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DANIġMAN YAPIM YÖNETĠCĠSĠ‟NĠN VE MĠMAR‟IN GÖREVLERĠ ĠÇĠN 

KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ARAÇLARI MODELĠ 

ÖZET 

Yapım sektörünün temel ürünlerinden biri olan binalar, diğer sektörlere kıyasla 

büyük ölçekli,  yüksek bütçeli,  zaman alan üretimler olup uzun ömürlüdürler. Buna 

rağmen binaları başarısız kılan, düşük performans, ekonomik olmama, planlanandan 

uzun sürede yapılmış olma gibi sıklıkla yaşanan birçok problem görülmektedir. 

Literatürde, bu problemlere neden olan faktörlerin başında farklı aktörlerin 

entegrasyonu ve koordinasyonu gösterilmiştir. Yapım işini gerçekleştiren 

yüklenicilerin görevleri en ince ayrıntısına kadar sözleşmenin tamamlayıcı ek 

dökümanları olan genel şartname, özel şartname, idari prosedürler, teknik 

şartnameler, proje çizimleri vb. aracılığıyla tanımlanmaktadır. Ancak, yapım 

öncesinde hazırlanan dökümanların ışığında gerçekleşen yapım evresinin başarısı 

aslında bu dökümanların  hatasız ve  eksiksiz hazırlanmasına bağlıdır. Yüklenicilerin 

görevlerine yönelik hassasiyetin yapım öncesinden itibaren  Mimar ve DYY 

görevleri için olmaması başarısızlığa sebep olmaktadır. Bu bağlamda, sözleşmelerde 

belirtilen görev tanımlarında gerekli açıklamaları sağlamak için Kalite Yönetim 

Sistemi  Araçları (KYSA) önemli birer araç olabilir. Bu çalışmada, görev bazında 

KYSA‟ların entegrasyonunu sağlamak amacıyla, AIA standart sözleşme 

dökümanlarında yer alan DYY ve Mimar görevleri tek tek açıklanarak, analiz 

edilerek ve hipotetik olarak tartışılarak, her bir  görev için KYSA önerileri 

getirilmiştir. Model, önerilen KYSA‟lar olan şartname, prosedür ve formların, Mimar 

Malsahibi sözleşmesinin ve DYY Malsahibi sözleşmesinin tamamlayıcı ek 

dökümanları olmasıdır. Böylece, belirsizlikler kalmayacak, net ve detaylı görev 

tanımları ve yüksek koordinasyon ile projenin ilk kararından itibaren süreçler başarılı 

ilerlemesiyle birlikte  projenin başarıyla yapımının tamamlanması ve başarılı binanın 

gerçekleşmesi sağlanacaktır. 
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MODELING THE  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM TOOLS FOR 

BOTH THE TASKS OF THE ARCHITECT AND THE CONSTRUCTION 

MANAGER AS ADVISOR  

SUMMARY 

Buildings which are the major products of construction industry and long lived 

assests, are relatively in large scale, high budgeted and time consuming productions. 

However, there are some problems making the buildings unsuccessful such as, 

showing low performance, being uneconomical, having exceeded time of 

construction, and etc. The factors causing those problems have been showed  in the 

literature as the integration and the coordination of different parties. The tasks of the 

contractors who perform the work on site, are being defined by general conditions of 

the contract, special conditions, administrative procedures, technical specifications, 

project drawings, etc. Nevermore, the construction phase progresses with the 

reference of the documents previously prepared and indeed the success of the 

construction phase depends on the completeness and correctness of those documents. 

The omision of  the sensibility for the tasks of architect and CMa, as of the 

contractors, causes failures. In this context, the quality management system (QMS) 

tools can be worthwhile for providing the necessary explanation of the task 

definitions included in the contract documents. In this study, in order to accomplish 

the integration of QMS tools on the task basis, the Architect and CMa  tasks,  

included in AIA standard contract documents, have been explained, analysed and 

hypotheticly discussed one by one in an effort to be able to  propose QMS tools for 

the each task. The model is the proposal of  QMS tools to be the supplementary 

exhibits of the contracts both between Architect-Owner, and CMa-Owner as well. 

Due to the very first decisions of the project, with the help of clear and detailed task 

definitions and accordingly high coordination, no uncertainty will remain, the 

construction project processes will successfully progress and consequently the 

successful building will be provided. 
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1. GĠRĠġ 

1.1  Problem 

Yapım sektörünün temel ürünlerinden biri olan binalar, diğer sektörlere kıyasla 

büyük ölçekli, yüksek bütçeli ve  zaman alan üretimler olup uzun ömürlüdürler. 

Gelişen dünyada kullanıcıların binalardan beklentileri, konfor şartlarını sağlaması, 

düşük kullanım maliyetleri getirmesi ve değer kazanan yatırımlar olması gibi giderek 

artmakta ve çeşitlenmektedir (Douglas,1996). Buna rağmen binalarda kalitesizliğe 

sebep olan birçok problem görülmektedir. Pheng ve Wee tarafından kalitesiz bina, 

yapıya, strüktüre, tesisata veya alt yapıya ilişkin fonksiyonlarında, performansında, 

kanuni gereklerinde veya kullanıcı gereklerinde başarısızlık veya kusur bulunduran 

bina olarak tanımlanmaktadır. Başarısız yani beklenen ve gerçekleşen performansı 

arasında kabul edilemez fark olan (Ayininuola ve Olalusi, 2004)  bina,  kalitesiz bina 

olarak nitelendirilmektedir. Bu problemlerin düzeltilmesi için de malsahipleri ve 

firmaların çok büyük meblağlar harcadığı sürpriz olmamaktadır (Josephson ve 

Hammarlund, 1999).  Örneğin, 2001‟de Kanada‟da ulusal konut birliği vakitsiz bina 

kusurlarının Kanadalı‟lara yıllık 225 milyon ile 375 milyon Kanada Doları olarak 

yansıdığını açıklamıştır (Burke, 2003). 

Binaları kalitesiz yapan düşük performans, ekonomik olmama , planlanandan uzun 

sürede yapılmış olma gibi sıklıkla yaşanan problemlerin, kullanım süreci 

değerlendirmesi yöntemleri aracılığıyla (post occupancy evaluation) tespit edilmesi  

mümkün olup,  literatürde kullanım süreci değerlendirmesi ile ilgili çalışmalar vardır. 

Bu çalışmalarda,   “yapım süreci değerlendirmesi”, “fonksiyonel değerlendirme” ve 

“teknik değerlendirme” şeklinde bir gruplama ile binaların değerlendirilmesinden 

bahsedilmektedir (Tanyer ve Pembegül, 2010). Bu gruplamadan faydalanarak 

binaların problemleri daha iyi açıklanabilir. Ancak binalarda,  bu üç sınıflandırma 

içine girmeyen, çok yüksek olma, önemli bir tarihi yapını görünürlüğünü engelleme, 

manzaranın önüne set oluşturma gibi  estetiğe ilişkin problemler de vardır. 
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Binaların fonsiyonel problemleri; genel kullanımı, plan şeması, büyüklüğü, mekan 

ilişkileri, temizlik, bakım onarım, güvenlik ve tüm bunlarla ilgili kullanım maliyetleri 

ve benzeri konulardaki olumsuzluklardır. Özetle binanın, kullanıcı ihtiyaçlarını 

sağlarken yaşattığı problemlerdir. Binanın  yetersiz otopark alanı, eksik asansör 

sayısı,  depolama ihtiyacı için alan ayrılmamış olması, ihtiyaca göre çok az  pencere 

olması vb. örnekler verilebilir. 

Binaların teknik problemleri; aydınlatma, ısıtma, havalandırma, gürültü, enerji 

tüketimi, çevresel duyarlılığı, kullanılan malzeme ve sistemlerin dayanıklılığı, uzun 

ömürlü olması  ile ilgili konularda oluşan sorunlardır. Özetle binada kullanılan 

malzemelerin, bileşenlerin, strüktürel sistemin, hizmet sistemlerinin  daha önceden 

öngörülen teknik spesifikasyonları başarıp başaramadığı ile ilgili problemlerdir. 

Örneğin, boyanın kabarması, çatıdan su gelmesi,  kışın ısıtmama,  yazın 

serinletmeme vb. olabilmektedir.  

Binaların yapım süreci problemleri; binanın yapımı ile ilgili tüm evrelerdeki 

süreçlerde yaşanan sorunlar olup, istenen maliyet, kalite ve süre sınırları içinde 

binanın yapımının  gerçekleştirilememesidir. Reddy ve Andrew‟a (2004) göre 

başarısız projenin tanımında, bütçede ve sürede ciddi aşımlar olması ve kalitesiz 

vardır. Çoğu proje en azından kısmi başarısız olarak dikkate alınabilir, çünkü çok az 

proje maliyet, zaman, kalite veya hedeflenen diğer gerekleri karşılayabilmektedir 

(Reddy ve Andrew, 2005). 

Yukarıda tariflenen problemlerin varlığına ilişkin çeşitli literartür çalışmalarına 

rastlanmıştır. Tanyer ve Pembegül (2010) tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası 

Kongre ve Sergi Sarayı, konumsal, mekansal, fonksiyonel ve teknik özellikleri 

açısından yapılan kullanım süreci değerlendirmesi sonucunda  binada engeli olan 

insanların hareketine olanak verecek düzenlemelerin olmaması problemi tespit 

edilmiştir. Georgiou (2010), Avustralya‟daki binalarda çatlama, nem, sızıntılar, 

drenaj, işçilik vb. farklı problemlerin varlığına işaret etmiş ve problemlerin 

sınıflandırılmasına yönelik sistem önerisi getirmiştir. Binaların belirti göstermeyen 

kusurları olarak tariflenen  tasarım kaynaklı problemler ile ilgili Chong ve Pheng 

(2006) tarafından yapılan alan araştırmasının  bulgularından yola çıkılarak 

problemler çatı, iç duvar, dış duvar, pencereler, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı  zemin 

gibi alt gruplara ayrılarak ortaya konulmuştur. Burke (2003), günümüzdeki  
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binalarda yalıtım sebebiyle oluşan küf  ve iç hava kalitesizliğinin “hasta bina 

sendromu” olarak  çeşitli araştırmacılar tarafından ortaya konulduğuna işaret 

etmiştir.  

Literatürde bina bileşenlerinin strüktür, akustik, giydirme cephe gibi spesifik 

kusurlarıyla ilgili de pek çok çalışma vardır. Mook King Tong (2006), bina 

kusurlarını alan araştırması  aracılığıyla tespit etmiş ve  örneğin  büyük cam 

panellerin değişiminin güç olması veya panellerin düşmesi gibi sadece giydirme 

cephe özelinde bina problemlerini ortaya koymuştur. 

1.1.1  Problemlere neden olan faktörler 

Yukarıda tanımlanan problemlere neden olan faktörlerin belirlenmesine yönelik 

literatürde çeşitli araştırmalar vardır. Bu araştırmaların sonuçlarında, yapım 

projelerinde aktörler arası ilişkilerin önemine vurgu yapılmış, projenin başarısını 

etkileyen en önemli kriterler arasında farklı aktörlerin etkileşimi ve iletişimi olduğu 

dile getirilmiştir (Barrett, 2000), (Pryke, 2004), (Nicholas, 2003), (Leung, 2004)  

(Collier, 2001), (Chan, 2000),  (Walker, 2002), (Phua, 2004), (Shields, 2003). 

Sommerville (2007), tanımlanan 1000‟den fazla tasarım hatasını incelemiş ve 

hataların çoğunun kötü hazırlanmış teknik detaylar ve gözardı edilen spesifik 

gerekler olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Ayrıca teknik şartnamelerin kilit rol 

oynadığını vurgulamıştır. Bununla birlikte, Chong (2006), çizimlerin ve teknik 

şartnamelerin yanlış yorumlanması, mimar, alt yüklenici, tedarikçilerle ile zayıf 

iletişim, alt yüklenicilerin kötü koordinasyonu,  belirsiz talimatlar veya kalifiye 

olmayan işçiler, şantiyede yetersiz gözetim ve inceleme dolayısıyla hatalar 

oluştuğunu tespit etmiştir. 

Yapımda problem yaşanmaması için tasarımın hem son kullanıcı gereklerini 

karşılaması hem de yükleniciler tarafından yapılabilir olması gereklidir. Sommerville 

(2007) , eğer tasarım ekibi, hem son kullanıcı hem de yüklenici gerekleri ile ilgili net 

bir resim ortaya koyabiliyorsa problem oluşmayacağını vurgulamaktadır.  

Elaatar‟ın (2009)  proje başarısının yönergelerini ortaya koyan çalışmasında; 

projenin planlanması, beklentilerin gerçekleşen performansa karşın sürekli izlenmesi, 

proje organizasyonu, proje aktörlerinin ortak amacı, ortak problem çözme üzerine 
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tanımlı prosedürler ve proje süresi boyunca etkin koordinasyonun sağlanmasının 

proje başarısını etkilediği vurgulanmaktadır.  Başka bir çalışmada ise, bir binanın 

tasarımının ve yapımının aslında entegre bir sistem olmasına rağmen, yapım 

profesyonellerinin tasarım ve yapım arasındaki sıkı ilişkiyi çoğunlukla gözardı ettiği 

ve yapım projesinin birbirleriyle etkileşimli görevlerin karmaşık sistemi olan 

doğasına uygun hareket etme konusunda hataya düştüğü belirtilmektedir (Reddy ve 

Andrew, 2005). 

Yapım evresinde  zaman kayıplarının ve maliyet artışlarının önemli faktörlerinden 

biri yeniden yapımdır. Sommerville (2007), yeniden yapımın temel sebebini 

belirsizlik olarak gösterir ve belirsizliğin, eksik, güvenilemez, kesin olmayan ve 

çelişkili olan  bilgi zayıflığından doğduğuna işaret eder. Yapım evresinde oluşan 

belirsizliğe neden olan temel faktör ise yapım öncesi evrede alınan kararların  

belirsiz olmasıdır. Bu kararlarda  belirsizliğin nedeni ise yapım öncesinden itibaren 

açık ve net tanımlanmamış görevlerdir.  

Şekil 1.1‟de de görüldüğü üzere AIA Virginia Grubu tarafında hazırlanmış olan 

yapım sözleşme idaresinde kritik konuların sunumunda tasarım evresi hizmetlerinin 

%68 oranla en çok hak talepleri yapılan proje evresi olduğu ortaya konulmuştur.   

 

ġekil 1. 1: Yapım projesinin evrelerine göre sözleşme idaresi hak talepleri. 

Buradan da anlaşıldığı üzere özellikle yapım öncesi evre görevlerinin tüm detay ve 

kapsamının açıklanmamış olması, iletişimsizlik, yanlış anlama, eksik onay gibi 

sorunlara yol açarak ihtilaflar oluşturmaktadır. 
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BRE  tarafından İngiltere‟de birkaç yıl süren bir çalışmanın bulguları ise göstermiştir 

ki; yapım projelerinin sorunlarının %50‟ini tasarım konuları dolayısıyla , %40‟i 

yapım evresi dolayısıyla , %10‟u ise malzeme kusurları dolayısıyla oluşmaktadır 

(Sommerville, 2007). 

Şekil 1.2‟de PRM‟in projenin tüm evrelerine göre alınan kararların  maliyeti 

etkileme gücü görülmektedir. Proje başlangıcı olan konsept aşamada alınan kararlar, 

proje teslim sistemi ve avan proje kararlarının maliyeti etkileme gücü en yüksek 

olarak tespit edilmiştir. Bu da göstermektedir ki; proje başlangıcı, avan proje gibi 

projenin ilk evrelerinde alınan kararlar problemlere yol açarak maliyeti 

etkileyebilmektedir. Özellikle yapım öncesinde aktörlerin görevleri tek tek çok net 

açıklanmazsa yanlış karar almaya sevk edecek iletişimsizlikler, bilgi eksiklikleri 

veya  çatışmalar şeklinde problemler doğarak maliyet artışına sebep olacaktır 

(Şekil1.2). 

 

ġekil 1. 2: Yapım projesinin farklı evrelerinde alınan kararların  maliyeti etkileme 

gücü (PRM, 2005). 

 

Şekil 1.3‟de görüldüğü üzere Lombrou vd. (2007) tarafından yapım projesinde 

gecikme sebepleri fish bone diyagramı aracılığıyla gösterilmiş olup, tasarım, 

malzeme teslimleri, yönetim, kişiler, çevre ve malsahibi tutumu olmak üzere altı ana 

grup altında toplanmıştır. Özellikle koordinasyon probleminin hem tasarım, hem de 

kişiler ile ilgili sebeplerde yer aldığı göze çarpmaktadır (Şekil 1.3). 



6 

 

ġekil 1.3:  Yapım projesinde gecikme sorununun nedenlerini ortaya koyan bir 

balık kılçığı (fish  bone) diyagramı ( Lombrou vd., 2007). 

Yapım projelerinde genellikle malsahibi, yüklenici, tedarikçi, mimar ve diğer birçok 

aktör seçilen proje teslim sistemine göre şekillenen sözleşme ilişkileriyle  geçici bir 

organizasyon oluşturur. Kullanılan proje teslim sisteminde sözleşmeler aracılığıyla 

ilgili hizmeti gerçekleştirecek görevler tespit edilmektedir,  ancak farklı uzmanlıkları 

olan her bir aktörün ayrı ayrı sahip olduğu iş yapış yöntemlerinin entegrasyonu  ve 

koordinasyonu konusundaki ayrıntılar açıkta kalmaktadır. 

Sonuç olarak, yapım evresinde yüklenici sözleşmelerinin aslında birçok tamamlayıcı 

ek dökümandan oluşan sözleşme dökümanları seti olmasına rağmen Malsahibinin 

DYY veya Mimar ile yaptığı sözleşmelerin sadece sözleşme metninden  oluşan ve 

herhangi yönlendirici, açıklayıcı, veya destekleyici ek dökümanları olmayan 

metinlerden ibaret  olması,  problemi oluşturan faktörlerin başında gelmektedir. 

1.1.2  Problemlerin çözümü  için sektördeki yenilikler ve değiĢiklikler 

Adı geçen problemlerden tasarımdaki eksikler, hatalar ve yapılmayan görevler 

bağlamında tasarımcıların bu eksiklerini tasarım aşamasında gidermek üzere yapım 

işini bilen uzmanların yapım öncesinde de görev almaları sağlanmış ve bu şekilde 

yeni proje teslim sistemleri geliştirilmiştir. Geleneksel proje teslim sisteminde 

tasarım, ihale ve yapım sırasıyla hareket edilir ve tasarım ile yapım arasında 

koordinasyon en düşük seviyededir. Bu eksikliğin farkedilmesiyle, yapım işini bilen 

tarafın, tasarımı da yapmasına odaklanan tasarım yapım proje teslim sistemi 

gelişmiştir. Yaşanan sorunlar farklı sistem arayışlarını devam ettirmiş ve genel 

özellikleri tasarım sürecini kontrol altında tutmayı öngören  projenin ilk evrelerinden 

itibaren yapım yönetimi proje teslim sistemlerine ulaşılmıştır. Bunlardan biri 
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Danışman Yapım Yönetimi proje teslim sistemi (PTS)‟dir. Bu sistemde projenin ilk 

kararı ile birlikte devreye girerek malsahibinin danışmanı olarak  hareket eden ancak 

yapımda uygulama sorumluluğu olmayan bir  aktörün varlığı söz konusudur. Ancak 

bu sistemde de bazı sorunların çözümlenmesine rağmen, tam başarıya ulaşıldığı 

söylememez. 

Danışman  Yapım Yönetimi PTS‟de tüm proje teslim sistemlerinde olduğu gibi  , 

yapım işinin doğru tariflenmesi, teknik anlamda işin her bölümünün  doğru 

tanımlanması ve idari konuların doğru tanımlanması için sözleşmeler vardır.  Ancak 

tam başarıyı sağlamak için sadece sözleşmeler  yeterli değildir. Zira bu sözleşmelerin 

hatalı ve eksik hazırlanmış olması istenen başarıya engeldir. 

Danışman Yapım Yönetimi PTS‟de, Malsahibi, hem Mimar ile, hem DYY ile hem 

de her bir yükleniciyle tek tek ayrı sözleşme yapar (Şekil 1.3). Mimar‟ın ve DYY‟nin 

sözleşmelerinin kapsamı sözleşme metinlerinden ibaret olmakla birlikte 

yüklenicilerin sözleşmelerinin kapsamında yüklenicilerin ilgili imalatı en iyi şekilde 

yerine getirebilmelerini sağlayacak tüm teknik ve idari detayları ortaya koyan 

tamamlayıcı ek dökümanlar vardır. 

 

ġekil 1.4: Danışman Yapım Yönetimi PTS‟de mevcut sözleşme ilişkileri ve 

dökümanları (mevcut durum). 

Oysa Şekil 1.4, 1.5 ve 1.6‟da da görüldüğü gibi yapım işini gerçekleştiren 

yükleniciler tarafından yapılması gereken görevler en ince ayrıntısına kadar 
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sözleşmenin tamamlayıcı ek dökümanları olan genel şartname, özel şartname, idari 

prosedürler (AIA, ARCOM Div 01) , ilgili yüklenicinin uzmanlığı ile ilgili teknik 

şartnameler (AIA, ARCOM Div 02-49) ve ilgili yüklenicinin uzmanlığı ile ilgili 

proje çizimleri aracılığıyla tanımlanmaktadır (Şekil 1.4, Şekil 1.5, Şekil 1.6). 

Benzer bir tanımlama sisteminin, Mimar‟ın ve DYY‟nin yapım öncesi evredeki 

görevleri için de geliştirilmesi, yapım evresindekiler için eksik olanların 

oluşturulması, var olanların ise kullanılabilirliğinin araştırılması gereği vardır. 
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ġekil 1.5: Malsahibi İnşaat İşleri Yüklenicisi mevcut sözleşme dökümanları. 
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ġekil 1.6:  Malsahibi Mekanik İşler Yüklencisi ve  Malsahibi Elektrik İşleri 

Yüklenicisi mevcut sözleşme dökümanları. 
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Yüklenici sözleşmelerinin eki olan bu tamamlayıcı dökümanları sırasıyla incelemek 

gerekirse; 

 Genel şartname,  

Hemen hemen her projede uygulanabilecek genel gerekliliklerin ve yüklenicilerin 

sorumluluklarının tanımlandığı standart dökümandır. AIA veya EJCDC gibi 

kurumlarının kendi hazırladıkları standart genel şartname dökümanları mevcuttur ve 

ticari olarak yayınlanmaktadır. Bunlardan  birinin kullanımı hem zaman kazandırır 

hem de bu kurumların tecrübeleri kaynaklı detaya eksiksiz ve hatasız ulaşılmış olur.   

 Özel şartname, 

Genel şartnamede yer almayan ya da eksik olan projeye özgü ihtiyaçlara, istisnai 

proje koşullarına, tarafların alışılmadık görev, sorumluluk ve haklarına ya da 

Malsahibi‟nin özel gereklerine yönelik genel şartname maddelerinin değiştirilmesi ya 

da genişletilmesi için hazırlanan dökümanlardır. Genel şartname maddelerini 

tanımlar niteliktedir.  Projeye özel dökümanlar olduğundan standart formlar söz 

konusu değildir. AIA tarafından özel şartnamelerin yazılması için A511 no‟lu Özel 

Şartname Kılavuzu hazırlanmıştır (Tezcan, 2010). 

 İdari süreçler ve prosedürler, 

CSI tarafından oluşturulan “Master Format Bölüm 01(Div 01) Genel Gereklilikler” 

düzenine göre dokuz ana başlık ve bunların alt başlıkları altında net ve kapsamlı 

talimatlar olarak tanımlanmaktadırlar. Tarafların görev ve sorumlulukları açıklandığı 

gibi, aralarındaki iletişimin nasıl sağlanacağı, sınırlamaları, sözleşme idaresi 

görevlerinin uygulama süreçleri,  idari ve prosedür gereklilikleri açıklanmakta olup 

genel olarak yapım evresindeki uygulamalara yöneliktir. İdari süreç ve prosedürler, 

genel şartname maddelerini uygulamaya yönelik daha detaylı tanımlamalar ortaya 

koyar. Yüklenicilerin hakedişleri, yapacakları teslimler, şantiye geçici hizmetleri, 

kalite gerekleri ve benzeri konuların gerekleri ve yöntemleri ortaya konulur.  

 Proje çizimleri, 

Mekanları, mekanlar arası ilişkileri, yapı elemanlarını, yapı elemanlarının 

bağlantılarını, iki ve üç boyutlu olarak çeşitli ölçeklerde plan, kesit, görünüş, sistem 

detayları, diğer detaylar ve perspektifler şeklindeki grafik anlatımlardır. Temel 

amacı, yapım öncesinde oluşturulan bilgileri ve verilen kararları yapım evresi için 
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yapımı sahada gerçekleştirecek yüklenicilere görsel ve teknik anlatım yapmaktır. 

Projenin, yapım öncesi evre çizimleri (tasarım evrelerine göre), imalat çizimleri, 

yapımdaki değişiklik durumlarının gerektirdiği çizimler, yapım tamamlandıktan 

sonra yapıldığı gibi çizimler, ve benzeri farklı çizim sınıfları söz konusudur. 

  Teknik şartnameler,  

Teknik şartnameler, proje çizimlerinin bütünleyici yazılı dökümanlarıdır. Kalite 

gereklilikleri, kabul edilen malzeme ve ürünün teknik özellikleri, uygulama koşulları, 

yöntemleri, kontrol metodları, ölçüm teknikleri, imalat tamamlandığında ortaya 

çıkacak sonucun özellikleri gibi bir imalatın tüm detaylarını belirler.  

 

ġekil 1. 7: Malsahibi Yüklenici sözleşmesi kapsamı (PRM, 2005). 

Yapım projelerinde her imalat diğerinin üzerine kurulduğundan hatalı veya eksik 

imalat olmadan ilerleyebilmek esastır. Yukarıda açıklanan tüm bu tamamlayıcı 

dökümanlar yüklenicilerin yapım evresinde sahadaki imalatlarını proje gereklerine 

uygun kalitede yapabilmelerini sağlar. Yapım projelerinin kalitesini tespit etmek 

üzere teknik şartname ve proje çizimleri esas olup,  çizimlere ve teknik şartnamelere 

uygun imalat kaliteli imalat olarak kabul görür. Ancak çizimlerde ve teknik 

şartnamelerde hata olması durumunda yapılan imalat ne kadar kaliteli olsa da 

yanlıştır, uygun kabul edilemez. Bu durumda çizimlerin ve teknik şartnamelerin 

kaliteli hazırlanması gereği ortaya çıkar. Teknik şartnamelerin yapım esnasındaki 

önemine istinaden  CSI tarafından geliştirilmiş „section format‟, teknik şartname 

metinlerinin düzenlenmesi için standart yaklaşım sunan bir yazım düzenidir. Bu 

format ortalama otuz sayfalık teknik şartnamelerin düzenli ve sistemli bir şekilde 

hazırlanmasına olanak verir. 
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Özetle, nasıl ki yapım evresinde yüklenicinin görevini en iyi şekilde yapabilmesini 

sağlanmak için yukarıda sırasıyla açıklanan  birçok döküman, ek bilgi, yardımcı araç, 

vb.  kullanılmakta ise aslında ana kararların  neredeyse tamamının alındığı ve 

tasarımın oluşturulduğu yapım öncesi evreden  itibaren yapımın sonuna kadar yerine 

getirilmesi gereken Mimar‟ın ve DYY‟in  görevleri için de benzer kapsamda 

dökümanlar olmalıdır. 

1.2  Amaç ve Kapsam 

Bu tez çalışmasının temel amacı, projenin yapım öncesinde ilk anından başlamak 

üzere yapım evresi boyunca başarıyla ilerleyerek tamamlanmasıdır.   

Probleme ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklama ve tespitler doğrultusunda 

Danışma Yapım Yönetimi proje teslim sistemi, bu tez  çalışmasının kapsamını 

oluşturmakta ve sınırlarını ortaya koymaktadır. Bu sistem içinde DYY ve Mimar 

sözleşmelerinde çok genel ifadelerle tanımlanmış görevlerin nasıl ayrıntılandırılacağı 

ve kalite yönetim sisteminin hangi araçlarının yardımı ile bu görevlerin detaylı 

tanımlanabileceği ve bu kalite yönetim sistemi araçlarının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır.  

Kalite Yönetimi, istenen özelliklerdeki hedeflenen sonuç ürün eldesi için görevlerin 

tanımlanmasına ve süreçlerin düzenlenmesine odaklanır. Kalite yönetiminin temel 

ilkeleri; liderlik, müşteri odaklılık, aktörlerin katılımı  ve iletişim, sürekli iyileştirme, 

hedeflerle ve verilerle yönetim, süreç yönetimi, önlemeye dönük yaklaşım ve 

öğrenen organizasyondur. 

Kaliteli sonuç elde etmek üzere birlikte çalışırken,  görev tanımlarında “nasıl birlikte 

çalışırız” sorusuna da cevap veren detayların olması gereklidir. Bu detaylandırmayı 

sağlamak için kalite yönetim sistemi araçları önemli birer araç olabilir. Bu bağlamda 

da görev bazında KYSA entegrasyonu sağlamak hedeflenmektedir.  Bununla birlikte 

yapım öncesinden başlayarak doğru planlama ve bilgi akışı , yapım evresinde 

karşılaşılabilecek birçok güçlüğün önüne geçerek projenin başarılı tamamlanmasını 

ve binanın kullanımı sürecinde de menuniyeti  beraberinde getirecektir. 

Bu tez kapsamındaki amaç; hem yapım öncesinde hem de yapım evresinde  

DYY‟nin ve Mimar‟ın tüm  görevlerine yönelik KYSA‟ların kullanım gerekliliğinin 
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tek tek tespiti, söz konusu bu görevler kapsamında kullanılabilecekk KYSA 

önerilerinin getirilmesi ve bu anlamda genel kabul görmüş kurumlarca yayınlanmış 

olan mevcut araçların araştırılması ve önerilen KYSA‟ların formülasyonunda rehber 

niteliğinde yararlanılabilecek mevcut dökümanların tespitidir.  

Bu bağlamda,  görevleri ele alırken sözleşme dökümanlarından faydalanılması uygun 

görülmüş olup, dünya standartlarında en kabul görmüş  ve neredeyse 120 yıldır 

standart sözleşmeler ve ilgili dökümanlar hazırlayan  AIA  referans alınmıştır. AIA 

dökümanlarına bakıldığında ve bunların tarihsel gelişimi incelendiğinde mimarın ve 

DYY‟ nin görevlerinden bazılarına ilişkin ayrıntılı şartnamelerin zaman içinde 

geliştirilmiş olduğu  görülmektedir.  

Kalite yönetiminin temel bilgileri, proje yönetimi süreçlerinde  uygulanmak üzere 

kullanıldığında değerli bir anlayış sağlar (Orwig ve Brennan, 2000). Bu açıdan tez 

çalışması kapsamında kalite yönetim sistemi araçlarının görevleri açıklama, tarifleme 

ve görevlerin daha doğru yapılabilmesini sağlamak üzere kullanımı 

hedeflenmektedir.  

Sonuç olarak,  projenin  başarılı olması için hem yapım öncesi evre hem de yapım 

evresi DYY ve Mimar görevlerine yönelik;  

 nasıl,  

 hangi araçlarla,  

 hangi yöntemlerle,  

 hangi iletişimlerle,  

 ne zaman 

sorularına kalite yönetim sistemi araçları sayesinde cevap bularak projenin ilk 

evrelerinden itibaren doğru kararların alınmasını, doğru iletişimlerin kurulmasını, 

doğru kapsamda ilgili hizmetin verilmesini sağlamak ve dolayısıyla da başarılı bir 

yapım öncesi evreyi takip eden başarılı bir yapım evresi sonucunda kaliteli binayı 

elde etmektir. 

1.3  Yöntem 

Yukarıda tanımlanan amaca ulaşmak için kuramsal ve normatif bir çalışma yöntemi 

izleyen bu tez çalışmasının kurgusunu oluşturan ana bölümler, gerekçe, amaç, 
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yöntem, genel içerik, ulaşılmak istenen sonuç ve diğer bölümlerle ilişki anlamında 

sırasıyla tek tek açıklanacaktır. 

Tezin 2. bölümünde,  kalite yönetim sistemi araçlarının yapım projelerine 

entegrasyonu ve yapım sektörüne getirebileceği faydaların araştırılması 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle kalite yönetimi prensipleri, 

faaliyetleri ve araçları açıklanmıştır. Sonrasında, yapım  projelerinin özellikleri 

ortaya konularak  yapım projelerinde  kalite yönetimiyle ilgili yaşanan uygulama 

problemlerine değinilmiştir.  Böylece yapım  projelerinde yer alan aktörler için iş 

tanımlarıyla ve iş yapış şekilleriyle bütünleşen kolaylaştırıcı araçlar sistemi algısının 

nasıl oluşabileceğinin zemini hazırlanmıştır. Bu bağlamda da görevleri en iyi 

tanımlayan dökümanlar olan sözleşmelerin kalite yönetim sistemi aracı olarak 

kullanımı  irdelenmiştir.  

Tezin 3. bölümünde, danışman yapım yönetimi proje teslim sisteminin bu tez 

kapsamında neden seçildiğini  açıklayabilmek amacıyla  bu sistemin ortaya çıkışı, 

yer alan aktörleri, avantajları ve dezavantajları üzerinde sırasıyla durulmuştur.  

Tezin 4. bölümünde,  DYY‟nin ve Mimar‟ın proje başarısını etkileyen görevlerini 

tespit edebilmek amacıyla  AIA tarafından hazırlanmış Malsahibi DYY standart 

sözleşmesi„nde yer alan DYY görevleri ve Malsahibi  Mimar standart 

sözleşmesi‟nde yer alan Mimar görevlerinin tanımları tek tek analiz edilmiş, ve her 

bir görevin başarılı bir şekilde yerine getirilemediği durumda proje başarısını nasıl 

olumsuz etkileyebileceği örneklerle açıklanmıştır. Analiz edilen her bir görevin proje 

başarısını sağlayacak şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak üzere KYSA önerileri 

getirilmiştir. DYY ve Mimar için analiz sonucu elde edilen bulgular ve yapılan 

öneriler sırasıyla çizelgelerde özetlenmiştir. 

Tezin 5. bölümünde, fazla dökümantasyondan kaçınmak ve olabildiğince 

sadeleştirmek amacıyla,  önce DYY görevleri için daha önceki bölümde getirilen 

önerilerin kendi içinde birleştirilebilirlikleri araştırılmıştır. Sonrasında ise Mimar 

görevleri için daha önceki bölümde getirilen  önerilerin kendi içinde 

birleştirilebilirlikleri araştırılmıştır. Daha sonra DYY‟nin sadeleşmiş önerileri ile 

Mimar‟ın sadeleşmiş önerileri arasında karşılaştırmalar yapılmış ve ortak olabilecek 

öneriler tespit edilerek tek bir öneri haline getirilmiştir. Böylece, DYY ve Mimar 

yapım öncesi ve yapım evresi görevlerine yönelik önerilen kalite yönetim sistemi 
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araçlarının son listelerine ulaşılmıştır. Bu öneriler modelin oluşumda temel girdi 

olmuştur. Görevleri tespit etmekde en  iyi referans sözleşmelerdir, çünkü sözleşme, 

ilgili işin yapılmasında tarafların birbirlerinden tüm beklentilerini teyitleştikleri 

dökümandır. Sözleşmenin kapsamında görevlerin proje başarısını sağlayacak en iyi 

şekilde yerine getirilebilmesi için önerilen kalite yönetim sistemi araçlarının 

sözleşmelerde tamamlayıcı ek dökümanlar olarak kullanımının gerekliliği bu tez 

kapsamındaki öneri modeli teşkil etmektedir. Bu bağlamda da hem  DYY hem de 

Mimar için önerilen sözleşme yapısı şekiller aracılığıyla ortaya konularak model 

geliştirilmiştir. Modeli oluşturan kalite yönetim sistemi araçlarının yapılandırma ve 

biçimlendirme ilke, kural ve önerilerileri açıklanmış ve son olarak da  model, gerçek 

hayatta kullanımı açısından hipotetik olarak tartışılmıştır. 

 

 



17 

 

2. YAPIM PROJELERĠNDE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ  

Asfhord (1989 ),  kalite yönetimini, bir organizasyonun kalite politikasına ulaşmak 

için aldığı tüm aksiyonlar olarak tanımlar. Temel olarak, kalite yönetimi fonksiyonel 

mükemmellik aracılığı ile  rekabet avantajının ötesine gider (Pheng ve Hong, 2005).  

Bu bölümde öncelikle  kalite yönetim sisteminin ne olduğu, prensipleri, faaliyetleri 

ve araçları anlatılacak, yapım sözleşmelerinin kalite yönetim sistemi aracı olarak 

kullanılabilirliği tartışılacak, sonrasında ise yapım projelerinin özellikleri üzerinde 

durularak   yapım projelerinde kalite yönetim sistemi uygulama problemleri ortaya 

konulacaktır. 

2.1.  Kalite Yönetim Sistemi (KYS) 

Kalite yönetimi, tüm yönetim fonksiyonlarının kalite politikasını tespit eder ve 

uygular. Başka bir deyişle, bir organizasyonun kalite politikasını başarmak için 

alacağı tüm aksiyonlardır. Kalite politikası ise, bir organizasyonun kalite amaçları ve 

doğrultularının bütünüdür (Ashford, 1989). 

Kalite  yönetimi,  işi doğru yaparak hatalardan korunma yolları üzerine sürekli bir 

arayış içerir. Problemleri önlemeyi mümkün kılan çevre ve tutumlar oluşturarak 

problemleri önlemeyle ilgilidir (Landin,2000). Süreç merkezli olan kalite 

yönetiminde, süreçler doğru ise sonuçların da doğru olacağı düşüncesi hakimdir 

(Pheng ve Wei, 1996). 

Kalite yönetim sistemi, kalite yönetiminin gerçekleşmesi için gerekli, 

araçlar,yöntemler(prosedürler), akışlar, sorumluluklar ve yapısal organizasyondur. 

(DIN ISO 8402/04.1989)  Kalite yönetim sistemi, kalite yönetiminin 

gerçekleştirilmesi için bir araçtır ve iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, 

organizasyonel yapı ve bu yapıda yer alan birimlerin sorumluluklarıdır. Diğeri ise, 

belirlenmiş sorumlulukların ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli araçlar ve 

oluşturulan dokümantasyondur (URL-6). 
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Kalite yönetim sisteminin amacı, ürünün veya hizmetin hazırlanmasında doğruyu 

yaparak ve ilk seferde doğru yapılmasını sağlayarak bir tutarlılık sağlamaktır  (Ng 

vd, 2004). 

Kalite yönetimi anlayışının,  denetleme, kalite kontrol, kalite güvence ve toplam 

kalite yönetimi olmak üzere dört aşamada gelişmiş olduğu kabul edilir. Sırasıyla 

açıklamak gerekirse; 

 Denetleme ihtiyaç ürün üretilirken kontrol edilmesinin geleneksel şeklidir.  

 Kalite kontrol, prosedür ve standartların takip edildiğinden emin olmak demektir. 

Aslında öncelikli olarak hatanın bulunması ile ilgilidirDenetleme ve istatistiksel 

kalite teknikleri sayesinde işin ve kullanılan malzemenin belirlenen toleranslar 

içinde olması sağlanır.  

 Kalite güvence, kalite için organizasyonel prosedür ve standartlar oluşturmaktır. 

Malsahibine istediği kalitede işi, malsahibinin süreç boyunca kontrol etmesine 

gerek kalmadan sunmayı amaçlar. Bu amaca, hangi süreçlerin gerçekleştiğini ve 

nasıl başarıldığını belgeleyerek, her bir sürecin doğru bir şekilde tamamlandığını 

kontrol ederek ve bu gerçeği de kaydederek ulaşır. Amaca uygunluk ve ilk 

seferde doğruyu yapma temel prensipleridir. 

 Toplam kalite yönetimi, sürekli gelişme gösteren hizmetler ve araçlar felsefesine 

dayanır. Değişim ve sürekli gelişim için prensipler, araçlar ve teknikler sağlar. 

İşle ilgili problemin tanımlanmasına ve çözülmesine yönetimin ve çalışanların 

katılmasını sağlayarak çalışma yaşamının kalitesini artırır. 

TS-EN-ISO 9001 standardı Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından 

uluslararası standart olarak yayınlanan ve halen Avrupa Topluluğu ülkeleri ile 

birlikte birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir 

uluslararası Kalite Yönetim Standardı‟dır ve sekiz kalite prensibine dayanmaktadır 

(URL-5). 

 Müşteri Odaklılık; kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin 

şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli 

ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.  

 Liderlik; liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlarken kişilerin, kuruluşun 

hedeflerinin başarılmasına tam olarak katıldığı iç ortamı oluşturup sürdürmelidir. 
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 Kişilerin Katılımı; her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam 

katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılması sağlanır. 

 Süreç Yaklaşımı; arzulanan  sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak 

yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir. 

 Yönetimde Sistem Yaklaşımı; birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak 

tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun 

etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar. 

 Sürekli İyileştirme; kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, 

kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. 

 Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım; etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye 

dayanır. 

 Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri; bir kuruluş ve tedarikçileri 

birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer 

yaratması yeteneğini takviye eder.  

2.1.1.  KYS araçları 

Kalite yönetim sistemini geliştirmek ve devam ettirmek için kalite yönetim sistemi 

araçlarının kullanımı gerekir.  Kalite yönetim sisteminin araçlarından bu tez 

kapsamında incelenecek ve önerilecek olan şartname, prosedür ve formlar aşağıda 

açıklanmaktadır; 

 Şartname:  Sözleşmede genel kural veya hüküm olarak ifade edilmiş maddelerin 

daha ayrıntılı biçimde açıklanması, ilgili gereklerin ve şartların ortaya konulması 

için hazırlanmış yazılı dökümandır. Bu döküman, ürün veya hizmetin uyması 

gereken gerekleri tanımlar ve ortaya koyar (ISO 8402: 1986, 3.22). 

 Prosedür: Bir görev veya süreci sürdürebilmek için benimsenen yol ve 

yöntemlerin açıklandığı yazılı dökümandır.Yönetsel düzeydeki işlerin tariflendiği 

döküman olarak da tanımlanmaktadır. Kalite yönetim sistemi kapsamında yer 

alan görevlerin yerine getirilme yöntemlerini tanımlar. Her görevin amacı, 

kapsamı, sorumluları ve uygulama şekillerini detaylı olarak belirtir ve yeterli 

kontrolü sağlayacak detayda açıklamalar içerir. Birbirini izleyen işlerin kim 

tarafından yapılacağını,  nasıl yapılacağını, nasıl raporlanacağını, hangi kayıtların 

tutulacağını ve  kontrol yöntemlerini tanımlar. 
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 Form: Bir işin yapılabilmesi için gerekli bilgileri yazmak ve kayıt altına almak 

üzere kullanılan, çoğunlukla işaret edilen boşlukların doldurulması şeklinde 

kurgulanan dökümandır.  Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için 

kullandığı kayıt araçları olarak da tanımlanmaktadır.  

 Akış Diyagramı: Bir süreçte yer alan bütün girdi, çıktı ve olayları görmeyi 

sağlayan grafiksel bir kalite yönetim sistemi aracıdır. Süreçteki olayları 

görselliğe dönüştürür. Bu diyagramlar özellikle, görünmeyen aşamaların nerede 

olduğunu açıkça gösterir. Akış diyagramları oluşturulurken belirli semboller ile 

süreç açıklanır ve grafiksel hale getirilir. Dikdörtgen, işlem yapılan süreç adımını 

temsil eder.  Karo, karar noktasıdır. Bir sonraki aktivite bu karara bağlıdır. Daire, 

gecikmeyi ifade eder. Altıgen, hazırlık aktivitesini gösterir. Çember, akış 

diyagramının devam ettiğini veya bir diğer akış diyagramıyla bağlantısının 

olduğunu gösterir. Akış diyagramı süreçleri anlaşılır hale getirir ve dökümante 

eder. Tanımlanan sürecin geliştirilebilir yanları ve eksikleri akış diyagramlarıyla 

anlaşılabilir. Akış diyagramları sayesinde toplam kalite yönetim sürecine katılan 

tüm çalışanlar sistemi ve süreçleri, temel fonksiyonlarını net olarak 

anlayabilmektedir. 

 Kontrol listesi; mutlaka kontrol edilmesi gereken kesin alanları işaret eder. Kalite 

güvencesini denetlemede ve sürecin belirli adımlarını izlemede kullanılır .  

2.1.2.  KYS aracı olarak sözleĢmeler 

Sözleşme,  taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen, tarifleyen,  sorumlukları ve 

hizmetleri tespit eden yazılı anlaşmadır. Yasal yaptırımı olan dökümanlar olmaları 

sebebiyle karşılıklı bağlayıcıdır  (Tezcan, 2010). 

Yapım sözleşmesi, yapı üretim sürecinde yapımın gerçekleştirilmesi amacıyla işi 

yaptıran malsahibi ile işi yapacak mimar, yüklenici, yapım yönetici vb. proje 

paydaşlarının herbiri arasındaki yazılı anlaşmadır  (AIA, 2001).   

Ahmad ve Sein (1997)‟a göre Crosby‟nin kalite tanımı olan gereklere uygunluk, 

yapım sektörü için çizim ve şartnamelere uygunluk olarak adapte edilebilir. 

Ledbetter (1994) tarafından yapımda kalitenin tanımı sözleşme şartlarına uyma 

derecesi olarak yapılmıştır. Bu görüş Leon (1995) tarafından da desteklenmiştir. 

Ferreira ve Rogerson (1999) malsahibi ve genel yükleniciler arasındaki sözleşme 

dökümanlarının kalite yönetimini iyileştireceğini ileri sürer.  Ancak, bazı 
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sözleşmelerdeki gri alanların ve belirsizliklerin, ihmallere meyil vermeyecek şekilde 

aydınlatılması ihtiyacı vardır (Landin, 2000).  

Mimar‟ın, DYY‟nin veya yüklenicilerin verecekleri hizmetlerin kalitesi ancak 

sözleşme şartlarına uygunlukla ölçülebilir. Sözleşme şartları bir tarafın beklentisini 

karşılayacak görevlerin belirlenmesi olup, bunlar ne derece iyi tanımlıysa o işle ilgili 

belirsizlik azalacak, beklentilerin ve verilecek hizmetlerin aynı olması sağlanacaktır. 

Yapım sözleşmesi genellikle yüklenici ile malsahibi arasındaki sözleşmeyi tanımlar 

ve tamamlayıcı ek dökümanlar içermesi ile ilgili işin her bir kısmının tüm detayıyla 

açıklanmasına olanak verir.  

Yapım sözleşmelerinin kendini kontrol eden sistemleri ve güvenceleri sağlayacak 

şekilde formüle edilmelidir. Toplam kalite yönetimi, sözleşme kaynaklı 

anlaşmazlıkların da önlenmesine şartnameler sayesinde yardımcı olabilir (Ahmed ve 

Sein, 1997). 

2.2. Yapım Projelerinde KYS Uygulama Problemleri 

Yapım sektöründe, işlerin ilk seferde doğru yapılmasını ve doğru işlerin yapılmasını 

sağlamak üzere kullanılmaya çalışılsa da mevcut kalite yönetim sistemleri, üretim 

sürecini izlemek ve kontrol etmek üzere tasarlanmış olduğundan proje bazlı bir 

organizasyon olan yapım sektöründe birçok uygulama problemi görülmektedir. 

Bununla birlikte de  aslında proje başarısı için elde edilebilecek birçok faydaya 

ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. 

Bu bölümde, yapım projelerinin kendine has özellikleri ele alınarak sonrasında 

yapım projelerinde kalite yönetim sistemi uygulama problemleri ortaya konulmaya 

çalışılacaktır.  

2.2.1. Yapım projelerinin özellikleri, hedefleri ve baĢarı kriterleri 

Yapım süreci karmaşık bir süreç olup her defasında farklı ve kendine has projeler 

gerçekleşir. Birbirinden farklı uzmanlıkta ve farklı iş çıkarları olan   birçok farklı 

katılımcının  binanın  zamanında, istenen maliyet ve kalite sınırlarında 

tamamlanması için faaliyetlerini koordine etmeleri gerekir.  

Yapım projesinde belirsizlik derecesi, malsahibinin niteliği, sözleşme tipi ve projenin 

büyüklüğü değişkenlik göstermektedir. Yüksek derecede belirsizlikler söz konusu 
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olabilmektedir. Proje paydaşları çok farklı uzmanlıklarda olup, çeşitli ve bazen de 

birbiriyle çatışan amaçları olabilmektedir. Bununla birlikte, proje ekibi yapım 

öncesindeki ekibe yapım evresi boyunca sürekli eklenen farklı ekiplerle dinamik bir 

yapıdadır. Proje ekiplerindeki bu değişkenlik kalite yönetiminin uygulanmasını 

zorlaştıran bir faktördür.  

Tasarım yani ürünün belirlenmesi yapım sahasından uzakta gerçekleşir. Binanın 

kullanımı yapım işi bitmeden tam olarak test edilemez ki bittikten sonra değişiklik 

yapabilme ihtimali çok zayıftır. Projelerde çalışmak yapım sektörünün tipik bir 

özelliğidir ve bu bağlamda diğer sektörlerin çok önündedir.Yapım sektöründekiler 

her projede yeni şartlar altında tamamen baştan başlayarak çalışmaya ve nispeten 

kısa zamanda bitmiş ürünü üretmeye alışıktır. Kısıtlı zaman sınırlarında, küçük bir 

alanda ve çok çeşitli hava koşullarında birçok faaliyet ve actor koordine edilmelidir. 

Sonuç kaliteyi etkileme ihtimali, yarışa daha geç katılanlar için çok düşüktür 

(Landin, 2000). 

2.2.2. Yapım projelerinde kalite yönetim sistemi uygulama problemleri   

Yapım sektörü proje bazlı çalışarak geçici organizasyonların kurulmasını içerir. Bir 

inşaat firmasının birçok projesi olabileceği gibi bir projede birçok firmanın geçici 

birlikteliği söz konusudur (Barrett, 2000). Şu ana kadar kalite yönetim sistemi ile 

ilgili görülen uygulamalar firma bazlı ve firma bütünü ile ilgili ele alınmış 

bulunmaktadır (Suarez, 2007).  Proje bazlı bir kalite yönetim sistemiyse ihmal 

edilmiş bir konu olarak kalmıştır (Barrett, 2000),  (Ng vd., 2004).   

Yapım projelerinde kalite yönetim sisteminin tam anlamıyla uygulanabilmesindeki 

problemlerin başında, her projenin ayrı bir organizasyon olması ve herbir 

katılımcının  mükemmel işleyen kalite yönetim sistemi olsa dahi projenin başarısı 

için birlikte çalışırken kullanabilecekleri proje kalite yönetim sisteminin 

tanımlanmasındaki zorluktur. Başarılı projenin ön şartı ise üstün bir faaliyetler, 

süreçler ve katılımcılar arası üstün bir koordinasyondur. Sürecin gerektirdiği 

görevlerle ilgili tüm detaylar çok net olmalıdır ki, görevler başarıyla yerine 

getirilebilsin, kooperasyon ve koordinasyon sağlanabilsin. Projede görülen kötü 

performans, genellikle proje katılımcıları arasındaki kooperasyon eksikliğine verilir 

(Phua, 2004), (Yasamis,  vd. 2002). 
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Barett(2000)  tarafından da proje bazlı organizasyonlarda ilişkilerin yönetilmesinin 

üzerinde durmuştur. Kimi araştırmacılara göre mevcut sözleşme formlarında 

düzeltmeler yapılması gerekli iken, diğer bazı araştırmacılara göre ise  toplam kalite 

yönetimi ortamını besleyecek şekilde ortaklık düzenlemesine uyacak bir sözleşme 

yapısı önerilmektedir (Bin Abdullah, 2005). 

Kalite Yönetimi, işletme yönetiminin bir alanı olup tekrar eden süreçlerin baskın 

olduğu durumlarda en başarılı uygulanır. Proje Yönetimi tek seferlik kendine özgü 

ürün eldesi olan geçici organizayonlarda uygulanır. Kalite Yönetiminin proje 

yönetimi süreçleri üzerinde etkili olabilceği ile ilgili konuya akademik araştırmalar 

sınırlı olarak eğilmektedir.  

Kalite Yönetimi‟nin temel bilgileri, proje yönetimi süreçlerinde uygulanmak üzere 

kullanıldığında çok değerli bir anlayış sağlar. Operasyonunun temel formu proje olan 

proje bazlı organizasyonlarda, proje yönetiminin kendisi devam eden ve tekrar eden 

bir operasyondur ki kalite yönetimi uygulamaları hakkıyla uydurulabilir (Orwig ve 

Brennan, 2000). 

Firma bazında kalite yönetim sisteminin benimsenmesi beklentilere ulaşmada tam bir 

cevap olamamakta ve birçok firma için de çekiciliğini gitgide yitirmektedir. Çünkü 

proje bazında etkinlik gösterilemedikçe firma  bazında bir kalite yönetim sisteminin 

faydaları görülememektedir (Barrett, 2000), (Pheng ve Wei, 1996). Alt yüklenicilerin 

projenin büyük kısmını gerçekleştirdiği hatta alt-alt yüklenicilerin dahil olduğu bir 

proje ortamında herhangi bir firmanın mükemmel işleyen bir kalite yönetim 

sistemine sahip olması projenin de kusursuz ilerlemesi için yeterli olamamaktadır. 

Ng vd. (2004), 1996‟da 25 inşaat projesi üzerinde yapılan bir çalışmada  2 tanesi 

hariç tüm yüklenicilerin kendi kalite yönetim sistemleri olmasına rağmen bu 

projelerde kalitenin gereken standartların altında olduğu bulgusuna ulaşıldığını 

belirtir.  

Love ve Li (2000),  kalite yönetim sisteminin günlük işlerin tamamlayıcı bir  parçası 

haline gelmesini ve böylece günlük bazda sistemin sürdürülebilir olmasını ve 

dökümantasyonun işlerin yapılış şeklinin bir yansıması olmasını  önermektedir. 
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3. DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠ(PTS) 

Bu bölümün amacı, danışman yapım yönetimi proje teslim sistemini (PTS) 

açıklamak ve bu sistem için geliştirilmiş mevcut standart sözleşme dökümanlarının  

kalite yönetimi açısından yetersizliklerini araştırmaktır.  

En basitinden en karmaşığına yapım  işi projenin tasarım ve yapımını 

tamamlamaktan sorumlu bireylerin ve  firmaların ekip çalışmasını gerektirir. Bu 

proje ekibi projenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına göre geniş bir ekip de olabilir ya 

da nispeten küçük bir ekip de olabilir. Proje teslimi, malsahibi, mimar, yükleniciler 

ve yönetim hizmetleri arasında yapılan ve bir projenin tasarım ve yapımını 

kolaylaştıran sözleşme ilişkileridir.  Proje teslimi projeyi bir kavramdan bitmiş bir 

yapıya doğru ilerletir (PRM, 2005). 

Geleneksel, tasarım yapım ve yapım yönetimi olmak üzere üç tip proje teslim 

sisteminden söz edilebilir. Her bir proje teslim sistemi sözleşmenin ödeme şekline 

göre (anahtar teslim, birim fiyat, maliyet artı vb.), iş programına göre (fast-track), 

sözleşme sayısına göre (tek yüklenici veya çoklu ana yükleniciler vb.); çeşitlilik 

gösterebilir. Rekabetçi piyasalar malsahiplerini,  maliyet, zaman ve kapsam faktörleri 

arasında denge sağlayacak bir proje teslim sistemi seçmeye mecbur eder (PRM, 

2005). 

Proje teslim sistemlerinin birbirlerinden ayrıldığı noktalar literatürde şöyle 

sıralanabilir: 

 Malsahibi‟nin karşı karşıya kaldığı finansal riskler 

 Uygulanan sistemdeki rekabet alanı 

 Tasarım ve yapım süreçleri boyunca malsahibinin olaylara müdahale derecesi 

 Yapım sözleşmelerinin yapıldığı sırada gereken bilgiler 

 Projenin yapılabilirliğini etkileyen yüklenicinin  tasarım sürecine katılım derecesi 

 Yetki ve mali sorumluluk dağılımı için yapılan organizasyonel anlaşmalar 

 Süreçteki evrelerin birbirini takip etme yapısı  
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Yapım yönetimi proje teslim sistemi, projenin zaman, maliyet ve kapsamını kontrol 

edebilmek için kavramsal aşamadan bitişine kadar uygulanan profesyonel yönetim 

sürecidir. Yapım yöneticisi,  projede malsahibinin rölüne bütünleyici olmak üzere 

malsahibi tarafından  tutulmuş bir birey veya bir kuruluş olabilir. Yapım yöneticinin 

mimar, mühendis veya müteahhit olarak bir geçmişi olabilir. Yapım yönetimi PTS 

sıklıkla karmaşık iş programına veya bütçeye  sahip, disiplinler arası kapsamlı bir 

koordinasyon gerektiren, malsahibinin tasarım ve yapım konularında çok kısıtlı 

uzmanlığının olduğu projelerde uygulanır (PRM, 2005). 

Danışman  Yapım Yönetimi PTS ve Yüklenici Yapım Yönetimi PTS olmak üzere iki 

temel yapım yönetim sistemi tipi vardır. İkisi arasındaki başlıca farklılık, yüklenici 

yapım yöneticinin risk durumunda olması ve aynı zamanda işi sahada fiilen 

gerçekleştirmesidir.  

Danışman yapım yönetimi PTS‟nin ortaya çıkışı, sözleşme ilişkileri, avantajları ve 

dezavantajları  aşağıda sırasıyla açıklanacaktır. 

3.1 DanıĢman Yapım Yönetimi PTS‟nin Ortaya ÇıkıĢı 

Yapım yönetimi, yapım sektöründe karmaşıklık düzeyinin zamanla artmasına cevap 

olmak üzere, tasarım ve yapım sisteminden farklı bir profesyonel uygulama olarak 

1960‟ların başlarında geliştirilmiştir.  Yüksek düzeyde sofistike yapım sistemleri, 

hem tasarım ve hem de yapım profesyonellerinin uzmanlaşmasına gerek oluşturur.  

Ayrıca artan yasal zorunluluklar, hukuki ihtilaflar ve diğer riskler sebebiyle 

tasarımcı,  yapımcı ve malsahibi arasında hem köprü olacak ve hem de malsahibi için  

savunucu olacak yeni bir profesyonele ihtiyaç doğmuştur (CMMA, 2002). 

Yapım Yönetiminin tarihine bakıldığında Brooklyn Köprüsünün 1869-1888 yılları 

arasındaki yapımına kadar gidilebilir. Sorumlu mühendis olan Washington 

Roebling‟in geçirdiği bir hastalık sebebiyle yatağa bağlanmıştır ve köprünün 

yapımını dürbünle yatağından  incelemeye başlar. Projenin başarısı için Roebling, 

projenin başlıca üç fonksiyonunu izleyebilmesini sağlayacak güvenilir bir iletişim ve 

yönetim sistemi tanımlar; köprüyü zamanında açmak, köprünün kalitesini çok uzun 

süre devam ettirmesi ve bu ilk asma köprü projesinin verilen bütçesini aşmamak.  
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1950‟lerde, 60‟larda ve hatta 70‟lerde yapımın hızla ilerlemesiyle, büyük inşaat 

firmaları dünyadaki birçok ülkede ışık göremeye başlamıştır. Bu firmaların kendi 

beton santralleri, marangozluk, aluminyum, tesisat ve hatta elektrik alt grupları var 

olup işin çoğunu kendi işgücü ve ekipmanları ile yürütmekteydiler.  Bunlar, genel 

yüklenici olarak anılırdı.  Ancak 1980‟lerde yapım sektörü daha yüksek kalite, 

arayışına girdi ve ekonominin yavaşlamasıyla daha fazla uzmanlaştı. Bu arada alt 

yükleniciler dalgalanmaya başladı. Genel yükleniciler de işi bu uzmanlaşmış 

firmalara ihale ederek onları kontrol etmeyi ve yönetmeyi rekabet için daha avantajlı 

buldu.   1990‟larda alt yüklenicilik öğretisi daha çekici olmaya başladı ve çoğu genel 

yüklenici, yapım yöneticisi olma yolunda ilerledi (URL 11). 

Geleneksel proje teslim sisteminde tasarım, ihale ve yapım sırasıyla hareket edilir ve 

tasarım ile yapım arasındaki koordinasyon en düşük seviyededir. Bu eksikliğin 

farkedilmesiyle, yapım işini bilen tarafın tasarımı da yapmasına odaklanan tasarım 

yapım proje teslim sistemi geliştirilmiştir. Yaşanmaya devam eden sorunlar farklı 

sistem arayışlarını sürdürmüş ve genel özellikleri projenin ilk evrelerinden itibaren 

tasarım sürecini kontrol altında tutmayı öngören  yapım yönetimi proje teslim 

sistemlerine ulaşılmıştır. Yapım yönetimi proje teslim sisteminin  Danışman Yapım 

Yönetimi ve Yüklenici Yapım Yönetimi şeklinde iki farklı tipi gelişmiş olup bu tez 

çalışması kapsamında danışman yapım yönetimi proje teslim sistemi ele alınacaktır. 

3.2 DanıĢman Yapım Yönetimi PTS‟de SözleĢme ĠliĢkileri 

Danışman Yapım Yönetimi PTS‟de yer alan başlıca aktörler; Malsahibi, DYY, 

Mimar, Yüklenici‟ler, alt yükleniciler, tedarikçiler ve statik, elektrik, mekanik vb. 

konulardaki danışmanlardır.  

Yapım yöneticinin Malsahibi‟nin danışmanı olduğu bu sistemde Mimar ve 

Yüklenici‟lerin her biri ile Malsahibi doğrudan sözleşme ilişkisi içindedir.  

CMAA‟den ve AGC‟den bazı standart dökümanlarda, danışman yapım yöneticisinin 

(DYY) Malsahibi‟nin temsilcisi olarak Malsahibi adına hareket etmek için 

yetkilendirilmiş olduğu belirtilir. AIA‟in standart dökümanlarında,  DYY bir  tavsiye 

veren olarak hareket eder ve Malsahibi adına hareket etme yetkisi yoktur.  Her  iki 

durumda da DYY finansal risk almaz. DYY‟nin rolü, projenin tasarım ve yapımının  

http://www.cms-lb.com/pro.html
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yönetiminde  Malsahibi‟ne tavsiyelerde bulunmaktır. Daha çok karmaşık ve zor bir 

projeyi yönetecek zamanı ve uzmanlığı olmayan malsahipleri için uygundur (PRM, 

2005). 

 

ġekil 3.1: Danışman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde aktörler ve ilişkiler.   

(AIA, 2007). 

Malsahibi projenin ilk kararı itibariyle  hem Mimar hem de DYY ile anlaşır. Şekil 

3.1‟de görüldüğü üzere, Malsahibi ile Mimar arasında, Malsahibi ile DYY arasında 

ve Malsahibi ile  her bir çoklu ana yüklenici arasında ayrı sözleşme ilişkisi vardır. 

AIA‟in A132, 2009 no‟lu standart sözleşme dökümanı Malsahibi ile çoklu ana 

yükleniciler arasında; B132,2009 no‟lu standart sözleşme dökümanı Malsahibi ile 

Mimar arasında; C132, 2009 no‟lu standart sözleşme dökümanı malsahibi ile DYY 

arasında kullanılmaktadır. Çoklu ana yükleniciler ayrı ayrı ilgili alt yükleniciler ile 

sözleşme bağı kurarken;  Mimar da mekanik, elektrik, statik gibi çeşitli uzmanlıklara 

sahip danışmanlarla ayrı ayrı sözleşme yapar (Şekil 3.1). 

