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ALMAN ĐNŞAAT(PROJE) YÖNET ĐMĐNĐN HĐZMET VE UYGULAMA 
STANDARDI ĐLE AMER ĐKAN ĐNŞAAT(PROJE) YÖNET ĐMĐNĐN HĐZMET 

VE UYGULAMA STANDARDININ KAR ŞILA ŞTIRMALI ANAL ĐZĐ  

 
 

ÖZET   

 

Bu çalışmada Alman Proje Yönetim Standartları (Avrupa Ekolü) ile Amerikan Proje 
Yönetim Standartları (Amerikan Ekolü) incelenmiştir. Daha sonra her standardın 
Proje Yönetim Sistematiği tabloları oluşturulmuştur ve oluşturulan bu tablolar 
sayesinde de standartların karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. 

Çalışmanın giriş niteliği taşıyan birinci bölümünde kısaca yapılan çalışmanın 
kapsamı ve amacı belirtilmiştir. 

Đkinci bölümde, proje yönetim kavramı hakkında bilgiler verilmiş ve dünyada yaygın 
olarak kullanılan proje yönetim sistemleri konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bu 
aşamada Amerikan standardı daha detaylı olarak işlenmiştir. 

Üçüncü bölümde Alman Proje Yönetim sisteminin temelini oluşturan kavramlar ve 
bu kavramların ayrıntılı açıklamaları üzerinde durulmuştur.   

Dördüncü bölümde ise Alman Proje Yönetimine göre proje geliştirme sistemi 
açıklanmıştır. Burada bölüm; dar anlamda proje geliştirme, proje yönetimi ve hizmet 
yönetimi konuları altında üç ana başlıkta incelenmiştir.  

Beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerde ise sırasıyla Alman Proje Yönetimine göre risk 
değerlendirmesi, kullanıcı proje müdürü ve bağımsız proje kontrolü kavramlarına 
değinilmiştir.  

Bir sonraki bölümde Alman Proje Yönetimi Standardına göre Đnşaat Proje Yönetimi 
detaylı olarak anlatılmıştır. 

Dokuzcu bölümde ise Alman Proje Yönetim Standardı proje basamaklarına göre 
ayrılmış ve her bir proje basamağında dört ayrı hareket alanında ayrıntılarıyla 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Alman Proje Yönetim Sistematiği tablosu 
oluşturulmuştur. 

Son olarak, Amerikan Ekolü ile Alman ekolünün karşılaştırmalı analizleri yapılmış 
ve ulaşılan sonuçlar belirtilmiştir. 
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GERMAN STANDART 
CONSTRUCTION (PROJECT) MANAGEMENT SERVICES AND 

PRACTICE AND THE AMERICAN STANDART CONSTRUCTION 
(PROJECT) MANAGEMENT SERVICE AND PRACTICE  

 
 
SUMMARY 
 

In this study, German Project Management Standards (European System) and 
American Project Management Standards (American System) are reviewed. 
Afterwards, Project Management System tables are indicated and used for a 
comparative analysis of the standards. 

In the introductory Section 1, a summary of the scope and objective of the study is 
given. 

In Section 2, information is given on the concept of project management and the 
project management systems that are widely used around the world are explained. 
The American Standards are studied with more detail in this section. 

In Section 3, the German Project Management system’s basic terminology and their 
detailed explanation are given. 

In Section 4, project development system in accordance to German Project 
Management is explained. In this section, project development in short, project 
management and service management are examined under these three main titles. 

In Sections 5, 6 and 7, risk assessment according to German Project Management, 
client project manager and independent project supervision concepts are discussed, 
respectively. 

In the following section, Construction Project Management is explained in detail in 
accordance with German Project Management Standards. 

In Section 9, German Project Management Standards are separated according to the 
steps within a project and every step is analyzed in 4 separate ways. The German 
Project Management System table is created through this analysis. 

Lastly, a comparative analysis of American System and German System is conducted 
and the results are presented.
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1. GĐRĐŞ 

1.1 Giri ş ve Kapsam 

Küreselleşen 21.yüzyıl dünyasında her iş alanında olduğu gibi inşaat sektöründe de 

büyük değişimler yaşanmaktadır. Günümüzde inşaat projeleri artık çok büyük 

hacimlerde ve ileri teknoloji gerektiren yatırımlara dönüşmüş durumdadır. Firmalar 

sektörde ayakta kalmak ve rakipleriyle rekabet edebilmek için kaynaklarını en iyi 

şekilde organize etmek ve en verimli şekilde kullanmak zorundadırlar. Bu doğrultuda 

dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı ülkelerinde yer alan inşaat organizasyonları, 

projelerinde sistemsel çalışmalar yapabilmek adına kendi ülke yapılarına uygun 

inşaat proje yönetimi standartı oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu standartlar aynı 

hedef odaklı olduğundan birçok yönden benzeşse de, ülkelerin kültür yapılarının 

birbirine benzememesinden dolayı da çeşitli konularda farklılıklar göstermektedir.  

Dünyada her alanda olduğu gibi proje yönetim standartının kulanımı açısından da 

dünyaya öncülük eden ve en yaygın olarak kullanılan standart Amerikada geliştirilen 

ve buradan tüm dünyaya yayılan Amerikan Proje Yönetim Standartıdır. Bu 

doğrultuda Đstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yapı Đşletmesi Anabilim Dalı’nda 

verilen derslerde de Amerikan Proje Yönetim Standartları geniş olarak işlenmektedir 

ve öğrencilere proje yönetimi Amerikan bakış açısı ile öğretilmektedir. Oysa ki daha 

önce de belirttiğim gibi yönetim anlayışı kültürden kültüre farklılık gösterdiği için 

esasında dünya üzerindeki bütün standartların incelenmesi ve ülkemiz yapısına 

uygun yönlerinin belirlenmesi çok önemlidir. Başarılı ve ülkemiz insanları tarafından 

uygulanabilir bir proje yönetim sisteminin temellerini ancak bu sayede atabiliriz.    

1.2 Çalışmanın Amacı 

Bu tezin amacı, gelişen dünyada gerek ekonomik anlamda gerekse de yönetim 

anlayışı olarak Amerika ile rekabet edebilecek bir konuma gelen Avrupa’nın 

geliştirdiği Proje Yönetim Standartları ile Amerikan Ekolü’nün Proje Yönetim 
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Standartlarının karşılaştırılmasıdır. Tez kapsamında Avrupa ekolü olarak Alman 

Proje Yönetim Standartı ayrıntılı olarak incelenmiştir.  

Yazar Yapı Đşletmesi Anabilim Dalı’nda Amerikan Proje Yönetim Standartları 

doğrultusunda eğitim almıştır. Fakat iş hayatına atıldığında ise Alman inşaat 

firmalarıyla konsorsiyum ortağı olan bir Türk inşaat firmasında büyük bir projede 

görev almıştır. Bu sayede Avrupa ve Amerikan Proje Yönetim ekolününün 

karşılaştırmalı analizini uygulama açısından da görme fırsatını yakalamıştır. 

Alman Proje Yönetimi standartları konusunda Türkiye’de kaynak bulmanın 

doğurduğu sıkıntılardan ötürü çalışma sırasında daha çok Almanca kaynaklardan 

faydalanılmıştır. Bu da beraberinde çeviri zorluklarını getirmiştir. Türk inşaat sektörü 

yapısı gereği Alman Proje Yönetim Standardı ölçüsünde organize olmadığından ve 

aradaki kültür farklılıklarından ötürü standartın anlaşılmasında ve çevirisinde 

güçlükler ortaya çıkmıştır. Bazı kelimeler için birebir Türkçe’ye örtüştürme imkanı 

bulunamamıştır.  Bu nedenle anlam karşılıkları türetilmiştir. Bu ayrıntıların da 

Türkiye’de Proje Yönetim anlayışını geliştireceği ve çağdaş proje yönetim anlayışına 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir.  
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2. DÜNYADAK Đ PROJE YÖNETĐM STANDARTLARI 

Dünya üzerinde proje yönetimi ve sistematiği konusunda çeşitli ülkelerde hedeflenen 

proje başarısına ulaşmak amacı ile birbirinden farklı olarak proje yönetim hizmet ve 

uygulama standartları oluşturulmuştur. 

 Dünyada yaygın olarak kullanılan proje yönetim standartları aşağıdaki gibidir : [1] 

1 AIPM (Australian Project Management Institute) 

2 PRINCE2 (English Project Management System) 

3 P2M (Japanese Project Management System) 

4 IPMA  (International Project Management Association) 

5 PMI  (Project Management Institute) 

6 CMAA (Construction Management Association of America) 

2.1 AIPM (Australian Institute Of Project Management) 

AIPM, 1976 yılında proje müdürleri tarafından kar amacı gütmeyen bir kurum olarak 

kurulmuştur. Bu kurum Avustralya proje yönetim sistemaiğinin temelini 

oluşturmuştur. AIPM’ nin amacı Avustralya’daki proje yönetim sistematiğinin 

geliştirilmesi, endüstri, tarım ve inşaat alanında bu proje yönetim sistematiğinin 

kullanılması ile hedeflere daha kolay ulaşılmasını sağlamaktır. Sistem genel olarak 

globelleşmeyi düşünmüş olmasına karşılık öncelikle Avustralya’ yı hedef almıştır.  

[1]  

AIPM, dokuz temel fonksiyona dayanmaktadır:  

1 Entegrasyon 

2 Kapsam 

3 Maliyet 
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4 Süre 

5 Đnsan Kaynakları 

6 Risk 

7 Đletişim 

8 Satın Alma 

9 Kalite 

Bu sistematik yönetim, yol gösterme ve uygulama alanlarında incelenerek yönetim 

sistemi ortaya çıkar. Sistemin limitlerini tayin eder, uygulanabilirliğini ölçer, iş 

sonunda çeşitli dersler çıkarmayı hedefler. Özellikle proje yöneticilerinin 

karakteristik özellikleri ve proje içindeki tutumları konusunda birçok yargı 

bulunmaktadır. AIPM proje yönetimi sistematiğini insan kavramı üzerine oturtmayı 

planlamıştır.[2] 

2.2 PRINCE 2 (English Project Management System) 

Prince (Projects In Controlled Environment) , efektif proje yönetiminin sağlanması 

için yapılandırılmış bir standart olup Đngiltere’ de ortaya çıkmıştır. Şu anda Đngiltere 

hükümetinin yanı sıra Đngiltere' deki özel kuruluşların da kullandığı bir sistemdir. [2] 

Prince 2, sekiz bileşen, üç teknik ve sekiz aşamadan oluşmaktadır: [2] 

Bileşenler : Organizasyon, planlar, kontroller, risk yönetimi, kalite, biçim yönetimi, 

değişiklik kontrolü 

Teknikler : Ürün bazlı planlama, değişiklik kontrolü, kalite incelemesi. 

Aşamalar : Projeye hazırlık safhası, planlama, proje başlangıcı, aşama kontrolü, ürün 

teslimatı yönetimi, aşama kısıtlamaları yönetimi, proje kapama, projeyi yönetme [3] 

Prince 2 proje yönetim modeli sorunun temel yapısını gözler önüne serdikten sonra 

uygulama metodunu oluşturur, sistemin geçerlilik süresini belirler. Sistemin 

geçerlilik süresi sona erdiğinde güncelleme yapmak gereklidir. 
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2.3 P2M (Japanese Project Management System) 

P2M Proje Yönetim Sistemi Japonya’da program ve proje yönetiminde tek ve ulusal 

bir bilgi ağı oluşturmak için kurulmuştur. Yönetimde profesyonelleşmeyi 

hedeflemiştir. 

P2M proje yönetim modeli fonksiyonları aşağıdaki gibidir: [2] 

1 Strateji Yönetimi 

2 Sistem Yönetimi 

3 Hedef Yönetimi 

4 Risk Yönetimi 

5 Đletişim Yönetimi 

6 Finans Yönetimi 

7 Organizasyon Yönetimi 

8 Kaynak Yönetimi 

9 Teknoloji Yönetimi 

10 Değer Yönetimi 

 Bu fonksiyonların çalışma sistemi ise öncelikle problemin ne olduğunun irdelenmesi 

ile başlar. Daha sonra problemin neden oluştuğu konusuna değinilir. Bu konular 

incelendikten sonra ise ilgili proje yönetim fonksiyonları üzerinde çalışmalar yapılır, 

gerekirse veritabanları ve bilgi bankalarına başvurulur. Karar verilen çözüm 

doğrultusunda uygulama yapılır ve sonuçları izlenir, kontrol edilir.  

Bu sistemin başarılı olmasındaki bir diğer önemli koşul ise projede seçilecek 

personelin karakteristik özelliğidir. P2M proje yönetim sistematiğine göre 

karakteristik özellikler kapsamlı düşünme gücü, stratejik düşünme gücü, liderlik, 

ihtiyatlı davranma, gerçekçi düşünme, uyumlu olma, başarılı insan ilişkileri, sonucu 

izleme yeteneği, yaşam tarzı şeklinde tanımlanmıştır.  [1] 

2.4 IPMA (International Project Management Association) 

1965 yılında bir grup proje yöneticisi Viyana' da  proje yönetiminde yeni bir disiplin 

oluşturmak hedefi ile bir araya gelmiş ve IPMA Proje Yönetim Sistemi’nin temelini 
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oluşturmuştur.. Sistem genel olarak yetenekler ve bu yeteneklere değer biçme 

kavramlarına odaklanmıştır. Sistem 40 ülkede başarıyla uygulanmaktadır.[4] 

IPMA sistemi, projeyi teknik olarak dört aşamada inceler, personelin karakteristik 

özellikleri ve personel yeteneği ve becerisiyle ilgilenir.  

