlerde tek bir bağımsız değiĢken varsa basit korelasyon, birden 

çok bağımsız değiĢken varsa ise çoklu korelasyon analizi denir (Özçekiç, 2007). 

Korelasyon ile regresyon analizi birbirlerini tamamlayan iki kavramdır. Regresyon 

analizi ile değiĢkenler arasında fonksiyonel bir iliĢki kurulmasına yoğunlaĢırken, 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin derecesini gösteren bir katsayı olan korelasyon ise 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönü ve Ģiddeti üzerine odaklanmaktadır (Özçekiç, 

2007).  BaĢka bir ifade ile korelasyon katsayısı, değiĢkenlerin yönü, birbirlerini nasıl 

etkiledikleri, varsa etkileĢim bunlarının kuvvetli olup olmadığı ve bu gruplar içinde 

yer alan bir değer artarken diğerinin değiĢip değiĢmediği durumlar gözlenmektedir 

(Düzcan, 2010). Korelasyon katsayısı genel olarak “r” harfi ile gösterilmektedir. 

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değerler almakta olup değiĢkenler arasında 

etkileĢimin olmadığı durumlar için 0, tam ve kuvvetli bir iliĢki olma durumunda 1, 

ters yönlü ve tam bir etkileĢim olma durumu için -1 değerini almaktadır. Buna göre, 

korelasyon katsayısı (-1;+1) arasındaki değerleri alabilmektedir (Bayar, 2003). 

DeğiĢkenler arasındaki iliĢkinin fonksiyonel Ģekli ve derecesinin bilinmesi olayların 

yorumlanması amacıyla önemlidir. Regresyon analizi ile aralarında sebep-sonuç 

bağlantısı bulunan iki veya daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi belirlemek ve bu 

bağlantıyı kullanarak o konu ile ilgili tahminler yapabilmek amacıyla yapılır. 

Korelasyon katsayısı ise yapılan tahminlerin güvenirlik derecesini göstermektedir.  

Regresyon analizi, bağımsız değiĢken sayısına göre; 

 

1. Basit regresyon analizi (Tek bağımsız değiĢken). 
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2. Çoklu regresyon analizi (Birden çok bağımsız değiĢken). 

 

Fonksiyon tipine göre; 

 

1. Doğrusal regresyon analizi. 

2. Doğrusal olmayan regresyon analizi (Eğrisel).                                        

 Ģeklinde gruplandırılır (Bayar, 2003). 

5.6.1 Basit doğrusal regresyon  

Basit doğrusal regresyon analizi, Y bağımlı değiĢkeninin tek bir bağımsız (açıklayıcı) 

değiĢken X ile arasındaki iliĢkinin doğrusal fonksiyonla ifade edilmesine 

dayanmaktadır. Basit doğrusal regresyon modeli, tek bir serbest değiĢken içeren; 

Yi =  + x i  +e                                                                                                     (5.14)        

Burada  ve  sabit katsayılar regresyon denklemini belirleyecek olan katsayılar ve e 

ile gösterilen değer hata değeridir.  ve  katsayıları bulunduğunda, regresyon 

denklemi elde edilmiĢ olunmaktadır. Bu katsayılarını bulabilmek için en küçük 

kareler yöntemine baĢvurulmaktadır. Bunun sebebi bu değiĢkenlerin oluĢturduğu 

noktaların arasında sonsuz sayıda doğru geçirilebilmesinden dolayı en küçük kareler 

yöntemi kullanılarak en uygun doğruyu seçmemizi sağlamaktadır (Özçekiç, 2007). 

e = Yi – Yi*                                                                                                           (5.15) 

Y gözlem değerlerini, Y* ise regresyon doğrusu üzerinde bulunan teorik değerleri 

ifade eder. ĠĢte en küçük kareler yöntemi, yukarıda tanımlana e hata terimlerinin 

karelerinin toplamının minimum yapılmasına dayanan bir yöntemdir. 

Σ e
2
 =  Σ (Yi  - Yi*)

2
 = minimum yazılır. (i= 1,...,n)                                              (5.16) 

En küçük kareler yöntemi, denklemin verdiği (teorik) Y değerleri ile ölçümlerin 

verdiği (gerçek) Y değerleri arasındaki farkların karelerinin toplamını küçültme 

fikrine dayanır.  

5.6.2 Çoklu regresyon  

Çoklu regresyon analizi, basit regresyonlardan farklı olarak bağımlı değiĢken üzerine 

birden fazla bağımsız değiĢkenin toplu etkisi araĢtırılmaktadır. Çok değiĢkenli 

regresyon analizinde bağımsız değiĢkenler aynı zamanda bağımlı değiĢkendeki 
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değiĢimi açıklamaya çalıĢmaktadır. Hesaplama ve yorum bakımından tek değiĢkenli 

regresyon analizine benzemektedir.  

Çoklu regresyon katsayısı R, bir bağımlı değiĢkendeki değiĢim ile eĢzamanlı(aynı 

anda) ele alınan birden fazla bağımsız değiĢkendeki değiĢim arasındaki iliĢkinin 

derecesini göstermektedir. Daha basit bir ifade ile bağımlı değiĢken ile birlikte ele 

alınan bir grup bağımsız değiĢkendeki değiĢimin iliĢkisinin bir göstergesidir (Url-5). 

Basit regresyon analizinde bağımlı değiĢken Y ile gösterilirken, bağımsız değiĢken X 

ile gösterilmekteydi. Çoklu regresyon analizinde de bağımlı değiĢken Y ile fakat 

bağımsız değiĢkenler X1, X2 ,…,Xk ile gösterilecektir. 

ikikii xxY   ...110   ,i =1,2,…,n                                                        (5.17)                                 

En Küçük Kareler Yöntemi,  denklemdeki β katsayılarının değerini bulmak için 

kullanılır. Y gözlem değerlerine en yakın tahmini değerleri verecek olan çoklu 

regresyon denklemi hataların kareleri toplamını (    
22 YYe ) minimum 

yapan fonksiyondur (Bayar, 2003). 

5.6.2.1 Belirlilik katsayısı (R
2
) 

Belirlilik katsayısı, bağımlı değiĢkende meydana gelen 1 birim değiĢikliğin hangi 

oranda bağımsız değiĢkenler tarafından temsil edildiğini simgeler. Örnekten 

hesaplanan regresyon denkleminin verilere uyum düzeyini, dolayısıyla denklemin 

baĢarısını ölçmede belirleme katsayısı (R²) denilen bir istatistik kullanılmaktadır. 

Belirleme katsayısı, regresyon denkleminin baĢarısını ölçme yanında, denklemin 

“tahmin gücü”nü de yansıtan bir istatistiktir (Günel, 2003).  

SPSS programı kullanılarak yapılan bir çalıĢmada belirlilik katsayısının 0,7 

değerinde çıkması, bağımsız değiĢken durumundaki faktörlerin bağımlı değiĢken 

durumundaki faktörü %70 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile bağımlı değiĢkenin 

%70 oranında bu faktörlere bağlı olarak Ģekillendiği bize söylemektedir. 

5.7 Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik değeri bir ölçme aracının tekrarlanan ölçümlerde aynı sonucu verme 

derecesinin göstergesidir. BaĢka bir deyiĢle ölçme aracının tutarlı, kararlı ölçme 

yapma karakterinde olması anlamını taĢımaktadır. Bir ölçme aracı, bir özelliği, her 
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uygulandığında aynı sonucu verebilecek Ģekilde ölçüyorsa güvenlidir. Aynı durum 

karakteristikleri ölçmek için kullanılan anketler için de söz konusudur. Anketin aynı 

düĢüncede olan kiĢilerin görüĢlerini eĢit göstermesi beklenir. Bunun için soruların 

ifade ediliĢ Ģekli çok önemlidir. Farklı kiĢiler tarafından farklı Ģekillerde 

yorumlanabilecek ifadeler ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini düĢürür. Bu yüzden 

öncelikle soruları herkes tarafından aynı anlam yüklenecek Ģekilde tasarlaması 

gerekmektedir. Bunun için soruların kısa ve öz ifadeler içermesi gerekir. Bu Ģartların 

sağlanması durumunda anket açısından güvenirliğin sağlanabileceği görülmektedir.  

Bu araĢtırmada güvenirlik analizi yöntemi olarak Cronbach Alfa Katsayısı (α) 

yöntemi kullanılmıĢtır. Cronbach (1951) tarafından geliĢtirilen alfa katsayısı 

yöntemi, verilerin doğru-yanlıĢ olacak Ģekilde puanlanmadığında, 1-2, 1-3, 0-1-2 gibi 

puanlandığında, kullanılması uygun olan bir iç tutarlılık tahmin yöntemidir (Ercan ve 

Kan, 2004). Alfa katsayısı ölçekte yer alan k sorunun varyansları toplamının genel 

varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değiĢim ortalamasıdır. 0 ile 1 

arasında değiĢim gösterir. Alfa katsayısının bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı 

olarak da ölçeğin güvenirlik durumu aĢağıda verilmiĢtir: 

0,0 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir, 

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düĢük güvenilirliktedir, 

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir, 

0,80 ≤ α < l,00 ise ölçek yüksel derecede güvenilir bir ölçektir (Url-6). 
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6.  ARAġTIRMA METODOLOJĠSĠ 

6.1 Anket Ġçeriği 

Bu bölümde, anket çalıĢmasına katılan firmaların kamu yatırım ihalelerinde teklif 

fiyatlarında yer alan katkı payı değerlerinin yansıtılması ve teklif fiyatlarını 

belirlerken göz önünde bulundurdukları katkı payına etki eden faktörlerinin 

belirlenmesine çalıĢılmıĢtır. Ayrıca anket çalıĢmasına katılan firmaların faaliyet 

yılları, yurtiçi ve yurtdıĢında tamamladıkları proje tutarları, toplam çalıĢanları, 

yaptıkları proje türlerinin dağılımı çizelge ve pasta diyagramlar ile gösterilmektedir. 

AraĢtırma için tasarlanan anket formu ön bir teĢekkür mektubunun arkasından gelen 

iki bölümden oluĢmaktadır: 

 Bölüm 1: Katılımcı firma ve proje ile ilgili yirmi bir soru sorulmuĢtur.  

 Bölüm 2: Katılımcılara yedi alt baĢlıktan oluĢan proje katkı payları ile ilgili 

sorular yöneltilmiĢtir. Bu yedi alt baĢlık anket formundaki sırasıyla;  

 Proje Karakteristikleri 

 Ekonomik Karakteristikler 

 Teklif Karakteristikleri 

 SözleĢme Karakteristikleri 

 ĠĢveren Karakteristikleri 

 Firma Karakteristikleri 

 Fırsat Karakteristikleri’dir. 

Birinci alt baĢlık olan Proje Karakteristikleri  on bir soru, ikinci alt baĢlık olan 

Ekonomik Karakteristikler üç soru, üçüncü alt baĢlık olan Teklif Karakteristikleri altı 

soru, dördüncü alt baĢlık olan SözleĢme Karakteristikleri dokuz soru, beĢinci alt 

baĢlık olan ĠĢveren Karakteristikleri dört soru, altıncı baĢlığı oluĢturan Firma 

Karakteristikleri sekiz soru ve son alt baĢlık olan Fırsat Karakteristikleri on bir 

sorudan oluĢmaktadır. Ankette firmalardan karĢılaĢtıkları ve yukarıdaki gruplar 
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içinde olmayan katkı payında etkili olan faktörleri diğer katkı payları faktörleri 

baĢlığı altında belirtmeleri istenmiĢtir.   

6.2 Verilerin Toplanması  

Bu çalıĢma kapsamında yukarıda belirtilen karakteristikler içerisinde yer alan anket 

soruların analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu soruların bir kısmında,  firma ve proje ile 

ilgili sorular bir kısmı da katkı payının belirlenmesinde etkili olan faktörlerle 

ilgilidir.  

Tez çalıĢmasında, kamu sektöründe projeleri bitirmiĢ veya projeleri devam etmekte 

olan Ģirketlerden, biten ya da devam eden projelerle ilgili olarak proje, firma bilgileri, 

hazırladıkları tekliflerde belirledikleri katkı payı yüzdelerini ve bu katkı payı 

yüzdelerinin belirlenme aĢamasında dikkate aldıkları faktörlerin ağırlıklarını içeren 

bilgilerin toplanılmasına çalıĢılmıĢtır. 

Taranan literatür çerçevesinden hazırlanan anket sorularının dağıtılmasına 

baĢlanmadan önce Türk Müteahhitler Birliğine (TMB) üye beĢ firma ile anket 

soruları üzerinden görüĢülerek pilot çalıĢma yürütülmüĢtür. Pilot çalıĢma sonunda 

anket çalıĢmasında yer alan bazı sorular üzerinden revizyonlara gidilmiĢtir. Yapılan 

pilot çalıĢmasının asıl amacı literatürle birlikte sektörde faaliyet gösteren deneyimli 

kiĢilerin, firmaların görüĢlerine de yer verilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda 

özellikle pilot çalıĢmasında yer alan kiĢilerin teklif hazırlama konusundaki 

deneyimlerine büyük bir özen gösterilmiĢ ve bunun sağlanabilmesi amacıyla teklif 

hazırlama çalıĢmalarından 20 yıllı aĢkın tecrübeye sahip kiĢilerle görüĢmeler 

yürütülmüĢtür. Yapılan revizyonlardan sonra anket soruları tekrardan hazırlanarak 

tekrardan bir pilot çalıĢmaya tabi tutulmuĢlardır. Ġkinci defa yapılan pilot çalıĢmadaki 

amaç farklı firmalardan gelen görüĢlerin diğer firmalar tarafından 

değerlendirilmesini sağlamaktır. Taranan literatür ve pilot çalıĢmalardan sonra anket 

sorularının sektörde faaliyet gösteren diğer firmalara gönderilmesine baĢlanmıĢtır.         