CSI tarafından hazırlanmış sözleşme ilişkileri şeması olan Şekil 3.2‟de de benzer 

şekilde Malsahibi‟nin farklı uzmanlıklardaki yüklenicilerle doğrudan sözleşme 

yaptığını gösterilmektedir. Bununla birlikte Mimar da mekanik, elektrik ve statik gibi 

kendi hizmet kapsamındaki danışmanlarıyla ayrı ayrı sözleşmeler yapar. Ayrıca 

yüklenicilerin her birinin alt yüklenicilerle veya tedarikçilerle yaptığı sözleşmeler 

vardır (Şekil 3.2). 
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ġekil 3.2: Danışman Yapım Yönetimi PTS‟de  aktörler ve ilişkiler  (CSI, PRM). 

Şekil 3.1 ve Şekil 3.2‟de görüldüğü şekilde aralarında sözleşme ilişkileri bulunan 

proje paydaşları CMAA‟in 2002‟de yayınladığı Malsahibi için yapım yönetimi 

kılavuzunda tek tek şöyle tanımlanmaktadır; 

Malsahibi,  projenin tamamlanmasından nihai olarak sorumlu olan kamu kuruluşu 

veya özel sektör kuruluşudur (CMAA, 2002). 

Yapım Yöneticisi; Malsahibi‟nin girişimlerini organize eder,  yönetim planı hazırlar, 

proje paydaşlarının  ilerleyişini bu yönetim planına göre izler, ve bu plandan sapma 

olması durumunda alınması gereken aksiyonları tanımlar. Malsahibi‟nin kararlarının 

projeye uygulanmasını destekleyecek uzman tavsiyeleri verir.  Yapım yöneticisi, bir 

firma olabileceği gibi firmalardan oluşmuş bir ekip veya bir birey olabilir (CMAA, 

2002). 

Mimar; projenin tasarım  hizmetlerini sağlamak üzere malsahibinin anlaştığı ekiptir. 

Mimar her ne kadar Malsahibi ile sözleşme ilişkisi içindeyse de  yapım yöneticisine 
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ilerlemeyi rapor eder. Mimar‟ın hizmetleri, yapım yöneticisi tarafından işin 

kapsamına, tasarım bütçesine ve  yapım bütçesine uygunluk vb. açılardan izlenir ve 

kontrol edilir (CMAA, 2002). 

Bu tez çalışması  kapsamında mimarlık hizmetleri, tüm tasarım ekibinin, mekanik 

danışmanının, elektrik danışmanının, statik danışmanının hizmetlerini  içerir şekilde 

kullanılacaktır. AIA sözleşmelerinde Malsahibi,  bu hizmetlerin tamamı için sadece 

Mimar ile sözleşme yaparken , Mimar da vereceği hizmetler için ayrı ayrı bu 

danışmanlarla alt sözleşmeler yapmaktadır. Ancak tüm tasarım ve projelendirme 

hizmetleri Mimar‟ın sorumluluğundadır. 

Yüklenici; işi planlara, şartnamelere ve sözleşme dökümanlarına uygun  

gerçekleştirme sorumluluğundaki organizasyondur.  İşçi, malzeme, ekipman ve alt 

yüklenicileri temin ve kontrol ederek işin başarılmasını sağlar (CMAA, 2002). 

Danışman  yapım yönetimi PTS‟de kaba işler, ince işler, elektrik işleri vb. gibi farklı 

farklı birden fazla ana yüklenici vardır. 

3.3  DanıĢman Yapım Yönetimi PTS‟nin  Avantajları ve Dezavantajları  

CMAA/FMI tarafından gerçekleştirilen malsahipleri arası anket çalışmasının 

altıncısında  proje teslim sitemlerinden “tasarım-yapım” sisteminin %66 oranında en 

çok kullanılmasına rağmen  sadece %23 oranında en iyi faydayı sağlayan teslim 

sitemi olarak değerlendirildiği görülmüştür. Hangi teslim siteminin en çok fayda ve 

değer getirdiğine yönelik soruya %35 en yuksek oranıyla yapım yönetimi proje 

teslim sistemi cevabı verilmiştir.   

 Danışman yapım yönetimi PTS‟nin  avantajları; 

Danışman yapım yönetimi PTS‟nin en önemli avantajı, yapımı bilen  ve 

organizasyon yeteneği olan bir yapım yöneticisinin projenin en başından itibaren  

devrede olmasıdır. Bunun yanında  Keong (2006) tarafından ortaya konulmuş diğer 

avantajları şu şekilde sıralanabilir; 

o Daha hızlı olunması 

o Değişikliklere daha esnek olması 

o Yapım yöneticisinin uzmanlığının getirdiği faydalar 

o Daha iyi iletişimler kurulması 
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o Uygulamada çeşitlilik  

o Sözleşme ilişkilerinin daha basit ve açık tanımlarının olması 

o Proje maliyet planının  hazırlanmasının, gelişiminin ve kontrolünün nispeten 

daha iyi olması 

o Yüklenici uzmanlığından daha verimli fayda sağlaması 

o Yüklenicilere doğrudan ve diğer teslim sistemlerine göre nispeten daha kısa 

sürede ödeme yapılması  

 Danışman yapım yönetimi PTS‟nin dezavantajları; 

Danışman yapım yönetimi PTS‟nin Keong (2006) tarafından ortaya konulmuş 

dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir; 

o Maliyet kesinliğinin olmaması 

o Nispeten pahalı olması 

o Koordinasyon problemleri, iş sınırlarının ve farklı iş paketlerinin kesişiminin  

çok fazla ihtilafa sebep olacak şekilde  kötü tanımlanması 

o Yasal belirsizlik, örneğin İngiliz hukukunda dahi yapım yönetimi ile ilgili 

yasal problemlere karşın kayıtlı yasal bildirilere rastlanmaması  

o Malsahibinin yüksek risk alması. Malsahibi kötü işçiliğin, boşuna yapılan 

işin, geç tamamlanmanın vb. finansal yükünün  malsahibinde olması ve 

danışman yapım yöneticisinin, yüklenici işlerindeki kusurlar dolayısıyla 

sözleşme bağlamında hiç bir risk almaması  

o Malsahibi kaynaklarının nispeten daha yüksek olması  
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4. DYY‟NĠN VE MĠMAR‟IN GÖREVLERĠNĠN ANALĠZĠ VE KALĠTE 

YÖNETĠM SĠSTEMĠ ARAÇLARI (KYSA) ÖNERĠLERĠ 

AIA, 120 yıldır tasarım ve  yapım sektöründe 120‟den fazla kabul gören sözleşme ve 

idari form yayınlayan bir kuruluştur. Bunlar, yapım projelerinin içerdiği ilişkileri ve 

işlemleri yönetmek için tüm tasarım ve yapım sektöründe benchmark olmuştur. AIA 

standart sözleşme dökümanları, sözleşmedeki yükümlülükleri ve görevleri en iyi 

açıklayan dökümanlar olup içeriklerinde ilgili sözleşmenin  bağladığı tarafların 

görevleri listelenmektedir. Ancak bu görevler çoğunlukla tanımlama boyutunda 

belirtilmiş olup, nasıl sorusuna cevabını vermekte yetersizlikleri görülmektedir.  

Tezin dördüncü bölümü kapsamında AIA sözleşme dökümanlarında listelenen 

görevler  proje evrelerine göre tek tek incelenecek, her birinin projenin temel başarı 

kriterleri olan maliyet, zaman ve kaliteyi nasıl etkilediği değerlendirilerek analiz 

edilecektir. Bu analizler ve  elde edilen bulgulardan yola çıkarak  proje başarısını 

etkileyen görevler için KYSA‟lar önerilecektir. Şekil 4.1‟de yapım  projesinin, yapım 

öncesi evre  ve yapım evresi olmak üzere iki evreden oluştuğu görülmektedir. Yapım 

öncesi evre ise tasarım öncesi, tasarım ve  yapım dökümanları hazırlanması ve  ihale 

olmak üzere üç alt evreyi kapsar (Şekil 4.1). 

 

ġekil 4. 1: Yapım projesinin evreleri. 

Proje evreleri, bir önceki evre bir sonraki evreye girdi olacak sonuçlar üreten bir 

mekanizma şeklinde çalışır ve süreçler tamamlandığında sonuç ürün olan bina elde 

edilir (Şekil 4.1). AIA standart sözleşme dökümanındaki gruplanma şekline sadık 

kalınarak yapım öncesi ve yapım evresi olarak gruplanarak görevler  incelenecektir. 



34 

 

4.1. DYY‟nin Görevlerinin Analizi ve KYSA Önerileri 

Bu bölümde, AIA‟in C132, 2009 no‟lu DYY Malsahibi standart sözleşme 

dökümanında listelenen DYY‟nin standart görevleri ve ilave hizmetler kapsamındaki 

görevlerinin her biri proje başarısını etkilemesi açısından tek tek analiz edilecektir. 

Her bir görev analiz edilirken öncelikle sözleşmede yer aldığı şekliyle ilgili görevin 

tanımı irdelenecek, bu görev tanımının eksiklikleri, yanlış anlaşılmaya mahal veren 

ifadeleri değerlendirilecek ve mevcut durumda kullanılabilir  araçlar varsa ortaya 

konulacaktır. Yapılan analize göre ilgili görevin en iyi şekilde yerine getirilmesini 

sağlayacak KYSA‟lar önerilecektir.  

DYY‟nin proje başarısını etkileyen görevlerinin doğru şekilde yerine getirilmesini 

sağlayacak KYSA önerileri getirilecektir. Söz konusu görevler, AIA standart 

sözleşme dökümanındaki gruplanma şekline sadık kalınarak yapım öncesi ve yapım 

evresi olarak iki grup altında incelenecektir. 

Bir göreve yönelik önerilen KYSA, başarılı binanın yapımının başarıyla 

tamamlanmasını sağlamak için o görevin başarıyla yerine getirilmesin için  

hazırlanması gereken şartname, prosedür veya form gibi araçlardır. Mevcut KYSA 

olarak kullanılabilecek ve halihazırda da kullanımı olan, AIA, CSI veya KİK  gibi 

kuruluşlarca zaten hazırlanmış bulunan şartname, prosedür, form vb.‟dir. Önerilen 

KYSA‟ya ek olabilecek dökümanlar ise mevcut pratikte kullanılmakta olup önerilen 

KYSA‟nın hazırlanması  sırasında referans olabilecek  liste, form veya yönergeler 

gibi araçlardır.  

DYY‟in görevleri için yapım öncesi ve yapım evreleri standart görevleri ile ilgili 

toplamda elli altı  adet KYSA önerisi getirilmiştir. İlave hizmetler kapsamında 

sözleşmede belirtilen görevlerin talep edilmesi durumunda olması gereken KYSA 

önerileri de yapılmıştır.  

EK E, AIA‟in C132 no‟lu DYY Malsahibi sözleşmesinde yer alan Malsahibi 

sorumluluklarıdır. Malsahibi sorumlulukları için KYSA önerisi yapılması yerine 

önerilen KYSA‟ların Malsahibi‟nin sorumluluklarını hatırlatacak ve takip edecek 

şekilde DYY tarafından düzenlenmesi ve kullanılması öngörülmüştür (EK E). 

EK F, AIA‟in C132 no‟lu DYY Malsahibi sözleşmesinde yer alan sözleşme 

hükümleri olup, genelde kural  olarak belirtilmiş maddelerden oluşmaktadır. Ancak 

sadece 11 no‟lu ödemelerle ilgili sözleşme hükmü  maddesi DYY‟ye yapılacak 
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ödemeleri açıkladığından bu hüküm için bir KYSA önerilmesi gereği görülmüştür. 

Bu bağlamda DYY ödemeleriyle ilgili gerekleri ve yöntemleri tespit eden bir „DYY 

Hizmetleri HakediĢ Prosedürü‟ hem yapım öncesi hem de yapım evresi için geçerli 

olacak şekilde tasarlanmalı ve kullanılmalıdır (EK F). 

4.1.1. DYY‟in yapım öncesi evredeki  görevlerinin analizi ve KYSA önerileri 

DYY‟in  yapım öncesi evredeki görevlerinin açık ve net tanımlanması, yapım 

sürecinin geri dönüşler yaşanmadan, sorunsuz ve başarılı ilerleyebilmesinin ön 

koşuludur. Ancak yapım öncesi evredeki görevlerin nasıl, hangi yöntemlerle veya 

hangi iletişimlerle yerine getirileceği sözleşmede yer alan kısa görev tanımlarına 

sığmadığı görülmektedir. DYY yapım öncesinde herbir görevi yerine getirirken 

görev tanımlamalarındaki yetersizlikler dolayısıyla ne gibi boşluklar oluşabileceği ve 

bu boşlukların proje başarısını ne denli olumsuz etkileyebileceği  aşağıda sırasıyla 

analiz edilecektir. Proje başarısını etkileyen bir görevin en geniş açıklama ile gerek 

ve şartlarının ortaya konulabilmesi için ilgili göreve özel KYS önerileri de sırasıyla 

getirilecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.1;  

“DYY, proje gereklerini saptar ve söz konusu proje gerekleri üzerinde malsahibi ve 

mimar ile birlikte ortak bir anlayışa ulaşmak için, Malsahibi‟nin hazırladığı programı 

ve Mimar‟ın bu programa yönelik değerlendirmelerini inceler.”  

Malsahibi‟nin hazırlamış olduğu ihtiyaç programının bir ihtiyaç programında 

bulunması gereken temel unsurları içerip içermediğinin tespit edilmesi gereklidir. 

Ancak bu noktada ideal ihtiyaç  programı içeriğinin nasıl olacağı sorusu ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca Malsahibi‟nin ihtiyaç programını yaptırmamış olduğu bir durum 

da söz konusu olabilir. Böyle bir durumda DYY‟nin ihtiyaç programını dışarıdan 

hizmet alarak veya kendi bünyesinde hazırlatması gerekeceğinden DYY tarafından 

ihtiyaç programı içeriği tanımlanmalıdır. Sonuç olarak, bir „Ġhtiyaç Programı 

ġartnamesi‟ olması gerekir ki, eğer varsa program buna göre incelensin veya yoksa 

buna göre hazırlatılsın.  

Malsahibi‟nin kendi hazırladığı bir ihtiyaç programının varlığı durumunda bu 

programın ne gibi kriterler açısından hangi veriler kullanılarak inceleneceğini 

açıklayan bir „Malsahibinin Ġhtiyaç Programını Ġnceleme Prosedürü‟ olmalıdır. 
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Örneğin bir ihtiyaç programı sadece binada bulunması gereken  mahalleri ve bunların 

büyüklüklerini içermesi yeterli olmaz. Bu mahallerin içinde yapılacak faaliyetin ve 

bu faaliyetin gerektirdiği donatılar ve konfor koşullarını tanımlamalı ve diğer 

mahallerle ilişkilerini tanımlamalıdır. Bu özellikler ise bu mahallerin kullanıcıları ve 

diğer gerekli uzmanlar tarafından belirlenmiş olmalıdır. Eğer bu gibi unsurlar eksik 

ve/veya doğru belirlenmemişse projenin ilerleyen evrelerinde veya yapım sonrasında 

farkedilirse çok maliyetli ve külfetli değişikliklerin yapılmasını gerektirebilir, bu 

değişikler yüksek maliyete ve uzun proje ve inşaat sürelerine neden olabilir. Ya da 

bazen söz konusu  proje hiç gerçekleştirilemeyebilir. 

Diğer taraftan AIA standart dökümanlarından G806-2001 no‟lu „Proje 

Parametreleri ÇalıĢma Tablosu‟ ‟nda binanın projelendirilmesinde uyulması veya 

dikkat edilmesi gereken tüm proje parametrelerinin listelendiği görülmektedir. Bu 

parametrelerin ilki bu dokümanda Malsahibi‟nin programı olarak verilmiştir. Bu 

doküman bu nedenle ihtiyaç programı dokümanının önemini göstermekte ve ihtiyaç 

programı hazırlama için de belirli şartların yerine getirilmesi çıkarsamasının 

yapılmasına olanak vermektedir.   

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.2;  

“DYY, Malsahibi‟nin iş programı, ihtiyaç programı ve bütçe gerekleri için her biri 

diğerine dayanır şekilde ön değerlendirme yapar.” 

Malsahibi‟nin aklındaki iş programındaki şaşmalar malsahibinin yatırımını en ciddi 

etkileyecek unsurlardan biridir ve proje başlangıcında farkında olduğu takdirde 

projeyi gerçekleştirme kararını dahi etkiler. Bununla birlikte, Malsahibi‟nin  yatırım 

geri dönüş hesaplarını ve işletmesel faaliyeti de etkiler. DYY tarafından  

Malsahibi‟nin iş programı gereklerinin eksiksiz ve detaylı bir şekilde  anlaşılarak ve 

değerlendirilerek gerekli yorumların, uyarıların, ve eklemelerin yapılması gerekir. 

Zaman kısıtları, varsa belirli mühletler ve terminler mutlaka belirtilmelidir. DYY 

tarafından Malsahibi‟nin ihtiyaç programı ve bütçe gerekleri ile söz konusu iş 

programının ne derece örtüştüğünün nasıl değerlendirileceği, bu değerlendirmede ne 

tür araçlar kullanılabileceği, risklerin tespiti, ve belirsizliklerin ne şekilde dikkate 

alınacağı açıklanmalıdır.  

Malsahibi‟nin ihtiyaç programı gereklerinin düşündüğü bütçe ve iş programı 

çerçevesinde olabilirliğinin DYY tarafından değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca ihtiyaç 
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programında eksik kalmış unsurlar konusunda DYY Malsahibi‟ni uyarmalıdır. 

İhtiyaç programına yapılacak her ekleme ya da baştan düşünülmemiş bir fonksiyon 

veya hacim daha sonra külfetli proje değişikliklerine sebep olabileceği gibi proje 

bitene kadar hiç farkedilmeyip binanın kullanımı sırasında düzeltilmesi güç ve 

maliyetli sorunlar doğuracaktır.Bu sebeple bir şartname kapsamında ihtiyaç 

programının iş programı ve bütçeyi dikkate alır şekilde değerlendirilmesinin nasıl 

yapılacağı açıklanmalıdır. 

Malsahibi‟nin bütçe gereklerinin malsahibinin düşündüğü projeyle ne derecede 

örtüştüğü analiz edilmelidir. DYY‟nin tasarım öncesi safhada hangi verilerle bu 

analizleri yapması gerektiği, bu verileri nasıl değerlendireceği ve bütçede yer 

vermesi gereken bilinmeyen iş kalemlerinin tespitini nasıl yapacağı açıklanmalıdır. 

Henüz daha bir maliyet tahmin çalışması hazırlanmamış olduğundan iş programı ve 

ihtiyaç programı gerekleri temelinde bütçe değerlendirmesinin nasıl yapılacağı bir 

açıklanmalıdır. Sonuç olarak yukarıda anlatılan tüm açıklamaları içeren ilişkisel bir 

değerlendirmenin nasıl yapılabileceğini açıklayan „Malsahibinin ĠĢ Programı, 

Ġhtiyaç Programı ve Bütçe Gereklerini ĠliĢkisel Değerlendirme ġartnamesi‟ 

olması gerekir.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.3;  

“DYY, bir yapım yönetim planı hazırlar ve malsahibine sunar. Yazılı olarak 

hazırlanan bu planın içeriğinde asgari olması gerekenler şu şekilde sıralanır; (1) 

malsahibinin  programına,  işprogramına ve bütçe gereklerine DYY‟nin hazırladığı 

3.2.2 no‟lu maddede yer alan ön değerlendirmeler, (2) bir proje iş programı, (3) 

maliyet tahminleri, (4) proje teslim sistemi için tavsiyeler ve (5) çoklu yükleniciler 

kullanılacaksa yüklenicilerin iş kapsamlarıdır. DYY proje seyri boyunca bu yapım 

yönetim planını günceller.” 

Yapım yönetim planından kastedilen danışman yapım yöneticinin hizmetlerinin 

planlanması ve programlanmasıdır. DYY tarafından hazırlanacak yapım yönetim 

planı,  projenin tüm evrelerinin önceden öngörülerek doğru yöntem ve araçların 

kullanımı için referans döküman olacaktır. Ancak, yapım yönetim planının hatalı 

bilgi, eksik analizler veya tahminler içermesi projenin istenen kalitede olmamasına, 

gecikmelere ve beklenmedik maliyetlerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır.  
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Yapım yönetim  planı hazırlama düzeninin nasıl olacağı, hangi analizlerin yapılacağı 

ve içeriğinde proje tipine göre veya özel durumlarda olması gerekenleri de içeren bir 

„Yapım Yönetim Planı Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. 

(1) ile ilgili; 3.2.1 no‟lu maddedeki görevi kapsamında açıklandığı ve önerildiği  

üzere  Malsahibi‟nin program, ihtiyaç programı ve bütçe gerekleri ön 

değerlendirmesinin nasıl yapılacağını açıklayan şartname olmalıdır. Bu ön 

değerlendirmeler yapım yönetim planının bir parçası olacaktır. 

(2) ile ilgili; proje iş programı tasarım öncesi verileri kullanılarak nasıl hazırlanır, 

nelere dikkat edilmelidir, riskler ve olasılıklar nasıl dahil edilir gibi sorulara cevap 

olabilecek bir „Tasarım Öncesi Proje ĠĢ Programı Hazırlama ġartnamesi‟ 

olmalıdır. 

(3) ile ilgili; tasarım öncesi evrede maliyet tahmini hazırlamak için hangi verilere 

ihtiyaç vardır, hangi alternatif tahmin yöntemleri söz konusudur, doğru maliyet 

tahmini yöntemi  nasıl seçilmelidir, hangi olasılıklar dikkate alınmalıdır ve benzeri  

soruların açıklanması için bir „Tasarım Öncesi Proje Maliyet Tahmini Hazırlama 

ġartnamesi‟ olmalıdır. 

(4) ile ilgili; proje teslim sistemi seçimi tavsiyesi, hangi proje teslim sisteminin söz 

konusu proje için en uygun olduğunun tespitidir ancak Malsahibi‟nin bu noktada 

DYY‟den tavsiye alıyor olması zaten  proje teslim sisteminin seçilmiş olması demek 

olduğundan bu madde ile ilgili ifade bu tez kapsamında çelişkili bulunmuştur. 

(5) ile ilgili; çoklu yüklenicilerin iş kapsamlarının ortaya konulması aslında ihale 

sürecinde tam olarak şekillenecektir. İhale evresi ile ilgili bölümde bu nokta detaylı 

açıklanmaktadır. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.3;  

“DYY, Yapım Yönetim Planını günceller.”   

Yapım yönetim planı güncellemesi için herhangi bir şartname veya prosedür 

gerekmez. Yukarıda DYY‟nin 3.2.3 no‟lu madede yer alan görevi kapsamında 

önerilen „Yapım Yönetim Planı Hazırlama ġartnamesi‟ içeriğinde, proje 

ilerledikçe değişen verileri kullanarak güncellemelerin yapılmasına ilişkin bilgi 

verilmiş olması yeterli olacaktır. 
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DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.4;  

“Avan proje tasarımına ve kriterlerine dayalı ön maliyet tahminleri hazırlar. AIA 

alan, hacim ve benzer kavramsal simulasyon tekniklerini kullanabileceğini belirtir. 

Mimarın alternatif malzeme ve sistem önerilerine  DYY, ilgili maliyet 

değerlendirmelerini yapar ve kendi malzeme önerilerini hazırlar.”  

Avan projenin sağladığı verilerin kullanılması ile ön maliyet tahmin çalışmasının 

nasıl yapılacağı, hangi araçların kullanılacağı, belirsizliklerle ilgili nelere dikkat 

edileceği ve hesaba katılması gerekecek varsayımların açıklanması için „Avan Proje 

Üzerinden Proje Maliyet Tahmini Hazırlama ġartnamesi‟ olması gereklidir. 

AIA dökümanlarından D101 no‟lu „Binaların Alan ve Hacim Hesaplama 

Yöntemleri‟ isimli döküman ön maliyet tahmini hesaplamasında yardımcı bir araç 

olarak kullanılanılabilir ve kullanıldığı takdirde yukarıda önerilen şartnamenin eki 

olmalıdır. Başka alan veya hacim yöntemleri de kullanılabilir ancak Malsahibi veya 

Mimar ile herhangi bir ihtilaf durumunda alan ve hacim hesaplama yöntemlerinden 

kabul görmüş standartlarda olanları kullanmış  olması DYY için doğru olacaktır. 

D101‟de öncelikle binaların alan ve hacim hesaplamaları ile ilgili tek standart bir 

yöntem olmadığı en başta belirtilmiştir. Bu dökümanda alan hesabı yaparken; bina 

dış cephesi dış kenarları dikkate alınarak ölçüm yapılacağı ve tüm  katların 

alanlarının toplanacağı şeklinde açıklanmaktadır. Bina hacim hesaplama ile ilgili 

referans bir diyagram verilmiştir. Biraz daha özelleşerek ofis, mağaza, alışveriş 

merkezi, konut sınıflandırmasında net kullanım alanı hesaplaması ve nelerin dahil 

edileceği, nelerin dahil edilmeyeceği açıklanmıştır.  

Bu görev tanımında ön maliyet tahmini hesabına istenen kalite kriterlerinin nasıl 

girdi olacağı ile ilgili bir açıklama olmadığı görülmektedir. Kalite boyutu ön maliyet 

tahmininin gerçeğe yakın olabilmesi için şarttır ve hesaplamalara dahil edilmemesi  

yanlış maliyet tahminiyle hareket edilmesine, yanlış kararlara ve dolayısıyla projede 

başarısızlığa sebep olacaktır.   

Mimar‟ın alternatif malzeme ve sistem önerilerine maliyet değerlendirmeleri yapma 

yöntemi ve gerektiği taktirde kendi malzeme ve sistem önerilerini sunması, mimarla 

ortak bir noktada buluşacak nitelikte bilgi alışverişi ve iletişimi sağlamak için 

„Tasarım AĢamasında Alternatif Malzeme ve Sistem Önerileri Maliyet 

Değerlendirme ġartnamesi‟ olmalıdır. Örneğin, alternatif malzeme ve sistem 
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önerirken DYY, sadece ilk yatırım maliyeti açısından değil işletme maliyeti, 

kullanım ömrü ve benzeri başka açılardan  değerlendirmeler yapması gerektiğinden 

bu şartname yönlendirici olacaktır. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.5;  

“Tasarım dökümanları geliştirilirken DYY, bunları  süratli ve düzenli bir şekilde 

inceler, Malsahibi‟ne ve Mimar‟a alan kullanımı, alan iyileştirmeleri, malzeme 

seçimleri, yapım sistemleri ve ekipmanlar ile ilgili tavsiye ve bilgi verir. Ayrıca 

yapılabilirlik, malzeme bulunurluğu, işçi bulunurluğu, aşamalı yapımın sıralaması, 

tedarik, montaj ve yapım için gerekecek zaman ve yapım maliyeti ile ilgili faktörler  

hakkında tavsiyeler hazırlar. (Bu faktörler; alternatif tasarım ve malzemeler, ön 

bütçe, yaşam döngüsü verisi ve olası maliyet kesinti vb. olabilir)”  

Tasarımın alt evrelerinin her birinde  teslim edilmesi gereken tasarım dökümanları 

nelerdir, bu dökümanlar hangi detayları içerir, hangi ölçekte olur, çizimler dışındaki 

dökümanlar nasıl bilgiler içerir, tasarım dökümanları nasıl incelenir, incelenirken 

dikkat etmesi gereken kriterler nelerdir, tasarım dökümanlarındaki eksikler nasıl 

tespit edilir, hangi periyotlarda bu incelemeler yapılır, geri bildirim yapıldıktan sonra 

nasıl anlaşmaya varılır gibi sorularına cevap olacak tasarım alt evrelerinin her birini 

kapsayan  „Tasarım AĢaması Proje Teslimler Prosedürü‟ tanımlanmalıdır. 

Tasarım evresi;  avan  proje, kesin proje ve uygulama projesi olmak üzere üç ana alt 

evreden oluşur. Bir sonraki aevre bir önceki evreye göre daha fazla detay içerirken, 

bir önceki evrede alınan kararlar üzerine bir sonraki evrenin detayları şekillenir. Bu 

sebeple avan  projede hangi verilerin projede veya eklerinde yer alması gerektiğini 

ve bunların nasıl inceleneceğini gösteren bir „Avan Proje Ġnceleme ġartnamesi‟ 

olmalıdır. Yine  aynı şekilde kesin projenin incelenmesinde rehber olacak bir „Kesin 

Proje Ġnceleme ġartnamesi‟  ve uygulama projesinin ve teknik şartnamelerin 

incelenmesinde rehber olacak „Uygulama Projesi ve Teknik ġartnameler 

Ġnceleme ġartnamesi‟  olmalı ve kullanılmalıdır. 

Tasarımın her aşamasındaki ilgili dökümanların içeriğindeki eksiklerin, hataların 

farkedilememesi, fırsat alanlarının doğru tespit edilememesine, yanlış malzeme 

seçimine, bulunamayan malzeme veya sistem seçimine yol açar  veya yapım 

maliyetini düşürebilecek faktörleri gözardı etme,  gerçekçi olmayan zaman öngörüsü 
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gibi sorunlar ortaya çıkararak  maliyetleri artırır, süreyi uzatır, kaliteyi düşürür ve 

özetle projenin başarısı ciddi şekilde etkilenir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.6;  

“İş programı hazırlar ve bunu periyodik olarak günceller. Hazırladığı iş programını 

Malsahibinin kabulüne ve Mimar‟ın onayına sunar. İş programının Mimar‟ın 

hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili kısmı için Mimar‟ın onayını alır. İş 

programı DYY‟nin, Mimar‟ın, Malsahibi danışmanlarının hizmetlerini, ve 

Malsahibi‟nin sorumluluklarını entegre ve koordine etmelidir. Bununla birlikte 

projenin zamanında bitmesine etki edebilecek kalemleri ortaya çıkarır.”  

Tasarım aşamasında iş programı hazırlama kriterleri nelerdir, Mimar dışındaki diğer 

aktörlerin hizmetlerinin verileri iş programına nasıl girdi olacak, avan  projedeki 

hangi verilerle iş programı oluşturulacak, kesin projedeki hangi verilerle iş programı 

güncellenecek ve uygulama projesindeki hangi verilerle iş programı güncellenecek, 

hangi aktörlerden  hangi bilgiler talep edilecek, varsayımlar neye göre yapılacak, 

belirsizlik faktörleri nasıl dikkate alınacak, her bir aktörden hangi formatta iş 

programı verisi alınacak ve bunlar nasıl entegre edilecek, çakışmalar görünen veya 

zincirleme etkilenen  hizmetlerle ilgili nasıl ortak karara varılacak gibi soruların 

cevapları netleşmeden bu görevin tam anlamıyla yerine getirilmesi mümkün değildir. 

İş programı tasarım sürecine katılan tüm aktörlerle birlikte oluşturulmalı ve 

hazırlandıktan sonra tüm aktörlere birer kopya verilmelidir. Söz konusu bu iş 

programının hazırlanması için „Tasarım AĢaması Ayrıntılı ĠĢ Programı Hazırlama 

ve Koordinasyon ġartnamesi‟ olmalıdır. Bu şartname koordinasyon ile  ilgili 

gereklilikleri de ortaya koymalıdır.  

AIA standart dökümanlarından D200 1995 no‟lu „Proje Kontrol Listesi‟  gereken 

işleri listelemesi itibariyle hazırlanacak şartnameye ek olacak yardımcı bir mevcut 

araç olarak kullanılabilir. Burada listelenmiş işler o proje özeline göre yeniden 

gözden geçirilerek iş programında eksiksiz yerini alması sağlanabilir. 

İş programında doğru koordinasyon ve entegrasyon olmaması sebebiyle işin 

ilerleyişinde aksaklıklar olması, birbiriyle çakışan hizmetlerin koordine edilememesi 

gibi sorunların doğması muhtemeldir. Bu sorunlar da proje başarısına gecikmeler ve 

maliyet artışları olarak yansıyacaktır.  



42 

 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.7;   

“Mimar avan proje, kesin proje ve uygulama projesini ilerletirken DYY maliyet 

tahmini hazırlar ve uygun aralıklarda projenin artan detaylarını dikkate alarak 

güncellemeler yapar. Bu uygun aralıklar Malsahibi, Mimar ve DYY‟nin üzerinde 

anlaştığı zaman aralıklarıdır. DYY maliyet tahmininde tasarımdaki ve ihaledeki acil 

ve beklenmedik olası durumları, fiyat artışlarını ve pazar şartlarını dikkate alır.Bu 

maliyet tahmini mimarın incelemesine ve malsahibinin onayına sunulur. Eğer proje 

maliyet tahmini Malsahibi‟nin bütçesini geçiyorsa Malsahibi‟ni DYY uyarır ve 

düzeltici eylem için tavsiyede bulunur.”  

Maliyet tahmininin kesin projedeki verilerle nasıl yapılacağı ve sonrasında uygulama 

projesi verileriyle yeniden nasıl yapılacağı, beklenmedik olası durumlardan 

kastedilenin ne olduğu, fiyat artışları ve pazar şartlarının nasıl dikkate alınacağı, 

maliyetin bütçeyi geçme durumundaki koordinasyonun ve düzeltici hareketin nasıl 

sağlanacağı, hazırlanan maliyet tahmininin hesaplanma yönteminin kontrolünün kim 

tarafından nasıl yapılacağı gibi soruların netleşmesi gereklidir. Bunun için  „Kesin 

Proje BaĢlangıcından Uygulama Projesi Tamamlanana Kadar Proje Maliyet 

Tahminleri Hazırlama ġartnamesi‟ ile kullanılmalıdır ve bu şartname kesin projeyi 

ve uygulama projesini  ayrı ayrı ele alarak bu evrelerde gerekecek maliyet 

tahminlerinin hazırlanması için gerekleri şartları ortaya koyacaktır. 

Maliyet tahminleri sürekli takip altında tutulmalıdır. Maliyet tahmininin hatalı 

olması, maliyeti etkilemesi muhtemel durumların tam olarak dikkate alınmaması 

yanlış maliyet öngörüsüyle ilerleme ve projenin düşünülenden yüksek maliyete 

ulaşmasına sebep olur. Geç farkedilen maliyet artışları için son anda yapılacak 

düzeltici hareketler ise kalitenin düşmesine sebep olabilirken süre de bu sırada 

olumsuz etkilenecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.8;    

“Mimar avan proje, kesin proje ve uygulama projesini ilerletirken DYY, tasarımdaki 

detayların yapılabilirliği, maliyeti veya iş programını ters etkileyeceğini 

belirlediğinde Malsahibi‟ne ve Mimar‟a danışır ve tavsiyede bulunur.”  

Tasarım detaylarının yapılabilirliği nasıl ve neye göre belirlenir, yapılabilir olup 

yüksek maliyetli olan tasarım detayları için alternatifler nasıl araştırılır, iş programını 

ters etkileyebileceğini anlamak için tasarım detayları nasıl incelenir gibi sorular 
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cevaplanmalıdır.  Bu görev için hazırlanacak şartnamenin yapılabilirlik incelemeleri 

yöntemini tanımlaması gerekir. Örneğin mimar ve mühendislik işleri danışmanları 

her karardan önce bunu DYY‟e danışmalı ve DYY‟nin karar alınırken gelişen 

fikirlerden bilgisi olmalıdır veya her yeni karar DYY‟e iletilmeli ve son 

güncellemeleri içeren proje çizim ve dökümanlarına kurulacak bir internet sistemi ile 

erişebilmelidir.  

DYY tasarımdaki detayların proje geneli üzerinde maliyet, süre ve kalite anlamında 

etkilerini nasıl inceleyeceğini, nasıl  gerekli uyarıları ortaya koyacağını ve  nasıl 

alternatif önerileri yapacağını açıklayan „Tasarım AĢaması Proje Yapılabilirlik 

Ġnceleme ġartnamesi‟  olmalıdır.  

Yukarıda 3.2.7 no‟lu maddede yer alan görev kapsamında yardımcı araç olarak 

kullanılabileceği belirtilen  AIA‟in mevcut dökümanlarından D101 „Binaların Alan 

ve Hacim Hesaplama Yöntemleri‟ bu görev için de yardımcı bir araç olarak 

kullanılabilir ve yukarıda önerilen “ tasarım aşaması proje yapılabilirlik şartnamesi” 

ne ek olabilir. 

Tasarım evresinde verilen kararlarda yapılabilirlikle ilgili detayların atlanması, 

yapım evresinde beklenmedik maliyetlerin çıkmasına, sürenin uzamasına ve  

kalitesiz üretime sebep olacaktır. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.9;    

“DYY, yüklenicilerin ortak kullanımında olacak geçici proje tesisleri ve ekipmanları, 

malzemeler ve hizmetler için sorumlulukların belirlenmesi konusunda malsahibi ve 

mimara bilgi ve tavsiyeler verir. Önerilen sözleşme dökümanları içeriğinde bu gibi 

gereklerin ve sorumluluk tespitlerinin yer aldığını doğrular.” 

İhale öncesi hazırlık aşamasında geçici proje tesisleri ve ekipmanları, malzemeler ve 

hizmetlerin neler olduğu, bunların doğru tespitinin nasıl yapılacağının tanımı yapım 

başlamadan yapım  işinin  planlamasının başlangıcıdır. Yapım başladığında bu konu 

çözülmüş olmalı ve yükleniciler arasında karmaşaya yer vermemelidir. Bu sebeple 

söz konusu projenin tipine, büyüklüğüne ve iş programına göre yüklenicilerin ortak 

kullanacağı tesis, ekipman, malzeme ve  hizmetler şekillenmelidir.  

Bu görev tanımından şantiyeyi tanımlayan kişinin DYY olduğu anlaşılmaktadır ve 

bu şekilde kabul edilebilir. DYY, şantiyede yer alacak tüm tesis, ofis, ekipman 

yerleşiminin nasıl gösterileceğinin şartlarını ortaya koyan bir „ġantiye YerleĢim 



44 

 

Planı Hazırlama ġartnamesi‟ hazırlamalıdır. Bununla birlikte ihale evresinde 

yüklenicilerin kendi fiyatlandırmalarını yaparken dikkate almaları gerekecek ve 

sonrasında her bir yüklenicinin sözleşme eki olacak bir  „Geçici Tesisler, ġantiye 

Mobilizasyon ve ġantiyede ÇalıĢma ġartnamesi‟  hazırlamalıdır. Bu bağlamda her 

yükleniciye özgü tesisler, ekipman yerleşimlerine ve ortak sistemlerin kullanımlarına 

ilişkin koşullar şekillenmelidir. Böylece yükleniciler ihale için teklif hazırlarken 

kendi şantiye giderlerini de hesaplayabilecek ve daha gerçekçi fiyat teklifleri 

oluşturacaklardır. DYY‟nin geçici tesislerle ilgili koordinasyonu nasıl yapması 

gerektiğine ilişkin de „ġantiyede Ortak Kullanılacak Geçici Tesis, Ekipman, 

Malzeme ve Hizmetlerin Koordinasyonu ġartnamesi‟  olmalıdır.  

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 50 00 no‟lu „Geçici Hizmetler ve 

Tesislerin Kontrolü‟ ‟nde hangi hizmetin hangi yüklenici sorumluluğunda olduğu, 

kullanılacak hizmetler, tesisler, ekipmanlar, ve saha ile ilgili yerine getirilmesi 

gereken genel gereklilikler ortaya konmaktadır.  Bu prosedürün alt bölümleri; 01 52 

00 no‟lu „Geçici Tesisler‟, 01 53 00 no‟lu „Geçici Yapılar‟, 01 54 00 no‟lu „Yapım 

İşi Destek Elemanları‟, 01 55 00 no‟lu „Araç Erişimi ve Park Etmeler‟, 01 56 00 

no‟lu „Geçici Bariyer ve Koruma Elemanları‟, 01 57 00 no‟lu „Geçici Kontroller‟, 01 

58 00 no‟lu „Proje Kimliğiyle İlgili Geçici İşaretler ve Uyarılar Prosedürleri‟ olup 

şantiye idaresinde geçici hizmet ve tesisler ile ilgili tüm sorumluluklar belirtilmiştir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.10;    

“Yükleniciler arasında güvenlik programı sorumluluklarının paylaşımı ile ilgili 

Malsahibi‟ne bilgi ve tavsiye verir.”  

İhale öncesi hazırlık evresinde, hangi güvenlik programlarının hangi kapsamda 

uygulanacağının ve yükleniciler arasındaki güvenlik programı sorumluluk 

paylaşımından kastedilenin ne olduğunun açıklanması gereği vardır. Yapım 

aşamasında güvenlikle ilgili yaşanacak herhangi bir sorun projede gecikmelere yol 

açacağı gibi maliyeti artıracak sonuçlar doğuracaktır. 

AIA‟in A232 Genel Şartlar dökümanının 10 no‟lu bölümünde güvenlik önlemleri, 

güvenlik programları ve kişilerin mal mülk güvenliği ile ilgili yüklenicinin 

sorumlulukları ve yükleniciden beklenenler açıklanmaktadır. Ancak DYY‟nin işin 

ihale edileceği her yüklenici için o yükleniciye özgü güvenlik ile ilgili sorumlulukları 
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özel olarak tanımlaması gerekir. Bu sebeple  özel şartnamede her bir ana yüklenici 

için o yüklenicinin güvenlikle ilgili sorumluluklarına ilişkin şartları ortaya koyan 

güvenl „Özel ġartname Hazırlama Rehberi‟ danışman  yapım yönetimi PTS için 

özel şartname hazırlamaya yönelik rehber dökümandır. Bu döküman  referans 

alınarak „Yüklenici  Güvenlik  ġartnamesi‟ her bir yükleniciye özel hazırlanmalı ve 

bunun her bir yükleniciyle yapılacak sözleşmede sözleşme eki olması gerekir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.11;   

“İşin farklı kategorilerinin yapımı için  projenin  ferdi sözleşmelere bölünmesi ile 

ilgili malsahibine tavsiye verir. Bu tavsiyenin içeriğinde yüklenici seçim yöntemi ve 

yüklenici ihale kararı yöntemi vardır.”  

“Eğer çoklu sözleşmeler ihale edilecekse  DYY çizim ve şartnameleri şu açılardan 

inceleyerek gereken  tavsiyeleri verir; (1) yüklenicilerin işleri koordineli mi, 

(2)projenin tüm gerekleri uygun sözleşmeye görev olarak belirlenmiş mi, (3) hukuki 

anlaşmazlık olasılıkları minimize edilmiş mi (4) aşamalı yapımda uygun 

koordinasyon sağlanmış mı.”  

İhale öncesi hazırlık evresinde proje ferdi sözleşmelere bölünürken nelere dikkate 

edilecek, hangi kriterler bu sözleşmelerin kapsamını belirleyecek açıklanması 

gereken noktalardır. Bununla birlikte çoklu sözleşmelerde DYY‟nin tavsiyelerinin 

içeriğinde olması gerekenlere değinilmiş olsa da detaylar verilmemiştir.  

Aslında bu görevi iki ana kısımda incelemek gerekir. Birincisi işin bölümlenmesinin 

yapılması,  ikincisi ise yüklenici seçimi için ihale yöntemi kararının verilmesidir. Her 

iki kısım için de  şartname gerekmez çünkü işin bölümlenmesi ve ihale yöntemi 

seçimi  proje tipi, büyüklüğü, Malsahibi özellikleri, zaman, maliyet, kalite 

beklentileri gibi kriterlere göre DYY uzmanlığında yerine getirilecektir.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.12;    

“İş programını bu aşamada şu kriterleri içerecek şekilde günceller; işin bileşenleri, 

yapımın evreleri,  yüklenicilerin başlama bitiş tarih gereksinimleri, ürün siparişleri ve 

teslimleri, yapımdan önce verilmesi gereken siparişleri ve Malsahibi‟nin yapı 

kullanım ihtiyaçları.”  

Tasarım evresi bittiğinde, tasarım evresi görevlerinden 3.2.6 no‟lu madde 

kapsamında önerilen „Tasarım Aşaması Proje  İş Programı Hazırlama ve 



46 

 

Koordinasyon Şartnamesi‟ne göre güncellenmiş olan proje iş programı yapımla ilgili 

daha detaylı verileri içerecek şekilde  ihale evresinde de değerlendirilmeli ve bu 

kapsamda güncellenmelidir. Bunun için bu evrede dahil edilmesi gereken yapıma 

ilişkin detayları açıklayan  ve yönlendirici olacak bir „Proje ĠĢ Programı Hazırlama 

ve Değerlendirme ġartnamesi‟ olmalıdır.  Bu iş programı belirlenmiş 

yüklenicilerden gelecek daha kesin verilerle yapım başlamadan önce tekrar 

güncellenerek yapım evresinde takip edilecek iş programına ulaşılmalıdır.  

CMAA tarafından hazırlanmış „ĠĢ Programı Hazırlama ġartname Tanzimi‟ 

dökümanlarındaki kriterler ve bilgiler referans olarak kullanılmalıdır (URL 4).  Bu 

dökümanın ilk bölümünde iş programı şartnamesi hazırlanırken dikkate alınması 

gereken on iki temel faktör sırasıyla açıklanmaktadır. Bununla birlikte ikinci 

bölümde proje iş programının devamında anlaşmazlıkların nasıl minimize 

edileceğine ve başarısız iş programı şartnamesine sebep olan temel faktörler detaylı 

şekilde açıklanmaktadır.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.13;    

“Yapımdan önce sipariş edilmesi gereken malzemelerin siparişini ve teslimini 

hızlandırarak koordine eder.” 

Yapımdan önce hangi malzemelerin siparişinin gerekli olduğunun tespit edilmesi 

gerekir. Bu kapsamdaki koordinasyonun yöntemi ve her bir tedarikçi ile yapılacak 

anlaşmalar belirli prosedürler çerçevesinde olmalı, o malzemelerin istenen zamanda 

yapım evresine dahil edilmesi sağlanmalıdır.  

Satın almaya ilişkin prosedürlerin, koşulların, sistemlerin projeyi önemli ölçüde 

etkileme durumu ve gerçeği proje hedeflerini ciddi etkiler. Önceden siparişi gereken 

herhangi bir  malzemenin siparişinde geç kalınması sebebiyle yapım  iş programına 

uygun şekilde doğru zamanda malzeme şantiyeye ulaşamayacak ve dolaylı olarak 

gecikmeler oluşacaktır. Ayrıca siparişin doğru metrajda verilememiş olma durumu 

da tekrar sipariş etme gereği veya fazladan elde malzeme oluşmasına ve maliyet 

bütçe varyasyonunda artmaya sebep olacaktır.  Tedarikçi ile yapılacak anlaşmada 

zamanlama konusunda teyit alınmış olmalıdır, aksi takdirde bir ay önce sipariş 

verilse bile o malzemenin iki ay önceden siparişi gerekiyor olabilir. Tam bu aşamada 

böyle bir durumun farkedilmesi ise farklı malzeme alternatiflerini değerlendirme 

veya iş programında gerekli düzenlemeyi önceden yapma fırsatı verir. Bu görevde 
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yaşanacak olumsuzluklar,  proje başarısını maliyet artışı, kalite de düşme ve sürede 

gecikme olarak olumsuz etkiler. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle bu görevin DYY tarafından başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilebilmesi için bir „Malzeme Tedarik Dökümanları Hazırlama ve 

Tedarik Süreci ġartnamesi‟ hazırlanmalı ve DYY ile Malsahibi arasındaki 

sözleşmenin eki olmalıdır. Bu şartname içeriğinde  yapım sürecini etkileyecek olup 

önceden siparişi gereken malzemeler için bir liste olup,  sipariş nasıl verilecek, teklif 

isteme yöntemi ne olacak, kaç firmadan teklif istenecek, ödemelerle ile ilgili 

yaklaşım ne olacak gibi konular açıklanmalıdır. Söz konusu malzemenin alınacağı 

tedarikçiler için tedarikçi sözleşmelerinin nasıl hazırlanacağı, ilgili malzemelerle 

ilgili tüm terminleri gösteren bir zaman programı da bu şartaname kapsamında 

hazırlanmalıdır.  

Bu bağlamda hazırlanmış ek olarak kullanılabilecek mevcut yardımcı dökümanlar 

vardır. KİK tarafından hazırlanmış olan  „Mal Alım Mevzuatı‟ nda mal alım  

ihaleleri için gerekli standart dökümanlar hazırlanmış ve bu dökümanlarda alımlara 

ilişkin prosedürler tanımlanmıştır. Ayrıca AIA‟in dökümanlarından A151-2007 no‟lu 

„Malsahibi ve Mobilya, TefriĢ ve Ekipman Satıcısı Arasındaki Standart 

SözleĢme” dökümanı ve A251-2007 no‟lu “Mobilya, TefriĢ ve Ekipman Ġçin 

SözleĢme Genel ġartlar‟ dökümanları bu tür tedariklerin belli bir türü için 

hazırlanmış dökümanlar olup mobilya, tefriş veya ekipman alımı durumlarında 

kullanılır.  A251-2007 „de malsahibi, mimar ve satıcının görevleri belirtilmektedir ve 

yapım sözleşmesi genel şartlar dökümanı olan A232-2007‟ye uygulanabilir veya 

A232-2007 ile koordineli kullanılabilir 

Yukarıda bahsi geçen KİK ve AIA dökümanlarının bu amaçlarla kullanılıp 

kullanılamayacağı veya yukarıda önerilen şartnamenin hazırlanmasında bu 

dökümanlardan yararlanılıp yararlanılamayacağı veya bu dökümanaların yukarıda 

önerilen şartnamenin bir parçası olup olmayacağı irdelenmelidir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.14;    

“DYY, projenin gerektirdiği survey uzmanlarının, özel danışmanların, test 

labaratuvarlarının seçiminde, tedariğinde ve koordinasyonunda Malsahibi‟ne 

yardımcı olur.”  
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Projenin gerektirdiği özel uzmanlıkların ve testlerin atlanmadan belirlenmesi gerekir. 

Bu uzmanlık raporlarından veya testlerden herhangi birinin eksik olması projenin 

ilerleyişinde veya çizimlerin sonuçlandıırlmasında alınması gereken  kararların eksik 

kalmasına ve yapım aşamasında sorun yaşamaya sebep olur. Böyle bir durumda 

maliyet artışları, kalite düşüşü, sürede gecikme gibi proje başarısını düşüren sonuçlar 

ortaya çıkar. 

Survey uzmanları veya özel danışmanlarla iletişimin nasıl olacağı, onlardan hangi 

bilgilerin beklendiği, ilgili uzmanlıkla ilgili sorun ihtimallerinin doğru tekniklerle 

analizi, bu uzmanlarla yapılacak doğru içerikteki anlaşmalarla sağlanır. Öncesinde bu 

uzmanların ve test labaratuvarlarının seçim kriterleri „Survey Uzmanı, Özel 

DanıĢman, Test Laboratuvarı Seçim, Tedarik ve Koordinasyon Prosedürü‟ 

aracılığıyla belirtilmiş olmalıdır.  

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 40 00 no‟lu  „Kalite Gereklilikleri 

Prosedürü‟ kapsamında test labaratuvarlarının yeterlilik kriterleri, yetkili 

kuruluşların sınırlamaları, yüklenici test ve denetim kuruluşlarının sağlaması gereken 

koşullar, yapılacak testler için ödemelerin kimin tarafından yapılacağı, gerekli testler 

tanımlanır. 

AIA tarafından hazırlanmış mevcut standart sözleşme formlarından  B102 2007, 

Malsahibi ve Mimar arasında önceden belirlenmiş mimarlık hizmeti kapsamı 

olmadığı durumlar için kayıtları, şartları ve ödeme detaylarını içerir. Mimar 

hizmetleri diye bir bölümü yoktur ancak bir bölüm olarak veya bir ek döküman 

olarak hazırlanabilir. AIA‟in mevcut olası danışmanlık hizmetlerinden bazıları için 

geliştirdiği formlarla birlikte kullanılabilir veya daha farklı alternatif bir hizmet söz 

konusu olduğunda benzeri formlar hazırlanarak sözleşmeye eklenmelidir. AIA‟in 

geliştirdiği olası danışmanlık hizmet formları şu şekildedir; B203-2007 no‟lu „Saha 

Değerlendirme ve Planlama‟, B204-2007 no‟lu „Değer Analizleri‟, B205-2007 

no‟lu „Tarihi Koruma‟, B206-207 no‟lu „Güvenlik Değerlendirme ve Planlama‟,  

B209-2007 no‟lu „Yapım SözleĢme Ġdaresi‟, B210-2007 no‟lu „Bina Destek 

Hizmetleri‟, B211-2007 no‟lu „Mimari Hizmetler Devreye Almalar Standart 

Formu‟, B214-2007 no‟lu „Mimari Hizmetler LEED Sertifikasyonu Formu‟, ve 

B253-2007 no‟lu „Mimari Hizmetler Mobilya, TefriĢ ve Ekipman Tasarımı 

Standart Formu‟. 
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DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.15;    

“Projenin gerektirdiği işçi tip ve sayısını analiz eder, kritik aşamaların gerektirdiği 

uygun işçi kategorilerinin bulunabilirliğini inceler. İşçi eksikliğinin ters etkilerini 

minimize eder şekilde tasarlanmış aksiyonlar için tavsiyelerde bulunur.”  

Malsahibi‟nin doğrudan yaptıracağı işlerle ilgili  işçi analizlerinin, incelemelerinin ve 

ilgili gerekli aksiyon önerilerinin yapılması görevi olarak anlaşılmaktadır. DYY‟nin 

bu anlamdaki sorumluluğuna ilişkin bir „ĠĢçi Analizleri ġartnamesi‟  

hazırlanmalıdır ve bu şartnamede hangi veriler, hangi yöntem ve araçlarla söz 

konusu iş kalemi ile ilgili projenin gerektirdiği işçi tip ve sayı analizlerinin 

yapılacağı belirlenmelidir. Bununla birlikte, kritik aşamaların gerektirdiği işçi 

kategorilerinin yeterli sayıda ve doğru zamanda yapıma dahil edilmesi çok iyi 

programlanmalıdır  ve tanımlanacak şartnamede açıklanmalıdır.  Ayrıca işçi eksikliği 

vb. olası olumsuz durumlarla ilgili aksiyon alırken dikkate edilmesi gereken kritikler 

ve yaklaşımlar ortaya konulmalıdır.  

Yapım evresinde yeterli sayıda veya doğru uzmanlıklarda bulunamayan işçi,  

projenin  süresini ve maliyetini olumsuz etkileyecektir.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.16;    

“Sözleşme dökümanlarında yer alması gereken ayırımcı olmayan personel işe alım 

programları ile ilgili bilgi toplamada Malsahibi‟ne yardımcı olur.”  

Konuyla ilgili kanunlar referans alınacağından ve görev tanımı DYY‟nin yardımcı 

olmasını ifade ettiğinden herhangi bir şartname ya da prosedür gerektirmez.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.17; 

“Malsahibi‟nin çizim ve şartnameleri onaylamasını takiben maliyet tahminini ve 

proje iş programını günceller ve Mimar‟ın incelemesine, Malsahibi‟nin onayına 

sunar.”  

İş programının artık çok daha detaylı hale gelmiş olması sebebiyle daha detaylı ve 

kesin verilerle güncellenmesi söz konusu olacaktır. Daha önce  3.2.12 no‟lu maddede 

tanımlanan DYY görevi için önerilen „Proje ĠĢ Programı Hazırlama ve 

Değerlendirme ġartnamesi‟ kapsamında açıklanan güncellemeye uygun olarak 

DYY uzmanlığında değişen her veri değerlendirilerek iş programı güncellenmelidir.  
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Sözleşme dökümanları hazırlama aşamasında artık uygulama projesi ve teknik 

şartnameler tamamlanmış olacağından tüm bu detaylı verilere dayalı maliyet 

tahmininin hazırlanabilmesinin şartlarını ortaya koyan „Uygulama Projesi ve 

Teknik ġartnamelere Dayalı Son Maliyet Tahmini Hazırlama ġartnamesi‟ 

olmalıdır. 

İş programının ve maliyet tahminlerinin doğruluğu ve gerçekçiliği yapım sürecini ve 

projenin başarısını doğrudan etkiler. Yapım evresinde yüklenicilerden, 

tedarikçilerden ve diğer tüm proje katılımcılarından  beklentiler bu iş programına ve 

maliyet tahminlerine  uygun şekilde olacağından iş programı ve maliyet tahmini  

güncellemelerindeki doğruluk tüm koordinasyonun sağlıklı ilerlemesi için önşarttır. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.18;  

“İhaleye davet edilecek muhtemel yüklenici listesini mimarın incelemesine ve 

Malsahibi‟nin onayına sunar.”  

İhale evresinde, muhtemel yüklenici listesi nasıl oluşturulacak, bu listede yer alacak 

yüklenicilerle ilgili  aynı kalifikasyonlarda olmaları gibi ne tip profiller olacak, kaç 

olası yüklenici ihaleye çağrılacak gibi sorulara cevap olacak şekilde şartları ortaya 

koyan „Yüklenici Yeterlilikleri Tanımlama Formatı‟ hazırlanmalıdır. 

Yüklenicilerin geçmişleri, kalifikasyonları, referansları, finansal durumları ile ilgili 

bilgileri doğrulamak amaçlı kullanılacak  AIA, A305-1986 no‟lu „Yüklenici 

Kalifikasyon Beyannamesi‟ mevcut yardımcı bir araç olarak  şartnameye 

eklenebilir.  

Proje başarısı işi fiilen gerçekleştirecek doğru özellikte yüklenicilerin seçimi ile 

doğrudan ilişkili olup, yapım işi ilerledikçe sözleşme gereklerini karşılayamayan 

yükleniciler projenin süre, maliyet, kalite açılarından başarısızlığa uğramasına sebep 

olacaktır.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.19; 

“İhale zaman programını hazırlar, ihale kapsamında teklif isteme dosyalarını 

yayınlar, olası yüklenicilerle ihale öncesi ön görüşmeler yapar. O anki iş programı 

her bir sözleşmenin içinde bulundurur. İhale sürecinde olası yüklenicilerden gelen 

soruları cevaplamada ve gereken eklerin yayınlanmasında Mimar‟a yardımcı olur.”  
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İhale evresinde, ihale sürecinin programlanması, aşama aşama nasıl ilerlenerek 

ihalenin sonuçlandırılacağı „Ġhale Süreci ġartnamesi‟ hazırlanarak açıklanmalıdır. 

Böylece ihale dosyalarının yüklenicilere ulaştırılma şekli, ön görüşmelerin kapsamı 

ve bu ön görüşmelerin tüm olası müteahhitler için eşit şartlarda gerçekleştirilmesi 

için gerekenler ayrıntılı olarak sağlanacaktır. 

Gelen soruların ilgili disipline ulaştırılması ve alınacak cevabın tüm olası 

yüklenicilere aynı anda aynı ifade ile iletilmesi yüksek koordinasyon gerektiren bir 

görevdir ve idari şartname konusudur. Mevcut dökümanlardan AIA‟in A701-1997 

no‟lu „Ġhaleye Teklif Verecekler Ġçin Yönerge‟ dökümanı şartname eki olarak 

kullanılabilir. A701, teklif vereceklere tekliflerini hazırlarken ve tekliflerini teslim 

ederken izleyecekleri teminat gerekleri veya özel gerekleri içeren  prosedürler 

üzerine yönergeler sağlar.  

KİK tarafından bu konuyla ilgili hazırlanmış „Ġdari ġartlar‟ da mevcuttur ancak söz 

konusu proje için özgün olarak tasarlanmalıdır. 

İhale sürecinde gelen sorular çok kritik olup yanlış anlaşılmaya mahal vermeden çok 

net cevaplanmalı ve tüm yüklenicilere aynı cevapları ulaştırılmalıdır. Bu sebeple 

gelen soruların iyi anlaşılarak mimarla birlikte cevaplanması ve  kullanılan ifadelerin 

çelişkili olmaması gerekir. Aksi takdirde daha sonra yapım evresinde  ihtilaflar 

oluşarak maliyet, süre ve kalite anlamında proje başarısı olumsuz etkilenir.  

DYY Görev AIA, C132- Md. 3.2.20;    

“İhale teklif dosyalarını toplar, ihale analizlerini hazırlar, ihaleyi kazananlar ve 

dosyası reddedilenlerle ilgili malsahibine tavsiyede bulunur.”  

İhale dosyaları toplandığında, dosyaların nasıl açılacağıi nasıl kayıt altına alınacağı,  

gelen tekliflerin nasıl bir formatta kıyaslanacağı ve nasıl analiz edileceğine yönelik 

yöntem ve kurallar ortaya koyan „Ġhale Dosyaları Değerlendirme Prosedürü‟ 

olmalıdır.  

Bu bağlamda yardımcı ek araçlar olarak kullanılabilecek mevcut dökümanlar vardır. 

AIA tarafından hazırlanmış olan G804-2001 no‟lu  „Ġhale Dökümanları Kaydı‟, 

A305–1986 no‟lu  „Yüklenici Kalifikasyon Beyannamesi‟ gibi formlar önerilen 

prosedür eki olarak kullanılabilir. İhale dökümanları kaydı, ihale dosyaları henüz 

olası yüklenicilerdeyken ilgili dökümanların ulaşıp ulaşmadığını, onlardan gelecek 

dökümanların gelip gelmediğini veya ödenecek bir depozito varsa onu takip etme 
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amaçlı kullanılabilir. Yüklenici kalifikasyon beyannamesi ise yüklenicinin 

referanslarını, finansal durumunu tetkik etmek üzere yüklenicinin doldurması 

gereken bir formdur. Tüm yüklenicilerden aynı türde ve kıyaslanabilir bilgiler alma 

sistemi sağlayan bir formdur.  

Ayrıca, KİK  tarafından hazırlanmış kamu ihale mevzuatında yer alan „Standart 

Ġdari ġartnameler‟ de kullanılabilir. Söz konusu idari şartnamenin içeriğindeki 

toplam elli yedi madde, altı husus altında  sınıflandırılmış  olup sırasıyla şu 

şekildedir; ihalenin konusu ve teklif vermeye ilişkin hususlar, ihaleye katılmaya 

ilişkin hususlar, tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar, tekliflerin 

değerlendirilmesi ve sözleşme yapılmasına ilişkin hususlar, sözleşmenin 

uygulanmasina ilişkin hususlar ve diğer hususlar.  

İhale tekliflerinin değerlendirilmesi yöntemi ve ihale sürecinde uygun yüklenici 

seçim kriterlerini içerecek idari şartname içeriğindeki konular eğer yazılmazsa 

yüklenici yeterlilikleri, tekliflerin değerlendirilme yönetimine ilişkin şartlar 

düzenlenemeyeceğinden uygun yüklenici seçilemez, hatalı seçim yapılır.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.21;    

“Yapım sözleşmelerinin hazırlanmasında Malsahibi‟ne yardımcı olur. Çoklu ana 

yüklenicilerin önerdiği alt yüklenici ve malzeme tedarikçilerinin kabul edilirliği ile 

ilgili Malsahibi‟ne tavsiye verir.”  

DYY‟nin yardımcı olacağı belirtildiğinden yardımcı olma görevinin şartnamesi veya 

prodesedürü olmaz.  