Teknik olarak, proje yönetim başarısı, ilgili kişiler, proje gereksinimleri ve 

elemanları, risk, kalite, proje organizasyonu, takım çalışması, problem çözümü, proje 

yapısı, kapsam ve siparişler, proje aşamaları, kaynak, maliyet-finans, satın alma-

kontrat, değişiklikler, kontroller, raporlar, bilgi ve dökümantasyon, iletişim, başlama-

bitirme başlıkları altında projeyi inceler. [2] 

Karaktersel yapıdan bakıldığında ise, liderlik, motivasyon, kendini kontrol etme, 

iddiacılık, dinlenme, açıklık, yaratıcılık, oryantasyon, verimlilik, danışmanlık, 

müzakere, çelişki, krizdeki tutum, güvenilirlik, değer bilme, etik gibi konularda 

çalışmalar yapar. [2] 

Yeteneksel olarak bakıldığında ise, projeye alışma, programa alışma, mevkiye 

alışma, kalıcı organizasyon, iş, sistem, ürün ve teknoloji, personel yönetimi, sağlık, 

güvenlik ve doğa, finans ve yasallık konularını irdeler. [2] 

2.5 PMI (Project Management Institute) 

PMI Proje Yönetim Sistemi, 1969 yılında beş bireyin toplanmasıyla oluşturulmuş bir 

sistemdir. ABD nin en çok kullanılan proje yönetim sistematiğidir. Birçok farklı 

sektörde başarıyla uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir. [2] 

PMI Proje Yönetim Sistemi’ne göre, proje yönetimi, aşağıda adı geçen sekiz ayrı 

yönetim unsurunun bir araya getirilmesiyle oluşturulabilir: [5] 

2 Kapsam Yönetimi 

3 Süre Yönetimi 

4 Maliyet Yönetimi 

5 Kalite Yönetimi 

6 Đnsan Kaynakları Yönetimi 

7 Đletişim Yönetimi 

8 Risk Yönetimi  
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9 Satın Alma Yönetimi 

10 Sözleşme Yönetimi 

PMI proje yönetim sistemi aşamaları ise aşağıdaki gibidir : [6] 

1 Hazırlık Evresi 

2 Planlama Evresi 

3 Uygulama Evresi 

4 Kontrol Evresi 

5 Đş Bitimi Evresi 

Her yönetim biçiminde yukarıdaki aşamalarda neler yapılması gerektiği tanımlanmış 

ve iş sonunda çıkarılması gerekilen dersler bölümü de sistematiğin içinde önemli 

şekilde yer bulmuştur. Çıkarılan dersler daha sonraki projelerin başarısında önemli 

rol oynayacağı düşünülmüştür. Sistem genel olarak birçok sektörde 

kullanılabilmektedir. 

2.6 CMAA (Construction Management Association of America) 

CMAA Proje Yönetim Standardı,  inşaat proje yönetiminde profesyonelliği ve 

mükemmelliği yükseltmeyi hedef edinmiştir.  

CMAA Proje Yönetim Sistemi altı temel işlevi kapsamaktadır : [7] 

1 Proje yönetimi (genel) (project management) 

2 Maliyet Yönetimi (cost management) 

3 Süre Yönetimi (time management) 

4 Kalite Yönetimi (quality management) 

5 Sözleşme Uygulaması (Project/ Contract Administration) 

6 Đş Güvenliği Yönetimi (Project Safety Management) 

Bu işlevler birbirinden bağımsız olmayıp proje yönetim sürecinin birbiri ile ilişkili ve 

birbirini tamamlayan unsurları niteliğindedir. Sistemsel açıdan her işlev aşağıdaki 

evrelere bölünmüştür: [7] 

1 Ön Tasarım 
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2 Tasarım 

3 Đhale ve Satın Alma 

4 Yapım  

5 Yapım Sonrası 

A-1 sözleşmesine göre proje yöneticisi mal sahibinin vekili olarak güvene dayalı bir 

rol üstlenmektedir. Yapılan sözleşmenin türü ne olursa olsun inşaat proje yöneticisi 

projenin tüm evrelerinde profesyonel hizmet verir. Sözleşme, verilen hizmetlerin 

kapsamını ve tarafların ilişkilerini belirler. [7] 

2.6.1 Proje Yönetimi (Genel) 

Bu bölüm genel anlamda inşaat proje yönetimi ve organizasyonunu açıklamakta olup 

özellikle inşaat proje yönetim planı ve onu oluşturan başlıca unsurların nasıl 

geliştirilebileceğini sergilemektedir. [1] 

Ön tasarım evresinin hedefi, malsahibi tarafından inşaat tasarım ve yönetimi 

uzmanlarından oluşan bir ekibin kurulmasıdır. Bu ekibin görevi, malsahibinin 

isteklerini en etkin biçimde yerine getirme doğrultusunda, kendi faaliyetlerini 

örgütlemektir. [1] 

Proje yöneticisi ve tasarımcı, proje başlarken işe alınmalıdır. Özellikle zaman, 

maliyet ve kaliteden oluşan performans parametreleri ile proje amaç ve hedefleri ilk 

fırsatta malsahibi tarafından belirlenip belgelenerek, proje yöneticisi ve tasarımcıya 

verilmelidir. [1] 

Đşe başladıktan sonra proje yöneticisi, malsahibi ve tasarım danışmanı ile birlikte 

projenin gereksinimlerini (malsahibinin isteklerini) tanımlayarak belgeler. Proje 

yöneticisinin hazırlayacağı dokümanlar, proje gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

plan ve stratejilerin ana hatlarını ortaya koyup, malsahibinin inceleme ve onayına 

sunulan metinlerdir. [1] 

Proje Prosedürleri El Kitabı, proje ekibince hazırlanmalı, proje yöneticisi tarafından 

derlenerek editörlüğü yapılmalıdır. Bu kitapta aşağıdaki hususlar bulunmalıdır: 

• bütçe ve proje maliyetlerini izlemeye ve denetime yönelik düzen 

• kalite güvence programı ve bunun nasıl hazırlanacağı, uygulanacağı ve 

güncelleştirileceği  
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• proje iş programı ve bunun nasıl oluşturulup, yerleştirilip nasıl 

güncelleştirileceği  

• özgün proje sistem metot ve prosedürleri (örn. teklif alma,hakedişler, 

değişiklik istekleri, onaya sunma, yazışmalar, raporlar,performans kayıtları, hak 

talepleri)  

• görev sorumlulukları ve yetki sınırları  

• yazışma dağıtım matrisi 

• iş güvenliği programı kontrol listeleri (check lists) 

• toplantılar (örn. tipleri ve hangi sıklıkta yapılacakları 

• kullanılacak form örnekleri 

• ayrıntılı teklif ve yapım evresi prosedürleri 

• ana yükleniciler arasında eşgüdüm [1] 

Proje yöneticisinin liderlik vasfı çok önemlidir. Liderlik vasfının en önemli 

göstergesi olan güç kaynağını bilgi birikimi ve tecrübeden alır. Proje yöneticileri yeri 

geldiğinde sorumluluğu alttakilerle paylaşabilmeli ve alttakilere güvenmelidir. 

Burada en önemli sorun “Bu benim suçum değil” sendromuna yakalanmış 

çalışanlardır. [8] 

Proje yöneticisi liderlik vasfıyla insanların arkasında yürümesini sağlamalıdır. Bunu 

yaparken kendini çok ortaya atmamalıdır. En iyi proje yöneticisi, çalışanların 

varlığını hissetmedikleri liderdir.Bundan sonra gelen en iyi proje yöneticisi, 

çalışanlarının onur ve gurur duyduğu liderdir. Bundan sonra, sırasıyla çalışanlarının 

korktuğu ve çalışanlarının nefret ettiği lider tipleri gelir. [8] 

Bütün tasarım evresinde ekip üyeleri kendi aralarında, inceleme ve danışma 

açısından her konuda sürekli bir sürecin içinde görüş alışverişinde bulunmalıdırlar. 

Tasarım işi, avan proje çizimlerinden detay çizimlerine doğru ilerlerken ekip üyeleri 

her evredeki sorunların bilincinde olarak genel ve temel kararlardan ayrıntıya inerler. 

Tasarım evresinin amacı malsahibinin zaman, performans ve bütçe beklentilerini 

karşılayarak geçerli ve yerel piyasa koşullarında ekonomik bir projeyi tanımlayan 

ihale dosyasının hazırlanmasıdır. 
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Tasarımcı, tasarım karar ve uygulamalarından tümüyle sorumludur. Proje 

yöneticisinin bu aşamadaki rolü, proje ekibine aşağıdaki konularda yardımcı 

olmaktır. 

Tasarım sürecinde proje yöneticisi güncel ve tahmini maliyetleri izleyerek kontrol 

etmek için maliyet kontrol prosedürleri oluşturup kullanmalıdır. 

Đhale ve satınalma evresinin amacı; bu evrenin hedefi, her teklif paketi için kalifiye, 

rekabet gücüne sahip, işe ilgi duyan ve işi, proje süresi içinde yapabilecek 

yükleniciler bulmaktır. 

Yapım evresinin amacı, malsahibinin kapsam, maliyet, kalite ve zaman 

gereksinimlerini karşılayacak şekilde, proje aktivitelerini profesyonel biçimde 

planlayıp yürüterek, yapımda hız ve etkinliği artırmaktır. 

Proje Yöneticisi, ofis kurulması, şantiyeye erişim için gerekli olan genel işler ve 

şantiyedeki tüm birimlerin gereksindiği altyapının sağlanışını kontrol etmelidir. 

Proje Yöneticisi, proje gereklerini yerine getirmek hususunda projeye katılan 

profesyonel ve yüklenicilerin eşgüdüm ve liderliğini yürütür. Bu konuda başarı için 

projedeki profesyoneller ve yüklenicilerle olan iletişim ya bizzat proje yöneticisi 

üzerinden veya ona önceden bilgi verilerek sağlanmalıdır. Malsahibi, tasarımcı ve 

yükleniciler, bu formel iletişim düzeninin dışına çıkamazlar. [7] 

Proje Yöneticisi, uygulamalarında projenin bulunduğu yerin bölgesel ve çalışanların 

kültürel durumlarını da göz önünde bulundurmalıdır. Uygulamalar, kültürel olarak 

kabul edilebilir olmalı ve iyi ilişkiler üzerine kurulmalıdır. [9] 

Yapım öncesi toplantıların amacı, şantiyedeki tüm yüklenicileri, proje prosedürleri 

ve saha kullanımındaki gereksinmeler konusunda aydınlatmak, yönlendirmek, kısa 

ve uzun vadeli planları gözden geçirmektir. 

Proje Yöneticisi, master ve ayrıntılı iş programlarını planlama ve izleme açısından 

prosedürler geliştirmelidir. Bu çalışmaya zaman zaman malsahibi ve tasarımcı da 

katılırlar. [7] 

Değişiklik isteklerinin bildirilmesi ve onayı ile ilgili prosedürler, proje ekibi 

tarafından uygulanır. Proje Yöneticisi bu konuda liderlik yapmalıdır. 

Süren yapım çalışmalarında en az kesinti ile, bu talepleri yapım işlerini 

engellemeyecek biçimde hızlı ve adil çözüme kavuşturmak ve böylece potansiyel 
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etkilerini en aza indirmek hususunda proje yöneticisi gerekli yöntem ve prosedürleri 

oluşturmalıdır. 

Proje yöneticisi, yapılan işin kalitesini izlemek hususunda prosedürler geliştirmelidir. 

Kalite kontrol ve kalite güvence sorumlulukları, sözleşmeye açık biçimde 

yazılmalıdır. 

Proje Yöneticisi, proje yönetim planı ve proje prosedürleri el kitabına uygun olarak, 

gerekli rapor ve bilgilerin tipini, biçimini, sıklığını ve dağıtımını belirlemelidir. 

Yapım sonrası evrede proje yöneticisinin tipik sorumlulukları; son ödemeyle Đlgili 

dokümanları hazırlama ve sunma, Đşletme ve bakım el kitaplarının hazırlanmasını 

organize etme, imalat resimlerini toplama, yüklenicileri izleme, malsahibinin tesise 

yerleşme ve işletmeye başlaması, gereken yüklenicinin çağrılması ve işi bitenin 

şantiyeyi terk etmesi biçiminde sıralanabilir. [7] 

2.6.2  Maliyet Yönetimi 

Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlı bir maliyet yönetim sistemi 

yardımı ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi 

hususunda inşaat proje yöneticisinin ekip üyelerine yardımcı olacak esasları 

içermektedir. 

Sistem, olanaklar ölçüsünde malsahibinin muhasebe kodları ile uyumlu bulunmalı ve 

malsahibi ile inşaat proje yöneticisinin zamanında ve kullanabilecekleri tarzda 

maliyet verilerine erişimini sağlamalıdır. 

Yapım maliyetleri ile ilgili verileri hazırlamadan önce inşaat proje yöneticisi, söz 

konusu projenin yerini görür ve yapım maliyetlerini etkileyecek öğeleri titizlikle 

araştırır. [7] 

Geleneksel sistemde yapılacak işlere dair bütün iş kalemlerini içeren bir keşif listesi 

(boq) çıkartılır ve bu kalemler tek tek fiyatlanır. [10] 

Đnşaat proje yöneticisi ayrıca, yerel piyasa araştırması yaparak, bölgede mevcut 

işgücü, malzeme, ekipman ve tesislerin kapasite ve maliyetlerini, iklim koşullarını ve 

diğer öğeleri değerlendirir. [7] 
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Đnşaat proje yöneticisi, malsahibinin kalite, bütçe ve zaman hedeflerini esas alarak, 

inşaatın ve gerekiyorsa toplam projenin keşfini hazırlar. Bu veriler Đnşaat Proje 

Yönetim Planına yazılırlar. 