Gerek mail yoluyla, gerekse yüz yüze yapılan görüĢmeler sonucunda iletiĢim kurulan 

43 Ģirketin 27’sinden bu konuda bilgi alınabilmiĢtir. ġirketlerden elde edilen %62’lik 

geri dönüĢ oranı, bu tip çalıĢmalar açısından oldukça yüksek bir oran olarak göze 

çarpmaktadır.     
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Anket sorularını bilgi, birikim ve tecrübeleri katmaya hazır olan 27 firmadan, 2003 

yılından sonra kamu ihale kanununda yaĢanan değiĢiklikleri dikkate alınması 

açısından, 2003 yılından bu yana teklif hazırladıkları 76 adet proje için ankette yer 

alan soruların cevaplandırılması istenmiĢtir.  

Ankete katılan firmaların büyük bir kısmı Türk Müteahhitler Birliğine üye orta ve 

büyük ölçekli firmalardan oluĢmaktadır. Katılımcıların büyük bir kısmının da teklif 

hazırlama konusunda 15 yıldan fazla tecrübeleri oldukları görülmektedir. Anket 

çalıĢması esnasında yüz yüze görüĢülen kiĢilere anket soruları verilmeden önce 

yaklaĢık olarak 5 dakika süren konu ile ilgili bir sunum gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

sunum ana hedefi yüklenici firmalardan tam olarak ne istediğimizi ve neleri dikkate 

alarak çalıĢmamıza katkı yapmalarını gerektiğinin belirtmektir. Bu sunumdan sonra 

yaklaĢık olarak yirmi dakika ile bir saat arasında değiĢen bir sürede ankete katılan 

kiĢilerin anketleri tamamladıkları gözlemlenmiĢtir.      

6.3 Verilerin Ön Değerlendirilmesi 

Toplanan verilerin analizlere dâhil edilebilmesi için ön bir çalıĢmaya tabi 

tutulmuĢtur. Bu sebeple öncelikle mail yoluyla gönderilen anketlerin 

değerlendirilmesi yapılmıĢ ve bazı firmaların özellikle model aĢamasında kontrollü 

öğrenmeyi sağlamada kullanacağımız çıkıĢ verilerini baĢka bir deyiĢle katkı paylarını 

belirtmedikleri görülmüĢtür. Tekrar mail yoluyla ulaĢılan bu firmaların, ankette boĢ 

bıraktıkları soruların cevaplarını firma açısında verilmesini uygun görmedikleri için 

boĢ bıraktıklarını belirtmiĢ ve bundan dolayı bu tür anketler tez çalıĢması 

kapsamında değerlendirilmemiĢtir. Bunun dıĢında firmaların ankete gösterdikleri 

önemi anlamak için ankette yer alan grupların içerisine benzer sorular koyularak 

anket içinde bir kontrol sistemi geliĢtirilmiĢtir. Kontrol sistemi sonucunda bazı 

katılımcıların kontrol sistemi içerisinde yer alan aynı sorulara farklı cevap verdikleri 

görüldüğünden bu anketlerin de tezin güvenirliği açısından çalıĢma kapsamının 

dıĢında bırakılmıĢtır.  

Yüz yüze görüĢme Ģansı bulunan firmalarda ise bazı katılımcıların anket sorularını 

çok kısa bir sürede tamamladıkları ve tez yazarı tarafından fazla irdelenmeden 

anketleri doldurulduğunu kanaat getirildiğinden bu anketlere tez çalıĢmasında yer 

verilmemiĢtir. Ayrıca yüz yüze görüĢmeler esnasında bazı firmaların katkı paylarını 
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vermeyecekleri belirtiklerinden dolayı bu kiĢilerle sadece faktörler üzerinden 

değerlendirme yapılmıĢ olup anket verisi olarak herhangi bir çalıĢma alınmamıĢtır.    

6.4 Anket Sonuçları  

6.4.1 Firma ve proje bilgileri 

Anket çalıĢmasına toplam 27 firma ile 76 adet proje için yapılmıĢtır. 76 adet proje 

için anketi cevaplandıran yetkililerin unvanları Ģöyledir: 

Çizelge 6.1 : Anket görüĢmesi yapılan yetkililerin ünvanları. 

Unvan 
 

Yüzde (%) 

Firma Sahibi 
 

2,38 

Genel Müdür 
 

7,14 

Proje Koordinatörü 
 

4,76 

Proje Müdürü 
 

9,52 

ġantiye ġefi 
 

4,76 

Teklif Departmanı 

Müdürü  
40,48 

Teklif Mühendisi 
 

11,90 

Teknik Ofis ġefi 
 

19,05 

TOPLAM 
 

100 

ġekil 6.1 : Anket görüĢmesi yapılan yetkililerin unvanları. 

Çizelge 6.1 ve ġekil 6.1’de katılımcıların %2,38’i firma sahibi, % 7,14’ü genel 

müdür, %4,76’sı proje koordinatörü, %9,52’si proje müdürü, %4,76’sı Ģantiye Ģefi, 

%40,48’i teklif departmanı müdürü, %11,90’nı teklif mühendisi ve % 19,05’i teknik 
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ofis Ģefinden oluĢmaktadır. Buna göre; katılımcıların ağırlıklı olarak teklif 

departmanı müdürlerinden oluĢtuğu görülmektedir.  

Bu bölümde anket kapsamında sorulan sorularda ilk olarak ankete katılan 

firmalardan kaç yıldır inĢaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirtmeleri 

istenmiĢtir. Buna göre ankete katılan firmaların inĢaat sektöründeki faaliyet süreleri 

Çizelge 6.2 ve ġekil 6.2’deki gibidir: 

Çizelge 6.2 :  Katılımcı firmaların inĢaat sektöründeki faaliyet süreleri. 

ĠnĢaat Sektöründe 

Faaliyet Süresi  

Firma Yüzdesi 

(%) 

10 -20 
 

17,65 

21-30 
 

11,76 

31-40 
 

41,18 

41-50 
 

17,65 

51-60 
 

11,76 

TOPLAM 
 

100,00 

      
 

ġekil 6.2 : Katılımcı firmaların inĢaat sektöründeki faaliyet süreleri. 

Çizelge 6.2 ve ġekil 6.2’de görüldüğü gibi, katılımcı firmaların %17,65’i 10-20 yıl, 

%11,76’sı 21-30 yıl, %41,18’i 31-40 yıl, %17,65’i 41-50 yıl, %11,76’sı 51-60 yıl 

arası inĢaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Görüldüğü gibi ankete katılan 

firmalar çoğu 31-40 yıl aralarında inĢaat sektöründe faaliyet göstermektedirler. 
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Anket kapsamında katılımcı firmalara sorulan bir diğer soruda firmaların yurtiçinde 

tamamladıkları projelerin toplam bedellerinin ankette verilen aralıklara göre 

belirtilmesi istenmiĢtir.  

Buna göre ankete katılan firmaların yurtiçinde tamamladıkları projelerin toplam 

tutarları Çizelge 6,3’deki gibidir.  

Çizelge 6.3 : Firmaların yurtiçinde tamamladıkları projelerin toplam tutarları. 

Yurtiçinde Tamamlanan 

Projelerin Toplam Tutarı  

Firma Yüzdesi 

(%) 

0-50 MĠLYON TL 
 

11,76 

51-100 MĠLYON TL 
 

5,88 

101-250 MĠLYON TL 
 

17,65 

251-500 MĠLYON TL 
 

11,76 

501-750 MĠLYON TL 
 

23,53 

750 MĠLYON TL 
 

29,41 

TOPLAM 
 

100 

   

 

ġekil 6.3 : Firmaların yurtiçinde tamamladıkları projelerin toplam tutarları. 

Çizelge 6.3 ve ġekil 6.3’de görüldüğü gibi, katılımcı firmaların %11,76’sı 0-50 

milyon TL, %5,88’i 51-100 milyon TL, %17,65’i 101-250 milyon TL, %11,76’sı 

251-500 milyon TL, %23,53’ü 501 – 750 milyon TL ve %29,41’ı 750 milyon TL 

üstü yurtiçinde tamamlanan proje değerlerine sahiptir. Sonuçlardan ankete katılan 
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firmaların ağırlıklı olarak 750 milyon TL üstü proje toplam tutarını sağladıkları 

görülmektedir. 

Ankete katılan firmalara sorulan bir diğer soruda da katılımcı firmaların ofis ve 

Ģantiyelerde toplam çalıĢanlarının belirtilmesi istenmiĢtir. Buna göre ankete katılan 

firmaların ofis ve Ģantiyelerde toplam çalıĢanlarının sayısı Çizelge 6.4 ve ġekil 

6.4’teki gibidir: 

Çizelge 6.4 : Firmaların Toplam ÇalıĢan Sayısı (ġantiye ve Ofis). 

Firma ÇalıĢanların  

Toplam Sayısı  

Firma Yüzde 

(%) 

0-100 

101-500 

501-1000 

1000 

TOPLAM  
 

 

11,76 

29,41 

23,53 

35,29 

100 
 

   
   

 

ġekil 6.4 : Firmaların Toplam ÇalıĢan Sayısı (ġantiye ve Ofis). 

Çizelge 6.4 ve ġekil 6.4’de görüldüğü gibi, katılımcıların %11,76’sı 0-100 kiĢi, 

%29,41’i 101-500 kiĢi, %23,53’ü 501-1000 kiĢi ve  %35,29’ü 1000’den fazla 

çalıĢana sahip olduğu görülmektedir. Görüldüğü gibi katılımcıların çoğu 1000’den 

daha fazla kiĢi çalıĢtırmaktadır. 
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Altıncı soruda ankete katılan firmalara ankete konu olan projenin türü sorulmuĢtur. 

Ankete konu olan projelerin türlere göre yüzdeleri Çizelge 6.5 ve ġekil 6.5’de 

verilmiĢtir: 

Çizelge 6.5 : Ankete konu olan projelerin türlere göre yüzdeleri. 

Proje Türleri 
 

Proje Yüzdesi 

(%) 

Konut Yapıları 
 

25,93 

Bina Yapıları 
 

48,15 

Ağır Mühendislik Yapıları 
 

14,81 

Endüstriyel Yapılar 
 

3,70 

Diğer  
 

7,41 

TOPLAM 
 

100 

 

 

ġekil 6.5 : Ankete konu olan projelerin türü (%). 

Ankete konu olan projelerin %25,93’ü konut (çok üniteli kasaba evleri, müstakil 

evler, toplu konutlar ve çevre düzenlemeleri), %48,15’i bina yapıları (hastaneler, 

okullar, camiler, kiliseler, kültürel tesisler ve hükümet binaları), % 14,81’i ağır 

mühendislik yapıları (sulama sistemleri, köprüler, demiryolları, havaalanları, su 

arıtma sistemleri), %3,70’i endüstriyel yapıları ve %7,41’i diğer türlerde projelerden 

oluĢmaktadır. Konut yapıları içinde yer alan toplu konut projelerinin içlerinde altyapı 

ve çevre düzenleme iĢleri de mevcuttur. Aynı zamanda toplu konut projeleri 

kapsamında hastane, okul, alıĢveriĢ merkezi ve spor kompleksleri de yer almaktadır.   
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Anketin yedinci sorusunda ankete katılan firmalara ankete konu olan projelerinin 

toplam teklif tutarı sorulmuĢtur. Çizelge 6.6 ve ġekil 6.6’da soruya cevap veren 

firmaların ilgili projelerinin TL cinsinden teklif tutarları belirli aralıklar ve bu 

aralıklardaki proje sayısı ve yüzdesine göre verilmiĢtir: 

Çizelge 6.6 : Ankete konu olan projelerin teklif tutarları (TL). 

Teklif Tutarı 
 

Proje Yüzdesi 

(%) 

0-25 milyon TL 

 

30,95 

26-50 milyon TL 

 

14,29 

51-100 milyon TL 

 

28,57 

101-250 milyon TL 

 

11,90 

>250 milyon TL 

 

14,29 

TOPLAM 
 100 

 

 

ġekil 6.6 : Ankete konu olan projelerin teklif tutarları (TL). 

Ankette yer alan bir diğer soruda ankete katılan firmalara ankete konu olan 

projelerdeki rolleri sorulmuĢtur. ġekil 6.7’de ankete katılan firmaların ankete konu 

olan projelerdeki rolleri yüzde olarak verilmiĢtir: 
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ġekil 6.7 : Ankete konu olan firmaların projedeki rolleri. 

ġekil 6.7’de görüldüğü gibi, ankete katılan firmaların %78,57’si ana yüklenici, 

%2,38’i alt yüklenici ve %19,05’i ortak giriĢim üyesi olarak projelerde görev 

almıĢlardır. 

Ankete katılan firmalara, on sekizinci soruda ankete konu olan projelerdeki teklif 

tutarı üzerinden ihale döneminde belirlenen katkı payı yüzdelerini belirtmeleri 

istenmiĢtir. Soruya cevap veren firmaların ilgili projelerdeki teklif tutarı üzerinden 

ihale döneminde belirlenen katkı payı yüzdeleri Çizelge 6.7 ve ġekil 6.8’de 

verilmiĢtir: 

Çizelge 6.7 ve ġekil 6.8’de görüldüğü gibi, katılımcı firmaların %26,25’i 5-10 

arasında, %48,75’i 11-15 arasında , %22,50’si 16-20 arasında, %2,50’i 21-25 

arasında katkı payları oranlarını teklif fiyatlarına yansıtmıĢlardır. Buna göre; 

katılımcı firmaların ağırlıklı olarak %11 ile %15 arasındaki katkı payı oranlarını 

teklif fiyatlarını yansıttıkları görülmektedir.    

Çizelge 6.7 : Teklif tutarı üzerinden belirlenen katkı payı yüzdeleri. 