Yapım sözleşmelerindeki herhangi bir çelişkili ifade, yanlış anlaşılmaya yol açacak 

tabir, eksik bilgi, yetersiz anlatım gibi sorunlar, unutulan sorumluluk ve görevler 

yapım  evresindeki anlaşmazlıkları tetikleyeceğinden, DYY bu konudaki 

tavsiyelerini Malsahibi‟ne aktarmalıdır. Ancak sadece DYY‟nin değil  hukuk 

müşaviri ve finans danışmanı  gibi farklı uzmanlık alanlarının da inceleme ve 

yorumlarıyla sözleşmeler Malsahibi‟nce oluşturulmalıdır.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.2.22;    

“Yüklenicilerin alması gerekenler dışındaki iskan ruhsatları, özel izinler vb 

alınmasında malsahibine yardımcı olur. Malsahibi‟ni sorumluluğundaki devlet 

izinleri ile ilgili onayların doldurulmasında Malsahibi‟ne yardımcı olur.”  
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İhale evresinde, projeye özgü olarak  Malsahibi‟nin alması gereken izinlerin neler 

olduğu Malsahibi‟nin, projenin veya arazinin özelliklerine göre önceden DYY 

tarafından tespit edilerek bir kontrol listesi aracılığıyla eksiksiz hepsinin alınması 

sağlanmalıdır. Bu sebeple „Malsahibi Tarafından Alınacak Ġzinler ve Ruhsatlar 

Kontrol Listesi‟ olmalı ve bu listeye göre hareket edilmelidir.  

Bu izinler ve onaylar için formların doldurulmasında teknik açıdan verileri daha 

doğru ifade edeceğinden Malsahibi‟ne DYY yardımcı olur ancak uzmanlığı ile ilgili 

olan konular olduğu için ayrı bir araç tanımlamaya gerek yoktur. 

Gerekli izinlerin eksikliğinde veya yanlış içerikte olması durumunda yapımın 

durdurulması, yapımı biten bölümlerde yıkım, söküm vb. gerekebilecek sorunlar 

doğar ki, dolayısıyla proje başarısı süre, maliyet ve kalite açısından olumsuz 

etkilenir.  

4.1.2. DYY‟nin yapım evresindeki görevlerinin analizi ve KYSA önerileri  

DYY‟nin yapım evresindeki görevleri incelenecek ve bu görevlerin başarıyla yerine 

getirilebilmesini sağlayacak gerekli KYSA önerileri getirilecektir. 

DYY Görev AIA, C132--2009  Md. 3.3.1;  

“DYY‟nin yapım evresi hizmetlerini verme sorumluluğu yapımla ilgili ilk  

sözleşmenin imzalanması ile başlar, Mimar hakedişi onayladığında biter.” 

Herhangi bir açıklama ya da öneri gerektirmez, kural niteliğinde bilgi verilmiştir. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.2; 

“DYY, projenin gerçekleşeceği şantiyede hazır bulunacak bir ya da daha fazla 

temsilcisini içeren personel alım planını hazırlar.” 

Görev tanımında bahsi geçen DYY‟yi temsilen şantiyede bulunacak personelin işe 

alım  planının kapsamı ve içeriği tanımlanmalıdır. DYY‟nin söz konusu projeye özgü 

şantiyede bulunduracağı personelin planını hazırlarken bu planda yer alması gereken 

maddeler, hükümler ve konular „DYY Temsilcisi Olarak ġantiyede Bulunacak 

Personel ĠĢe Alım Planı Hazırlama Prosedürü‟ ile ayrıntılı açıklanmalıdır. 

Projenin büyüklüğüne göre DYY‟nin şantiyede farklı uzmanlılarda personel 

bulundurması gerekebilir. DYY‟nin görevleri içinde en temeli olan koordinasyon 

şantiyede doğru kalifikasyonda ve doğru sayıda DYY personeli olursa gerçekleşir. 
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Yetersiz personel ile DYY hizmetleri eksik kalacak ve proje başarısı olumsuz 

etkilenecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.3; 

“DYY Mimar‟la işbirliği içinde yapım sözleşmelerinin şantiye idaresini aşağıdaki 

maddelerde, AIA, A232 dökümanında ve genel şartlar dökümanı danışman yapım 

yönetimi versiyonunda beyan edildiği gibi yapar. Malsahibi ve yüklenici  A232 

dökümanında değişiklik yapsa bile, Malsahibi ve DYY bu sözleşmeyi 

değiştirmedikçe burada  yer alan DYY hizmetlerini bu değişiklikler etkilemez.” 

DYY‟nin şantiye idaresi görevinin bu tanımında  AIA‟in A232 no‟lu „Yapım 

SözleĢmeleri Genel ġartlar” dökümanına zaten referans verilmiş olması sebebiyle 

daha farklı veya ilave bir açıklama gereği yoktur.  

DYY Görev AIA, C132- Md. 3.3.4;  

“DYY, çoklu ana yüklenicilerin programlanan aktivitelerinin ve sorumluluklarının 

birbirleriyle, Mimar‟ınkilerle, Malsahibi‟ninkilerle ve kendininkilerle 

koordinasyonunu  sağlamak üzere idari ve yönetime ilişkin hizmetler verir. DYY 

çoklu ana yüklenicilerin  aktivitelerini sözleşme dökümanlarına ve en son onaylanan 

proje iş programına uygun olarak koordine eder.” 

Bu görev tanımı kapsamında proje yönetimi, toplantılar, şantiye koordinasyonu, tüm 

aktörlerin birbiriyle koordinasyonu gibi konulara açıklık getirecek „ġantiye 

Koordinasyon  ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Bu bağlamda kullanılabilecek mevcut  dökümanlar vardır. AIA ARCOM tarafından 

geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler-İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 31 

00 no‟lu  „Proje Yönetimi ve Koordinasyonu Prosedürleri‟ nde proje yönetimi, 

proje toplantıları ve şantiye koordinasyonunun sağlanması ile ilgili uyulması gereken 

gereklilikler ve prosedürler belirtilir. Ayrıca DYY‟nin proje koordinasyonu ve 

toplantılar ile ilgili uygulayacağı prosedürler yer alır. 

Yapımda koordinasyonun sistemli ve zamanında sağlanmaması şantiyede zincirleme 

birçok aktivitenin ardı ardına yanlış veya eksik gerçekleşmesine, onaysız 

ilerlemelere, hatalı imalatlara ve ilgili tarafların haberi olmayan kararlar alınmasına 

yol açarak yapılan işin yeniden yapılmasını gerektirecek veya taraflar arası ciddi  

ihtilaflar doğuracak sonuçlarla proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 
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DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.5; 

“Çoklu ana yükleniciler tarafından hazırlanan iş programlarından yararlanarak ve 

Malsahibi, Mimar ve çoklu ana yüklenicilerin proje üzerindeki aktivite sıraları, 

aktivite süreleri, işçi atamaları, malzeme atamaları, imalat çizimleri, ürün verisi, ve 

numune süreçleri, imalatların tedarik ve teslimi, yapım başlangıcında sipariş 

verilmesi gereken imalatlarla ilgili  aktiviteleri içerecek şekilde proje iş programını 

günceller. İş programı, iskan önceliği olan proje bölümlerini gösteren Malsahibi‟nin 

iskan gereklerini içerir. DYY, mevcut durumu göstermek üzere  gereken şekilde iş 

programını günceller ve yeniden yayınlar. Daha önce onaylanmış proje iş programına 

uyulamayacağını gösteren bir güncelleme olursa, Malsahibi ve Mimar‟a DYY 

düzeltici eylem önerir.”  

Yapımla ilgili olarak daha önceki evrelerde hazırlanmış iş programı verisi 

kullanılarak ve yapım evresi aktörlerinden gelecek verilerle derlenerek  bir iş 

programının hazırlanması ve yapım süresince sürekli güncellenmesi için gerekli 

şartları ortaya koyan „Yapım ĠĢ Programı Hazırlama ve Güncelleme ġartnamesi‟ 

gereklidir. DYY‟nin yüklenicilerden isteyeceği  iş programlarının içeriği, formatı, 

teslim süresi, güncellenmesi ile ilgili gereklilikleri açıklanması gereklidir.   

Bu kapsamda kullanılabilecek mevcut dökümanlar vardır; AIA ARCOM tarafından 

geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve 

Prosedürlerinden 01 32 00 no‟lu  „Yapım ĠĢi Ġlerleme Dökümantasyonu‟ nda yer 

alan prosedürlerde  günlük saha raporlarının saha durum  raporlarının, özel raporların 

hazırlanması , içerikleri, düzeni, teslim süreleri ile ilgili gereklilikler yer almaktadır.  

Bununla birlikte mevcut yardımcı kalite araçları da önerilen şartname veya mevcut 

prosedürler kapsamında kullanılabilir. CSI tarafından geliştirilmiş formlardan 9.4A 

no‟lu „Haftalık/Aylık Ġlerleme Formu‟,  9.1A no‟lu „Periyodik ġantiye Ġnceleme 

Raporu Formu‟ ve 9.3A no‟lu „Günlük ġantiye Ġnceleme Raporu Formu‟ ek 

olarak kullanılabilecek mevcut yardımcı araçlardır. Bu formlar sistemli bir şekilde 

her gün veya istenen periyotta aynı tip ve kıyaslanabilir bilgi girişini sağlayarak  iş 

programı için gerekli bilgilerin derlenmesine sistemli bir yaklaşım getirir. 

Şantiyede ilerlemenin detaylı bir şekilde kayıt altına alınması sayesinde birçok ihtilaf 

çözümlenebilecek, yapım işinin ilerleyişi kontrol altında olacak ve gerekecek 



56 

 

aksiyonlar zamanında alınması için programlanacaktır. Aksi takdirde proje başarısını 

olumsuz etkileyen sonuçlarla karşı karşıya kalınacaktır. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.6; 

“DYY, prosedürler, ilerleme, koordinasyon, iş  programı gibi meseleleri tartışmak 

üzere toplantılar programlar ve toplantıları yürütür. DYY, toplantı notlarını hemen 

hazırlar ve Malsahibi, Mimar ve çoklu yüklenicilere dağıtır.” 

Toplantılar en önemli iletişim aracı olup tüm proje katılımcılarının fikir alışverişinde 

olabildiği, sorunların açık ve net şekilde ortaya konarak çözüm önerilerinin 

değerlendirilebildiği platformlar olmalıdır. Bu sebeple yapım evresinde toplantıların 

düzenlenmesi, toplantı tutanaklarının tutulması, toplantıların periyotları ile ilgili 

şartları ortaya koyan  „Yapım Toplantılar ġartnamesi‟ olması gereklidir. 

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 31 00 no‟lu  „Proje Yönetimi ve 

Koordinasyonu‟ dökümanında yapım toplantıları ile ilgili toplantı programı, 

toplantının yüürtülmesi , katılımcılar, gündem, toplantı notları ve benzeri konular 

tanımlanır. Yapım başlamadan yapılacak toplantı, montaj başlamadan ilgili iş 

kalemlerinin toplantısı, yapım ilerleme toplantısı gibi farklı toplantı tiplerine yönelik 

prosedürler tanımlanmaktadır.   Gerek mevcut prosedürlerin kullanımında gerekse 

önerildiği şekilde bir yapım toplantılar şartnamesi hazırlandığı durumda CSI 

tarafından hazırlanmış formlardan 8.0A no‟lu „Toplantı Notları Formu‟ da toplantı 

notlarının tutulmasında kullanılabilecek mevcut bir araçtır. 

Toplantı düzenlerinin aksatılmaması, toplantılara katılımında eksik olması, doğru 

periyotlarda toplantılar düzenlenmemesi veya toplantı notlarının dikkate alınmaması 

yüzünden yapım işinde aksaklıklar kaçınılmaz olur, geri dönüşler gerekir ve pro je 

başarısı olumsuz yönde etkilenir. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.7; 

“Çoklu ana yüklenicilerden gelen bilgilerden yararlanarak yapım iş sıralarını ve 

yapılacak işe göre çoklu ana yüklenicilerin çalışma alanlarını sözleşme 

dökümanlarına ve son onaylı iş programına uygun olarak koordine eder ve 

programlar.”  
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Çoklu ana yüklenicilerden yapım işi ilerlemesi ile ilgili aynı formatta bilgilerin 

gelmesi gerekir ki DYY gelen bilgileri doğru değerlendirerek koordinasyonu 

sağlayabilmesi için gerekli açıklamalar getirecek „Yapım ĠĢ Sıraları Koordinasyon 

ve Programlama Prosedürü‟ olmalıdır.  

Bu konuda hazırlanmış mevcut dökümanlar vardır. AIA ARCOM tarafından 

geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve 

Prosedürlerinden 01 31 00 no‟lu „Proje Yönetimi ve Koordinasyon Prosedürleri‟ 

şantiye koordinasyonunun sağlanması için gerekli gereklilikler ve prosedürleri 

belirlemektedir.  Bu prosedürler, yapım işin birbiriyle bağlantılı farklı bölümlerinin 

en uygun uygulaması veya montajı için ilgili operasyonları ve ilgili proje 

katılımcılarını koordine etmek üzere hazırlanmıştır.  

Birbiriyle bağlantılı ve ardışık bazen de aynı anda yürümesi gerek iş kalemlerinden 

oluşan yapım işinde koordinasyon konusu  proje başarısı için kilit noktadır. 

Koordinasyonda yaşanacak en küçük zayıflık  maliyet, süre ve kalite açılarından 

proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.8; 

“DYY, sözleşme dökümanlarının ve devlet makamlarının gerektirdiği tüm test ve 

denetimleri programlar. Malsahibi ve Mimar‟a test ve denetim raporlarının teslimini 

ayarlar.” 

Genel iş programına bağlı olarak ve aynı zamanda teknik şartnameleri veri alarak 

imalatlarla ilgili test ve denetimler için bir „Test ve Denetimler Programı 

Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. Bu şartname, test ve denetimlerin 

programlanmasının, takibinin, ilgili taraflara sonuçların iletilmesinin, alınan 

sonuçlara göre doğru değerlendirilmelerin nasıl yapılacağını açıklamalıdır.   

Bu konuyla ilgili geliştirilmiş mevcut dökümanlar vardır. ARCOM tarafından 

geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve 

Prosedürlerinden 01 01 45 00 no‟lu „Kalite Gerekleri Prosedürleri‟ kapsamında 

yapım işinin ve kullanılan malzemelerin kalitesini kontrol etmek, ölçmek ve 

raporlamak için uyulması gereken prosedürler tanımlanır. Sahada yapılan 

numunelerin veya modellerin kalite standartlarının nasıl değerlendirileceği belirtilir. 

Test labaratuvarlarının yeterlilik kriterleri, yetkili kuruluşların sınırlamaları, 
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yüklenici test ve denetim kuruluşlarının sağlaması gereken koşullar gibi konular 

tanımlanmaktadır. 

Test ve denetimlerdeki eksik veya yanlış değerlendirmeler veya sonuçlar, geri 

dönüşlere ve yanlış imalatlara yol açacağından proje başarısını olumsuz 

etkileyecektir.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.9; 

“DYY, tüm çoklu ana yüklenicilerden tatmin edici performans almaya istekli 

olmalıdır. Bir sözleşmenin gerekleri yerine getirilmediğinde aksiyonların seyri ile 

ilgili malsahibine tavsiye verir.” 

DYY sözleşmeye uyulmayan bir durum tespit ettiğinde bunu mutlaka yazılı bir form 

aracılığı ile Malsahibi‟ne iletmelidir. Daha sonraki ihtilaf durumlarına karşı tespit 

edilen sorun yanlış imalat veya eksik imalat veya yetersiz kalite gibi detaya inilerek 

açıklanmalı ve bir uyarı niteliğinde ilgili yükleniciye de yazılı bilgi verilmelidir. 

Mevcut dökümanlardan CSI formlarından 9.8A no‟lu „Uygun Olmayan ĠĢ Uyarı 

Formu‟ söz konusu işin uygun bulunmadığı durumda, yükleniciyi uyarmak için  

kullanılması gereken bir formdur. Ancak Malsahibi‟nin de uygun olmayan işin 

kapsamından ve ilgili yüklenicinin gerekli şekilde uyarıldığından yazılı bilgilenmesi 

için „Uygun Olmayan ĠĢ Malsahibi Bilgilendirme Formu‟ kullanılmalıdır.  

Malsahibi‟ne bu şekilde yapılacak bilgilendirme yüklenicinin o tarihte işi sözleşme 

gereklerine göre yapmadığı için uyarıldığını gösterir bir kayıt olur. 

Yüklenici eğer yazılı şekilde uygunsuz işi düzeltmesi için uyarılmazsa, düzeltme 

talebi olmadığını veya işin kabul edildiğini iddia edebilir. Böyle bir durum, o işin 

yeniden ilave maliyetle yaptırılmasına ve zaman kaybına yol açacağından proje 

başarısı olumsuz etkilenecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.10; 

“DYY, ilerleyen aktivitelerin gerçekleşen maliyetlerini izler ve değerlendirir. 

Tamamlanmamış işler için maliyet tahminleri hazırlar. Mimar ve Malsahibi‟ne 

gerçekleşen maliyet ve bütçelenen veya tahmin edilen  maliyet arasındaki farklar, 

sapmalar konusunda DYY tavsiye verir. Eğer yüklenicinin bir kontrol tahmini 

sunması gerekirse DYY, Malsahibi ve Mimar‟la birlikte bu kontrol tahminini 

incelemek üzere toplantı yapar. Sunulan bilgide herhangi uygunsuzluk veya kesin 
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olmayan durum varsa DYY yükleniciyi hemen uyarır. DYY, yüklenicinin maliyet 

kontrol bilgisini Malsahibi‟ne rapor eder.” 

Yapım sürecinde maliyet tahminleri, analizleri ve sapmaları ile ilgili  hesaplamaları 

ve tahminleri DYY‟nin nasıl yapacağını, kullanacağı yöntemleri, içereceği verilerin 

detay düzeyini ve ilgili şartları ortaya koyan „Yapım Süreci Maliyet Kontrol 

ġartnamesi‟  hazırlanmalıdır.  Bununla birlikte DYY‟nin maliyet sapmalarıyla ilgili 

tespitlerini kullanarak ilgili bilgiledirmeyi etkin bir şekilde yapması için  „Maliyet 

Sapmaları Bildirim Formu‟ olması gerekir. Bahsi geçen maliyet sapmalarının 

kapsamının ne olduğu, bunların nasıl telafi edileceği, hangi yöntemlerin izlenmesi 

gerektiği, önerilecek malzeme değişikliği, sistem değişikliği vb. bu formda açık bir 

şekilde ifade edilebilir olmalıdır.  

Maliyetle ilgili olumsuzluklar iş ilerledikçe katlanarak büyüyeceğinden doğru 

zamanda önlemlerin alınması ve doğru verilerle hareket edilmesi gerekir. Aksi 

takdirde proje başarısı maliyet, süre ve kalite anlamında olumsuz etkilenecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.11; 

“DYY, proje için nakit akışı raporları ve tahminleri geliştirir.” 

Nakit akışı raporlama yöntemlerinin, detay düzeyinin ve ilerleyen dönemle ilgili 

tahminlerin nasıl yapılacağının açıklanması gereklidir. Nakit akışı raporu içeriğini, 

kimlerden alınacak hangi verilerin kullanılacağını, ilgili tahminleri yapma yöntemini 

tanımlayan „Nakit AkıĢ Tahminleri ve Raporları Hazırlama ġartnamesi‟ 

hazırlanmalıdır.  Nakit akışlarının aksamasıyla veya beklenmeyen durumlarla ilgili 

uyarıların nasıl yapılacağı da bu şartnamede açıklanmalıdır.  

Nakit akışıyla ilgili hatalı planlama yapılarak hazırlanan raporlar iş programından ve 

maliyet tahminlerinden sapmalara sebep olacağından proje başarısını olumsuz 

etkileyecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.12; 

“DYY, birim  fiyat üzerinden gerçekleştirilen onaylı işin muhasebe kayıtlarını, ilave 

işlerin işçi ve malzemenin gerçekleşen maliyetleri bazında muhasebe kayıtlarını ve 

diğer muhasebe kayıtları gereken işlerin muhasebe kayıtlarını tutar.” 

Muhasebe kayıtlarının nasıl tutulacağına ilişkin „Muhasebe Kayıtları Tutulması 

ġartnamesi‟ önceden oluşturularak muhasebe sistemi, kodlaması, düzeni , yöntemi 
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gibi tüm konular belirlenmiş olmalıdır. Muhasebe kayıtlarının proje özelinde istenen 

detay ve bilgi içeriğinde hazırlanması gerektiğinden söz konusu proje amaçlarına 

uygun olarak muhasebe kayıtları tutulması şartnamesi hazırlanmalıdır. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.12.1;  

“DYY, hakediş ve son ödeme için çoklu ana yükleniciler tarafından ödeme talepleri 

süreçlerini oluşturmak ve incelemek üzere prosedürler geliştirmeli ve 

uygulamalıdır.” 

Bu görevle ilgili açıklama için 3.3.12.3 no‟lu maddenin açıklamasına bakınız. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md 3.3.12.2; 

“Her bir yüklenicinin ödenmesi gereken miktarlarını ayda birden daha sık olmaksızın 

DYY aşağıdaki şekilde incelemeli ve tasdik  etmelidir.” 

“İşi yerine getiren sadece bir yüklenici olduğu durumda,  yüklenicinin ödeme 

talebini aldıktan 7gün içinde DYY, ödeme talebini inceler, DYY‟nin belirlediği 

vadesi gelen miktarı tasdik eder ve yüklenicinin ödeme talebini Mimar‟a iletir.” 

“İşin farklı kısımlarını yerine getiren çoklu ana yükleniciler olduğu durumda, her bir 

yüklenicinin ödeme talebini aldıktan 7gün içinde DYY, (1) her bir yüklenicinin 

vadesi DYY tarafından belirlendiği şekilde gelmiş ödeme miktarı talebini DYY 

inceler ve tasdik eder . (2) Her bir yüklenicinin ödeme talebi bilgisini özetleyerek ,  

yükleniciler ödeme talebi özeti hazırlar. (3) Proje ödeme talebi ve onayı hazırlar. (4) 

Tüm çoklu ana yüklenicilerin toplu halde DYY tarafından belirlenen vadesi gelmiş 

ödemelerinin toplam miktarını tasdik eder. (5)Yüklenici ödeme talepleri özetini ve 

proje ödeme talebi ve onayını Mimar‟a iletir.” 

Bu görevle ilgili açıklama için aşağıdaki 3.3.12.3 no‟lu maddenin açıklamasına 

bakınız. 

DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.12.3  

“DYY‟nin ödeme onayı sayesinde, DYY‟nin işin gelişimine yönelik  

değerlendirmesine ve yüklenicilerin ödeme taleplerini içeren verisine dayanarak işin 

DYY‟nin bilgisinde ve kanaatinde işaret edilen noktaya kadar ilerlediği ve işin 

kalitesinin sözleşme dökümanlarına uygun  olduğu yönünde Malsahibi‟ne beyan 

oluşturur. Söz konusu beyanlar, işin tamamlanmasından önce  geçici kabulde, 

müteakip test ve denetimlerin sonuçlarında, sözleşme dökümanlarından küçük 
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sapmaların düzeltildiği,  işin sözleşme dökümanlarına uygun olduğu ve DYY‟nin 

belirttiği spesifik kalifikasyonların değerlendirilmesine tabidir. İlaveten, ödeme onayı 

yayınlandığında onaylanan miktarın yükleniciye ödenmesi için Mimar‟a ve 

Malsahibi‟ne tavsiye ettiği bir rapor hazırlar.” 

Yukarıdaki 3.3.12.1, 3.3.12.2 ve 3.3.12.3 no‟lu maddelerle ilgili daha detaylı 

açıklamaları ve gerekli şartları ortaya koyan „HakediĢ  Prosedürü‟ hazırlanmalıdır. 

Bu prosedür içerisinde veya ekinde hakediş sürecini şematik olarak tarifleyen bir akış 

şeması olması gereklidir. Böylece, ödeme talebi işleminin başlamasından 

malsahibinin ödemeyi yapmasına kadar ki sürecin daha net tariflenmesi 

sağlanacaktır. Akış şemasının varlığı ile taraflar nasıl ve ne kadar süren bir süreç 

sonunda ödemelerin yapılacağını takip edebilir ve  ihtilaflara mahal verilmemiş olur. 

ARCOM tarafından hakediş ve ödemelerle ilgili  dökümanların hazırlandığı ve 

mevcutta kullanımda olduğu görülmektedir.  AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş 

Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 

01 29 00 no‟lu „HakediĢ Prosedürleri‟ yüklenicinin hakediş programı ile bağlantılı 

teslim programı gereklilikleri ve  hakediş sürecinde uyulması gereken tüm adımlar 

detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Ayrıca kullanılacak hakediş talep formları, onay 

formları, bu formların hangi aralıklarla kimler tarafından doldurulacağı, kaçar kopya 

olarak kimlere teslim edileceği gibi gereklilikler bu prosedürlerde açıklanmaktadır. 

Ek olarak kullanılabilecek mevcut dökümanlar vardır. CSI formlarından 2.2B no‟lu 

„Ödeme Talep Kayıtları Formu‟ illgili döneme ait ödeme taleplerini kayıt altına 

almak amaçlı kullanılabilir.  AIA G722 CMa-1992 no‟lu „Proje Ödeme Talebi ve 

Onayı‟ formu her bir yüklenici tarafından doldurularak DYY‟e teslim etmesi ve  

DYY‟nin de bu verileri AIA G723 CMa-1992 no‟lu „Proje Ödeme Talebi Özeti‟ 

formunda derleyerek bir ödeme talepleri özeti oluşturması şeklinde kullanılabilir. 

DYY tarafından  imzalı G722 no‟lu forma eklenmiş G723 no‟lu özet formun 

Mimar‟a iletilerek onayın tamamlanması gereklidir. 

Hakediş, yüklenicilerin işin devamını getirmek üzere finansmanlarını planlamaları 

açısından yapım  işinin ilerleyişine etki ettiğinden, ödeme sürecinde  yaşanacak 

aksaklıklardan  proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 
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DYY Görev AIA, C132-2009  Md. 3.3.12.4;  

“Ödeme talebi onayı veya proje ödeme talebi onayı DYY tarafından şunları temsil 

etmez; (1) DYY‟nin şantiyede işin kalitesini ve miktarını kontrol etmek üzere sürekli 

ve yorucu denetimler yaptığını, (2) yüklenicinin kendi işi veya prosedürleri için 

yapım araç, yöntem, teknik sıralarını incelediğini, (3) yüklenicinin ödeme alma 

hakkını kanıtlayan, alt yüklenicilerden, malzeme tedarikçilerinden ve diğer 

masahibince talep edilenlerden gelen ödeme taleplerinin kopyalarını incelediğini,  (4) 

yüklenicinin,  sözleşme toplam bedeli hesabına önceden yapılan ödemeyi hangi ve ne 

gibi bir amaç için kullandığını tahkik ve tayin ettiğini.”  

DYY‟nin hakediş inceleme ve kontrol sürecindeki temel sorumluluk sınırlarını 

belirleyen bir tanımlamadır, kural niteliğinde ortaya konulmuştur. Daha farklı bir 

açıklamaya veya bir KYSA önerisine  gerek yoktur.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.13; 

“Çoklu ana yüklenicilerin her biri tarafından geliştirilen güvenlik programlarını 

sadece diğer yüklenicilerle güvenlik programlarının kordinasyonunu sağlamak ve 

malsahibine olmayan güvenlik programları ile ilgili tavsiyeler vermek üzere  inceler. 

DYY‟nin güvenlik programlarını koordine etme sorumluluğu; yüklenicinin veya 

çoklu ana yüklenicilerin veya alt yüklenicilerin veya DYY tarafından doğrudan işe 

alınmamış işin belli kısımlarını gerçekleştiren diğer kişilerin eksikliklerinin veya 

hareketlerinin sorumluluğunu veya doğrudan kontrolünü kapsamaz.” 

Güvenlik programlarının koordinasyonunun nasıl yapılacağını, olması gereken 

güvenlik programının nasıl tespit edileceğini açıklayan ve güvenlik ve sağlıkla ilgili 

yasaların ve yönetmeliklerin öngördüğü kriterlere dayalı „Güvenlik ve Sağlık 

Programları Ġnceleme ve Koordinasyon ġartnamesi‟ olması gerekir. Bu şartname 

iş kanununu ve ilgili yönetmelikleri gözetir şekilde hazırlanmalıdır.  

OHSAS 18001, alanında lider ticari kurumlardan ve uluslararası standart ve 

sertifikasyon kuruluşlarından oluşan seçkin bir kadro tarafından „ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ 

Güvenliği Yönetim Sistemi ġartnamesi‟ geliştirilmiştir. Güvenli ve sağlıklı çalışma 

ortamını destekleyen bu sistem, sağlık ve güvenlik ile ilgili risklerin tanımlanmasına 

ve kontrol edilmesine,  olabilecek kazaların azaltılmasına,  yasalara uygunluğa ve 

çalışma alanındaki tüm performansın iyileştirilmesine olanak veren bir çerçeve 

sağlamaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Grubu (The Occupational Health and 
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Safety Group) tarafından hazırlanmış olan „Yükleniciler Ġçin Uygulama Kuralları‟ 

(Code of Practice for Contractors) yüklenicilere yönelik ilgili prosedürleri ve araçları 

ortaya koymaktadır ve bu görev kapsamında kullanılabilir (URL 7). 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bir aksaklık çok büyük hukuki sorunlara ve 

maliyet artışlarına yol açarak proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.14; 

“DYY, her bir yüklenicinin işinin genel olarak  sözleşme gereklerine göre 

gerçekleştirildiğini tespit eder ve Malsahibi, yüklenici ve Mimar‟ı işteki kusur ve 

yetersizliklerle ilgili uyarır. DYY‟nin  sözleşme dökümanlarına uymayan işi 

reddetme yetkisi vardır ve Mimar‟ı bu reddedilen işle ilgili DYY uyarır. DYY‟nin işi 

reddetmedeki başarısızlığı işin kabulünü sağlamaz. DYY, herhangi bir işin 

reddedilmesini kendi günlük kayıtlarında kaydeder ve Mimar‟a ve Malsahibi‟ne 

3.3.20.1 no‟lu maddeye uygun verilen ilerleme raporlarına reddedilen işle ilgili 

bilgiyi dahil eder. Malsahibi‟nden yazılı yetki gelmesi üzerine DYY sözleşme 

dökümanlarndaki hükümlere uygun olarak ilave denetim ve testler düzenler veya 

talep eder. Söz konusu iş üretilmiş, monte edilmiş, veya tamamlanmış olsun veya 

olmasın  DYY bu test ve denetimlerin ne zaman nerede yapılacağını Mimar‟a 

zamanında haber verir ki, böyle prosedürler için Mimar da hazır bulunsun.”  

Her bir imalatın bütün bu kontrolü hem projeye hem de ilgili teknik şartnamesine 

göre yapılmalıdır. Teknik şartnameler tüm imalatlarla ilgili zaten genel pratikte 

hazırlanmakta ve kontrol edilecek unsurlar, kullanılacak araçlar, yöntem ve yapım 

şekli tüm detayıyla açıklanmaktadır. Ancak sözleşme dökümanlarına ve teknik 

şartnamesine uymayan işin tespit edilmesini ve sonrasında iş düzeltilene kadar 

izlenecek yolları ve onay sürecini açık ve net tarifleyen „Uygun Olmayan ĠĢ Ġçin 

Uyarı Formu‟ hazırlanmalıdır. 

Bu bağlamda CSI tarafından hazırlanmış mevcut formlardan 9.8A no‟lu „Uygun 

Olmayan ĠĢ Uyarı Formu‟ kullanılabilir. 

DYY bu görevini yerine getirirken temel sözleşme dokümanlarından biri olan 

„Teknik ġartnameler‟ dökümanını temel almak zorundadır. Teknik şartnameler 

çoğunlukla proje müellifleri tarafından  tasarım süreci boyunca hazırlanan ve bu 

sürecin sonunda kesinleştirilen dokümanlardır. Teknik şartnameler yazılırken CSI 

tarafından geliştirilmiş olan ve her bir imalat pozu için teknik şartnamenin nasıl 
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yazılacağına ilişkin yazım biçimini tanımlayan Section Format ve Section 

Format‟ın sayfa düzeninini içerik biçimi olarak tanımlayan Page Format 

kullanılmalıdır.  Neredeyse tüm  imalatlar için bu şablonlar kullanılarak yazılmış  

standart teknik şartnameler mevcuttur. Olmayan imalatlar için de Section Format ve 

Page Format şablon olarak kullanılarak “Ġmalat Teknik ġartnameleri” 

yazılmalıdır. 

DYY‟nin bu görevi kapsamında onun da görevlerinin tanımlandığı ek mevcut 

dökümanlar da vardır.  AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel 

Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 40 00 no‟lu 

„Kalite Gereklilikleri‟ yüklenici performansını, yapımı, kullanılan malzeme 

kalitesini kontrol etmek, ölçmek ve raporlamak için uygulanması gereken 

prosedürleri tanımlanmaktadır. 01 80 00 no‟lu „Performans Gereklilikleri‟ ise 

yapıdan beklenen performans kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için 

prosedürler tanımlamaktadır. 01 82 00 ve 01 89 00 no‟lu „Yapının Performans 

Gereklilikleri‟ yapı ile ilgili tüm teknik şartnamelerde sağlanması gereken 

performans gerekliliklerini tanımlar. Tüm bu dökümanlar bu görev bağlamında 

kullanılmalıdır. 01 81 00 no‟lu „ĠĢletme Performans Gerekleri‟ ise 

sürdürülebilirlik, çevresel tasarım, gibi önceden belirlenen performans kriterlerinin 

sağlanması ile ilgili uygulanacak genel gereklilikleri tanımlar. Bu prosedürler işle 

ilgili uygunsuzluğu tespit etmek üzere yapılacak kontroller için hazırlanacak veya 

kullanılacak dökümanlara ek olarak kullanılabilir veya bunlara referans olabilir. 

Sözleşme dökümanına ve imalat teknik şartnamesine uymayan ve yukarıda belirtilen 

prosedürlere uyulmadan yapılan işlerde başarısızlık kaçınılmazdır. Eğer o iş 

kaleminin düzeltilmeden yapım  ilerlemeye devam ederse bağlantılı olarak gelişecek 

diğer iş kalemleri sorunlu olacağından giderek daha maliyetli, uzun zamanlı ve 

külfetli düzeltici eylemler gerekecek ve proje başarısı olumsuz etkilenecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.15; 

“DYY kendi yapım aşaması hizmetleri için Malsahibi ve Mimar‟a  tavsiye verir ve 

danışır. Ancak bu anlaşmada verilen dereceye göre DYY‟nin  Malsahibi adına 

hareket etme yetkisi vardır. DYY‟nin yapım araçları, yöntemleri, teknikleri, sıraları 

veya prosedürleri, veya herbir yüklenicinin işle ilgili güvenlik önlem veya 

prosedürleri üzerinde ne kontrolü ne de sorumluluğu vardır. Çünkü bunlar sözleşme 

dökümanlarında sadece yüklenicinin sorumluluğu ve hakkıdır. DYY, bir 
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yüklenicinin sözleşme dökümanlarına göre işi gerçekleştirmedeki başarısızlığından 

sorumlu değildir. DYY, kendi ihmalkar hareketlerinden ve unuttuklarından 

sorumludur fakat yüklenicinin, çoklu ana yüklenicilerin, alt yüklenicilerin ve onların 

temsilcilerinin veya çalışanlarının veya işin bazı kısımlarını gerçekleştiren kurum 

veya kişilerin  hareketlerinden veya unuttuklarından sorumlu değildir, bunlardan 

sorumlu tutulamaz veya bunlar üzerinde kontrolü yoktur.”  

DYY‟nin kendi hizmetleri süreci ile ilgili Malsahibi ve Mimar ile görüşmesi 

gerektiğini belirten bu görev tanımı herhangi bir prosedür veya şartname 

gerektirmez. DYY‟in nelerden hangi dereceye kadar sorumluluğu olduğunu ifade 

etmekte olup  DYY‟nin hizmet kapsamı ile ilgili genel bir kural olarak belirtilmiştir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.16; 

“DYY, çizimlerin ve spesifikasyonların amacı ve anlamı ile ilgili bilgi taleplerini ve 

yorum taleplerini yazılı tavsiyelerle Mimar‟a iletir ve oluşabilecek soruların 

çözümüne yardımcı olur.” 

Bilgi ve yorum talepleri için çeşitli formlar oluşturularak, yüklenicinin sorularını 

DYY‟e iletmesinde ve bunların  kendi tavsiye ve  yorumlarını içerir şekilde 

DYY‟den mimara aktarılmasında kullanılmalıdır. Yüklenicinin kullanacağı „Bilgi ve 

Yorumlama Talep Formu‟ ve DYY‟nin gelen soruyu mimara aktarırken ön yazı 

olarak kullanacağı „Bilgi ve Yorumlama Taleplerine ĠliĢkin DYY GörüĢ Bildirme 

Formu‟ olmalıdır ki belli bir sistem içinde doğru bilgi talebi ve akışı sağlanabilsin.  

Bunlarla birlikte bir bütün olarak bu işleyişi tanımlayacak „Bilgi ve Yorum 

Talepleri AkıĢ ġeması‟ bilgi talebinde bulunan tarafın nasıl bir süreç sonunda 

kendine cevap verileceğini biliyor olması ve süreci takibi açısından faydalıdır. 

Ayrıca proje teslim sistemine göre organizasyonel yapıda ve iletişim ağında oluşacak 

farklılık sebebiyle  söz konusu  projeye özel olarak bu akış şemasının tasarlanması 

gerekir ve bu sayede iletişim akışı net bir şekilde ifade edilecektir. 

Bu amaçla yorum talep etmede kullanılabilecek CSI tarafından hazırlanmış 13.2A 

no‟lu „Yorum  Talebi Formu‟, gelen yorum taleplerini kayıt altına almada 

kullanılabilecek  13.2B no‟lu „Yorum Talebi Kayıt Formu‟, açıklama uyarıları için 

kullanılabilecek 13.3A no‟lu „Açıklama Uyarısı Formu‟ ve bildirilen açıklama 

uyarılarını kayıt altına almak için kullanılabilecek 13.3B no‟lu „Açıklama Uyarı 

Kaydı Formu‟ bulunmaktadır. Ayrıca  Malsahibi, Mimar ve yüklenicinin 
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birbirlerinden bilgi ihtiyacı olduğunda kullanabilecekleri AIA tarafından hazırlanmış 

G716-2004 no‟lu „Bilgi Talebi Formu‟ da mevcuttur. Bu formda, bilgiye ulaşmak 

için bilgi talebini sağlayacak tarafın varsa ilgili çizim, şartname veya teslim edilmiş 

dökümanları listelemesi istenmektedir.  

Talep edilen bilgi gelmediği için işlerde aksamalar veya istenen bilginin yanlış 

anlaşılarak yanlış cevaplanması ve hatta bilgi talebi için muhatap bulunamaması gibi 

sorunlar yanlış imalatlara veya yanlış kararlarla ilerlenmesine sebep olarak proje 

başarısını olumsuz etkileyecektir. 

DYY Görev AIA, C132- Md. 3.3.17; 

“DYY, değişiklik taleplerini inceler, yüklenici önerilerini görüşmeye yardımcı olur, 

Mimar ve Malsahibi‟ne tavsiyeler sunar ve eğer kabul görürse Mimar‟ın sözleşme 

döküman modifikasyonlarına dahil olacak  değişiklik emirlerini ve yapım değişiklik 

direktiflerini hazırlar.” 

Değişiklik taleplerinin veya değişiklik emirlerinin sistemli ve doğru bir şekilde 

yürümesini sağlayacak „DeğiĢiklik Talep ve Emirleri Formları‟ hazırlanmalıdır. 

CSI tarafından hazırlanmış olan 13.6A no‟lu „DeğiĢiklik  Talebi‟ ve 13.6B no‟lu 

„DeğiĢiklik Talebi Kayıt Formu‟ ve 13.8A no‟lu „DeğiĢiklik Kayıt Formu‟ 

değişiklik talebi yaparken, değişiklik taleplerini ve değişiklikleri kaydederken 

kullanılabilecek mevcut araçlardır. 

AIA tarafından danışman yapım yönetimi  PTS‟ye uygun hazırlanmış bir form olan 

G701 CMa-1992 no‟lu „DeğiĢiklik Emri Formu‟ mevcut diğer bir döküman olup, 

malsahibi, mimar, DYY ve yüklenici tarafından karara bağlanmış değişiklikleri 

uygulamak  için  kullanılır ve sözleşme süresi ve toplam maliyetindeki 

değişikliklerin de tüm taraflarca kabulünü  ifade eder ve tüm tarafların imzalaması ile 

tamamlanır. AIA‟in yine mevcut başka bir dökümanı da G714 CMa-1992‟no‟lu 

„Yapım DeğiĢiklik Emri Formu‟  olup, danışman yapım yönetimi PTS‟ye yönelik 

hazırlanmıştır. Malsahibi ve yüklenicinin sözleşme toplam maliyeti ve süresinde 

amaçlanan değişiklikle ilgili ortak karara varamadığı durumlarda kullanılmalıdır.  

Eğer hemen yapılmazsa projeyi geciktirebilecek değişiklikler için bir emir 

dökümanıdır. Bu form doldurulduktan sonra yükleniciye ulaştırıldığında yüklenici 

formda açıklanan değişiklikleri hemen yürürlüğe almak zorundadır. 
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AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 25 00 no‟lu „Ġkameler 

Prosedürleri‟  yardımcı araç olarak kullanılabilecek olup, yüklenici teklifinde yer 

alan malzemelerin muadili ile değiştirilmesi gerektiği durumdaki temel gereklilik ve 

kuralları tanımlar. Değişiklikten kastedilen bir malzemenin yerine muadilinin 

önerilmesi ise hazırlanacak dökümanlara ek olarak bu döküman kullanılabilir. 

Yapımda yapılacak değişikliğin tüm taraflarca değerlendirilip onaylanması gerekir, 

aksi takdirde eski duruma göre alınabilecek kararlar veya yanlış anlaşılmalar 

oluşarak proje başarısını olumsuz etkileyecek telafisi güç zincirleme sorunlar 

doğacaktır.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.18; 

“DYY, bölüm 4.3.1.7 no‟lu maddeye tabi olan hak taleplerinin dökümantasyonunda, 

değerlendirmesinde ve incelenmesinde ilk karar vericiye  yardımcı olur.” 

Burada bahsi geçen  ilk karar verici, yüklenici hak talebi yaptığında bunu 

inceleyecek ve değerlendirecek kişidir. Bu görev tanımında DYY‟nin yardımcı 

olacağı belirtildiği için DYY‟nin bu görevi  başarılı bir şekilde yerine getirmesi için 

bir KYSA önerisi söz konusu değildir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.19; 

“Her bir yüklenicinin hazırladığı teslimler programından faydalanarak DYY, 

Malsahibi‟nden, Malsahibi danışmanlarından, Malsahibi‟nin ayrı yüklenici ve 

tedarikçilerinden,  devlet yetkililerinden ve diğer tüm DYY yönetimindeki proje 

katılımcılarından gelen bilgileri dahil ederek  bir proje teslimler programı hazırlar ve 

gerekiyorsa bunu  revize eder. Proje teslimler programı ve ilgili herhangi 

revizyonları mimara onaya sunulur. DYY hemen tüm imalat çizimlerini, ürün 

verisini, numuneleri, ve çoklu yüklenicilerden gelen diğer teslimleri sözleşmenin 

teslimler gereklerine uygunluğu için inceler, ilgili dökümanlarda yer alan bilgilerle 

teslim edilenleri koordine eder, DYY‟nin onay için tavsiye ettiklerini Mimar‟a iletir. 

DYY, Mimar‟ın onayladığı  proje teslim programına göre aksiyonlarını alır. Onaylı 

proje teslim programı olmadığı takdirde işte veya  yüklenicini, çoklu ana 

yüklenicilerin, Malsahibi‟nin veya Mimar‟ın aktivitelerinde herhangi bir gecikmeye 

sebep olmamak için yine makul  çabuklukta aksiyon alır.” 
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Proje teslimler programının nasıl hazırlanacağı, hangi yöntemlerin kullanılacağı ve 

içeriğinde olması gerekenleri açıklayan „Yüklenici Teslimleri Programı Hazırlama 

ġartnamesi‟ ve yüklenicilerin yaptığı teslimlerin uygunluğu ile incelenmesi ile ilgili 

kriterleri ve kuralları ortaya koyan „Teslimlerin Uygunluğunun Ġncelenmesi 

Prosedürü‟ hazırlanmalıdır.  

Bu bağlamda hazırlanmış standart prosedürler mevcuttur. AIA ARCOM tarafından 

geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve 

Prosedürlerinden 01 33 00 no‟lu „Teslimler Prosedürleri‟ içeriğinde teslim 

programı aracılığıyla yüklenicinin yerine getirmesi gerekenler tanımlanmakta, imalat 

veya malzemenin malsahibi onayına sunulurken hazırlanacak imalat çizimleri, ürün 

bilgileri, numuneler, test ve raporlar belirtilmekte, tüm teslimlerin hangi düzen ve 

içerikte olacağı ve ilgili onay süreçleri  tanımlanmaktadır. 

Bu bağlamda ek olarak kullanılabilecek mevcut  yardımcı dökümanlar vardır. CSI„ın 

12.1B  no‟lu „Teslimler Mimar/Mühendis Kayıt Formu‟, Mimar ve 

Mühendis‟lerin teslimlerini kayıt altına alırken, 12.1C no‟lu „Teslimler Yüklenici 

Kayıt Formu‟ yüklenicinin yaptığı teslimleri kayıt altına alırken  ek olarak 

kullanılabilecek formlardır. Ayrıca CSI 12. 2A no‟lu „Teslimler Kontrol Listesi‟ 

yapılacak teslimlerin listesinin oluşturulması ve teslimler yapılırken atlanan veya 

eksik kalan olmaması için kullanılabilir. 

Yapım işi aksamadan teslimler sistemli bir şekilde ve zamanında onay sürecine 

girebilmelidir. Yaşanacak karışıklıklar onay sürecini uzatarak proje süresini olumsuz 

etkileyeceği gibi uygun olamayan teslimler veya eksik bilgi içeren teslimler zaman 

kaybına ve kalitesiz imalatlara yol açarak proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.20; 

“DYY, hava durum kayıtlarını, herbir yüklenicinin sahadaki işini, işçi sayısını, 

ekipman tanımlanmasını, tamamlanan işi, karşılaşılan problemleri ve Malsahibi‟ne 

gerekecek diğer ilgili verileri içeren günlük kayıt tutar.” 

Şantiye günlük ve periyodik kayıtlarının sistemli ve istenen verileri içerir şekilde 

düzenli bir şekilde sağlanması amacıyla „ġantiye Günlük ve Periyodik Kayıtları 

Rapor Formları‟ olmalıdır.  

Yazılı ilerleme raporları standart form olarak hazırlanmış olarak mevcutta 

bulunmaktadır. CSI formlarından; 9.1A  no‟lu „Periyordik ġantiye Ġnceleme 
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Raporu‟, 9.3A no‟lu „Günlük Saha Ġnceleme Raporu Formu‟, 9.4A no‟lu 

„Haftalık/Aylık Saha Ġlerleme Raporu Formu‟, 9.6B no‟lu „Proje Fotoğraf 

Kütüğü Formu‟, 9.7B no‟lu „Proje Video Kütüğü Formu‟, şantiye ile ilgili 

ilerlemeleri kayıt altına almak için kullanılabilirler. 

Şantiyenin sürekli kontrol altında olması ve oluşabilecek sorunları önceden 

farketmek adına ve oluşabilecek ihtilaflara karşın kanıt olabileceğinden şantiye 

kayıtları proje başarısı üzerinde etkilidir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.20.1; 

“DYY, projenin ilerleyişini kaydeder. Aylık bazda veya Malsahibi anlaşılan başka 

şekilde, DYY yazılı ilerleme raporlarını  Malsahibi‟ne ve Mimar‟a  sunar ve bu 

ilerleme raporu işin tamamlanma yüzdesini gösterir ve aşağıda tanımlanan diğer 

bilgileri içerir; 

 O periyot için tamamlanan iş 

 Proje iş programı durumu 

 Bekleyen ve kalan teslimlerin özetini içeren teslimler programı ve  durum raporu 

 Bilgi talebi, değişiklik emri ve yapım değişim direktifi durum raporları 

 Test ve denetim raporları 

 Uygun olmayan ve reddedilen işin durum raporu 

 Günlük kayıtlar 

 Tüm çoklu ana yüklenicilerin ödeme taleplerinin özeti 

 DYY‟nin o tarihe ait eğer varsa hakedişini ve şantiyedeki fatura edilebilir 

harcamalarını içeren işin kümülatif toplam maliyeti 

 Nakit akışı ve tahmini raporları 

 Malsahibini ihtiyaç duyacağı başka diğer unsurlar” 

Projenin ilerleyişini kayıt almada gerekli şartları ve kuralları ortaya koyan „Yapım 

Ġlerleme Raporları Hazırlama Prosedürü‟ tanımlanmalıdır. Görev tanımında bahsi 

geçen bilgileri içereceği gibi o projeye özgü daha farklı detayda veriler de içerebilir.  

Bu bağlamda hazırlanmış benzer mevcut dökümanlar vardır. AIA ARCOM 

tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari 

Süreçler ve Prosedürlerinden 01 32 00 no‟lu „Yapım Ġlerleme Dökümantasyonu‟  

yüklenicilerden istenecek iş programı içeriği, formatı, teslim süresi, güncellemesi ile 
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ilgili gereklilikleri tanımlar ve şantiye durum raporlarının, özel raporların 

hazırlanması, içeriği, düzeni ve teslim sürelerini belirler.  

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.20.2;  

“Ek olarak, işin maliyeti bazında yapılan projeler için DYY, kendi ilerleme 

raporlarına aşağıdaki bilgiyi ilave eder; 

 Yüklenicinin iş gücü raporu 

 Ekipman yararlanma raporu 

 Gerçekleşen maliyetleri güncellenmiş maliyet tahminleri ile kıyaslayan özeti 

 Malsahibi‟nin gerektireceği diğer başka unsurları” 

DYY‟nin kendi görevlerinin yerine getirilmesini periyodik olarak rapor olarak 

kullanacağı  „DYY Görevleri Ġlerleme Formu‟ olmalıdır.  DYY‟nin daha önce 

hazırlamış olduğu yapım yönetim faliyetlerine ilişkin ilerlemeleri, sapmaları ve 

ileriye yönelik programı gösterir. DYY hizmetlerinin ilerleyişini göstermek üzere iş 

programı hazırlama tekniklerinden biri kullanılmalıdır. 

DYY görevlerinin ilerleyişindeki kontrolsüzlük hem raporlamalarda hem de ileriye 

yönelik tahminlerde hata olması veya eksiklik olması demektir ki, böyle bir durumda 

proje başarısının olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.21; 

“DYY, yüklenicinin hazırladığı dökümanlardan yararlanarak, tüm sözleşmelerin 

çizimlerin, spesifikasyonların, eklerin, değişiklik emirlerinin, ve diğer 

modifikasyonların iyi durumda birer kopyasını şantiyede bulundururur. Bunlarda 

yapım süresince yapılan tüm değişiklikler ve seçimler kayıt altına alır şekilde 

işaretlenmiş olmalıdır. İlaveten onaylı imalat çizimlerinin, ürün verilerinin, 

numunelerin, ve benzeri gerekli teslimlerin birer kopyası şantiyede bulunur. Ehliyetli 

saha ölçüm uzmanı tarafından tasdiklenmiş prensip bina yerleşim sınırlarını, temel 

alt kotlarını, kat seviyelerini, arazinin kilit kotlarını iki nüsha olarak DYY şantiyede 

bulundurur. DYY tüm bu kayıtları mimar ve yüklenici için de bulundurur  ve 

projenin tamamlanması üzerine bunları Malsahibi‟ne teslim eder.” 

Proje ile ilgili tüm dökümanların şantiyede nasıl kayıt tutulacağını, son 

güncellemelerin veya revizyonların nasıl takip edileceğini, şantiyede bulunacak 

kopyaların  nasıl nerede muhafaza edileceğini ve nasıl erişilebilir olacağını açıklayan 
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ve ilgili  şartları ortaya koyan „Proje Dökümanları ġantiye Kayıt ve Muhafaza 

Prosedürü‟ hazırlanmalıdır. 

Bu amaçla hazırlanmış mevcut prosedürler vardır. AIA ARCOM tarafından 

geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve 

Prosedürlerden 01 78 39 no‟lu „Proje Kayıt Dökümanları‟ çizimlerin çıktı ve dijital 

veri olarak saklanması, revizyonların gösterimi, şartnamelerin,  şartname eklerinin, 

ürün verilerinin saklama formatı ve revizyon gösterimi ile ilgili gereklilikleri 

tanımlamaktadır. Ayrıca, 3.1 no‟lu kayıt ve bakım  adlı bölümünde şantiye süresince 

tüm dökümanların  kayıt ve muhafaza gereklilikleri belirtilmektedir. 

Dökümantasyon ve arşivlemenin sistemsiz olması istenen dökümana 

ulaşılamadığından yanlış kararlara sebep olacaktır. Bir dökümanın var olması yetmez 

istenen zamanda erişilebilir olması gereklidir, aksi takdirde yanlış kararlarla 

ilerlenmesi suretiyle proje başarısını olumsuz etkileyecek sonuçlar oluşacaktır. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.22; 

“DYY, projenin bir parçası olan malsahibinin satın aldığı malzeme, ekipman ve 

sistemlerin teslimatını, depolanmasını, korunmasını ve güvenliğini bunlar  işe dahil 

edilene kadar düzenler.” 

Malsahibi‟nin satın aldığı ürünlerin teslimatının, depolanmasının, korunmasının ve 

güvenliğinin nasıl yapılacağı ile ilgili şartları ve gereklilikleri ortaya koyan  

„Malsahibinin Satın Aldığı Ürünler Prosedürü‟ hazırlanmalıdır. Ayrıca bu 

prosedürün ekinde veya içeriğinde Malsahibi‟nin satın aldığı ürünlerle ilgili bir 

kontrol listesi ve şantiyeye teslim zamanları için programlar olmalıdır.  

Bu bağlamda hazırlanmış mevcut dökümanlardan AIA ARCOM tarafından 

geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve 

Prosedürlerinden 01 64 00 no‟lu „Malsahibinin Satın Aldığı Ürünler‟ dökümanında 

bu tip ürünlerin uygulanması için gerekli idari gereklilikler, ürünlerin şantiyeye 

gelmesi ve yüklenici ile koordine edilmesi gereklilikleri ve ilgili teslim süreleri 

tanımlanmaktadır.  

Mevcut standart prosedürlerin kullanımıyla malsahibinin satın aldığı ürün ile ilgili 

tüm şartlar ortaya konulmuş olmalı ve bu ürünle ilgili teslim tarihi, ödeme tarihi veya 

depolama yeri daha baştan planlanmalıdır. Yoksa bahsi geçen ürün şantiyeye 
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geldiğinde kimsenin haberi olmayan veya kontrolü sağlanamayan durumlar oluşacak 

ve proje başarısı olumsuz etkilenecektir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.23; 

“Mimar ve Malsahibi‟nin bakım personeli ile birlikte DYY,  yüklenici veya çoklu 

ana yüklenicilerin alt yapı hizmetlerinin, operasyonel sistemlerin ve ekipmanların 

kuruluşunu ve son testlerini inceler ve sözleşme dökümanlarının gerektirdiği devreye 

almaları inceler.” 

Her bir imalatın teknik şartnamesinde ilgili kuruluş, devreye alma veya son testler 

zaten yazılı olan bilgilerdir. Ancak devreye almalarla ilgili yapılacak incelemelerin 

gereklerinin ortaya konulduğu  „Yapı Ekipman ve Sistemlerinin ĠĢletmeye 

Alınması Prosedürü‟ hazırlanmalıdır.  

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden  01 91 13 no‟lu „Genel ĠĢletmeye 

Alma (commisisoning) Gerekleri‟ sistemlerin işletmeye alınması, test edilmesi ve 

ayarlarının yapılması ile ilgili prosedürleri tanımlamaktadır. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.24; 

“DYY bir yüklenicinin işinin veya işin belirlenen bir kısmının geçici kabule hazır 

olarak bitirildiğini düşündüğünde, yüklenici ile birlikte eksik veya uygunsuz 

kalemlerin listesini ve bunların tamamlanma programını Mimar için hazırlar. DYY 

işin veya işin belirlenen bir kısmının geçici kabule hazır şekilde  tamamlanıp 

tamamlanmadığını belirlemek için  denetimler yürütme konusunda  Mimar‟a 

yardımcı olur.” 

Geçici kabul öncesi tespitlerin nasıl yapılacağı, işin geçici kabule hazır olduğunun 

nasıl tespit edileceğinin gereklerini ve kurallarını ortaya koyan „Geçici Kabul ve 

Yapım Tamamlama Prosedürü‟ hazırlanmalıdır. 

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden  01 77 00 no‟lu „Yapım  ĠĢi 

Tamamlama (closeout) Prosedürleri‟  geçici kabul sırasında uygulanacak idari ve 

prosedürel gereklilikler tanımlanmaktadır ve bu görev bağlamında kullanılmalıdır.  
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DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.25; 

“İş veya işin belirlenmiş kısmının geçici kabule hazır olduğunda bir geçici kabul 

belgesi DYY tarafından hazırlanır ve DYY ve Mimar tarafından yürürlüğe konur. 

DYY tamamlanmış belgeyi Malsahibi ve yükleniciye sunar. DYY, işin  

düzeltilmesini ve tamamlanmasını koordine eder. İşin veya işin belirli kısmının 

geçici kabul belgesinin yayınlanmasını takiben, DYY yüklenici ve çoklu ana 

yüklenicilerin işi tamamlamasını değerlendirir ve iş son denetimler için hazır 

olduğunda Mimar‟a tavsiyede bulunur. Mimar‟a son denetimleri yürütmede DYY 

yardımcı olur.” 

Bir önceki 3.3.24 no‟lu görev kapsamında hazırlanması önerilen „Geçici Kabul ve 

Yapım Tamamlama Prosedürü‟ geçici kabul sürecinin ve gerekli koordinasyonun 

şartlarını ve gereklerini ortaya koyar şekilde düzenlenerek bu görev kapsamında da 

kullanılmalıdır. 

Bu bağlamda mevcut dökümanlar da vardır. AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş 

Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden  

01 77 00 no‟lu „Yapım  ĠĢi Tamamlama (closeout) Prosedürleri‟  geçici kabul 

sırasında uyulacak idari ve prosedürel gereklilikleri tanımlanmaktadır. İçeriğinde 

düzeltilecek, tamamlanacak işler ve eksikler listesi düzeni ve süresi belirlenmektedir. 

Ek olarak kullanılabilecek mevcut dökümanlardan AIA„in danışman yapım yönetimi 

PTS‟ye özel olarak hazırlanmış G704 CMa-1992 no‟lu „Geçici Kabul Formu‟ da 

eksik işlerin listesini hazırlamada kullanılabilir . Bu formda tamamlanacak işlerle 

ilgili terminler belirtilir ve bu form tüm taraflarca kabule edilerek imzalanır.   

Ek olarak kullanılabilecek  mevcut dökümanlardan başka bir tanesi de CSI‟ın 14.1A 

no‟lu „Eksik Listesi‟ formudur. Bu form ve listelerin kullanımı ile  eksikler ve 

bunların ne zaman tamamlanacağı tüm taraflarca teyit edilmiş olmaktadır. 

Uygun olmayan bir işin geçici kabulde tespitinin yapılamaması söz konusu  işin  

kabul edildiği anlamına gelir ve sorun farkedildiğinde  daha maliyetli şekilde yeniden 

yapılması durumunu  ortaya çıkarır ki,  bu da proje başarısının olumsuz etkilenmesi 

demektir. 
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DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.26; 

“DYY, yüklenici ve çoklu yüklenicilerden aldığı şu bilgileri malsahibine iletir, bir 

kopyasını da Mimar‟a iletir; (1) yüklenici ve çoklu yüklenicilerden aldığı sigorta 

belgeleri, (2) teminat veya teminatların muvaffakatı, eğer varsa kısıntıların veya 

kısmi kesintilerin bırakılması veya düzenlenen son ödemeler, (3) yeminli beyanlar, 

faturalar,  feragatlar,  rehin hakkından veya senetlerden feragatlar, hacizlere karşı 

malsahibine tazminatlar, (4) sözleşme dökümanları altında yüklenicide aranan diğer 

dökümantasyon.” 

Proje kapanışında ilgili teslimlerin yapılması ile ilgili gerekleri ve kuralları 

tanımlayan „Proje KapanıĢ Teslimleri Prosedürü‟ hazırlanması gereklidir. 

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 78 00 no‟lu „Proje KapanıĢ 

Teslimleri‟ garantiler, yükleniciler tarafında tutulan yapım  işi kayıtları,  kullanım ve 

bakım bilgileri gibi teslim edileceklerle ilgili gereklilikleri tanımlamaktadır. 

Bu görev kapsamında bahsi geçen teslimleri yaparken yazılı kayıt altına almak 

gereklidir ve bu sebeple AIA „in mevcut dökümanlarından G810 CMa-2001 no‟lu 

‘Ġletim (transmittal) Mektubu Formu‟  teslimler sırasında taraflar arasında doğru 

bilgi akışı için ek yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Benzer bir şekilde CSI‟in 

7.0A ve 7.0B no‟lu  „ĠletiĢim Kayıt Fomları‟ da nelerin teslim edildiğini tutanak 

tutmak amaçlı ek yardımcı araç olarak kullanılabilir. 

DYY Görev AIA, C132-2009 Md. 3.3.27; 

“DYY, tüm anahtarları, kullanım kılavuzlarını, çizim kayıtlarını, stok bakımlarını 

Malsahibi‟ne teslim eder. Sözleşme dökümanlarına uygun olarak  Mimar‟a proje 

bedeli ödeme talebi , yüklenicilere hakediş ödeme talepleri ve son ödeme talepleri 

gönderir.” 

Bir önceki görev kapsamında hazırlanması önerilen „Proje KapanıĢ Teslimleri 

Prosedürü‟ bu bağlamdaki teslimleri de içerecek şekilde hazırlanmalıdır. İçeriğinde 

standart bir ön yazı formu olmalı ve  bu şekilde nelerin teslim edildiği açık ve net 

belirtilmelidir.  

Bu görev bağlamında mevcut hazırlanmış dökümanlar vardır. AIA ARCOM 

tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari 
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Süreçler ve Prosedürlerinden  01 78 00 no‟lu „Proje KapanıĢ Teslimleri‟ garantiler, 

yükleniciler tarafında tutulan yapım işi kayıtları, kullanım ve bakım bilgileri gibi 

teslim edileceklerle ilgili gerekler tanımlamaktadır. 

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden  01 79 00 no‟lu „Demonstrasyon ve 

Eğitim‟ yapı içerisinde kullanılan sistem ve ekipmanların kullanım ve bakımları ile 

ilgili demonstrasyon yapılması, kullanım ve bakımlarla ilgili eğitim verilmesi 

hakkında uygulanacak temel gereklilikleri içermektedir. 

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden  01 78 23  no‟lu  „Operasyon ve 

Bakım Verisi‟ operasyon ve bakım dökümanlarının, acil durum kılavuzlarının, ürün, 

sistem ve ekipman bakım kılavuzlarının teslimi ile ilgili gerekleri tanımlar. 

3.3.12 no‟lu maddede tanımlanan görevler için önerilen „HakediĢ Prosedürü‟ 

içeriğinde son ödeme talepleri ile ilgili gerekler ve şartlar da tanımlanmış olmalıdır. 

Proje ne kadar başarılı ilerlemiş olursa olsun son anda yaşanacak aksaklıklar, 

teslimlerle ilgili problemler, projenin başarısız görülmesine sebep olabileceğinden 

dikkate edilmelidir. 