Bu aşamadaki keşif genel düzeyde olduğundan, tasarım riski veriye bağlı olarak %15 

-25 arası kabul edilmeli ve inşaatın toplam keşfine eklenmelidir. Yönetici, mal 

sahibine projenin gerçek maliyetinin, tanımlanacak sistemlerin büyüklük ve 

kalitesine bağlı olduğunu, o anda geçerli keşfin elde varolan bilgilere dayandığını 

hatırlatmalıdır. 

Ön tasarım evresinde malsahibi tasarımcıdan çeşitli yerler ve/veya programlara göre 

konsept alternatifleri geliştirmesini isteyebilir. Đnşaat proje yöneticisi, hazırladığı 

seçeneklerin keşiflerini tasarımcının incelemesine sunar. Proje için değişik 

konumların düşünülmesi halinde, altyapı, zemin koşulları, topografya, ulaşım, 

yerleşim, piyasa koşulları, işgücü vs.’den kaynaklanan maliyet farkları tam anlamı ile 

dikkate alınmalıdır. 

Tasarım evresinde maliyetlerin yönetilmesindeki yaklaşım, yapıcı nitelik taşımalı ve 

tepkisel olmamalıdır. Proje Yöneticisinin zamanında yapacağı mali danışmanlık, 

maliyetin öngörülen sınırları aşması halinde doğacak yeniden tasarlama 

gereksinimini önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. 

Genellikle keşifler, eldeki çizim ve şartnameler düzeyindeki ayrıntıda, tasarımcı ve 

malsahibinin sözlü bildirimleri ve yazılı talimatları ışığında Đnşaat proje yöneticisi 

tarafından hazırlanır. Tüm sözlü veriler, yazı ile doğrulanmalı (teyid edilmeli) ve 

keşfe kaydedilmelidir.  

Parametre veya birim fiyatlar genellikle bileşik değerler olup işgücü, malzeme ve 

ekipman birim fiyatlarını tek bir birim fiyat içinde gösterirler. Gerekirse her kalemin 

(miktarın) işgücü, malzeme ve ekipman fiyatları ayrı ayrı gösterilebilir. [7] 

Fiyat tahminlerinde veya parametreler oluşturulurken önceki projelerin verileri 

kullanılıyorsa bu şekilde oluşturulan fiyat belirli bir fiyat indeksi katsayısıyla 

çarpılmalıdırki önceki projelerle şimdiki proje arasındaki zaman farkının doğurduğu 

risk göz önüne alınmış olsun. [11] 

Tasarım aşamasında inşaat maliyet tahminleri yapılırken, mevcut tüm şartnameler 

dikkatle incelenmelidir. Zira, çeşitli tasarımcıların şartnamelere koyduğu; ama 

çizimlerde görünmeyen birçok kalemin maliyeti vardır. 
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Projenin, yapım ve proje bütçelerini aşmadığını görmek için inşaat proje yöneticisi 

tarafından en azından aşağıdaki aşamalarda maliyet tahminlerinin hazırlanması 

gerekmektedir. 

• Eskiz tasarımın sonu 

• Ön tasarımın sonu 

• Kesin tasarım (Tasarımın %60-%90 arası tamamlanmasında) 

• Teklif dosyasının tamamlanması (ekleri ile birlikte) 

Tasarım risk payı, projenin çeşitli gelişim aşamalarına ait keşiflerin gerçeklik 

(doğruluk) derecesini belirler. Proje ekibi, her projenin tasarım ve inşaat risk payları 

için kabul edilebilen yüzde oranlarını saptar. 

Ön tasarım keşfinde, inşaat proje yöneticisi tasarımcının onaya sunduğu ön tasarım 

çıktıları üzerinden, yaklaşık olarak veya parametre miktarları yardımı ile yeni bir 

keşif hazırlar. Mekanik/elektrik tasarım, mimari/yapısal tasarımın arkasından belirli 

bir zaman farkıyla geldiğinden, ön tasarım keşfinde mirnari/yapısal/inşaat işleri için 

yaklaşık miktarlar ve mekanik/elektrik kalemleri için parametrik miktarlar kullanılır. 

Uygulama ve son tasarım keşifleri, imalat çizim ve şartnamelerindeki tüm ana 

gruplarla ilgili miktar tahminlerine dayanırlar. 

Đnşaat proje yöneticisi sürekli biçimde, işin kapsamında ortaya çıkabilecek 

değişiklikleri belirlemek amacı ile tasarım çalışmalarını izler, değişikliklerin süresel 

ve mali etkilerini değerlendirerek proje ekibine rapor verir. 

Yapım evresinde, inşaat proje yöneticisi maliyet yönetimi prosedürlerini yapım 

süresince izlemelidir. 

Yükleniciye yapılacak hakediş ödemeleri belirlenirken, programlanan işlemlerin 

tamamlanma oranı metodu kullanılırsa, inşaat proje yöneticisi yüklenici ile birlikte, 

iş programına dayalı bir keşif programı hazırlamalıdır. 

Hakediş ödemeleri belirlenirken, eğer her iş bölümünün % tamamlanma oranı 

kullanılırsa, inşaat proje yöneticisi her teklif paketi için bir hakediş programı 

hazırlamalıdır. 

Đnşaat proje yöneticisi daha sonra, değişiklik talimatının keşfini hazırlamalıdır. Bu 

keşifte, gereken işgücü, malzeme, ekipman, taşeron, yüklenicinin genel gider ve kân, 
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ayrıca kabul edilen etki maliyetlerinin dökümü bulunur. Değişikli ğin iş programı 

üzerindeki etkisi, proje süresinde yaratacağı değişiklik açısından analiz edilmelidir. 

Bu analiz, yüklenicinin (değişikli ği) fiyatlandırmasından önce tamamlanmalıdır ki 

istediği fiyat malsahibinin önüne geldiğinde, değerlendirmesi kolayca (gecikmeden) 

yapılabilsin. 

Đnşaat proje yöneticisi projenin toplam maliyetini sonuç raporunda özetler ve buna 

tüm değişiklik talepleriyle maliyeti etkileyebilecek fakat henüz karara bağlanmamış 

sorunların da listesini ekler. [7] 

2.6.3 Süre Yönetimi 

Đnsanları, ekipmanları, araçları ve parayı projede en etkin biçimde kullanmak için, 

etkin çalışan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Doğru planlama, 

programlama ve koordinasyon projenin istenen kalitede, zamanda ve öngörülen 

bütçe içinde tamamlanması açısından da gereklidir. [7] 

Süre yönetimini etkileyen en önemli faktörlerler verimlilik faktörleri, yapım metodu 

faktörleri ve işçilik karakteristikleridir. Etkin bir zaman yönetimi için bu faktörlerin 

optimizasyonu gerekmektedir. [12] 

Đş programı ile ilgili kararlar projenin en başında alınmış olmalıdır. Proje ekibi iş 

programının ne derece kompleks (ileri düzeyde) olacağını belirlemelidir. Çubuk 

diyagramlar daha önce pek çok projede kullanıla gelmiştir. Bazı projelerde ise, 

bilgisayar destekli ağ diyagramlar kaçınılmazdır. [7] 

Đş programları genel olarak aktivite tabanlı iş programları, kaynak tabanlı iş 

programları şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Cpm metodu genellikle aktivite tabanlı 

iş programını kullanmaktadır. Kaynak kısıtlarının yoğun olduğu tipteki projelerde ise 

kaynak tabanlı iş programlarının kullanılması daha uygun olur. Bu tarz programların 

çıkış noktası olarak kaynak kısıtlarının kullanılması daha gerçekçi sonuçlar 

vermektedir.  [13] 

Ön tasarım evresinde inşaat proje yöneticisi; tasarım, tedarik ve yapım için çeşitli 

seçenekler ve önerilerini oluşturduktan sonra, projenin master programını 

hazırlayarak malsahibinin onayına sunar. Malsahibinin master programı 

onaylamasından sonra inşaat proje yöneticisi ara terminleri (milestones) gösteren iş 

programını hazırlayabilir. 
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Ara terminleri gösteren iş programı, master iş programındaki kilit noktaları gözler 

önüne serer. 

Master Đş Programı işin gidişini (gelişimini) yansıtacak biçimde düzenli olarak 

güncellenir. Projenin kapsamı bu evrede belirlendiğinden, inşaat proje yöneticisi 

Master programın revize edilmesi hususunda önerilerde bulunur. Bu revizyonlar, 

malsahibinin verdiği ve tasarımcı ile diğer taraflara dağıttığı değişiklik talimatları 

sonucu yapılırlar. 

Đnşaat proje yöneticisi, teklif dosyasına (teklif verecekler için hazırlanan 

dokümanlara) eklenmek üzere bir teklif öncesi yapım iş programı geliştirmeli ve 

bunda başlıca ara terminler bulunmalıdır. 

Đhaleyi alan yüklenici, iş programı hazırlama sürecinin bir parçası olmalıdır. Đnşaat 

proje yöneticisi master iş programını teklif sahiplerine verirken sözleşme 

dokümanlarına göre yüklenicilerin iş programının geliştirilmesine katkı ve 

yükümlülükleri hususunda kendilerini aydınlatmalıdır. 

Proje Yöneticisi, yüklenicinin onaylanan (yapım) iş programı yardımı ile master 

programını düzelttikten sonra malsahibinin onayını alır ve böylece güncellenmiş olan 

master iş programını daha önce hazırlanmış bulunan dağıtım planına uygun olarak 

tüm ilgililere gönderir. 

Yüklenicinin yapım iş programı, hakediş fiyatlarının yüklenmesinden sonra hakediş 

ödemeleri için kullanılabilir. 

Đş Programının güncellenmesinde hedef, işin fiili (gerçek) gidişinin planlanan ile 

karşılaştırılarak tarafların işi, öngörülen tarihte bitirebilmesi doğrultusunda nasıl 

çalışacaklarını gösteren gerçekçi ve eksiksiz bir raporun hazırlanmasıdır. Đnşaat proje 

yöneticisi iş programına uyulduğunu kontrol hususunda : 

• yüklenici ve proje ekibinin performanslarını en az aylık olarak inceleyip 

değerlendirebilir, 

• projeye katılanların yapım verilerini toplayarak analiz amacı ile sistematik bir 

prosedür oluşturabilir, 

• düzenli proje toplantıları için bir program yaparak, her ekip üyesinin 

güncelleme toplantılarına, programın durumunu gösteren verilerle gelmesini 

isteyebilir, 
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• güne kadar olan gelişmeyi ve yönetimin üzerine eğilmesi gereken (sorunlu) 

alan ve işlemleri belirterek tüm projenin durumunu gösteren bir açıklama (rapor) 

hazırlayabilir. 

Ağ diyagramı tekniği ile hazırlanan iş programlarının sözleşme şartları gereği olması 

halinde proje yöneticisi bu programları hakediş ödemeleri, tahakkuk ve nakit akışı 

projeksiyonlarında kullanabilir. Bu teknikle toplam proje maliyeti analiz edilerek 

ilgili i şlemlere dağıtılmaktadır. Böylece programlar sadece süresel olarak 

güncellenmekle kalmamakta aynı zamanda (gerçekleştirilen işlemler üzerinden) 

yapılan işin hakediş miktarı da elde edilmekte; değişen işlem hacmi nedeni ile, 

toplam proje bedeli de artmakta veya azalmaktadır. Proje yöneticisi buna dayanarak 

hakediş ödeme raporları ve güncellenmiş nakit akış tahminlerini (projeksiyonlarını) 

hazırlar. [7] 

Đş programı hazırlandıktan sonra aktivitelere kaynak atanması süre yönetiminde çok 

önemli bir konudur. Kaynak atamada kaynakların derecelendirilmesi ve 

programlanması CPM analizinde iki önemli sorundur ve üzerinde durulması 

gerekmektedir. [13] 

Süre uzatımlarını ilgilendiren (süre uzatımı talepleri onayları, reddedilen veya 

bekleyen talepler ile ilgili) tüm bilgiler Đnşaat proje yöneticisi tarafından her 

sözleşme veya proje için kaydedilip dosyalanmalıdır. 

Zaman zaman inşaat proje yöneticisi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan gecikmelerin 

ve/veya süre kayıplarının ortadan kaldırılması hususunda yüklenicinin 

yönlendirilmesini önermek zorunda kalabilir. Yüklenicinin performans düşüklüğü 

nedeniyle iş programının gerisinde kalması halinde malsahibi, sözleşmeye göre, 

yüklenicinin maliyeti kendisi tarafından karşılanarak gecikmeyi kapatmasını 

isteyebilir. 