Katkı Payı (%) 
 

Proje Yüzdesi 

(%) 

5-10  
26,25 

11-15  
48,75 

16-20  
22,50 

21-25  
2,50 

TOPLAM 
 

100 
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ġekil 6.8 : Teklif tutarı üzerinden belirlenen katkı payı yüzdeleri. 

Ankete katılan firmalara, sorulan bir diğer soruda ankete konu olan projeler için 

teklif hazırlama sürecinde katkı paylarının hesaplanmasında herhangi bir modelin ya 

da istatistiksel metodun kullanıp kullanılmadığı sorulmuĢtur. Katılımcıların 

verdikleri cevaplara göre firmaların %97,62’si katkı payının belirlenmesinde 

herhangi bir yöntem kullanılmadığı görülmüĢ sadece % 2,38’lik bir kısmın basit 

istatistiksel yöntemleri kullandıkları görülmüĢtür. Buradan ortaya çıkan sonuç ile 

yapılan tez çalıĢmasının önemi ortaya konulmaktadır. Tezin ilerleyen kısımlarında 

ortaya çıkarılan ANFIS modeli ile firmaların bu konularda yaĢadıkları sıkıntılara 

çözüm getirilmesi hedeflenmiĢtir.  

6.4.2  Anketteki katkı payını etkileyen faktörlerle ilgili soruların 

değerlendirilmesi 

Katkı paylarını etkileyen faktörler 7 gruba ayrılmıĢtır. Her baĢlık altında sorulan 

soruların 0-5 aralığında derecelendirilerek cevaplandırılması istenmiĢtir. Puanlama 

ölçeğinde “0”, faktörün katkı payını hiç etkilemediğini, “5” ise faktörün katkı payını 

çok yüksek derecede etkilediğini belirtmektedir. Aradaki seçenekler ise faktörün, 

0’dan 5’e kadar artan bir Ģekilde katkı payına etki ettiğini belirtmektedir. Verilen 

cevapların proje sayısına göre ortalamaları alınarak değerlendirme yapılmıĢtır. 
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6.4.2.1 Proje karakteristikleri 

Proje karakteristikleri baĢlığı altında hazırlanan sorular aĢağıdaki çizelgede 

görüldüğü gibidir. Ankete katılan firmaların bu sorulara verdikleri cevapların 

ortalamaları Çizelge 6.8’de verilmiĢtir: 

Çizelge 6.8 : Proje Karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi. 

Proje Karakteristikleri Ortalama 

1.Projenin maliyet olarak büyüklüğü katkı payını etkilemiĢtir. 3,76 

2.Projenin nakit akıĢlarının yüklenici firmayı tatmin etmemesi 

(iĢverenin ödemeyi hangi dönemlerde yaptığı, ödeme koĢulların 

projenin ilerleyiĢine uygun olması, avans kullanımı veya 

önyüklemenin mevcut olması, vb.) yüklenicini katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 

3,50 

3.Projenin yönetim açısından uygulama zorluğu katkı payını 

etkilemiĢtir (projedeki katılımcıların sayısı ve türü, projedeki 

personel yönetimi, projedeki katılımcılar arasındaki iliĢkilerin 

yürütülmesi). 

3,45 

4.Projenin yapılacağı yerin fiziksel özelliklerin uygun olmayıĢı  

(genel merkeze olan uzaklığı,  hava ve iklim koĢulların etkisi, 

projenin yapılacağı yerdeki altyapı durumu, Ģantiye alanına ulaĢım, 

vb.) katkı payını etkilemiĢtir. 

3,36 

5.Projenin tamamlanma süresi (projenin uzun bir süreye yayılması ) 

katkı payını etkilemiĢtir. 
3,29 

6.Projede tasarımlarında (mimari, statik, elektrik ve mekanik)  

hatalar ve eksiklikler katkı payını etkilemiĢtir  (metraj hataları) 
3,24 

7.ĠĢ güvenliği konusundaki uygulamaların zorluk derecesi  (doktor 

hastane gereksinimi olması, iĢin süresini etkileyecek önlemlerin 

alınması ve yasal zorunluluklar) katkı payının belirlenmesinde etkili 

olmuĢtur. 

3,21 

8.Projenin tipi (konut, alıĢveriĢ merkezi, endüstriyel tesis, altyapı) 

katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur (benzer proje tipleri ile 

ilgili tecrübe eksikliğinin bulunması). 

3,20 

9.Projenin teknik olarak uygulama zorluğu (firma çalıĢanlarının 

projede kullanılacak yeni inĢaat teknolojileri/makine ve ekipmanlar 

konusunda tecrübesiz olması) katkı payını etkilemiĢtir. 

3,10 

10.Proje kapsamında değiĢikliklerin olma durumu ve proje 

kapsamının yeterli düzeyde açık olması katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 

3,05 

11.Maliyet tahminlerinde yaĢanan belirsizlikler katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 
2,90 
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6.4.2.2 Ekonomik karakteristikler 

Ekonomik karakteristikler baĢlığı altında hazırlanan sorular aĢağıdaki çizelgede 

görüldüğü gibidir. Ankete katılan firmaların bu sorulara verdikleri cevapların 

ortalamaları Çizelge 6.9’da verilmiĢtir: 

Çizelge 6.9 : Ekonomik Karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi. 

Ekonomik Karakteristikler Ortalama 

1.Malzeme fiyatlarında yaĢanan dalgalanmalar katkı payını 

etkilemiĢtir. 
3,19 

2.Finansal maliyetlerin yüksek oluĢundan kaynaklanan 

problemler katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur (kredi 

kaynağı bulma, faiz, vade, vb.). 

2,62 

3.Yatırım riski katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur.  

 
2,60 
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6.4.2.3 Teklif karakteristikleri 

Teklif Karakteristikleri baĢlığı altında hazırlanan sorular ve ankete katılan firmaların 

bu sorulara verdikleri cevapların ortalamaları Çizelge 6.10’de verilmiĢtir: 

Çizelge 6.10 : Teklif Karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi. 

Teklif Karakteristikleri Ortalama 

1.Ġhale dokümanlarının yeterli düzeyde hazırlanmaması (eksik ya 

da belirsizliklerin varlığı) katkı payının etkilemiĢtir. 
3,38 

2.Firmanın ihale hazırlayan elemanlarının benzer projelerle iliĢkin 

tecrübe eksikliği katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 
3,31 

3.Ġhale yöntemi katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur       

(açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü). 
3,26 

4.Ġhaleye hazırlık süresinin yeterli olmayıĢı katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur (detaylı analiz yapmak için yeterli 

sürenin olmayıĢı). 

3,21 

5.Teminat mektubunun bedeli ve bankanın teminat mektubundan 

aldığı yüksek komisyon katkı payını etkilemiĢtir. 
3,20 

6.Ġhale doküman ücretlerinin yüksek oluĢu katkı paylarının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur ( ihaleye hazırlanma maliyeti). 
3,07 
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6.4.2.4 SözleĢme karakteristikleri 

SözleĢme karakteristikleri baĢlığı altında hazırlanan sorular ve ankete katılan 

firmaların bu sorulara verdikleri cevapların ortalamaları Çizelge 6.11’de verilmiĢtir: 
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Çizelge 6.11 : SözleĢme Karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi. 

SözleĢme Karakteristikleri Ortalama 

1.SözleĢme türü katkı payını etkilemiĢtir (anahtar teslim götürü 

bedel, birim fiyat, maliyet+kar). 
3,10 

2.SözleĢmede iĢverenin özel isteklerde bulunması halinde 

yapılacak olan iĢlemlerin sözleĢmede açık bir biçimde 

belirtilmemiĢ olması katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 

2,50 

3.Tasarım değiĢikliklerinden doğan artıĢlarla ilgili sözleĢme 

maddeleri yüklenici firmayı tatmin etmemesi katkı payını 

etkilemiĢtir. 

2,40 

4.Jeolojik faktörlerden dolayı (kazı derinliğinin artması, zeminde 

beklenmeyen durumların ortaya çıkması, yer altı suyunun 

giderilmesi çalıĢmaları) oluĢacak ek maliyetlerin kimin tarafından 

karĢılanacağı ile ilgili sözleĢme maddeleri yüklenici firmayı tatmin 

etme durumu katkı payını etkilemiĢtir. 

2,24 

5.Malzeme fiyatlarının değiĢiminden doğan artıĢlarla ilgili 

sözleĢme maddeleri yüklenici firmayı tatmin etmemesi katkı 

payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 

2,14 

6.ĠĢverenin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda 

(ödemelerinin yapılmaması gibi) yüklenicinin hakları tam 

anlamıyla korunmaması katkı payını etkilemiĢtir. 

2,10 

7.SözleĢmede tarafların yetki ve sorumluluklarının açık bir 

biçimde belli edilmemesi katkı payını etkileyen faktörlerdendir. 
2,02 

8.SözleĢmede süre uzatımı konusundaki maddelerin yüklenici 

firmayı tatmin etmemesi katkı payını etkilemiĢtir (gecikmelerde 

tolerans gösterimi). 

1,98 

9.SözleĢme gereği ödenen vergilerin bedeli katkı paylarının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur.  
1,48 
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6.4.2.5 ĠĢveren Karakteristikleri 

ĠĢveren karakteristikleri baĢlığı altında hazırlanan sorular ve ankete katılan firmaların 

bu sorulara verdikleri cevapların ortalamaları Çizelge 6.12’de verilmiĢtir: 

Çizelge 6.12 : ĠĢveren Karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi. 

ĠĢveren Karakteristikleri Ortalama 

1.ĠĢverenin finansal anlamda yaĢadığı sıkıntılar katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur  (kredisi, finansal gücü). 
2,02 

2.Yüklenici firma ile anlaĢmazlık çıktığı durumlarda iĢverenin 

yargıya gitme eğiliminin yüksek olması (mal sahibinin 

anlaĢmazlıkları durumunda iĢi yargıya taĢıma eğiliminin olması) 

katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 

2,00 

3.ĠĢverenin yüklenici firma ile deneyiminin mevcut olmaması 

katkı payını etkilemiĢtir.   
1,98 

4.ĠĢverene güven duyulmaması katkı payının etkilemiĢtir. 1,83 
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6.4.2.6 Firma Karakteristikleri 

Firma karakteristikleri baĢlığı altında hazırlanan sorular ve ankete katılan firmaların 

bu sorulara verdikleri cevapların ortalamaları Çizelge 6.13’de verilmiĢtir: 

Çizelge 6.13 : Firma Karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi. 

Firma Karakteristikleri Ortalama 

1.Firmanın mevcut Ģantiyeleri oluĢu katkı payının belirlenmesinde 

etkili olmuĢtur (değiĢik yerlerde devam eden projelerin olması, iĢ 

yükünün yeteri düzeyde olması).  

3,17 

2.Firmanın benzer projelerdeki tecrübe eksikliği olması katkı 

payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur (benzer projelerde 

çalıĢılmamıĢ olma durumu).  

2,81 

3.Firmanın mevcut Ģantiyelerinde çalıĢan sirkülâsyonunun hızlı 

olması nedeniyle yaĢadığı verim düĢüklükleri katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur. 

2,64 

4.Firmaların birlikte çalıĢacağı onaylanmıĢ alt yüklenicilerin 

sayısının az olması katkı payını etkilemiĢtir.  
2,07 

5.Firma, Ģantiyelerinde proje süresi boyunca, maliyet, kaynak ve 

planlama konusunda yaĢadığı sıkıntılar katkı payını etkilemiĢtir. 
1,81 

6.Firmanın nitelikli mühendislere ve yöneticilere sahip olmaması 

katkı payının belirlenmesinde etkili olmuĢtur (güçlü ve düzenli bir 

organizasyon yapısı).  

1,71 

7.Firmanın proje yönetiminde düzenli çalıĢma, karar alma ve 

koordinasyon gibi konularda yaĢadığı sıkıntılar katkı payını 

etkilemiĢtir. 

1,71 

8.Firmanın iĢin gerektiği ekipmanlara miktar ve nitelik 

bakımından sahip olmaması katkı payının belirlenmesinde etkili 

olmuĢtur. 

1,55 
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6.4.2.7 Fırsat Karakteristikleri 

Fırsat karakteristikleri baĢlığı altında hazırlanan sorular ve ankete katılan firmaların 

bu sorulara verdikleri cevapların ortalamaları Çizelge 6.14’de verilmiĢtir: 
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Çizelge 6.14 : Fırsat Karakteristiğin 0-5 aralığında derecelendirilmesi. 

Fırsat Karakteristikleri Ortalama 

1.Firmanın iĢ ihtiyacının olması katkı payının belirlenmesinde 

etkili olmuĢtur (boĢta ekibin olması, elindeki nitelikli elemanları 

tutma isteği, genel giderleri karĢılayabilmek için). 

3,48 

2.Rakiplerin sayısının fazla olması katkı payını etkilemiĢtir.  3,36 

3.Rakiplerin niteliği (rekabet güçlerinin yüksek olması) katkı 

payını etkilemiĢtir. 
3,12 

4.Firmanın finansal durumunda yaĢadığı sıkıntılar katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur (fon eksikliği olması, 

kaynaklarının durumu) 

2,71 

5.Firmanın geçmiĢte yapılan benzer projelerdeki katkı payı 

oranları mevcut oluĢu katkı payını etkilemiĢtir. 
2,69 

6.Projenin firmanın büyümesine olan etkisi katkı payını 

etkilemiĢtir.  
2,64 

7.Ġhalesine katılan proje ile yeni bir iĢverenin kazanılması ve bu 

iĢveren ile gelecekteki projelerde çalıĢma Ģansı katkı payının 

belirlenmesinde etkili olmuĢtur.  

2,62 

8.Piyasadaki rekabetin yüksek olması (piyasada yeteri sayıda 

inĢaat projesinin olmayıĢı) katkı payının belirlenmesinde etkili 

olmuĢtur. 