 DYY Görev AIA, C132- Md. 3.3.28; 

“Sözleşme dökümanlarında yer alan DYY görevleri, sorumlulukları, yetki sınırları 

malsahibinin, Mimar‟ın, yüklenicinin, çoklu yüklenicilerin ve DYY‟nin yazılı rızası 

olmadan kısıtlanamaz, değiştirilemez veya genişletilemez. Muvaffakat makul 

olmayan nedenlerle esirgenemez.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, bir kural olarak belirtilmiştir. 

DYY Görev AIA, C132- Md. 3.3.29; 

“DYY ilave ücret almaksızın malsahibinin talebi üzerine, geçici kabul üzerinden 

daha bir yıl geçmeden,  yapının performansını ve faaliyetlerini incelemek için 

malsahibi ile toplantı yapar.” 

Geçici kabul ile kesin kabul arasında yapılacak inceleme ile ilgili şartları ortaya 

koyan ve bu mevcut prosedürlerden de faydalanarak hazırlanan „Kesin Kabul 

Prosedürü‟ olmalıdır. Başka bir deyişle, geçici kabulden sonra Malsahibi‟nden 
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gelecek inceleme talebine yönelik DYY‟nin nasıl hareket edeceğini, yapılacak 

toplantının kapsam ve yöntemini açıklayan bir prosedür olması gerekir. 

4.1.3. DYY‟nin ilave hizmetler kapsamındaki görevlerinin analizi ve KYSA  

önerileri 

DYY İlave Hizmet  AIA, C132- Md. 4.1; 

“Aşağıda listelenen ilave hizmetler, temel hizmetler içeriğinde olmayan ancak 

projenin gerektirebileceği hizmetlerdir. DYY sadece aşağıdaki tabloda özellikle 

DYY‟ye atanan listeli ilave hizmetleri yerine getirir. Malsahibi   madde 11.2‟de şart 

koşulan şekilde DYY‟ye ödemesini yapar. Aşağıdaki çizelgenin ikinci kolonunda 

DYY‟e ilave hizmetler atanır. Üçüncü kolonda söz konusu hizmetin açıklamasının 

4.2 no‟lu bölümde mi yoksa ek bir dökümanda  mı yeraldığı belirtilir. Eğer ek bir 

döküman varsa o döküman tanımlanır.” 

Çizelge 4.1: DYY‟den talep edilebilecek olası ilave hizmetler. 

 

İlave hizmetlerin DYY‟den talep edilmesi durumunda mutlaka DYY Malsahibi 

sözleşmesinin ilave hizmetler bölümünde bunların listelenmesi gerekir. Bu görev 

tanımında olabilecek ilave hizmetler yukarıdaki tabloda verilmiş olmakla birlikte 

farklı ilave hizmetlerin talebi de söz konusu olabilir. İstenen ilave hizmetin başarılı 

bir şekilde yerine getirilmesi için  ilgili şartların ortaya konulduğu bir şartnamesinin 

hazırlanması gereklidir.  

Rölöve hazırlama,  ilave hizmet olarak talep edidiğinde nasıl hazırlanacağını, neleri 

içereceği açıklayan ve gerekli şartları ortaya koyan „Rölöve Hazırlama ġartnamesi‟ 

hazırlanmalıdır.  
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Mimari iç dekorasyonun gereklerini ve şartlarını ortaya koyan „Mimari Ġç 

Dekorasyon ġartnamesi‟, ilave hizmet olarak mimari iç dekorasyon talep edildiği 

taktirde olmalıdır.  Bu amaçla AIA tarafından hazırlanmış mevcut AIA, B252-2007 

„Mimari Hizmetler Standart Formu-Mimari Ġç Dekorasyon‟ dökümanı 

kullanılabilir.  

Kiracı ile ilgili hizmetler ilave hizmet olarak DYY‟den talep edildiğinde kiracı ile 

ilgili hizmetlerin neler olduğu, nasıl yerine getirilmesinin beklendiği ile ilgili şartları 

ve açıklamaları ortaya koyan „Kiracı ile Ġlgili Hizmetler ġartnamesi‟ 

hazırlanmalıdır.  

Onay ve testlerin gereklerini ve şartlarını ortaya koyan „Onay ve Testler 

ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA tarafından hazırlanmış mevcut B211-2007 no‟lu 

„Mimar‟ın Teslim Hizmetleri Standart Formu‟ bu amaçla kullanılabilecek bir 

dökümandır. 

LEED setifikası almak için yapılması gerekenlerin  gereklerini ve şartlarını ortaya 

koyan „LEED Sertifikası Alma ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA‟in B214-2007 no‟lu 

„Mimar‟ın LEED Sertifikasyonu Hizmetleri Standart Formu‟ bu amaçla 

kullanılabilecek bir dökümandır.  Bu dökümanda LEED sertifikasyonu alma planını 

hazırlama, süreci izleme, LEED ile ilgili şartnamelerin sözleşmelere eklenmesi gibi 

hizmetlerden oluşur ve B214 dökümanı bunlarla ilgili şartları ortaya koymaktadır. 

Mobilya, eşya, ekipman tasarımı için gerekve şartlarını ortaya koyan „Mobilya, EĢya 

ve Ekipman Tasarımı ġartnamesi‟ olmaldır. AIA, B253-2007 no‟lu „Mimar‟ın 

Mobilya, EĢya ve Ekipman Tasarımı Hizmetleri Standart Formu‟ bu amaçla 

kullanılabilecek bir dökümandır.    

DYY İlave Hizmet AIA, C132- Md. 4.2; 

“Eğer daha fazla açıklama yapan ek bir döküman bu dökümana eklenmemişse 4.1 

no‟lu maddede belirtilen her bir ilave hizmetin tanımını buraya yazın.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, bir kural olarak belirtilmiştir. 

DYY İlave Hizmet AIA, C132- Md. 4.3; 

“Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bu sözleşmeyi hükümsüz kılmadan 

ilave hizmetler verilebilir. DYY‟nin hatasından dolayı gereken hizmetler hariç, 4.3 
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no‟lu maddeye uygun olarak verilen ilave hizmetler  11.3 no‟lu maddeye uygun 

olarak DYY‟e ödeme yapılması hakkını kazandırır.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, bir kural olarak belirtilmiştir. 

DYY İlave Hizmet AIA, C132- Md. 4.3.1; 

“Aşağıdaki ilave hizmetlerin  yerine getirilmesi gereği görülmesi üzerine, DYY 

Malsahibi‟ni makul çabuklukta uyarır ve böyle bir ihtiyaç doğmasının aslını ve 

şartlarını açıklar. Malsahibi‟nin yazılı iznini alana kadar DYY  aşağıdaki hizmetleri 

vermek üzere ilerlemez. 

1. İlk bilgi içeriğinde bir değişiklik gerektiren hizmetler, malsahibi tarafından 

verilen önceki onaylar ve talimatlar, veya projedeki bir malzemenin ölçüsü, 

kalitesi, karmaşıklığı dahil fakat bununla sınırlı olmayan  değişikliği, 

malsahibinin iş programı veya işin maliyeti için bütçesi, veya proje teslim 

yöntemi, veya bölüm 1.1.6‟da listelenenlere ilave olan  ihale paketleri  

2. Sözleşme tarihinden sonraki resmi yorumlar, kanunlar, yönetmelikler veya 

yasaların revizyonu veya kararnamesinin gerektireceği hizmetler 

3. Malsahibi tarafından önerilen öteki teklif isteği veya ihale için dökümantasyonu 

hazırlamak 

4. Genel bir sunum, toplantı veya oturum için dökümantasyon hazırlamak ve söz 

konusu sunum, toplantı veya oturuma katılmak. 

5. DYY‟nin taraf olduğu durumlar dışında, anlaşmazlık çözüm veya yasal 

tutanaklar hazırlamak ve bunlara katılmak 

6. Yapım sırasında yangın veya başka bir nedenden dolayı oluşan işin değişimi ile 

ilgili danışmanlık  ve söz konusu işin değişimiyle ilgili tefriş hizmetleri sağlamak 

7. Eğer ilk karar alıcı Mimar değilse ilk karar alıcıya yardımcı olmak,  

8. İlk karar alıcı olarak hizmet vermek” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, bir kural olarak belirtilmiştir. 

DYY İlave Hizmet AIA, C132- Md. 4.3.2; 

“Yapım evresinde gecikmelerden kaçınmak üzere, DYY aşağıdaki ilave hizmetleri 

sağlar , Malsahibi‟ni makul çabuklukta uyarır ve böyle bir ihtiyaç doğmasının aslını 

ve şartlarını açıklar. Eğer Malsahibi daha sonra bu hizmetlerin bir kısmının ya da 
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tamamının gerekmediğine karar verirse, malsahibi DYY‟e acil yazılı ihbarda bulunur 

ve Malsahibi‟nin söz konusu aşağıdaki hizmetlerle ilgili  DYY‟e ödeme yapma 

yükümlülüğü artık kalmaz: 

1. Mimar ilk karar alıcı olarak hizmet verdiği zaman, yüklenici veya diğerleri 

tarafından işle ilgili olarak teslim edilen aşırı sayıda hak taleplerinin 

değerlendirilmesi hizmetlerinde 

2. DYY‟nin temel hizmetleri etkilendiği  ölçüde , yapım evresi hizmetlerini ilk bilgi 

kapsamında tanımlanan  (1) geçici kabul tarihinden veya (2)  tahmini geçici 

kabul tarihinden hangisi daha önceyse ondan 60 gün sonrasına kadar olan 

zamanda 

3. Bölüm 3.3.13‟e uygun olarak, şahsi zarar veya ciddi maddi zarar riski 

durumundaki yüklenici veya çoklu ana yüklenicilerin  aktivitelerini koordine 

etmek üzere acilen gerekecek hizmetlerinde” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, bir kural olarak belirtilmiştir. 

DYY İlave Hizmet AIA, C132- Md. 4.3.3; 

“Eğer bu sözleşmenin kapsadığı hizmetler bu sözleşme tarihinden şu kadar (....) ay 

içinde DYY‟nin hatası olmadan tamamlanmazsa, DYY hizmetlerinin söz konusu 

süreden öteye uzaması ilave hizmetler olarak ödenir.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, bir kural olarak belirtilmiştir. 

4.1.4.  DYY görevleri için yapılan analizlere ve önerilen KYSA‟lara iliĢkin  

.bulguların özetlenmesi 

DYY‟nin görevleri ile ilgili yapılan analizler ve bulguların özetlenmesi yapım öncesi 

evre, yapım evresi ve ilave hizmetler ile sözleşme diğer hükümleri olmak üzere üç 

ayrı çizelgede sağlanmıştır (Çizelge 4.2, Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4).  

Çizelgeler, ilgili görevin sözleşmenin hangi maddesine karşılık geldiğini, görevin 

sözleşmedeki tanımını, önerilen KYSA numarasını, önerilen KYSA‟nın ismini, eğer 

varsa mevcutta bu görevi açıklamak amaçlı kullanılan dökümanı ve eğer varsa 

önerilen KYSA‟yı hazırlarken kullanılabilecek yardımcı ek dökümanları listeleyecek 

şekilde yapılandırılmıştır. Mevcut dökümanlar ve yardımcı ek dökümanlar CSI, AIA  
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veya KİK gibi kuruluşların yayınladıkları standart dökümanların taranması suretiyle 

tespit edilmiştir. 

DYY‟ in yapım öncesi evredeki görevleri ile ilgili tezin 4.1.1 no‟lu bölümünde her 

bir görev için  yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular ve önerilen 

KYSA‟lar Çizelge 4.2‟de özetlenmiştir.  Görevler  AIA‟in C132,2009  no‟lu DYY 

Malsahibi standart sözleşmesinde yer aldığı şekliyle incelenmiştir. 

Çizelge 4.2‟ de görüleceği üzere DYY‟nin yapım öncesi evreye ait 24 adet görevi 

sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmenin 3.2.11, 3.2.16 ve 3.2.21 no‟lu 

maddelerindeki görevler için bir KYSA önerisi getirilmemiştir. 28 adet KYSA 

önerisi getiirlmiş olup bunlardan sadece 3 tanesi için mevcut kullanılabilecek 

dökümanın varlığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 9 görev için önerilen KYSA 

oluşturulurken referans olacak veya hazırlandıktan sonra ekinde kullanılabilecek 

mevcut ek yardımcı dökümanlar vardır.  

DYY‟nin yapım öncesi görevlerine yönelik önerilen KYSA‟lar Çizelge 4.2‟de 

listelendiği üzere; ihtiyaç programı hazırlama şartnamesi, Malsahibi‟nin ihtiyaç 

programını inceleme prosedürü, yapım yönetim planı hazırlama ve güncelleme 

şartnamesi, tasarım öncesi proje iş programı hazırlama ve güncelleme şartnamesi, 

tasarım öncesi proje maliyet tahmini hazırlama şartnamesi, avan proje üzerinden 

proje maliyet tahmini hazırlama şartnamesi, tasarım aşamasında alternatif malzeme 

ve sistem önerilerini maliyet değerlendirme  şartnamesi, tasarım aşamasında proje 

teslimler prosedürü, avan proje inceleme şartnamesi, kesin proje inceleme 

şartnamesi, uygulama projesi ve teknik şartnameler proje inceleme şartnamesi, 

tasarım aşaması ayrıntılı iş programı hazırlama ve koordinasyon şartnamesi, kesin 

proje başlangıcından uygulama projesi tamamlanana kadar proje maliyet tahminleri 

hazırlama şartnamesi, tasarım aşaması  proje yapılabilirlik inceleme şartnamesi, 

Şantiyede ortak kullanılacak geçici tesis, ekipman, malzeme ve hizmetler 

koordinasyonu şartnamesi,    geçici tesisler, şantiye mobilizasyon ve şantiyede 

çalışma şartnamesi, yüklenici güvenlik şartnamesi (her bir yüklenici sözleşmesi eki), 

proje  iş programı hazırlama ve değerlendirme şartnamesi, malzeme tedarik 

dökümanları hazırlama ve tedarik süreci şartnamesi, survey uzmanı, özel danışman, 

test laboratuvarı seçim, tedarik ve koordinasyon  şartnamesi, işçi analizleri 

şartnamesi,    uygulama projesi ve teknik şartnamelere dayalı son maliyet tahmini 
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hazırlama şartnamesi, yüklenici yeterlilikleri tanımlama formatı, ihale süreci 

şartnamesi, ihale dosyaları değerlendirme prosedürü, Malsahibi tarafından alınacak 

izinler ve ruhsatlar kontrol listesidir. 

“Proje  İş Programı Hazırlama ve Değerlendirme Şartnamesi”; hem madde 3.2.12‟de  

hem de madde 3.2.17 „de yer alan görevler için önerilen bir KYSA‟dır. Böyle birden 

fazla göreve yönelik önerilen aynı KYSA‟lar tabloda „*‟ işareti ile işaretlenmiştir 

(Çizelge 4.2). 
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Çizelge 4.2: DYY‟nin yapım öncesi evredeki görevlerinin analizinden elde edilen bulgular. 
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DYY‟nin yapım evresindeki görevleri ile ilgili, tezin 4.1.2 no‟lu bölümünde AIA C132-2009 

no‟lu DYY malsahibi standart sözleşmesi dikkate alınarak yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgular ve önerilen KYSA‟lar Çizelge 4.3‟de özetlenmiştir.   

Çizelge 4.3‟ de görüleceği üzere DYY‟nin yapım evresine ait 29 adet görevi sözleşmede yer 

almaktadır. Sözleşmenin 3.3.1, 3.3.15, 3.3.18 ve 3.2.28 no‟lu maddelerinde yer alan görevler 

için herhangi bir KYSA önerisi getirilmemiştir. Yapım evresi DYY görevleri için ÖKYSA 

29‟dan ÖKYSA 56‟a kadar 28 adet KYSA önerisi getirilmiştir. Yapım öncesine kıyasla 

yapım evresinde mevcut dökümanların kullanılabilirliği daha fazla görülmekte olup 

ÖKYSA‟ların 6‟ı için mevcut kullanılabilecek döküman tespit edilmemiştir.   

DYY‟nin yapım evresi görevlerine yönelik ÖKYSA‟lar Çizelge 4.3‟de listelendiği üzere; 

DYY temsilcisi olarak şantiyede bulunacak personelin işe alım planı hazırlama prosedürü, 

şantiye koordinasyon şartnamesi, yapım iş programı hazırlama ve güncelleme şartnamesi,  

yapım  toplantıları prosedürleri, yapım  iş sıraları koordinasyon ve programlama prosedürü, 

test ve denetimler programı hazırlama şartnamesi, uygun olmayan iş malsahibi bilgilendirme 

formu, yapım süreci maliyet kontrol şartnamesi, maliyet sapmaları bildirim formu,  nakit akışı 

tahminleri ve raporları hazırlama şartnamesi, muhasebe kayıtları tutulması şartnamesi, 

hakediş prosedürü, güvenlik ve sağlık programları inceleme ve koordinasyon şartnamesi, 

uygun olmayan iş uyarı formu, bilgi ve yorumlama talep formu,  bilgi ve yorumlama 

taleplerine ilişkin dyy görüş bildirme formu,  bilgi ve yorum talepleri akış şeması,  değişiklik 

talep ve emirleri formları, yüklenici teslimleri programı hazırlama şartnamesi, yüklenici 

teslimlerinin uygunluğunun incelenmesi prosedürü, şantiye günlük ve periyodik kayıtları 

tutulması rapor formları, yapım ilerleme raporları hazırlama prosedürü, DYY görevleri 

ilerleme raporu formu, proje dökümanları şantiye kayıt ve muhafaza prosedürü, malsahibinin 

satın aldığı ürünler prosedürü,  yapı ekipman ve sistemlerinin işletmeye alınması prosedürü, 

geçici kabul ve yapım tamamlama prosedürü, proje kapanış teslimleri prosedürüdür. Birden 

fazla göreve yönelik önerilen aynı KYSA‟lar tabloda „*‟ işareti ile işaretlenmiştir (Çizelge 

4.3). 
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Çizelge 4.3: DYY‟nin yapım evresindeki görevlerinin analizinden elde edilen bulgular. 
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DYY‟den talep edilebilecek olası ilave hizmetler, AIA‟in C132, 2009 no‟lu DYY 

Malsahibi sözleşmesinde yer aldığı şekliyle tezin 4.1.3 no‟lu bölümünde yapılan 

analizler, elde edilen bulgular ve getirilen KYSA önerileri açısından Çizelge 4.4‟de 

özetlenmiştir. Çizelge 4.4‟de görüldüğü üzere herbir ilave hizmete yönelik 6 adet 

KYSA önerilmiş olup bunlar; rölöve hazırlama  şartnamesi, mimari iç dekorasyon 

şartnamesi, kiracı ile ilgili hizmetler şartnamesi, onay ve testler şartnamesi, LEED 

sertifikası alma şartnamesi, mobilya eşya ve ekipman tasarımı şartnamesidir. AIA 

tarafından hazırlanmış standart dökümanlar genel olarak tespit edilmiştir ancak 

rölöve hazırlama ve kiracı ile ilgili hizmetleri açıklayacak dökümanlara 

rastlanmamıştır (Çizelge 4.4). 

Çizelge 4.4: DYY‟nin ilave hizmetler kapsamındaki ve sözleşme diğer 

hükümlerindeki  görevlerinin analizinden elde edilen bulgular. 

 

EK F‟de Malsahibi DYY sözleşmesinin diğer hükümleri yer almaktadır.Sözleşme 

diğer hükümlerinden 11 no‟lu madde DYY‟ e yapılacak ödemelerle ilgilidir. Bu 

ödemelerin düzeni ve takibi hem Malsahibi hem de DYY açısından net 

yapılabilmelidir (EK F) .  

Hem yapım öncesi hem de yapım evresi için geçerli olduğundan her iki evre için de 

geçerli bir KYSA olarak „DYY Hizmetleri HakediĢ Prosedürü‟ önerilmiştir. Nasıl 

yüklenicilerin periyodik olarak hesaplanan ve incelenen hakedişlerine göre ödemeler 

yapılıyorsa DYY için de verdiği hizmetler ölçütünde önerilen KYSA‟da açıklandığı 

ve şartlarının ortaya konulduğu şekilde periyodik olarak hakediş hesaplanmalı, 

incelenmeli ve ödemesi yapılmalıdır. Sözleşme diğer hükümlerinden diğerleri genel 

kural olarak ifade edilmiş maddeler olup herhangi bir KYSA önerisine gerek 

görülmemiştir.  
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4.2.  Mimar Görevlerinin Analizi ve  KYSA Önerileri 

Bu bölümde, AIA‟in B132, 2009 no‟lu  Mimar ile Malsahibi arasındaki standart 

sözleşme dökümanında listelenen Mimar‟ın standart görevleri ve ilave hizmetler 

kapsamındaki görevleri proje başarısını etkilemeleri açısından tek tek analiz 

edilecektir. Her bir görev analiz edilirken öncelikle, sözleşmedeki görev tanımı 

irdelenecek, bu görev tanımının eksiklikleri, yanlış anlaşılmaya mahal veren ifadeleri 

değerlendirilecek, mevcut durumda var olan  araçlar ortaya konulacaktır. Yapılan 

analize göre görevin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlayacak KYSA‟lar 

önerilecektir.  

Önerilen KYSA, o görevin başarı ile yapılarak projenin başarılı bir şekilde 

tamamlanması için kullanılması gereken şartname, prosedür veya form gibi 

araçlardır.  AIA, CSI veya KİK gibi kuruluşların yayınları olan ve halihazırda da 

kullanımı olan, şartname, prosedür, form vb. mevcut KYSA olarak kullanılabilir. 

Önerilen KYSA‟ya ek olabilecek dökümanlar ise mevcut pratikte kullanılmakta olup 

önerilen KYSA‟nın hazırlanması  sırasında referans olabilecek liste, form veya 

yönergeler gibi yardımcı ek araçlardır.  

EK G‟de AIA‟in B132,2009 no‟lu Mimar Malsahibi sözleşmesinde yer alan 

Malsahibi‟nin sorumlulukları yer almaktadır. Malsahibi‟nin sorumlukları için KYSA 

önerisi yapılması yerine, önerilen KYSA‟ların Mimar tarafından Malsahibi‟nin 

sorumluluklarını hatırlatacak ve takip edecek şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür 

(EK G). 

EK H‟de görüldüğü üzere AIA‟in B132,2009 no‟lu Mimar Malsahibi sözleşmesinin 

diğer  hükümleri genelde kural  olarak belirtilmiş maddelerden oluşmaktadır. Ancak 

sadece ödemelerle ilgili 11 no‟lu sözleşme hükmü  maddesi Mimar‟a yapılacak 

ödemeleri açıkladığından bu hüküm için bir KYSA önerilmesi gereği görülmüştür. 

Bu bağlamda Mimar ödemeleriyle ilgili gerekleri ve yöntemleri tespit eden bir 

„Mimar Hizmetleri HakediĢ Prosedürü‟ hem yapım öncesi hem de yapım evresi 

için geçerli olacak şekilde tasarlanmalı ve kullanılmalıdır (EK H). 

4.2.1. Mimar‟ın yapım öncesi evredeki görevlerinin analizi ve KYSA önerileri 

Mimar‟ın yapım öncesi evre görevlerinin eksik, kusurlu, hatalı veya  geç yapılması 

durumunda proje başarısında oluşabilecek olumsuzluklar üzerinde durularak görevler 
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analiz edilecektir. Bununla birlikte, her bir görevin tam, doğru ve zamanında 

yapılmasını sağlayacak KYSA‟lar önerilecektir. Yapım öncesi evre; tasarım öncesi, 

tasarım, yapım dökümanları hazırlama ve  ihale olmak üzere dört alt evreden 

oluşmaktadır ve bunlar aşağıda sırasıyla ele alınacaktır.  

4.2.1.1. Mimar‟ın  tasarım öncesi alt -evresindeki  görevleri  

Mimar Görev AIA, B132-2009, Md. 3.1;  

“Mimarın temel hizmetleri bu bölümde açıklananlardan oluşur ve genel ve alışılmış 

statik, mekanik ve elektrik mühendisliği hizmetlerini içerir. Burada belirtilmemiş 

hizmetler ilave hizmetlerdir.” 

Mimari hizmetler kapsamında hem mimari hem de statik, mekanik ve elektrik 

mühendisiği hizmetlerinin yer aldığı görev tanımında belirtilmiş olmakla beraber 

bahsi geçen bu uzmanlıklardan beklenen  hizmetlerin tek tek açıklanması ve hatta bu 

açıklamaların her bir proje aşaması için detaylandırılması gereği vardır. Bu sebeple 

mimar iş kapsamındaki  hizmetleri tek tek listeleyen  „Mimari Hizmetler ĠĢ 

Kapsamı Kontrol Listesi‟ olmalıdır. Böylece, mimari hizmetlerde eksiklik veya 

unutulan olması gibi bir durum ortadan kalkacaktır. Örneğin mekanik hizmetlerle 

ilgili hangi projelerin ve hangi keşiflerin hazırlanacağı bu listede yer alacağından 

havalandırma projesinin hazırlanmamış olması gibi ihtimal söz konusu olmayacak ve  

tam bir kontrol sağlanacaktır. Bununla birlikte ilave hizmet mi yoksa zaten standartta 

olması gereken bir hizmet mi gibi çelişkili durumlardan kaynaklanacak ihtilaflar da 

önlenecek ve dolayısıyla proje başarısının olumsuz etkilenmesinin önüne 

geçilecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009, Md. 3.1.1;  

“Mimar kendi hizmetlerini Malsahibi ve DYY‟e danışarak yönetir. Uygulanabilir 

tasarım kriterlerini araştırır, proje toplantılarına katılır, proje üyeleri ile iletişim 

kurar, Malsahibi‟ne ilerlemeyi rapor eder.” 

Mimar‟ın hizmetlerini Malsahibi ve DYY‟ye danışarak yönetecek olması ve 

Mimar‟ın proje toplantılarına katılması ve proje üyeleri ile iletişim kurması 

gerekliliği kural olarak belirtilmiştir, ilave bir KYSA önerisi gerektirmez. 

Uygulanabilir tasarım kriterlerini tespit etmenin ve bu kriterlerin tasarıma 

uygulamanın şart ve kuralları ortaya koyan „Tüm Proje Görevleri Ġçin Tasarım 
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Kriterleri ġartnamesi‟ olmalıdır. Uygulanacak tüm tasarım kriterleri iyi takip 

edilmeli ve tasarım bu yönde şekillenmelidir, yoksa  giderek detaylanan projelerde 

geri dönüşü zor bir noktada proje revizyonu yapılması gerekebilir ve bu revizyon 

bütün projeyi etkileyerek başarısızlıklara yol açabilir. 

Mimar‟ın Malsahibi‟ne ilerlemeyi rapor ederken kullanacağı sistemi ve iş programı 

formatını açıklayan ve gerekli şartları ortaya koyan „Mimar Kapsamındaki 

Hizmetlerle Ġlgili Periyodik Ġlerleme Raporu Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Periyodik ilerleme raporunda, hangi detayda verilerin yer alacağı, ne tip özet raporlar 

içereceği, tasarım ile ilgili kritik konuların nasıl gösterileceği, hangi periyotlarda  

ilerleme raporlarının hazırlanacağı  bu şartnamede açıklanmalıdır. İlerleme 

raporlarında eksik bilgi veya yanlış bilgi sebebiyle oluşabilecek hatalar 

farkedildiğinde telafisi zor bir noktada olunabilir . 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.1.2;  

“Mimar kendi hizmetlerini Malsahibi, Malsahibinin Danışmanları  ve DYY 

hizmetleri ile koordine eder. Malsahibi, Malsahibinin Danışmanları ve DYY 

tarafından verilen hizmetlerde bir hata, atlama veya uygunsuzluk farkederse hemen 

Malsahibi‟ni yazılı uyarır.” 

Mimar hizmetleri ile Malsahibi, Malsahibi Danışmanları ve DYY hizmetlerinin nasıl 

koordine edileceğini açıklayan ve gerekli şartları ortaya koyan „Mimar 

Kapsamındaki Hizmetlerle Ġlgili  Koordinasyon ġartnamesi‟ olmalıdır. İlgili 

koordinasyonu yapabilmesi için taraflardan hangi verileri alması gerektiği veya 

taraflarla iletişiminin nasıl olacağı bu  şartnamede açıklanmalıdır. Mimar kendi 

kapsamındaki hizmetleri ne kadar kendi içinde koordineli ilerletirse ilerletsin, 

Malsahibi‟nin, Malsahibi Danışmanları‟nın ve DYY‟nin çalışmalarından doğacak 

etkenleri dikkate alması ve bunları kendi tasarım çalışmalarına gerektiği şekilde 

entegre etmesi şarttır. Aksi taktirde eksik verilerle ilerleyen tasarımda birçok 

revizyon gereği oluşarak proje süresi ve maliyeti olumsuz etkilenecektir. 

Malsahibi, Malsahibinin Danışmanı ve DYY tarafından verilen hizmetlerle ilgili 

mimar bir hata, eksiklik ve benzeri uygunsuzluk farkettiğinde bunları malsahibine 

sistemli ve düzenli bir şekilde iletebilmesi için „Malsahibi DanıĢmanlarının ve 

DYY'nin Hizmetleri ile Ġlgili Hata Uyarı Formu‟ olmalıdır. Bu sayede, sorun net 

olarak anlaşılacak ve ne kadar erken farkedilirse de o kadar erken tüm taraflarca 
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ortak çözüme ulaşılacaktır. Aksi durumda,  proje hata ve uygunsuzluklarla 

ilerleyerek belki de yapım evresinde farkedilerek kalitesiz çözümlere veya maliyetli 

çözümlere sebep olacaktır.  

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.1.3;  

“Mimar kendi hizmetleri ile ilgili iş programını bu sözleşme imzalanır imzalanmaz 

DYY tarafından hazırlanan proje iş programına dahil edilmesi için Malsahibi‟ne ve 

DYY‟e sunar. Mimar‟ın hizmetleriyle ilgili  iş programı, Malsahibi‟nin incelemesi, 

DYY‟nin incelemesi, Malsahibinin Danışmanları‟nın performansı ve proje üzerinde 

yargı yetkisi olan makamların teslimlere onayı için şunları içermelidir; tasarımın 

mihenk taşı tarihlerini, maliyet tahmin ve tasarım incelemeleri için tahmin edilen 

tarihleri, zaman periyotları için gerekli ödemeleri.”  

Mimar‟ın kendi hizmetleriyle ilgili iş programını nasıl ve hangi formatta 

hazırlayacağının gereklerini ve şartlarını ortaya koyan „Mimari Hizmetler ĠĢ 

Programı Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. Görev tanımı içinde Mimar‟ın 

hazırlayacağı iş programının kapsamında olması gereken bazı noktalar belirtilmiştir. 

ancak bunların iş programında nasıl gösterileceği, nasıl bir rapor hazırlanacağı 

önerilen bu şartnamede açıklanmalıdır. Ayrıca, DYY‟nin iş programına entegre 

olacak bir iş programı olması sebebiyle DYY ile koordineli çalışılması şarttır, ve bu 

koordinasyon ile ilgili gerekler de önerilen şartnamede yer almalıdır. 

Mimari hizmetler iş programı, mimari, mekanik, elektrik, statik projelerin ve ilgili 

dökümantasyonun hazırlanması ile ilgili tarihler demektir ki projenin tüm 

planlamasının temelidir. Bu tarihler neticesinde projenin yapım işinin ne zaman 

başlanacağı planlanabilecektir. Bu bağlamda, onay alma süreleri veya revizyon 

gerekirse revize etme süreleri bu iş programında yer almalı, belirsizlikler için esnek 

süreler konulmalıdır.   

Proje başarısı doğru zamanlamayı gerektirdiğinden, iş programındaki aksaklıklar 

veya yanlışlıklar kaçınılmaz olarak proje başarısını olumsuz etkiler. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.1.4;  

“Mimar kendi hizmetleriyle ilgili olarak proje iş programını geliştirme ve revize 

etmeye dahil olur ve DYY „e bilgi verir.” 
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Bir önceki görev olan 3.1.3 no‟lu maddede yer alan görev için önerilen „Mimari 

Hizmetler ĠĢ Programı Hazırlama ġartnamesi‟ iş programını geliştirme ve revize 

etmekle ile ilgili gerek ve şartları içerir şekilde hazırlanmalı ve bu şekilde 

kullanılmalıdır. İş programının geliştirilmesi ve revize edilmesi ifadesiyle 

güncelleme yapılması gereği belirtilmektedir. Yapılacak tüm güncellemelerin 

gerekleri ve kuralları açıklanmalı ve DYY‟e nasıl bilgi verileceği de yer almalıdır. 

İş programında yapılacak güncelleme en az iş programının hazırlanması kadar 

kritiktir. Çünkü değişen veriler veya oluşan yeni durumlara göre gereken düzenleme 

yapılmazsa iş programı yanlış olur ve başta ne kadar doğru verilerle hazırlanmış 

olursa olsun gerçekçi durumu yansıtamaz.  

Proje başarısı iş programının doğru takip edilememesinden dolayı ciddi şekilde 

olumsuz etkilenecektir.  

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.1.5;  

“Malsahibi ile Mimar proje iş programının koyduğu zaman limitleri üzerinde 

anlaştıklarında mantıklı bir sebebi olmadıkça Mimar ya da Malsahibi bu limitleri 

aşmaz.” 

Kural olarak belirtilmiştir herhangi bir şartname veya prosedür gerektirmez. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md.  3.1.6;  

“Mimar‟ın onayı olmadan Malsahibi‟nin verdiği direktiflerinden, ikamelerinden, 

uygun olmayan işin kabulünden  Mimar sorumlu değildir.”  

Kural olarak belirtilmiştir herhangi bir şartname veya prosedür gerektirmez. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md.  3.1.7;  

“Uygun zamanlarda DYY ile koordine olarak  uygulama projelerini ve yapım 

dökümanlarını onaylatmak üzere devlet makamlarıyla ve kamu hizmeti veren 

kurumlarla iletişime geçer. Projeyi tasarlarken, bu devlet makamlarınca veya kamu 

hizmeti sağlayan kurumların uygulanması gereken tasarım kriterlerini dikkate alır.” 

Projeyle ilgili hangi devlet makamlarının yetkili olduğunun ve bu makamların 

tasarım kriterlerinin tespitinin yapılması ve tasarım esnasında bu kriterlerin nasıl 

atlanmadan  uygulanacağını açıklayan ve daha önce 3.1.1 no‟lu maddede yer alan 
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göreve yönelik önerilen „Tüm Proje Görevleri Ġçin Tasarım Kriterleri 

ġartnamesi‟  bu görev kapsamını da içerir şekilde olmalıdır.  

Proje tasarımı, ilgili tüm makamların ve kurumların kısıtlamalarını içeren  temel 

tasarım kriterleri dikkate alınıyorsa doğru şekillenir.  Projenin ilk safhalarından 

itibaren bu kriterler gözönünde bulundurulmalı, ilgili makam ve kurumların onay 

prosedürleri de incelenmelidir. Aksi takdirde Malsahibi‟nin çok beğendiği bir proje 

tasarımı ortaya çıksa bile aslında söz konusu arazinin çekme  mesafelerine, bina imar 

durumuna, doğalgaz idaresinin kombi seçimine göre gerektirdiği egzost tiplerine, 

yüksek yoğunluklu binalarda katı atık yönetimine, yangın yönetmeliklerine, sivil 

savunma yönetmeliklerine, engelli yönetmeliklerine, veya enerji tasarruf 

stratejilerine dikkate edilmemiş olması gibi durumlarda projenin belki de çok köklü 

şekilde revize edilmesi gerekecektir ki maliyet, süre ve kalite anlamlarında proje 

başarısı olumsuz etkilenecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.1.8;  

“Malsahibi‟ne ve DYY‟e proje üzerinde yargı yetkisi olan devlet makamlarının onay 

vermesi için gerekli dökümanları doldurmada yardım eder.” 

Hangi devlet makamları veya kurumları için hangi dökümanların hazırlanacağını 

takip etmeye imkan tanıyacak „Onay Alınacak Yetkili Makamlar ve Onay 

Formları Takip  Kontrol Listesi‟ olmalıdır.  

Yetkili bir makamdan onay alınmasının atlanması projenin gereksiz yere ceza 

görmesine veya projenin durdurulmasına kadar proje başarısını olumsuz etkilecek 

sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple sistemli bir takip sistemini sağlayacak bir kontrol 

listesi olmalıdır. 

4.2.1.2.Mimar‟ın tasarım alt -evresindeki görevleri  

Mimar‟ın tasarım evresi görevleri, avan proje hazırlama ve  kesin proje hazırlama 

olmak üzere iki  alt bölümde incelenecektir.  

Mimar avan proje hazırlama görevleri (AIA,  B132-2009, Md. 3.2) 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.2.1; (avan proje)  

“Malsahibi ve DYY tarafından verilen bilgi ve programı inceler. Mimari hizmetlere 

uygulanacak  kanunları, yönetmelikleri ve  düzenlemeleri inceler.” 
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Projenin özelliklerine göre o projeye uygulanacak kanunlar, yönetmelikler ve 

düzenlemeler değişebilmektedir. Mimar, Malsahibi‟nden ve DYY‟den alacağı bilgi 

ve proje programı çerçevesinde o projenin tabi olacağı kanunları, yönetmelikleri ve 

düzenlemeleri belirlemenin ve bunları incelemenin yöntem ve kurallarını ortaya 

koyan „Projenin Tabi Olduğu Kanun, Yönetmelik ve Diğer Düzenlemeler 

Prosedürü‟ olmalıdır. Bu prosedürde ilgili kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemeler 

açıklandığı gibi bunların hangi maddelerinin proje için gerekli olduğunun tespitinin 

nasıl yapılacağının da ortaya konulması gereklidir.  

Mimar Görev AIA, B132-2009, Md. 3.2.2; (avan proje)  

“Proje gereklerini tespit etmek için, Malsahibi‟nin programına, iş programına, işin 

bütçesine, proje sahasına, teslim yöntemine ve diğer ilk bilgilerine bir ön 

değerlendirme hazırlar. Mimar, bu değerlendirmede uygunsuzluk farkettiğinde 

Malsahibi‟ni uyarır, ihtiyaç olabilecek başka bilgi veya danışmanlık hizmeti 

gerekliliği ile ilgili Malsahibi‟ne bilgi verir.” 

Malsahibi‟nin programına, iş programına, işin bütçesine, proje sahasına, teslim 

yöntemine ve diğer ilk bilgilerine Mimar‟ın nasıl değerlendirme yapacağını 

açıklayan, bu değerlendirmeyle ilgili rapor format ve düzenini ve ilgili kural ve 

şartları ortaya koyan „Proje Ġlk Bilgisine Ön Değerlendirme Hazırlama 

ġartnamesi‟ olmalıdır. Ayrıca görev tanımında da yer alan ilgili değerlendirmede 

farkettiği uygunsuzluğu veya ihtiyaç gördüğü bilgi ve danışmanlık hizmeti 

malsahibine nasıl bildireceğinin kural ve şartları da yer almalıdır. 

Proje ile ilgili burada bahsi geçen ilk bilgiler proje tasarımın temeli olacak ve 

malsahibinin ne kadar zamanda hangi bütçe kapsamında hangi kalite düzeyinde nasıl 

bir alanda ne tip bir bina istediğini ve asıl olarak Malsahibi‟nin anlayışını ortaya 

koyan verilerdir. Bunların yanlış değerlendirilmesi, yanlış yorumlanması veya yanlış 

anlaşılması projenin tamamen yanlış tasarlanması demek olabilir. Başka bir deyişle, 

malsahibi açısından istediği proje ortaya çıkmayacak, Mimar açısındansa 

kendisinden sürekli revizyon ve düzeltmeler istenen bir durum ortaya çıkacaktır. 

Diğer taraftan ancak yapım esnasında farkedilerek proje tasarımının yeniden ele 

alınmasını ve büyük revizyonları gerektirebilecek problemler doğabilir. Böyle bir 

durumun proje başarısını olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.  
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Mimar Görev AIA, B132-2009 Md.  3.2.3; (avan proje)  

“Hazırladığı ön değerlendirmeyi Malsahibi‟ne ve DYY‟e sunar. Projenin tasarımına 

veya yapımına ilişkin alternatif yaklaşımları Malsahibi ve DYY ile tartışır. (çevreye 

duyarlı tasarım uygulanabilirliği dahil) Proje gerekleri hakkında Malsahibi ile ortak 

anlayışa ulaşır.” 

Projenin tasarımına ve yapımına ilişkin alternatif tasarımların neyi içerdiğini, nasıl 

bir sunum tekniği gerektirdiğini, hangi detayda bir çalışma olacağını, alternatif 

yaklaşımların nasıl kıyaslanacağını açıklayan „Avan Proje Öncesi Alternatif 

YaklaĢımlar Tespit Prosedürü‟ olmalıdır.  

Mimar alternatifler hazırlarken ve hazırladığı alternatif fikirleri Malsahibi ve DYY 

ile tartışırken „Beyin Fırtınası‟ yöntemi kullanılarak Mimar‟ın sunduğu 

alternatiflerden en avantajlı olanı seçilmeli veya bir alternatifin nasıl 

geliştirilebileceği üzerine ortak anlayış oluşmalıdır. Örneğin, Mimar arsa üzerine 

yerleşimle ilgili olabilecek alternatifleri sunduktan sonra bir alternatif üzerinde 

mutabık kalındığında, projenin giderek detaylanan ileri bir aşamada yerleşim aslında 

farklı mı olmalıydı sorusu doğarsa proje tasarım süreci hiç bitmeyen kısır bir döngü 

halini alır ve proje başarısı olumsuz etkilenir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.2.4; (avan proje)  

“Malsahibi ile üzerinde ortak anlayışa varılan proje gereklerine dayanarak proje 

bileşenlerinin ilişkisini ve ölçeğini tasvir eden bir konsept tasarım hazırlar ve 

Malsahibi ve DYY onayına sunar.” 

Alternatif yaklaşımlardan en uygunu üzerinde mutabık kalınarak ortak bir anlayışta 

buluştuktan sonra proje bileşenlerinin ilişkisinin ve ölçeğinin nasıl tasvir edileceğini, 

konsept tasarımdan kastedilenin ne olduğunu, hangi detayda olacağını, hangi 

kriterlerin dikkate alınacağını ve nasıl sunum yapılacağını açıklayan ve ilgili şart ve 

kuralları ortaya koyan „Avan Proje Öncesi Konsept Tasarım Hazırlama ve 

Sunum ġartnamesi‟ olmalıdır.  

Mimar sunduğu konsept tasarımın Malsahibi ve DYY‟den onayını alırken „Onay 

Talep Formu‟ kullanılmalıdır. Böylece onay verilen proje tasdiklenmiş olacak ve 

ilerleyen aşamalardaki ihtilaflar önlenecektir. 
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Konsept tasarım hazırlanmasından her bir tarafın anladığı ve beklediği çok farklı 

olabilir. Projenin sağlam temellerle ilerleyen tasarım evrelerine geçmesi için konsept 

tasarım  hazırlanması ve sunumu kritik bir aşamadır. Proje bileşenlerinin doğru 

ortaya konularak bu bileşenler arasındaki ilişkilerin doğru ifade edilmesi ile proje 

tasarımı istek ve beklentilere uygun doğru şekilde gelişir. Aksi takdirde tasarım 

kararları yanlış temellere oturur ve uygulama esnasında yapıda hatalar, kusurlar veya 

hiç düşünülmemiş hususlar ortaya çıkacaktır. Hatta proje evresini tekrar 

değerlendirme gereği doğacak ve sonrasında yıkımlar, yeniden yapımlar gibi çok 

külfetli çözümler aranacaktır ki proje başarısı çok ciddi şekilde olumsuz 

etkilenecektir. 

Mimar Görev AIA,  B132-2009, Md.  3.2.5; (avan proje)  

“Mimar, Malsahibi‟nin konsept tasarımı onaylamasına dayanarak avan proje 

dökümanlarını Malsahibi‟nin onayı ve DYY‟in incelemesi için hazırlar. Bina ön 

planlarını, kesitlerini, görünüşlerini, vaziyet planını içeren çizimleri ve diğer 

dökümanları kapsar. Çalışma modelleri, perspektifler ve dijital modellemeler 

içerebilir. Yapım malzemeleri ve bina sistemleriyle ilgili ön seçimler çizimlere not 

edilir ve yazılı açıklanır.”  

Avan proje dökümanlarının tam içeriğini ortaya koyan, nasıl hazırlanacağı ile ilgili 

açıklamaları ve ilgili gerek ve şartları açıklayan „Avan Proje Hazırlama 

ġartnamesi‟ olmalıdır. Görev tanımında avan proje içeriğine değinildiği görülmekle 

birlikte daha sistemli ve detaylı açıklamaları içermelidir. Örneğin, avan projenin 

mekanik , statik, elektrik projelerle ilgili nasıl çalışmalar gerektirdiği veya  projenin 

özelliğine göre hangi özel kriterlerin düşünülmesi gerektiği mutlaka açıklanmalıdır. 

Ayrıca revizyon yapılması ile ilgili açıklamalar da yer almalıdır. 

Avan projede dikkate alınmamış her proje bileşeni, veya bileşenler arası ilişkilerle 

ilgili hatalar, mekanik, elektrik veya statik proje içeriklerindeki eksikler tüm projenin 

yanlış  detaylanarak şekillenmesine ve belki ancak kullanım aşamasında fark 

edilecek düzeltilmesi imkansız veya çok büyük tadilatlar gerektiren sonuçlar 

doğurarak proje başarısını olumsuz etkiler. 

Mimar Görev AIA,  B132-2009, Md.  3.2.5.1; (avan proje)  

“Mimar, Malsahibi‟nin programına, süresine ve bütçesine uyumlu tasarım 

geliştirirken malzeme seçimleri ve bina yönlenmesi gibi çevreye duyarlı tasarım 
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alternatifleri ile birlikte estetik ve programa dayalı diğer fikirleri düşünür. Malsahibi 

4 no‟lu ilave hizmetler maddesi altındaki diğer çevreye duyarlı tasarım hizmetlerini 

dikkate alır.”  

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar Görev AIA,  B132-2009, Md.  3.2.5.2; (avan proje)  

“Mimar, Malsahibi‟nin bütçesine ve iş programına uyumlu proje tasarımı 

geliştirirken; Malsahibi ve DYY ile birlikte alternatif malzeme, bina sistemleri ve 

ekipmanları ile birlikte program ve estetiğe dayalı diğer fikirleri dikkate alır.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md.  3.2.6; (avan proje)  

“Malsahibi ve DYY‟e avan proje dökümanlarını sunar. Mimar, avan proje 

dökümanlarını incelemek için DYY ile toplantı yapar.” 

Avan proje dökümanlarının nasıl sunulacağını, kullanılacak sunum yöntem ve 

araçlarını açıklayan, ilgili kural ve şartları ortaya koyan „Avan Proje Sunum 

ġartnamesi‟ olmalıdır.  

Daha önceki görevlerde  önerilen „Toplantı Tutanak Formu‟ DYY ile Mimar‟ın 

yapacağı toplantı notlarını sistemli bir şekilde tutmak ve tarafların karşılıklı 

teyitleştiğini kaydetmek üzere kullanılmalıdır. Toplantı notları toplantıda her bir 

konu ile ilgili verilen kararları içerdiğinden bu notların projeye doğru adapte 

edilebilmesi için anlaşılır, açık ve net olması gerekir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md.  3.2.7; (avan proje)  

“DYY‟nin inceleme yorumlarını ve avan proje safhası için maliyet tahminini 

aldıktan sonra, bölüm 5.4‟de gereken aksiyonu alır, proje büyüklüğüne, kalitesine, 

bütçesine üzerinde anlaşılan düzenlemeleri belirler ve Malsahibi‟ne avan proje onayı 

talebinde bulunur. Avan proje safhasının sonunda avan proje dökümanlarında 

Malsahibi‟nin bütçesine uymak için  revizyonlar gerekirse Mimar  bu revizyonları 

kesin proje safhasında dahil eder.”  
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Daha önce 3.2.5 no‟lu madde de yer alan görev tanımında önerilen „Avan Proje 

Hazırlama ġartnamesi‟ DYY‟nin inceleme yorumlarını ve ilgili düzenlemeleri 

dikkate alarak revizyonlar yapmakla ilgili kural ve şartları da ortaya koymalıdır. 

Eksik kalan düzenleme veya dikkate alınmayan inceleme yorumu ile detaylanan 

projede daha sonra çok daha zorlu revizyonlar yapma gereği doğarak proje başarısını 

olumsuz etkileyecektir. 

Daha önce 3.2.4 no‟lu madde de yer alan görev için önerilen „Onay Talep Formu‟ 

Mimar tarafından avan proje onayı talep edilirken de  kullanılmalıdır. Avan projeye 

onay verildiğinin bir kaydı olması açısından ve tüm  tarafların kabul ettiği avan proje 

son durumunu ve varsa notları veya düzenleme yorumlarını içerdiğinden 

oluşabilecek ihtilaflarda çok önemli bir kanıt belgesi olacaktır. Örneğin bazı 

durumlarda birden fazla revizyon gereği doğduğunda onaylı son avan projenin 

hangisi olduğu karışabilir veya, mekanik veya elektrik proje bir önceki revizyonlu 

avan projeyi baz alarak ilerleyebilir ki tasarım sürecinde karışıklık oluşabilir ve 

bundan dolayı proje başarısının olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olur.  

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.2.8; (avan proje)  

“Bu ve alt aşamalarda çizim ve şartnamelerin daha fazla ilerlemesinde, Mimar‟ın 

DYY tarafından hazırlanan işin maliyetinin kesinliğine güvenmeye hakkı vardır. 

(DYY ile Malsahibi arasındaki sözleşme gereğince)” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar kesin proje hazırlama görevleri (AIA,  B132-2009, Md. 3.3) 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.3.1; (kesin proje)  

“Malsahibi‟nin avan proje dökümanlarını onaylamasına ve proje gerekleri ve işin 

maliyeti için proje bütçesi üzerinde 5.4 no‟lu maddeye uygun olarak yapılan 

herhangi düzenlemelerini uygun görmesine  istinaden kesin proje dökümanlarını 

Malsahibi‟nin onayı ve DYY‟nin incelemesi için hazırlar. Kesin proje dökümanları 

DYY tarafından hazırlanan tahminlere ve sağlanan bilgiye dayanır ve onaylı avan 

projenin gelişimini açıklar ve tasvir eder. Kesin proje dökümanları, planlardan, 

kesitlerden, görünüşlerden, tipik yapım detaylarından, mimari, elektrik, mekanik 

sistemlerden ve diğer uygun olabilecek elemanlara göre projenin karakterini ve 

ölçeğini saptayan ve tarif eden kabataslak mizanpajı içeren diğer dökümanlardan 
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oluşur. Kesin proje dökümanları ayrıca, temel malzemeleri  ve sistemleri tanımlayan 

ve kalite seviyelerini ortaya koyan çerçeve şartnamelerden oluşur.” 

Kesin proje dökümanlarının  tam  içeriğini ortaya koyan,  nasıl hazırlanacağını, 

ölçeği ile birlikte ilgili gerek ve şartları açıklayan „Kesin Proje Hazırlama 

ġartnamesi‟ olmalıdır. Görev tanımında kesin proje içeriğine değinildiği görülmekle 

birlikte daha sistemli ve detaylı açıklamaları içeren bir şartname olması gerekir. 

Tasarım evresi kesin proje ile sonlanmış olacağından bundan sonra tüm kabul gören 

kararları, detayları, proje bileşenlerini, sistemleri, elemanları, ölçüleri, hacimsel 

gereklilikleri, mekanlar arası ilişkileri  vb. sonlanmış olmalıdır. Kesin proje 

uygulamaya yönelik dökümanların hazırlanabilmesi için temel olacak gerekli tüm 

çizimleri ve teknik bilgileri içereceğinden bunların eksik veya hatalı olması projenin 

yanlış veya istenmeyen unsurları içerecek şekilde proje başarısını olumsuz 

etkileyecek şekilde yapımın gerçekleşmesine sebep olabilir. 

Ayrıca, mekanik, elektrik gibi tüm taraflar kendi çalışmalarını onaylı son kesin 

projeyi baz alarak geliştirilemezse yanlış ve birbiriyle çelişkili mimari, mekanik veya 

elektrik projeler hazırlanması söz konusu olabilir ki projenin başarısı olumsuz 

etkilenir.  

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md.  3.3.2; (kesin proje)  

“Kesin proje dökümanlarını Malsahibi‟ne ve DYY‟e sunar. DYY ile bunları 

incelemek üzere Mimar toplantı yapar.” 

Kesin proje dökümanlarının nasıl sunulacağını, kullanılacak sunum yöntem ve 

araçlarını açıklayan, ilgili kural ve şartları ortaya koyan „Kesin Proje Sunum 

ġartnamesi‟ olmalıdır.  

Daha önceki görevlerde  önerilen „Toplantı Tutanak Formu‟ DYY ile Mimar‟ın 

kesin projeyi incelemek üzere yapacağı toplantının notlarını sistemli bir şekilde 

tutmak ve tarafların karşılıklı teyitleştiğini kaydetmek üzere kullanılmalıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.3.3; (kesin proje)  

“DYY‟nin bilgi ve tahmini almasının üzerine Mimar gereken aksiyonu alır ve 

(bölüm 6.5 ve 6.6), Malsahibi‟nden kesin proje dökümanlarını onaylamasını talep 

eder.” 
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Daha önce 3.2.4 no‟lu maddede yer alan görev için önerilen „Onay Talep Formu‟ 

Mimar kesin proje onayını talep ederken de  kullanılmalıdır. Kesin projeye onay 

verildiğinin bir kaydı olması, tüm  tarafların kabul ettiği kesin proje son durumunun 

göstergesi olması ve DYY‟nin bilgi ve tahminlerini gözeterek düzenlemeler 

yapıldığının  karşılıklı kabulü açısından oluşabilecek ihtilaflarda çok önemli bir kanıt 

belgesi olacaktır.  

4.2.1.3.Mimar‟ın yapım dökümanları hazırlama alt -evresindeki görevleri   

Yapım dökümanları hazırlama alt evresi; uygulama projesinin ve tüm  teknik 

şartnamelerin hazırlandığı aşamadır. Bu aşamada Mimar‟ın görevleri aşağıda 

sırasıyla tek tek incelenecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.4.1; (yapım dökümanları hazırlama)  

“Malsahibi‟nin kesin proje dökümanlarını onaylamasına ve Malsahibi‟nin proje 

gereklerinde ve maliyetinde ayarlamaların  onayına  dayanarak  Mimar, 

Malsahibi‟nin onayı ve DYY‟nin incelemesi için uygulama projesi dökümanlarını 

hazırlar. Yapım dökümanları, onaylanmış kesin proje dökümanlarının daha fazla 

gelişimini açıklar ve şekillendirir; ve malzemelerin, sistemlerin ve işin yapımı ile 

ilgili diğer gerekliliklerin kalite seviyelerini detaylı olarak ortaya koyan çizimler ve 

şartnamelerden oluşur. İşin inşa edilebilirliği için imalat çizimlerini, ürün verisini, 

numuneleri ve diğer teslimleri içeren ilave bilginin yüklenici tarafından 

sağlanacağını Malsahibi ve Mimar kabul eder ve bu ilave bilgileri 3.6.4 no‟lu bölüme 

uygun olarak Mimar inceler.” 

Görev tanımında da açıklandığı gibi yapım dökümanları yapımda temel referans 

dökümanlar tüm imalat kalemleriyle ve kullanılacak malzeme ve sistemlerle ilgili en 

detaylı çizimler, en detaylı teknik verileri ve tüm kalite seviyelerini içerir şekilde 

nasıl hazırlanacağını, içeriğinde olması gerekenleri açıklayan ve gerekli şartları ve 

kuralları ortaya koyan şartnamelerin olması mutlaka gereklidir. 

Yapım dökümanlarının çizimle ilgili kısmı olan uygulama projelerinin hazırlanması, 

içeriğinde olması gerekenler, hazırlama ve sunumla ilgili kurallar ve şartları ortaya 

koyan „Uygulama Projesi Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır.  

Uygulama projelerinin hazırlanmasında mevcut en önemli referans Amerikan Ulusal 

CAD Standardı olan NCS formatının kullanılması ile sistemli bir çizim düzeni 
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oluşturulur ve tasarımla ilgili statik, mekanik ve elektrik disiplinleriyle tam 

koordineli çizimler hazırlanır. NCS; CSI tarafından ilk kez 1991‟de yayınlanmış olan 

ve günümüze kadar güncellemeler geçirmiş olan UDS (uniform çizim standartları) 

ortaya koyar ve tüm çizim setlerinin organizasyonu ve düzenlenmesi ile ilgili pafta 

düzenleri, kodlamalar, semboller, yazı tipleri, kullanılacak renkler, diyagramlar ve 

CAD katmanları (çizimde kullanılan kalemlerin özellikleri, çizgi kalınlıkları, 

renkleri, çizgi tipleri vb...) için standartlar tanımlar. UDS,  özellikle uygulama 

projelerinin çizimine ve sunumuna ağırlık vermiş olup çizimle  ilgili tüm bilginin 

sistematik organizasyonu ve sunumuna odaklanır. Önerilen uygulama projesi 

hazırlama ve sunum şartnamesi hazırlanırken UDS modüllerinden faydalanılmalıdır. 

Yapım dökümanlarının çizim dışındaki temel dökümanları  teknik şartnamelerdir. 

Teknik şartnameler yazılırken CSI tarafından geliştirilmiş olan ve her bir imalat pozu 

için teknik şartnamenin nasıl yazılacağına ilişkin yazım biçimini tanımlayan Section 

Format ve Section Format‟ın sayfa düzeninini içerik biçimi olarak tanımlayan Page 

Format  kullanılmalıdır.  Neredeyse tüm  imalatlar için bu şablonlar kullanılarak 

yazılmış  standart teknik şartnameler mevcuttur. Olmayan imalatlar için de section 

format ve page format şablon olarak kullanılarak yazılmalıdır. Bunların nasıl 

yazılacağını ve kullanılacak yöntemleri açıklayan ve ilgili kural ve şartları ortaya 

koyan bir „Teknik ġartname Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Yapım dökümanlarındaki eksik, yanlış, hatalı bilgi veya gösterim doğrudan yanlış, 

hatalı  veya kalitesiz imalat demek olacağından proje başarısının olumsuz 

etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.4.2; (yapım dökümanları hazırlama) 

“Mimar, proje üzerinde yargı yetkisi olan devlet otoritelerinin tasarım gereklerini 

uygulama projesine dahil eder.” 

Daha önce 3.2.1 no‟lu madde kapsamında yer alan görev için önerilen „Projenin 

Tabi Olduğu Kanun, Yönetmelik ve Diğer Düzenlemeler Prosedürü‟ yapım 

dökümanları hazırlama aşaması içinde geçerli olaak şekilde hazırlanarak, gerekli tüm 

kural ve şartları ortaya koymalıdır.  

Aslında, tasarımın ilk aşamalarından itibaren devlet makamlarının gerekleri projeye 

dahil edilerek ilerlenirse yapım dökümanları aşamasında daha fazla bir efor 

sarfetmeden eldeki verilerle gerekli uygunluklar takip edilebilir. Projenin yapım 
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aşamasında aksaklıklar yaşamaması için yapım dökümanlarının bu anlamda 

hassasiyetle hazırlanması şarttır.  

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.4.3; (yapım dökümanları hazırlama)  

“Uygulama projesi dökümanların gelişimi boyunca, Malsahibi tarafından istenirse, 

şu dökümanların hazırlanması ve geliştirilmesinde Malsahibi‟ne ve DYY‟e Mimar 

yardımcı olur; (1) ihale ve teklif formlarını içeren ihalenin zaman, yer ve şartlarını 

tanımlayan ihale ve tedarik bilgisinin, (2) Malsahibi ve yüklenici sözleşme 

formunun, (3) yapım için sözleşmenin koşullarının (genel şartname, ilave ve diğer 

şartlar), (4) yapım için sözleşme şartlarını içeren ve ihale gereklerini ve örnek 

formları içerebilen proje kılavuzu oluşturulmasının.” 

Kural niteliğinde bir görev tanımı olup Mimar‟dan DYY‟e yardım etmesi 

istenebilecek durumlar ifade edilmiştir. Bahsi geçen görevleri Mimar doğrudan 

yerine getirmeyeceği sadece yardımcı olacağı için herhangi bir prosedür veya 

şartname gerektirmez. 

Mimar Görev AIA, B132-2009, Md. 3.4.4; (yapım dökümanları evresi)  

“Yapım dökümanları evresinin tamamlanmasından önce, Mimar Malsahibi ve 

DYY‟e yapım dökümanlarını teslim eder. Mimar,  yapım dökümanlarını incelemek 

üzere DYY ile toplantı yapar.” 

Yapım dökümanlarının nasıl sunulacağını, kullanılacak sunum yöntem ve araçlarını 

açıklayan, ilgili kural ve şartları ortaya „Yapım Dökümanları Sunum ġartnamesi‟ 

olmalıdır. Önerilen bu şartnamenin hem proje çizimlerinin hem de teknik 

şartnamelerin sunumunu içermesi ve bunların nasıl birbirine referans göstereceğini 

de belirtmesi gerekmektedir.  

Daha önceki görevlerde  önerilen „Toplantı Tutanak Formu‟ DYY ile Mimar‟ın 

yapım dökümanlarını incelemek üzere yapacağı toplantının notlarını sistemli bir 

şekilde tutmak ve tarafların karşılıklı teyitleştiğini kaydetmek üzere kullanılmalıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.4.5; (yapım dökümanları evresi) 

“DYY‟nin uygulama projesinin tamamlandığına dair bilgisi ve tahminini almasının 

üzerine mimar, 6.7 no‟lu bölüm altında gereken aksiyonu alır ve uygulama projesine 

malsahibinin onayını talep eder.” 
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Daha önce 3.2.4 no‟lu maddede yer alan görev için önerilen „Onay Talep Formu‟ 

Mimar yapım dökümanlarının onayını talep ederken de  kullanılmalıdır. Yapım 

dökümanlarına onay verildiğinin bir kaydı olması, tüm tarafların kabul ettiği yapım 

dökümanları son durumunun göstergesi olması ve, DYY‟nin bilgi ve tahminlerini 

gözeterek düzenlemeler yapıldığının karşılıklı kabulü açısından ve oluşabilecek 

ihtilaflarda kanıt olacağından kullanımı gereklidir.  

4.2.1.4. Mimar‟ın ihale alt -evresindeki görevleri  

Mimar Görev AIA, B132-2009, Md. 3.5.1; Genel 

“Mimar, Malsahibi‟ne ve DYY‟e olası yüklenicilerin listesini oluşturmada yardımcı 

olur. Yapım dökümanlarına Malsahibi‟nin onayını takiben Mimar Malsahibi ve 

DYY‟e şu konularda yardımcı olur; (1) ihale teklifleri veya pazarlık yöntemindeki 

teklifleri toplamada, (2) istendiği halde cevapsız kalan ihale tekliflerini  veya 

pazarlık yöntemindeki teklifleri sorgulamada, (3) eğer varsa ihale uygun teklifini 

veya pazarlık yöntemindeki uygun teklifi belirlemede, (4) yapım sözleşmelerini 

hazırlama ve imzalamada.”  

Daha önce DYY‟nin 3.2.18 no‟lu  maddede yer alan  ihale aşaması görevinde 

önerilen „Yüklenici Yeterlilikleri Tanımlama Formatı‟, Mimar‟ın bu liste 

hazırlanırken nasıl bir etkisi olacağını ve Mimar‟dan bu anlamda beklenenleri de 

açıklamalıdır. Yine daha önce DYY‟nin 3.2.19 no‟lu  maddesinde yer alan  ihale 

evresi görevinde önerildiği üzere ihale sürecinin programlanması, aşama aşama nasıl 

ilerlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı ile ilgili kural ve şartları ortaya koyacak  

„Ġhale Süreci ġartnamesi‟ Mimar açısından da değerlendirilerek hazırlanmalıdır. 