Yapım işinin sonuna yaklaşıldığında veya iş tamamlandığında, inşaat proje 

yöneticisinin o güne kadar sonuçlandırılmamış veya geçici kabulden sonra sunulan 

hak taleplerinin incelenip karara bağlanması gerekebilir. Bu durumda inşaat proje 

yöneticisi malsahibine istekleri doğrultusunda anlaşmazlığın giderilmesi veya talebe 

karşı kendisini savunması için gerekli bilgi ve raporları hazırlayarak yardımcı olur. 
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Yapım sonrası evrede, inşaat proje yöneticisi malsahibinin projeden en kısa sürede 

yararlanması, kolaylıkla gelir elde etmesi doğrultusunda, rahatça ve düzenli biçimde 

taşınmasını sağlayacak bir yerleşme planı hazırlayabilir. [7] 

2.6.4 Kalite Yönetimi 

Bu bölümde kritik bir konu niteliğinde olan kalite yönetimi tartışılmakta ve planlama 

/ tasarım / yapım süreçleri, inşaat proje yönetimi ve tesis işletmesinde kalite hedefleri 

vurgulanarak, bu hizmetin ana hedef, felsefe ve unsurları açıklanmaktadır. 

Kalite yönetimi, kaliteyi sağlayacak biçimde, ilgili kaynak ve işlemleri koordine 

ederek yönlendiren prosedür ve yaklaşımı (sistemi) planlama, örgütleme, izleme ve 

kaydetme sürecidir. 

Kalite kontrol, işgücü, malzeme, teknoloji, sistemler, dökümantasyon ve işçilik gibi 

proje unsurlarının plan, şartname, ilgili standartlar ve proje koşullarına uygun olup 

olmadığını saptamak amacıyla, sürekli biçimde yapılan inceleme, belgeleme 

(sertifikasyon) teftiş ve testlerdir. 

Kalite güvencesi, kalite kontrol prosedürlerinin fiilen uygulandığını gösteren planlı 

ve sistematik incelemelerdir. 

Kalite yönetim organizasyonu, tasarımcı, inşaat proje yöneticisi ve malsahibinin 

tercihen kalite kontrol ve kalite güvence uygulamalarından sorumlu kilit adamlarını 

içermelidir. 

Kalite yönetim planı, tasarım danışmanı ve mal sahibinden gelen istekler 

doğrultusunda, inşaat proje yöneticisi tarafından geliştirilmelidir. 

Kalite Yönetim Planı’nı tüm taraflar incelemeli, gereğinde plan değiştirilmeli ve 

formel biçimde imzalanarak kabul edilmelidir. Gelecek revizyonlar ardından, 

planının güncellik ve etkinliğini koruyabilmesi için değişiklik prosedürü hazırlanmalı 

ve değişiklikler, bu prosedüre göre yapılmalıdır. [7] 

Şirket ISO- 9001 gibi kalite standartları kullanılıyorsa şirketin kalite yönetimi 

uygulamalarıyla örtüşmelidir.  Bu sistemlerin entegrasyonunda sorunlar yaşanabilir. 

En belirgin sorun kalite kayıtlarının şekli konusunda yaşanmaktadır. [14] 

Kalite standartlarının inşaat sektörüyle tanışmasındaki ana amaç; organizasyonların 

performansını arttırmaktır. Kalite sisteminin efektifli ği finansal çıktılarla da direk 
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olarak orantılıdır. Kalite sisteminin proje karlılığına; operasyonların iyileştirilmesi, 

böylece kayıpların azaltılması ve müşteri memnuniyetinin arttırılması yoluyla etkisi 

olmaktadır. [15] 

Tasarım evresinde hedef, tedarik işlemlerini başarıyla yürütmek ve projeyi 

sözleşmedeki kalite gerekleri doğrultusunda gerçekleştirmek için, kullanılan iş 

programına uygun olarak ihale (sözleşme) dosyası evrakının hazırlandığı tasarım 

sürecini yönetmektir. [7] 

Günümüz şartlarında çok az işveren şartnamelerin ve fonksiyonel kalemlerin yazımı 

faaliyetlerini kalite yönetimi vizyonunda yazma becerisine sahiptir. [16] 

Kalite yönetim planı, tasarımın geliştirilmesinde malsahibi, kullanıcı, kamu 

yönetimi, ilgili kurum ve kuruluşlar gibi proje yetkililerinin onayını sağlayan tüm 

aşamaları göstermelidir. 

Teklif ve ihale tedarik evresinin hedefi, tedarik sürecini tüm iç ve dış kalite 

koşullarına uygun biçimde yürütmek, bunları sağlayacak yüklenicileri seçerek, inşaat 

sözleşmelerini zamanında ve başarılı biçimde gerçekleştirmektir. [7] 

En iyi teklif; fiyatı, kısıtları, teknik çözümleri ve kalite yönetimi gibi değişkenleri 

beraberce dikkate alarak hazırlanmış tekliftir. Bu değişkenler bir bütün olup birinin 

şartları (örneğin fiyatı) iyileştirmek için diğerinden (örneğin: kalite) fedakarlık 

yaparak bir sonuca varılamamaktadır. [16] 

Yapım aşamasında hedef, yapının sözleşme evrakındaki koşullara uygun olarak 

gerçekleştirilmesi ve bu gerçekleşmenin belgelenmesidir. 

Süre açısından yapım kalitesini yükseltmek için yüklenici, malsahibine ayrıntılı bir Đş 

programı sunmalıdır. Bu iş programı, yüklenicinin işi sözleşmede öngörülen sürede 

bitireceğinin güvencesi bir belge niteliğinde sayılabilir. 

Đşin şartnameler ve malsahibinin istekleri doğrultusunda yürütüldüğünü saptamak 

için inşaat proje yöneticisi, kalite yönetim planı ve kendi sözleşmesi çerçevesinde, 

yüklenicinin yaptığı işin denetleme ve testlerinin gerçekleştirildi ğini tercihen günlük 

olarak kontrol etmelidir. 

Đnşaat proje yöneticisi, projenin günlük denetleme çalışmalarını eksiksiz 

belgelemelidir. Denetleme raporlarından başka proje ile ilgili veriler, yazışmalar, 

güncel fotoğraflar ile inşaata başlama emrinden önceki fotoğraflar derlenmelidir. 



 19 

Projede herhangi bir değişikli ğin belgelenip mal sahibi onayının alınması hususunda, 

sözleşme genel ve özel şartnamelerinde, değişik koşullar öngörülmüştür. 

Đnşaat proje yöneticisi ve malsahibi hakedişleri ödeme süresine - böyle bir sürenin 

malsahibi uygulama planında bulunmaması halinde - birlikte karar vermelidirler. 

Proje yöneticisi mal sahibine bu hususta uygun bir öneri sunar. Hakediş formu, proje 

ile ilgili tüm maliyetleri, değişiklik emirlerini ve toleransları eksiksiz gösterecek 

biçimde hazırlanmalıdır. 

Projenin tamamlanmasına yakın, yüklenici şartnameye uygun olarak projenin geçici 

denetimini isteyebilir. Bu denetlemede yükleniciden eksik işler listesini çıkarması 

istenir. Projenin kabulü, bu listedeki işlerin tamamlanma ve kabulü ardından 

gerçekleşebilir. Bu evrede yükleniciye, son denetlemenin, ilk eksik işler listesinde 

bulunan kusurları gidermesi ve sadece ufak eksikler kalmış olması halinde yapılacağı 

bildirilir. 

Bu deyim, şartnamelerde tanımlanmalıdır. Genellikle bu deyim, tesis, yapı veya 

sahanın mal sahibinin amacına uygun biçimde kullanımına hazır olduğu zamanı 

(durumu) ifade eder. 

Projenin tamamlanması (Geçici Kabul) deyimi, genellikle tesisin kullanımını 

engellemeyecek ufak tefek eksikler dışında, esas itibari ile tamamlandığını mal 

sahibinin saptadığı anlamındadır. 

Genellikle işin kesin kabulü, mal sahibinin yükleniciye bir "kesin kabul sertifikası" 

vermesi ile gerçekleşir. Bu belge eksik ve yapılmamış bir iş kalmadan sözleşmenin 

tamamlandığını gösterir. Böylece belge, yüklenicinin kendisine teminat veren 

kuruluşa ve sigortaya sözleşme çerçevesinde bir yükümlülüğü kalmadığını beyan 

eder. 

Yapım sonrası evredeki kalite, önemli ölçüde, işin başında tam bir planlama 

yapılmış, projenin daha önceki evrelerinde hazırlığa özen gösterilmiş, ayrıca 

işyerinin uygun biçimde tasfiye edilmiş olmasına bağlıdır. 

Kalite yönetim planı, inşaat proje yöneticisinin montajı yapılmış ekipmana ait 

işletme ve bakım el kitaplarının inceleme ve uygulanmasında mal sahibine destek 

olmasını, garanti sürelerinin kontrolünde kendisine yardım etmesini isteyebilir. 
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Đnşaat proje yöneticisi mal sahibine, tüm proje ile ilgili kesin raporunu, bu projede 

karşılaşılmış olan ve ileriki işlerde yeniden değerlendirilmesi gereken işlemler 

üzerindeki önerileriyle birlikte sunar. Bu hizmetler işe başlarken proje yöneticisinin 

(malsahibi ile birlikte geliştirilen) sözleşmesine yazılmalıdır. [7] 

2.6.5 Sözleşme Uygulaması 

Bu bölüm, tüm inşaat projelerinde proje yöneticisinin proje uygulama ve raporları ile 

ilgili yürütme yükümlülüklerini açıklamaktadır. 

Tasarım evresinin hedefi, malsahibinin belirlediği bütçe, nitelik ve zaman 

gereksinimi göz önüne alınarak, yerel piyasada rekabet koşullarına uygun teklifler 

sağlayacak ekonomik bir projenin tüm dokümantasyonunun hazırlanmasına destek 

olmaktır. 

Master ve ara hedefler iş programlarının hazırlanmasından sonra, inşaat proje 

yöneticisi, iş programı Đzleme raporuna yönelir. Bu raporun amacı, iş programını 

izleyerek -ve özellikle kritik tarihleri göz önüne alarak-gerçekleşen ve planlanan 

gelişmeleri karşılaştırmaktır. Bu raporun aylık aralıklarla hazırlanması 

önerilmektedir. 

Đnşaat proje yöneticisi, gerçekleşen ve tüm proje maliyet tahminini proje bütçesi ile 

karşılaştırma olanağı veren bir proje maliyet raporu hazırlar. Başlangıçtaki proje 

maliyetleri daha ziyade tahmin niteliğindedirler. Bunlar projenin tasarım, inşaat ve 

fiili maliyetlerinin saptanmasından sonra gerçekçi olurlar. Tasarım geliştirmenin ve 

proje ekip üyelerinin proje kapsamında yaptığı değişikliklerin yarattığı bütçe 

sapmaları, yukarıda belirtilen karşılaştırmaların üzerine sürekli biçimde 

kaydedilmelidir. Đnşaat proje yönetim planında veya bunun orijinal (ilk) biçiminde 

ortaya çıkan küçük sapmalar, proje toplantılarında dikkate sunulmalıdır. Zaman 

ve/veya maliyeti etkileyen büyük sapmalar için (isteğe) uygun zeyilname ve/veya 

bütçe eki hazırlanır. Maliyet raporu öngörülen (tahmini) maliyeti, proje ve yapım 

bütçeleri ile karşılaştırarark göstermelidir. 

Đhale ve satınalma evresinin hedefi, her iş (sözleşme) için kaliteli, uygun fiyatlı, 

istekli ve projenin gerektirdiği sürede işi yapabilecek teklif sahiplerinin 

belirlenmesine yardımcı olmaktır. [7] 
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Proje yöneticilerinin yüklenici ve diğer tedarikçilere yaklaşımı çok önemlidir. 

Projenin tanımlanmasında ve değerlendirilmesinde genel kabul görmüş iki görüş 

vardır. Bunlardan birincisine göre proje organizasyonu, malsahibinin yüklenicilerini, 

motive ederek kendi hedeflerini gerçekleştirmek için onları sıcak bir koordinasyon 

içinde yönlendirdiği organizasyondur. Đkinci tanıma göre proje organizasyonu ise; 

mal sahibinin amaçladığı üretimi için çıktıları mümkün olan en ucuz fiyata satın 

almak istediği, bu amaca paralel olarak menfaatinin yüklenicilerinin menfaatleriyle 

tamamen zıt olduğu bir pazardır. Đlk tanım  kazan-kazan prensibine otururken, 

ikincisi kazan-kaybet prensibine dayanır.  

Genel kanı olarak proje ikinci tanımda anlatıldığı gibi değerlendirilir ve görüşmeler 

birinin kazanması birinin kaybetmesine bağlı olan kazan-kaybet mantığında ilerler. 

Karşılıklı güvensizlik ve zıtlaşma ortamı sonucunda çoğunlukla ortaklık kaybet-

kaybet şeklinde, iki tarafın da zarar görmesiyle sonuçlanır. Proje yöneticileri 

yüklenici seçiminde bu konuyu göz ardı etmemelidir. [17] 

Đnşaat proje yöneticisi ihale öncesi konferansların düzenlenmesi ve yönetiminden 

sorumlu tutulabilir. Bu konferansların amacı katılımcılara, proje ile ilgili iş 

programları, şantiyeye erişim, zaman kısıtları, malsahibinin yönetsel koşulları ve 

proje üzerinde teknik bilgiler vermektir. 

Teklifler, kamu veya özel sektör proje koşullarına (gerek ve gereksinimlerine) göre 

açılabilirler. Mühürlü ve açılmamış teklifler, sıkı güvenlik altında saklanmalıdır. 

Đnşaat proje yöneticisi, tekliflerin alındığı zamanın resmi bir prosedürle 

kaydedilmesinde, malsahibine yardımcı olmalıdır. Teklifler saptanan zamanda 

açılmalı ve teklif formu benzeri bir teklif karşılaştırma formuna kaydedilmelidir. 