2,40 

9.Yapılan proje ile yeni proje türlerine baĢlama Ģansı katkı payını 

etkilemiĢtir (konut, altyapı, vb proje türlerine baĢlama Ģansı 

vardır). 

2,33 

10.Projenin sektör içindeki değerinin yüksek olması katkı payını 

etkilemiĢtir (projenin prestiji, halk içindeki bilinirliği ve projenin 

tanınırlığı). 

2,26 

11.Firmanın tanınma ihtiyacı hissetmesi katkı payını etkilemiĢtir   

(proje sayesinde daha fazla tanınır hale gelmek ve kendisine 

referans yaratma Ģansı ). 

2,14 
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6.4.3 Anket sonuçlarının değerlendirmesi 

Yapılan anket çalıĢması sonucunda, proje karakteristikleri grubu içerisinde katkı 

payını etkileyecek faktörlerin baĢında ortalama 3,76 derecesiyle projenin maliyet 

olarak büyüklüğü ile ortalama 3,5 derecesiyle projenin nakit akıĢlarının yüklenici 

firmayı tatmin etmemesi olduğu ortaya çıkmıĢtır. Proje karakteristikleri grubunda 

katkı payını en az etkileyen faktörün ise ortalama 2,90 derecesi ile maliyet 

tahminlerinde yaĢanan belirsizliklerin olduğu görülmektedir. Projenin maliyet olarak 

büyüklüğü ve nakit akıĢlarının durumu, yüklenici firmanın ayakta kalması ve 

projenin devamlılığı için çok önemli bir yer arz etmektedir. Ling ve Lung (2005), 

tarafından yapılan çalıĢmada görüleceği üzere, proje nakit akıĢlarından dolayı ortaya 

çıkacak faktörlere önem vererek derecelendiren ihalelerde baĢarılı olan firmaların, 
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nakit akıĢlara önem vermeyerek ihalede baĢarılı olan firmalardan daha fazla kar elde 

ettikleri görülmektedir. Bunu sebebi olaraktan nakit akıĢ faktörüne verdikleri önem 

gösterilmektedir.  

Ekonomik karakteristikler içerisinde ankete katılan firmalar tarafından katkı payını 

etkileyecek faktörlerin baĢında 3,19 derecesi ile malzeme fiyatlarında yaĢanan 

dalgalanmaların geldiği görülmektedir. Bu grubu oluĢturan karakteristiklerin 

içerisinde katkı payının belirlenmesinde en az etkili olan faktörün 2,60 derecesi ile 

yatırım riskinin mevcut olması olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ekonomik karakteristiklerin 

içerisinde yer alan enflasyon riski özellikle inĢaatın en önemli giderlerinden olan 

malzeme fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle yapılan anket çalıĢmasında 

da görüleceği üzere ekonomik karakteristiklerin içerisinde yer alan malzeme 

fiyatlarında yaĢanan dalgalanmalar bu gruptaki en belirleyici faktörlerin baĢında 

gelmektedir.  Proje kapsamında kullanılacak olan malzemelerin fiyatları yapı 

malzemeleri piyasasındaki arz ve taleple birlikte enflasyon oranıyla bağlı olarak 

değiĢkenlik gösterdiğinden dolayı proje kapsamında kullanılan bu malzemelerin 

fiyatlarının artıĢ riski her zaman mevcut kalmaktadır. Bu sebeplerden dolayı 

yüklenici firmaların, malzeme fiyat artıĢlarından dolayı oluĢabilecek olumsuz 

durumlar için, teklif hazırlama aĢamasında belirlenen katkı paylarını malzeme 

dalgalanmalarındaki oluĢacak riskleri de hesaba katarak belirledikleri 

söylenebilmektedir. 

Teklif karakteristikleri grubu içerisinde ankete katılan firmalar tarafından katkı 

payını etkiyecek faktörlerin baĢında ortalama 3,38 derecesi ile ihale dokümanların 

yeterli düzeyde hazırlanamaması olduğu görülmektedir. Teklif karakteristikleri 

içersinde katkı payının belirlenmesinde en az etkili olan faktörün ortalama 3,07 

derecesi ile ihale dokuman ücretlerinin yüksek oluĢu olduğu görülmektedir. Alan 

çalıĢmasında görüldüğü üzere ihale dokümanların yetersiz düzeyde hazırlanması 

birçok firma açısında belirsizliklere yol açmaktadır. Ankete katılan firmaların 

Türkiye Müteahhitler Birliğine üye olan orta-büyük ölçekli firmalar olduğundan 

dolayı ihale doküman ücretlerinin bu grup içerisinde en düĢük etkiye sahip 

olmaktadır.      

SözleĢme karakteristikleri içerisinde ankete katılan firmalar tarafından katkı payını 

en çok etkileyen faktörlerin baĢında ortalama 3,10 derecesiyle sözleĢme türü 

gelmektedir. Bu grup içerisinde katkı payının belirlenmesinde en az etkili olan 
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faktörün ortalama 1,48 derecesi ile sözleĢme gereği ödenen vergilerin bedeli 

gelmektedir. SözleĢmeler, söz konusu olan proje kapsamındaki iĢlerin hangi koĢullar 

altında ve yapılacak olan iĢin karĢılığında anlaĢılan sözleĢme bedelini, ödeme 

koĢullarını, teslimat sürelerini, ödeme planını ve uygulanacak olan kalite kontrol 

koĢullarını belirlediğinden dolayı sözleĢme karakteristikleri içerisinde yer alan 

sözleĢme türünün katkı payını en fazla etkileyen faktörlerin baĢında gelmesi 

beklenmektedir. Ayrıca ankete konu olan projelerin büyük bir kısmının anahtar 

teslim götürü bedel usulü olduğundan firmaların sözleĢme türünü verdikleri yüksek 

puan ile bu faktörü dikkate alarak katkı paylarını belirlediklerini göstermektedir.  

ĠĢveren karakteristikleri içerisinde ankete katılan firmalar tarafından katkı payını en 

çok etkileyen faktörlerin baĢında ortalama 2,02 derecesi ile iĢverenin finansal 

anlamda yaĢadığı sıkıntıların geldiği görülmektedir. Bu grup içerisinde katkı payının 

belirlenmesinde en az etkili olan faktörün ise ortalama 1,83 derecesi ile iĢverene 

güven duyulmaması olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu grupta yer alan faktörlere verilen 

puanların bu kadar düĢük çıkması iĢverene güven duyulduğunu ve iĢverenlerin 

finansal gücünün firmaları tatmin ettiği ortaya çıktığı söylenebilir. Özellikle bu grup 

içerisinde en az etkiye sahip olan iĢverene güven duyulmaması faktörünün bu denli 

düĢük puan çıkması kamu kuruluĢlarının, kamu sektöründe faaliyet gösteren firmalar 

üzerinde sağladığı güveni ortaya koymaktadır. 

Firma karakteristikleri içerisinde ankete katılan firmalar tarafından katkı payını en 

çok etkileyen faktörlerin baĢında ortalama 3,17 derecesiyle firmanın mevcut 

Ģantiyelerin oluĢu gelmektedir. Bu grup içerisinde katkı payının belirlenmesinde en 

az etkili olan faktörlerin ortalama 1,55 derecesi ile firmanın iĢin gerektiği 

ekipmanlara miktar ve nitelik bakımından sahip olmaması, ortalama 1,77 derecesi ile 

proje yönetiminde düzenli çalıĢma, karar alma ve koordinasyon gibi konularda 

yaĢanan sıkıntılar gibi faktörler gelmektedir. Firmaların iĢin ekipmanına miktar ve 

nitelik bakımından sahip olmaması veya proje yönetimi konularında yaĢadıkları 

sıkıntıları kabul edip firmanın prestijini zedelememek için bu tür faktörlere düĢük 

puan vermeleri söz konusu olabilir. Firmaların mevcut Ģantiyelerinin oluĢu 

dolayısıyla iĢ yüklerinin belli bir seviyede olması, firmanın katkı payının 

belirlenmesinde etkili bir faktör olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

Fırsat karakteristikleri içerisinde ankete katılan firmalar tarafından katkı payını en 

çok etkileyen faktörlerin baĢında ortalama 3,48 derecesiyle firmanın iĢ ihtiyacının 
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olması ve ortalama 3,36 dereceyle rakiplerin sayısının fazla olması olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu grup içerisinde katkı payının belirlenmesinde en az etkili olan faktörün 

ise ortalama 2,14 derecesi ile firmanın tanınma ihtiyacı hissetmesi gelmektedir. Bu 

grupta yer alan faktörler genel olarak yüklenici firma üzerinde baskı kuran faktörleri 

barındırdığının görülmesiyle beraber, firmaların iĢ ihtiyacını, ihale ortamında 

gerçekleĢecek olan rekabet durumuna gibi faktörlere verdikleri yüksek puanlar ile bu 

faktörlerin katkı payının belirlenmesinde önemli bir yer teĢkil ettiğini söylenebilir. 

Firmalar tarafından doldurulan anketlerin bazılarında, firmanın iĢ ihtiyaçının 

olmasından dolayı ilgili projenin katkı paylarını düĢük seviyelerde tuttukları 

görülmektedir.   

Yapılan anket çalıĢmasında çıkartılacak bir diğer önemli nokta ise ankete konu olan 

projelerin katkı paylarının hesaplanmasında firmaların %97,62’sinin katkı payının 

belirlenmesinde herhangi bir yöntem kullanılmadığı ve sadece % 2,38’lik bir kısmın 

basit istatistiksel yöntemler kullanıldığı ortaya çıkmıĢtır.  BaĢka bir deyiĢle firmaların 

çok büyük bir kısmı katkı payını sezgilerine ve deneyimlerinden yola çıkarak 

belirlemekte ve herhangi bir matematiksel yöntem kullanmamaktadır. Anket 

çalıĢmasının ortaya koyduğu bu problemin giderilmesi amacıyla tezin ilerleyen 

kısımlarında yer alan model çalıĢmasıyla bu konudaki eksiklerin tamamlanmasına 

çalıĢılmıĢtır. 
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7.  ANKET VERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ VE MODEL ÇALIġMASI 

Katkı payının belirlenmesinde kullanılacak olan modellin oluĢturulmasına 

baĢlanmadan önce model kapsamında kullanılacak olan anket verilerinin 

güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla güvenilirlik analizi yöntemi kullanılmıĢtır. 

Güvenilirlik testi tamamlandıktan sonra model kapsamında kullanılacak olan 

değiĢkenler arasında istatistiksel anlamda mantıklı iliĢkilerin varlığını kontrol 

edilebilmesi için çalıĢmada kullanılacak olan veriler üzerinden çoklu regresyon 

analizi yapılmıĢtır.  Adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi kullanılarak 

oluĢturulan modelle geçmeden önce veriler üzerinden yapılan ön analizlerden 

bahsedilecektir.  

7.1 Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Anket verileri için yapılan ön analizlerde SPSS (Statistical Package for 

the Social Science) programından faydalanılmıĢtır.  SPSS programı ilk sürümü 1968 

yılında piyasaya verilmiĢ istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.  Tez 

kapsamında yer alan güvenilirlik analizleri de SPSS programından faydalanılarak 

yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada güvenirlik analizi yöntemi olarak daha önceki 

bölümlerde detaylı bir Ģekilde bahsedilen Cronbach Alfa Katsayısı (α) kullanılmıĢtır. 

Tez kapsamında yer alan grupları için yapılan güvenilirlik analizleri sonuçları (Alfa 

katsayısı) Çizelge 7.1’de görüldüğü gibidir: 

Çizelge 7.1 : Güvenilirlik analizi sonuçları. 

 

Karakteristikler 

 

Cronbach's Alpha 

(α) 

Soru Sayısı 

 

Proje Karakteristikleri 0,932 11 

Ekonomik Karakteristikler 0,918 3 

Teklif Karakteristikleri 0,958 6 

SözleĢme Karakteristikleri 0,916 9 

ĠĢveren Karakteristikleri 0,813 4 

Firma Karakteristikleri 0,922 8 

Fırsat Karakteristikleri 0,960 11 
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Literatürde yapılan çalıĢmada alfa katsayısının 0,80 ≤ α < l,00 aralığında bulunması 

durumunda ölçeğin güvenirlik durumunun yüksek seviyelerde olduğu kabul 

edilmektedir. Tez kapsamında yer alan grupların alfa katsayılarının belirtilen aralığa 

denk geldiğinden anket çalıĢması kapsamında hazırlanan soruların güvenilirlik 

seviyelerinin yüksek olduğu baĢka bir deyiĢle soruların ifade ediliĢ Ģekillerin doğru 

olduğu ve soruların herkes tarafından aynı anlam yüklenerek cevaplandırıldığı 

söylenebilmektedir. 

7.2 Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Çoklu regresyon analizi ile literatür ve pilot çalıĢmaları sırasında yedi gruba 

ayırdığımız bağımsız değiĢkenlerin (proje, ekonomik, teklif, sözleĢme, firma ve 

fırsat), bağımlı değiĢken durumunda olan katkı payı üzerindeki toplu etkisi 

araĢtırılmıĢtır. Çoklu regresyon analizi sonucu için model çalıĢmasının sonunda 

ortaya çıkan R
2
 belirlilik katsayısına bakılmaktadır.   

SPSS V.15.0 üzerinde yapılan anket verilerinin analizinde belirlilik katsayısı 

dediğimiz denklemin tahmin gücünü gösteren değerin Çizelge 7.2’de belirtildiği gibi  

0,982 olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu değer, bağımsız değiĢken durumundaki 

faktörlerin bağımlı değiĢken durumundaki faktörü %98,2 oranında açıkladığı, diğer 

bir ifade ile bağımlı değiĢkenin %98,2 oranında bu faktörlere bağlı olarak 

Ģekillendiği anlaĢılmaktadır. 