Ayrıca Mimar‟dan bu konuyla ilgili beklentileri ve Mimar‟ın  yardımcı olması 

istenen konulara önerilen bu şartname açıklık getirmelidir. 

DYY görevlerinde yer alan açıklama bu görev için de geçerli olup aynı şekilde 

mevcut dökümanlar olan KİK  tarafından bu konuyla ilgili hazırlanmış „Yapım ĠĢleri 

Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği‟, AIA‟ın G804-2001 no‟lu „Ġhale Dosyaları 

Kaydı‟ ve A701-1997 no‟lu „Ġhaleye Teklif Verecekler Ġçin Yönerge‟ yardımcı 

referans dökümanlardır (Bkz. DYY 3.2.19 no‟lu görev ve açıklaması). 
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Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.2; Rekabetçi İhale(competitive bidding) 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.2.1;  

“İhale dökümanları, ihale gereklerini ve önerilen yapım dökümanlarını içerir.” 

DYY‟nin 3.2.19 no‟lu  maddede yer alan  ihale evresi görevinde ve yukarıda 3.5.1 

no‟lu madde kapsamındaki görevde önerilen „Ġhale Süreci ġartnamesi‟ burada da 

geçerlidir. İhale dökümanlarının içereceği ihale gerekleri ve yapım dökümanları açık 

ve net olarak bu şartamede ortaya konulmalıdır. 

KİK tarafından hazırlanmış „Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği‟ idari 

şartları ve ihale dökümanlarının  içeriğini de ortaya koymaktadır ve  bu bağlamda 

kullanılabilir. AIA mevcut dökümanlarından A701-1997 „Ġhaleye Teklif  

Verecekler Ġçin Yönerge‟ ihaleye teklif vereceklere prosedürlerin açıklamalarını ve 

ilgili gerekleri sağlar ve bu amaçla kullanılabilir. 

İhale dökümanlarındaki eksik ve yetersiz her bilgi doğru fiyatlandırılmayan iş kalemi 

anlamına gelecek ve yapım evresinde anlaşmazlıklara, kalitesiz işe veya sürede 

uzamaya yol açan sorunlara sebep olarak proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.2.2  

“Projenin ihale edilmesinde Malsahibi‟ne ve DYY‟e Mimar aşağıdakileri yaparak  

yardımcı olur; 

.1 ihalenin olası katılımcılarına dağıtılmak üzere ihale dökümanlarının çoğaltılmasına 

yardım ederek 

.2 ihalenin olası katılımcılarına yönelik ihale öncesi konferansına katılarak 

.3 ihalenin olası katılımcılarından gelen sorulara cevaplar hazırlayarak ve ihale 

dökümanlarının açıklamalarını ve yorumlamalarını  zeyilname şeklinde 

hazırlayarak.” 

DYY‟nin 3.2.19 no‟lu  maddede yer alan  ihale evresi görevinde ve yukarıda 3.5.1 

no‟lu madde kapsamındaki görevde önerilen „Ġhale Süreci ġartnamesi‟ Mimar‟ın 

ihale sürecinde nasıl yardımcı olacağını, ihale öncesi konferansa nasıl dahil 

olacağını,  ihaleye katılanlardan gelecek sorulara nasıl cevap vereceğini 

açıklamalıdır. Böylece ihale dosyalarının yüklenicilere ulaştırılma şekli, ön 

görüşmelerin kapsamı ve bu ön görüşmelerin tüm olası yükleniciler  için eşit 

şartlarda gerçekleştirilmesi için gerekenler ayrıntılı olarak sağlanacaktır. 



107 

 

Gelen soruların ilgili displine ulaştırılması ve alınacak cevabın tüm olası 

yüklenicilere aynı anda aynı ifade ile iletilmesi yüksek koordinasyon gerektiren bir 

görevdir ve idari şartname konusudur. Mevcut dökümanlardan AIA‟in A701-1997 

no‟lu „Ġhaleye Teklif Verecekler Ġçin Yönerge‟ dökümanı şartname eki olarak 

kullanılabilir. A701, teklif vereceklere tekliflerini hazırlarken ve tekliflerini teslim 

ederken izleyecekleri teminat gerekleri veya özel gerekleri içeren  prosedürler 

üzerine yönergeler sağlar. KİK tarafından bu konuyla ilgili hazırlanmış idari şartlar 

da söz konusu proje için özgün olarak tasarlanmalıdır. 

DYY ihale evresi görevlerinde yapılan açıklamalar bu görevde de geçerli olup; ihale 

sürecindeki soruların yanlış anlaşılmaya mahal vermeden çok net cevaplanması ve 

tüm yüklenicilere aynı cevapların ulaştırılmasını sağlamak gereklidir. Bu sebeple 

gelen soruların iyi anlaşılarak cevaplanması ve  kullanılan ifadelerin çelişkili 

olmaması gerekir. Aksi takdirde daha sonra yapım aşamasında  ihtilaflar oluşarak 

maliyet, süre ve kalite anlamında proje başarısı olumsuz etkilenir.  

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.2.3  

“Eğer ihale dökümanları ikamelere müsaade ediyorsa Mimar ikame taleplerini  

düşünür, DYY‟e danışır ve onaylı ikameleri tanımlayan zeyilnameyi hazırlar ve  tüm 

ihaleye katılan olası teklif sahiplerine dağıtır.” 

İkamelerle ilgili gelen taleplerin nasıl değerlendirileceğini ve öneriler geliştirirken 

izlenecek yöntemleri ve ilgili kural ve şartları açıklayan  „Ġkame Zeyilnamesi 

Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. İhale sürecinde tüm olası yüklenicilerin aynı algı 

ve bilgi ile fiyatlandırma yapabilmesi gereklidir ve önerilen ikamenin tüm 

detaylarının, tüm teknik verilerinin, kalite düzeylerinin bu şartnamede öngörüleceği 

şekilde çok net verilmesi gerekir. Eksik ve yetersiz açıklamalar ve tanımlamalar, 

yapım işi başladığında taraflar arası ihtilaflar doğurabilecek ve yapım esnasında 

tekrar değerlendirme yapılması gereği doğurarak yapımı olumsuz etkileyeceğinden 

proje başarısını da olumsuz etkiler. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.3; Pazarlıklı Teklifler 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.3.1  

“Teklif dökümanları teklif gereklerini ve önerilen sözleşme dökümanlarını içerir.” 
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Teklif alma ile ilgili gerekleri, olması gereken dökümanları, kullanılacak yöntemleri 

ve söz konusu teklif kapsamını açıklayana ve ilgili şart ve gerekleri ortaya koyan  

„Teklif Alma Süreci ġartnamesi‟ olmalıdır.  

KİK tarafından hazırlanmış mevcut dökümanlardan, „Pazarlık Usulü ile Ġhale 

Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari ġartnameler, Ek5 ve Ek6‟ idari 

şartları ve teklif alma ile ilgili  gerekleri ortaya koymaktadır ve  bu bağlamda 

kullanılabilir.  

Teklif alma dökümanlarındaki eksik ve yetersiz her bilgi doğru fiyatlandırılmayan iş 

kalemi anlamına gelecek ve yapım aşamasında anlaşmazlıklara, kalitesiz işe veya 

sürede uzamaya yol açan sorunlara sebep olarak proje başarısını olumsuz 

etkileyecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.3.2  

“Mimar, teklifleri toplama konusunda  aşağıdakileri yaparak Malsahibi‟ne ve DYY‟e 

yardımcı olur; 

.1. olası yüklenicilere dağıtılmak üzere ihale dökümanlarını çoğaltmaya yardım 

ederek ve pazarlık süreci tamamlandığında olası yüklenicilerin geri dönüşlerini talep 

ederek 

.2. olası yüklenicilerle seçim görüşmelerine katılarak 

.3. olası yüklenicilerle pazarlıklara katılarak ” 

Mimar‟ın yardımcı olacağı ancak temelde kendisinin yerine getirmeyeceği görevler 

olması sebebiyle herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde 

bir görev tanımıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.5.3.3  

“Eğer teklif dökümanları ikamelere müsaade ediyorsa Mimar ikame taleplerini 

düşünür, DYY‟e danışır ve onaylı ikameleri tanımlayan zeyilnameyi hazırlar ve  tüm 

olası yüklenicilere  dağıtır.” 

Daha önce 3.5.3.2 no‟lu madde kapsamında yer alan görev için önerilen „Ġkame 

Zeyilnamesi Hazırlama ġartnamesi‟ ve ilgili açıklamaları aynı şekilde bu görev 

içinde geçerlidir ve kullanılmalıdır. Ancak teklif alma sürecinin ihale sürecinden 

farklılaşan unsurlarına yönelik açıklamalar yer alacak şekilde bu şartnamenin 

hazırlanması gerekir. 
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4.2.2.  Mimar‟ın yapım evresindeki görevleri  

AIA, B132-2009, Md. 3.6.1Genel 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.1.1;  

“Mimar, Malsahibi ile yüklenici arasındaki sözleşmenin idaresini aşağıda ve AIA 

dökümanlarından A232 Genel Şartlar, Danışman Yapım Yönetimi versiyonunda 

belirtilen şekilde yapar. Eğer Malsahibi ve yüklenici AIA, A232 Genel Şartlar 

dökümanını değiştirecek olursa, Malsahibi ve Mimar bu sözleşmeyi düzeltmediği 

sürece o değişiklikler Mimar‟ın hizmetlerini etkilemez.” 

Görev tanımında referans verilen AIA tarafından danışman yapım yöneticmi PTS‟e 

özel  hazırlanmış olan A232,2009 no‟lu „Yapım SözleĢmesi Genel ġartlar‟ 

dökümanının 4.2 no‟lu bölümünde yer alan yirmi adet madde sözleşme idaresinin 

gerekli kural ve şartlarını ortaya koymaktadır. Bu maddelerden 4.2.1 no‟lu maddede 

Mimar ve DYY‟nin sözleşme idaresini, sözleşme dökümanlarında beliritileni şekilde 

yapar ifadesi yer almaktadır. Bununla birlikte yine aynı maddede Mimar‟ın ve 

DYY‟nin Malsahibi adına hareket etme yetkisinin sözleşme dökümanlarında 

belirtilen düzeye kadar olabileceğine işaret edilmektedir. Ancak bu noktada sözleşme 

dökümanlarında da standartta aslında net bir açıklama olmadığı görüldüğünden proje 

özelinde ilgili uygun  bir özel şartnamenin  veya „SözleĢme Ġdaresi Kılavuzu‟  

hazırlanmalıdır.  

Amerika‟da özellikle mevcut  inşaat pratiğinde bazı kamu kuruluşlarında veya askeri 

kuruluşlarda sözleşme idaresi kılavuzu örneklerine rastlamak mümkündür. Teksas 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan sözleşme idaresi kılavuzu (URL 12), 

Minesota Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanmış sözleşme idaresi kılavuzu  

(URL14),  Amerikan kara kuvvetleri istihkâm teşkilatı inşaat bölümü sözleşme 

yönetimi kolunun hazırladığı sözleşme idaresi kılavuzu (URL15),  ve Newyork 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan sözleşme idaresi yönergesi (URL16)  

örnek gösterilebilir. 

Sözleşme idaresi kılavuzunda Mimar ve DYY‟nin sorumlulukları çok net bir şekilde 

ayrılmalı ve belirtilmelidir.  

Sözleşme idaresindeki aksaklıklar, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin 

ve ilgili idari gerekliliklerin aksaması yani yapım işinin aksaması demek olacak ve 

projenin başarısız olmasına yol açacaktır. 
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Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.1.2; 

“Mimar, yapım evresi hizmetleri süresince Malsahibi‟ne ve DYY‟e tavsiye verir ve 

danışır. Mimar bu sözleşmede belirtilen kapsama kadar Malsahibi adına harket etme 

yetkisindedir. Mimar‟ın, yapım araçları, yöntemleri, teknikleri, sıraları veya 

prosedürlerinin, işle ilgili güvenlik önlemleri ve programları için sorumluluğu, görevi  

veya bunlar üzerinde kontrolü yoktur. Mimar, yüklenicinin sözleşme dökümanlarının  

gereklerine göre işi gerçekleştirmedeki başarısızlığından da sorumlu değildir. Mimar, 

kendisinin ihmalkar hareketlerinden veya eksikliklerinden sorumludur, fakat 

DYY‟nin veya yüklenicinin veya işin belirli kısımlarını gerçekleştiren diğer başka 

kişi veya kuruluşların  eksikliklerinden veya hareketlerinden sorumlu değildir, 

bunlarla  ilgili görevli değildir ve bunlar üzerinde kontrolü yoktur.” 

Bir kural niteliğinde ifade edilmiş bir madde olup, herhangi bir prosedür veya 

şartname gerektirmez. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.1.3; 

“4.3 no‟lu bölüme maruz olarak,  yapım sözleşmesinin imzalanması ile Mimar‟ın 

yapım evresi hizmetlerini verme sorumluluğu başlar ve Mimar‟ın son ödeme onayını 

verdiği tarihte de bu sorumluluğu sona erer.” 

Bir kural niteliğinde ifade edilmiş bir madde olup, herhangi bir prosedür veya 

şartname gerektirmez. 

AIA, B132-2009 Md. 3.6.2, İşin değerlendirilmesi 

Mimar Görev AIA, B132-2009, Md. 3.6.2.1; 

“Mimar, işin tamamlanan kısmının kalitesi ve ilerlemesi ile genel olarak bilgi sahibi 

olmak ve genel olarak işin sözleşme dökümanlarına uygun şekilde gerçekleştirilerek 

tamamlandığını incelemek üzere uygun aralıklarda veya bölüm 4.3.3‟de aksi 

belirtildiği şekilde yapım evresinde şantiyeyi ziyaret eder. Ancak Mimar tarafından, 

işin kalitesini ve miktarını kontrol için  yorucu veya sürekli şantiye denetimleri 

yapması gerekmez. Saha ziyaretleri tabanında, Mimar, ilerlemeyle ve işin 

tamamlanan kısmının kalitesiyle ilgili  Malsahibi‟ni makul şekilde bilgilendirerek 

Malsahibi ve DYY‟e (1) sözleşme dökümanlarından ve en yeni iş programından 

bilinen sapmaları (2) işte gözlemlenen hata ve kusurları rapor eder.” 
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Mimar tarafından geçekleştirilecek saha ziyetlerinin periyotlarını, hazırlayacağı ilgili 

denetim raporlarının özelliklerini, şantiyede kontrol esnasında izleyeceği yöntemleri 

açıklayan ve ilgili gerekleri ve şartları ortayan koyan „Mimar Saha Ziyareti ve ĠĢ 

Denetimi ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA‟in mevcut dökümanlarından G711-1972 no‟lu 

„Mimar ġantiye Raporu‟, Mimar‟ın şantiye ziyaretlerinin özet şekilde kaydını 

tutmak üzere hazırlanmış standart formdur ve bu görev kapsamında kullanılabilir.  

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden Div 01- 01 32 00 Yapım İlerleme 

Dökümantasyonu‟ nda yer alan prosedürlerde  günlük saha raporlarının saha durum  

raporlarının, özel raporların hazırlanması , içerikleri, düzeni, teslim süreleri ile ilgili 

gereklilikler yer almaktadır. Ayrıca AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 

Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden Div 01 32 

33 no‟lu „Fotografik Dökümantasyon‟ idari prosedürleri  yapım fotoğrafları, video 

kayıtları ve internet tabanlı fotoğraf dökümantasyonu için ilgili gerek ve kuralları 

ortaya koymaktadır. 

Bununla birlikte mevcut yardımcı kalite araçları da önerilen şartname veya mevcut 

prosedürler kapsamında kullanılabilir. CSI tarafından geliştirilmiş formlardan 9.4A 

no‟lu „Haftalık/Aylık Ġlerleme Formu‟,  9.1A no‟lu „Periyodik ġantiye Ġnceleme 

Raporu Formu‟ ve 9.3A no‟lu „Günlük ġantiye Ġnceleme Raporu Formu‟, 9.7B 

no‟lu „Proje Video Kütüğü Formu‟, 9.6B no‟lu „Proje Fotoğraf Kütüğü Formu‟ 

gibi ek olarak kullanılabilecek mevcut yardımcı araçlardır. DYY‟nin 3.3.5 no‟lu 

maddede yer alan görevinde de açıklandığı üzere, bu formlar sistemli bir şekilde her 

gün veya istenen periyotta aynı tip ve kıyaslanabilir bilgi girişini sağlayarak  iş 

programı için gerekli bilgilerin derlenmesine sistemli bir yaklaşım getirir. 

Sözleşme dökümanlarına ve dolayısıyla proje çizimleri ve şartnamelere uygun 

olmayan  iş kusurlu veya hatalı demektir. Bu sebeple hatalı bir imalat üzerine yeni 

bir imalat yapılmadan, ve sorun daha büyümeden doğru zamanda bu hataların tespiti 

ve düzeltilmesi gereklidir. Aksi takdirde proje başarısı kalite, maliyet ve süre 

açısından ciddi şekilde olumsuz etkilenir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.2.2; 

“Mimar‟ın sözleşme dökümanlarına uymayan  işi reddetme yetkisi vardır ve DYY‟i 

bu reddetme ile ilgili haberdar eder.  Mimar ne zaman ki gerekli  veya tavsiye 
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edilebilir görürse, Malsahibi‟nden yazılı izin aldıktan ve DYY‟i uyardıktan sonra iş 

üretilmiş, monte edilmiş veya tamamlanmış olsun olmasın sözleşme 

dökümanlarındaki şartlara uygun şekilde bu işin test ve denetimlerini isteme yetkisi 

vardır. Ancak Mimar‟ın ne bu yetkisi ne de bu yetkiyi iyi niyetle uygulama ya da 

uygulamama kararı Mimar‟ın yüklenciye, alt yüklenicilere, malzeme ve ekipman 

tedarikçilerine, onların temsilcilerine veya çalışanlarına veya işin belirli kısımlarını 

gerçekleştiren diğer kişi veya kuruluşlara karşı Mimar‟a bir görev veya sorumluluk 

sebebiyeti vermez.” 

Yukarıda 3.6.2.1 no‟lu madde kapsamında yer alan görev için önerilen „Mimar Saha 

Ziyareti ve ĠĢ Denetimi ġartnamesi‟ uygun olmayan işi reddetmenin ve test ve 

denetimler talep etmenin  gerekleri ve şartlarını da açıklar şekilde hazırlanmalıdır.  

DYY „nin 3.3.9 no‟lu maddede yer alan görevinde de açıklandığı üzere  Mimar‟ın 

uygun bulmadığı işle ilgili malsahibinin bilgilenmesini sağlamak için DYY‟e 

„Uygun Olmayan ĠĢ DYY Bilgilendirme Formu‟ aracılığıyla bilgi vermelidir. 

Yükleniciyi uyarmak, işin reddi durumunda düzeltme istemek ve Malsahibi‟ni 

konudan  haberdar etmek DYY‟nin yükümlülüğüdür.  CSI mevcut formlarından 

9.8A no‟lu „Uygun Olmayan ĠĢ Uyarı Formu‟ söz konusu işi uygun bulunmadığı 

durumunda yükleniciyi uyarması için DYY‟e bilgi vermek için Mimar tarafından 

kullanılabilir. 

Test ve denetimlerle ilgili mevut dökümanlar söz konusudur ve DYY görevlerinde de 

belirtilmiştir. ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 01 45 00 no‟lu „Kalite Gerekleri 

Prosedürleri‟ kapsamında yapım  işinin ve kullanılan malzemelerin kalitesini 

kontrol etmek, ölçmek ve raporlamak için uyulması gereken  prosedürler tanımlanır. 

Mimar, test ve denetimlere gerek gördüğünde bu prosedürler uyarınca hareket 

edebilir. 

Uygun olmayan iş taraflar arasında zayıf iletişimle çok daha büyük sorunlara 

gereksiz zaman ve maliyet kayıplarına yol açarak proje başarısını olumsuz 

etkileyecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.2.3; 

“Mimar, DYY aracılığı ile Malsahibi, DYY veya yüklenicinin yazılı talepleri üzerine 

yapım dökümanları gerekleri ve düşük performans ile ilgili konularda karar verir ve 
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yorum  yapar. Mimar, böyle taleplere  yazılı şekilde kararlaştırılmış zaman aralığında 

veya makul çabuklukta cevap verir.” 

Bilgi ve yorumlama taleplerine nasıl açıklama getirileceğini ve  ilgili gerekleri ve 

şartları açıklayan „Açıklama ve Yorumlama Taleplerine Cevap Verme 

ġartnamesi‟  ve ilgili süreci ve akışı ortaya koyan  „Açıklama ve Yorumlama 

Taleplerine Cevap Verme Prosedürü‟  olmalıdır. 

Mevcutta bu amaçla kullanılabilecek CSI tarafından hazırlanmış yorum talep etme de 

kullanılabilecek 13.2A no‟lu „Yorum  Talebi Formu‟, gelen yorum taleplerini kayıt 

altına almada kullanılabilecek 13.2B no‟lu „Yorum Talebi Kayıt Formu‟, açıklama 

uyarıları için kullanılabilecek  13.3A no‟lu „Açıklama Uyarısı Formu‟ ve bildirilen 

açıklama uyarılarını kayıt altına almak için kullanılabilecek 13.3B no‟lu „Açıklama 

Uyarı Kaydı Formu‟ vardır.  Ayrıca AIA tarafından hazırlanmış olan ve  Malsahibi, 

Mimar ve yüklenicinin birbirlerinden bilgi ihtiyacı olduğunda kullanabilecekleri 

G716-2004 no‟lu „Bilgi Talebi Formu‟ da kullanılabilir. Bu formda, bilgiye 

ulaşmak için bilgi talebini sağlayacak tarafın varsa ilgili çizim, şartname veya teslim 

edilmiş dökümanları listelemesi istenmektedir.  

Talep edilen bilgi gelmediği için aksayan işlerin olması veya istenen bilginin yanlış 

anlaşılarak yanlış cevaplanması ve hatta bilgi talebi için muatap bulunamaması gibi 

karışıklıklar yanlış imalatlara veya yanlış kararlarla ilerleyişe yol açarak proje 

başarısını olumsuz etkileyecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.2.4; 

“Mimar‟ın kararları ve yorumları, sözleşme dökümanlarında makul anlaşılırlıkta  ve 

sözleşme dökümanlarının maksadına uygun olur ve çizim şeklinde veya yazılıdır. 

Böyle kararları verirken ve yorumları yaparken, Malsahibi ve yüklenicinin sadakat 

performansını korumaya istekli olur, birini diğerinin üzerinde tutmaz, ve iyi niyetle 

alınmış karar ve yorumların sonuçlarından sorumlu değildir. Sözleşme 

dökümanlarında belirtilen amaca uygunsa eğer Mimar‟ın estetik etki ile ilgili 

konulardaki kararları son karardır.” 

Bir kural niteliğinde ifade edilmiş bir madde olup, herhangi bir prosedür veya 

şartname gerektirmez. 
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Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.2.5; 

“Malsahibi ve yüklenici başka bir kişiyi ilk karar alıcı olarak hizmet vermesi için 

atamadıkça, AIA A232‟de o şart tanımlanır, Mimar sözleşme dökümanlarında 

belirtildiği şekilde Malsahibi ve yüklenici arasındaki hak talepleri üzerinde ilk 

kararları alır.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

AIA, B132-2009, Md. 3.6.3, Yüklenici ödeme onayları 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.3.1; 

“Mimar ödeme onayı taleplerini bir aydan daha sık olmayacak şekilde inceler ve 

onaylar. DYY tarafından iletilen ödeme talebini aldıktan yedi gün içinde Mimar bu 

talebi aşağıdaki şekilde inceler ve onaylar; 

.1 İşi gerçekleştirme sorumluluğunda sadece bir yüklenici olması durumunda, DYY 

tarafından öncesinde incelenmiş ve onaylanmış yüklenici ödeme talebini inceler. 

Mimar yükleniciye ödenecek tutarı onaylar ve söz konusu bu ödeme tutarı için bir 

“Ödeme Onay Belgesi” yayınlar. 

.2  Projenin farklı kısımlarını gerçekleştirme sorumluluğunda çoklu ana yükleniciler 

olması durumunda,  DYY tarafından öncesinde hazırlanmış, incelenmiş ve 

onaylanmış olan “Proje Talebi ve Ödeme için Proje Onayı” ve “Yükleniciler Ödeme 

Talepleri Özeti” Mimar tarafından incelenir. Mimar yüklenicilere ödenecek tutarları 

onaylar ve söz konusu bu ödeme tutarları için “Proje Ödeme Onayı” yayınlar.” 

Daha önce DYY‟nin görevlerinden 3.3.12.1, 3.3.12.2 ve 3.3.12.3 no‟lu maddelerde 

yer alan görevlerin açıklamasında önerildiği üzere hakedişler ve ödemelerle ilgili 

daha detaylı açıklamaları ve gerekli şartları ortaya koyan „HakediĢ  Prosedürü‟ 

olmalıdır. Bu prosedür içerisinde veya ekinde hakediş sürecini şematik olarak 

tarifleyen bir akış şeması olması gereklidir. Böylece, ödeme talebi işleminin 

başlamasından malsahibinin ödemeyi yapmasına kadar ki sürecin daha net 

tariflenmesini sağlanacaktır. Akış şemasının varlığı ile taraflar nasıl ve ne kadar 

süren bir süreç sonunda ödemelerin yapılacağını takip edebileceklerinden ihtilaflara 

mahal verilmemiş olur. 
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Yine DYY‟nin görevlerinden 3.3.12.1, 3.3.12.2 ve 3.3.12.3 no‟lu maddelerde yer 

alan görevlerin açıklamasında belirtildiği üzere Arcom tarafından hakediş ve 

ödemelerle ilgili  dökümanların hazırlandığı ve mevcutta kullanımda olduğu 

görülmektedir.  AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler 

olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 29 00 no‟lu „HakediĢ 

Prosedürleri‟ yüklenicinin hakediş programı ile bağlantılı teslim programı 

gereklilikleri ve  hakediş sürecinde uyulması gereken tüm adımları detaylı bir şekilde 

belirtilmektedir. Ayrıca kullanılacak hakediş talep formları, onay formları, bu 

formların hangi aralıklarla kimler tarafından doldurulacağı, kaçar kopya olarak 

kimlere teslim edileceği gibi gereklilikler bu prosedürlerde açıklanmaktadır. 

Ek olarak kullanılabilecek mevcut dökümanlar şu şekildedir;  CSI formlarından 2.2B 

no‟lu „Ödeme Talep Kayıtları Formu‟ ilgili döneme ait ödeme taleplerini kayıt 

altına almak amaçlı kullanılabilir.  AIA‟in G722 CMa-1992 no‟lu „Proje Ödeme 

Talebi ve Onayı‟ formu her bir yüklenici tarafından doldurularak DYY‟e teslim 

etmesi ve  DYY‟nin de bu verileri AIA G723 CMa-1992 no‟lu „Proje Ödeme 

Talebi Özeti‟ formunda derleyerek bir ödeme talepleri özeti oluşturması şeklinde 

kullanılabilir. G723 no‟lu özet forma eklenmiş DYY imzalı G722 formunu Mimar‟a 

iletmesi ve onayın tamamlanması gereklidir. 

DYY‟nin görevlerinden 3.3.12.1, 3.3.12.2 ve 3.3.12.3 no‟lu maddelerde yer alan 

görevlerin açıklamasında da belirtildiği üzere hakediş, yüklenicilerin işin devamını 

getirmedeki finansmanlarını planlamaları sebebiyle yapım işinin ilerleyişine etki 

edeceğinden yaşanacak aksaklıklardan  proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.3.2; 

“Mimar‟ın ödeme onayı, Malsahibi‟ne karşı şunlara dayalı  bir temsil oluşturur; (1) 

Mimar‟ın bölüm 3.6.2‟de belirtilen  işi  değerlendirdiğine, (2)Yüklenicinin ödeme 

talebini oluşturan veriye ve proje ödeme başvurusunu veri oluştuğuna, (3) Mimar‟ın 

bilgisi, malumatı ve kanatince işin belirtilen noktaya kadar ilerlediğine ve DYY „nin 

işin kalitesinin sözleşme dökümanlarına uygun olduğunun tavsiye kararına.  

Bahsi geçen temsil şunlara tabidir; (1) geçici kabul üzerine işin sözleşme 

dökümanlarına uygunluğunun  değerlendirmesine, (2) müteakip test ve denetimlerin 

sonuçlarına, (3) sözleşme dökümanlarından küçük sapmaların iş tamamlanmadan 

önce düzeltilmesine, (4) Mimar tarafından ifade edilen belirli vasıflara.” 
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Daha önce 3.6.3.1 no‟lu maddede yer alan görev kapsamında önerilen „HakediĢ 

Prosedürü‟ Mimar‟ın ödeme onayının nelere dayalı temsil oluşturduğunu ve söz 

konusu bu temsilin nelere tabi olduğunu belirten açıklamaları içermesi ve ilgili kural 

ve şartları ortaya koymalıdır. Bunun dışında ayrı bir şartname önerisi gerektirmez. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.3.3; 

“Ödeme onayının veya proje ödeme onayınının yayınlanması Mimar‟ın (1) işin 

miktarını ve kalitesini ölçmek üzere devamlı ve yorucu şantiye denetimleri yaptığını 

(2) yapım araçlarını, yöntemlerini, tekniklerini, iş sıralarını ve prosedürlerini 

incelediğini (3) yüklenicinin ödeme hakkını doğrulayan alt yüklenicilerden ve 

malzeme tedarikçilerinden gelen taleplerin ve Malsahibi tarafından istenen diğer 

verilerin kopyalarının incelediğini, (4) yüklenicinin sözleşme toplam bedeli 

dolayısıyla ödenen avansları hangi amaçla ve nasıl kullandığını tahkik ve tayin 

ettiğini temsil etmez.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.3.4; 

“Mimar ödeme taleplerinin ve onaylarının birer kaydını tutar.” 

Daha önceki 3.6.3.1 no‟lu maddede yer alan görev için önerilen  „HakediĢ 

Prosedürü‟ Mimar‟ın ödeme talep ve onaylarının nasıl ve hangi yöntemlerle kaydını 

tutacağını açıklar şekilde hazırlanmalıdır. 

CSI mevcut formlarından 2.2B no‟lu „Ödeme Talep Kayıtları Formu‟ bu bağlamda 

ödeme talepleri kaydını tutarken kullanılabilecek yardımcı ek araçtır. 

Mevcut dökümanlardan AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel 

Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 29 00 no‟lu 

„HakediĢ Prosedürleri‟ ilgili gerek ve şartlar ortaya koymuştur. 

Daha önce DYY‟nin 3.3.12.3 no‟lu görevi kapsamında yapılan açıklama burada da 

geçerli olup ödeme talep ve onaylarındaki karışıklık, yüklenicilerin finansmanlarını 

düzenleyememeleri sebebiyle uygulamanın aksamasına yol açabileceğinden proje 

başarısını olumsuz etkileyecek hassas bir husustur. 
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AIA, B132-2009, Md. 3.6.4, Teslimler 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.4.1; 

“Mimar, DYY‟nin proje teslimleri programını inceler ve sebepsiz yere onayı 

geciktiremez veya durduramaz. DYY tarafından kendisine iletilen teslimleri 

incelerken  kendisinin onayladığı teslim programına uygun şekilde aksiyon alır.  

Eğer onaylı teslim programı yok ise,  mimarın profesyonel yargılaması için Mimar 

yeterli incelemeye müsaade eden makul çabuklukta aksiyon alır.” 

Mimar tarafından, yüklenicilerin yaptığı teslimlerin uygunluğunun nasıl 

inceleyeceğini ve ilgili kriterleri ve kuralları ortaya koyan „Teslimlerin 

Uygunluğunun Ġncelenmesi Prosedürü‟ hazırlanmalıdır.  

Standart mevcut dökümanlardan,  AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 

Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 33 00 

no‟lu „Teslimler Prosedürleri‟ içeriğinde teslim programı aracılığıyla yüklenicinin 

yerine getirmesi gerekenler açıklanmakta, imalat veya malzemenin malsahibi 

onayına sunulurken  hazırlanacak imalat çizimleri, ürün bilgileri, numuneler, test ve 

raporlar belirtilmekte, tüm teslimlerin hangi düzen ve içerikte olacağı, onay süreçleri  

tanımlanmaktadır. 

Bu bağlamda mevcutta olan ve ek olarak kullanılabilecek yardımcı dökümanlar 

vardır. CSI„ın 12.1B  no‟lu „Teslimler  Mimar/Mühendis Kayıt Formu‟ Mimar ve 

Mühendis‟lerin teslimlerini kayıt altına alırken, 12.1C no‟lu „Teslimler Yüklenici 

Kayıt Formu‟ yüklenicinin yaptığı teslimleri kayıt altına almak için ek olarak 

kullanılabilecek formlardır. Ayrıca CSI 12. 2A no‟lu „Teslimler Kontrol Listesi‟ 

yapılacak teslimlerin listesinin oluşturulması ve teslimler yapılırken atlanan veya 

eksik kalan olmaması için kullanılabilir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.4.2;  

“Mimar‟ın onayladığı proje teslim programına uygun olarak ve DYY‟ nin teslimleri 

incelemesi, onaylaması ve Mimar‟a iletmesinin akabinde Mimar imalat çizimleri, 

ürün verisi ve ürün numuneleri gibi  yüklenici teslimlerini inceler ve onaylar veya 

uygun diğer bir aksiyonu alır.  Ancak bu teslimlerin  sadece sözleşme 

dökümanlarında belirtilen tasarım konseptine ve  verilen bilgiye uygunluğunu 

kontrol amacıyla sınırlıdır. Mimar‟ın bu dökümanları incelemesi ölçüler, metrajlar ve 

montaj veya  ekipman veya sistemlerin performansı gibi yüklenicinin 
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sorumluluğunda olan  diğer bilgileri belirlemek amaçlı değildir.  Mimar‟ın 

incelemesi güvenlik önlemlerinin veya Mimar tarafından aksi ifade edilmedikçe 

herhangi yapım araçlarının, yöntemlerinin, tekniklerinin, sıralarının veya 

prosedürlerinin onayını teşkil etmez. Mimar‟ın özel bir parça için onayı, o parçanın 

dahil olacağı montajın onayına işaret etmez.”  

Bir önceki görev olan 3.6.4.1 no‟lu maddede yer alan görev için önerilen 

„Teslimlerin Uygunluğunun Ġncelenmesi Prosedürü‟ görev tanımında da 

değinilmiş olan Mimar‟ın yapacağı incelemenin kapsamını, içeriğini ve neleri tasdik 

ettiğini belirtilecek şekilde hazırlanmalıdır, bunun dışında ayrı bir şartname önerisi 

gerektirmez. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.4.3; 

“Eğer sözleşme dökümanları yüklenicinin profesyonel tasarım hizmetleri vermesini 

veya sistemler, malzemeler veya ekipmanlarla ilgili tasarım profesyonellerinin 

sertifikalarını özellikle gerektiriyorsa Mimar söz konusu hizmetlerin uyacağı uygun 

tasarım kriterlerini ve performansı belirtmelidir. İmalat çizimleri ve tasarımı yapılan 

veya yüklenicinin tuttuğu tasarım profesyoneli tarafından onaylanmış  işle ilgili ve  o 

profesyonelin kaşe ve imzasını taşıyan diğer teslimler Mimar‟a teslim edildiği zaman 

Mimar bunları inceler. Mimar‟ın, bu tasarım profesyonellerinin sağladığı veya 

gerçekleştirdiği onayların, sertifikaların ve hizmetlerin eksiksiz, kesin ve uygun 

olduğuna güvanme hakkı vardır.”  

Yükleniciden alınacak tasarım kapsamında bir hizmet söz konusu ise mimarın bu 

hizmetin tasarım kriterlerini ve performans gereklerini nasıl ortaya koyacağını, 

yüklenici bunları  teslim ettiğinde  nasıl inceleyeceğini  ve ilgili kural  ve şartları 

açıklayan „Yükleniciden Alınacak Tasarım Hizmetleri için  Tasarım Kriterleri 

ve Performans Gerekleri Hazırlama ve Ġnceleme ġartnamesi‟ olması gerekir.   

Mevcut dökümanlardan AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel 

Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 33 00 no‟lu 

„Teslimler Prosedürleri‟ içeriğinde delege edilmiş tasarım hizmetleri teslimleriyle 

ilgili prosedürler ve gerekler tanımlanmaktadır. Bu, yardımcı ek araç olarak 

kullanılabilecek bir dökümandır. 

CSI„ın ek olarak kullanılabilecek yardımcı dökümanları yüklenicinin tasarım içeren 

hizmetleri ile ilgili teslimleri için de  kullanılabilir. 12.1C no‟lu „Teslimler 
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Yüklenici Kayıt Formu‟ yüklenicinin yaptığı teslimleri kayıt altına alırken  

kullanılabilir. Ayrıca CSI 12. 2A no‟lu „Teslimler Kontrol Listesi‟ yapılacak 

teslimlerin listesinin oluşturulması ve teslimler yapılırken atlanan veya eksik kalan 

olmaması için kullanılabilir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.4.4; 

“DYY‟nin tavsiyelerini almasının akabinde, 4.3 no‟lu maddedeki hükümlere tabi 

olarak Mimar, sözleşme dökümanları hakkında bilgi taleplerini inceler ve bunlara  

cevap verir. Mimar, DYY‟e danışarak sözleşme dökümanlarında bilgi talepleri için 

gerekleri sözleşme dökümanlarına koyar. Bilgi talebi, açıklama gerektiren spesifik 

çizim veya şartnameleri ve talep edilen açıklamanın niteliğini  işaret eden detaylı 

yazılı asgari bir cümleyi içerir. Mimar‟ın bu gibi taleplerine cevabı yazılı şekilde  

mutabık kalınan zaman aralığında veya yoksa makul çabuklukta  olmalıdır. Bilgi 

taleplerine cevap vermede eğer uygunsa, ilave bütünleyici çizim ve şartnameler 

hazırlar ve yayınlar.” 

Daha önceki maddelerden 3.6.2.3 no‟lu maddede yer alan görev için önerilen bilgi ve 

yorumlama taleplerine nasıl açıklama getirileceğini ve  ilgili gerekleri ve şartları 

açıklayan „Açıklama ve Yorumlama Taleplerine Cevap Verme ġartnamesi‟  ve 

ilgili süreci ve akışı ortaya koyan  „Açıklama ve Yorumlama Taleplerine Cevap 

Verme Prosedürü‟ bu görev kapsamındaki açıklamaları içerecek şekilde 

hazırlanması ve kullanılması gereklidir. 

Mevcutta bu amaçla CSI tarafından hazırlanmış yorum talep etme de kullanılabilecek 

13.2A no‟lu „Yorum Talebi Formu‟, gelen yorum taleplerini kayıt altına almada 

kullanılabilecek  13.2B no‟lu „Yorum Talebi Kayıt Formu‟, açıklama uyarıları için 

kullanılabilecek  13.3A no‟lu „Açıklama Uyarısı Formu‟ ve bildirilen açıklama 

uyarılarını kayıt altına almak için kullanılabilecek 13.3B no‟lu „Açıklama Uyarı 

Kaydı Formu‟ vardır. Ayrıca AIA tarafından hazırlanmış olan ve bilgi talebine 

cevap olacak tarafın varsa ilgili çizim, şartname veya teslim edilmiş dökümanları 

listelemesini isteyen G716,2004 no‟lu „Bilgi Talebi Formu‟ da yardımcı ek araç 

olarak kullanılabilir.  

Gelen talepler öncelikle doğru anlaşılmalıdır ve dolayısıyla cevaplar doğru 

adreslenmelidir. Çelişkili ifadeler, yanlış çizimlere referans gösterme veya yanlış 
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yönlendirme olabilecek bilgi aktarımı sebebiyle yanlış imalatlar kaçınılmaz olur ve 

proje başarısı maliyet, süre ve  kalite açısından olumsuz etkilenir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.4.5; 

“Mimar, DYY tarafından iletilen teslimlerin kopyasının ve teslimlerin sözleşme 

dökümanlarına uygun olarak bir kaydını tutar.” 

Teslimleri kayıt altına altına alırken sistemli ve düzenli bir yaklaşım sağlayacak 

„Teslimler Kayıt Formu‟ olmalıdır. 

Mevcut dökümanlardan AIA, G712-1972 „Ġmalat Çizimleri ve Numune Kayıtları 

Formu‟ da bu amaçla kullanılabilir. 

Teslimlerin kaydının tutulması, yapım işinin denetiminde referans alınacak 

yükleniciden gelen dökümanların  listelenmesi ve teslim yapıldıkça bu listeye ekleme 

yapılmasıdır. Aksi durumda proje başarısını olumsuz etkileyecek karışıklıklar 

doğması kaçınılmazdır. 

AIA, B132-2009, Md. 3.6.5, İşteki değişiklikler 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.5.1; 

“Mimar, Malsahibi‟nin  onayı ve sözleşme dökümanlarına uygun şekilde işin yerine 

getirilmesi için DYY tarafından hazırlanan değişiklik emirleri ve yapım değişiklik 

direktiflerini inceler, imzalar veya uygun aksiyonu alır.” 

Değişiklik emirleri ve yapım değişiklik direktiflerinin nasıl inceleneceğini, hangi 

kriterlerin gözönünde bulundurulacağını, ilgili gerek ve şartları açıklayan „DeğiĢiklik 

Emirleri ve Yapım DeğiĢiklik Direktifleri Ġnceleme ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Daha önce DYY‟nin ilgili görevinde açıklandığı üzere, AIA‟in mevcut diğer bir 

dökümanı olan G701 CMa,1992 no‟lu „DeğiĢiklik Emri Formu‟ danışman yapım 

yönetimi PTS‟ye uygun hazırlanmış bir form olup Malsahibi, Mimar, DYY ve 

yüklenici tarafından karara bağlanmış değişiklikleri uygulamak için  kullanılır ve 

sözleşme süresi ve toplam maliyetindeki değişikliklerin de tüm taraflarca kabulünü 

ifade eder ve tüm tararafların imzalaması ile tamamlanır. AIA‟in yine mevcut başka 

bir dökümanı da G714 CMa-1992‟no‟lu „Yapım DeğiĢiklik Emri Formu‟ olup, 

danışman yapım yönetim PTS‟e yönelik hazırlanmıştır. Malsahibi ve yüklenicinin 

sözleşme toplam maliyeti ve sözleşme süresinde amaçlanan değişiklikle ilgili ortak 

karara varamadığı durumlarda kullanılmalıdır.  Eğer hemen yapılmazsa projeyi 
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geciktirebilecek değişiklikler için bir emir dökümanıdır. Bu form doldurulduktan 

sonra yükleniciye ulaştırıldığında yüklenici hemen formda açıklanan değişiklikleri 

yürütmek zorundadır. 

Yapımdaki değişikliklerin proje bütününe etkisi ve diğer tasarım kriterleriyle 

bağlantısı açısından değerlendirme yapılamazsa sonrasında hiç beklenmedik sorunlar 

oluşarak proje başarısı olumsuz etkilenir. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.5.2; 

“Mimar, sözleşme dökümanlarının amacına uygun olarak sözleşme bedelinde 

düzeltme veya sözleşme süresinde bir uzama gerektirmeyen  işte yapılacak küçük 

değişikliklere izin verebilir. Bu gibi değişiklikler, DYY aracılığı ile Mimar 

tarafından yazılı emir verilmesiyle gerçekleştirilir.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.5.3; 

“Mimar, işteki değişikliklerle ilgili kayıtlar tutar.” 

Mimar‟ın işteki değişiklikleri sistemli ve düzenli bir şekilde kayıt altına almasını 

sağlayacak „DeğiĢiklikler Kayıt Formu‟ olmalıdır. 

Kayıtların  tutulması  hazırlanmış mevcut prosedürler vardır ancak bu görev tanımı 

sadece işteki değişikliklerin kaydının tutulmasını içerdiği için mevcut dökümanlar bu 

açıdan ele alınarak bunlardan yardımcı referans döküman olarak faydalanılabilir.  

AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak 

tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden 01 78 39 no‟lu „Proje Kayıt 

Dökümanları‟ çizimlerin çıktı olarak ve dijital veri olarak saklanması ve 

revizyonların gösterimi ile ilgili gereklilikleri, şartnamelerin,  şartname eklerinin ve 

ürün verilerinin saklama formatı ve revizyon gösterimi ile ilgili gereklilikleri 

tanımlamaktadır.  

İşteki değişiklikler kayıt altında tutulmamışsa, daha sonra belirli kararları almak için 

geri dönüp yapılan işin niteliği incelenmek istendiğinde yanlış verilerle aksiyon alma 

riski doğar. Bununla birlikte bir dökümanın  kayıt altında olması da yetmez, istenen 

zamanda erişilebilir olması gereklidir, aksi takdirde yanlış kararlarla ilerleme gibi 

proje başarısını olumsuz etkileyecek sonuçlar oluşacaktır. 
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AIA, B132-2009, Md. 3.6.6, Projenin tamamlanması 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.6.1; 

“Mimar,  DYY‟nin de kendisine yardımcı olmasıyla,  geçici kabul tarih ve tarihlerini 

ve kesin kabul tarihini belirlemek üzere denetimler yürütür. DYY tarafından 

hazırlanan geçici kabul belgesini düzenler. Sözleşme dökümanlarınca gereken 

yüklenici tarafından biraraya getirilmiş yazılı garantiler ve ilgili dökümanları 

DYY‟den alır ve inceler. DYY‟den  yüklenicinin ödeme talebi ve belgesini veya son 

proje talebi ve proje ödeme talebini aldıktan sonra işin sözleşme dökümanlarına 

uygun tamamlandığını gösteren son denetimlere dayanarak son ödeme onay belgesini 

düzenler.” 

Geçici kabul ve kesin kabul ile ilgili tarihleri belirlemek üzere nasıl denetimler 

yürütüleceği, bu denetimlerin kapsamı ve bu denetimler öncesinde sağlanması 

gereken şartlar gibi konulara açıklık getiren ve ilgili şartları ve gerekleri ortaya 

koyan „Geçici Kabul ve Kesin Kabul ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Bu bağlamda mevcut dökümanlar da vardır. AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş 

Bölüm 01 Genel Gereklilikler olarak tanımlanan İdari Süreçler ve Prosedürlerinden  

01 77 00 no‟lu „Yapım  ĠĢi Tamamlama (closeout) Prosedürleri”  geçici kabul 

sırasında uyulacak idari ve prosedür gerekliliklerini tanımlanmaktadır. İçeriğinde 

düzeltilecek, tamamlanacak işler ve eksikler listesi düzeni ve süresi belirlenmektedir. 

Geçici kabul belgesinin hazırlanması Mimar‟ın görevleri kapsamında olmadığından 

DYY görevlerinde açıklandığı üzere bu formları hazırlarken, AIA„in G704 

CMa,1992 no‟lu „Geçici Kabul Formu‟ eksik işlerin listesini hazırlarken DYY 

tarafından kullanılabilir. Bu formun doldurulmasında ise Mimar devreye girer ve 

tamamlanacak işlerle ilgili terminler belirtilerek tüm tarafların kabulü ile imzalanır.  

Yine geçici kabul formu hazırlarken DYY, CSI‟ın 14.1A no‟lu „Eksik Listesi‟ 

formunu kullanabilir. Bu form ve listelerin kullanımı ile  eksikler ve bunların ne 

zaman tamamlanacağı tüm taraflarca teyit edilmiş olmaktadır. 

Uygun olmayan bir işin geçici kabulde tespitinin yapılamaması söz konusu  işin  

kabul edildiği anlamına gelir ve sorun farkedildiğinde  daha maliyetli şekilde yeniden 

yapılması durumunu  ortaya çıkarır ki  bu da proje başarısının olumsuz etkilenmesi 

demektir 
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Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.6.2; 

“İşin sözleşme dökümanlarına uygunluğunu kontrol etmek ve, DYY ve işin 

yüklenicisi tarafından teslim edilen tamamlanacaklar ve düzeltilecekler listesinin 

eksiksizliğini ve doğruluğunu tetkik etmek üzere Mimar‟ın yapacağı denetimler 

Malsahibi ve DYY ile birlikte yürütülür.”  

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.6.3; 

“Mimar ve DYY tarafından işin geçici kabul için tamam olduğu tespit edilip,  DYY 

ve Mimar tarafından onaylandıktan sonra sözleşme toplam bedelinden yükleniciye 

ödenecek kalan bakiye hakkında  Mimar Malsahibi‟ni bilgilendirir. Eğer işin  

tamamlanması veya düzeltilmesi durumu varsa sözleşme bedelinden alıkonulacak 

bedeli de içerecek şekilde Mimar Malsahibi‟ni bilgilendirir.” 

Daha önce DYY‟nin görevlerinden 3.3.12.1, 3.3.12.2 ve 3.3.12.3 no‟lu maddelerde 

yer alan görevler ve Mimar görevlerinden 3.6.3.1 no‟lu maddede yer alan görevi için 

önerilen  „HakediĢ  Prosedürü‟ geçici kabul sonrası ödemeleri ve eğer varsa  

sözleşme bedelinden alıkonulacak bedellerle ilgili açıklamaları içerir şekilde 

hazırlanmalıdır. 

Mimar Görev AIA, B132-2009 Md. 3.6.6.4; 

“Geçici kabul üzerinden bir yıl geçmeden Malsahibi‟nin talebine istinaden binanın 

operasyonlarını ve performansını incelemek üzere Mimar, ilave ücret talep etmeden 

bir toplantı yapar.” 

DYY görevlerinden 3.3.29 no‟lu maddede yer alan görevde açıklandığı üzere, geçici 

kabul ile kesin kabul arasında yapılacak  inceleme ile ilgili şartları ortaya koyan ve 

bu mevcut prosedürlerden de faydalanarak hazırlanan „Kesin Kabul Prosedürü‟ 

olmalıdır. Başka bir deyişle, geçici kabulden sonra malsahibinden gelecek inceleme 

talebine yönelik Mimar‟ın  nasıl hareket edeceğini, yapılacak toplantının kapsam ve 

yöntemini açıklayan bir prosedür olması gerekir. 

Aslında, kesin kabul öncesi ara bir değerlendirme yapılması geçici kabul eksiklerinin 

tamamlanma durumunun incelenerek gerekli uyarıların  önceden yapılmasıyla kesin 



124 

 

kabul işleminin sorunsuz yapılmasını ve bu sayede projenin başarılı bir şekilde 

tamamlanmasını sağlayacaktır. 

4.2.3.  Mimar‟ın ilave hizmetler kapsamındaki görevleri  

Mimar İlave Hizmet AIA, B132-2009 Md. 4.1; 

“Aşağıda 4.5 no‟lu çizelgede listelenen ilave hizmetler, temel hizmetler içeriğinde 

olmayan ancak projenin gerektirebileceği hizmetlerdir. Mimar sadece aşağıdaki 

çizelgede özellikle Mimar‟a atanan listeli ilave hizmetleri yerine getirir. Malsahibi 

madde 11.2‟de şart koşulan şekilde Mimar‟a ödemesini yapar. Aşağıdaki çizelgenin 

ikinci kolonunda Mimar‟a ilave hizmetler atanır. Üçüncü kolonda söz konusu 

hizmetin açıklamasının 4.2 no‟lu bölümde mi yoksa ek bir dökümanda  mı yer aldığı 

belirtilir. Eğer ek bir döküman varsa o döküman tanımlanır.” 

Mimar‟dan ilave hizmetler talep edilmesi durumunda mutlaka Mimar Malsahibi 

sözleşmesinin ilave hizmetler bölümünde bunların listelenmesi gerekir. Bu görev 

tanımında olabilecek ilave hizmetler Çizelge 4.5‟de verilmiş olmakla birlikte farklı 

ilave hizmetlerin talebi de söz konusu olabilir. İstenen her ilave hizmetin başarılı bir 

şekilde yerine getirilmesi için  o ilave hizmetle ilgili şartların ve kuralların ortaya 

konulduğu bir şartnamesinin hazırlanması gereklidir.  

Aşağıdaki Mimar‟ın olası ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.1 no‟lu programlama 

hizmeti ile ilgili „Programlama ġartnamesi‟ olmalıdır. Programlama, WBDG 

tarafından açıklandığı üzere (URL 10),  tasarlanacak işin kapsamını tanımlayan 

araştırma ve karar alma sürecidir ve programlama için „Altı Sigma Süreci‟ 

önerilmektedir. Altı Sigma Süreci; proje tipinin araştırılması,  amaç ve  hedeflerinin 

saptanması,  ilgili bilginin toplanması, stratejilerin tanımlanması, nicel gerekliliklerin 

tanımlanması ve programın özetlenmesidir. Her birinin kapsamında olması 

gerekenler açıklanmaktadır. Altı Sigma Süreci önerilen programlama şartnamesinin 

hazırlanmasında yardımcı bir kalite aracı olacaktır. Değişiklik yapmak için  en 

maliyet etkin zaman, programlama  süresincedir (URL 10). Bu sebeple genel pratikte  

Malsahibi‟nin sorumluluğunda olmasına sıkça rastlansa da profesyonel hizmet 

alınması gereken bir uzmanlık alanıdır.  Programlama  sırasında alınan her karar 

projenin başarısını etkileme gücündedir. AIA‟in mevcut dökümanlarından  B202-

2009 no‟lu „Mimarın Programlama Hizmetleri Standart Formu‟ önerilen 

şartnamenin hazırlanmasında kullanılabilecek yardımcı referans dökümandır. 
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Çizelge 4.5: Mimar‟ın olası ilave hizmetlerinin  listesi (AIA, B132 standart 

sözleşme dökümanında yer alanlar). 

 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.2 no‟lu çoklu ön tasarımlar ilave 

hizmeti ile ilgili „Çoklu Ön Tasarımlar Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır.  

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.3 no‟lu rölöve ilave hizmeti ile ilgili 

„Rölöve Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. Amerikan Ulusal Park Hizmetlerinin 

tarihi miras dökümantasyon programı tarafından Amerikan tarihi binalarının rölövesi 

için hazırlanmış olan „HABS Rölöve Hazırlama Yönergeleri‟ önerilen şartnamenin 

hazırlanmasında yardımcı olabilecek referans bir dökümandır (URL 13). Rölöve 

çizimlerindeki her hata proje tasarımının yanlış yönlenmesine sebep olarak yanlış 

tasarıma  ve dolayısıyla yapım aşamasında tasarıma geri dönmeyi gerektirecek 
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olumsuzluklara yol açacak ve proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.4 no‟lu mevcut binaların rölöveleri 

ilave hizmeti ile ilgili „Mevcut Binalar Ölçüm ve Tetkik ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Bu şartname, inceleme hizmetlerinin kapsamını, kullanılacak yöntemleri, çizim 

tekniklerini, sunum tekniklerini açıklamalıdır. Ölçüm ve tetkiklerden edinilen bilgiler 

projenin şekillenmesine temel veriler olacağından yanlış ölçüler, yanlış gösterimler 

veya gösterimi atlanan mekan, yapı, teknik bir bölüm veya yol vb. projenin yanlış 

projelendirilmesine sebep olarak proje başarısını olumsuz etkileyecektir. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.5 no‟lu saha değerlendirme ve 

planlama ilave hizmeti ile ilgili „Saha Değerlendirme ve Planlama ġartnamesi‟ 

olmalıdır. Saha planlama ile ilgili mevcut araştırmalarda simulasyon tekniklerinin 

kullanımı veya CAD tabanlı sistemlerin kullanımı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca 

AIA‟in mevcut dökümanlarından B203-2007 no‟lu „Mimarın Saha Değerlendirme 

ve Planlama Hizmetleri Standart Formu‟ da kullanılabilir.  Önerilen şartname, 

saha değerlendirmenin hangi yöntemlerle yapılacağı, proje özelinde değerlendirme 

kapsamında neler olacağı, saha planlamanın nasıl , hangi tekniklerle yapılacağı gibi 

konulara açıklık getirmelidir. Sahada daha önceden farkedilmemiş her detay yapım 

aşamasında proje tasarımını yeniden gözden geçirmeye kadar geri dönüşlere sebep 

olabilir ve yüksek maliyetli veya çok zaman zalan çözümler gerektirebilir.  

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.6 no‟lu bina bilgi modellemenin 

kapsamını, yöntemlerini, ilgili kural ve şartları açıklayan „Bina Bilgi Modelleme 

ġartnamesi‟ olmalıdır. Bina bilgi modelleme, bir binanın fiziksel ve fonksiyonel 

özelliklerinin dijital sunumu olup binayla ilgili üç boyutlu çalışma ve canlandırma 

çalışmalarıyla sınırlı olmayan grafik şeklinde, yazılı veya tablolaştırılmış bilgileri 

içerir. Projenin her evresi için bina bilgi modelleme kapsamındaki çalışmaları içeren, 

ilgili standartları veya yönergeleri ortaya koyan dökümanları Amerika‟da devlet 

kuruluşlarının veya ünversitelerin hazırlattığı görülmektedir. Örneğin, Wisconsin 

Eyaleti‟nin Devlet Tesisleri İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlatılmış olan „Mimar 

ve Mühendisler için Bina Bilgi Modelleme Yönergeleri ve Standartları‟, Ohio 

Eyaleti tarafından hazırlatılmış olan „Bina Bilgi Modelleme Protokolü‟, Indiana 

Universitesi‟nin „Mimarlar, Mühendisler ve Yükleniciler için Bina Bilgi 

Modelleme Yönergeleri ve Standartları‟  önerilen şartnamenin hazırlanmasında 

yardımcı referans araç olarak kullanılabilirler. Ayrıca WBDG‟nin web sayfasında 
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bina bilgi modelleme ile ilgili „BIM Kütüphaneleri‟ adlı bölümde konuyla ilgili 

daha geniş kaynağa ulaşılması sağlanmaktadır (URL 10). Bina bilgi modelleme, 

teknolojiler ve süreçlerden oluşan bir yöntem olması sebebiyle  proje teslim 

sistemine göre farklı uyarlamalar gerektirip gerektirmeyeceği, ve özellikle bu tez 

kapsamındaki danışman yapım yönetim PTS‟e nasıl uyarlanacağı ile ilgili araştırma 

yapılarak önerilen şartnamenin şekillendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki ilave işler tablosunda yer alan 4.1.7 no‟lu alt yapı  hizmetlerinin 

kapsamını, ilgili şartları ve kuralları açıklayan „Alt Yapı Hizmetleri ġartnamesi‟ 

olmalıdır.  

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.8 no‟lu peyzaj tasarımının kapsamını, 

yöntemlerini, ilgili şartları ve kuralları açıklayan „Peyzaj Tasarımı ġartnamesi‟ 

olmalıdır.  

Yukarıdaki ilave işler tablosunda yer alan 4.1.9 no‟lu iç mimari tasarımı ilave 

hizmetinin kapsamını, ilgili şartlarını ve kurallarını açıklayan „Ġç Mimari Tasarım 

ġartnamesi‟ olmalıdır. Bu kapsamda AIA mevcut dökümanlarından B253-2007 

no‟lu „Mimarın Ġç Mimari Tasarım Hizmetleri Standart Formu‟ kullanılabilir. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.10 no‟lu değer analizleri ilave 

hizmeti ile ilgili „Değer Analizleri Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA mevcut 

dökümanlarından B204-2007 no‟lu „Mimarın Değer Analizleri Hizmetleri 

Standart Formu‟ malsahibinin değer analizi danışmanı olduğu durum için bir 

hizmet kapsamı dökümanı olup değer analizi raporu hazırlanması gibi Mimar 

hizmetlerinin içeriğini ortaya koyar. Önerilen şartnamenin hazırlanmasında yardımcı 

referans bir dökümandır.  

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.11 no‟lu detaylı maliyet 

tahminlerinin nasıl hazırlancağını, hangi yöntemlerinin kullanılacağını, hangi 

detayları içereceğini ve ilgili kural ve şartları ortaya koyan „Detaylı Maliyet 

Tahminleri Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.12 no‟lu sahada proje temsilleri ile 

ilgili kural ve şartları ortaya koyan „Mimarın ġantiyede Proje Temsilleri 

ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA‟in mevcut dökümanlarından B207-2008 no‟lu 

„Mimar‟ın ġantiyede Proje Temsilleri Hizmetleri Standart Formu‟ önerilen 

şartname hazırlanırken yardımcı referans döküman olarak kullanılabilir. 



128 

 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.13 no‟lu zeyilname ve sözleşme 

dökümanları değişikliklerinin nasıl hazırlanacağını, hangi bilgileri içermesi 

gerektiğini, hangi şartlarda zeyilname veya değişiklikler yayınlanacağını, zeyilname 

veya değişikliklerin kapsamını ve ilgili gerek, şart ve kuralları ortaya koyan 

„Zeyilname ve SözleĢme Dökümanları DeğiĢiklikleri Hazırlama ġartnamesi‟ 

olmalıdır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.14 no‟lu tasarlandığı gibi çizimlerin 

nasıl hazırlanacağını, kullanılacak yöntemleri, nasıl sunulacağını, neleri içereceğini 

ortaya koyan „Tasarlandığı Gibi Çizimler Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA, 

tasarlandığı gibi çizimlerin proje için Mimar‟ın tasarladığı herşeyin kaydı olduğunu 

belirtmektedir ve yapım dökümanlarını ve tüm ekleri, Mimar‟ın tüm yönergelerini, 

değişiklik taleplerini, yapım değişiklik direktiflerini ve işteki küçük değişiklikleri 

içerdiği ifade etmektedir.  

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.15 no‟lu yapıldığı gibi çizimlerin 

nasıl hazırlanacağını, kullanılacak yöntemleri, nasıl sunulacağını, neleri içereceğini 

ortaya koyan „Yapıldığı Gibi Çizimler Hazırlama ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA, 

yapıldığı gibi çizimleri, yapım sözleşmesi altında yüklenicinin malsahibine 

hazırladığı  bilgiye dayanarak projenin yapıldığının kaydı olarak tanımlamaktadır. 

Yüklenicinin eklemelerine dayanacağından bu çizimlerin kesinliğinden veya 

eksiksizliğinden Mimar‟ın sorumlu tutulmayacağı da AIA tarafından 

belirtilmektedir.  

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.16 no‟lu kullanım sonrası 

değerlendirme  ilave hizmeti  ile ilgili „Kullanım Sonrası Değerlendirme 

ġartnamesi‟ olmalıdır. Kullanım sonrası değrelendirme le ilgili tez çalışmasını giriş 

bölümünde araştırma örnekleri ortaya konulmuş ve bilgi verilmiş olup, binanın 

başarısının tespitinde ve sonraki projelerle ilgili planlama için olası sorunlarla ilgili 

veri elde etmede önemli bir konudur. Bu kapsamda istenen hizmetin gerekleri  ve 

kapsamı önerilen şartnameyle ortaya konulmalıdır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.17 no‟lu bina destek hizmetleri ilave 

hizmeti ile ilgili „Bina Destek Hizmetleri ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA 

dökümanlarından B210-2007 no‟lu „Mimar‟ın Bina Destek Hizmetleri Standart 

Formu‟ kesin kabul sonrasında binanın ve ilgili alanın uygun fonksiyon ve bakımını 
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sağlamak üzere Malsahibi‟ne araç ve ölçüler sağlamanın üzerine odaklanır.  