Đnşaat proje yöneticisi teklifleri, eksiksiz, ihtiyaca cevap veren ve fiyat yönünden 

değerlendirmede malsahibine yardımcı olmalı ve bu değerlendirmeyi _ tasarımcıdan 

istenebilecek teknik inceleme ile koordine etmelidir. Teklifleri açıklama veya 

dışlama, malsahibinin yararı doğrultusunda, inşaat proje yöneticisi tarafından yapılır. 

Erken gelen teklifler, belirlenmiş zamandan önce açılmamalı, geç gelenlerse 

açılmadan ve usulüne uygun biçimde geri verilmelidir. [7] 

Sözleşme tipi seçiminde karlılık, risk ve güvenlik çıktıların optimum sonucu vermesi 

amaçlanmalıdır. Sözleşmenin tipi; riskin mal sahibinde veya yüklenicide olması, 
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projenin basit veya kompleks olması, ürün ve ürünün teslimi üzerindeki riskler 

değişkenlere bağlı olarak seçilmelidir. [17] 

Đhalenin ve dolayısıyla ilgili teklifin (sahibinin) malsahibi tarafından onaylanması 

üzerine, inşaat proje yöneticisi - malsahibi istemiş ise -kendisine yapım 

sözleşmesinin / sözleşmelerinin uygulanmasında yardım etmelidir. 

Yapım evresinde hedef, işin kapsamı, maliyeti, kalitesi ve süresi hususundaki 

malsahibi isteklerini gerçekleştirmek için işlemlerin profesyonelce planlanması ve 

yürütülmesi ile yapım sürecinin daha etkin ve hızlı kılınmasıdır. 

Đnşaat proje yöneticisi, malsahibinin satın aldığı ekipman ve malzemenin yükleniciye 

aktarılması hususunda yardımcı olmalıdır. Bu ekipman montajdan sorumlu 

yükleniciye tahsis edilmeli, veya adına ruhsat alınmalıdır. 

Đnşaat proje yöneticisi, yüklenicinin gereken yapı ruhsatlarını, sigorta poliçelerini, 

işgücü taahhütlerini ve maddi teminatları sağlamasında gelişmeleri izlemelidir. 

Đnşaat Proje Ekibi, yapım evresi boyunca, etkin ve gecikmesiz (hızlı) çalışmalıdır. 

Đnşaat proje yöneticisi, şantiyede kullanılmak üzere aşağıdaki iletişim prosedürlerini 

hazırlamalıdır; 

• Adres Rehberi 

• Đletişim akış şeması 

• Yüklenici yazışma dosyası 

• Sorumluluk ve yetki zinciri 

• Onaya sunum akış şeması ve kayıt defteri 

• Đş (değişiklik) emirleri 

• Koordinasyon toplantıları 

• Kalite güvencesi / kalite kontrol 

• Uygulama çizimleri 

• Alternatifler 

• Talimat ve raporlar 

• Maliyet ve iş programı performans verileri 
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Yüklenicilerden birinin sözleşme maddelerine aykırı bir iş yaptığını saptayan inşaat 

proje yöneticisi, şu hususları yerine getirmelidir: 

• Uygun olmayan işi yükleniciye duyurarak, hatanın düzeltilmesiolanağını 

(yolunu) araştırmalı,  

• Malsahibi ve tasarımcıyı bilgilendirmeli, 

• Tasarımcının katkısıyla, işin yıkıp yaparak mı, onararak mı, yoksa nefaset 

indirimiyle kabul edilerek mi düzeltilebileceğini belirlemeli, 

• Sözleşmeye uygun olmayan iş için yükleniciye hakediş ödenmesini 

(tahakkuk) malsahibine önermemeli 

• Doyurucu çözüme ulaşılana kadar işi takip etmeli 

Tüm değişiklik emirleri, yapılan işleri ve mevcut durumu yansıtmak üzere hazırlanan 

genel iş değişiklik emirleri raporunda yer almalıdır. Aylık olarak hazırlanabilen bu 

raporda, değişiklerin ilk ve mevcut inşaat bütçesi ve master iş programı üzerine salt 

etkileri belirtilebilir. [7] 

Proje yöneticileri açısından dikkat edilmesi gereken diğer nokta; değişiklik emri 

taleplerinin yükleniciler tarafından karlılığı arttırmak için kullanılmasıdır. Artan 

rekabet koşullarının belirlediği piyasa şartlarında yükleniciler teklif esnasında iş 

almak için öngördükleri kardan feragat etmektedirler. Bu karı sözleşmeye uygun 

değişiklik emirleri ile sağlamayı amaçlamaktadırlar. Bu amaç için zaman zaman 

ihale sürecinde, zaman zamansa işin yapım sürecinde hazırladıkları değişiklik emri 

taleplerini kullanırlar.  

Değişiklik emirleri taleplerinin değerlendirilmesinde tek faktör bu taleplerin 

ekonomik sebepleriyle alakalı değildir. Herhangi bir kültürde bu taleplerin kabulü 

için en önemli faktör, katılımcıların prensip olarak bu konuya aşina ve alışkın 

olmasıdır. [18] 

Sözleşme dosyası kapanmadan önce inşaat proje yöneticisi, yüklenicilerin sunulması 

istenilenlerin - aşağıdakiler dahil - gecikmesiz tamamlanması için eşgüdümü 

sağlamalıdır. 

• Kesin kabul belgesinin alınması 

• Eksik kalemler (işler) listesindeki işlerin tamamlanması 



 24 

• Đhtiyati haczin kaldırılması (Final lien waiver) 

• Garanti belgelerinin sağlanması 

• Son ödeme başvurusunun sunulması 

Tasarım ve yapım aşamasında üretilmiş tüm önemli raporlar, bir Proje Öyküsü 

Raporu’nda özetlenmelidir. Tüm harcamaların gerçekleştirilmesinden sonra, bir 

maliyet muhasebesi hazırlanmalıdır. Bu raporlarda işin resmi kesin kabulü ve garanti 

başlangıç tarihleri bulunmalıdır. [7] 

2.6.6 Đş Güvenliği Yönetimi 

Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladığı hizmetleri kapsamaktadır. 

Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük 

ölçüde projelere göre değişiklik gösterdiğinden, bu yükümlülük inşaat proje 

yöneticisi ve malsahibi arasındaki sözleşmede (açıkça) belirlenmelidir. [7] 

Genellikle şantiyelerde iş güvenliği faaliyetleri rutin üretim programlarına entegre 

olmadıkları için proje yöneticilerince ek işler olarak algılanmaktadır. Genellikle 

dışarıdan tutulan ve işi sadece bu olan uzmanlar tarafından yerine getirilirler. Sürekli  

canlı bir programı yoktur. Đşin başında bir program yapılır ve daha sonra 

güncellenmez. Üretim programına entegre edilmiş bir iş güvenliği sistemi sayesinde 

bu sorunlar halledilebilir. [19] 

Önce, şantiyede iş güvenliği programı için malsahibinin neyi (ne derece) üstlendiği 

(istediği) saptanmalıdır. Đnşaat proje yöneticisi, proje için OSHA koşul, beklenti ve 

hedefleri karşısında, bunun avantaj ve sakıncalarını, tartışmalıdır. Eğer proje 

yöneticisinin iş güvenliği programı uygulaması kararlaştırılırsa, bu hizmetin 

kapsamı, kendisinin malsahibi ile olan sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.Tedbirli 

inşaat proje yöneticisi, sağlayacağı iş güvenliği hizmetleri için ayrı bir ücret ister. 

Buna sigortalama ile ilgili ek maliyet eklenmelidir. Malsahibinin proje yöneticisi 

yardımı ile genel şantiye iş güvenliği programı, yürütmesi halinde, aşağıdaki 

hususlar dikkate alınmalıdır. 

Proje ekibinin ilk işe alınan bir üyesi, inşaat proje yöneticisinin iş güvenliği 

koordinatörü olmalıdır. Đş güvenliği koordinatörü, inşaat Proje Yönetim Planı, Proje 

Prosedürleri El Kitabı ve Yönetim Đletişim sistemleri için iş güvenliği açısından 

veriler (girdiler) hazırlamakla işe başlar. 
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Güvenlik koordinatörü projenin kapsamını anlamak için, tasarım ekibiyle toplantı 

yapar. Bu esnada iş güvenliği koordinatörü, çizimleri inceieyebilmeli ve işe 

başlandığında, iş güvenliği konusunda gündeme gelebilecek (olası) tehlikeleri 

belirleyebilmek için projenin çeşitli unsurları üzerinde tartışabilmelidir. 

Sözleşme (ihale) dosyasında iş güvenliği ile ilgili olarak hangi hususların 

(maddelerin) yer alacağını, Đş Güvenliği Koordinatörü belirler. Sözleşme evrakı 

yüklenici ve alt yüklenicilerin, güvenlikten birinci derecede sorumlu olacağı biçimde 

düzenlenmelidir. Ana yüklenici her sözleşme (ihale) dosyasına inşaat proje yöneticisi 

tarafından incelenmek üzere, aşağıdaki bilgileri koymalıdır. [7] 

• Đş güvenliği Programı (yazısı) 

• Đş güvenliği Temsilcilerinin özgeçmişleri 

• Tehlike Anı Đçin Đletişim Programı 

• Özgün Đş Tehlikelerine Karşı Özel Programlar 

• Çevresel Atık Depolama Programı 

• Uyuşturucu ve Alkol Programı 

• Đş güvenliği Eğitim Programı 

• Gereğinde Sendika Đş Güvenliği Önergeleri 

Şantiye iş güvenliği programı yüklenicinin, iş güvenliği alanındaki çalışmalarının 

temelidir. Bu programda, yüklenicinin şantiyedeki uygulamaları için gereken tüm 

unsurlar bulunmalıdır. Böylece program metni en az aşağıdaki hususları 

kapsamalıdır: 

1. Yasa, kural ve önergelere uygunluk 

2. Yüklenici yönetiminin (personelinin) iş güvenliği konusunda görev 

ve sorumlulukları 

3. Đş güvenliği kurallarına aykırılık 

4. Đnşaat temizliği 

5. Program uygulama yolları 

6. Kaza araştırması (Tahkikat) 
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Sözleşme evrakında (dosyasında) yüklenicinin iş güvenliği konusundaki koşullara 

uyması ve/veya yüklenici iş güvenliği programının proje yöneticisi tarafından 

incelenmesinin, yükleniciyi iş güvenliği konusundaki sorumluluğundan 

kurtarmayacağı veya bu sorumluluğunu azalmayacağı belirtilmelidir. 

Yüklenicinin, sözleşme evrakı şartnamede yer alan iş güvenliği koşullarına uyup 

uymadığını saptamak hususunda, kendisinin iş güvenliği konusunda sunduğu evrak 

incelenir. Bu kapsamda yüklenicinin şantiye iş güvenliği programının incelenmesi, 

en büyük öneme sahiptir. 

Yapımda mevzuata uyulmasını sağlama sorumluluğu olan mercilerle, Đnşaat proje 

yöneticisi ve malsahibinin sürekli temas halinde olması önerilmektedir. Proje 

yöneticisi, ihaleyi kazanan yükleniciyi bu mercilerin yetkilileriyle görüşmesi 

hususunda teşvik edebilir. Proje kapsamının ve malsahibi, inşaat proje yöneticisi ve 

yüklenici arasında sözleşmeden kaynaklanan ilişkilerin, yapıma başlamadan önce 

Đncelenmesi önerilmektedir.  

Yüklenici her sözleşmede, kendi yönetim personeline şantiye iş güvenliği programını 

uygularken yardımcı olacak bir iş güvenliği temsilcisi atamalıdır. Đş güvenliği 

temsilcisi ve yüklenici yönetim personeli, her gün şantiyeyi dolaşarak mevcut iş 

güvenliği kriter ve dokümanlarına ne derece uyulduğunu inceleyeceklerdir. 

Yapımın kritik işlemlerine başlamadan önce yüklenici, bir Đş Tehlike (risk) Analizi 

hazırlamalıdır. Bu analiz, işi güven içinde gerçekleştirme doğrultusunda, 

yüklenicinin uyacağı plan ve prosedürlerin ana hatlarını ortaya koyar. Bu analizi 

tartışmak amacıyla proje yöneticisi, yüklenici ve diğer ilgili yüklenicilerin 

katılımıyla bir iş güvenliği eşgüdüm toplantısı gerçekleştirilir. 

Proje Yöneticisi, şantiye iş güvenliği komitesinin bir üyesidir. Komitenin diğer 

üyeleri, yüklenicinin yönetim personeli ile, iş güvenliği ve işçi temsilcileridir. Bu 

komite, ayda en az bir kez toplanarak, iş güvenliği sorunlarını ve bu konuda 

yüklenicinin şantiyedeki uygulamalarını inceler. 

Đş güvenliği denetleme raporu, incelenmesi ve gereği için malsahibine gönderilir. 

Denetlemenin amacı, yüklenici veya taşeronlarının yüklenici iş güvenliği programına 

(varsa) uymadığı yerleri belirlemektir. Denetleme, proje ile ilgili tüm iş güvenliği 

koşullarını (önlemlerini) kapsamaz; ayrıca burada yapılan öneriler, yükleniciyi, kendi 

iş güvenliği programına uymadığı görülen yerlerde uyarmak amacını taşır. 
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Proje Yöneticisinin malsahibine sunduğu aylık raporlarda, iş güvenliği programı 

karşısında durum değerlendirmesi ile birlikte kaza sıklığı ve kaza şiddeti (ağırlığı) 

açıklanır. 