Çizelge 7.2 : Çoklu regresyon analizi sonuçları. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,991(a) ,982 ,980 ,043261 
 

Katsayı tablosu (coefficients) tablosu, regresyon denklemi için kullanılan regresyon 

katsayılarını vermektedir. Çizelge 7.3’te yer alan verilerden katkı payının alabileceği 

değer 7.1’de görüldüğü gibi formüle edilebilir. 
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Çizelge 7.3 : Çoklu regresyon analizi katsayı tablosu. 

Coefficients 

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized  

Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 8,978 0,282  

Proje 0,540 0,046 0,226 

Ekonomik 0,031 0,054 0,014 

Teklif 0,641 0,058 0,249 

SözleĢme 0,540 0,047 0,238 

ĠĢveren 0,147 0,049 0,058 

Firma 0,726 0,049 0,288 

Fırsat - ,877 0,049 -0,378 

Y = Katkı Payı 

X1=Proje Karakteristikleri Ortalaması 

X2=Ekonomik Karakteristikler Ortalaması 

X3=Teklif Karakteristikleri Ortalaması 

X4=SözleĢme Karakteristikleri Ortalaması 

X5=ĠĢveren Karakteristikleri Ortalaması 

X6=Firma Karakteristikleri Ortalaması 

X7=Fırsat Karakteristikleri Ortalaması 

Y = 8,978 + 0,540. X1 + 0,031. X2 + 0,641. X3 + 0,540. X4 + 0,147. X5 + 0,726. X6 – 

0,877. X7                                                                                                                  (7.1) 

Denklemde yer alan katsayılardan katkı payı üzerinde en fazla etkiye sahip faktörün 

fırsat karakteristiklerin olduğu bunu sırasıyla firma, teklif, sözleĢme, proje, iĢveren 

ve ekonomik karakteristiklerin izlediği anlaĢılmaktadır. Fırsat karakteristikleri 

grubunun, 7.1 üzerinde en fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir. Fırsat 

karakteristikleri grubu içerisinde katkı payını etkileyecek faktörlerin baĢında ise 

ortalama 3,48 derecesiyle firmanın iĢ ihtiyacının olması ve ortalama 3,36 dereceyle 

rakiplerin sayısının fazla olması olduğu ortaya çıkmıĢtır. Fırsat karakteristiklerin 

genel olarak rekabet faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Fırsat 

karakteristiklerinde sonra firma karakteristiklerin katkı payının belirlenmesi 

üzerinden en fazla etkiye sahip olduğu görülmektedir. Firma karakteristikleri 
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içerisinde katkı payını en çok etkileyen faktörlerin baĢında ortalama 3,17 derecesiyle 

firmanın mevcut Ģantiyelerin oluĢu gelmektedir. Firma karakteristiklerinden sonra 

teklif karakteristiklerinin katkı payının belirlenmesinde önemli bir yer teĢkil ettiği 

görülmektedir. Teklif karakteristikleri grubu içerisinde ankete katılan firmalar 

tarafından katkı payını etkiyecek faktörlerin baĢında ortalama 3,38 derecesi ile ihale 

dokümanların yeterli düzeyde hazırlanamaması ve ortalama 3,31 ile ihale 

dokümanlarını hazırlayan çalıĢanların benzer projelerdeki tecrübe eksikliklerinin 

etkili olduğu görülmektedir. Teklif karakteristiklerinden sonra yine denklem 

üzerinden görüleceği gibi sözleĢme karakteristiklerin katkı payının belirlenmesinde 

etkili olduğu ortaya çıkmıĢtır. SözleĢme karakteristikleri içerisinde ankete katılan 

firmalar tarafından katkı payını en çok etkileyen faktörlerin baĢında ortalama 3,10 

derecesiyle sözleĢme türünün geldiği görülmektedir. SözleĢme karakteristiklerinden 

sonra proje karakteristiklerin en etkili grup olduğu denklem üzerinden görülmektedir. 

Yapılan anket çalıĢması sonucunda, proje karakteristikleri grubu içerisinde katkı 

payının belirlenmesinde etkili olan faktörlerin baĢında ortalama 3,76 derecesiyle 

projenin maliyet olarak büyüklüğü ile ortalama 3,5 derecesiyle projenin nakit 

akıĢlarının yüklenici firmayı tatmin etmemesi olduğu ortaya çıkmıĢtır. Proje 

karakteristiklerinden sonra sırasıyla iĢveren ve ekonomik karakteristiklerin katkı 

payının belirlenmesinde etkili olan son iki grubu oluĢturdukları görülmektedir. 

ĠĢveren karakteristikleri içerisinde ankete katılan firmalar tarafından katkı payını en 

çok etkileyen faktörlerin baĢında ortalama 2,02 derecesi ile iĢverenin finansal 

anlamda yaĢadığı sıkıntılar ve ortalama 2,00 derecesiyle iĢverenin yargıya gitme 

eğiliminin fazla olmasının geldiği görülmektedir. ĠĢveren karakteristikleriden sonra 

katkı payının belirlenmesinde yapılan çoklu regresyon analizleri sonucunda en az 

etkiye sahip faktörlerin ekonomik karakteristikler grubu altında yer aldığı 

görülmektedir. Ekonomik karakteristikler içerisinde ankete katılan firmalar 

tarafından katkı payını etkileyecek faktörlerin baĢında malzeme fiyatlarında yaĢanan 

dalgalanmaların geldiği görülmektedir. 

7.3 Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi ile Modelleme 

Bu bölümde adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi ile oluĢturulan 

modelin aĢamaları anlatılacaktır. GerçekleĢtirilen benzetim çalıĢmasında, MATLAB 
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paket programına iliĢkin bulanık mantık araç kutusunda yer alan ANFIS editöründen 

faydalanılmıĢtır. 

7.3.1 GiriĢ verileri 

ANFIS modelinin genel yapısından, daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılan 

yedi adet giriĢ değiĢkeni ve tek bir çıkıĢ değeri yer almaktadır. Buradaki giriĢ 

değiĢkenleri, Proje karakteristikleri, SözleĢme karakteristikleri, Firma 

karakteristikleri, Teklif karakteristikleri, Ekonomik karakteristikler, ĠĢveren 

karakteristikleri ve Fırsat karakteristiklerinden oluĢmaktadır. ANFIS modeli üyelik 

fonksiyonu olarak genelleĢtirilmiĢ bell üyelik fonksiyonunu kullandığından, her bir 

giriĢ değiĢkeni genelleĢtirilmiĢ bell üyelik fonksiyonuna uygun oluĢturulmuĢtur. 

ANFIS modeli ile anket çalıĢmaları sonuncunda elde edilen veri sonuçlarına 

ulaĢmanın mümkün olup olmayacağını görebilmek amacıyla anket çalıĢması 

esnasında firmalardan sağladığımız 76 adet anket çalıĢması kullanılmıĢtır. Bu anket 

çalıĢmalarının yanı sıra modele kontrollü öğrenmenin sağlanabilmesi ve sınır 

değerlerin model tarafından sağlıkla bir Ģekilde hesap edilebilmesi amacıyla gerekli 

olan 4 adet uç değerin ifadesi veri olarak girilmesi sağlanmıĢtır. Sınır durumları ifade 

eden bu değerler, çoklu regresyon analizi sonucunda bulunan 7.1 ile oluĢturulmuĢtur.  

Firmalardan sağlanan 76 adet anket çalıĢmasının yanında sınır değerlerin ifade 

edebilmesi amacıyla oluĢturulan 4 adet anketin modelle dahil edilmesiyle birlikte 

toplamda 80 adet anket çalıĢması veri olarak kullanılmıĢtır. 

7.3.2  ÇalıĢma yöntemi 

Öğrenme, adapte olabilme ve genelleme yapabilme gibi özellikleri bulunan yapay 

sinir ağlarının güçlü hesaplama yeteneği ile bulanık mantık gibi belirsizlik taĢıyan 

karmaĢık sistemlerin uzman deneyimine dayalı bir kural yapısı ile tanımlanmasını 

mümkün kılan bir yapının bir araya getirilerek hızlı ve etkili modelleme yöntemleri 

geliĢtirilebilmektedir (Özgan ve diğ., 2009). Adaptif ağ yapılı bulanık sonuç çıkarım 

yönteminin (ANFIS) bu yöntemlerden biri olduğundan bu çalıĢmada kullanımı 

uygun görülmüĢtür.  

Tez çalıĢması kapsamında ġekil 7.1’de genel yapısı görülen sugeno tipi bulanık 

mantık çıkarım modeli kullanılmıĢtır. 

ANFIS ile oluĢturulan model aĢağıdaki sıralanan adımlar izlenerek kurulmuĢtur:                                      
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ġekil 7.1 : Sugeno tipi bulanık mantık çıkarım modeli. 

1-Literatür çalıĢması ile birlikte uzmanların görüĢleri çerçevesinde katkı payını 

etkileyen faktörlerin belirlenmesinden sonra bu faktörlerin oluĢturduğu veri seti, 

eğitim ve test verisi olarak iki kısma ayrılmıĢtır. 

2- MATLAB Bulanık Mantık Modülü’nde yer alan üyelik fonksiyon tipleri arasından 

en uygun olanı literatürde yapılan araĢtırmalar sonunda belirlenmiĢtir.  

3- ANFIS editörü altında bulanık mantık çıkarım sistemi çalıĢtırılarak giriĢ 

değiĢkenlerine ve çıkıĢ değiĢkenine ait kuralların tamamı, ANFIS tarafından 

oluĢturulmuĢtur. Kural sayısı bulanık alt kümelere bağlı olarak 2
7
 yani 128 adet 

olarak hesaplanmıĢtır. 

4- Üyelik fonksiyonları belirlenip kurallar oluĢturulduktan sonra 7 giriĢ değiĢkenine 

ve tek çıktı değerine ait veri setinin eğitimi gerçekleĢmiĢtir. 

5- Eğitilen modelin etkinliği eldeki test verileri kullanılarak sınanmıĢtır.  

Yukarıdaki bölümlerde bahsedildiği gibi firmalardan sağlanan 76 adet anket ve sınır 

değerlerin dahil edilmesi amacıyla çoklu regresyon denklemiyle oluĢturulan 4 adet 

anket çalıĢmasıyla birlikte toplamda 80 anket çalıĢması tez kapsamında veri seti 

olarak kullanılmıĢtır. Anket çalıĢması sonucunda elde edilmiĢ olan 80 adet veri seti 

 

  

 

 

SUGENO 
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ANFIS modelini oluĢturmak ve oluĢturulan modelin doğruluğunun test edilebilmesi 

için eğitim ve test verileri olarak iki gruba ayrılmıĢtır. Anket çalıĢmalarının 64 tanesi 

modelin eğitiminde 16 tanesi ise test aĢamasında kullanılmıĢtır. Anfis modeli ele 

aldığımız problem için oluĢturulan yapıya göre olası tüm kuralları atayabilmektedir. 

Tez çalıĢması kapsamında oluĢturulan model ile anket çalıĢmaları sonucu elde edilen 

katkı payı değerlerini tahmin edebilen bir model geliĢtirilmiĢtir.  

7.3.3 Üyelik fonksiyonun belirlenmesi 

BulanıklaĢtırma aĢamasında kullanılacak üyelik fonksiyonlarının Ģekli, yatay 

eksendeki konumu ve sayısına (alt küme sayısı) bağlı olarak belirlenir. Bulanık 

modellemede üyelik fonksiyonlarına ait bu özelliklerin belirlenmesi, modelin baĢarısı 

açısından birinci derecede önemlidir. Bu özelliklerin en iyi Ģekilde belirlenebilmesi 

için bulanıklaĢtırma iĢleminden önce literatür taranmasında benzer konuda yapılan 

çalıĢmalar incelenmiĢ ve araĢtırmalar sonucunda genelleĢtirilmiĢ bell fonksiyonunun 

bu tarz çalıĢmalarda yaygın bir biçimde kullanıldığı görülmüĢtür. Bu sebepten dolayı 

tez çalıĢmasında genelleĢtirilmiĢ bell fonksiyonlarının kullanımı uygun görülmüĢtür. 

Ayrıca genelleĢtirilmiĢ bell fonksiyonu kullanılmasına karar verilmeden önce üyelik 

fonksiyonlarının farklı tipleri denenmiĢ ve Çizelge 7.4’de görüldüğü gibi en iyi 

performans baĢka bir deyiĢle en düĢük hata oranı gbellmf (genelleĢtirilmiĢ bell 

fonksiyonu) ile elde edilmiĢtir.  BulanıklaĢtırma sonucunda her bir giriĢ 2 ayrı dilsel 

ifadeye ayrılmıĢtır. Bu alt bölgeler oluĢturulurken diğer üyelik fonksiyonları ile 

kıyaslama yapılarak en düĢük RMSE değerine sahip olan genelleĢtirilmiĢ bell 

fonksiyonu, üyelik fonksiyonu kullanılmıĢtır (Çizelge 7.4). 

Çizelge 7.4 : Üyelik fonksiyon tiplerinin kıyaslanması. 