Operasyon maliyetlerini değerlendirme, kanuna uygunluk incelemeleri, mevcut 

durum tetkikleri  gibi hizmetleri içeren bir hizmet kapsamı dökümanıdır.  Önerilen 

şartnamenin hazırlanmasında kullanılacak önemli bir yardımcı referans araçtır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.18 no‟lu kiracıyla ilgili hizmetlerin 

kapsamını, ilgili gerekleri, şartları ve kuralları açıklayan „Kiracıyla Ġlgili Hizmetler 

ġartnamesi‟ olmalıdır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.19 no‟lu malsahibi danışmanlarının 

koordinasyonu ilave hizmetinde koordinasyonun nasıl sağlanacağını, ilgili kural ve 

şartları ortaya koyan „Malsahibi DanıĢmanları Koordinasyonu ġartnamesi‟ 

olmalıdır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.20 no‟lu telekomünikasyon ve veri 

tasarımının nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerin kullanılacağını, nelere dikkat 

edilmesi gerektiğini, ilgili kural ve şartları açıklayan „Telekomünikasyon ve Veri 

Tasarımı ġartnamesi‟ olmalıdır.  Colorado State Üniversitesi‟nin telekominikasyon 

tasarımına yönelik hazırladığı tasarım standartlarına rastlanmıştır ve önerilen 

şartnamenin hazırlanmasında yardımcı olabilirliği araştırılmalıdır. (URL 9) 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.21 no‟lu güvenlik değerlendirme ve 

planlamanın kapsamını, güvenlik değerlendirmenin nasıl yapılacağını, hangi 

yöntemler kullanılacağını, güvenlik planlamanın nasıl yapılacağını, planlama 

yöntemlerini, ilgili gerekleri, şartları ve kuralları açıklayan „Güvenlik 

Değerlendirme ve Planlama ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA dökümanalarından  B206-

2007 no‟lu „Mimarın Güvenlik Değerlendirme ve Planlama Hizmetleri Standart 

Formu‟ bir hizmet kapsamı dökümanıdır. Binanın tehditlerini analiz etme, söz 

konusu tehditleri dikkate alarak binayı tetkik etme, risk değerlendirme raporu 

hazırlama gibi hizmetlerdir. Risk değerlendirme raporuna malsahibinin onayını 

takiben ilgili tasarım dökümanlarını ve güvenlik raporunu mimarın hazırlayacağı 

AIA dökümanlarında belirtilmiştir. Ancak bu bahsi geçen hizmetlerin nasıl 

yapılacağı ile ilgili şartname gereklidir. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.22 no‟lu işletmeye alma ilave hizmeti 

ile ilgili „ĠĢletmeye Alma ġartnamesi‟ olmalıdır. İşletmeye alma, bütün bina 
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sistemlerinin birbirleriyle etkileşimli şekilde sözleşme dökümanlarına, malsahibi 

amaçlarına ve operasyonel ihtiyaçlara uygun hizmet vermesini sağlayan sistematik 

bir süreç ve bu süreci tanımlayan, şartlarını ve kurallarını ortaya koyan bir 

şartnamenin olması gerekir. Portland Enerji Koruma Şirketi tarafından Oregon Enerji 

Dairesi için yaptırılmış „KuruluĢ Yöneticisi Ġçin Yeni ĠnĢaat ĠĢletmeye Alma El 

Kitabı‟ hazırlanacak şartname için bir referans döküman olabilir. Yapımın tüm 

süreçlerinde işletmeye alma ile ilgili tarafların sorumlukları ortaya konulmakta, süreç 

tanımlanmata ve işletmeye alma maliyetlerisistemlerin uygulanma maliyetine oranla 

hangi mertebelerde olacağı ile ilgili bilgiler vermektedir. AIA tarafından ARCOM‟a 

hazırlatılan idari şartlar ve prosedürlerden Div01  01 91 13 no‟lu „Genel ĠĢletmeye 

Alma Gerekleri‟ tüm sistemlerin işletmeye alınması ile ilgili kural ve şartları ortaya 

koymaktadır ve bu bağlamda kullanılmalıdır. Mevcut AIA dökümanlarından B211-

2007 no‟lu „ĠĢletmeye Alma Mimari Hizmetler Standart Formu‟ işletmeye alma 

planı tasarım amacını açıklayan dökümanı ve işletmeye alma şartnamesini 

hazırlamayı ve ayrıca mimarın  işletmeye alınacak yüklenici teslimleri ile ilgili 

yüklenici teslimlerini ve diğer dökümantasyonu incelemesini, performans testlerini 

incelemesini, operatörlerin eğitimini, ve işletmeye alma son raporunun hazırlamasını  

gerektirir ve bir hizmet kapsamı dökümanıdır. Önerilen şartnamenin hazırlanmasında 

referans döküman olacaktır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.23 no‟lu kapsamlı çevreye duyarlı 

tasarım ilave hizmeti ile ilgili „Kapsamlı Çevreye Duyarlı Tasarım ġartnamesi‟ 

olmalıdır.  EPA(Amerikan Çevre Koruma Dairesi), Federal Çevre İdaresi ve WBDG 

ile birlikte „ġartname Hazırlayanlar Ġçin Federal YeĢil ĠnĢaat Kılavuzu‟nu 

geliştirmek üzere bir ortaklık yapmıştır (URL 10). Bu kılavuzda proje özelinde 

hazırlanacak şartnameye dahil olacak şartname örnekleri vardır ve CSI masterformat 

ve sectionformat düzeninde yazılmışlardır. Bunun dışında yeşil , sürdürülebilir ve 

çevreye duyarlı binaların yapımı  ile ilgili ISO standartları (Committee on Building 

Construction TC59 ve Committee on Environmental Management TC 207), Strategic 

Planning for Green Specifications (federal standards),  Rice University Greening 

Campus Planning and Building Design Standards, Amerikan Posta Hizmetlerininin 

Strategic Planning for Green Building (USPS standards) gibi kullanılmış veya  

kullanılmakta olan standartlar, rehber dökümanlar, kılavuzlar ve şartname örnekleri 

vardır ve proje özelinde oluşturulacak şartnameye referans olabilirler.  

http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=iso1#iso1
http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=iso1#iso1
http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=iso1#iso3
http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=epa1
http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=epa1
http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=ru1
http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=ru1
http://www.thegreenteaminc.com/general.php?id=35&nav=3&show=usps5
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Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.24 no‟lu LEED sertifikası alma ilave 

hizmeti ile ilgili “LEED Sertifikası Alma Şartnamesi” olmalıdır. AIA‟in B214,2007 

no‟lu „Mimari LEED Sertifikasyonu Hizmetleri Standart Formu‟ bu amaçla 

kullanılabilecek bir döküman olup içeriği LEED sertifikasyonu alma planı hazırlama, 

süreci izleme, LEED ile ilgili şartnamelerin sözleşmelere eklenmesi gibi 

hizmetlerden oluşmaktadır  ve ilg ili şartları ortaya koymaktadır. AIA, ARCOM 

tarafından  üçüncü  baskısı yayınlanmış olan „LEED  ġartnamesi Referans Aracı‟ 

kullanılabilir (URL 6). Ayrıca mevcut dökümanlardan,  AIA tarafından ARCOM‟a 

hazırlatılan idari şartlar ve prosedürlerden  Div01  018113 no‟lu „Sürdürülebilir 

Tasarım Gerekleri‟ LEED Sertifikası alma ön koşullarını ve kredilerini için 

prosedürleri ve genel gereklilikleri ortaya koymaktadır ve bu bağlamda 

kullanılmalıdır. AIA‟in mevcut dökümanlarından B214,2007 no‟lu „LEED 

Sertifikasyonu Mimari Hizmetler Standart Formu‟, sertifikasyon süreci 

planlaması, bu sürecin izlemesi, ilgili raporlamaları kapsayan görev ve sorumlukları 

ortaya koymaktadır ve bu bağlamda kullanılmalıdır. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.25 no‟lu tarihi koruma ilave 

hizmetinin kapsamını, yöntemini, kurallarını ve şartlarını ortaya koyan „Tarihi 

Koruma ġartnamesi‟ olmalıdır. AIA tarafından ARCOM‟a hazırlatılan  idari şartlar 

ve prosedürlerden  Div01  01 35 91 no‟lu „Tarihi Tretman Prosedürleri‟ tarihi 

mekanların korunması ve onlara uygulanacak tretman,yerini değiştirme veya 

demontaj işleri ile ilgili prosedürler olup ya doğrudan olduğu gibi ya da bu ilave 

hizmet için önerilen şartnamenin hazırlanmasında referans döküman olarak 

kullanılmalıdır. Yine AIA‟in diğer bir mevcut dökümanı, B205-2007 no‟lu 

„Mimarın Tarihi Koruma Hizmetleri  Standart Formu‟dur. AIA, Mimar‟ın tarihi 

koruma ile ilgili hizmetlerinin ön rölöveler, vergi teşviklerinin uygulanması, dönüm 

noktası durumu adaylığı, tarihi bitişlerin analizleri ve tarihi koruma projelerindeki 

diğer hizmetler olarak belirtir. AIA bu dökümanın iki türlü kullanımından 

bahsetmektedir; ya Malsahibi Mimar sözleşmesine dahil edilebilir ya da profesyonel 

hizmetlerin düzeltilmesi sözleşme formu olan G802, 2007 no‟lu dökümana 

eklenebilir. 

Yukarıdaki ilave işler çizelgesinde yer alan 4.1.26 no‟lu mobilya, eşya ve ekipman 

tasarımı ilave hizmeti ile ilgili „Mobilya, EĢya ve Ekipman Tasarımı ġartnamesi‟ 

olmalıdır. AIA tarafından hazırlanmış olan standart dökümanlardan B253-2007 no‟lu  



132 

 

„Mimar‟ın Mobilya, EĢya ve Ekipman Tasarımı Hizmetleri Standart Formu‟ 

Mimar‟ın bu anlamdaki tasarım hizmetleri verecek olması durumunda görev ve 

sorumlulukları ve hizmet kapsamını ortaya koyan bir dökümandır. AIA bu 

dökümanın iki türlü kullanımından bahsetmektedir; ya Malsahibi Mimar 

sözleşmesine dahil edilebilir ya da profesyonel hizmetlerin düzeltilmesi sözleşme 

formu olan G802, 2007 no‟lu dökümanına eklenebilir. 

Mimar İlave Hizmet AIA, B132-2009 Md. 4.2; 

“Eğer daha fazla açıklama yapan ek bir döküman bu dökümana eklenmemişse 

mimarın sorumluluğunda olduğu 4.1 no‟lu maddede belirtilen her bir ilave hizmetin 

tanımını buraya yazın.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar İlave Hizmet AIA, B132-2009 Md. 4.3; 

“Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bu sözleşmeyi hükümsüz kılmadan 

ilave hizmetler verilebilir. Mimar‟ın hatasından dolayı gereken hizmetler hariç, 4.3 

no‟lu maddeye uygun olarak verilen ilave hizmetler Mimar‟a 11.3 no‟lu maddeye 

uygun ödeme yapılması ve Mimar‟ın iş programında uygun ayarlama yapması 

hakkını kazandırır.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar İlave Hizmet AIA, B132-2009 Md. 4.3.1; 

“Aşağıdaki ilave hizmetlerin  yerine getirilmesi gereği görmesi üzere, Mimar 

malsahibini makul çabuklukta uyarır ve böyle bir ihtiyaç doğmasının aslını ve 

şartlarını açıklar. Malsahibi‟nin yazlı iznini alana kadar Mimar aşağıdaki hizmetleri 

vermek üzere ilerlemez. 

.1 Ölçü, kalite, karmaşıklık, bina sistemleri, Malsahibi‟nin iş programı, veya bütçesi, 

yapılabilirlik düşünceleri, tedarik veya teslim yöntemini, veya ihale paketlerini ve ek 

olarak 1.1.6 no‟lu maddede listelenenleri içeren ve bunlarla sınırlı olmayan ilk 

bilgideki, DYY veya Malsahibi tarafından verilen önceki talimatlar veya 

tavsiyelerdeki, Malsahibi tarafından verilen onaylardaki, veya projedeki bir 

malzemedeki  değişikliğin gerektirdiği hizmetler. 
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.2 Çizimlerde, şartnamelerde veya diğer dökümanlarda (6.7 no‟lu bölüme uygun 

gerektiği şekilde) DYY‟nin maliyet tahmini malsahibinin bütçesini aştığı zaman 

gerekli olan revizyonları yapmak. Mimar tarafından girişimi yapılan  temel 

sistemlerin kapasitelerindeki, kapsamındaki veya malzemelerin, bitişlerin veya 

ekipmanın kalite ve çeşidindeki değişiklikler dolayısıyla oluşan maliyet aşımları 

hariçtir. 

.3 Malsahibi tarafından talep edilen kapsamlı çevreye duyarlı tasarım alternatiflerinin 

gerektirdiği kendine has sistem tasarımları, detaylı malzeme araştırmaları, enerji 

modelleme, veya LEED sertifikası alma gibi hizmetler. 

.4 Kanunlar, yönetmelikler, mevzuatlar veya resmi yorumlar konulması veya 

bunların revize edilmesi durumunun gerektirdiği şekilde daha önce hazırlanmış 

hizmet araçlarını değiştirmek veya düzeltmek. 

.5 Malsahibi veya DYY‟nin zamanında veremediği kararların veya Malsahibi, DYY 

veya Malsahibi diğer danışmaları veya yükleniciler tarafından gösterilen düşük 

performansın gerektirdiği hizmetler. 

.6 Malsahibi‟nin danışmanlarına, ve yüklenicilere, veya Malsahibi‟nin 

yetkilendiridği alıcılara aktarım için dijital veri hazırlamak. 

.7 Malsahibi veya DYY tarafından önerilen öteki teklif veya ihale talepleri için 

tasarım ve dökümantasyon hazırlamak.  

.8 Genel bir sunum, toplantı veya duruşma için hazırlık yapmak ve bunlara katılmak. 

.9. Mimar‟ın taraf olduğu durumlar hariç, anlaşmazlık çözümü davası veya yasal 

işlemler için hazırlık yapmak veya bunlarda bulunmak. 

.10 Teklifler veren kişilerin veya ihale katılımcıların kalifikasyonlarının 

değerlendirilmesi. 

.11 Yapım süresince yangın veya başka sebepten mütevellit işin yenilenmesine 

ilişkin danışmanlık. 

.12 Eğer ilk karar alıcı Mimar değilse, söz konusu ilk karar alıcıya yardımcı olmak.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 
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Mimar İlave Hizmet AIA, B132-2009 Md. 4.3.2; 

“Yapım evresinde gecikmelerden kaçınmak üzere, Mimar aşağıdaki ilave hizmetleri 

sağlar , Malsahibi‟ni makul çabuklukta uyarır ve böyle bir ihtiyaç doğmasının aslını 

ve şartlarını açıklar. Eğer Malsahibi daha sonra bu hizmetlerin bir kısmının ya da 

tamamının gerekmediğine karar verirse, Malsahibi Mimar‟a acil yazılı ihbarda 

bulunur ve Malsahibi‟nin söz konusu aşağıdaki hizmetlerle ilgili  Mimar‟a artık 

ödeme yapma yükümlülüğü kalmaz: 

.1 Mimar‟ın mutabık olduğu ilk proje teslimleri iş programındaki düzen dışında bir 

yüklenicinin yaptığı teslimi incelenmek. 

.2 Sözleşme dökümanlarına uygun hazırlanmayan yüklenici bilgi taleplerine veya 

sözleşme dökümanları, saha şartları, Malsahibi‟nin verdiği bilgi,  yüklenicinin 

hazırladığı koordinasyon çizimleri, önceki proje yazışmaları ve dökümantasyonu 

dikkatli incelendiğinde ve kıyaslandığında söz konusu bilginin bulunabilir olduğu 

yüklenici bilgi taleplerine cevap vermek. 

.3 Yüklenici tekliflerini ve destekleyici bilgileri değerlendirmeyi veya hizmet araçları 

hazırlamayı  veya bunları revize etmeyi gerektiren Yapım Değişiklik Direktifleri ve 

Değişiklik Emirleri hazırlamak. 

.4 İlk karar alıcı olarak çok sayıda hak talebini değerlendirmek. 

.5 Malsahibi‟nin, DYY‟nin veya yüklenicinin önerdiği ikameleri değerlendirmek ve 

hizmet araçlarına bundan doğan  müteakip revizyonlar yapmak.  

.6 Mimar‟ın temel hizmetlerinin etkilendiği ölçüde, ilk bilgide tanımlanan (1) işin 

geçici kabul tarihinden veya (2) tahmini geçici kabul tarihinden hangisi daha erkense 

ondan 60 gün sonrasına kadar yapım evresi hizmetlerini vermek.”  

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar İlave Hizmet AIA, B132-2009 Md. 4.3.3; 

“Mimarın, limitleri aşan  yapım evresi hizmetleri aşağıda ilave hizmetler olarak 

belirtilir. Aşağıdaki limitlere ulaşıldığında Mimar Malsahibi‟ni uyarır: 

.1 imalat çizimi, ürün verisi, numunesi ve benzeri yüklenici teslimlerinin her birinin 

incelemeleri 

.2 mimarın yapım süresince proje süresini aşan saha ziyaretleri 
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.3 işin herhangi bir kısmının sözleşme dökümanlarına uygun şekilde geçici kabule 

hazır olduğunu tespit etmek üzere denetimler   

.4 işin herhangi bir kısmının kesin kabule hazır olduğunu tespit etmek üzere 

denetimler ” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

Mimar İlave Hizmet AIA, B132-2009 Md. 4.3.4;  

“Eğer bu sözleşmenin kapsadığı hizmetler bu sözleşme tarihinden şu kadar (....) ay 

içinde Mimar‟ın hatası olmadan tamamlanmazsa, Mimar hizmetlerinin söz konusu 

süreden öteye uzaması ilave hizmetler olarak ödenir.” 

Herhangi bir prosedür veya şartname gerektirmez, kural niteliğinde bir görev 

tanımıdır. 

4.2.4. Mimar görevleri için yapılan analizlere ve önerilen KYSA‟lara  iliĢkin 

bulguların özetlenmesi 

Mimar‟ın görevleri ile ilgili yapılan analizler neticesinde ulaşılan bulguların ve 

önerilerin özetlenmesi yapım öncesi evre, yapım evresi ve ilave hizmetler olmak 

üzere üç ayrı çizelgede sağlanmıştır. (Çizelge 4.6, Çizelge 4.7 ve Çizelge 4.8)  

Daha önce tezin 4.1.4 no‟lu bölümünde açıklandığı üzere çizelgeler, ilgili görevin 

sözleşmenin hangi maddesine karşılık geldiğini, görevin sözleşmedeki tanımını, 

önerilen KYSA numarasını, önerilen KYSA‟nın ismini, eğer varsa mevcutta bu 

görevi açıklamak amaçlı kullanılan dökümanı ve eğer varsa önerilen KYSA‟yı 

hazırlarken kullanılabilecek yardımcı ek dökümanları listeleyecek şekilde 

yapılandırılmıştır.  

Mimar‟ın yapım öncesi evredeki görevleri ile ilgili tezin 4.2.1 no‟lu bölümünde 

yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular ve önerilen KYSA‟lar Çizelge 

4.6‟da özetlenmiştir.  Görevler  AIA B132,2009 no‟lu Mimar Malsahibi standart 

sözleşmesinde yer aldığı şekliyle incelenmiş olup,  tasarım öncesi, tasarım, yapım 

dökümanları hazırlama ve ihale olmak üzere alt evrelere bölünmüş olan yapım öncesi 

evre, bu tez çalışmasında da aynı şekilde  yer almıştır.   
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AIA B132,2009 Mimar Malsahibi Sözleşmesi‟nde Çizelge 4.6‟ da görüleceği üzere 

Mimar‟ın yapım öncesi evreye ait toplamda 36 adet görevi sözleşmede yer 

almaktadır. Bunlardan 11‟i tasarım öncesi, 13‟ü tasarım, 5‟i yapım dökümanları 

hazırlama, 7‟i ise ihale ile ilgili görevler olup bunlara yönelik  toplam 21 KYSA 

önerisi getirilmiştir. Çizelge 4.6‟da da görüleceği üzere bunlardan hiçbiri için mevcut 

kullanılabilecek dökümana rastlanmamıştır. 

Mimar‟ın tasarım öncesi görevlerine yönelik önerilen KYSA‟lar; mimari hizmetler  

iş kapsamı kontrol listesi, Mimar kapsamındaki hizmetlerle ilgili periyodik ilerleme 

raporu hazırlama şartnamesi, tüm proje görevleri için tasarım kriterleri şartnamesi, 

Mimar kapsamındaki hizmetlerle ilgili  koordinasyon şartnamesi, Malsahibi 

danışmanlarının ve DYY'nin hizmetleri ile ilgili hata uyarı formu, mimari hizmetler 

iş programı hazırlama şartnamesi, tüm proje görevleri için tasarım kriterleri 

şartnamesi‟dir.  

Mimar‟ın tasarım görevlerine yönelik önerilen KYSA‟lar; Projenin Tabi Olduğu 

Kanun, Yönetmelik ve Diğer Düzenlemeler Prosedürü, Proje İlk Bilgisine Ön 

Değerlendirme Hazırlama Şartnamesi, Avan Proje Öncesi Alternatif Yaklaşımlar 

Tespit Prosedürü, Avan  Proje Öncesi Konsept Tasarım  Hazırlama Ve Sunum 

Şartnamesi, Onay Talep Formu, Avan Proje Hazırlama Şartnamesi, Avan Proje 

Sunum Şartnamesi, Toplantı Tutanak Formu, Kesin Proje Hazırlama Şartnamesi, 

Kesin Proje Sunum Şartnamesi‟ dir. 

Mimar‟ın yapım dökümanları hazırlama görevlerine yönelik önerilen KYSA‟lar; 

Uygulama Projesi Hazırlama Şartnamesi ve Teknik Şartnameler Hazırlama 

Şartnamesi‟dir. Ayrıca tasarım görevlerinden 3.2.1.2 no‟lu madde için önerilen 

projenin tabi olduğu kanun, yönetmelik ve diğer düzenlemeler prosedürü yapım 

dökümanları hazırlama kapsamındaki 3.4.2 no‟lu maddede yer alan görev için de 

aynen önerilmiştir. 

Mimar‟ın ihale görevlerine yönelik önerilen KYSA‟lar; yüklenici yeterlilikleri 

tanımlama formatı  ve ihale süreci şartnamesi‟dir. Bu şartnameler DYY‟nin de aynı 

süreçteki görevlerinde önerilmiş olup „
*
 

DYY
‟ şeklinde işaretlenerek çizelgede 

listelenmiştir. Birden fazla göreve yönelik önerilen aynı KYSA‟lar çizelgede „*‟ 

işareti ile işaretlenmiştir (Çizelge 4.6) . 
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Çizelge 4. 6: Mimar‟ın yapım öncesi evredeki görevlerinin analizinden elde edilen bulgular. 
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Mimar‟ın yapım evresindeki görevleri ile ilgili tezin 4.2.2 no‟lu bölümünde yapılan 

analizler sonucunda elde edilen bulgular ve önerilen KYSA‟lar Çizelge 4.7‟de 

özetlenmiştir. Görevler AIA B132,2009 no‟lu Mimar Malsahibi standart 

sözleşmesinde yer aldığı şekliyle incelenmiştir. 

Çizelge 4.7‟ de görüleceği üzere Mimar‟ın yapım evresine ait toplamda 23 adet 

görevi sözleşmede yer almaktadır. Bu görevlere yönelik olarak ÖKSYA 26‟dan 

ÖKSYA 38‟e toplam 13 adet KYSA önerisi getirildiği Çizelge 4.7‟de görülmektedir. 

Mimar‟ın yapım evresi görevlerine yönelik önerilen KYSA‟lar; Sözleşme İdaresi 

Kılavuzu, Mimar Saha Ziyareti ve İş Denetimi Şartnamesi, Uygun Olmayan İş DYY 

Bilgilendirme Formu, Açıklama ve Yorum Taleplerine Cevap Verme Şartnamesi, 

Açıklama ve Yorum Taleplerine Cevap Verme Prosedürü, Hakediş Prosedürü, 

Teslimlerin Uygunluğunun İncelenmesi Prosedürü, Yükleniciden Alınacak Tasarım 

Hizmetleri İçin  Tasarım Kriterleri Ve Performans Gerekleri Hazırlama ve İnceleme 

Şartnamesi, Teslimler Kayıt Prosedürü, Değişiklik Emirleri ve Yapım Değişiklik 

Direktifleri İnceleme Şartnamesi, Değişiklikler Kayıt Prosedürü, Geçici ve Kesin 

Kabul Şartnamesi, Kesin Kabul  Prosedürüdür (Çizelge 4.7). 
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Çizelge 4.7: Mimar‟ın yapım evresindeki görevlerinin analizinden elde edilen bulgular. 
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Mimar‟den talep edilebilecek olası ilave hizmetler AIA, B132-2009 sözleşmesinde 

yer aldığı şek liyle tezin 4.2.3 no‟lu bölümünde yapılan analizler, elde edilen 

bulgular ve getirilen KYSA önerileri açısından Çizelge 4.4‟de özetlenmiştir.  

Çizelge 4.8‟de görüldüğü üzere her bir ilave hizmete yönelik 26 adet KYSA 

önerilmiş olup bunlar; Programlama Şartnamesi, Çoklu Ön Tasarımlar Hazırlama 

Şartnamesi, Rölöve Çizimleri Hazırlama Şartnamesi, Mevcut Binalar Ölçüm ve 

Tetkik Şartnamesi, Saha Değerlendirme ve Planlama Şartnamesi, Bina Bilgi 

Modelleme Şartnamesi, Alt Yapı Hizmetleri Şartnamesi, Peyzaj Tasarımı 

Şartnamesi, İç Mimari Tasarımı Şartnamesi, Değer Analizleri Hazırlama Şartnamesi, 

Detaylı Maliyet Tahminleri Hazırlama Şartnamesi, Yerinde Proje Sunumları 

Hazırlama Şartnamesi, Zeyilname ve Sözleşme Dökümanları Değişiklikleri 

Hazırlama Şartnamesi, Tasarlandığı Gibi Çizimler Hazırlama Şartnamesi, Yapıldığı 

Gibi Çizimler Hazırlama Şartnamesi, Kullanım Sonrası Değerlendirme Şartnamesi, 

Bina Destek Hizmetleri Şartnamesi, kiracı ile ilgili hizmetler şartnamesi, Malsahibi 

Danışmanları Koordinasyonu Şartnamesi, Telekomünikasyon ve Veri Tasarımı 

Şartnamesi, Güvenlik Değerlendirme ve Planlama Şartnamesi, İşletmeye Alma 

Şartnamesi, Kapsamlı Çevreye Duyarlı Tasarım Şartnamesi, LEED Sertifikası Alma 

Şartnamesi, Tarihi Koruma Şartnamesi, Mobilya Eşya ve Ekipman Tasarımı 

Şartnamesidir (Çizelge4.8).  

Ek A.8‟de Malsahibi Mimar sözleşmesinin diğer hükümleri yer almaktadır.Sözleşme 

diğer hükümlerinden 11 no‟lu madde Mimar‟a yapılacak ödemelerle ilgilidir. Bu 

ödemelerin düzeni ve takibi hem malsahibi hem de DYY açısından net 

yapılabilmelidir (EK A.8) . Hem yapım öncesi hem de yapım evresi için geçerli 

olduğundan her iki evre için de geçerli bir KYSA olarak „Mimar Hizmetleri 

HakediĢ Prosedürü‟ önerilmiştir. Nasıl yüklenicilerin periyodik olarak hesaplanan 

ve incelenen hakedişlerine göre ödemeler yapılıyorsa Mimar  için de verdiği 

hizmetler ölçütünde hakedişi periyodik olarak hesaplanmalı, incelenmeli ve ödemesi 

önerilen KYSA‟da açıklandığı ve şartlarının ortaya konulduğu şekilde yapılması 

gerekir.  Sözleşme diğer hükümlerinden diğerleri genel kural olarak ifade edilmiş 

maddeler olup herhangi bir KYSA önerisine gerek görülmemiştir.  
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Çizelge 4. 8:  Mimar‟ın yapım evresindeki görevlerinin analizinden 

elde edilen bulgular. 
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5. DYY‟ĠN VE MĠMAR‟IN GÖREVLERĠ ĠÇĠN KALĠTE YÖNETĠM 

SĠSTEMĠ ARAÇLARI MODELĠ 

Tezin  4. bölümünde DYY‟in ve Mimar‟ın AIA standart sözleşme dökümanlarında 

yer  alan görevleri proje başarısına etkileri açısından analiz edilmiş, proje başarısını 

etkileyenler için tek tek KYS araç veya araçları önerisi getirilmiş ve bütün bunlar 

genel çizelgeler halinde özetlenmişti (Çizelge 4.2, Çizelge 4.3, Çizelge 4.4, Çizelge 

4.6, Çizelge 4.7, Çizelge 4.8). Bu bölümde her bir göreve yönelik önerilen 

KYSA‟ların aynı genel konuya ilişkin olanlarının birleşebilirliği ve böylece 

önerilenler listesinin sadeleşebilirliği  sorgulanacaktır. Örneğin, DYY „nin yapım 

öncesinin farklı alt evrelerinde maliyet tahmini raporları hazırlama görevi söz konusu 

olup, tüm alt evrelerdeki maliyet tahmini raporlarını hazırlamakla ilgili alt 

evrelerdeki her bir maliyet tahmininin sırasıyla nasıl, hangi yöntemlerle, ne zaman ve 

kim tarafından yapılacağını detaylı ortaya koyan tek bir ÖKYSA ile bu görevlerin 

başarılı bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır. Diğer bir örnek vermek 

gerekirse, Mimar‟ın yapım öncesi alt evrelerine ilişkin farklı proje teslimleri ve 

sunumları görevleri için ÖKYSA‟lar, hem avan proje hem de kesin projenin nasıl 

hazırlanacağı, neleri içereceği, nasıl ve ne zaman sunulacağı gibi detaylı açıklamaları 

içeren tek bir ÖKYSA şekline getirildiğinde bu görevler başarıyla yerine 

getirilecektir.   

Bu örneklerin de işaret ettiği bir sadeleşme ile hem dökümantasyon yığılması 

önlenecek hem de ÖKYSA kullanımı kolaylaşacaktır. Hem DYY‟in görevleri için 

hem de Mimar‟ın görevleri için yapım öncesi sadeleşmiş ÖKYSA ve yapım evresi 

sadeleşmiş ÖKYSA şeklinde ikişer ayrı listeye ulaşılacak ve sonrasında ulaşılan bu 

iki sadeleşmiş liste karşılaştırılarak DYY ve Mimar için ortak olabilecek ÖKYSA‟lar 

tespit edilecektir. Bundan sonra hem yapım öncesi hem de yapım evresi için hem 

DYY hem de Mimar‟ın son ÖKYSA listeleri olan entegre ÖKYSA‟lar listelerine 

ulaşılacaktır. DYY yapım öncesi evre entegre ÖKYSA, DYY yapım evresi entegre 

ÖKYSA, Mimar yapım öncesi evre entegre ÖKYSA, Mimar yapım evresi entegre 

ÖKYSA olmak üzere son elde edilen dört adet listede tüm öneriler inşaat pratiğinde 
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anlaşılır olması açısından şartname, prosedür ve form şeklinde sınıflandırılarak 

listelenecektir. Ulaşılan bu son entegre ÖKYSA listeleri  önerilen modelin temel 

girdisi olacaktır. DYY için önerilen her bir ÖKYSA Malsahibi-DYY sözleşmesinin 

eki ve Mimar için önerilen her bir ÖKYSA Malsahibi-Mimar sözleşmesinin eki 

olacak şekilde model kurgulanacaktır. 

5.1 . DYY‟in Görevleri Ġçin Önerilen KYSA‟ların Kendi Ġçinde  

...BirleĢebilirliklerinin Ġncelenmesi 

Bu bölümde DYY görevleri için önerilen KYSA‟lardan hangilerinin kendi içinde 

nasıl birleşebileceği sırasıyla önce yapım öncesi evre için,  sonra yapım evresi için 

araştırılacaktır. Birleşebilen KYSA‟lar yeni bir isim altında tek bir öneri haline 

gelecek ve DYY için yapım öncesi ve yapım evresi sadeleşmiş ÖKYSA‟lara 

ulaşılacaktır. 

Tezin 4.1 no‟lu bölümünde de belirtildiği üzere DYY görevlerinin tespitinde AIA‟in 

C132 no‟lu DYY Malsahibi standart sözleşme dökümanı referans alınmıştır. AIA 

C132‟de Malsahibi‟nin DYY‟den ilave hizmet olarak talep edebileceği bazı görevler 

belirtilmektedir. Bu ilave görevler tez kapsamında yapım öncesi ve yapım evresi 

şeklinde sınıflandırılarak ilgili listeye dahil edilecek ve hangi ilave hizmetin ne 

zaman talep edilebileceğinin gösterimi de yapılacaktır. 

AIA, C132 no‟lu standart sözleşme dökümanının diğer hükümleri kural olarak 

belirtilmiş maddelerden oluşmakla birlikte sadece DYY‟nin kendi hizmetleri ile ilgili 

malsahibinden alacağı ödemeleri düzenleyen 11 no‟lu maddesinin daha detaylı 

yöntem ve gereklerini açıklayacak “DYY Hizmetleri HakediĢ Prosedürü” nün hem 

yapım öncesi evre için hem de yapım evresi için olmasına gereklidir (EK B.2) . 

5.1.1. DYY‟in yapım öncesi evre  görevleri için önerilen KYSA‟lar ve kendi 

içinde birleĢebilirliklerinin incelenmesi 

DYY yapım öncesi evre görevleri için önerilen KYSA‟lardan hangilerinin 

birleşebileceği bu bölümde sorgulanacak ve Çizelge 5.1‟de özetlenerek sadeleşmiş 

ÖKYSA listesine ulaşılacaktır.  
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Çizelge 5. 1: DYY‟in yapım öncesi evre görevleri için önerilen KYSA‟ların  

........kendi içinde   birleşebilirliği ve sadeleşmiş ÖKYSA‟lar .
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DYY‟nin projenin alt evrelerinde çeşitli iş programı hazırlama görevlerine yönelik 

KYSA önerileri daha önce 4.1.1 no‟lu bölümde getirilmişti. Bunlar çizelge 5.1‟de de 

mavi renkli satırlarda gösterildiği üzere; “Tasarım Öncesi Proje İş Programı 

Hazırlama Şartnamesi”, “Tasarım Aşaması Ayrıntılı İş Programı Hazırlama ve 

Koordinasyon Şartnamesi”, “Proje İş Programı Hazırlama ve Değerlendirme 

Şartnamesi” dir. Bu öneriler çizelge 5.1‟de mavi okların işaret ettiği sadeleşmiş 

çizelgedeki mavi satırda ifade edilen „Yapım Öncesi ĠĢ Programı Hazırlama ve 

Koordinasyon ġartnamesi‟ olarak birleşebilir ve kapsamında yapım öncesinin alt 

evrelerinin iş programı hazırlama yöntemlerini, ilgili gerekleri ve sorumlulukları 

ortaya koyar şekilde tasarlanabilir (Çizelge 5.1). 

Tezin 4.1.1 no‟lu bölümünde yapım öncesinin çeşitli alt evreleri için maliyet tahmin i 

ve değerlendirmesi ile ilgili KYSA‟lar önerilmişti. Bunlar “Tasarım Öncesi Proje 

Maliyet Tahmini Hazırlama Şartnamesi”, “Avan Proje Üzerinden Proje Maliyet 

Tahmini Hazırlama Şartnamesi”, “Kesin Proje Başlangıcından Uygulama Projesi 

Tamamlanana Kadar Proje Maliyet Tahminleri Hazırlama Şartnamesi”, “Uygulama 

Projesi ve Teknik Şartnamelere Dayalı Son Maliyet Tahmini Hazırlama Şartnamesi” 

olmak üzere dört adet olup, konuları itibariyle aynı şartnamede birleşebileceği 

görülmüştür. Çizelge 5.1‟de pempe renkli satırlardan çıkan aynı renk okların 

sadeleşmiş çizelge deki pempe renkli satırda işaret edilen „Yapım Öncesi Maliyet 

Tahmini ve Değerlendirme Hazırlama ġartnamesi‟ şeklinde tek bir KYSA 

bünyesinde tasarlanabilir ancak tüm alt evrelerin gerektireceği yöntemleri, gerekleri 

ve açıklamaları içermesi gereklidir. 

DYY‟nin yapım öncesinde hazırlanan çeşitli alt evrelerdeki proje çizimlerini ve 

teknik şartnameleri incelemekle ilgili daha önce tezin 4.1.1 no‟lu bölümünde 

açıklandığı üzere; “Avan Proje İnceleme Şartnamesi”, “Kesin Proje İnceleme 

Şartnamesi” ve “Uygulama Projesi Ve Teknik Şartnameler İnceleme Şartnamesi” üç  

ayrı KYSA önerisi getirilmişti. Ancak görüldü ki bunlar,  Çizelge 5.1‟de turuncu 

renkli satırlardan çıkan yine turuncu renkli okların işaret ettiği sadeleşmiş listedeki 

turuncu satırda belirtildiği şekilde „Proje Çizimleri ve Teknik ġartnameler 

Ġnceleme ġartnamesi‟ adlı tek bir kalite yönetim aracında birleşebilir ve bu araç 

kapsamında tüm alt evrelerin yöntemleri, gerekleri ve açıklamaları bulunacak şekilde 

tasarlanabilir. 
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Daha önce tezin 4.1.1 no‟lu bölümünde yapım öncesi DYY ilgili görevleri için 

önerilen “Şantiyede ortak kullanılacak geçici tesis, ekipman, malzeme ve hizmetler 

koordinasyonu şartnamesi” , “Geçici Tesisler, Şantiye Mobilizasyon ve Şantiyede 

Çalışma Şartnamesi”, “Şantiye Yerleşim Planı Pazırlama Şartnamesi”olmak üzere 

şantiye yerleşimi ve organizasyonu ile ilgili üç adet KYSA‟nın çizelge 5.1‟de de 

görüldüğü üzere „ġantiye Geçici Konular, Genel Koordinasyon, Mobilizasyon, 

ÇalıĢma Düzeni ve YerleĢim Planı Hazırlama ġartnamesi‟  şeklinde tek bir 

KYSA bünyesinde tasarlanabileceği görülmüştür. Çizelge 5.1‟de yeşil renkli 

satırların ifade ettiği birleşebilir KYSA‟lar yine aynı renk ok ile sadeleşmiş listedeki 

yeşil renkli satırı işaret etmektedir (Çizelge 5.1). 

Çizelge 5.1‟de görüldüğü üzere yapım öncesi DYY görevleri için önerilen KYSA‟lar 

ile ilgili mevcutta kullanılan standart dökümanlara rastlanmamıştır.  

Yapım öncesinde DYY‟den malsahibinin talep edebileceği ilave hizmetler için 

önerilen; “Mimari İç Dekorasyon  Şartnamesi” ve “LEED sertifikası Alma 

Şartnamesi” ve  “Mobilya, Eşya Ve Ekipman Tasarımı Şartnamesi”  için AIA 

tarafından hazırlanmış mevcut dökümanlar vardır ancak proje özelinde kullanımı için 

araştırılmalıdır (Çizelge 5.1). 

5.1.2.  DYY‟in yapım evresindeki görevleri için önerilen KYSA‟lar ve kendi 

içinde birleĢebilirliklerinin incelenmesi 

DYY yapım evresi görevleri için önerilen KYSA‟ların kendi içinde birleşebilirlikleri 

incelenmiş ancak böyle bir birleştirmenin olamayacağı görülmüştür. Bununla birlikte 

Çizelge 5.2‟de görüldüğü üzere yapım evresi için önerilen 30 adet ÖKYSA‟nın 19‟u 

için  AIA veya CSI tarafından hazırlanmış mevcut dökümanlar vardır ve bu 

kapsamda kullanılabilir. 11 adet ÖKYSA  ise mevcut inşaat pratiğinde olmayan  

ancak tasarlanarak mutlaka olması gereken  araçlardır.  

Çizelge 5.2‟de Malsahibi‟nin yapım evresinde DYY‟ den talep edebileceği hizmetler 

için önerilen „Onay ve Testler Şartnamesi‟ için AIA‟in B211 no‟lu „Mimar‟ın Teslim 

Hizmetleri Standart Formu‟nun kullanımı araştırılmalıdır. 
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Çizelge 5.2: DYY‟in  yapım evresi  görevleri için önerilen KYSA‟ların kendi içinde                                                                         

.                    birleşebilirliği ve sadeleşmiş ÖKYSA‟lar 
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5.2.Mimar‟ın Görevleri Ġçin Önerilen KYSA‟ların Kendi Ġçinde   

.BirleĢebilirliklerinin Ġncelenmesi  

Bu bölümde Mimar‟ın görevleri için önerilen KYSA‟lardan hangilerinin kendi içinde 

birleşebilirliği sırasıyla önce yapım öncesi evre görevleri için,  sonra yapım evresi 

görevleri için araştırılacaktır. Birleşebilen ÖKYSA‟lar yeni bir isim altında tek bir 

öneri haline gelecek ve Mimar‟ın görevleri için yapım öncesi sadeşleşmiş 

ÖKYSA‟lara ve yapım evresi sadeşleşmiş ÖKYSA‟lara ulaşılacaktır. 

Tezin 4.2 no‟lu bölümünde de belirtildiği üzere Mimar‟ın görevlerinin tespitinde 

AIA‟in B132, 2009 no‟lu Mimar Malsahibi standart sözleşme dökümanı referans 

alınmıştır. B132‟de Malsahibi‟nin Mimar‟ dan ilave hizmet olarak talep edebileceği 

görevler belirtilmektedir. Bu ilave görevler, tez kapsamında talep edilebileceği evre 

açısından yapım öncesi ve yapım şeklinde sınıflandırılarak ilgili listeye dahil 

edilecek ve hangi evrede hangi ilave hizmetin talep edilebileceği de gösterilmiş 

olacaktır. 

AIA‟in B132, 2009 no‟lu standart sözleşme dökümanının diğer hükümleri, genelde 

kural olarak belirtilmiş maddelerden oluşmakla birlikte sadece Mimar‟ın kendi 

hizmetleri için Malsahibi‟nden alacağı ödemelerle ilgili 11 no‟lu maddesinin daha 

detaylı yöntem ve gereklerini açıklan „Mimar Hizmetleri HakediĢ Prosedürü‟ nün 

hem yapım öncesi evre için hem de yapım evresi için olmasına gereklidir (EK H). 

5.2.1   Mimar‟ın yapım öncesi evre görevleri için önerilen KYSA‟ların kendi 

..içinde  birleĢebilirliklerinin incelenmesi 

Mimarın yapım öncesi evre görevleri için önerilen KYSA‟lardan hangilerinin 

birleşebileceği bu bölümde sorgulanacak ve Çizelge 5.3‟de özetlenerek sadeleşmiş 

ÖKYSA listesine ulaşılacaktır.  

DYY‟nin varlığı durumunda Mimar‟ın detaylı maliyet tahmini hazırlama gibi bir 

görevi olamaz, bu sebeple AIA B132 no‟lu standart sözleşme dökümanında 

belirtilmiş olmasına rağmen Çizelge 5.3‟de Mimar ilave hizmetlerinden çıkarılmıştır. 
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Çizelge 5.3: Mimar‟ın yapım öncesi görevleri için önerilen 

...............................KYSA‟ların birleşebilirliği ve sadeleşmiş ÖKYSA‟lar 
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Daha önce tezin 4.2.1 no‟lu bölümünde; Mimar‟ın yapım öncesinde çeşitli alt 

evrelerde hazırlayacağı ve sunacağı proje çizimleri ile ilgili „Avan Proje Hazırlama 

Şartnamesi‟, „Avan Proje Sunum Şartnamesi‟, „Kesin Proje Hazırlama Şartnamesi‟, 

„Kesin Proje Sunum Şartnamesi‟ olmak üzere dört ayrı KYSA önerisi getirilmiştir. 

Çizelge 5.3‟de pembe renkli satırlardan çıkan aynı renkli okların işaret ettiği 

sadeleşmiş listedeki pembe renkli satırda görüldüğü üzere bu dört öneri „Tasarım 

AĢamalarına Göre Proje Çizimleri Hazırlama ve Sunum ġartnamesi‟ olarak tek 

bir KYSA bünyesinde tasarlanabilir.  

„Uygulama Projesi Hazırlama Şartnamesi‟, „Teknik Şartnameler Hazırlama 

Şartnamesi‟, „Yapım  Dökümanları Sunum Şartnamesi‟ olmak üzere daha önce tezin 

4.2.1 no‟lu bölümünde üç adet ayrı KYSA önerisi getirilmişti. Çizelge 5.3‟de yeşil 

renkli satırlardan çıkan aynı renkli okların işaret ettiği sadeleşmiş listedeki yeşil 

renkli satırda görüldüğü üzere bu üç öneri „Uygulama Projesi ve Teknik 

ġartnameler Hazırlama ve Sunum ġartnamesi‟ olarak birleştirilebilir.  

Tezin 4.2.1 no‟lu bölümünde, yapım öncesinde ihale ve teklif görevleri ile ilgili 

„İhale Süreci Şartnamesi‟, „İkame Zeyilnamesi Hazırlama Şartnamesi‟, „Teklif Alma 

Süreci Şartnamesi‟ olmak üzere üç ayrı KYSA önerilmişti. Bu KYSA‟ların Çizelge 

5.3‟de mavi renkli satırlardan çıkan aynı renkli okların işaret ettiği sadeleşmiş 

listedeki mavi renkli satırda görüldüğü üzere bu üç öneri „Ġhale ve Teklif Alma  

Süreci ġartnamesi‟ olarak birleştirilebilir. 

Çizelge 5.3‟de görüleceği üzere Malsahibi‟nin Mimar‟dan yapım öncesi evrede talep 

edebileceği görevler için 21 adet KYSA önerisi vardır. Bunlardan 9 adedi ile ilgili 

mevcut AIA standart dökümanları cevap olabilmektedir ancak kalan 12 adedi için 

öyle bir görev talebi doğması durumunda önerilen KYSA‟ların tasarlanması 

gereklidir. 

5.2.2  Mimar‟ın yapım evresindeki görevleri için önerilen KYSA‟ların kendi 

....içinde  birleĢebilirliklerinin incelenmesi 

Mimar‟ın yapım evresi görevleri için önerilen KYSA‟lardan hangilerinin nasıl 

birleşebileceği ve sadeleşmiş liste  çizelge 5.4‟de gösterilmektedir. 
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Çizelge 5. 4: Mimar‟ın yapım evresi görevleri için önerilen KYSA‟ların 

birleşebilirliği ve sadeleşmiş ÖKYSA‟lar. 

 

Çizelge 5.4‟de de görüldüğü üzere yüklenici teslimleriyle ilgili olan teslimlerin 

uygunluğunun incelenmesi görevi ile teslimlerin kaydedilmesi görevi tek bir KYSA 

içeriğinde açıklanabilir. Birleşme neticesinde yeni önerilen KYSA „Teslimlerin 

Uygunluğunun Ġncelenmesi ve Kayıt Prosedürü‟ olacaktır. 

Bir önceki bölüm olan 5.2.1 no‟lu bölümde açıklandığı üzere detaylı maliyet tahmini 

hazırlama görevi Çizelge 5.4‟de de Mimar ilave hizmetlerden çıkarılmıştır. 
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Yapım evresi için yapılan sadeleşme ile Mimar görevlerine yönelik 19 adet ÖKYSA 

olması gerekmektedir. Bunlardan Hakediş Prosedürü veya Değişiklik Kayıt 

Prosedürü gibi 7 adedi için AIA Arcom veya AIA mevcut dökümanlarının kullanımı 

araştırılmalıdır, proje özelinde mevcut her bir dökümanda ilgili düzenlemeler 

yapılması gerekebilir. Sözleşme idaresi şartnamesi, yükleniciden alınacak tasarım 

hizmetleri için tasarım gerekleri ve performans kriterleri hazırlama şartnamesi veya 

mimari hizmetler hakediş prosedürü gibi 12 adet ÖKYSA ise mevcut inşaat 

pratiğinde olmadığı görülen ancak tasarlanması ve kullanılması gereken 

KYSA‟lardır. 

5.3. DYY‟nin Görevleri Ġçin Önerilen KYSA‟larla  ile Mimar‟ın Görevleri Ġçin  

.Önerilen KYSA‟ların Ortak Olanlarının Tespiti 

5.1 no‟lu bölümde ve 5.2 no‟lu bölümde kendi içlerinde yapılan birleştirmelerle  

ulaşılan DYY ve Mimar sadeleşmiş  ÖKYSA‟ lar bu bölümde birbirleriyle 

karşılaştırılacaktır. Böylece DYY‟in ve Mimar‟ın görevleri için ortak olarak  

önerilebilecek KYSA‟ları tespit edilerek hem DYY ve hem de Mimar için sözleşme 

eki olacak KYSA‟lara ulaşılacaktır (Çizelge 5.5 ve Çizelge 5.6). DYY için önerilen  

KYSA ve Mimar için önerilen  KYSA‟ları, mevcut inşaat pratiğinde ifade kolaylığı 

açısından şartname, prosedür ve form grupları altında toplanacaktır. Karşılaştırmalar 

önce yapım öncesi evre için sonra  yapım evresi için sırasıyla yapılacaktır.  

5.3.1. DYY‟in ve Mimar‟ın yapım öncesi evre görevleri için önerilen 

KYSA‟larından ortak olanların tespiti  

Yapım öncesi evre ile ilgili 5.1.1 no‟lu bölümde DYY için ve 5.2.1 no‟lu bölümde 

Mimar için sadeleşmiş ÖKYSA listeleri oluşturulmuştu (Çizelge 5.1 ve 5.2). Bu 

bölümde yapım öncesi için DYY ve Mimar sadeleşmiş ÖKYSA listeleri birbiriyle 

karşılaştırılacaktır. Çizelge 5.5‟ de ortak olabilecekler aynı renkle gösterilerek aynı 

renkteki oklarla ulaşılan aynı renkteki bir kutu içerisinde yeni tanımlaması olacaktır.  

Çizelge 5.5‟de görüldüğü üzere aynı konu ile ilgili olup hem DYY hem de Mimar‟ın 

yer alması gereken süreçleri içeren görevler için önerilen KYSA‟lar ortak tek bir 

KYSA halinde tasarlanacak ve hem Mimar hem de DYY‟nin ilgili göreviyle ilgili 

detayları açıkladığı gibi onay alma veya bilgi verme gibi birbirleriyle kesişim 

gerektiren aksiyonlarla için de tarifler ve düzenlemeler getirecektir.  
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Çizelge 5.5: DYY‟nin ve Mimar‟ın yapım öncesi evre  görevleri için önerilen   

sadeleşmiş KYSA‟ların karşılaştırılması ve ortak olabileceklerin tespiti.  

 

DYY için önerilen „Proje Çizimleri Ve Teknik Şartnameler İnceleme Şartnamesi‟  

ile Mimar için önerilen „Tasarım Evrelerine Göre Proje Çizimleri Hazırlama ve 

Sunum Şartnamesi‟, DYY ve Mimar için avan, kesin ve uygulama projelerinin ve 

teknik şartnamelerin  nasıl hazırlanacağını, nasıl sunulacağını ve nasıl inceleneceğini 

detaylı şekilde açıklayan „Proje Çizimleri Ve Teknik ġartnameler Hazırlama, 

Sunum Ve Ġnceleme ġartnamesi‟ şeklinde ortak tek bir KYSA‟ya dönüşebilir 

(Çizelge 5.5). 

Hem DYY hem de Mimar için önerilen „İhale Öncesi Yüklenici Yeterlilikleri  
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Tanımlama Formatı‟ her ikisi ile ilgili sorumlulukları içerir şekilde tasarlanarak tek 

bir ortak KYSA olarak kullanılabilir (Çizelge 5.5). 

Hem DYY hem de Mimar için önerilen “İhale Süreci ve Teklif Alma Süreci 

Şartnamesi” her ikisi ile ilgili sorumlulukları içerir şekilde tasarlanarak  tek bir ortak 

KYSA olarak kullanılabilir. Böylece çelişkili durumlar ortadan kalkarak 

sorumluluğun net tanımlanması ve ilgili sorumluluk veya yetki kesişimleri hem DYY 

hem de Mimar tarafından aynı KYSA‟dan takip edilebilir (Çizelge 5.5). 

DYY için önerilen „Malsahibi Tarafından Alınacak İzinler ve Ruhsatlar Kontrol 

Listesi‟ ile Mimar için önerilen „Onay Alınacak Yetkili Makamlar ve Onay Formları 

Takip Kontrol Listesi‟ tek bir ortak KYSA şekline gelerek „Alınacak Ġzinler, 

Onaylar ve Yetkili Makamlar Takip Kontrol Listesi‟  şeklinde hem DYY‟in hem 

de Mimar‟ın onayları eksiksiz şekilde takip edebilmeleri için tek bir KYSA olarak 

tasarlanabilir. Ayrıca Malsahibi‟nin yükümlülüğünde olanlar da bu kontrol listesinde 

belirtilerek DYY‟nin ilgili takibi de yapması sağlanabilir (Çizelge 5.5). 

Mimar için önerilen ve  Çizelge 5.5‟de kırmızı renk ile yazılmış olan „Onay Talep 

Formu‟ ve „Toplantı Tutanak Formu‟, DYY için de olması gereken KYSA‟lardır. 

Örneğin, DYY, Malsahibi‟nden onay alacağı zaman aynı onay formu formatını 

kullanabilir. Aynı şekilde toplantı tutanakları için de standart tek bir tutanak 

formunun kullanılması sağlanabilir. 

5.3.2.  DYY‟in ve Mimar‟ın yapım evresindeki görevleri için önerilen 

KYSA‟lardan ortak olanların tespiti  

Yapım evresi ile ilgili 5.1.2 no‟lu bölümde DYY için ve 5.2.2 no‟lu bölümde Mimar 

için sadeleşmiş ÖKYSA listeleri oluşmuştu (Çizelge 5.3 ve 5.4). Bu bölümde yapım 

evresi için DYY ve Mimar sadeleşmiş ÖKYSA listeleri birbiriyle karşılaştırılacaktır. 

Çizelge 5.6‟ da ortak olabilecekler aynı renkle gösterilerek aynı renkteki oklarla 

ulaşılan aynı renkteki bir kutu içerisinde yeni tanımlaması olacaktır.  

Hem DYY hem de Mimar için önerilen yüklenici hakedişleriyle ilgili “Hakediş 

Prosedürü” her ikisinin de hakedişlerle ilgili yapması gerekenleri ve ilgili kural ve 

şartları detaylı açıklar şekilde tasarlanabilir ve tek bir „HakediĢ prosedürü‟ olabilir 

(Çizelge 5.6). 
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Çizelge 5.6:  DYY‟nin ve Mimar‟ın yapım evresi görevleri için sadeleşmiş  

.....................ÖKYSA‟ların karşılaştırılması ve ortak olabileceklerin tespiti. 

 

DYY için önerilen „Yüklenici Teslimlerinin Uygunluğunun İncelenmesi Prosedürü‟ 

ile Mimar için önerilen „Teslimlerin Uygunluğunun İncelenmesi ve Kayıt Prosedürü‟ 

hem DYY tarafından hem de Mimar tarafından ortak kullanılabilen „Yüklenici 

Teslimleri Uygunluk Ġnceleme ve Kayıt Prosedürü‟ olarak tek bir KYSA olabilir 

(Çizelge 5.6). 
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DYY için önerilen „Geçici Kabul ve Yapım Tamamlama Prosedürü‟ ile Mimar için 

önerilen „Kesin Kabul Prosedürü‟ her ikisinin kullanımına uygun „Geçici Kabul, 

Kesin Kabul ve Yapım Tamamlama Prosedürü‟ şeklinde ortak tek bir KYSA 

şeklinde tasarlanabilir. Böylece hem DYY hem de Mimar kendi sorumluluk 

alanlarını çok net görebildikleri gibi birbirlerinin sorumluluk alanlarını ve kesiştikleri 

alanları da bilerek  yapımın tamamlanması ile ilgili görevlerini başarıyla yerine 

getirebileceklerdir. 

5.4. DYY‟in ve Mimar‟ın Görevleri Ġçin Kalite Yönetim Sistemi Araçları Modeli 

Tezin bu bölümünde önerilen KYSA‟ların görevlerle bütünleştirilerek kullanımı ve 

yüklenici sözleşmelerindeki açıklayıcı ve tamamlayıcı döküman hacminin DYY ve 

Mimar sözleşmelerindeki eksikliğinin  giderilerek projenin başarılı bir şekilde 

tamamlanabilmesini sağlayacak model önerilecek, önerilen KYSA‟ların yapısı 

irdelenecek ve öneri model hipotetik olarak tartışılacaktır. 

Tezin Giriş bölümünde Danışman yapım yönetimi PTS‟de sözleşme ilişkilerinin  ve 

sözleşme dökümanlarının mevcut durumu Şekil 1.1‟de açıklanmıştı. Tezin bu 

bölümünde ise sözleşme ilişkileri ve dökümanları için önerilen durum  Şekil 5.1 

olarak geliştirilmiştir (Şekil 5.1). 

 

ġekil 5.1: Danışman Yapım Yönetimi PTS‟de önerilen sözleşme ilişki ve  

dökümanları (önerilen durum). 
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Malsahibi yüklenici sözleşmelerinin bütünleyici dökümanları olan genel şartname ve 

özel şartname DYY Malsahibi sözleşmesinde veya Mimar Malsahibi sözleşmesinde 

mevcut kullanımda yoktur. Bunun yerine sözleşme metni içine serpiştirilerek 

sözleşme hükümleri ve idari konular açıklanır. Ancak sözleşme metni içindeki 

açıklamaların yetersizliği önemli bir sorundur. Bu sebeple tez kapsamında,  DYY 

Malsahibi sözleşmesinin, ve Mimar Malsahibi sözleşmesinin tamamlayıcı 

dökümanları olarak sözleşme metnine KYSA‟ların eklenmesi önerilmektedir. 

Malsahibi‟nin hem DYY hem de Mimar ile yapacağı sözleşmelerin tek birer 

dökümandan ibaret olmaması ve sözleşme kapsamındaki görevlerin en başarılı 

şekilde yerine getirilmesini sağlayacak KYSA‟ların sözleşme eki olması önerilen 

durumdur (Şekil 5.1). 

Bu bağlamda Şekil 5.1‟de işaret edilen DYY ve Malsahibi sözleşmesi ayrıca detaylı 

şekilde Şekil 5.2‟de DYY görevleri için kurgulanan model , aynı şekilde  Şekil 

5.3‟de ise Mimar ve Malsahibi sözleşmesi ele alınarak Mimar‟ın görevleri için 

kurgulanan model açıklanacaktır. 

Önerilen durum için ÖKYSA kodlaması bırakılarak yerine şartname ise “Ş”, 

prosedür ise “P”, form ise ”F” şeklinde bir kodlamaya geçilecektir. Sadece DYY için 

olanlar DYY ile başlayacak şekilde Mimar için olanlar MİM ile başlayacak şekilde, 

her ikisi için ortak olanlar ise ORT-YÖ-Ş/P/F..n şeklinde kodlanacaktır. Bununla 

birlikte ilave hizmetlerle ilgili öneriler içinse;  DYY-YÖilave-Ş/P/F..n şeklinde 

olacaktır. Böyle bir kodlama ile önerilen KYSA‟nın kiminle ilgili olduğu, hangi 

evrede kullanılacağı, ilave bir hizmet için mi olduğu veya  şartname mi, prosedür 

mü, yoksa form mu olduğu net anlaşılarak kullanım kolaylığı olacaktır.  

Aşağıdaki 5.6, 5.7, 5.8 ve 5.9 no‟lu dört ayrı çizelgede şartnameler yeşil, prosedürler 

pembe, formlar ise mavi ile renklendirilerek belirtilecektir.  Çizelgelerin en sağındaki 

sayılar kaç adet KYSA önerildiğini gösterecektir.  

ÖKYSA ile aynı olduğu düşünülen mevcut standart bir dökümanın varlığı 

durumunda o araç,  kırmızı çerçeveli olarak gösterilecektir. Örneğin Çizelge 5.6‟da  

ilave hizmetlerde önerilen „Mimari İç Dekorasyon Şartnamesi‟ne karşılık gelen ve 

AIA tarafından hazırlamış B252, 2007 no‟lu “Mimarın İç Mimari  Hizmetleri 

Standart Formu” daha önce çizelge 5.3‟de belirtildiği gibi vardır. Çizelgede bu 
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şekilde yapılan gösterim ile hangi önerinin sıfırdan tasarlanacak yeni bir döküman 

olduğu, hangi önerinin ise belirli mevcut dökümanlardan faydalanılarak 

hazırlanabileceği de gösterilmiş olacaktır. 

Çizelge 5 7: DYY‟nin yapım öncesi görevleri için sözleşme eki olacak ÖKYSA‟lar. 

 

Çizelge 5.7,  sadece DYY görevleri için ÖKYSA‟lar, ortak ÖKYSA‟lar ve DYY‟den 

talep edilebilecek ilave hizmetler için ÖKYSA‟lardan oluşan „Yapım Öncesi Evre 

DYY Görevleri Ġçin SözleĢme Eki Olacak ÖKYSA‟lar‟ listesidir.  Çizelge 5.7‟de 

görüldüğü üzere DYY yapım öncesi görevleri için sözleşme eki olacak  toplamda 26 

adet KYSA önerisi getirilmiştir. Bunlardan 6 adedi Mimar „la ortak olan 

KYSA‟lardır. Yapım öncesi ilave hizmetleri için önerilen 4 adet KYSA ise, eğer söz 
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konusu ilave hizmet DYY‟den talep edilmişse olması gerekir, yoksa gerek 

olmayacaktır.  

Çizelge 5. 8: Mimar‟ın yapım öncesi görevleri için sözleşme eki olacak ÖKYSA‟lar. 
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Çizelge 5.8‟de görüldüğü üzere Mimar‟ın yapım öncesi görevleri için sözleşme eki 

olacak  toplamda 38 adet KYSA önerisi getirilmiştir. Bunlardan 6 adedi DYY ile 

ortak olan KYSA‟lardır. Yapım öncesi ilave hizmetleri için önerilen 21 adet KYSA 

ise, eğer söz konusu ilave hizmet Mimar‟dan talep edilmişse olması gerekir, yoksa 

gerek olmayacaktır. Çizelge 5.8‟ nin içeriği, sadece Mimar‟ın görevleri için 

ÖKYSA‟lar, ortak ÖKYSA‟lar ve Mimar‟dan talep edilebilecek ilave hizmetler için 

ÖKYSA‟lardan oluşan „Mimar‟ın Yapım Öncesi Evre Görevleri Ġçin SözleĢme 

Eki Olacak ÖKYSA‟lar‟ listesidir.   

Çizelge 5. 9: DYY‟nin yapım evresi görevleri için sözleşme eki olacak ÖKYSA‟lar. 
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Çizelge 5.9‟da  sadece DYY görevleri için ÖKYSA‟lar, ortak ÖKYSA‟lar ve 

DYY‟den talep edilebilecek ilave hizmetler için ÖKYSA‟lardan oluşan „DYY‟nin 

Yapım Evresi Görevleri Ġçin SözleĢme Eki Olacak ÖKYSA‟lar‟ listesidir.  

Çizelge 5.9‟da görüldüğü üzere DYY‟in yapım evresi görevleri için sözleşme eki 

olacak  toplamda 31 adet KYSA önerisi getirilmiştir. Bunlardan 3 adedi Mimar„la 

ortak olan KYSA‟lardır. Yapım evresi ilave hizmetleri için önerilen 2 adet KYSA 

ise, eğer söz konusu ilave hizmet DYY‟den talep edilirse olması gerekir. Malsahibi 

DYY sözleşmesi imzalanırken yapım evresi için asgari 29 adet KYSA mutlaka 

sözleşme eki olmalı, ilave hizmetler için olanlardan talep edilenlerle ilgili olanlar 

eklenmelidir. 