Đnşaat proje yönetiminde çalışanları iş kazalarından korumak için kendilerine Şantiye 

Đş Güvenliği Programına dayalı eğitim verilebilir. [7] 
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3. ALMAN PROJE YÖNET ĐM KAVRAMLARI VE AÇIKLAMALARI 

3.1 Proje ve Yönetim ( Management) Kavramları 

Proje kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Proje en basit ifadesiyle  

gerçekleştirilmek istenen düşünce (hayal) olarak tanımlanır. Bir başka şekilde ise 

malsahibinin amaçlarını gerçekleştirmek için konsept oluşturma, tasarım ve yapımın 

sonuna kadar harcanan çabanın tümü şeklinde ifade edilir.[7-20] 

Oxford Thesaurus 200’ne göre yönetim deyiminin anlamları ise: 

a. Kontrol etmek (Haber almak - feed back - karar vermek) 

b. Đş bitirmek 

c. Đşi sınırlı olanaklarla başarmak 

d. Etkin araç, gereç kullanmak 

olarak ifade edilebilir. [20] 

3.2 Proje Yönetimi 

Bir projenin organizasyon, teknik ve uygulama açısından ihtiyaç duyduğu 

kaynakların tamamının yönetimine “proje yönetimi” denir. [21] 

Proje yönetimi HOAI-DVP ve AHO meslek komisyonuna göre; proje kontrolü, 

yüklenici proje yönetimi ve  işveren proje yönetimi olarak alt dallara ayrılır. [22] 

 

Şekil 3.1:  Proje Yönetimi Dağılım Şeması 
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3.2.1 Yüklenici Proje Yönetimi 

Bir proje süresince oluşturulmuş olan  tasarım , işveren proje yönetimi ve proje 

denetimi organizasyonlarının bütünlüğünden sorumlu olunmasına “yüklenici  proje 

yönetimi” denir. [21] 

Bu organizasyon bütün proje basamaklarındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

olmalıdır. Yüklenici Proje Yöneticisi projenin sözleşme hedeflerine ulaşılmasından 

doğrudan sorumludur. Yüklenici üzerinde karar verme, emir ve talimat verme 

yetkisine sahiptir. [22] 

3.2.2 Đşveren Proje Yönetimi 

AHO meslek komisyonuna göre işveren proje yönetimi şu şekilde tanımlanmıştır; 

Đşverenin teknik, ekonomik, organizasyonel, hukuki bakımdan imkanlarının tarafsız 

ve bağımsız olarak yönlendirilmesine “ işveren proje yönetimi” denir. 

Đşveren proje yöneticisi çözüm önerileri sunar, tedbir alma planları yapar ve kararlar 

verir. Motivasyon sağlar, evrak ve dokümantasyon için raporlar sunar, danışmanlık 

yapar, riskleri öngörür ve yüklenici proje yönetimi için güvenliği sağlar. 

Đşveren Proje yöneticisi koordinasyon, yönlendirme ve kontrol hizmetlerinin kendine 

göre sorumluluk ayrımını gerçekleştirir. Ayrıca yüklenici proje yöneticisine veya 

işveren haricindeki projeye dahil olan hiç kimseyle sözleşmeye bağlanmış bir ilişkisi 

yoktur. [22] 

Tablo 3.1: Proje Yönetim Tablosu 
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HOAI ilk olarak 1977 yılında oluşturuldu. Đşverenlerin hizmet tanımları ile ilgili 

HOAI’nın 31. maddesi olan “Mimar ve Mühendisler için Proje Yönetimi” yürülüğe 

yine aynı yıl girdi. Bu maddede yüklenici hizmetleri, Đşveren bakış açısından 

oluşturulmuş olan proje yönetimi faaliyetleri açısından açıklanmıştır. [22] 

Aşağıdaki tabloda bu hizmetler ve faaliyet alanları bulunmaktadır : 

Tablo 3.2: Hizmet ve Faaliyet Alanları Tablosu 

HĐZMETLER FAALĐYET ALANI 

1. Tüm proje için işlerin koordine 

edilmesi ve ortaya konması. Yapılacak 

işlerin belirlenmesi. 

PROJE BÜTÜNÜ 

2. Planlamacıların ve katılımcıların 

koşullara göre faaliyetlerinin 

belirlenmesi 

ORGANĐZASYON 

3. Proje ve proje katılımcılarıya ilgili 

organizasyon, süre ve maliyet planlarının 

düzenlenmesi ve denetlenmesi 

ORGANĐZASYON, SÜRE, MALĐYET 

4. Projeyi uygulayan firmalar hariç proje 

katılımcılarının koordinasyonu ve 

kontrolü 

ORGANĐZASYON, SÜRE, KALĐTE 

5. Planlama hedeflerinin proje 

katılımcılarına göre hazırlanması ve 

korunması 

BĐLGĐ AKIŞI 

6. Planlama hedeflerinin denetlenmesi ve 

hedef uyuşmazlıklarının çözümlenmesi 

PROJE BÜTÜNÜ, KALĐTE, MALĐYET, 

SÜRE 

7. Đşverenin iş yürütümü ile ilgili sürekli 

bilgilendirilmesi ve işverenin 

kararlarının vaktinde bildirilmesi 

BĐLGĐ, SÜRE 

8. Finans, ilerleme ve izin(ruhsat) 

işlemlerinin koordine ve kontrol edilmesi 
FĐNANS, HUKUK 
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Bunun haricinde eğer AHO ve HOAI ‘yi proje yönetimi hizmet safhalarına göre 

karşılaştırmak gerekirse beş basamakta inceleme yapabiliriz. Bunlar: 

Tablo 3.3: AHO ve HOAI karşılaştırma tablosu 

AHO HOAI 

1. Proje Ön Hazırlığı 

0. Proje Geliştirme 

1. Proje Konsept ve Esaslarının 

Belirlenmesi 

2. Planlama 

2. Ön Tasarım 

3. Tasarım 

4. Onay Tasarımları 

3. Uygulama Hazırlığı 

5. Yapım Planlaması 

6. Đhale Hazırlığı 

7. Đhale Katılımı 

4. Uygulama 8. Proje Denetimi 

5. Proje Sonu 9. Bakım-Onarım / Dökümantasyon 

Bu safhaları da kendi içinde incelerken her bir safhayı dört alt basamak altında ele 

almak gerekiyor: 

A. Organizasyon, Bilgi Akışı, Eşgüdüm ve Dökümantasyon 

B. Kalite 

C. Maliyet ve Finans 

D. Süre ve Kapasite  
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3.3 Proje Organizasyonu 

Bir projenin yürütülmesi için kurulması gereken tüm organizasyon standartlarının ve 

yapı organizasyon düzenlemelerinin bütününe “Proje Organizasyonu” denir. [21] 

Proje organizasyonunun temel amacı optimal olarak projenin yürütülmesi için 

öngörülen işlerin başarılmasıdır. Ayrıca sadece tek ve doğru bir profosyonel 

organizasyon ve proje ekibi kalite, maliyet ve süre olarak optimum proje sonucunu 

elde edebilir. [22] 

Proje organizasyonunun görevleri ise şunlardır : 

1. Proje organizasyonunu netleştirecek görev, yetki ve sorumlulukların 

belirlenmesi 

2. Proje yapısının belirlenmesi 

3. Bilgi akışının düzenli olarak gerçekleşmesinin sağlanması 

4. Đş ve karar akışlarının belirlenmesi (Akış organizasyonu) 

Tablo 3.4: Proje Organizasyon ve Muhtemel Proje Yönetim Hizmetleri 
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3.4 Organizasyon Tipleri 

3.4.1 Tek Tasarımcı / Tek Yüklenici 

Alttaki şema Đşveren’in klasik iş yönetme organizasyon şemasıdır. Burada proje 

yönetimini Đşveren kendisi üstlenmektedir. Yüklenici proje yönetimi ve işveren proje 

yönetimi ve işletme fonksiyonları Đşveren’in kendi içindeki bir proje yöneticisi 

tarafından gerçekleştirilir.  

 

Şekil 3.2:  Tek Tasarımcı / Tek Yüklenici Organizasyon Şeması I. 

Alttaki şemada da klasik bir organizasyon söz konusudur. Burada sadece işveren 

proje yönetim işini yapan harici bir proje yöneticisi vardır. 
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Şekil 3.3: Tek Tasarımcı / Tek Yüklenici Organizasyon Şeması II. 

Bu şemadan farklı olarak ayrıca Đşveren’in isteğine göre Đşveren Proje yönetimi 

hizmetleri de 4 ayrı faaliyet alanına ayrılabilir (Organizasyon, Kalite, Maliyet, Süre). 

Eğer sadece bir faaliyet alanı yüklenici tarafından gerçekleştirilecek ise aşağıdaki 

yüzdeler nispetinde tenzilatlar yapılır. [22] 

Tablo 3.5: Tenzilat Yüzdeleri Tablosu 

Faaliyet Alanı Tenzilat 

Maliyet ve Süre %25 

Kalite ve Maliyet %25 

Kalite ve Süre %25 

Maliyet %40 

Süre %40 

Kalite %50 
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3.4.2 Tek Tasarımcı / Genel Yüklenici 

Proje organizasyon şemasındaki Đşveren Proje Yönetimi faaliyetlerinin yanı sıra 

proje yöneticisi ayrıca süre yönetimi ve yapım planlamasını o şekilde yapmalıdır ki 

imalatı yapan genel yükleniciler sözleşmedeki yükümlülüklerini zamanında yerine 

getirebilsinler. Aşağıdaki şekilde bir organizasyon şemasında değişiklik kararları ve 

karar yönetimi, ayrıca işveren proje yönetimi stratejik gidişat değişiklikleri de 

tamamen proje yöneticisinin sorumluluğunda tutulur. 

Bu durumda proje yöneticisinin başlıca görevi, tüm proje ekipleriyle birlikte imalat 

detaylarının kararlarının hazırlanmasıdır. [22] 

 

Şekil 3.4: Tek Planlamacı / Genel Yüklenici Organizasyon Şeması 
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3.4.3 Genel Tasarımcı 

Bir genel tasarımcı seçildiği durumlarda Đşveren’in yönetsel görevlerinde azalma 

meydana gelir. Örneğin aşağıdaki faaliyet alanlarından Genel Tasarımcının muhatap 

kişisi sorumludur. 

• Proje Organizasyonu 

• Sözleşme Yönetim 

• Ücretlendirme-Muhasebe Đşlemleri 

• Toplantılar vb. 

Bir genel tasarımcının serbest ve kendi başına bir proje yönetimi gerçekleştirebilmesi 

için detaylı bir koordinasyon ağı ve düzenli bir planlama akışı sağlaması 

gerekmektedir. Operatif proje yönetimini genel tasarımcı yapar, Đşveren ise daha 

sonradan proje kontrolcüsüne de devredebileceği denetleme işlerini idare eder. 

Görevlendirilen proje kontrolcüsü ise hem denetleme yapar hem de aynı zamanda da 

karar yönetiminde görev alır. [22] 

 

Şekil 3.5: Genel Tasarımcı Organizasyon Şeması 
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Tüm bunlara alternatif olarak Đşveren bütün proje yönetim işlerini tek bir proje 

yöneticisine de verebilir. Bu proje yöneticisi de aşağıdaki faaliyet alanlarında hizmet 

sunar: 

• Organizasyon, koordinasyon, dokümantasyon, bilgi akışı 

• Kalite 

• Maliyet 

• Süre 

3.4.4 Proje Yüklenicisi 

Proje yüklenicisi de, genel yüklenici gibi her türlü sözleşme yönetimi ve proje 

üzerindeki tasarım hizmetlerini yerine getirmekle Đşveren’e karşı yükümlüdür. 

Ayrıca sorumluluk olarak işi anahtar teslimi planlamalı, yapmalı ve kullanıcılara 

eksiksiz olarak teslim etmelidir. 

Elbette ki proje yüklenicisi tek başına tüm inşaat ve tasarım işlerini gerçekleştiremez. 

Proje yüklenicisi de üçüncül yardımcılar kullanarak bu işleri yapar. Proje 

yüklenicileri, genel yükleniciler ve genel tasarımcılarla birlikte çalışırlar. Proje 

yüklenicileri  bütün bu hizmetleri adeta üçüncül organizasyonlarla yürütür. Proje 

yüklenicisi geniş kapsamlı bir yüklenici rolü üstlenir, işin yapımında tek başına 

aktiftir ve tüm ekonomik riskleri üzerine alır. Aşağıda proje yüklenicisi, genel 

yüklenici ve genel tasarımcı göre olası bir organizasyon şeması mevcuttur. [22] 
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Şekil 3.6:  Proje Yüklenicisi Organizasyon Şeması 

Proje geliştirme açısından da ele alırsak, proje yüklenicisinin faaliyetleri işin yapım 

şartlarının çözümlenmesiyle sınırlı değildir. Bu şartların belirlenmesinden sonraki 

inşaat faaliyetlerinin de yürütülmesinden proje yüklenicisi sorumludur. 

Proje yüklenicisinin asıl hizmeti kendi tasarımcısının ve alt yüklenicilerinin 

koordinasyonunda yatar. Yüklenici olarak tüm projedeki işlerin akışı, planlaması, 

yapımı ve güvencesi proje yüklenicisinin sorumluluğundadır.  

Proje yüklenicisi anlaşıldığı gibi ayrıca proje yönetiminin de bir parçasını oluşturur. 