Üyelik Fonksiyon Tipi Üyelik Fonksiyon Sayısı RMSE 

Trimf(Üçgen) 2 0,040193 

Trapmf(Trapez) 2 0,217860 

Gaussmf 2 0,021886 

Gbell 2 0,016451 

Pimf 2 0,22316 

Dsimf 2 0,12250 

Psimf 2 0,12182 
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Herbir giriĢ değeri 2 adet alt kümeye ayrıldığı için toplamda 128 (2
7
) adet kural 

ANFIS tarafından oluĢturulmuĢtur. Anket çalıĢmasında 1-5 aralığında 

derecelendirilen girdi verileri, bulanıklaĢtırma aĢamasında DüĢük ve Yüksek Ģeklinde 

olmak üzere 2 adet alt bulanık küme ile ifade edilmiĢlerdir. Anket verilerinin 

eğitilmesine baĢlanmadan önce 7 adet karakteristiğe ait üyelik fonksiyonların 

grafiksel gösterimi ġekil 7.2’de gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 7.2 : BaĢlangıç Üyelik Fonksiyonları. 
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7.3.4  Bulanık çıkarım sistemi 

Üyelik fonksiyonu tipi ve adedinin seçilmesini takriben yapılması gereken elde 

bulunan veri setinin melez öğrenme algoritması kullanılarak eğitilmesidir. Belirlenen 

çevrim sayısına bağlı olarak model eğitilmekte ve daha sonra eldeki test verisine 

göre oluĢturulan model sınanmaktadır. ġekil 7.3’te tez çalıĢmasında oluĢturduğumuz, 

yedi girdi ve bu girdilere bağlı ikiĢer adet üyelik fonksiyonu içeren ANFIS modeli 

yer almaktadır. Sonuç olarak katkı payının belirlenmesinde ANFIS yaklaĢımın 

uygulanması ile ilgili olarak aĢağıdaki algoritma ortaya çıkmaktadır: 

 

ġekil 7.3 : Katkı payı hesabı için oluĢturulan ANFIS modelinin yapısı. 

7.3.5 Performans Analizi 

Tez kapsamında bahsedildiği gibi ANFIS’in temelini yapay sinir ağları ve bulanık 

mantık sistemleri oluĢturmaktadır. YSA kullanılarak oluĢturulan bir modelin 

güvenilir tahminlerde bulunabilmesi için değiĢik açılardan denenmesi gereklidir. 

YSA eğitilmesi esnasında o kadar küçük hata değerine ulaĢılabilir ki bu gerçekte 

tesadüfen karĢılaĢılmıĢ bir durum olabilir. Bunun için eldeki verilerin eğitim ve test 
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Ģeklinde ayrılmasında fayda görülmektedir (ġen, 2004b). Tez çalıĢmasında, bu 

ayrımın oranları %80’i eğitim ve %20’si test olacak Ģekilde yapılmıĢtır. Eğitim ve 

test kısmında yer alacak verilerin (anket çalıĢmaların) seçimi için ANFIS modelinde 

denemeler yapılmıĢtır. Ayrıca yapılan bu denemelerde eğitim verisi içinde yer alacak 

olan çalıĢmaların bütün veri grubunu temsil edeceği Ģekilde seçilmiĢtir. Yapılan 

denemeler sonucunda en düĢük hata oranlarını veren veri grupları, modelin eğitim ve 

test aĢamasında kullanılmıĢtır. Yapılan denemelerde farklı veri grupları denenerek 

eğitim ve test grupları oluĢturulmuĢ baĢka bir değiĢle defalarca yapılan 

kombinasyonlar neticesinde gerçek değerleri en iyi Ģeklinde ortaya koyan veri 

grupları eğitim ve test gruplarına yerleĢtirilmiĢtir.     

Modelde kullanılacak olan üyelik fonksiyonlarının Ģekli ve sayıları belirlendikten 

sonra modelin optimizasyon metodu belirlenir. Daha önceki bölümlerde ayrıntılı bir 

Ģekilde bahsedilen melez (hybrid) öğrenme algoritması modelin optimizasyon 

yöntemi olarak kullanılmıĢtır. Jang tarafından 1993 yılında yayınlanan “ANFIS: 

Adaptive-Network-Based Fuzzy Infrence System”  makalesinde, hybrid öğrenme 

algoritmasının bu tür modellerde kullanımı daha uygun olduğunu ifade ettiği ve 

kullanılmasını önerdiği için bu çalıĢmada melez öğrenme algoritması kullanılmıĢtır. 

Optimizasyon yöntemi seçildikten sonra modelin eğitilmesi ve test edilmesine 

geçilmiĢtir.  

 

ġekil 7.4 : ANFIS Eğitim verilerinin RMSE değeri. 
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Bu aĢamada tez yazarı tarafından hata sınırını belirlenir. Hata sınırı, eğitim 

aĢamasında ANFIS editörün eğitim kısmında bulunan müsaade edilebilir hata değeri 

kutucuğuna bu sınırı direkt yazabilir. Burada belirtilen hata değeri aslında RMSE 

değeridir. Hata sınırının teorik olarak sıfır olması istenir fakat pratikte bu değeri 

yakalamak mümkün değildir. Literatürde yapılan araĢtırmalarda bu değerin 0.01 - 

0.05 arasında olması araĢtırmacılar için yeterli olacağı belirtilmektedir (ġentürk, 

2006).   

Tez kapsamında yapılan modelin eğitiminde 60 iterasyon (Epoch sayısı) sonucunda 

oluĢan RMSE hata oranı 0,016451 olarak bulunmuĢtur. ġekil 7.4’te eğitim verileri ile 

ANFIS çıkısının karsılaĢtırılması gösterilmektedir. Eğitim aĢamasından sonra eğitim 

seti ile modelin tahmin ettiği eğitim değerleri arasındaki örtüĢme grafiği ġekil 7.5’de 

görülmektedir. ġekil 7.5’den görüldüğü gibi eğitim verileri ile ANFIS çıkıĢlarının 

büyük bir bölümü tam örtüĢmekte ve bulunan RMSE (Ortalama Hata Kareleri 

Toplamı Kökü) değerinin de istenilen seviyelerde olduğu görülmektedir. Burada 

gözlenen değerler ve tahmin değerlerinin çakıĢması modelin doğru tahminde 

bulunduğunun bir göstergesidir. 

 

ġekil 7.5 : Eğitim verileri ile ANFIS eğitim çıkıĢının karĢılaĢtırılması. 

Model çalıĢmasında veriler sisteme eğitim ve test olarak girilmiĢtir. Eğitim olarak 

girilen veriler için model tarafından tahmin edilen sonuç değeri ile gözlem değeri 
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arasındaki fark eğitim hatası (Training error) olarak adlandırılır. Test olarak girilen 

veriler için ise test hatası (Testing error) adlandırılmaktadır (Görgülü, 2007).  Burada 

tanımlanan hata değerleri (test ve eğitim hatası) model tarafından hesaplandığı gibi 

5.12 yardımıyla da hesaplamak mümkündür. Tez çalıĢması kapsamında model 

tarafından verilen RMSE değerleri, 5.12 yardımıyla elle çözülerek modelin verdiği 

sonuç ile kontrol edilmiĢtir. Çizelge 7.5’de verilen değerler kullanılarak ve 5.12 

yardımıyla hem test verileri hem de eğitim verileri için RMSE değerleri hesaplanmıĢ 

ve modelin hesapladığı RMSE değerleri ile aynı olduğu görülmüĢtür. 

Bulanık çıkarım sistemlerinin eğitim aĢamasında önemli bir noktada test edilecek 

sistemde girdi ve çıktı değiĢkenleri arasında kaç kez gidip gelme (eğitme, iterasyon) 

iĢleminin yapılacağını gösteren “epochs” sayısının belirlenmesidir. Değerin büyük 

olması hatayı azaltmadığı gibi fazladan zaman harcanmasına neden olmaktadır. 

Literatürde yapılan araĢtırmalarda bu değerin 100’ü geçmemesi istenmektedir 

(Görgülü, 2007). Tez çalıĢmasında bu değer yapılan çeĢitli denemeler sonucunda 60 

olarak alınmıĢ ve model eğitildikten sonra RMSE değerinin kabul edilebilir sınırlarda 

kaldığı görüldüğü için 60 sayısı kabul edilerek test aĢamasında geçilmiĢtir. Test 

aĢamasında kullanılan anket veri seti ile ANFIS test çıkısını karsılaĢtırılması ġekil 

7.6’da verilmiĢtir. ġekil 7.6’daki grafik incelendiğinde, test verileri ile ANFIS test 

çıkıĢlarının birçok değer için benzer karakteristik özellik gösterdiği ve modelin test 

aĢamasından da yeterli hassasiyeti yakaladığı görülmektedir.   

 

ġekil 7.6 : Test verileri ile ANFIS test çıkıĢının karĢılaĢtırılması. 



 
111 

Hybrid metodu ile 60 çevrimlik eğitim sonucunda üyelik fonksiyonlarının yeni aralık 

değerleri ġekil 7.7’deki gibi oluĢmuĢtur. ġekil 7.7’de verilen yeni aralık değerleri 

ġekil 7.2 ile karĢılaĢtırıldığında ANFIS eğitimi sonucunda genelleĢtirilmiĢ bell 

fonksiyonunun bazı aralık değerlerinin değiĢtiği gözlemlenmektedir. 

 

 

ġekil 7.7 : Eğitimden Sonraki Üyelik Fonksiyonları. 
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ġekil 7.8’de Matlab programının bulanık çıkarım motorunun rastgele seçilen 

ortalama karakteristikler için katkı payı yüzdesini hesaplamasının grafiksel olarak 

gösterimi yer almaktadır. Buna göre, bütün karakteristiklerin 2,5 girdi değerlerini 

alması durumunda katkı payı yüzdesi %11,5 olarak tahmin edilmiĢtir.  

 
 

ġekil 7.8 : MATLAB bulanık çıkarım motoru sonuçları. 

7.3.6  Model sonuçları 

Çizelge 7.5’te, ANFIS ile oluĢturulan modelin verdiği sonuçlar ile anket verilerin 

karĢılaĢtırılması bulunmaktadır.  
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Çizelge 7.5 : Anket sonuçlarıyla model sonuçların karĢılaĢtırılması. 

Anket No Veri 
ANFIS 

Sonuçları 

Veri -

Model 

ANFIS Bağıl 

Hata (%) 

1 18.00 18.0005 -0.0005 0.00 

2 11.00 10.9839 0.0161 0.15 

3 10.00 10.0235 -0.0235 0.24 

4 15.00 14.9994 0.0006 0.00 

5 10.00 10.0405 -0.0405 0.40 

6 15.00 15.0070 -0.007 0.05 

7 21.00 20.9997 0.0003 0.00 

8 11.00 10.9995 0.0005 0.00 

9 11.00 10.9998 0.0002 0.00 

10 10.00 9.9452 0.0548 0.55 

11 9.00 9.0349 -0.0349 0.39 

12 9.00 8.9989 0.0011 0.01 

13 10.00 9.9613 0.0387 0.39 

14 10.00 10.0112 -0.0112 0.11 

15 6.00 6.0337 -0.0337 0.56 

16 8.00 7.9777 0.0223 0.28 

17 7.00 7.0496 -0.0496 0.71 

18 7.00 6.9537 0.0463 0.66 

19 14.00 14.0005 -0.0005 0.00 

20 13.00 13.0009 -0.0009 0.01 

21 10.00 10.0001 0.00 0.00 

22 14.00 13.9998 0.0002 0.00 

23 11.00 11.0002 -0.0002 0.00 

24 9.00 8.9980 0.002 0.02 

25 14.00 14.0003 -0.0003 0.00 

26 13.00 12.9992 0.0008 0.01 

27 13.00 13.0004 -0.0004 0.00 

28 13.00 12.9999 0.00 0.00 

29 16.00 16.0000 0 0.00 

30 15.00 15.0010 -0.001 0.01 

31 11.00 10.9997 0.0003 0.00 

32 16.00 15.9998 0.0002 0.00 

33 11.00 11.0004 -0.0004 0.00 

34 9.00 9.0000 0 0.00 

35 15.00 14.9998 0.0002 0.00 

36 11.00 10.9966 0.0034 0.03 

37 11.00 11.0000 0 0.00 

38 10.00 10.0006 -0.0006 0.01 

39 13.00 13.0000 0 0.00 

40 11.00 10.9998 0.0002 0.00 

41 10.00 10.0002 -0.0002 0.00 

42 11.00 11.0015 -0.0015 0.01 
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Çizelge 7.5 : Anket sonuçlarıyla model sonuçların karĢılaĢtırılması 

(devam). 

Anket No Veri 
ANFIS 

Sonuçları 

Veri -

Model 

ANFIS Bağıl 

Hata (%) 

43 12.00 11.9994 0.0006 0.01 

44 18.00 17.9973 0.0027 0.02 

45 11.00 10.9999 0.00 0.00 

46 13.00 13.0007 -0.0007 0.01 

47 12.00 11.9997 0.0003 0.00 

48 8.00 7.9984 0.0016 0.02 

49 10.00 10.0009 -0.0009 0.01 

50 14.00 14.0000 0 0.00 

51 10.00 10.0003 -0.0003 0.00 

52 14.00 14.0001 0.00 0.00 

53 22.00 21.9996 0.0004 0.00 

54 9.00 8.9999 0.00 0.00 

55 5.00 4.9905 0.0095 0.19 

56 18.00 17.9999 0.00 0.00 

57 16.00 15.9933 0.0067 0.04 

58 15.00 15.0034 -0.0034 0.02 

59 15.00 14.9980 0.002 0.01 

60 17.00 16.9928 0.0072 0.04 

61 17.00 17.0101 -0.0101 0.06 

62 17.00 16.9919 0.0081 0.05 

63 16.00 16.0348 -0.0348 0.22 

64 16.00 15.9731 0.0269 0.17 

65 16.00 15.8556 0.1444 0.90 

66 16.00 15.9483 0.0517 0.32 

67 15.00 15.1359 -0.1359 0.91 

68 15.00 13.6864 1.3136 8.76 

69 20.00 20.7254 -0.7254 3.63 

70 20.00 19.7362 0.2638 1.32 

71 19.00 18.0140 0.986 5.19 

72 18.00 18.0122 -0.0122 0.07 

73 18.00 17.9314 0.0686 0.38 

74 14.00 15.9734 -1.9734 14.10 

75 14.00 17.0300 -3.03 21.64 

76 13.00 14.6727 -1.6727 12.87 

77 13.00 13.0883 -0.0883 0.68 

78 11.00 13.3356 -2.3356 21.23 

79 11.00 12.8514 -1.8514 16.83 

80 12.00 11.7224 0.2776 2.31 

  
Ortalama Bağıl 

Hata % 
1,46 
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Çizelge 7.5’de görüldüğü üzere, 80 adet proje için model sonuçlarının, anket 

verilerine yakın sonuçlar verdikleri görülmektedir. 80 adet proje için ortalama mutlak 

hata ise % 1,46 olarak hesaplanmıĢtır. 