Çizelge 5.10: Mimar‟ın yapım evresi görevleri için sözleşme eki olacak ÖKYSA‟lar. 

 

Çizelge 5.10‟da; sadece Mimar görevleri için ÖKYSA‟lar, ortak ÖKYSA‟lar ve talep 

edilebilecek ilave hizmetler için ÖKYSA‟lardan oluşan „Mimar‟ın Yapım Evresi 

Görevleri Ġçin SözleĢme Eki Olacak ÖKYSA‟ listesidir.  
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Çizelge 5.10‟da  görüldüğü üzere Mimar yapım görevleri için sözleşme eki olacak  

toplamda 19 adet KYSA önerisi getirilmiştir. Bunlardan 3 adedi DYY ile ortak olan 

KYSA‟lardır. Yapım evresi ilave hizmetleri için önerilen 6 adet ÖKYSA ise, eğer 

söz konusu ilave hizmet Mimar‟dan talep edilirse olması gerekir. Malsahibi Mimar 

sözleşmesi imzalanırken yapım evresi için asgari 13 adet ÖKYSA mutlaka sözleşme 

eki olmalı, ilave hizmetler için olanlardan talep edilenlerle ilgili olanlar eklenmelidir. 

İlave hizmetler dışındaki 13 adet  ÖKYSA‟nın 8 adedi mevcut standart AIA ve CSI 

dökümanlarında bulunmakta olup proje özelinde kullanılabilirlikleri araştırılmalıdır. 

Bunun dışındaki 6 adet ÖKYSA ise yeni tasarlanması gereken mevcutta standart 

örneği olmayan dökümanlardır. 

5.4.1. DYY‟in ve Mimar‟ın görevleri için KYSA modeli 

DYY görevleri için  önerilen  model¸ Malsahibi‟nin DYY ile yapacağı sözleşmenin  

açıklayıcı ek dökümanları olmasını  öngören bir sistemdir. Sözleşme eki olarak 

öngörülen  dökümanlar, DYY‟nin Çizelge 5.7‟de yapım öncesi evre için ve Çizelge 

5.9‟da yapım evresi için önerilen KYSA‟lardır. Şekil 5.2‟de Malsahibi DYY 

sözleşmesinde önerilen KYSA‟lardan oluşan bir dökümanlar setinin sözleşme eki 

olduğu öneri model görülmektedir. 

Mimar‟ın görevleri için  önerilen  model de yukarıda açıklandığı üzere¸ 

Malsahibi‟nin Mimar ile yapacağı sözleşmenin  açıklayıcı ek dökümanları olmasını  

öngören bir sistemdir. Sözleşme eki olarak öngörülen dökümanlar, Mimar‟ın Çizelge 

5.8‟de yapım öncesi evre için ve Çizelge 5.10‟da yapım evresi için önerilen 

KYSA‟lardır. Şekil 5.3‟de Mimar‟ın  Malsahibi ile yapacağı yapım öncesi ve yapım 

evresi sözleşmelerinin eki olarak önerilen KYSA‟ların oluşturduğu dökümanlar seti 

görülmektedir. 

Mevcut inşaat pratiğinde bazı durumlarda Malsahibi‟nin Mimar ile sadece yapım 

öncesi evrede veya sadece yapım evresinde çalışması söz konusu olabilmektedir. Bu 

sebeple Mimar‟ın görevleri için önerilen model, yapım öncesi evre ve yapım evresi 

olarak iki ayrı şekilde ortaya konulmaktadır (Şekil 5.3).   DYY için iki evreden biri 

için anlaşmak, diğer evrede yer almamak gibi bir durum söz konusu değildir.  

Şekil 5.2 ve 5.3‟ de lejantlarda ifade edildiği üzere yeşil renk şartnameleri, pembe 

renk prosedürleri ve mavi renk formları işaret etmektedir. İlave hizmetlerden hangisi 
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talep edilecekse onunla ilgili olarak önerilen KYSA‟nın sözleşme eki olması 

öngörülmektedir.  

DYY‟in görevlerinin KYSA‟ları modeli olan Şekil 5.2‟de yapım öncesi ile ilgili 

sözleşme eki olacak 2 tanesi Mimar‟la ortak kullanılacak toplam  15 adet şartname, 

ve olası ilave hizmetlerle ilgili 4 adet şartname önerisi getirilmektedir. Bununla 

birlikte 2 adet prosedür ve 4 adet form önerisi vardır. Formların hepsi Mimar‟ın da 

kullanımında olan ortak formlar olarak önerilmiştir.Yapım evresi ile ilgili olaraksa, 

2‟i Mimar‟la ortak kullanımda olacak toplam 11 adet şartname ve olası ilave 

hizmetlerle ilgili 2 adet şartname önerisi yapılmaktadır. Ayrıca, 3 tanesi Mimar‟la 

ortak 12 prosedür ve 8 adet form önerisi getirilmektedir (Şekil 5.2). 
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ġekil 5.2: Danışman yapım Yönetimi PTS‟de DYY Malsahibi sözleşmesinin   

dökümanları-MODEL. 



168 

 

Mimar‟ın görevlerinin KYSA‟ları modeli olan Şekil 5.3‟de yapım öncesi ile ilgili 

sözleşme eki olacak 2‟i DYY ile ortak toplam  8 adet şartname, ve olası ilave 

hizmetlerle ilgili 21 adet şartname önerisi getirilmektedir. Bununla birlikte 3 adet 

prosedür ve 4‟ü DYY ile ortak toplam 6 adet form önerisi vardır. Yapım evresi ile 

ilgili olaraksa, 5 adet şartname ve olası ilave hizmetlerle ilgili 6 adet şartname önerisi 

yapılmaktadır. Ayrıca, 3‟ü DYY ile ortak olan toplam 7 adet prosedür önerisi ve 1 

adet form önerisi getirilmektedir (Şekil 5.3). 

 

ġekil 5.3: Danışman Yapım Yönetimi PTS‟de Mimar Malsahibi sözleşmesinin  

dökümanları-MODEL. 
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Mimar için aslında alternatif bir durum daha söz konusudur. Şekil 5.4‟de görüleceği 

üzere yapım öncesi evrede bir Mimar, yapım evresinde başka Mimar yer alabilir. 

Böyle bir durumda, yapım öncesi evre Mimar‟ının mesleki kontrollük sorumluluğu, 

tasarımı yapım süresince de devam eden bir sorumluluk haline getirir. Çünkü yapım 

esnasında çıkabilecek her türlü karar değişikliği veya arazi ile veya yönetmeliklerle 

ilgili bir sorun tasarımda ilgili düzenlemeyi adapte etmeyi gerektirir. 5846 no‟lu Telif 

Hakları Yasası gereği Mimar‟ın yapım evresinde oluşabilecek tüm değişiklerden 

haberdar olarak onaylaması veya kendisinin çözüm önermesi gerekir. Yapım 

değişiklik direktifleri veya yapım değişiklik emirlerinin düzenlenmesinde  ve Mimar 

Malsahibi sözleşmesinde değişikliklerin nasıl yapılacağı önerilen KYSA ile 

sağlanmalıdır. Yapım öncesi evre Mimar‟ının,  yapım evresinde yer almasa dahi yine 

de yapım evresi üzerinde hakları olması itibariyle sözleşmesinde bu konunun dikkate 

alınması ve ilgili eklemelerin yapılması gerekir (Şekil 5.4). 

 

ġekil 5. 4: Danışman Yapım Yönetimi PTS‟de Mimar Malsahibi yapım öncesi    

sözleşmesinin ve yapım evresi sözleşmesinin dökümanları-MODEL. 



170 

 

5.4.2. Model bünyesinde önerilen KYSA‟ların yapılandırılması ve 

biçimlendirilmesi ile ilgili ilke, kural ve öneriler 

Tezin 5.4.1 no‟lu bölümünde DYY‟in ve Mimar‟ın görevleri için önerilen KYSA‟lar 

modeli kapsamında kalite yönetimi araçları, şartnameler, prosedürler ve formlar 

olmak üzere üç ana gruptan meydana gelmektedir. Tezin 4. bölümünde her bir 

görevin analiz edilmesi ve ilgili KYSA önerisi yapılması sırasında o KYSA‟nın 

olması gereken içeriği ve özelliklerinden bahsedilmişti. Bu bölümde ise  önerilen her 

bir şartname, prosedür veya form tek tek ele alınmadan, bunların genel olarak 

yapılandırılmalarının ilke, kural ve önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Önerilen tüm KYSA‟ları; DYY, Mimar, Malsahibi ve Malsahibi Danışmanlarının 

(hukuk, finans, işletme vb. danışmanlar) gibi ilgili tüm yapım projesi paydaşlarının  

katılımında ortak olarak hazırlanmalıdır. Böylece tüm paydaşların uzlaşması 

sağlanacak, çıkarları korunacak ve  daha objektif ve karşılıklı kontrolleri içeren 

dökümanlar hazırlanabilecektir.  

Önerilen tüm kalite yönetim sistemi araçları hazırlanırken tezin 4 no‟lu bölümünde 

ortaya konulan varsa AIA veya CSI gibi kurumlarca hazırlanmış mevcut dökümanlar 

incelenmeli ve bunların kullanımıyla ilgili problemler araştırılmalı, eğer gerekiyorsa 

düzeltmeler yapılarak bunlar kullanılmalıdır. Eğer mevcut döküman yoksa, tezin 4. 

bölümünde ve bulguların özetlendiği 4.4 ve 4.5 no‟lu bölümlerde vurgulanan 

yardımcı referans dökümanlardan faydalanarak önerilen kalite yönetim sistemi aracı 

formüle edilmelidir. Özellikle yapım öncesinde mevcut dökümanların  neredeyse yok 

denecek kadar az olması nedeniyle önerilen KYSA‟ların yazılması gerektiği 

durumlarda teknik şartnamelerin yazım biçimi olan  „section format‟ düzeninin 

kullanılabilirliği araştırılmalı ve eğer uygun bulunursa standardizasyonu  yüksek aynı 

biçimde dökümanlar oluşturmak açısından bu formatın kullanımı önemli 

görülmektedir. 

AIA Arcom Masterspec, CSRF SpecText ve Building System Design gibi standart 

yapım sözleşmeleri,  genel şartname ve idari süreçler ve prosedürler üzerine çalışan 

kurumlar vardır ve ticari amaçlı bunları piyasaya sürmektedirler. Bu çalışmalar tezin 

4 no‟lu bölümünde de vurgulandığı üzere genellikle yüklenicilere yönelik veya 

yapım evresinde kullanımı olan dökümanlardır. Bu tez kapsamında önerilen 
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KYSA‟lar bu kuruluşların döküman hazırlama yöntemlerinden faydalanılarak 

hazırlanabilir. 

„MasterFormat‟, CSI ve CSC tarafından geliştirilmiş bir  sistem olup, konuların 

numaralar ve başlıklar aracılığıyla sınflandırılmasını sağlar. Böyle bir sistem 

kurgusunun DYY‟in ve Mimar‟ın görevleri için önerilen KYSA‟lara adapte 

edilebilirliği mutlaka incelenmelidir.  

Genel olarak önerilen tüm KYSA‟ların kullanım amacı, nasıl kullanılacağı, hangi 

evrelerde, ne zaman kullanılacağı, kimlerin kullanacağı veya onaylayacağı, 

gerekiyorsa ilgili sürecin akış şeması mutlaka belirtilmelidir. Her bir öneri 

KYSA‟nın yapılandırılmasında kalite iyileştirme araçlarından faydalanılması 

özellikle araştırılmalıdır. 

Tüm önerilen KYSA‟lar olan şartnamelerin, prosedürlerin ve formların  yazım dili 

olabildiğince sade, anlaşılır ve çelişkisiz olmalıdır. Kullanılan kelime, terim veya 

kısaltmalar yanlış anlamaya mahal vermemelidir. Önerilen dökümanlar mümkün 

olduğunca kısa, öz, net ve anlaşılır olmalıdır.  

Önerilen KYSA‟lar sürdürülebilir olmalı, bu araçların geliştirilmesi ve 

güncelleştirilmesi ve revize edilmesi kurumsallaştırılmalıdır. 

Bu araçlar geliştirildikten sonra taslak olarak yayınlanmalı ve ilgili tüm paydaşların 

eleştiri ve önerileriyle kesinleştirilmelidir. 

Bu araçları destekleyici ve ilgili görevin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgi veren 

yayınların, kitapların  yazılması sağlanmalı, seminer, kurs ve sertifika programları 

yapılmalı ve ilgili mesleki öğretim kurumlarının programlarında bu konulara yer 

verilmelidir.  

Bu ÖKYSA‟ların kullanımıyla ilgili geri dönüş mekanizmaları çok sağlıklı bir 

şekilde kullanılmalıdır. 

5.4.3. Öneri modelin hipotetik olarak tartıĢılması 

Bu bölümde, DYY „in ve Mimar‟ın görevleri için ÖKYSA‟ları modelinin pratik 

hayatta kullanımı hipotetik olarak tartışılacaktır. Mevcut inşaat pratiğinde projenin 
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en çok odaklanılan evresi yapım evresi olup çok detaylı yüklenici sözleşme 

dökümanları mevcuttur. Yapım evresinin başarılı şekilde yürütülebilmesi,  

yüklenicinin sorumluluklarının en iyi şekilde başarılabilmesi ve her bir imalatın 

eksiksiz ve sorunsuz tamamlanabilmesi için sözleşmenin eki olan birçok döküman 

vardır. Örneğin inşaat yüklenicisinin seramik kaplama işi ile ilgili kullanılacak 

seramiğin markası, modeli, rengi, kalınlığı, altındaki şapın olması gereken 

özellikleri, derz aralığı, derz rengi, uygulama esnasında kullanılacak araç ve 

yöntemler, proje çizimi referans alınarak hangi noktadan başlayarak döşenmeye 

başlanacağı gibi bir çok detay teknik şartnamesinde yer almaktadır.  Yüklenici 

nereye, nasıl, ne şekilde gibi sorular sormasına gerek kalmadan elinde bu veriler 

zaten var olarak çalışmasına başlar. Ancak söz konusu DYY‟in ve Mimar‟ın 

görevleri olduğunda görülmektedir ki, sözleşmede yer alan her bir görev yoruma 

açık, detaysız olduğundan çelişki veya sorulara açıktır.  

DYY‟nin maliyet tahminleri raporları hazırlaması görevi, sözleşmede yazılmakta 

ancak projenin birçok evresi söz konusu olduğuna göre hangi evrede hangi detayda 

ve hangi olasılıklar dikkate alınarak hangi yöntemler kullanılarak, ne şekilde raporlar 

hazırlanacağının açıklamasına rastlanmamaktadır. Genellikle DYY‟in kendi 

tecrübesi ve daha önceki işlerde benimsediği yöntemler belirleyici olmakta ancak 

Malsahibi‟nin istekleriyle ve beklentileriyle de bunlar uyuşmayabilmektedir. Aslında 

hem Malsahibi hem DYY aynı görev üzerinde mutabık olduklarını düşünürken, o 

görevin sonucunda iki tarafın farklı algılarının olduğunu ortaya çıkarabilmekte ve 

ihtilaflara sebebiyet verebilmektedir.  

Yapım öncesi,  doğru  planlamanın yapıldığı, malsahibinin isteklerini en iyi şekilde 

karşılayacak tasarımın hazırlandığı, yapımla ilgili oluşabilecek olumsuzluklar için 

gerekli hazırlıkların yapıldığı, ihale dökümanlarının projeye yönelik tüm verileri en 

iyi şekilde açıklayacak nitelikte oluşturulduğu bir evre olmalıdır. Yapımın başarılı 

ilerlemesi ancak başarılı bir yapım öncesi planlama ile mümkündür. Fakat mevcut 

inşaat pratiğinde dikkat çeken en önemli konu, yapım öncesi görevlerin yapıma göre 

daha tanımsız ve detaysız olmasıdır. Örneğin, yapım evresinde şantiye 

mobilizasyonu ile ilgili AIA Arcom Div 01 idari prosedürü mevcutta kullanımda 

iken ihtiyaç programanının hazırlanmasında kullanılabilecek benzer bir standart 

dökümana rastlanamamaktadır. 
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Görevlerin yerine getirilmesinde diğer önemli bir konu da,  bahsi geçen görevin  her 

iki proje paydaşının  vasıtasıyla yerine getirilebilir bir süreç olması durumudur. 

Başka bir deyişle, DYY ve Mimar‟ın görevleri yapım öncesi başlar ve birbirleriyle 

kesiştikleri veya beraber yürütmeleri gereken süreçler oluşur.  Bu süreçlerde hem 

birbirlerinin o görevin hangi kısmını yerine getirdiğinden haberdar olmaları hem de 

doğru zamanlamalarla ilgili sunumların yapılması veya incelemelerin tamamlanması 

için her birinin sözleşmelerinde ek olacak ortak KYSA‟ları olması bu tezde 

öngörülmektedir. Örneğin hakediş, Mimar tarafından kontrol ve onayı gereken bir 

süreçken, DYY tarafından da idari olarak yönetilmesi gereken bir süreçtir. Hakediş 

talebinin yükleniciden DYY‟e ulaşması, DYY‟nin gerekli incelemeleri yapması için 

Mimar ile iletişime geçmesi ve sonrasında Mimar‟ın şantiyede yerine getirilen 

imalata uygunluk vermesiyle yüklenici ödemesinin yapılmasıyla ilgili gerekleri  

DYY‟nin yerine getiremesi şeklinde bir akış olmalıdır. Bu sebeple bu tez 

kapsamında her ikisinin de Malsahibi‟yle yapacakları sözleşmelerin eki olacak ortak 

tek  bir hakediş prosedürü önerisi getirilmiştir.  

Bu bağlamda önerilen KYSA‟ları modelinde yer alan ortak KYSA‟lar  hem DYY 

hem Mimar sözleşmesinde aynen  ek olarak yer alacak ve ilgili süreç  esnasında her 

ikisi de birbirlerinin sorumluluk alanlarının farkında olarak kendileriyle ilgili kısmını 

başarıyla yerine getirebileceklerdir. Malsahibi‟nin, DYY‟den  ve Mimar „dan alacağı 

hizmetlerin kapsamının farkında olması, sonradan beklentisine uymayan hizmet 

ihtilafını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca DYY ve Mimar bu bağlamda birbirlerinin 

hizmetlerinin kapsamında veya kendi sorumluluk ve yetki alanlarında belirsizlik 

yaşamadan ilgili süreçlere dahil olabileceklerdir.  

Belirsizlik en önemli başarısızlık sebeplerinden olup önerilen modelde hangi proje 

paydaşının görevinin kapsamında ne olduğu, diğer proje paydaşıyla kesişimi olan 

görevlerdeki sorumluluğu, proje paydaşlarının birbirlerini takibi, önerilen şartname, 

prosedür ve formların kullanımıyla koordineli bir şekilde sağlanacaktır. Örneğin, 

avan  projenin incelenmesi görevi için DYY, Mimar‟dan teslim alacağı paftaları ve 

paftalarla ilgili içeriği zaten biliyor olacak, Mimar ise hangi paftaları hangi içerikte  

hazırlaması gerektiğini biliyor olacaktır. Böylece Mimar için eksik pafta hazırlama 

veya DYY için pafta içeriğindeki eksikliği farketmeme gibi zaman kaybettiren 

problemler oluşmayacaktır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Amacı, başarılı binaların gerçekleştirilmesi olan bu tezde,  DYY‟in ve Mimar‟ın 

görevlerinin gereği gibi doğru yapılması halinde, istenen maliyet, süre ve kalite 

sınırlarında yapımı başarıyla tamamlanan ve kullanım sürecinde yüksek performanslı 

olma, ekonomik olma, estetik olma gibi niteliklere sahip başarılı binaların 

gerçekleştirilebileceği varsayılmaktadır. Normatif ve kuramsal bir yöntem izleyen bu 

tez çalışmasında öncelikle pek çok binanın başarısız olarak nitelendirilmesine sebep 

olan ne tür problemler olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuş, bu problemlerin 

nedenleri belirtilmiş ve başarılı bina gerçekleştirmede yapım öncesinde  özellikle 

tasarımcılar ve yapım yöneticilerinin görevlerini yerine getirmesindeki kusurlar ve 

eksikliklerin problemi oluşturan en önemli faktörlerin başında geldiği tespit 

edilmiştir. Bir görevin kusursuz ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için o görevin tüm 

gerek ve şartlarının doğru açıklanması gerekir. Bu bağlamda, projenin yapım 

evresinde yer alan yüklenicilerin görevlerinde de eksik veya kusur olmaması için 

projeler, sözleşmeler, genel şartname, özel şartname, teknik şartnameler, idari 

prosedürler gibi yapım öncesinde hazırlanan dokümanların tam ve doğru olması 

gerekir. Bunun için de gerekli şart bu dokümanları hazırlayanların malsahibi ile 

yaptıkları sözleşmelerde bu dokümanların hazırlanmasına yönelik görev tanımlarının 

eksiksiz yapılmasıdır.  

Kalite yönetiminin inşaat sektöründeki mevcut algısı ve uygulama zorlukları 

üzerinde durularak  mevcut algının aksine, başarılı bir KYS‟e sahip bir yüklenici 

firmanın aslında başarılı binayı gerçekleştirmek için yeterli olmadığı ortaya 

konulmuştur. Görevleri tanımlamada, ilgili gerek ve şartlarını ortaya koymada kalite 

yönetim araçlarından faydalanılabileceği bulgusuna ulaşılmıştır. Görevler 

sözleşmelerde belirtildiğinden, sözleşmelerin birer KYSA olarak nasıl 

değerlendirilebileceği de tartışılmıştır.  

Yapım projelerinde genellikle Malsahibi, Yüklenici, Tedarikçi, Mimar ve diğer 

birçok aktör seçilen PTS‟ye göre şekillenen sözleşme ilişkileriyle  geçici bir 



176 

 

organizasyon oluşturur. Bu sözleşmeler PTS‟e göre  farklılık gösterdiği için seçilen 

PTS‟deki sözleşmelerin incelenerek, görevlerin ortaya konulması gerektiği sonucuna 

ulaşılmış ve bu yönde hareket edilmiştir. 

Danışman Yapım Yönetimi PTS, en gelişmiş PTS‟lerden biri olmasına rağmen 

başarılı bina hedefi için görevlerin tanımlanması ve özellikle yapım öncesi 

dökümanların hazırlanmasında eksikler  görülmüş ve bu eksiklere yönelik öneriler 

geliştirebilmek üzere hem DYY ve hem de Mimar sözleşmelerinde yer alan 

görevlerin tek tek incelenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

AIA‟in C132, 2009 no‟lu DYY Malsahibi standart sözleşmesi‟ nde yer alan DYY‟in  

görevleri ve B132, 2009 no‟lu Mimar Malsahibi standart sözleşmesinde yer alan 

Mimar‟ın görevleri tek tek incelenmiştir. Her bir görevin  sözleşmede yer alan 

açıklamasının, görevin tam ve doğru yapılması açısından yeterli olup olmadığı  

analiz edilmiş, tartışılmış ve eğer  yeterli bulunmamışsa bu tanım ve açıklamalarda 

nelerin eksik olduğu, görevle ilgili hangi unsurların açıklanması gerektiği kısa 

örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte bu tanım ve açıklamalarda 

eksik kalan unsurların görev kapsamında yapılmaması durumunda projenin kalite, 

maliyet ve süre hedeflerinin ne şekilde etkileneceği açıklanmış ve buradan hareketle 

ilgili kalite yönetim aracı önerilerine ulaşılmıştır. KYSA‟lar önerilirken AIA, CSI ve 

CMMA gibi dünyada kabul görmüş standart dökümanlar hazırlayan kurumların ve 

Türkiye‟den KİK „in mevcut yayınları yayınları incelenerek özellikle yapım 

evresinin bazı görevlerinde bunlardan da faydalanılabileceği görülmüştür.  

Tez çalışmasının önemli bulgularından bir diğeri de, yapım öncesi evrenin proje 

paydaşları olan  DYY ve Mimar görevlerine yönelik kullanılabilecek mevcut standart 

dökümanların  neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır. Bu eksiliğin KYSA‟lar 

sayesinde giderilmesi önerilmiştir. 

DYY ve Mimar için hem yapım öncesi hem de yapım evresi görevleri için ayrı ayrı 

KYSA önerileri getirilmiş, bu önerilerden birleşebilecek olanlar ve tek doküman 

içinde yer alması daha anlamlı olanlar  birleştirilmiştir. Diğer taraftan   DYY ve 

Mimar açısından aynı içeriğe sahip veya her ikisinin de aynen kullanması gereken  

KYSA niteliğinde olanlar „ortak KYSA‟ olarak tanımlanmış ve böylece öneriler 

listesinin sadeleşmesi sağlanmıştır. ÖKYSA‟ların kodlama sisteminde öncelikle kim 
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tarafından kullanılacağı DYY için „DYY‟, Mimar için „MİM‟ veya her ikisi için 

ortaksa „ORT‟ olarak ; sonrasında ise yapım öncesi „YÖ‟ yapım evresi „Y‟, en son 

olarak da şartname „Ş‟, prosedür „P‟, form „F‟ olarak ifade edilmesi ve 

numaralandırılması öngörülmüştür. Örneğin, DYY-YÖ-Ş01, MİM-Y-P02 veya 

ORT-YÖ-F01 şeklindedir. DYY‟in ve Mimar‟ın birlikte dahil oldukları ortak 

süreçler için ortak tek bir KYSA olması hem birbirlerinin sorumluluk alanlarını hem 

de kendi görevlerini net bir şekilde bilerek koordinasyonun sağlanması açısından bu 

tez kapsamında önerilmektedir. 

Her bir ÖKYSA‟nın ilgili görevin kendisiyle entegrasyonu amacıyla;  şartnameler, 

prosedürler ve formlar gibi KYSA önerilerinin sözleşmeye eklenmesini  öngören 

model geliştirilmiştir.  

DYY‟nin görevleri için önerilen KYSA modeli, DYY‟nin hem yapım öncesi hem de 

yapım evresi görevleri için ayrı ayrı önerilen şartname, prosedür ve formlar olup  

bunların DYY‟nin Malsahibi ile yapacağı sözleşmenin ekleri olacağı kurgusu  DYY  

için önerilen modeli oluşturmaktadır. Aynı şekilde Mimar‟ın görevleri için önerilen 

KYSA modeli,  Mimar‟ın hem yapım öncesi hem de yapım evresi görevleri için ayrı 

ayrı önerilen şartname, prosedür ve formlar olup bunların,  Mimar‟ ın Malsahibi ile 

yapacağı sözleşmenin ekleri olacağı kurgusu, Mimar için önerilen modeli 

oluşturmaktadır. DYY modelinden farklı olarak Mimar modelinde alternatif iki 

durumdan  söz edilebilir. Birinci durum, Mimar‟ın yapım öncesinden yapım evresi 

sonuna kadar yer almasıdır. İkinci durum ise yapım öncesi evrede bir Mimar‟ın yer 

alması, yapım evresinde ise başka bir Mimar‟ın dahil olmasıdır. Bu ikinci durum, iki 

ayrı Mimar‟la iki ayrı sözleşme gereği doğurmakla birlikte tasarımın sahibi olan 

Mimar‟ın telif hakkı sebebiyle yapım evresi üzerinde de hakları olması durumudur.  

DYY veya Mimar tarafından herhangi bir görevin proje başarısına katkı yapacak 

şekilde yerine getirilmesi için önerilen her bir KYSA‟nın hazırlanmasında o görevle 

ilgili Malsahibi, Mimar veya DYY‟nin tüm temsilcilerinin söz sahibi olması 

gereklidir. Sadece bir tarafın çıkarlarını gözeten KYSA önerileri değil, objektif 

olarak proje başarısını sağlayacak dökümanları hazırlamak amaç olmalıdır.  

Meslek odaları, bu konuda öncülük yaparak  önerilen KYSA‟ları standart rehber 

dökümanlar olarak  hazırlayacak ve yayınlanlayacak organizasyonu  kurmada ve 
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çalıştırmada ve de bu rehber dökümanları yayınlamada rol oynayabilir. Bununla 

birlikte, önerilen bu araçların sürdürülebilirliği çok önemli olup, taslak olarak 

yayınlanması sonrasında alınacak geri bildirimlerle geliştirilerek asıl şekline 

ulaştırılması sağlanmalıdır.  Ancak zamanla gelişen ihtiyaçlara cevap olabilmek 

adına AIA tarafından  hazırlanan „talep edilen dökümanlar internet sayfası‟ gibi ilgili 

geri bildirimlerin tartışılıp değerlendirileceği ortamlar oluşturulmalı, 

sektördekilerden sürekli fikir alarak gelişime açık bir yapı sunulmalıdır. AIA 

özellikle ilave hizmetlere yönelik standart rehber dökümanları günden güne gelen 

talepler ve sektördeki gelişmeler doğrultusunda geliştirmekte ve yayınlamaktadır. 

Benzer bir yaklaşımla, Türkiye‟de de bu konuda kurumsallaşmaya gidilmesi ve her 

uzmanlıktan temsilcilerden oluşan bir kurum tarafından standart rehber 

dökümanların hazırlanması ve sektörde zamanla doğan ihtiyaçlara ve gelişmelere 

uygun olarak bunların güncellenmesi bu tez kapsamında önerilmektedir. 

Bu tez çalışması kapsamında Danışman Yapım Yönetimi PTS  hedeflenmiştir ancak 

yapılan incelemeler neticesinde görülmüştür ki,  önerilen  model geleneksel proje 

teslim sistemi için de geçerli olabilir. Geleneksel proje teslim sisteminde de 

Mimar‟ın  görevleri aynı şekilde ilerlemekte olup bazı durumlarda DYY 

görevlerinden bir kısmını ilave hizmet olarak verebilmektedir. Bu sebeple önerilen 

şartname, prosedür ve formlar aynı şekilde Mimar sözleşmesinin ekinde olacak 

şekilde önerilen model geleneksel proje teslim sistemine de uyarlanabilir. 

Bu tez çalışmasında önerilen modelde, kalite yönetiminin en önemli şikayet konusu 

olan  aşırı dökümantasyon sorununu,  doğrudan görev yapılırken kullanılacak kalite 

yönetim araçları  sayesinde çözmek hedeflenmektedir. Başka bir deyişle, görevin 

doğru yapıldığının  sonradan ilave formlar doldurularak göstermesi külfeti yerine, 

her bir görevin kendisine entegre olmuş bir sistem önerilmektedir. 

Bundan sonraki çalışmalar için her bir ÖKYSA‟nın en başarılı şekilde 

geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Ayrıca, teknik şartnamelerin yazım 

formatı olan „section format‟ gibi bir yazım düzeni gerekli olup “section format”ın 

bu bağlamda kullanımı incelenmelidir.  Önerilen tüm KYSA‟ların yazım dilinin 

olabildiğince sade, anlaşılır ve çelişkisiz olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan 

kelime, terim veya kısaltmalar yanlış anlamaya mahal vermemeli, ÖKYSA‟lar, 

mümkün olduğunca kısa, öz, net ve anlaşılır olmalıdır. 
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EK E: AIA, C132-2009 Malsahibi-DYY SözleĢmesinde Yer Alan Malsahibi   

Sorumlulukları 

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.1; 

“Bu anlaşmada tersi sağlanmadıkça malsahibi projenin kısıtları ve gerekleri hakkında tüm 

bilgiyi zamanında sağlar. Bu kapsamda sağlanacak bilgi içeriğinde; malsahibi programı, 

diğer hedefleri, iş programı, kısıtları, kriterleri, özel ekipmanlar, sistemler, ve şantiye sahası 

gerekleri vardır. DYY‟den yazılı talep gelmesi üzerine değerlendirme yapması, bunu 

bildirmesi veya eğer varsa rehin hakkını kullanması için 15 gün içinde gerekli ve ilgili tüm 

bilgiyi malsahibi verir.” 

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.2;   

“Malsahibinin proje bütçesi hazırlama ve periyodik olarak güncelleme sorumluluğu vardır. 

Söz konusu bütçe kapsamında olması gerekenler;(1)bölüm 6.1‟de tanımlandığı şekilde işin 

maliyetiyle ilgili bütçe(2) malsahibinin diğer maliyetleri (3)bu maliyetlerle ilgili makul tüm 

riskler. Malsahibi işin maliyeti ile ilgili bütçesini belirgin şekilde artıracak veya azaltacak 

olursa, DYY ve mimara bunu haber verir. Malsahibi ve mimar, DYY‟in danışmanlığında işin 

maliyeti için bütçeye veya projenin kapsamı ve kalitesine  ilişkin değişiklik konusunda 

mutabakata varır.” 

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.3 ;  

“Malsahibi, hızlandırılmış, aşamalı veya  fast track  iş programı yöntemlerinin fayda 

getireceğini ancak ilave maliyet riski taşıdığını kabul eder. Eğer malsahibi hızlandırılmış, 

aşamalı veya  fast track  iş programı yöntemlerinden birini seçerse bu tip maliyetleri 

karşılayacak şekilde proje bütçesine yeterli riskleri dahil etmelidir.” 

Malsahibi Sorumluluk C132- Md. 5.4 ;  

“Malsahibinin AIA B132-2009  belirtilen  görev ve sorumlulukları yerine getirecek bir 

temsilci atama sorumluluğu vardır.. Malsahibi, DYY‟e mimarla yaptığı yürürlükte olan 

sözleşmenin bir kopyasını ve ilave yapılan modifikasyonları ekler.” 

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.5 ;  

“Malsahibi kendi adına proje hakkında hareket etme yetkisi olan bir temsilci tayin eder. 

DYY‟nin hizmetlerinin sıralı ve düzenli ilerlemesinde makul olmayan gecikmelerden 

sakınmak üzere DYY‟nin teslim ettiği dökümanlarla ilgili zamanında karar verir.” 

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.6;  

“DYY tarafından hazırlatılmadığında,  malsahibi  fiziksel karakteristikleri , yasal 

kısıtlamaları ve elektrik, su gibi hizmetlerin alınacağı noktaları gösterir arazi ölçümlerini 
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(rölöveleri) hazırlatır.  Yapının yapılacağı alan  ile ilgili yazılı bir yasal açıklama da hazırlar. 

Rölöve ve yasal bilgi şunları içermelidir;  yol hat ve dereceleri, geçitler, kaldırımlar, bitişik 

yapılar, parsellenmiş sulama alanları, bitişik drenaj, geçiş hakları, irtifak hakları, 

engellemeler, zonlamalar, senet kısıtlamaları, sınırlar, alanın konturları, mevcut bina varsa 

onunla ilgili lokasyon, ölçü ve benzeri gerekli bilgi, diğer iyileştirmeler ve ağaçlar, elektrik 

su gibi hizmetlerin mevcudiyetiyle ilgili bilgi, evirme ve dernlik içeren eğim alt ve üst 

noktaları, arazi ölçümündeki (rölövedeki) tüm bilgiler bir proje röperini referans alır.” 

Malsahibi Sorumluluk C132- Md. 5.7;  

“DYY tarafından tersi sağlanmadıkça malsahibi  zemin testleri ve raporlarını hazırlatır. 

Yazılı rapor ve uygun tavsiyelerle birlikte    bu testlerin içeriğinde; sondaj testleri, test 

kazılar, zemin dayanım değerleri tespitleri, sızma testleri, tehlikeli madde değerlendirmeleri, 

zemin korozyon testleri, direnç testleri, zemin altı şartları tahmin için gerekli operasyonları 

bulunur ancak bu kadarla sınırlı olmayabilir.”   

Malsahibi Sorumluluk -C132-  Md. 5.8;  

“Malsahibi, malsahibi danışmaları ile DYY hizmetleri arasındaki  kordinasyonu sağlar. 

DYY‟nin talebi üzerine, malsahibi kendi danışmalarıyla arasındaki sözleşmelerde yer alan 

hizmetlerin kapsamlarının kopyasını DYY‟e hazırlar.  DYY-malsahibi arasındaki 

sözleşmede belirlenmemiş ancak DYY tarafından talep edilen ve proje kapsamında mantıklı 

bir gereği gösterilen hizmetleri malsahibi danışmanlarına teçhiz eder veya DYY‟e ilave 

hizmet olarak yapma yetkisi verir.  Malsahibi danışmanlarından verdikleri hizmetlerle ilgili 

mesleki sorumluluk sigortasını ve gerekiyorsa başka sorumluluk sigortasını yapmalarını 

talep eder.”  

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.9;  

“Sözleşme dökümanlarının veya kanunların gerektirdiği testler, denetimler, raporlar yaptırır. 

Bu testler; strüktürel, mekanik ve kimyasal testler, hava ve su kirliliği testleri, tehlikeli 

madde testleri ve benzeri olabilir.”  

Malsahibi Sorumluluk C132- Md. 5.10;  

“Malsahibi, herhangi bir zamanda proje için kendi ihtiyaç ve menfaatlerini karşılamak üzere 

gerekebilecek tüm yasal, sigortasal, muhasebesel hizmetleri, denetim hizmetlerini de 

içerecek şekilde sağlar.”  

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.11;  

“Malsahibi, projede farkettiği kusur veya hatayı, mimarın hizmet araçlarında farkettiği 

kusurları, hataları, eksikleri, uygunsuzlukları, DYY hizmet araçlarında farkettiği kusur veya 

hatayı DYY‟e ve mimara hemen bildirir.” 
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Malsahibi Sorumluluk C132- Md. 5.12;  

“Malsahibi yapım ve proje ile ilgili diğer operasyonlardan kendi güçleri ile yerine getirme 

hakkını ve bu sözleşme kapsamında proje ile ilgili DYY‟nin sorumluluğu altında olmayan 

sorumlulukları ihale etme hakkı saklı tutar.  DYY, bu tip bir bağımsız aksiyonun DYY 

olarak kendi sorumluluklarını yerine getirme becerisini etkileyecek olması durumunda 

malsahibini uyarır. Yapım ve proje ile ilgili operasyonları yerine getireceği zaman diğer 

yüklenicilerle aynı hak ve sorumlulularda olduğunu kabul eder.” 

Malsahibi Sorumluluk C132-  Md. 5.13;  

“Bu sözleşmede aksi belirtilmedikçe veya doğrudan iletişimler spesifik olarak 

yetkilendirilmedikçe, malsahibi yüklenicilerle ve DYY danışmanları ile sözleşme 

dökümanlarına ilşkin doğan meselelerin iletişimini DYY aracılığıyla yapmaya istekli olur. 

DYY hizmetlerini etkileyebilecek herhangi doğrudan bir iletişim durumunda malsahibi  

hemen DYY‟i bilgilendirir.” 

Malsahibi Sorumluluk  C132- Md. 5.14;  

“Yapım sözleşmesi yürülüğe girmeden önce, bu anlaşmada ortaya konulan DYY 

hizmetleriyle  sözleşmede belirtilen DYY görev ve sorumluluklarını malsahibi koordine 

eder. Malsahibi, yürülüğe girmiş malsahibi-yüklenici anlaşmalarının birer kopyasını ve 

sözleşme genel şartlar dökümanını DYY‟e verir.”  

Malsahibi Sorumluluk C132- Md. 5.15;  

“Malsahibi, iş başlamadan önce DYY‟nin şantiyeye giriş yapmasını sağlar ve  şantiye 

hazırlık aşamasındayken veya şantiye devam ederken DYY‟nin şantiyeye girmesini 

sağlaması için yükleniciyi mecbur eder.” 

  



230 

 

 

 

  



231 

 

EK F:  AIA C132-2009 Malsahibi-DYY SözleĢmesinin Diğer Hükümleri 

Hüküm 1 Ġlk Bilgi 

Hüküm 1.1 “Bu sözleşme 1.1 no‟lu bu bölümde ortaya konan ilk bilgiye dayanır. (Sonraki  

maddeler için “uygun değil”, “yürütme esnasında bilinmiyor”, “karşılıklı anlaşma ile daha 

sonra karara varılacak” şeklindeki ifadelerin  ve talep edilen bilgilerin araya eklenerek 

düzenlenmesine dikkat edin.)” 

Hüküm 1.1.1 Malsahibinin proje için programı 

“(Söz konusu programın geliştirileceği usulü saptayın ve dökümantasyonu tanımlayın.)” 

Hüküm 1.1.2  Projenin fiziksel karakteristikleri 

(Büyüklük, lokasyon, ölçüler, veya jeoteknik raporlar gibi diğer ilgili bilgi, alan, sınırlar ve 

topografik arazi ölçümleri, trafik ve alt yapı çalışmaları, kamu ve özel alt yapı ve 

hizmetlerinin mevcudiyeti, alanın yasal tanımlaması vb...) 

Hüküm  1.1.3 İşin maliyeti için malsahibinin bütçesi, 6.1 no‟lu bölümde tanımlandığı gibi. 

(Toplam ve eğer biliniyorsa bir madde sırası dökümü hazırlayın) 

Hüküm 1.1.4  Malsahibinin tahmini tasarım ve yapım iş programı 

.1 Tasarım aşaması mihenk taşı tarihler, eğer varsa: 

.2 Yapımın başlaması: 

.3 Geçici kabul tarihi veya mihenk taşı tarihler: 

.4 Diğer 

Hüküm 1.1.5  Malsahibi aşağıdaki proje teslim yöntemini amaçlanmıştır: 

(Yöntemi tanımlayın, örneğin, rekabet edici teklif, müzakere edilerek sözleşme veya çoklu 

ana yüklenici gibi.)  

Hüküm  1.1.6 Malsahibinin hızlandırılmış veya hızlı kuvar iş programlaması, çoklu ihale 

paketleri veya aşamalı yapım için gerekleri aşağıdadır; 

(İhale/teslim paket tiplerini ve sayılarını listeleyin) 

Hüküm 1.1.7 Proje diğer bilgileri 

(Projenin başka yerde belirtilmemiş çevreye duyarlı tasarım veya tarihi koruma gerekleri gibi  

özel özelliklerini veya ihtiyaçlarını tanımlayın.) 

Hüküm 1.1.8 Malsahibi 5.5 no‟lu bölüme uygun olarak aşağıdaki temsilciyi tanımlar: 

(İsim, adres, ve diğer bilgiyi tanımlayın) 
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Hüküm 1.1.9  “DYY‟in malsahibine teslim edeceklerini malsahibinin temsilcisine ek olarak 

incelemesi gereken kişi veya kurumlar şu şekildedir; 

(İsim, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)”  

Hüküm 1.1.10 “DYY tarafından aksi sağlanmadıkça, malsahibi aşağıdaki danışmanları ve 

yüklenicileri tutacaktır. 

(İsim, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)  

.1 Arazi Ölçüm Uzmanı 

.2 Jeoteknik Mühendisi 

.3 İnşaat Mühendisi 

.4 Diğer” 

(Malsahibi tarafından tutulan diğer danışmanları; proje veya program yöneticisi veya yapım 

yüklenicisi gibi listeleyin.) 

Hüküm  1.1.11 “DYY 2.4 no‟lu maddeye uygun olarak aşağıdaki temsilcileri tanımlar; 

(İsim, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)”  

Hüküm 1.1.12 “DYY‟nin 3.3.2 no‟lu madde altında gerektiği şekilde personel alım planı 

içeriğinde olacaklar; (Personel alım planının içeriğinde olacak eğer biliniyorsa spesifik 

gerekler ve personel listeleyin) 

Hüküm 1.1.13 “DYY‟nin temel hizmetler altında tuttuğu varsa danışmanları: 

.1  Maliyet Tahmini Hazırlayan 

(İsim, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)  

.2 Diğer danışmanlar” 

Hüküm 1.1.14  “DYY‟nin ilave hizmetler altında tuttuğu danışmanları:” 

Hüküm 1.1.15 “Bu sözleşmenin dayandığı diğer ilk bilgi:” 

Hüküm 1.2 “Malsahibi ve DYY ilk bilgiye istinat eder.  Ancak her iki taraf da söz konusu 

bilginin maddeten değişebileceğini kabul eder ve böyle bir durumda, malsahibi ve DYY,  iş 

programlarını, DYY‟nin hizmetlerini ve DYY‟nin ödemesini  uygun şekilde ayarlarlar.” 

Hüküm 6  ĠĢin Maliyeti 

Hüküm 6.1 “Bu sözleşmenin amacı için , mimar tarafından belirlenen veya atanan projenin 

tüm elemanlarını yapmak üzere ve yüklenicilerin genel şartlar maliyetlerini, genel giderlerini 

ve karını içercek şekilde işin maliyeti malsahibine toplam maliyet olmalıdır. İşin maliyeti, 

DYY‟nin danışmanlarının ve DYY‟nin sadece yapım aşaması sırasındaki ödemelerini içerir, 

varsa şantiyedeki geri ödenebilir harcamalar için ödemeleri içerir. İşin maliyeti mimarın 
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ödemesi, arazinin maliyeti,geçiş hakları, finansmanlar, işdeki değişiklikler için riskler ve 

malsahibinin sorumluluğundaki diğer maliyetler dahil değildir.” 

Hüküm 6.2 “İşin maliyeti için malsahibinin bütçesi ilk bilgi içinde verilir ve proje boyunca 

5.2 ve 6.4 no‟lu maddeler altında gerektiği şekilde düzenlenebilir. Malsahibinin bütçesine 

değerlendirmeler, işin maliyeti için ön tahminler ve inşaat endüstrisine aşina olarak bir kişi 

veya kuruluş olarak DYY‟nin hükmünü temsil eden DYY tarafından detaylı tahminleri 

temsil eder. Ne malsahibinin ne de DYY‟nin işin işçi, malzeme, ekipman maliyetleri, 

yüklenicin teklif fiyatlarını belirleme , rekabetçi ihale yöntemleri veya pazarlık şartları 

üzerinde kontrolü yoktur.Dolayısıyla, DYY ihale bedellerinin veya pazarlık edilen fiyatların 

önerilen,hazırlanan ve malsahibince onaylanan bütçeden  veya DYY tarafından hazırlanan 

herhangi bir tahmin veya değerlendirmeden farklılık göstermeyeceğini garanti edemez ve 

beyan edemez.” 

Hüküm 6.3 “Eğer mimar ilave hizmet olarak detaylı maliyet tahmini veriyorsa ve bu 

maliyet tahmini ile DYY‟nin maliyet tahmini arasında çelişki varsa mimar ve DYY işbirliği 

içinde bu maliyet tahminlerini birbirine uydurmak için  birlikte çalışır.” 

Hüküm 6.4 “Kesin proje aşaması sonuçlanmadan önce, DYY‟nin işin maliyetine yönelik 

tahmini malsahibinin işin maliyetine yönelik bütçesini aşıyorsa , DYY mimara danışarak 

malsahibine projenin büyüklüğü, kalitesi veya bütçesi ile ilgili ayarlamalar yapması için 

tavsiyelerde bulunur ve malsahibi sözkonusu bu ayarlamaları yaparken DYY ve mimar ile 

işbirliğinde hareket eder.” 

Hüküm 6.5 “Eğer işin maliyetine yönelik tahminler kesin proje aşaması tamamlandığında 

malsahibinin işin maliyetine yönelik bütçesini aşarsa malsahibi; 

.1 işin maliyetine yönelik bütçede bir artışın yazılı onayını verir; 

.2 DYY ve mimara danışarak, proje programında, kapsamında veya kalitesinde işin 

maliyetini düşürmek için gerekli revizyonu yapar; 

.3 diğer ortak kabul edilebilir bir alternatifi uygular.” 

Hüküm 7 Telif Hakları ve Lisanslar 

“DYY ve DYY‟nin danışmanları hiçbir şekilde, hizmet araçlarının telif hakkını 

sahiplenmeyecek ya da buna ilişkin bir hak talebinde bulunmayacaklardır. DYY ve DYY‟nin 

danışmanları ve malsahibi hizmet araçlarının ya da herhangi bir bilginin aktarılması 

işleminde, aktarma yapan tarafın telif hakkı sahibi olduğunu ya da proje ile alakalı olarak 

kullanılması amacıyla, telif hakkı sahibi tarafınca kendisinin bu bilgiyi aktarmaya izinli 

olduğunu beyan ve garanti etmektedirler. Malsahibi ya da DYY‟nin hizmet araçlarının ya da 

dijital şekilde olan belgelerin aktarılmasını istemeleri durumunda, bu aktarımların idaresine 

ilişkin gerekli protokollerin oluşturulması konusunda gayret sarf edeceklerdir”  
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Hüküm 8 Hak Talepleri ve AnlaĢmazlıklar 

Hüküm 8.1 Genel 

Hüküm 8.1.1 “Malsahibi ve DYY, yürürlükte olan yasada belirtilen süre dahilinde bu 

sözleşmede seçilen bağlayıcı anlaşmazlık çözümü metodunun gerekliliklerine uygun olarak 

bu sözleşmeden kaynaklanan ya da ona ilişkin olarak, işin kabul edilmiş tamamlanma tarihi 

sonrasında 10 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme, haksız fiil ya diğer haller dahilinde her 

türlü talebe ve dava hakkı veren nedenlere başvuracaktır. Malsahibi ve DYY 8.1.1 no‟lu 

maddeye göre yapılmayan her türlü talep ve dava hakkı veren nedenlerden feragat etmiş 

olacaktır.”  

Hüküm 8.1.2 “Zararların emlak sigortası ile karşılandığı ölçüde, malsahibi ve DYY, 

birbirlerine karşı ve yükleniciler, danışmanlar, acenteler ve diğer çalışanlara karşı, AIA‟in  

A232-2009 no‟lu “Yapım Sözleşmesi Genel Şartlar” dökümanı dahilinde belirtildiği şekilde 

bu sigortanın getirilerine yönelik olarak sahip olabileceği haklar haricinde zararlara ilişkin 

olarak tüm haklarından feragat eder. Malsahibi ve DYY, uygun görüldüğü şekilde, burada 

belirtilen tarafların lehine, yüklenicilerin, temsilcilerin, ve onların çalışanlarının aynı 

feragatte bulunmalarını isteyecektir.”            

Hüküm 8.1.3 “DYY‟nin, DYY çalışanlarının ve danışmanlarının, bu sözleşme altındaki 

profesyonel hizmetlerin icra edilmesindeki kusurlu hareketlerinden ya da ihmallerinden 

kaynaklandığı ölçüde, yürürlükteki yasada tahsili mümkün makul avukatlık ücretleri ve 

harcamaları dahil zararlardan, kayıplardan ve üçüncü tarafların iddialarından kaynaklanan 

kararlardan malsahibini ve çalışanlarının zarar görmesini engelleyecek ve bu durumlar 

karşısında onları tazmin edecektir. DYY‟nin bu hüküm altında malsahibini tazmin görevi, 

sigorta kapsamının mevcut getirilerine yönelik olarak sınırlandırılacaktır.”      

Hüküm 8.1.4 “DYY ve malsahibi hak talepleri, anlaşmazlıklar ya da bu sözleşmeden 

kaynaklanan ya da bu sözleşme ile alakalı diğer söz konusu meselelere ilişkin dolaylı 

zararlardan feragat edecektir. Bu müşterek feragat, 9.7 no‟lu maddede belirtilen spesifik 

durum haricinde bu sözleşmenin her hangi bir taraf tarafınca sonlandırılması sebebiyle tüm 

dolaylı zararlara, sınırlama olmadan uygulanabilmektedir.”     

Hüküm 8.2 “Arabuluculuk” 

Hüküm 8.2.1 “Hak talepleri, anlaşmazlıklar ya da bu sözleşmeden kaynaklanan ya da bu 

sözleşme ile alakalı diğer söz konusu meseleler, anlaşmazlığın çözümü için takaddüm eden 

bir şart/taliki şart olarak arabuluculuğa tabi olacaktır. Eğer bu konu, DYY‟nin 

hizmetlerinden kaynaklanan ipotek ile alakalı ya da onun konusu ise, DYY, konunun 

arabuluculuk ya da bağlayıcı anlaşmazlık çözümü ile çözülmesinden önce ipotek bildirimi ya 
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da dosyalama sürelerine riayet etmek için yürürlükteki yasaya uygun olarak başvuruda 

bulunabilir.”    

Hüküm 8.2.2 “Taraflar kendi aralarında müştereken anlaşmadıkça, Malsahibi ve DYY, 

kendi aralarında arabuluculuk ile hak iddialarının, taleplerin ve diğer söz konusu taleplerin 

çözülmesi konusunda çaba göstereceklerdir aksi halde sözleşme tarihinde yürürlükte olan 

Yapım Endüstrisi Tahkim Prosedürlerine uygun olarak Amerikan Tahkim Birliği tarafından 

mesele idare edilecektir. Arabuluculuk talebi yazılı olarak yapılacak ve de sözleşmeye 

yönelik olarak diğer tarafa teslim edilecektir ve de tahkimi yöneten kişi ya da yetkili ile 

dosyalanacaktır.  Talep, şikâyet ya da anlaşmazlığın çözümüne ilişkin diğer uygun talepler 

ile eş zamanlı olarak yapılabilmektedir fakat bu durumda, tarafların anlaşması ya da 

mahkeme emri ile daha uzun bir süreye bırakılmadıkça dosyalama süresinden itibaren 60 

günlük bir sürede askıda kalacak olan arabuluculuk, bağlayıcı anlaşmazlık çözümü 

işlemlerinin öncesinde başlatılacaktır.   Bir tahkim işleminin bu kısım dâhilinde olması 

durumunda, taraflar her şeye rağmen hakemlerin seçilmesi aşamasına geçip daha sonraki 

işlemlere ilişkin bir takvim üzerinde anlaşma sağlayabilmektedirler.” 

Hüküm 8.2.3 “Taraflar arabulucunun ücretini ve dosyalama ücretlerini eşit olarak 

bölüşeceklerdir. Arabuluculuk, müştereken başka bir yer kararlaştırılmadıkça, projenin 

bulunduğu yerde yapılacaktır. Arabuluculuk dahilinde yapılan anlaşmalar, orada bulunan 

herhangi bir mahkemenin yargı yetkisi dahilindeki sulh sözleşmesi kadar geçerliliğe sahip 

olacaktır.” 

Hüküm 8.2.4 “Eğer taraflar, 8.2 no‟lu maddeye uygun olarak arabuluculuk ile anlaşmazlığı 

çözemezse, bağlayıcı anlaşmazlık çözümü yöntemi aşağıdaki gibi olacaktır: 

(Uygun olan kutucuğu işaretleyin. Eğer malsahibi veya DYY aşağıdaki bağlayıcı 

anlaşmazlık yöntemlerinden birini seçmez ya da müteakiben yazılı olarak dava açma 

haricinde bağlayıcı anlaşmazlık çözümü konusunda anlaşma sağlayamazlarsa, anlaşmazlık 

yargı yetkisine sahip mahkeme dahilinde çözümlenecektir.)  

 Bu sözleşmenin 8.3 no‟lu maddesine göre olan tahkim 

 Yargı yetkisine sahip mahkeme nezdinde açılan dava 

 Diğer: (Belirtiniz) ” 

Hüküm 8.3 “Tahkim (hakemlik)” 

Hüküm 8.3.1  “Eğer taraflar bu sözleşme dahilinde bağlayıcı anlaşmazlık çözümü metodu 

olarak tahkimi seçmişlerse, talep, anlaşmazlık ya da arabuluculuk ile çözülemeyen bu 

sözleşmeden kaynaklanan ya da onunla alakalı diğer söz konusu meseleler, taraflar 

aralarında müşterek biçimde anlaşmadıkça tahkime tabi olacak ve sözleşme tarihinde 
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yürürlükte olan İnşaat Endüstrisi Tahkim Kurallarına uygun olarak, Amerikan Tahkim 

Birliği tarafından idare edilecektir. Tahkim talebi yazılı olarak yapılacak ve bu sözleşmeye 

yönelik olarak diğer tarafa teslim edilecek ve bu tahkimi  yürüten kişi ya da yetkili ile 

dosyalanacaktır.”  

Hüküm 8.3.1.1 “Tahkim talebi arabuluculuk talebinin dosyalanmasından önce 

yapılmayacaktır, hiçbir durumda, iddia, anlaşmazlık ya da söz konusu diğer meselelere bağlı 

olarak yasal ya da adilane işlemlerin, yürürlükteki zaman aşımına ilişkin kanun ya da 

hükümlere ile yasal engele uğramasından sonra yapılmayacaktır. Zaman aşımı için, tahkimi 

yürüten kişi ya da kurum tarafından tahkimin icra edilmesine ilişkin talebin alınması,   iddia, 

anlaşmazlık ya da söz konusu diğer meselelere bağlı olarak yasal ya da adilane işlemlerin 

temelini oluşturacaktır.”  

Hüküm 8.3.2 “Tahkime gidecek yukarıdaki sözleşme ve bu sözleşmeye yönelik olarak 

taraflar tarafından usulüne uygun olarak rıza gösterilen ilave kişi ya da yetkili ile tahkime 

gidecek diğer sözleşmeler, yargı yetkisine sahip mahkemede yürürlükteki yasaya uygun 

olarak geçerlilik kazanacaktır.” 

Hüküm 8.3.3 “Hakemler tarafından verilen karar nihai olacaktır ve hüküm, yargı yetkisine 

sahip mahkemede yürürlükteki yasaya uygun olarak işleme alınabilir.” 

Hüküm 8.3.4 “İçtima ya da Tevhid (Konsolidayon ya da birleştirme)” 

Hüküm 8.3.4.1 “Her bir taraf kendi takdir yetkisinde, (1) diğer tahkimi yürüten tahkim 

sözleşmesinin içtimai/birleşmeye izin vermesi (2) Tevhit edilecek tahkimlerin, yasa ya da 

davanın maddi unsurlarının ortak meselelerini ihtiva etmesi (3) tahkimlerin, hakemlerin 

seçilmesi adına maddeten aynı yöntemsel kuralları ve metotları uygulaması şartıyla taraf 

olduğu diğer herhangi bir sözleşme ile beraber bu sözleşme altında yürütülen tahkimi içtima 

edebilecektir.” 

Hüküm 8.3.4.2  “Her bir taraf kendi takdir yetkisinde, katılması istenen tarafın yazılı olarak 

bu birleşime rıza göstermesi şartıyla, maliyetin tam olarak giderilmesinin tahkime bağlandığı 

durumda yasa ya da mevcudiyeti gerekli olan dava unsurlarının müşterek sorunlar ile büyük 

ölçüde alakalı olan içtima kişisi ya da yetkilileri tarafınca derç edebilmektedir.  İlave kişi ya 

da yetkiliyi ihtiva eden tahkime yönelik muvafakat, yazılı muvafakat dahilinde 

tanımlanmayan herhangi bir hak talebi, anlaşmazlık ya da diğer söz konusu meselelere 

yönelik bir muvafakat tesis etmeyecektir.“ 

Hüküm 8.3.4.3 “Malsahibi ve DYY, 8.3 no‟lu madde  altında, içtima ya da tevhit ile bu 

sözleşme altında malsahibi ve mimar olarak aynı tevhit ve içtima hakları altında yürütülen 

tahkime taraf teşkil eden kişi ya da yetkiliye rıza göstermektedirler.”     
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Hüküm 9 SözleĢme Feshi ya da Tecil (Durdurulması) 

Hüküm 9.1 “Bu sözleşmeye uygun olarak malsahibi DYY‟e ödemelerini yapmaması 

halinde, bu durum, ademi ifa ve fesih sebebi ya da DYY‟nin seçimine bağlı olarak bu 

sözleşme altında hizmetlerin icrasının teciline ilişkin bir sebep olarak değerlendirilecektir. 

Eğer DYY hizmetleri tecil etmeyi seçerse, hizmetleri tecil etmeden önce malsahibine yedi 

günlük yazılı bildirimde bulunacaktır. Hizmetlerin tecili durumunda, DYY‟nin, hizmetlerin 

gecikmesinden dolayı malsahibinden kaynaklanan gecikme ya da zarara ilişkin hiçbir 

sorumluluğu olmayacaktır. Hizmetlerin yeniden başlatılması öncesinde, tecil öncesindeki 

tüm tutarlar, DYY‟nin hizmetlerinin kesilmesi ve yeniden başlatılması dahilinde oluşan 

masraflar DYY‟e ödenecektir. DYY‟nin bakiye hizmetleri ve iş programı zaman 

çizelgelerine ilişkin ücretleri adilane şekilde ayarlamaya tabi olacaktır.” 

Hüküm 9.2 “Malsahibinin projeyi tecil etmesi durumunda, DYY bu tecil öncesinde icra 

edilen hizmetleri için tazmin edilecektir. Projenin yeniden başlatılması durumunda, DYY‟nin 

hizmetlerinin kesilmesi ve yeniden başlatılmasından kaynaklanan masraflara ilişkin olarak 

DYY tazmin edilecektir.  DYY‟nin bakiye hizmetleri ve iş programı zaman çizelgelerine 

ilişkin ücretleri adilane şekilde ayarlanır.” 

Hüküm 9.3 “Malsahibinin, toplam 90 günden fazla bir süre DYY‟nin hatası haricindeki 

sebeplerden dolayı projeyi tecil etmesi durumunda, DYY, 7 günden daha az süreli olmayan 

bir yazılı bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi feshedebilir.”      

Hüküm 9.4 “Eğer taraflardan biri sözleşme şartlarına uygun olarak işi gerçekleştirmede 

diğer tarafın kusuru olmaksızın başarısız olursa, feshi başlatan diğer taraf  bu sözleşmeyi en 

az yedi gün önceden yazılı bildirim yapmak şartıyla feshedebilir.” 

Hüküm 9.5 “Malsahibi, sebepsiz ve nedensiz olarak DYY‟e en az yedi gün önceden yazılı 

bildirim yapması şartıyla bu sözleşmeyi feshedebilir.”    

Hüküm 9.6 “DYY‟nin hatasından kaynaklanmayan fesih durumunda, DYY‟e, vadesinden 

sonra belge karşılığı olan  harcamalar ve 9.7 no‟lu bölümde tanımlanan tüm fesih masrafları 

ile birlikte fesih öncesinde yapılan hizmetler tazmin edilecektir.” 

Hüküm 9.7 “Fesih Masrafları, DYY‟nin hizmetlerinin karşılığına ek olarak yapılmakta ve 

de DYY‟nin aksi durumda tazmin edilemeyeceği feshe atfedilen harcamaları artı aşağıda 

belirtildiği şekilde DYY tarafından icra edilmeye işlerin değerine ilişkin tahmini kar tutarını 

ihtiva etmektedir.” 

Hüküm 9.7.1 “Yapımın başlangıcı öncesinde malsahibinin rahatı için fesih durumunun 

olması durumunda, DYY, icra edilen hizmetler, bu fesih sebebiyle oluşan maliyetlerden ve 
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kabul edilebilir genel giderler ve inşaat öncesindeki safhada tamamlanmayan inşaat öncesi 

hizmetlere yönelik kara ilişkin ödeme almaya hakkı olacaktır.”     

Hüküm 9.7.2 “Yapımın başlamasından sonra malsahibinin rahatı için fesih durumunun 

olması durumunda, DYY,   bu fesih sebebiyle oluşan maliyetlerden ve kabul edilebilir genel 

giderler ile beraber yapım öncesindeki safhada tamamlanmayan yapım öncesi hizmetlere 

yönelik kara ilişkin ödemeyi almaya hakkı olacaktır.”     

Hüküm 10 ÇeĢitli Provizyonlar 

Hüküm 10.1 “Tarafların bağlayıcı anlaşmazlık çözümü yöntemi olarak tahkimi seçmesi 

durumunda, Federal Tahkim Yasası 8.3 no‟lu maddeye hükmeder. Bunun haricinde bu 

sözleşme projenin bulunduğu  yerdeki kanuna tabi olacaktır.” 

Hüküm 10.2 “Bu sözleşmedeki terimler,  AIA‟in A232-2009 no‟lu  Yapım Sözleşmesi  

Genel Şartlar dökümanı dahilinde belirtilen terimlerle aynı anlamı taşıyacaktır, “İş” terimi, 

DYY‟nin idaresi altındaki tüm yüklenici işlerini kapsamaktadır.”  