Bu yüzden Đşveren ve proje kontrolcüsü sadece sözleşme öncesi veya proje 

geçişindeki organizasyon ve akışın ( kalite, süre, maliyet ) kontrolünden sorumludur. 

[22] 
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4. ALMAN PROJE GEL ĐŞTĐRME SĐSTEMĐ 

Gayrimenkul projeleri uygulama periyodunda bütün olarak ele alındığında üç 

bağımsız ve belirgin gelişmelerle birbirinden ayrılabilen, ancak yine de kısmen de 

olsa örtüşen aşamalardan oluşur. Bu aşamalar şu şekilde ayrılabilir: [23] 

• Dar anlamda proje geliştirmesi  

• Proje yönetimi (PY)  

• Hizmet Yönetimi (HY) 

4.1 Giri ş 

Kavramları, çıkış konumlarını ve proje geliştirme yöntemlerini açıklamak ve pazarı 

proje geliştirme prosesleri için şeffaflaştırmak adına bazı detayları tanımak ve bilmek 

gerekmektedir. 

4.1.1 Kavram Açıklamaları 

Proje geliştirme kavramı ve fonksiyonu açısından inşaat ve gayrimenkul 

ekonomisiyle ilgili hala kısmen farklı ve net olmayan düşünceler mevcuttur. Proje 

geliştirme faaliyetiyle ilgili tanımsal bir sınırlama veya yasal bir düzenleme henüz 

bulunmuyor. 

Proje geliştirme fikrinin üretim faktörlerine dayanan aşağıdaki tanımlama, 

Almanca’ya iyice yayıldı ve bu nedenle aşağıdaki açıklamaların temelini oluşturur 

hale geldi. [23] 

"Proje geliştirilmesiyle (geniş anlamda) yer, proje fikri ve kapital faktörleri 

birbirileriyle, münferit ekonomi rekabet gücü olan, iş imkânı sunan ve sağlayan, 

toplu ekonomi açısından sosyal ve çevre uyumlu gayrimenkul yapıları üretecek, 

bunlardan daima rantabl biçimde faydalanabilecek şekilde kombine edilmelidir". 

[24] 
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Bu kavram açıklamasıyla hem münferit ekonomik etki düzeylerine, hem de toplu 

ekonomik etki düzeylerine hitap edilir. Toplu ekonomiyle, gayrimenkulün proje 

geliştirme sonucu olarak geniş anlamda umumi ihtiyaca cevap verecek şekilde 

oluşması sağlanır. Gayrimenkulün rekabet gücü ile gayrimenkulü baz alan problem 

çözüm kapasitesi sonucundan daima rantabl biçimde faydalanılabilmesi, münferit 

ekonomik etki kriterini oluşturur. Rekabet gücüne yönelik beklenti, proje geliştirme 

fonksiyonunu aynı zamanda üst stratejik girişimsel bir bağlamda sunar. Gayrimenkul 

kuruluşu açısından proje geliştirmesi aynı zamanda, branştaki rakipler karşısında 

stratejik başarı potansiyeli ile rekabet avantajları oluşturma başlangıcı olarak da 

yorumlanabilir. [24] 

Geniş anlamda proje geliştirme; proje tasarısından, kullanım maksadının 

değişmesiyle yapılan değişikliklerden, ekonomik olarak temsil edilebilen faydalanma 

süresinin bitiminde yapılan yıkıma kadar uzanan tüm aşamaları kapsar . 

Dar anlamda proje geliştirme; proje fikrinden başlayarak, ya tasarım görevlerinin 

dağıtılmasıyla proje fikrinin takip edilmesine yönelik karara, ya da yüksek proje 

risklerinden dolayı bundan sonraki tüm faaliyetlerin durdurulmasına yönelik karara 

kadar uzanan süreci kapsar. 

Proje geliştirme ve örn. HOAI (mimarlar ve mühendisler ücretleri) düzenlemesine 

uygun olarak minimum 2. hizmet aşaması (ön planlama) için düzenlenen proje 

tasarımı iş emri ile projenin sürdürülmesi için alınan karardan sonra, teslimata kadar 

olan gayrimenkul tasarım ve uygulama aşamasını kapsayan proje yönetimi başlar. 

 DIN 69901'e göre proje yönetimi, proje akışı için yönetim görevlerini, yönetim  

organizasyonlarını, yönetim tekniklerini ve yönetim araçlarını kapsar. Hem proje 

yönetim görevlerini, hem de proje yönlendirme görevlerini kapsar. Proje 

yönlendirme, artarak delege edilen yatay olarak işleyen  karar verme ve yaptırım 

yeteneğine sahip işveren fonksiyonu kısmını kapsar. Proje yönetimi ise bunun 

aksine, işveren rolünün organizasyonel, teknik, ekonomik ve yasal anlamda dikey 

olarak işleyen nötr ve bağımsız olarak anlaşılmasıdır. [25] 

Tasarımla kısmen ve inşaat çalışmalarıyla büyük ölçüde örtüşerek bina yapısının 

korunması için kompleks bir görev alanı oluşur; Hizmet Yönetimi. Kullanıcıların 

temel ihtiyaçlarını ve faydalanma proseslerini desteklemek amacıyla binaların ve 
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sitelerin efektif ve etkili biçimde işletilmesi teşviki, Hizmet Yönetimi ile ilgili çeşitli 

tanımlamalarının ortak ifadesidir.  

Böylece Hizmet Yönetimi, tasarım başlangıcından itibaren stratejik ve 

gayrimenkulden faydalanma anından itibaren operatif açıdan değişiklik/yıkım 

yapılana kadar, bina kullanımıyla (teknik, ticari, alt yapısal), zaman akışı içinde 

değişen beklentilerin en iyi biçimde desteklenmesini sağlamakla yükümlüdür. [23] 

4.1.2 Proje Geliştirme Çıkı ş Konumu 

Şekil 2-1’e göre temelde üç farklı çıkış konumunu ayırt etmek gerekir: 

 

Şekil 4.1: Proje Geliştirme Çıkış Konumları Tablosu 

• Geliştirilmesi gereken proje fikri ve temin edilmesi gereken sermaye ile mevcut 

saha (Başlangıç A), 

• Geliştirilmesi gereken proje fikri ve temin edilmesi gereken saha ile mevcut 

sermaye (Başlangıç B), 

• Mevcut proje fikri ve temin edilmesi gereken saha ve sermayeli mevcut somut 

kullanıcı ihtiyacı (Başlangıç C). 

Đlk durum (mevcut saha için proje fikri), sıkça rastlanan ve zorluklu olan bir 

görevdir. Bu nedenle gayrimenkul uygulamasında, proje geliştirme sürecinin 

2/3'sinin, arsaya dayandığını söyleyebiliriz, örn. artık işletmeleri için gerekli olmayan 

arsaları için uygun kullanım olanakları arayan tüm işletmelerde. Bu görev, mevcut 

arsanın genellikle olumsuz özellikler taşıdığından dolayı zordur; örn. konumundan, 

kesitinden, büyüklüğünden/genişletmeye uygunluğundan, topografik ve hidrojeolojik 

özelliklerinden, izin verilen zemin taşıma kapasitesinden veya mevcut yapılar  veya 

zemin üzerindeki eski borçlardan ötürü.  
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Đkinci durum (mevcut sermaye için proje fikri), kurumsal yatırımcılara ve sigorta 

şirketleri ile emekli sandığı gibi sermaye toplama merkezlerine, açık ve kapalı 

gayrimenkul fonlarına, Leasing işletmelerine ve yabancı uyruklu yatırımcılara 

yönelik olandır. Pazarda bulunan mevcut gayrimenkuller, yatırımcıların yüksek 

beklentilerini karşılayamıyorsa, sermnaye, uzun süreli olarak sadece yeni proje 

geliştirme çalışmalarına yatırılabilir. 

Üçüncü durum (henüz sahaya ve sermayeye sahip olmayan proje fikri), projeyi      

geliştirene, uygun bir sahada somut bir kullanıcı talebi yönlendirir. Bu gibi görevler 

için en tipik örnekler arasında, Almanya birleştikten sonra doğu Almanya'da “yeşil 

alan” üzerinde kurulan alışveriş merkezleri projelerinin geliştirilmeleri sayılabilir. 

Şehir içindeki arsaların, kesinleşemeyen sahiplik durumlarından ötürü çok büyük 

riskler taşıdıklarının belirlenmesine dayanan, batı Alman bireysel ticaret zincirlerinin 

uygun saha arayışları motifi oluşturdu. 

Proje geliştirmesinin bu üç çıkış konumu, zaman etkisi faktörü altında 

incelenmelidir. Đnşaat arsaları teorik olarak, inşaat arsasından bundan böyle 

ekonomik olarak faydalanılmasını engelleyecek türde eski borçlar, kanuni veya poli-

tik risk gibi riskler oluşmadığı müddetçe, sınırsız bir kullanım süresine sahiptir.  

Zaman akışı içinde harici değişikliklerden ötürü bir arsa için en büyük kazancı     

getiren faydalanma biçimi de değişebilir. Bu durumda faydalanma biçiminde uygun 

bir değişiklik yapmak gerekir. Zaman faktörü bundan dolayı proje geliştirme 

sırasında dikkate alınmalıdır, çünkü gayrimenkul pazarı periyotları ile gayrimenkul 

yaşam periyotlarının dikkate alınması gerekir. [23] 

4.1.3 Proje Geliştirme Yöntemleri 

Kurumsal anlamda proje geliştirme hususunda üç tipte hizmet türü arasında ayırım 

yapmak gerekir: 

• Bireysel mal varlığı için proje geliştirme, 

• Yatırımcılar için proje geliştirme ve 

• Hizmet olarak proje geliştirme. 

Kendi malınız için proje geliştirme çalışmalarını ya kendi personeliniz, ya da proje 

geliştirme şirketlerini dahil ederek yapabilirsiniz. 



 43 

Yatırımcılar için olan proje geliştirme genelde geliştirmecinin operatif geliştirme 

çalışmalarını ve sermaye ortağının finansmanı sağlamakla yükümlü oluğu, 

geliştirmeciler ile sermaye ortakları arasında işbirliği (Joint Ventures) olmasını ön 

koşar.  Bunun için her iki tarafın, finansal güçleri çerçevesinde pay sahibi olacakları 

bir gayrimenkul şirketi kurulması gerekir. 

Danışmanlık hizmeti olarak proje geliştirme çalışmalarından hem, kendi mallarını 

geliştirmek isteyen mal sahipleri, hem de yatırımcılar faydalanabiliyor. Proje 

geliştirme hizmetleri sunma sözleşmesi bu sırada anlaşmaya bağlı hizmet veya iş 

sözleşmesi karakterindedir. Hizmetlerin, sonuç odaklı ve dolayısıyla iş sözleşmesi 

olarak düzenlenmesi tavsiye edilir, ki burada “iş” dendiğinde münferit hizmetlerden 

oluşan bir hizmet kavramı kastedilir. 

Alternatif olarak başarıya bağlı olan bir hizmet sözleşmesi de yapılır. Başarı ölçeğini 

bu nedenle proje geliştiricinin örn. yararlanma fikriyle sağladığı değer oluşturma 

katkıları oluşturur. [23] 

4.1.4 Proje Geliştirme Pazarı 

Bir proje geliştirircinin rekabet konumu daima, tarafınca tercih edilen proje türünün 

ilgili pazar albeniliğine ve en büyük rakibine (portföy analizi) kıyasının bu proje 

türüne yönelik nispi rekabet avantajlarına bağlıdır. [23] 

4.1.4.1 Proje Türleri 

Proje geliştiricilerin çoğu, ağırlık noktalarına konsantre olma stratejisine uyma adına 

belirli proje türlerine yönelirler. Özel bilgiler edinerek ve belirli kullanıcı grubuyla 

bağlantılar geliştirerek başarılı bir pazarlama  sağlanır. [23] 

Proje geliştiricisinin ana göre alanlarını tanımlayan klasik proje türleri: 

• Büro binaları 

• Hotel Đnşaatları 

• Ticaret / Alışveriş merkezleri  

• Yaşam alanı inşaatları 

Özel gayrimenkul gelişimleri, belirtilen klasik kullanım türlerine nazaran çok daha 

yüksek riskler barındırıyor. Özel gayrimenkul arasında sayılabilecek türler: 
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• Multipleks sinemalar 

• Eğlence parkları 

• Müzikal salonları, çok amaçlı salonlar ve müzik salonları 

• Kayak merkezleri 

• Bilgi merkezleri 

• Cafeler 

4.1.4.2 Proje Nitelikleri Đle Proje Büyüklüğü Arasındaki Đlişkiler 

Proje geliştirme sunucularının sayısını, sermaye katılımı ile birlikte, proje 

büyüklüğüne göre 10 ila 2.500 aralığına ve talep gösterenleri 100 ila 20.000 aralığına 

yerleştirmek gerekir. 

50 million € yatırım miktarından büyük projeler, sadece nüfus sayısının 500.000 

üzerinde olan belediyeler için uygundur. 

Ortalama sonuçlandırma süresi 18 ila 66 ay arasında değişir ki,  12 ila 30 aylık inşaat 

çalışmaları süresi, inşaat başlangıcına kadar olan konsept oluşturma ve tasarım 

aşaması süresine nazaran son derece kısa bir süre aralığına sahiptir (6 ila 36 ay). 

Proje başına olan yıllık inşaat kapasitesi yıllık 3,3 ila 100 milyon  € arasında değişir. 