ġekil 7.10’da ve 7.11’de, tahmin ve veri değerlerin kıyaslanmasının iki ayrı grafikte 

gösterimi yer almaktadır. ġekil 7.9’da ise ankete konu olan projelerin katkı 

paylarının dağılımı gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 7.9 : Ankete konu olan projelerin katkı payı oranları. 

ġekil 7.10 ve 7.11’de, tahmin ve veri değerlerinin kıyaslanması iki ayrı grafikte 

ogösterilmiĢtir.  

 

ġekil 7.10 : Model tahminleri ve verilerin karĢılaĢtırılması. 
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ġekil 7.11 : Model tahminleri ve veriler. 

ġekil 7.10 ve 7.11’den anlaĢılacağı üzere model tarafından, anket verilerinin büyük 

bir kısmı doğru tahmin edilmektedir.  

 

ġekil 7.12 : Model – Veri sonuçları iliĢkisi (Test verileri için). 

Test aĢamasında kullanılan veri setinin hem model hemde anket çalıĢmasından elde 

edilen sonuçları ġekil 7.12’de görülmektedir. ġekil 7.12, ġekil 7.11 ve ġekil 7.10 

incelendiğinde, model ile anket sonuçları arasında kabul edilebilir düzeyde bir yakınlık 

bulunduğu görülmektedir. ġekil 7.12’de test aĢamasında kullanılan anket verilerinin 

sonuçları ile model tarafından yapılan tahminler arasında yüksek oranda bir iliĢki olduğu 

görülmektedir (R2=0.8294).  SubaĢı ve diğ. (2010) tarafından yapılan çalıĢmada model 

sonuçları ile veri sonuçları arasındaki iliĢkinin R2=0.84 olarak çıktığı ve bulunan bu 

değerle sonuçlar arasında yüksek bir iliĢki olduğu belirtilmiĢtir.   
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Ayrıca Çizelge 7.6’da anket verileri ile model sonuçları arasındaki iliĢkiler 

verilmektedir. Genel olarak ANFIS modelin baĢarısı bu çizelge üzerinden de 

görülebilmektedir. 

Çizelge 7.6 : Anket sonuçları ile model sonuçları arasındaki iliĢki. 

 R2 RMSE R 

Eğitim verileri 0,98 0.016451 0,99 

Test verileri 0,8294 1.3272 0,91 

Genel olarak modellerin performansının değerlendirilmesinde bağıl hatanın yanında, 

gerçek veriler ile model çalıĢmasının sonunda elde edilen veriler arasındaki iliĢkinin 

göstergesi olan R2 değeri kullanılmaktadır (Görgülü,2007).  Bu değerin 1’e yakın olması 

modelin baĢarısını göstermektedir (SubaĢı ve diğ., 2010). Tez çalıĢmasında test verileri 

için yapılan analizde bu değerin R2=0.8294 gibi bir değerde çıktığı ve benzer çalıĢma 

sonuçlarına göre yüksek bir değere olduğu kabul edilmektedir (SubaĢı ve diğ., 2010). 

Ancak bazı durumlarda bu değerin yüksek çıkmasına rağmen bağıl hata değerlerinden 

bazıları %5 ve %10 bağıl hata sınırlarının dıĢına çıkabilmektedir. Bu durumda tüm 

bağıl hataların aritmetik ortalamasına bakılmaktadır. Ortalama bağıl hata değeri % 5 

ve % 10’ un altında kalması durumunda model baĢarılı olarak kabul edildiği 

görülmektedir (ġen, 2004b). 

Tez çalıĢmasında, test aĢamasında yer alan bazı projelerde elde edilen model 

tahminleri ile gerçek veriler arasında sapmaların bulunmadığı, bazı projelerde ise 

%21’lik bağıl hataların olduğu görülmektedir.  Bu durumda yukarıda anlatılanlar 

çerçevesinde tüm bağıl hataların aritmetik ortalamasına bakılmıĢtır. Çıkan değerin % 

1,46 olduğu baĢka bir deyiĢle % 5’in altında kaldığı dolayısıyla modelin baĢarılı 

olduğu görülmüĢtür. Ayrıca ortaya çıkan bu sapmalar, teklifi hazırlayan firmanın 

katkı payını belirlerleyen faktörlere karĢı bakıĢ açısı ve davranıĢların bir sonucu 

olarak da görülebilir. 
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8.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Ġhale süreçleri karmaĢıklığın ve belirsizliğin hakim olduğu süreçler olarak 

değerlendirilmektedir. Bu sürecin bu denli karmaĢık ve belirsiz geçmesindeki en 

büyük pay, teklif hazırlama sürecindeki kar payları ve risk oranlarının 

belirlenmesinde ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu kalemlerin kesin 

olarak belirlenememesi ve genellikle sezgisel karar verilmesinden dolayı teklif fiyatı 

tutarı ya çok düĢük seviyelerde kalarak alınan iĢlerde zarar edilmekte ya da yüksek 

fiyatlarda kalınarak iĢ alınamamaktadır. Kamu sektöründe faaliyet gösteren orta ve 

büyük ölçekli yüklenici firmalar arasında yapılan anket çalıĢmalarının sonuncunda 

görüldüğü üzere, kamu projelerine teklif hazırlama aĢamasında katkı paylarının 

belirlenme yöntemlerinin deneyim ve sezgilere dayanılarak verildiği, hatta bazı 

firmaların birbirinden farkı karakteristikteki projeler için sabit bir yüzde kullandığı 

görülmüĢtür. Anket çalıĢması sonucunda da görüldüğü üzere sektörde faaliyet 

gösteren firmaların %97,8’i katkı payının belirlenmesinde matematiksel modellerin 

yerine sezgilerini ve deneyimlerini kullanmaktalar. 

ÇalıĢmada, kamu sektöründe faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli inĢaat 

firmalarından toplanan veriler, firma yetkililerinin tecrübelerinden ve literatür 

araĢtırmasında elde edilen bulgulara göre gruplandırılmıĢ ve çalıĢma kapsamında 

açıklanan yöntemlerle analiz edilmiĢtir. Herhangi bir hesap yöntemi kullanılmadan, 

birikim ve tecrübeler doğrultusunda katkı payının belirlenmesinde ortaya çıkan 

maliyet problemimden yola çıkarak bir anket çalıĢması hazırlanmıĢtır. Türk 

yüklenicilerin kamu sektöründe teklif verdiği yetmiĢ altı farklı proje için veriler 

toplanmıĢ adaptif ağ tabanlı bulanık mantık çıkarım sistemi ile bir model 

oluĢturulmuĢtur.  

Bu çalıĢma kapsamında oluĢturulan modelin elde edilmesindeki temel amaç, 

özellikle teklif aĢamasında kamu sektöründe ihaleye girecek olan orta ve büyük 

ölçekli firmaların, literatür çalıĢması ve uzman kiĢilerin görüĢlerinden faydalanarak 

hazırlanan model ile katkı payını yüzdesel olarak belirlemelerini sağlamaktır. Bu 

sayede orta ve büyük ölçekli firmalar katkı payını belirlerken sözleĢme, proje, 
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ekonomik, firma gibi birçok faktörü bir arada değerlendirme Ģansı bulabileceklerdir. 

Ayrıca yapılan çalıĢmalar sonucunda firmalar katkı payının belirlenmesinde etkili 

olan karakteristiklerin ağırlıklarını elde edilen analizler sonucunda 

görebilmektedirler.   

Yapılan analizler ve ön çalıĢmalar sonucunda oluĢturulan modelin baĢarılı sonuçlar 

verdiği görülmektedir.  Model sonuçları ile anket sonuçları arasında yüksek oranda 

bir iliĢkinin olduğu görülmüĢtür. Özellikle katkı paylarının belirlemede firmalar 

tarafından herhangi bir yöntemin kullanılmadığı düĢünüldüğünde, anket çalıĢması ile 

elde edilen verilerin, ANFIS ile büyük oranda doğru tahmin edilmesi oldukça 

önemlidir. Sonuç olarak ANFIS kullanılarak oluĢturulan modelin katkı payının 

belirlenmesinde kullanılabileceği ve bu konuda yapılacak çalıĢmaların büyük fayda 

sağlayacağı düĢünülmektedir. Zaten çalıĢmanın asıl amacı, katkı payına etki eden 

faktörler ile katkı payı miktarı arasında deneyime dayalı olarak kurulan iliĢkilerin 

modellenmesi olduğu için anket çalıĢmaların sonuçları baĢka bir deyiĢle gerçek 

veriler ile kurulan modeller ile elde edilen sonuçların yüksek oranda örtüĢmesi 

oldukça önemlidir.  

Bu çalıĢma gerek, kullanım amacı, gerekse elde edilen sonuçların yorumlanması ile 

kamu ihalelere teklif hazırlayan orta ve büyük ölçekli firmalar açısından oldukça 

kullanıĢlı ve birçok faktörün bir arada değerlendirildiği bir model ortaya 

koymaktadır. GeliĢtirilen matematiksel iliĢkiler sayesinde, proje, sözleĢme, firma, 

iĢveren, fırsat, teklif ve ekonomik karakteristiklere göre birçok faktörün 

değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Bir baĢka deyiĢle, ihale konusu olan proje için 

etkili olan faktörler derlenip toplanarak, yapılan analiz sonucunda elde edilen model 

ile katkı payı sağlıklı bir Ģekilde belirlenebilecektir. 

ANFIS ile oluĢturulan modelin, çalıĢmada bahsedilen faydaların ve verilere yakın 

model sonuçlarının yanında; son olarak modelin geliĢtirilmesi için yapılması 

gerekenlerden bahsetmekte yarar görülmüĢtür.  Öncelikle, ANFIS yöntemiyle 

kurulan tahmin modelinin veri sayısı artırılarak modelin çeĢitliliği ve doğruluğu 

artırılabilir ve diğer yapay zekâ yöntemlerinden yararlanılarak tahminler yapılıp 

karĢılaĢtırmalar yapılabilir. Modelin eğitim aĢaması ve test aĢamalarında yer alan 

verilerin sayısı ve çeĢitliliği modelin birbirinden farklı projelerde rahatlıkla uygulama 

imkânı vererek geniĢ bir kullanım alanı sağlayabilecektir.  



 

 
121 

KAYNAKLAR 

Ahmad, I., 1990. Decision support system for modeling bid/no bid decision 

problem. ASCE Journal of Construction Engineering and 

Management, 116 (4), 595-608. 

Ahmad, I. and Minkarah, I., 1988. Questionnaire survey on bidding in 

construction. Journal of Management in Engineering ASCE, 4 (3), 

229-43. 

Akintoye, A., 2000. Analysis of factors influencing Project cost estimating practice. 

Construction Management and Economics, 18, 77–89. 

Akyılmaz, O., 2005. Esnek hesaplama yöntemlerinin jeodezide uygulamaları, 

Doktora Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Ġstanbul. 

Andrew, B., Ronald, M. and Sherif, O., 1995. International Bid Preparation, 

International Labour Office Geneva, Switzerland. 

Arslan, G., Tuncan, M., Birgönül, M.T. and Dikmen, Ġ., 2005. E-bidding proposal 

preparation system for construction projects. Building and 

Environment, 4 (1), 1406–1413. 

Bağ,  N., 2008.  Teklif Stratejilerinin Belirlenmesinde Uzman Sistem YaklaĢımı,  

Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Ġstanbul.   

Banki, M. T., Esmaeeli, B. and Ravanshadnia, M., 2008. The assessment of 

bidding strategy of Iranian construction firm, International Journal of 

Management Science and Engineering Management, 4 (2), 153-160. 

Bubshait, A.A., Atiyah, S. and Al-Shahri M., 2001. The management of 

construction overhead costs.  Sasi International Journal of Project 

manager.  

Bozkurt, Ġ. ve Kuruoğlu, M., 2007. ĠnĢaat sektöründe fizibilite aĢamasında maliyet 

tahmini yapmakta karĢılaĢılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine bir 

değerlendirme, 4. İnşaat Yönetimi Kongresi, Ġstanbul, Türkiye, 30-31 

Ekim. 



 

 
122 

Brook, M., 2008. Estimating and tendering for construction work, Fourth edition,  

Butterworth – Heinemann, Oxford. 

Chao, L.C., 2007. Fuzzy Logic Model for Determining Minimum Bid Markup. 

Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 22, 449-460 

Christodoulou, S., 2004. Optimum Bid Markup Calculation Using Neurofuzzy 

Systems and Multidimensional Risk Analysis Algorithm. Journal Of 

Computing in Civil Engıneerıng Asce. 

Chua, D.K.H., Li,D.Z. and Chan, W. T., 2001. Case-Based Reasonıng Approach in 

Bid Decision Making. Journal Of Construction Engineering and 

Management. 

Crowley, L.G., 2000. Friedman And Gates - Another Look. Journal Of Construction 

Engineering and Management.  

Çağman, N., 2006. Bulanık mantık, Bilim ve Teknik, 463, 50-51. 

Çelik, L.Y., 2005. Türkiye’de ĠnĢaat Sektöründe Maliyet Tahmin Yöntemleri, 

Yüksek Lisans Tezi, ĠTÜ Fen bilimleri enstitüsü, Ġstanbul. 

Demirci, G., 2009. ĠnĢaat Projeleri Ġhalelerinde Yüklenici/Ġstekli Yeterlilik 

Değerlendirme Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, 

EskiĢehir. 

Demirel, Y., 2007. Çok Katlı Betonarme Konutlarda Kaynak Ġhtiyacının Yapay Sinir 

Ağları Ġle Tahmini. S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., 22 (4). 