Hüküm 10.3 “Malsahibi ve DYY, kendilerini, temsilcilerini, haleflerini ve yasal 

temsilcilerini bu sözleşmeye bağlı kılacaklardır. Ne malsahibi ne de DYY,  biri diğerinin  

yazılı rızası  olmadan bu sözleşmeyi devredemezler. Malsahibi, projeye ödünç sermaye 

verecek bir finansöre ancak malsahibinin bu sözleşme altındaki haklarını ve de 

yükümlülüklerini üstlenmeyi kabul ederse bu sözleşmeyi devredebilir.”  

Hüküm 10.4 “Malsahibi, DYY „den sertifikaları yürülüğe koymasını istediğinde yürürlülük 

tarihlerinden en az 14 gün önce bu sertifikalar önerilen dilde DYY „nin incelemesi için 

teslim edilir.  Malsahibinin, DYY „den yapılacak olan devir işlemi için gerekli 

muvafakatnameleri hazırlamasını istemesi durumunda, DYY,  istenilen muvafakatnamenin 

uygulama öncesinden en az 14 gün önce DYY‟e ibraz edilmesi şartıyla bu sözleşmeye uygun 

tüm muvafakatnameleri teslim edecektir. DYY, bu sözleşmenin kapsamının dışında bilgi, 

hizmet ya da sorumluluklar gerektiren sertifika ya da muvafakatnameleri yürürlüğe 

koymaz.” 

Hüküm 10.5 “Bu sözleşmenin içerdiği  hiçbir şey üçüncü kişiler ile sözleşmeye dayalı bir 

ilişki ortaya koymaz ya da  malsahibi ya da DYY karşısında üçüncü kişi lehine bir dava 

sebebi teşkil etmez.” 

Hüküm 10.6 “Aksi bu sözleşmede gerek görülmedikçe, DYY‟nin, proje alanında herhangi 

bir şekilde bulunan tehlikeli maddeler ya da zehirli maddelerin tespiti, mevcudiyeti, 

taşınması, atılması ya da imhası ya da maruz kalınması konularında sorumluluğu yoktur.”   

Hüküm 10.7 “DYY „nin proje tasarımının fotoğraf ya da artistik sunumlarını kendi 

promosyon ve profesyonel malzemelerine katma hakkı olacaktır.  DYY‟e bu sunumları 
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yapması için tamamlanan projeye makul seviyede geçiş izni tanınacaktır. Eğer malsahibi 

spesifik bir bilginin malsahibince gizli ve şahsi olduğu kanatini  DYY‟e önceden yazılı 

olarak bildirirse,  DYY‟nin materyalleri malsahibinin gizli ve şahsi mülk bilgilerini 

içermeyecektir.   Malsahibi,  proje için kendi promosyon materyallerinde DYY‟e mesleki 

itibar sağlayacaktır.” 

Hüküm 10.8 “DYY „nin ya da malsahibinin,, spesifik olarak “gizli” ya da “işletme malı” 

olarak belirtilen bilgileri alması durumunda, alıcı taraf bu bilgiyi kesin gizli tutacak ve 

(1)çalışanları, (2) münferiden ve münhasıran proje için hizmetler vermek üzere bu bilgileri 

bilmesi gerekenler ya da (3) sözleşmelerin gizli bilgilerin kullanımına yönelik benzer 

kısıtlamalar içeren   danışmanları ve yüklenicileri hariç olmak üzere başka kimseye  ifşa 

etmeyecektir.”   

Hüküm 11 Ödemeler 

Bu tez çalıĢması kapsamındaki yorum ve öneri: DYY‟e yapılacak aşağıda 

11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 ve 11.7 no‟lu maddelerde açıklanan ödemelerle ilgili 

bir “DYY Hizmetleri Hakediş Prosedürü”  nün de hazırlanması ve DYY hizmetleri ile 

ilgili ödemelerin şartlarının ortaya konulması gereklidir. Yükleniciler için hakediş 

prosedürü kullanıldığı gibi DYY hizmetlerinin ödemeleri için benzer bir prosedür 

gereklidir. Ödeme yapılacağı zaman söz konusu ödeme dönemi kapsamındaki işlerin 

sözleşmeye uygun tammalanıp tamamlanmadığı bu prosedür uyarınca incelenmeli ve 

ödeme onayı verilmelidir. 

Hüküm 11.1 “DYY‟nin 3 no‟lu maddede tanımlanan temel hizmetleri altında, malsahibi 

DYY‟ye şu şekilde ödeme yapar.” 

Hüküm 11.1.1 “Madde 3.2‟de yer alan yapım öncesi hizmetler için: 

(mutabık kalınan toplamı, katlarını veya oranlarını içerir şekilde ödemesi miktarını, veya  

gerekçesini giriniz)” 

Hüküm 11.1.2 “Madde 3.3‟de yer alan yapım aşaması hizmetleri için: (mutabık kalınan 

toplamı, katlarını veya oranlarını içerir şekilde ödemesi miktarını, veya  gerekçesin i 

giriniz)” 

Hüküm 11.2 “Bölüm 4.1‟de atanan ilave hizmetler için, malsahibi DYY‟e şöyle ödeme 

yapar: (Ödeme miktarı veya gerekçesini giriniz. Gerekiyorsa, kendine mahsus ödeme 

yöntemleri uygulanacak  spesifik hizmetleri listeleyiniz.)” 

Hüküm 11.3 “Proje süresince doğacak madde 4.3 altndaki ilave hizmetler için, malsahibi 

DYY‟e şöyle ödeme yapar:” (Ödeme miktarı veya gerekçesini giriniz.) 
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Hüküm 11.4 “DYY‟nin danışmanlarının ilave hizmetleri için ödeme, madde 11.2 ve madde 

11.3‟de dahil edilmediği zaman, DYY‟e fatura edilmiş olan miktar artı kar oranı  olavak 

veya aşağıda belirtilen şekilde:” 

Hüküm 11.5  “DYY‟nin ve DYY danışmanlarının saatlik hizmet ücretleri aşağıda belirtilir. 

Normal teftiş teammüllerine uygun olarak DYY‟nin ve DYY danışmanlarının ücretleri 

ayarlanır. ( Uygulanıyorsa, saatlik ücretler için bir  ibraz belgesi (exhibit) ekleyiniz veya 

aşağıya iave ediniz) 

Çalışan veya kategori                                                    Ücret ($0.00)” 

Hüküm 11.6 “Belge karşılığında yapılan harcamalar için ödeme” 

Hüküm 11.6.1 “Belge karşılığı olan  harcamalar temel ve ilave hizmetler için ödemelere 

ilave ödemeler olup DYY ve DYY danışmanları tarafından projeyle doğrudan ilgili yapılan 

harcamaları içerir ve aşağıdaki şekildedir; 

.1 Ulaşım ve izinli şehir dışı seyahat ve harcırah 

.2 Uzun mesafe hizmetler, verilen bilgi ve iletişim hizmetleri, telekonferanslar, proje web 

sayfaları ve extranetler. 

.3 Proje üzerinde yargı ytkisi olan otoritelerin onyını almak için ödenen ücretler 

.4 Baskı alma, çoğaltma, çizim çıktıları, standart for dökümanlar 

.5 Posta ücreti, taşıma ve teslimat ücretleri 

.6 Öncesinde malsahibi tarafından izin verildiyse, normal ücretlerden fazlasını gerektiren 

fazla mesai gideri 

.7 Malsahibi tarafından talep edilen profesyonel fotoğraf çekimi ve sunum materyalleri. 

.8 DYY‟nin danışmanlarının Yanlızca o projeye ait profesyonel sorumluluk sigortası gideri 

veya malsahibi normalde yapılan sigortadan fazlasını talep ederse  ilave sigorta kapsamı 

veya limitleri gideri  

.9 Profesyonel hizmetlerden ve belge karşılığı yapılan harcamalardan kesilen tüm vergiler. 

.10 Şantiye ofis harcamaları 

.11 Proje ile ilgili diğer giderler” 

Hüküm 11.6.2 “Belge karşılığında yapılan  harcamalar için ödeme DYY ve DYY 

danışmanları tarafından yapılan harcama artı yapılan harcama yüzde oranı (%...) olarak 

yapılır.” 

Hüküm 11.7  “DYY‟e ödemeler” 

Hüküm 11.7.1 “Şu kadar(....)$‟ın ilk ödemesi bu sözleşmenin imzalanmasıyla ödenir ve bu 

sözleşme altındaki minimum ödemedir. Son faturada malsahibinin hesabına kredi yapılır.” 
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Hüküm 11.7.2 “Aksi üzerinde anlaşılmadıkça, hizmetler için ödemeler gereçekleşen 

hizmetler oranında aylık yapılır. DYY‟nin faturasının ibrazı  üzerine ödemelerin vadesi 

gelmiştir ve ödenmesi gerekir. Fatura tarihinden itibaren şu kadar gün sonra ödenmeyen 

miktarlar aşağıda belirtilen faiz oranına tabidir, veya oranın  yokluğunda DYY‟nin ticari 

işlemlerini topladığı merkezde muhtelif zamanlarda  geçerli yasal orana tabidir. 

(üzerinde anlaşılmış olan aylık veya yıllık faiz oranı) %” 

Hüküm 11.7.3 “Eğer DYY kabul etmiyorsa veya DYY bağlayıcı anlaşmazlık çözümü 

tutanağında sorumlu olduğu bir  miktar bulunmamışsa ; malsahibi bir ceza uygulamak üzere 

veya zarar tazmini için DYY‟nin ödemesinden belli miktarları kesemez.Veya  yüklenicilere 

ödenen veya talep edilen  iş değişikliği maliyetini toplamlarını telafi etmek üzere malsahibi 

DYY‟nin ödemesinden belli miktarları kesemez.” 

Hüküm 11.7.4 “Belge karşılığında yapılan harcamaların kayıtları , ilave hizmetlerle ilgili 

harcamalar, saatlik oran bazında yapılan hizmetler, karşılıklı uygun zamanlarda malsahibine 

açık olur.” 

Hüküm 12 Özel KoĢul ve ġartlar 

“Bu sözleşmeyi  değiştirecek özel koşul ve şartlar şöyledir:” 

Hüküm 13 SözleĢme Kapsamı 

Bu tez çalıĢması kapsamındaki açıklama ve öneri:  

Sözleşme kapsamında bu sözleşmenin eki olan dökümanlar listelenir. Bu bağlamda 

CSI tarafından geliştirilmiş Master Format Bölüm 00, bu dökümanların kodlanması 

için referans olmalıdır. AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş ve bu tez kapsamında 

rehber döküman olarak referans verilen “MasterSpec"standart şartname formatları 

Master Format kodlama düzeninde hazırlanmış dökümanlardır. Bununla birlikte bu 

tez kapsamında önerilen şartname, prosedür gibi sözleşme eki olacak kalite yönetim 

sistemi araçlarının yazımında da Master Format kodlama düzeni kullanılmalıdır.  

Hüküm 13.1 “Bu sözleşme malsahibi ve DYY arasında tam ve birleşmiş sözleşmeyi temsil 

eder, yazılı veya sözlü tüm önceki görüşmelerin, beyanların, veya anlaşmaların yerine geçer.  

Bu sözleşmeye ancak malsahibi ve DYY tarafından yazılı imzalı hukuki belge aracılığıyla 

değişiklik yapılabilir.” 

Hüküm 13.2 “Bu sözleşme aşağıdaki dökümanları ihtiva eder: 

.1 C132-2009 adlı AIA dökümanı, Malsahibi-DYY arasındaki standart sözleşme formu 

.2 E201-2007 adlı AIA dökümanı, Dijital Veri Protokol Eki 
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.3 E202-2008 adlı AIA dökümanı, Bina Bilgi Modelleme Protokol Eki eğer tamamlanmışsa 

veya aşağıdaki: 

.4 Diğer dökümanlar: 

(Sözleşmenin bir parçasını oluşturan ilave hizmet kapsamlarını içeren eğer varsa diğer 

dökümanları listeleyiniz.)” 

Bu tez çalıĢması kapsamındaki açıklama ve öneri:  

Bu tez kapasamında önerilen prosedür, şartname ve kontrol listeleri gibi kalite 

yönetim sistemi araçları burada diğer dökümanlar olarak listelenecek ve sözleşme eki 

olacaktır.  
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EK G:   AIA B132-2009 Malsahibi-Mimar SözleĢmesinde Yeralan Malsahibi 

Sorumlulukları 

Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md.5.1;  

“Bu sözleşme altında aksi belirtilmedikçe, malsahibi, projenin kısıtları ve gerekleri hakkında 

tüm bilgiyi  zamanında sağlar. Bu bilgi ,malsahibinin hedeflerini, iş programını, hacim 

gereklerini ve hacimlerin  ilişkisini içeren  kısıtları ve kriterleri, esnekliği, genişleyebilirliği, 

özel ekipmanları özel sistemleri, ve arazi  gerekliliklerini ortaya koyan yazılı bir programı 

içerir.  Mimardan  yazılı talep gelmesinden 15 gün içinde mimar için talep edilen gerekli ve 

ilgili bilgiyi mimarın incelemesi, rehin hakkını bildirmesi ve kullanması için malsahibi 

hazırlar.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md. 5.2;  

“Malsahibi AIA,C132-2009 no‟lu  standart malsahibi DYY sözleşmesinde açıklanan 

görevleri, sorumlulukları ve hizmetleri tedarik etmek için  bir DYY tutar. Malsahibi, DYY 

ile yürürlüğe giren sözleşmesinin bir kopyasını ve sözleşmeye ilaveten herhangi  

modifikasyonları mimara verir.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132-Md. 5.3;  

“Malsahibi, tüm projenin iş programını oluşturmak için sorumlu olacak bir DYY‟nin 

hizmetlerini teçhiz eder. Proje ilerledikçe eğer gerekiyorsa malsahibi iş programını ayarlar.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132-Md.  5.4;  

“Malsahibi, proje bütçesini şunları içerir şekilde hazırlar ve periyodik olarak günceller; (1) 

Bölüm 6.1‟de tanımlanan işin maliyeti için bütçe (2)malsahibinin diğer maliyetleri (3) tüm 

bu maliyetlerle ilgili makul riskler. Malsahibi, işin maliyetinin tüm tahmin çalışmalarını 

hazırlamaktan sorumlu bir DYY‟‟nin hizmetlerini teçhiz eder. Eğer malsahibi, kendi maliyet 

bütçesini önemli ölçüde artırı veya azaltırsa, malsahibi mimar ve DYY‟‟e bunu bildirir. 

Ondan sonra, malsahibi ve mimar DYY‟e danışarak, işin maliyet bütçesine ilişkin bir 

değişiklik veya projenin kapsam veya kalitesinde bir değişiklik üzerinde anlaşırlar.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132 - Md. 5.4.1;  

“Malsahibi, hızlandırılmış, aşamalı veya hızlı kulvar (fast track) iş programı yapmanın bir 

faydası olduğunu ancak bağşı riskleri taşıdığını kabul eder. Böyle riskler, ilgili yapım 

dökümanları tamamlanmadan proje elemanlarının temin ve montajı dolayısıyla mimarın işi 

koordine etmesinden ve projenin bazı kısımlarını yeniden tasarlaması sebeiyle ve  

yüklenicinin önceden monte ettiği veya tedarik ettiği işin kaldırılması  veya yerdeğiştirmesi 

sebebiyle malsahibinin maruz kaldığı maliyetleri içerir. Eğer malsahibi hızlandırılmış, 
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aşamalı veya hızlı kulvar (fast track) iş programını seçerse , bu gibi maliyetleri karşılayacak 

yeterli riskleri projenin bütçesine dahil etmeyi kabul eder.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132 - Md.  5.5; 

“Malsahibi, proje hakkında kendi adına hareket edecek bir temsilci tanımlar. Malashibi, 

mimarın hizmetlerinin sıralı ve düzenli ilerleyerek makul olmayan gecikmelerden kaçınmak 

üzere malsahibi hükümler verir ve mimarın teslimlerini zamanında onaylar.”  

Malsahibi Sorumluluk,  B132 - Md.  5.6; 

“Malsahibi  fiziksel karakteristikleri , yasal kısıtlamaları ve elektrik, su gibi hizmetlerin 

alınacağı noktaları gösterir arazi ölçümlerini (rölöveleri) hazırlar.  Yapının yapılacağı alan  

ile ilgili yazılı bir yasal açıklama da hazırlar. Rölöve ve yasal bilgi şunları içermelidir;  yol 

hat ve dereceleri, geçitler, kaldırımlar, bitişik yapılar, parsellenmiş sulama alanları, bitişik 

drenaj, geçiş hakları, irtifak hakları, engellemeler, zonlamalar, senet kısıtlamaları, sınırlar, 

alanın konturları, mevcut bina varsa onunla ilgili lokasyon, ölçü ve benzeri gerekli bilgi, 

diğer iyileştirmeler ve ağaçlar, elektrik su gibi hizmetlerin mevcudiyetiyle ilgili bilgi, evirme 

ve dernlik içeren eğim alt ve üst noktaları, arazi ölçümündeki (rölövedeki) tüm bilgiler bir 

proje röperini referans alır.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132 - Md.  5.7 

“Malsahibi  zemin testleri ve raporları hazırlar. Yazılı rapor ve uygun tavsiyelerle birlikte   

bu testlerin içeriğinde; sondaj testleri, test kazılar, zemin dayanım değerleri tespitleri, sızma 

testleri, tehlikeli madde değerlendirmeleri, zemin korozyon testleri, direnç testleri, zemin altı 

şartları tahmin için gerekli operasyonları bulunabilir ancak bu kadarla sınırlı olmayabilir.”   

Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md.  5.8 

“Malsahibi, kendi danışmalarının hizmetleri ile mimar tarafından verilen hizmetlerin 

koordinasyonunu sağlar. Mimarın talebi üzerine malsahibi,  kendi danışmalarıyla yaptığı 

sözleşmelerdeki hizmetlerin kapsamının kopyalarını verir. Bu sözleşmede  tayin edilen 

dışındaki danışmanların hizmetlerini  verir. Veya mimar, böyle hizmetleri talep ettiğinde ve 

proje kapsamının bu hizmetleri mantıken gerektirdiğini gösterdiğinde malsahibi bu görevleri 

ilave hizmet olarak vermesi için mimarı yetkilendirir. Malsahibi, danışmanlarının 

profesyonel sorumluluk sigortası ve  verilen hizmetlere uygun diğer sorumluluk sigortası 

yaptırmasını talep eder.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md.  5.9 

“Sözleşme dökümanlarının veya kanunların gerektirdiği strüktürel, mekanik ve kimyasal 

testler, hava ve su kirliliği testleri, tehlikeli madde testleri vb. içeren  testler ve denetimler 

yaptırır ve raporlar hazırlatır.”  
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Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md.  5.10 

“Malsahibi, herhangi bir zamanda proje için kendi ihtiyaç ve menfaatlerini karşılamak üzere 

gerekebilecek denetim hizmetlerini de içeren tüm yasal, sigortasal, muhasebesel hizmetleri 

verir.”  

Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md.  5.11 

“Malsahibi, mimarın hizmet araçlarındaki uygunsuzlukları, hataları, eksikleri içeren proje 

kusur veya hatalarını farkettiğinde  hemen mimara  ve DYY‟e bunları bildirir.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md.  5.12 

“Sözleşme dökümanlarında aksi belirtilmedikçe veya doğrudan iletişimlere spesifik olarak  

yetki vermedikçe, malsahibi yüklenici ile DYY aracılığı ile iletişim kurmaya çalışır. 

Sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle  ile ilgili meselelerde mimarla da aynı zamanda aynı 

iletişimi sağlar. Mimarın danışmanları ile veya tarafından olan iletişimler mimar aracılığıyla 

olur.” 

Malsahibi Sorumluluk,  B132- Md.  5.13 

“Yapım sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce, bu anlaşmada ortaya konulan DYY 

hizmetleriyle  sözleşmede belirtilen DYY görev ve sorumluluklarını malsahibi koordine 

eder. Malsahibi, yürürlüğe girmiş malsahibi yüklenici sözleşmelerinin birer kopyasını ve 

sözleşme genel şartlar dökümanını DYY‟e verir.”  

Malsahibi Sorumluluk,  B132-Md.  5.14 

“Malsahibi, iş başlamadan önce mimarın şantiyeye giriş yapmasını sağlar.  Şantiye hazırlık 

aşamasındayken veya şantiye devam ederken mimarın şantiyeye girişini sağlaması için 

DYY‟i ve yükleniciyi mecbur tutar.” 
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EK H: AIA, B132-2009  Malsahibi- Mimar SözleĢmesi‟nin Diğer Hükümleri 

Hüküm 1-İlk Bilgi 

Hüküm 1.1 “Bu sözleşme 1.1 no‟lu bu bölümde ortaya konan ilk bilgiye dayanır. (Sonraki  

maddeler için “uygun değil”, “yürütme esnasında bilinmiyor”, “karşılıklı anlaşma ile daha 

sonra karara varılacak” şeklindeki ifadelerin  ve talep edilen bilgilerin araya eklenerek 

düzenlenmesine dikkat edin.)” 

Hüküm 1.1.1 “Malsahibinin proje için programı 

(Söz konusu programın geliştirileceği usulü saptayın ve dökümantasyonu tanımlayın.)” 

Hüküm 1.1.2  “Projenin fiziksel karakteristikleri 

(Büyüklük, lokasyon, ölçüler, veya jeoteknik raporlar gibi diğer ilgili bilgi, alan, sınırlar ve 

topografik arazi ölçümleri, trafik ve alt yapı çalışmaları, kamu ve özel alt yapı ve 

hizmetlerinin mevcudiyeti, alanın yasal tanımlaması vb...)” 

Hüküm 1.1.3 “ İşin maliyeti için malsahibinin bütçesi, 6.1 no‟lu bölümde tanımlandığı gibi. 

(Meblağ  ve eğer biliniyorsa madde madde sıralı bir döküm hazırlayın)” 

Hüküm 1.1.4  “Malsahibinin tahmini tasarım ve yapım iş programı 

.1 Tasarım aşaması mihenk taşı tarihler, eğer varsa: 

.2 Yapımın başlaması: 

.3 Geçici kabul tarihi veya mihenk taşı tarihler: 

.4 Diğer” 

Hüküm 1.1.5  “Malsahibi bir Danışman Yapım Yönetici (DYY) tutmayı amaçlar ve : 

(Eğer çoklu ana yükleniciler kullanılacaksa, bu sözleşme içerisinde geçen “Yüklenici” terimi 

çoğul anlamda olacaktır. 

Bir yüklenici 

Çoklu ana yüklenici 

Uygulama sırasında bilinmiyor” 

Hüküm  1.1.6 “Malsahibinin hızlandırılmış veya hızlı kuvar iş programlaması, çoklu ihale 

paketleri veya aşamalı yapım için gerekleri aşağıdadır; 

(İhale/teslim paket tiplerini ve sayılarını listeleyin)” 

Hüküm 1.1.7 “Proje diğer bilgileri 

(Projenin başka yerde belirtilmemiş çevreye duyarlı tasarım veya tarihi koruma gerekleri gibi  

özel özelliklerini veya ihtiyaçlarını tanımlayın.)” 
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Hüküm 1.1.8 “Malsahibi 5.5 no‟lu bölüme uygun olarak aşağıdaki temsilciyi tanımlar: 

(İsim, adres, ve diğer bilgiyi tanımlayın)” 

Hüküm 1.1.9  “Mimarın malsahibine teslim edeceklerini malsahibinin temsilcisine ek olarak 

incelemesi gereken kişi veya kurumlar şu şekildedir; 

(İsim, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)”  

Hüküm 1.1.10 “Malsahibi aşağıdaki danışmanları tutacaktır. 

(İsim, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)  

.1 Yapım Yönetici: DYY, kapak sayfada tanımlanır. Bu sözleşme tarihinde bir yapım 

yönetici henüz tutulmadıysa, yapım yönetiicnin tutulacağı tahmini tarihi belirtin. 

.2 Maliyet Danışmanı: ( eğer yapım yöneticisiye ek olarak varsa: 

(Eğer bir danışman tutulduysa, maliyet danışmanı için 3.2.6, 3.2.7, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.5, 3.4.6, 

5.4, 6.3, 6.3,1, 6.4, ve 11.6 no‟lu maddelere uygun referanslar eklenir. 

.3 Arazi Ölçüm Uzmanı 

.4 Jeoteknik Mühendisi 

.5 İnşaat Mühendisi 

.6 Diğer Danışmanlar: 

(Malsahibi tarafından tutulan diğer danışmanları; proje veya program yöneticisi veya iş 

programı yapma danışmanı gibi listeleyin.)” 

Hüküm  1.1.11 “Mimar, 2.3 no‟lu maddeye uygun olarak aşağıdaki temsilcileri tanımlar; 

(İsim, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)”  

Hüküm 1.1.12 “Mimar 1.1.12.1 ve 1.1.12.2 no‟lu maddelerde tanımlanan danışmanları 

tutacaktır. 

(İsim, hukuki statü, adres ve diğer bilgiyi listeleyin)”  

Hüküm 1.1.12.1 “Temel hizmetler altında tutulan danışmanlar: 

.1 Statik Mühendis: 

.2 Mekanik Mihendis: 

.3 Elektrik Mühendis:” 

Hüküm 1.1.12.1 “İlave hizmetler altında tutulan danışmanlar:” 

Hüküm 1.1.13 “Bu sözleşmenin dayandığı diğer ilk bilgi:” 

Hüküm 1.2 “Malsahibi ve mimar ilk bilgiye istinat eder. Ancak her iki taraf da söz konusu 

bilginin maddeten değişebileceğini kabul eder ve böyle bir durumda, malsahibi ve mimar,  iş 

programını, mimarın hizmetlerini ve mimarın ödemesini  uygun şekilde ayarlarlar.” 



249 

 

Hüküm 6 ĠĢin Maliyeti 

Hüküm 6.1 “Bu sözleşme amacıyla , mimar tarafından belirlenen veya atanan projenin tüm 

elemanlarını yapmak üzere ve yüklenicilerin genel şartlar maliyetlerini, genel giderlerini ve 

karını içercek şekilde işin maliyeti malsahibine toplam maliyet olmalıdır. İşin maliyeti, 

DYY‟nin danışmanlarının ve DYY‟nin sadece yapım aşaması sırasındaki ödemelerini içerir, 

varsa şantiyedeki geri ödenebilir harcamalar için ödemeleri içerir. İşin maliyeti mimarın 

ödemesi, arazinin maliyeti,geçiş hakları, finansmanlar, işdeki değişiklikler için riskler ve 

malsahibinin sorumluluğundaki diğer maliyetler dahil değildir.” 

Hüküm 6.2 “İşin maliyeti için malsahibinin bütçesi, ilk bilgi içinde verilir ve proje boyunca 

5.4 ve 6.4 no‟lu maddeler altında gerektiği şekilde düzenlenebilir. İşin maliyeti için 

malsahibinin bütçesinin değerlendirmeleri, mimarın bir tasarım profesyoneli olarak yargısını 

temsil eder.” 

Hüküm 6.3 “Malsahibi  işin maliyet tahminlerine tasarım, ihale veya pazarlık , fiyat 

düşürme ve pazar koşulları için uygun riskleri dahil etmesini DYY‟den ister.  Mimar temel 

hizmetlerinde ilerlerken DYY‟nin hazırladığı maliyet tahmininin kesinliğine ve 

eksiksizliğine güvenme hakkı vardır. Mimar, DYY‟nin maliyet tahmini hazırlamada kusurlu 

ve eksik kalmasından dolayı gereken çizimlere, şartnamelere ve diğer gerekli dökümanlara 

revizyonları ilave bir hizmet olarak hazırlar. Mimar, DYY‟nin tahminlerini kendi 

hizmetlerini tamamlamada rehber olması için inceler, ancak, mimar bu incelemelerde not 

ettiği somut tutarsızlıkları ve hataları malsahibine rapor eder.” 

Hüküm 6.3.1 “Eğer mimar ilave hizmet olarak detaylı maliyet tahmini hazırlama hizmeti 

veriyorsa ve DYY‟nin maliyet tahminleri ile arasında bir tutarsızlık varsa, mimar ve DYY 

maliyet tahminlerini birbirine uydurmak üzere birlikte çalışacaktır.” 

Hüküm 6.4 “Kesin proje aşaması sonuçlanmadan önce, DYY‟nin işin maliyetine yönelik 

tahmini malsahibinin işin maliyetine yönelik bütçesini aşıyors , DYY mimara danışarak 

malsahibine projenin büyüklüğü, kalitesi veya bütçesi ile ilgili ayarlamalar yapması için 

tavsiyelerde bulunur ve malsahibi söz konusu bu ayarlamaları yaparken DYY ve mimar ile 

işbirliğinde hareket eder.” 

Hüküm 6.5 “Eğer işin maliyetine yönelik tahminler kesin proje aşaması tamamlandığında 

malsahibinin işin maliyetine yönelik bütçesini aşarsa malsahibi; 

.1 işin maliyetine yönelik bütçede bir artışın yazılı onayını verir; 

.2 DYY ve mimara danışarak, proje programında, kapsamında veya kalitesinde işin 

maliyetini düşürmek için gerekli revizyonu yapar; 

.3 diğer ortak kabul edilebilir bir alternatifi uygular.” 
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Hüküm 6.6 “Eğer malsahibi 6.5.2 no‟lu madde altında devam etmeyi seçerse, kesin proje 

aşaması sonunda malsahibinin işin maliyeti bütçesine uymak üzere veya 6.5.1 no‟lu madde 

altında ayarlanan bütçeye uymak üzere  yapım dökümanları hazırlama aşamasında gerekli 

modifikasyonları ilave ödeme olmadan dahil eder. Mimarın yapım dökümanlarındaki 

modifikasyonu bu 6 no‟lu hüküm altında temel hizmet olarak mimarın sorumluluğunun 

sonudur.” 

Hüküm 6.7 “Mimar, 6.6 no‟lu hüküm altındaki modifikasyonları dahil ettikten sonra, işin 

maliyetine malsahibinin bütçesini aşan müteakip maliyet tahminlerinin çizimlerde, 

şartnamede ve diğer dökümanlarda zorunlu kıldığı gerekli revizyonları ilave hizmet olarak 

yapar. Sözkonusu maliyet artışının, kapsamda, temel sistemlerde, veya malzeme kalite ve 

çeşitlerinde, bitişlerde veya ekipmanda mimar tarafından başlatılan değişikliklerden dolayı 

oluştuğu durumlar hariçtir.” 

Hüküm 7 Telifler ve Lisanslar 

Hüküm 7.1 “Mimar ve malsahibi, hizmet araçlarının veya herhangi diğer bilginin 

iletilmesinde bunları ileten tarafın söz konusu bilginin telif hakkı sahibi olduğunu veya telif 

hakkı sahibinden bu bilginin projede kullanımı için iletilmesi izni olduğunu garanti eder. 

Eğer malsahibi ve mimar dijital olarak  hizmet araçlarını veya herhangi diğer bilgiyi veya 

dökümantasyonu iletmeyi amaçlarsa, söz konusu iletimleri idare edecek gerekli protokolleri 

hazırlamaya çalışacaklardır.” 

Hüküm 7.2 “Mimar ve mimarın danışmanları, çizimleri ve şartnameleri içeren  hizmet 

araçlarının ayrı ayrı sahibi ve müellifi addedilir ve tüm hukuki, yasal ve  telif haklarını içeren 

diğer saklı hakları elinde tutar. Hizmet araçlarının resmi düzenleyici gereklilikleri sağlamak 

veya benzer amaçlarla proje ile ilgili  teslimi ve dağıtımı, mimar ve mimarın danışmanlarının 

saklı haklarını yürürlükten kaldıran yayımlama olarak anlaşılmayacaktır.” 

Hüküm 7.3 “Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine, mimarın hizmet araçlarını sadece 

ve yalnızca projeyi inşa etmek, projede kullanmak, projeyi devam ettirmek, projeyi tadil 

etmek ve projeye eklemek amaçlarıyla kullanması için, bu sözleşme altındaki malsahibinin 

vadesi gelen meblağların hemen ödenmesi gibi kendi yükümlülüklerini akabinde yerine 

getirmesi şartıyla, mimar malsahibine tekelci olmayan bir ruhsat verir. Mimar da benzer 

tekelci olmayan ruhsatları bu sözleşmeye uygun olarak kendi danışmanlarından alır. Bu 

hüküm altında verilen ruhsat malsahibinin yükleniciye, DYY‟e, alt yüklenicilere, alt-alt 

yüklenicilere, ve malzeme veya ekipman tedarikçilerine, kendi danışmanlarına, kendi ayrı 

yüklenicilerine sadece ve yalnızca proje için yapımda ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde 

kullanımı için  hizmet araçlarının geçerli kısımlarını çoğaltma yetkisi vermesine izni verir.  

.Eğer mimar bu sözleşmeyi 9.4 no‟lu hükümde yer alan neden için hakkıyla fesh ederse, bu 
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hüküm olan 7.3 no‟lu hükümde verilen ruhsat sona erer.” 

Hüküm 7.3.1 “Malsahibi hizmet araçlarını, hizmet araçlarının müelliflerini tutmadan 

kullanırsa, söz konusu kullanımdan doğacak tüm hak taleplerinden ve dava sebeplerinden 

malsahibi, mimar ve mimarın danışmanlarını azad eder. Malsahibi, kanununun izin verdiği 

mertebede, herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun ileri sürdüğü söz konusu kullanımdan 

doğan hak talepleri ve dava sebepleriyle ilgili savunma maliyetini içeren tüm harcama ve 

maliyetlerden, malsahibinin hizmet araçlarını kullanımından doğan harcamalar ve maliyetler 

mertebesinde, mimar ve mimarın danışmanlarını bu 7.3.1 no‟lu bölüm altında beri kılar ve 

zararını tazmin eder. Malsahibi 9.4 no‟lu bölüm altındaki neden için bu sözleşmeyi hakkıyla 

fesh ederse, bu 7.3.1. no‟lu bölümün şartları uygulanmaz.” 

Hüküm 7.4 “Bu 7 no‟lu hükümde verilen ruhsatlar hariç, bu sözleşme altında diğer hiçbir 

ruhsat veya hak kastedilmiş veya verilmiş olarak addedilmeyecektir. Malsahibi, burada 

verilen herhangi bir ruhsatı başka bir tarafa mimarın öncesinde yazılı anlaşması olmadan 

atayamaz, delege edemez, alt ruhsat yapamaz, taahhüt edemez veya başka yolla iletemez. 

Hizmet araçlarının yetkisiz olarak herhangi kullanımı sadece malsahibinin rizikosudur ve, 

mimar ve mimarın danışmanlarının sorumluluğunda değildir.” 

Hüküm 8 Hak talepleri ve AnlaĢmazlıklar 

Hüküm 8.1 Genel 

Hüküm 8.1.1 “Malsahibi ve mimar, yürürlükte olan yasada belirtilen süre dahilinde bu 

sözleşmede seçilen bağlayıcı anlaşmazlık çözüm metodunun gerekliliklerine uygun olarak bu 

sözleşmeden kaynaklanan ya da ona ilişkin olarak, işin kabul edilmiş tamamlanma tarihi 

sonrasında 10 yıldan fazla olmamak üzere sözleşme, haksız fiil ya diğer haller dahilinde her 

türlü talebe ve dava hakkı veren nedenlere başvuracaktır. Malsahibi ve DYY 8.1.1 no‟lu 

maddeye göre yapılmayan her türlü talep ve dava hakkı veren nedenlerden feragat etmiş 

olacaktır.”  

Hüküm 8.1.2 “Zararların emlak sigortası ile karşılandığı ölçüde, malsahibi ve mimar, 

birbirlerine karşı ve yükleniciler, danışmanlar, temsilciler ve diğer çalışanlara karşı, AIA‟in  

A232-2009 no‟lu “Yapım Sözleşmesi Genel Şartlar” dökümanı dahilinde belirtildiği şekilde 

bu sigortanın getirilerine yönelik olarak sahip olabileceği haklar haricinde zararlara ilişkin 

olarak tüm haklarından feragat eder. Malsahibi ve mimar, uygun görüldüğü şekilde, burada 

belirtilen tarafların lehine, DYY‟nin, yüklenicilerin, temsilcilerin, ve onların çalışanlarının 

aynı feragatte bulunmalarını isteyecektir.”            

Hüküm 8.1.3 “Mimar, makul avukatlık ücretlerini ve yürürlükteki kanun altında geri 

alınabilir harcamaları içeren fakat sadece mimarın, mimarın çalışanlarının ve 

danışmanlarının bu sözleşme altındaki profesyonel hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihmal 
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ve atlamalarının sebep olduğu ölçüde  zararlardan, kayıplardan, veya üçüncü tarafların hak 

taleplerinden doğan kararlardan malsahibini ve malsahibi personelini ve çalışanlarını beri 

kılacak ve tazmin edecektir. Mimarın bu hüküm altında malsahibinin zararını ödemesi 

görevi, sigorta teminatının mevcut geliri ile sınırlı olacaktır.” 

Hüküm 8.1.4 “Mimar ve malsahibi hak talepleri, anlaşmazlıklar ya da bu sözleşmeden 

kaynaklanan ya da bu sözleşme ile alakalı diğer söz konusu meselelere ilişkin dolaylı 

zararlardan feragat edecektir. Bu müşterek feragat, 9.7 no‟lu maddede belirtilen spesifik 

durum haricinde bu sözleşmenin herhangi bir taraf tarafınca sonlandırılması sebebiyle tüm 

dolaylı zararlara, sınırlama olmadan uygulanabilmektedir.”     

Hüküm 8.2 “Arabuluculuk” 

Hüküm 8.2.1 “Hak talepleri, anlaşmazlıklar ya da bu sözleşmeden kaynaklanan ya da bu 

sözleşme ile alakalı diğer söz konusu meseleler, anlaşmazlığın çözümü için takaddüm eden 

bir şart/taliki şart olarak arabuluculuğa tabi olacaktır. Eğer bu konu, mimarınn 

hizmetlerinden kaynaklanan ipotek ile alakalı ya da onun konusu ise, mimar, konunun 

arabuluculuk ya da bağlayıcı anlaşmazlık çözümü ile çözülmesinden önce ipotek bildirimi ya 

da dosyalama sürelerine riayet etmek için yürürlükteki yasaya uygun olarak başvuruda 

bulunabilir.”     

Hüküm 8.2.2 “Taraflar kendi aralarında müştereken anlaşmadıkça, malsahibi ve mimar, 

kendi aralarında arabuluculuk ile hak taleplerinin, anlaşmazlıkların ve diğer söz konusu 

taleplerin çözülmesi konusunda çaba göstereceklerdir aksi halde sözleşme tarihinde 

yürürlükte olan Yapım Endüstrisi Tahkim Prosedürlerine uygun olarak Amerikan Tahkim 

Birliği tarafından mesele idare edilecektir. Arabuluculuk talebi yazılı olarak yapılacak ve de 

sözleşmeye yönelik olarak diğer tarafa teslim edilecektir ve de tahkimi yöneten kişi ya da 

yetkili ile dosyalanacaktır.  Talep, şikâyet ya da anlaşmazlığın çözümüne ilişkin diğer uygun 

talepler ile eş zamanlı olarak yapılabilmektedir fakat bu durumda, tarafların anlaşması ya da 

mahkeme emri ile daha uzun bir süreye bırakılmadıkça dosyalama süresinden itibaren 60 

günlük bir sürede askıda kalacak olan arabuluculuk, bağlayıcı anlaşmazlık çözümü 

işlemlerinin öncesinde başlatılacaktır. Bir tahkim işleminin bu kısım dâhilinde olması 

durumunda, taraflar her şeye rağmen hakemlerin seçilmesi aşamasına geçip daha sonraki 

işlemlere ilişkin bir takvim üzerinde anlaşma sağlayabilir.” 

Hüküm 8.2.3 “Taraflar arabulucunun ücretini ve dosyalama ücretlerini eşit olarak 

bölüşeceklerdir. Arabuluculuk, müştereken başka bir yer kararlaştırılmadıkça, projenin 

bulunduğu yerde yapılacaktır. Arabuluculuk dahilinde yapılan anlaşmalar, orada bulunan 

herhangi bir mahkemenin yargı yetkisi dahilindeki sulh sözleşmesi kadar geçerliliğe sahip 

olacaktır.” 



253 

 

Hüküm 8.2.4 “Eğer taraflar, 8.2 no‟lu maddeye uygun olarak arabuluculuk ile anlaşmazlığı 

çözemezse, bağlayıcı anlaşmazlık çözümü yöntemi aşağıdaki gibi olacaktır: 

Uygun olan kutucuğu işaretleyin. Eğer malsahibi veya mimar aşağıdaki bağlayıcı 

anlaşmazlık yöntemlerinden birini seçmez ya da müteakiben yazılı olarak dava açma 

haricinde bağlayıcı anlaşmazlık çözümü konusunda anlaşma sağlayamazlarsa, anlaşmazlık 

yargı yetkisine sahip mahkeme dahilinde çözümlenecektir.  

Bu sözleşmenin 8.3 no‟lu maddesine göre olan tahkim 

Yargı yetkisine sahip mahkeme nezdinde açılan dava 

Diğer: (Belirtiniz)” 

Hüküm 8.3 “Tahkim (hakemlik)” 

Hüküm 8.3.1   “Eğer taraflar bu sözleşme dahilinde bağlayıcı anlaşmazlık çözümü metodu 

olarak tahkimi seçmişlerse, talep, anlaşmazlık ya da arabuluculuk ile çözülemeyen bu 

sözleşmeden kaynaklanan ya da onunla alakalı diğer söz konusu meseleler, taraflar 

aralarında müşterek biçimde anlaşmadıkça tahkime tabi olacak ve sözleşme tarihinde 

yürürlükte olan İnşaat Endüstrisi Tahkim Kurallarına uygun olarak, Amerikan Tahkim 

Birliği tarafından idare edilecektir. Tahkim talebi yazılı olarak yapılacak ve bu sözleşmeye 

yönelik olarak diğer tarafa teslim edilecek ve bu tahkimi  yürüten kişi ya da yetkili ile 

dosyalanacaktır.”  

Hüküm 8.3.1.1 “Tahkim talebi arabuluculuk talebinin dosyalanmasından önce 

yapılmayacaktır, hiçbir durumda, iddia, anlaşmazlık ya da söz konusu diğer meselelere bağlı 

olarak yasal ya da adilane işlemlerin, yürürlükteki zaman aşımına ilişkin kanun ya da 

hükümlere ile yasal engele uğramasından sonra yapılmayacaktır. Zaman aşımı için, tahkimi 

yürüten kişi ya da kurum tarafından tahkimin icra edilmesine ilişkin talebin alınması,   iddia, 

anlaşmazlık ya da söz konusu diğer meselelere bağlı olarak yasal ya da adilane işlemlerin 

temelini oluşturacaktır.”   

Hüküm 8.3.2 “Tahkime gidecek yukarıdaki sözleşme ve bu sözleşmeye yönelik olarak 

taraflar tarafından usulüne uygun olarak rıza gösterilen ilave kişi ya da yetkili ile tahkime 

gidecek diğer sözleşmeler, yargı yetkisine sahip mahkemede yürürlükteki yasaya uygun 

olarak geçerlilik kazanacaktır.” 

Hüküm 8.3.3 “Hakemler tarafından verilen karar nihai olacaktır ve hüküm, yargı yetkisine 

sahip mahkemede yürürlükteki yasaya uygun olarak işleme alınabilir.” 

Hüküm 8.3.4 “İçtima ya da Tevhid (Konsolidayon ya da birleştirme)” 

Hüküm 8.3.4.1 “Her bir taraf kendi takdir yetkisinde, (1) diğer tahkimi yürüten tahkim 

sözleşmesinin içtimai/birleşmeye izin vermesi (2) Tevhit edilecek tahkimlerin, yasa ya da 
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davanın maddi unsurlarının ortak meselelerini ihtiva etmesi (3) tahkimlerin, hakemlerin 

seçilmesi adına maddeten aynı yöntemsel kuralları ve metotları uygulaması şartıyla taraf 

olduğu diğer herhangi bir sözleşme ile beraber bu sözleşme altında yürütülen tahkimi içtima 

edebilecektir.” 

Hüküm 8.3.4.2 “Her bir taraf kendi takdir yetkisinde, katılması istenen tarafın yazılı olarak 

bu birleşime rıza göstermesi şartıyla, maliyetin tam olarak giderilmesinin tahkime bağlandığı 

durumda yasa ya da mevcudiyeti gerekli olan dava unsurlarının müşterek sorunlar ile büyük 

ölçüde alakalı olan içtima kişisi ya da yetkilileri tarafınca derç edebilmektedir.  İlave kişi ya 

da yetkiliyi ihtiva eden tahkime yönelik muvafakat, yazılı muvafakat dahilinde 

tanımlanmayan herhangi bir hak talebi, anlaşmazlık ya da diğer söz konusu meselelere 

yönelik bir muvafakat tesis etmeyecektir.”  

Hüküm 8.3.4.3 “Malsahibi ve mimar, 8.3 no‟lu madde  altında, içtima ya da tevhit ile bu 

sözleşme altındam malsahibi ve mimar olarak aynı tevhit ve içtima hakları altında yürütülen 

tahkime taraf teşkil eden kişi ya da yetkiliye rıza göstermektedirler.”     

Hüküm 9 SözleĢme Feshi ya da Tecil (Durdurulması) 

Hüküm 9.1 “Bu sözleşmeye uygun olarak malsahibinin mimara ödemelerini yapmaması 

halinde, bu durum, ademi ifa ve fesih sebebi ya da mimarın seçimine bağlı olarak bu 

sözleşme altında hizmetlerin icrasının teciline ilişkin bir sebep olarak değerlendirilecektir. 

Eğer mimar hizmetleri tecil etmeyi seçerse, hizmetleri tecil etmeden önce malsahibine yedi 

günlük yazılı bildirimde bulunacaktır. Hizmetlerin tecili durumunda, mimarın, hizmetlerin 

gecikmesinden dolayı malsahibinden kaynaklanan gecikme ya da zarara ilişkin hiçbir 

sorumluluğu olmayacaktır. Hizmetlerin yeniden başlatılması öncesinde, tecil öncesindeki 

tüm tutarlar, mimarın hizmetlerinin kesilmesi ve yeniden başlatılması dahilinde oluşan 

masraflar mimara ödenecektir. Mimarın bakiye hizmetleri ve iş programı zaman 

çizelgelerine ilişkin ücretleri adilane şekilde ayarlamaya tabi olacaktır.” 

Hüküm 9.2 “Malsahibinin projeyi tecil etmesi durumunda, mimar bu tecil öncesinde icra 

edilen hizmetleri için tazmin edilecektir. Projenin yeniden başlatılması durumunda, mimarın 

hizmetlerinin kesilmesi ve yeniden başlatılmasından kaynaklanan masraflara ilişkin olarak 

mimar tazmin edilecektir.  Mimarın bakiye hizmetleri ve iş programı zaman çizelgelerine 

ilişkin ücretleri adilane şekilde ayarlanır.” 

Hüküm 9.3 “Malsahibinin, toplam 90 günden fazla bir süre mimarın hatası haricindeki 

sebeplerden dolayı projeyi tecil etmesi durumunda mimar, 7 günden daha az süreli olmayan 

bir yazılı bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi feshedebilir.”      

Hüküm 9.4 “Eğer taraflardan biri sözleşme şartlarına uygun olarak işi gerçekleştirmede 
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diğer tarafın kusuru olmaksızın başarısız olursa, feshi başlatan diğer taraf  bu sözleşmeyi en 

az yedi gün önceden yazılı bildirim yapmak şartıyla feshedebilir.” 

Hüküm 9.5 “Malsahibi, sebepsiz ve nedensiz olarak mimara en az yedi gün önceden yazılı 

bildirim yapması şartıyla bu sözleşmeyi feshedebilir.”    

Hüküm 9.6 “Mimarın kusuru olmaksızın fesih durumunda, mimar, fesih öncesi 

gerçekleştirdiği hizmetlerin ödemesiyle birlikte vadesi sonra gelmiş belge karşılığı yapılan 

harcamaların ve 9.7 no‟lu maddede tanımlanan tüm fesih masraflarının ödemesini alır.” 

Hüküm 9.7 “Fesih masrafları, mimarın hzmetleri için ödemeye ilavedir ve mimarın başka 

bir şekilde ödeme almadığı fesih işlemine doğrudan atfolunabilir masrafları içerir. Artı bir 

miktar olarak, mimar tarafından gerçekleştirilmemiş hizmetlerin değeri üzerinden mimarın 

tahmini karını içerir.” 

Hüküm 9.8 “Fesih durumunda malsahibinin mimarın hizmet araçlarını kullanım hakkı 7 

no‟lu hükümde ve 11.9 no‟lu maddede ortaya konulmaktadır.” 

Hüküm 10 çeĢitli hükümler 

Hüküm 10.1 “Tarafların bağlayıcı anlaşmazlık çözümü yöntemi olarak tahkimi seçmesi 

durumunda, Federal Tahkim Yasası 8.3 no‟lu maddeye hükmeder. Bunun haricinde bu 

sözleşme projenin bulunduğu  yerdeki kanuna tabi olacaktır.” 

Hüküm 10.2 “Bu sözleşmedeki terimler,  AIA‟in A232-2009 no‟lu  Yapım Sözleşmesi  

Genel Şartlar dökümanı dahilinde belirtilen terimlerle aynı anlamı taşıyacaktır.” 

Hüküm 10.3 “Malsahibi ve mimar, kendilerini, temsilcilerini, haleflerini ve yasal 

temsilcilerini bu sözleşmeye bağlı kılacaklardır. Ne malsahibi ne de mimar,  biri diğerinin  

yazılı rızası  olmadan bu sözleşmeyi devredemezler. Malsahibi, projeye ödünç sermaye 

verecek bir finansöre ancak malsahibinin bu sözleşme altındaki haklarını ve de 

yükümlülüklerini üstlenmeyi kabul ederse bu sözleşmeyi devredebilir.” 

Hüküm 10.4 “Malsahibi, mimardan sertifikaları yürülüğe koymasını istediğinde yürürlülük 

tarihlerinden en az 14 gün önce bu sertifikalar önerilen dilde mimarın incelemesi için teslim 

edilir.  Malsahibinin, mimardan ödünç sermaye verecek finansöre yapılacak devir işlemi için 

gerekli muvafakatnameleri hazırlamasını istemesi durumunda, mimar,  istenilen 

muvafakatnamenin uygulama öncesinden en az 14 gün önce mimara ibraz edilmesi şartıyla 

bu sözleşmeye uygun tüm muvafakatnameleri teslim edecektir. Mimar, bu sözleşmenin 

kapsamı dışında bilgi, hizmet ya da sorumluluklar gerektiren sertifika ya da 

muvafakatnameleri yürürlüğe koymaz.”   

                                                      



256 

 

Hüküm 10.5 “Bu sözleşmenin içerdiği  hiçbir şey üçüncü kişiler ile sözleşmeye dayalı bir 

ilişki ortaya koymaz ya da  malsahibi ya da mimar karşısında üçüncü kişi lehine bir dava 

sebebi teşkil etmez.” 

Hüküm 10.6 “Aksi bu sözleşmede gerek görülmedikçe, mimarın, proje alanında herhangi 

bir şekilde bulunan tehlikeli maddeler ya da zehirli maddelerin tespiti, mevcudiyeti, 

taşınması, atılması ya da imhası ya da maruz kalınması konularında hiçbir sorumluluğu 

yoktur.”   

Hüküm 10.7 “Mimarın proje tasarımının fotoğraf ya da artistik sunumlarını kendi 

promosyon ve profesyonel malzemelerine katma hakkı olacaktır. Mimara bu sunumları 

yapması için tamamlanan projeye makul seviyede geçiş izni tanınacaktır. Eğer malsahibi 

spesifik bir bilginin malsahibince gizli ve şahsi olduğu kanatini  DYY‟e önceden yazılı 

olarak bildirirse, DYY‟nin materyalleri malsahibinin gizli ve şahsi mülk bilgilerini 

içermeyecektir. Malsahibi,  proje için kendi promosyon materyallerinde mimara  mesleki 

itibar sağlayacaktır.”  

Hüküm 10.8 “DYY „nin ya da malsahibinin,, spesifik olarak “gizli” ya da “işletme malı” 

olarak belirtilen bilgileri alması durumunda, alıcı taraf bu bilgiyi kesin gizli tutacak ve 

(1)çalışanları, (2) münferiden ve münhasıran proje için hizmetler vermek üzere bu bilgileri 

bilmesi gerekenler ya da (3) sözleşmelerin gizli bilgilerin kullanımına yönelik benzer 

kısıtlamalar içeren   danışmanları ve yüklenicileri hariç olmak üzere başka kimseye  ifşa 

etmeyecektir.”   

Hüküm 11 Ödeme 

Bu tez çalıĢması kapsamındaki yorum ve öneri : Mimar‟a yapılacak aşağıda 

11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 ve 11.7 no‟lu maddelerde açıklanan ödemelerle ilgili 

bir “Mimar Hizmetleri Hakediş Prosedürü”nün de hazırlanması ve Mimar hizmetleri 

ile ilgili ödemelerin şartlarının ortaya konulması gereklidir. Yükleniciler için hakediş 

prosedürü kullanıldığı gibi Mimar hizmetlerinin ödemeleri için benzer bir prosedür 

gereklidir. Ödeme yapılacağı zaman söz konusu ödeme dönemi kapsamındaki işlerin 

sözleşmeye uygun tammalanıp tamamlanmadığı bu prosedür uyarınca incelenmeli ve 

ödeme onayı verilmelidir.  

Hüküm 11.1 “Mimarın 3 no‟lu maddede tanımlanan temel hizmetleri altında, malsahibi 

mimara şu şekilde ödeme yapar; 

(Ödemenin saptamasında dayanacak temeller veya ödeme miktarını giriniz.)” 

Hüküm 11.2   “Madde 4.1 „de belirtilen ilave hizmetler için, malsahibi mimara aşağıdaki 

şekilde ödeme yapar: 
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(Ödemenin saptamasında dayanacak temeller veya ödeme miktarını giriniz. Eğer gerekiyorsa 

özel ödeme yöntemi uygulanacak spesifik hizmetleri listeleyiniz.)” 

Hüküm 11.3 “Proje süresi boyunca doğabilecek ilave hizmetler için, 4.3 no‟lu madde 

altındakileri de içeren, malsahibi mimara aşağıdaki şekilde ödeme yapar: 

Ödemenin saptamasında dayanacak temeller veya ödeme miktarını giriniz.” 

Hüküm 11.4 “11.2 no‟lu ve 11.3 no‟lu maddeler içermediğinde, mimarın danışmanlarının 

ilave hizmetleri için ödemeler, mimara fatura edilen bedel artı  şu kadar (...%) oran veya 

başka bir şekilde aşağıda belirtildiği gibi yapılır:” 

Hüküm 11.5 “Temel hizmetlerin ödemesi anahtar teslim veya maliyet üzerinden yüzde 

olduğunda herbir aşama hizmetleri için ödeme aşağıdaki gibi yapılır; 

Avan proje Aşaması      yüzde oran(%.....) 

Kesin Proje Aşaması      yüzde oran(%.....) 

Uygulama Projesi ve Yapım Dökümanları Aşaması  yüzde oran(%.....) 

İhale veya Pazarlık Aşaması     yüzde oran(%.....) 

Yapım Aşaması           yüzde oran(%.....) 

Toplam Temel Ödeme               yüzde yüz oran(%100) 

Malsahibi, hızlandırılmış proje teslim ve çoklu ihale paketleri süreciyle mimarın hizmetlerini 

çoklu aşamalarda simultene olarak verebileceğini kabul eder. Bu sebeple, mimar 

hizmetlerinin her bir aşamada gerçekleşen kısmını mümkün mertebe sıralı aylık olarak fatura 

etmeye izinlidir.” 

Hüküm 11.6 “Ödeme işin maliyetinin yüzde oranı olduğunda ve projenin herhangi kısımları 

silinmişse veya başka şekilde yapımı yapılmadıysa, projenin o kısımları için ödeme,  

hizmetlerin gerçekleştiği kısımların mertebesi kadar ödenebilirdir ve 11.5 no‟lu maddede 

belirtilen iş programına uygun olarak şunlara dayanır (1) en düşük iyi niyetli ihale teklifi 

veya pazarlıklı fiyat teklifi,(2) eğer bir ihale teklifi veya pazarlıklı fiyat teklifi alınmamışsa, 

projenin sözkonusu kısmları için DYY tarafından en yeni hazırlanmış maliyet tahmini. 

Yapım aşaması başlasın veya başlamasın mimar bu sözleşmeye uygun olarak 

gerçekleştirdiği bütün hizmetler için ödeme alma hakkına sahiptir.” 

Hüküm 11.7 “Mimarın ve mimar danışmanlarının saatlik fatura oranı eğer varsa aşağıda 

ortaya konur. Oranlar mimar ve mimarın danışmanlarının olağan inceleme  uygulamalarına 

uygun ayarlanacaktır. Eğer geçerliyse saatlik fatura oranlarını bir ek döküman olarak 

ekleyiniz veya aşağıda yazınız.)” 

Çalışan veya Kategori               Oran($0.00) 

..................................        ............... 
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Hüküm 11.8 “Belge karşılığı olan harcamaların ödemesi” 

Hüküm 11.8.1 “Belge karşılığı olan  harcamalar temel ve ilave hizmetler için ödemelere 

ilave ödemeler olup mimar ve mimar danışmanları tarafından projeyle doğrudan ilgili 

yapılan harcamaları içerir ve aşağıdaki şekildedir; 

.1 Ulaşım ve izinli şehir dışı seyahat ve harcırah 

.2 Uzun mesafe hizmetler, verilen bilgi ve iletişim hizmetleri, telekonferanslar, proje web 

sayfaları ve ekstranetler. 

.3 Proje üzerinde yargı ytkisi olan otoritelerin onyını almak için ödenen ücretler 

.4 Baskı alma, çoğaltma, çizim çıktıları, standart for dökümanlar 

.5 Posta ücreti, taşıma ve teslimat ücretleri 

.6 Öncesinde malsahibi tarafından izin verildiyse, normal ücretlerden fazlasını gerektiren 

fazla mesai gideri 

.7 Malsahibi tarafından talep edilen üç boyutlu modellemeler, numuneler, maketler, 

profesyonel fotoğraf çekimi, sunum materyalleri 

.8 DYY‟nin danışmanlarının yanlızca o projeye ait profesyonel sorumluluk sigortası gideri 

veya malsahibi normalde yapılan sigortadan fazlasını talep ederse  ilave sigorta kapsamı 

veya limitleri gideri  

.9 Profesyonel hizmetlerden ve belge karşılığı yapılan harcamalardan kesilen tüm vergiler. 

.10 Şantiye ofis harcamaları 

.11 Proje ile ilgili diğer giderler ” 

Hüküm 11.8.2 Belge karşılığında yapılan  harcamalar için ödeme, mimar ve mimar 

danışmanları tarafından yapılan harcama artı yapılan harcama yüzde oranı (%...) olarak 

yapılır.  

Hüküm 11.9 “Mimarın hizmet araçlarının kullanımı için ödeme 

Eğer malsahibi 9.5 no‟lu madde altında sebepsiz yere mimarı fesh ederse veya mimar 9.3 

no‟lu madde altında bu sözleşmeyi fesh ederse, malsahibi, sadece projeyi devam ettirme, 

kullanma ve tamamlama amacıyla mimarın hizmet araçlarını devamlı kullanım için ödeme 

olarak lisans ücreti aşağıdaki şekilde ödeyecektir:” 

Hüküm 11.10 “Mimara ödemeler” 

Hüküm 11.10.1 “Başlangıç ödemesi olarak şu kadar (..........)$ bu sözleşmenin yürülüğe 

girmesi üzerine yapılacak olup bu ödeme bu sözleşme altındaki asgari ödemedir. Bu ödeme, 

son faturada malsahibi hesabına mahsup edilecektir.” 

Hüküm 11.10.2 “Aksi üzerine anlaşılmadıkça, hizmetler için ödemeler gerçekleştirilen 

hizmetler nispetinde aylık olarak yapılır. Mimarın faturasını sunmasının üzerine ödemelerin 
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vadesi gelmiştir ve ödenebilir. Fatura tarihinden itibaren şu kadar gün  (....) sonra ödenmeyen 

bedeller aşağıda belirtilen oranda faize tabidir, veya oranın yokluğunda mimarın ticari 

işlemlerini topladığı merkezde muhtelif zamanlarda  geçerli yasal oranlarda faize tabi 

olacaktır. Üzerinde anlaşılan aylık ya da yıllık faizoranını giriniz” 

Hüküm 11.10.3 “Malsahibi, mimara bir ceza uygulamak veya zarar ziyanı karşılamak üzere 

mimarın ödemesinden miktarları ödemeyi durduramaz veya iş değişikliği maliyeti için 

yüklenicilere ödenen veya yüklenicilerin talep ettiği meblağları mimar kabul etmedikçe veya 

bir anlaşmazlık çözümü tutanağında ilgili meblağdan mimar sorumlu bulunmadıkça 

mimardan mahsup etmez.” 

Hüküm 11.10.4 “Belge karşılığı yapılan harcamaların, ilave hizmetlerle ilgili harcamaların, 

ve saatlik oran bazında gerçekleştirilen hizmetlerin  kayıtları karşılıklı uygun zamanlarda 

malsahibi için ulaşılabilir olacaktır.” 

Hüküm12 Özel Ģart ve koĢullar  

“Bu sözleşmeyi  değiştirecek özel koşul ve şartlar şöyledir:” 

Hüküm13 SözleĢme kapsamı 

Bu tez çalıĢması kapsamındaki açıklama ve öneri:  

Sözleşme kapsamında bu sözleşmenin eki olan dökümanlar listelenir. Bu bağlamda 

CSI tarafından geliştirilmiş Master Format Bölüm 00, bu dökümanların kodlanması 

için referans olmalıdır. AIA ARCOM tarafından geliştirilmiş ve bu tez kapsamında 

rehber döküman olarak referans verilen “MasterSpec" standart şartname formatları 

Master Format kodlama düzeninde hazırlanmış dökümanlardır. Bununla birlikte bu 

tez kapsamında önerilen şartname, prosedür gibi sözleşme eki olacak kalite yönetim 

sistemi araçlarının yazımında da Master Format kodlama düzeni kullanılmalıdır.  

Hüküm 13.1 “Bu sözleşme malsahibi ve mimar arasında tam ve birleşmiş sözleşmeyi temsil 

eder, yazılı veya sözlü tüm önceki görüşmelerin, beyanların, veya anlaşmaların yerine geçer.  

Bu sözleşmeye ancak malsahibi ve mimar tarafından yazılı imzalı hukuki belge aracılığıyla 

değişiklik yapılabilir.” 

Hüküm 13.2 “Bu sözleşme aşağıdaki dökümanları ihtiva eder: 

.1 B132-2009 adlı AIA dökümanı, malsahibi-mimar arasındaki standart sözleşme formu 

.2 E201-2007 adlı AIA dökümanı, Dijital Veri Protokol Eki 

.3 E202-2008 adlı AIA dökümanı, Bina Bilgi Modelleme Protokol Eki eğer tamamlanmışsa 

veya aşağıdaki: 

.4 Diğer dökümanlar: 
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Sözleşmenin bir parçasını oluşturan ilave hizmet kapsamlarını içeren eğer varsa diğer 

dökümanları listeleyiniz.” 

Bu tez çalıĢması kapsamındaki açıklama ve öneri:  

Bu tez kapasamında önerilen prosedür, şartname ve kontrol listeleri gibi kalite 

yönetim sistemi araçları burada diğer dökümanlar olarak listelenecek ve sözleşme eki 

olacaktır.  
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