DikbaĢ, H.A., 1988. Yüklenici ĠĢletmelerde Teklif Verme Süreci ve Teklif Kararını 

Etkileyen Faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul. 

Dikmen, Ġ., Birgönül, M.T. and Gür, A.K., 2007. A case-based decision support 

tool for bid mark-up estimation of international construction projects. 

Automation in Construction, 17, 30–44. 

Dozzi, S. P., AbouRizk, S. M. and Schroeder, S. L. 1996 Utility-theory model for 

bid mark-up decisions. Journal of Construction Engineering and 

Management ASCE, 122 (2),119–24. 

Dulaimi, M.F. and Shan, H.G., 2002. The factors influencing bid mark-up 

decisions of large- and medium-size contractors in Singapore. 

Construction Management and Economics, 20 (7), 601-610. 



 

 
123 

Düzcan, M., 2010. Uluslararası Ġhalelerde Risk Priminin Saptanmasında Bulanık 

Mantık YaklaĢımı. Yüksek Lisans Tezi, Ġ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Ġstanbul.  

Drew, D. S. and Skitmore, R. M., 1997. The effect of contract type and size on 

competitiveness in bidding. Construction Management and 

Economics, 15, 469–89. 

Ercan, Ġ. ve Kan, Ġ., 2004. Ölçeklerde Güvenirlik ve Geçerlik. Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (3), 211-216.  

Galipoğulları, N., 2007. Uygulamalı Toplam İnşaat Yönetimi, Birsen Yayınevi, 

Ġstanbul. 

Gencer, H.,  2003. 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa Alternatif Olarak En 

Ekonomik Teklifin Analitik HiyerarĢi Süreci (AHP) Ġle Seçimi, İnşaat 

Mühendisleri Odası İstanbul Bülten, 64, 9-14, Ġstanbul. 

Görgülü, Ö., 2007. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Teorisi ve Tarımda Kullanım 

Olanakları Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Mustafa Kemal 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay. 

Gülbağ, A., 2006. Yapay Sinir Ağı ve Bulanık Mantık Tabanlı Algoritmalar Ġle 

Uçucu Organik BileĢiklerin Miktarsal Tayini. Doktora Tezi, Sakarya 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. 

Güler, N., 1994. Simülasyon Yöntemi Ġle Uygun Bedel Teklifine Göre GeliĢtirilmiĢ 

Bir Ġhale Strateji Yöntemi, IMO Teknik Dergi, 801-824 Yazı 60, 

Ġstanbul. 

Güner, A.F. ve Giritli, H., 2004. ĠnĢaat sektöründe toplam kalite yönetimi ve 

Türkiye’deki uygulamaları. İtüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım 

3 (1), 19-30.  

Gürcanlı, E., 2006. İnşaat Şantiyelerinde Bulanık Kümeler Yardımıyla İş Güvenliği 

Risk Analizi Yöntemi, Doktora Tezi, İ.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, 

İstanbul. 

Irkıçatal, M., 2004. Kamu ĠnĢaat Ġhalelerinde Teklifin OluĢumunu Etkileyen 

Faktörlerin Ġncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 

Ankara. 

Ġnci, H. ve Ergönül, S., 2005. Türkiye’de ĠnĢaat Sektöründe Uygulanmakta Olan 

Ġhale Yasasının Değerlendirilmesi, 3. İnşaat Yönetimi Kongresi, 

Ġstanbul, Türkiye, 29-30 Eylül 2005. 



 

 
124 

Jang J.-S.R., 1993. ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System, 

IEEE Transactions on Systems, 23 (3), 665-685. 

Korkmaz, A., 2004. Teklif verme sürecinde olan yükleniciler için inĢaat  

sözleĢmelerinde risk değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Ġ.T.Ü. Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul.  

Kuruoğlu, M., 2003. İnşaatçılar İçin Yeni İhale Düzeninde Pratik Teklif Fiyatı  

Belirleme Yöntemi, Ġstanbul Ticaret Odası, Ġstanbul. 

Lee, S. and Chang, L., 2004. Bid-markup determination for micro tunneling 

projects, Tunnelling and Underground Space Technology, 19, 151-

163. 

Li, H. and Love, P., 1999. Combining rule-based expert systems and artificial neural 

networks for mark-up estimation. Construction Management and 

Economics, 17, 169–76. 

Lifson, M. W. and Shaifer, E. F., 1982. Decision and Risk Analysis for 

Construction Management, Wiley, New York. 

Ling, Y.Y. and Liu, M., 2004. Factors considered by successful and profitable 

contractors in mark-upsize decision in Singapore. Building and 

Environment, 40, 1557–1565 

Liu, M. and  Ling, Y.Y., 2005. Modeling a contractor's markup estimation, ASCE 

Journal of Construction Engineering and Management, 131 (4),  391-

399. 

Marzouk, M. M., 2002. Integrated Monte Carlo/Ann Model For Markup Estimating, 

Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering, 

Canada. 

Mohemad,R., Hamdan, A.R., Othman, Z.A. and Mohamad N.M., 2010. Decision 

Support Systems (DSS) in Construction Tendering Processes, IJCSI 

International Journal of Computer Science Issues, 7 (2), No 1. 

Moselhi, O., Hegazy, T. and Fazio, P., 1991. Neural Networks as tools in 

construction. Journal of Construction Engineering and Management 

ASCE, 117 (4), 606–25. 

Moselhi, O., Hegazy, T. and Fazio, P., 1993. DBID: analogy-based DSS for 

bidding in construction, ASCE Journal of Construction Engineering 

and Management, 119 (3), 466-479 



 

 
125 

Öcal, M.E. ve Turhan, N., 2007. Kamu Ġhale Sistemindeki DeğiĢikliğin ĠnĢaat 

Yatırımlarının Süre Ve Maliyetine Yansımaları, 4. İnşaat Yönetim 

Kongresi, Ġtü Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Ġstanbul. 

Özçekiç, A.F., 2007. Türk Yüklenicilerinin Uluslararası Teklif AĢamasında 

Kullanabileceği Bir Süre Maliyet Modeli, Yüksek Lisans Tezi, Ġ.T.Ü. 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul.  

Özgan, E., Kap, T., Beycioğlu, A. ve Emiroğlu, M., 2009 Asfalt Betonunda 

Marshall Stabilitesinin Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Mantık YaklaĢımı 

Ġle Tahmini, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu 

(İATS’09), 13-15 Karabük, Türkiye. 

ÖztaĢ, A. ve Özbay, E., 2005. Türk ĠnĢaat Sektörünün Toplam Kalite Yönetimi 

Açısından Değerlendirilmesi, 3. Yapı işletmesi kongresi, 26/30Eylül 

Ġzmir / Türkiye. 

Polat, G., 1999. Yüklenici inĢaat iĢletmelerinin teklif hazırlama ve maliyet yönetimi 

sistemlerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, ĠTÜ Fen bilimleri 

enstitüsü, Ġstanbul 

Pratt, D., 2010. Fundamentals of Construction Estimating,  Third edition Delmar, 

Cengage Learning. 

Razek, A. and McCaffer, R., 1987. A change in the UK construction industry 

structure: Implications for Estimating, Construction Management and 

Economics, 5, 227-242 

Sorguç D., 1993. Yapı İşletmesi Ders Notu II. ĠTÜ Matbaası,Ġstanbul. 

Shash, A. A., 1993. Factors considered in tendering decisions by top UK contractors. 

Construction Management and Economics, 11, 111–8. 

Shash A. A., 1998. Bidding practices of sub-contractors in Colorado. Journal of 

Construction Engineering and Management 124 (3):219–25. 

Shen H. Li, L.Y. and Love, P.E.D., 1999. Ann-Based Mark-Up Estimation System 

With Self-Explanatory Capacities, Journal Of Construction 

Engineering and Management 185. 

ġen, Z., 2004.  Mühendislikte Bulanık (Fuzzy) Mantık ile Modelleme Prensipleri. Su 

Vakfı, Ġstanbul. 

ġen, Z., 2004.  Yapay Sinir Ağları İlkeleri. Su Vakfı, Ġstanbul. 

ġentürk, S., 2006. Deney Planlamasında Bulanık Mantık YaklaĢımı, Doktora Tezi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Ġstatistik Anabilim Dalı. 



 

 
126 

SubaĢı, S., ġahin, Ġ. ve Çomak, B., 2010. Tahribatsız Test Sonuçları Kullanılarak 

Uçucu Kül Ġkameli Betonlarda Basınç Dayanımının Anfıs Ġle 

Tahmini,  SDU International Journal of technologic Sciences 2 (3). 

Tanyıldızı, H. ve Yazıcıoğlu, S., 2006. Bulanık Mantık Metodu ile Tekil Yükler 

Altında Ġki Açıklıklı KiriĢlerin Plastik Göçme Yük Faktörü Değerinin 

Bulunması. İMO Teknik Dergi, 3961-3971, Yazı 262. 

Topcu, Y.I., 2004. A decision model proposal for construction contractor selection 

in Turkey. Building and Environment, 39, (2004) 469-481. 

Uğur, L. O., 2006. İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi Seminer Notları, 

Türkiye Müteahhitler Birliği, Ankara. 

Uğur, L. O., 2007 Yapı Maliyetinin Yapay Sinir Ağı ile Analizi. Doktora Tezi 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, Ankara. 

Ural, A., 2003. ĠnĢaat Teklif Stratejileri ve Karar Modellerinin Ġncelenmesi. Yüksek 

Lisans Tezi, Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, 

Url-1 <http://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/bulten_ocak2011.pdf>, alındığı 

tarih 01.05.2011 

Url-2 <www.ihale.gov.tr/mevzuat/kanun/4734_271075_rg.doc>, alındığı tarih 

10.12.2010 

Url-3  <http://www.ihale.gov.tr/mevzuat/> , alındığı tarih 10.02.2011 

Url-4 <http://www.mathworks.com/help/toolbox/fuzzy/index.html)>, alındığı tarih 

01.05.2011 

Url-5-   <http://fikretgultekin.com/yukseklisans/Regresyon%20Analizi.pdf) > alındığı tarih 

02.04.2011 

Url-6 <http://www.istatistikmerkezi.com/makale,spss-guvenilirlik-analizi,109.html)> 

alındığı tarih 05.04.2011 

Wang Y. M. and Elhag T. M. S., 2008. An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference 

System for Bridge Risk Assessment, Expert Systems with 

Applications, 34, 3099-3106. 

Yücel, A. and Güneri A. F., 2010. Application Of Adaptive Neuro Fuzzy Inference 

System To Supplier Selection Problem, Journal of Engineering and 

Natural Sciences, 28, 224-234. 

http://www.tmb.org.tr/arastirma_yayinlar/bulten_ocak2011.pdf
http://www.mathworks.com/help/toolbox/fuzzy/index.html
http://fikretgultekin.com/yukseklisans/Regresyon%20Analizi.pdf
http://www.istatistikmerkezi.com/makale,spss-guvenilirlik-analizi,109.html


 

 
127 

 

EKLER 

 

 

 

 

 
 

 EK A.1: Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Mantık Çıkarım Sistemi Yapısı 
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EK A.1  

 

[System] 

Name='bulent' 

Type='sugeno' 

Version=2.0 

NumInputs=7 

NumOutputs=1 

NumRules=128 

 

 

[Input1] 

Name='PROJE' 

Range=[0 5] 

NumMFs=2 

MF1='DüĢük':'gbellmf',[2.34152908749236 2.06840927955563 -

0.104637359091543] 

MF2='Yüksek':'gbellmf',[2.4458792698867 2.06860367294561 5.00174337863002] 

  

[Input2] 

Name='EKONOMĠK' 

Range=[0 5] 

NumMFs=2 

MF1='DüĢük':'gbellmf',[2.43107157543975 1.97000748065985 -

0.0994471399622978] 

MF2='Yüksek':'gbellmf',[2.61705086085631 2.0321787867399 4.8743381855874] 

  

[Input3] 

Name='TEKLĠF' 

Range=[0 5] 

NumMFs=2 

MF1='DüĢük':'gbellmf',[2.27240062973201 2.05151439427471 -

0.186171678262173] 

MF2='Yüksek':'gbellmf',[2.53078142710903 2.08134636061352 4.9128812026919] 

  

[Input4] 

Name='SÖZLEġME' 

Range=[0 5] 

NumMFs=2 

MF1='DüĢük':'gbellmf',[2.41424140703344 1.97436941699147 -

0.112199306601247] 
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MF2='Yüksek':'gbellmf',[2.62005890006379 2.02864731069148 

4.87012451978164] 

  

[Input5] 

Name='ĠġVEREN' 

Range=[0 5] 

NumMFs=2 

MF1='DüĢük':'gbellmf',[2.33834761393589 1.99424918369358 -

0.169467649082095] 

MF2='Yüksek':'gbellmf',[2.55650362950788 2.07464075832179 

4.89831480295876] 

  

[Input6] 

Name='FĠRMA' 

Range=[0 5] 

NumMFs=2 

MF1='DüĢük':'gbellmf',[2.445 2.003 -0.05264] 

MF2='Yüksek':'gbellmf',[2.55768915791781 2.01501511830039 

4.93699549806494] 

  

[Input7] 

Name='FIRSAT' 

Range=[0 5] 

NumMFs=2 

MF1='DüĢük':'gbellmf',[2.48768989452398 2.05509170942375 

0.0221844529131642] 

MF2='Yüksek':'gbellmf',[2.4211470158905 2.00713916667782 5.07374450359196] 

 

ANFIS info:  

Number of nodes: 294 

Number of linear parameters: 128 

Number of nonlinear parameters: 42 

Total number of parameters: 170 

Number of training data pairs: 64 

Number of checking data pairs: 0 

Number of fuzzy rules: 128 

 

Warning: number of data is smaller than number of modifiable parameters 

 

Start training ANFIS ... 

 

 0.0164515 
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