Vergi fazlası olarak yatırım miktarının ilgili yatırım süresine yayılan, % 5 ile 30'luk 

oranı hedeflenir. [23] 

4.1.4.3 Proje Geliştirme Talebinde Bulunanlar 

Geliştirme talebi yapısı, tabiatı gereği sürekli bir değişime tabiidir. Yatırımcıların 

açık gayrimenkul fonlarını hedeflemeleri, rantabilite, güvence ve likidite 

faktörlerindendir.  Rantabilite "Performans" kavramıyla ölçülür yani, fon payına 

dayanan tevzi kar oranı ile değer yükselişinin toplamı ile. Açık gayrimenkul 

fonlarından, 200.000 üzeri nüfusu olan şehir içinde kalan bölgeler tercih edilir. 

Bunlar yüksek kiralama garantisi sağlıyor.  

Kapalı gayrimenkul fonları için vergi tecii olanakları öncelikli yatırım motifidir. 

Proje büyüklüğü, genelde 5 ile 10 milyon € arasında değişir. Kiralama garantileri, 

çoklu olarak talep edilmez. 
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Gayrimenkul Leasing şirketleri için Leasing alanların solvabilitesi ile Leasing 

yapısının üçüncü şahıslara uygun oluşu öncelikli kararlaştırıcı kriterleri oluşturur. 

Sigortalar ve emekli sandığı gibi kurumsal yatırımcılar için yatırımlarının güvencesi, 

en ön sırada yer alır. Yıllık % 4'lük bir asgari kar oranı ile yetinseler de kira 

garantisinin olmasına büyük önem gösterirler. Proje büyüklüğü öncelikli olarak proje 

başına 5 ila 15 milyon € arasında değişir. 

Hâla kestirilebilir sayıdaki gayrimenkul anonim şirketleri ancak son yıllarda pazar 

içinde yer almaya başladılar. Yabancı uyruklu yatırımcıların davranışı çeşitli ve 

kişisel amaçlarla güdülmüştür. [23] 

4.1.4.4 Proje Geliştiricileri 

Çeşitli proje geliştirme sunucuları hem menşelileri, motifleri, hem de proje geliştirme 

kapsamları (dar veya geniş anlamda) açısından ayırt edilmelidirler. 

Tüm büyük inşaat şirketleri en azından 1990 yılında Almanya'nın birleşmesinden 

beri şubelere proje geliştirme departmanları ekleyerek veya aynı şirkete bağlı kardeş 

proje geliştirme şirketleri kurarak geniş anlamda proje geliştirme çalışmalarında 

bulunuyorlar. Öz kaynak katılımıyla yapılan proje geliştirme çalışmalarından 

kendilerini artık kısmen çektiler. 

Proje geliştirmeleri, şirketler tarafından inşaat sektörü dışında yüksek öz 

gayrimenkul paylarıyla başlatılmış ve kısmen kendileri tarafından aktif olarak 

işletilmiştir. Bu girişimcilerin motifini, gayrimenkul mallarının işletme için gerekli 

olan ve işletme için gerekli olmayan arsalara ve binalara paylaştırılması ya da şirket 

merkezinin daha uygun yerlere taşınması oluşturur. 

Proje geliştiricileri, proje müdürü veya genel planlama sorumlusu olarak görev 

yaptıkları danışmanlık branşından da gelir. Burada, ödeme veya başarı bazındaki 

yatırımcılar adına yapılan proje geliştirme çalışmaları ile öz kaynak katılımı gösteren 

yatırımcı olarak yapılan proje geliştirme çalışmaları arasında ayırt etmek gerekir. 

Burada yapı şirketleri ile danışmanlık şirketleri için çalışan proje geliştiricileri 

arasında büyüyen bir rekabet oluşur. 

Açık ve kapalı gayrimenkul fonları ve sigorta şirketleri gibi yatırımcılar ile kurumsal 

yatırımcılar kendi projelerini geliştirirler. Hastaneler, huzur evleri gibi özel 

gayrimenkullere yatırım yapıldığında, kullanıcıların beklentileri çok değişken 
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olduğundan ve özel gayrimenkul için sadece çok az proje geliştirme sunucuları 

bulunduğundan, bireysel proje geliştirmesine sahip olunması gerekir. [23] 

4.1.5 Proje Geliştirme Prosesi 

Geniş anlamda proje geliştirme hizmetleri, proje yönetiminin proje kademelerine 

paylaştırılan bir prosesidir. [25] 

Belirleyici aralarla düzenli ve mantıklı bir proje akışı meydana gelir. Böylece ilgili 

belirleyici kararlar ölçüsü ya da geri de kalan serbestlik oranları ölçüsü şeffaf hale 

gelir ve proje katılımcılar için ulaşılabilir olur. 

Buna göre Schulte/Bone-WinkeVRottke tarafından, proje başlangıcı, proje tasarlama, 

proje gerçekleştirme ve yönetimi ile pazarlama aşamalarına bölebileceğiniz bir proje 

geliştirme prosesi aşama modeli geliştirilmi ştir. 

4.2 Hizmet Anlayışı  

Dar anlamda proje geliştirme çerçevesi içinde dallar arası düzenlenmesi gereken 

proje geliştirme takımının görevi (örn. mimarlık, inşaat mühendisliği, pazarlama 

uzmanlığı, satış uzmanları, mali müşavirler, hukukçular), proje geliştirme fikirleri 

tasarlamak ve kararlaştırmaktır. Sonuç kabul edilirse, 2. proje aşamasıyla mimarlara 

ve uzman tasarımcılara tasarı görevleri verilir. Aksi taktirde proje geliştirme, 

üzerinde çalışması için iade edilir veya tamamen durdurulur. 

Dar anlamda proje geliştirmenin en önemli 14 görev alanı takiben kısmi hizmet 

olarak tanımlanır ve kısaca yorumlanır. [23] 

4.2.1 Yer Analizi Đle Prognozu (Makro Ve Mikro Mevkii) 

Hedef, bir gayrimenkulün bundan sonraki gelişimiyle doğrudan veya dolaylı yoldan 

ili şkili olan bilgilerin objektif ve metodik biçimde oluşturulmuş teoriye dayanarak 

incelemesidir. Bu sırada aşağıdakiler arasında ayırım yapmak gerekir: 

• Tanımlanması gereken bir fikir için hali hazırda tespit edilmiş yer 

• Belirli bir kullanım konseptinin gerçekleştirilmesine uygunluğu açısından mevcut 

çeşitli yer alternatifleri  

• Mevcut bir proje fikri için optimum ve henüz farazi olan bir yer arayışı 
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Makro mevkii ile, gayrimenkul için anlam taşıyan alan (bölge, muhit, semt) 

kastedilir. Mikro mevkii, inşaat arazisinin kendisi gibi doğrudan azami olarak 

yürüyüş mesafesi kadar olan alanı kast eder. 

Bunun ötesinde sert (fiziksel olarak ölçülebilen) ile yumuşak (ölçülemeyen) yer 

faktörleri arasında  da ayırım yapmak gerekir. 

Yer alternatiflerin değerlendirilmesi için, faydalanma değeri analizi uygundur. Alan 

analizi için, gelecekte proje hazırlandıktan sonraki yıllarda öngörülen faydalanma 

süresi boyunca proje alanının nasıl gelişeceğini tahmin etmek üzere prognoz 

oluşturmak için geliştirilmelidir. Bunun için güncel olarak mevcut olan bilgi -

kaynaklarından (Đnternet, şirketlerin ve kurumların pazar raporları, mevkii durumları 

ile kişisel gözlemler) faydalanmak gerekir. [23] 

4.2.2 Pazar Araştırmaları  

Talep edenler/Müşteri analizi ve prognozu için mevcut güncel bilgilerden 

faydalanmak gerekir (emlakçıların pazar raporları, danışmanlık şirketleri veya 

merkezleri, gayrimenkul gazetesi gayrimenkul ekonomisi eki ilk dönem bilirkişi 

raporu [Bulwien, emperica, GfK prisma]). 

Rekabet analizi ile projenin başarısı için en az rekabet içinde olan üç kuvvetli proje 

teklifi ile rakip şirketler hakkında önemli bilgiler edinilmesi hedeflenir. Geçmişe 

odaklı analiz, bundan sonrası için beklenen gelişmelerin prognozuyla 

tamamlanmalıdır. [23] 

4.2.3 Arsa Edinme  

Başarılı proje geliştirmesinin önemli bir koşulunu, itinayla hazırlanmış ve vakitlice 

yapılan arsa edinme çalışması oluşturur. Mikro mevkii için mevkii analizi ve 

prognozu sonuçlarına dayanan, noter onaylı satış teklifine sahip olan bir arsa 

opsiyonu temin edilmelidir. Arsadaki imarın sağlanmamış olması durumunda noter 

onaylı olan satış sözleşmesine şarttan sakınma hakkının da eklenmesi önerilir. [23] 

4.2.4 Kullanım Konsepti  

Yararlanma fikirleri, proje fikirlerinden oluşur. Saha ile sermayenin hâla temin 

edilmesi gereken proje fikirlerinde en büyük, belirli olanlarda ise en küçük serbestlik 

oranları bulunur. Bunun için güncel olarak mevcut olan proje fikirleri kaynaklarından 
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faydalanmak gerekir (pazar gözlemi, mevkii tanıyan kullanıcılar, gelecekteki 

kullanım yapıları, eşzamanlı kentsel yaşam biçimleri hakkında bilgiler vs.). 

Kullanıcı gereksinim programının (NBP), arsa seçiminden ve noter onayını takiben 

dahil edilecek olan tasarımcıların kararlaştırılmasından sonra oluşturulması gerekir. 

NBP'nin konusu ile hedefi, projeye eşlik ederek tüm proje aşamalarının ötesinde, 

tasarım ve uygulama sonuçlarıyla proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını ya da ne 

kadar ulaşıldığını gösteren bağlayıcı bilgiler veren  "Proje hedefleri ölçeği" yaratmak 

için, (öngörülen) kullanıcı isteğini kesin ve ayrıntılı biçimde tanımlamak ve 

açıklamaktır. [24] 

Fonksiyon programı, münferit çalışma ve işletme bölümlerinin çalışma ve malzeme 

akışıyla birlikte tahsisini düzenler. 

Oda planlaması, yerleştirilecek olan şirket bölümleri için gereken kullanım alanı ile 

odalardan oluşur. Plan hedeflerini, brüt zemin üzerindeki ana kullanım alanlarının 

olabildiğince yüksek paylara bölünmesiyle, alan payının optimize edilmesi ile, 

esneklik ve değişkenlik ile sağlanan adaptasyon özelliği oluşturur. 

Donanım programı ile işletme ve bina tekniği, makine, cihaz ve münferit envanterle 

donatılır. [23] 

4.2.5 Ön Tasarım Konsepti 

Ön tasarım konseptinde öncelikli olarak proje hedeflerine ulaşmaya ve kullanıcı 

gereksinim programı ile fonksiyon, alan ile sunum programlarının beklentilerini 

karşılama hedefine odaklanılmalıdır. 

HOAI Hizmet aşamaları 1 ve 2, Bent 2 Madde 15 içeriğine uygun olarak oluşturulan 

ön tasarım konseptiyle M 1:1000 ile konum haritası, hat haritaları, panoramalar, 

kesitler, M 1:200 ile ve açıklama raporu kullanılarak kullanım konseptinin 

öngörülen arsa üzerinde gerçekleştirilebilirli ğinin kanıtlanması hedeflenir. [23] 

Bu kanıt bir taraftan alan ve fonksiyon programının dahil edilmesine ve buna bağlı 

bina ile kat tahsisine ve diğer taraftan Madde 12, 30, 33, 34 ve 35 BauGB (inşaat 

kanunu) ile § 9 BauGB ve BauNVO (inşaat kullanım düzenlemesi) doğrultusundaki 

inşaat iznine uzanır. 
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Hat çizimlerine bakıldığında anlaşılması gerekenler: 

Bina ölçüleri 

Oda ölçüleri 

M² cinsinden oda yüzey ölçüsü 

Merdivenlerin konumu ve yönü 

Đnşaat arsasındaki inşaat konumunun ölçülmesi 

Bina girişinin araziye olan yükseklik konumu 

Oda planında belirtilen odaların düzeni 

Kesitlerden anlaşılması gerekenler: 

Kat yükseklikleri 

Alan konumu; Gerekirse yükseklik belirtilmeli 

Bina girişinin araziye olan yükseklik konumu 

Zemin konumu 

Duvar ve tavan kalınlıkları 

Tavan konstrüksiyonu 

Merdiven yönü 

Çizimlere bakıldığında, bina kenarları ile kapı hatları anlaşılır olmalıdır. Cam ile 

kapılar duvar kesitlerinde basitleştirilmi ş olarak sunulmalıdır. 

Bunun ötesinde, özellikle merdiven bölgesinin aydınlık olması için bırakılan 

boşlukların yeterli olup olmayacağı kontrol edilmelidir. 

Ön tasarım konsepti ve buna ait olan açıklama raporuna bakıldığında aşağıdaki 

sorular cevaplanmalı: 

1) Kullanıcı gereksinim programı ile alan, fonksiyon ve sunum programı beklentileri 

karşılanıyor mu? 

2)Ön tasarım evrakları, açıklama raporu ile toplam yatırım için maliyet kapsamı 

arasında benzerlik var mı? 

3) Proje, öngörülen inşa sahasında geçerli üst hakkına göre yapısal kullanımın 

biçimine ve ölçümüne göre özel talep gerekmeden gerçekleştirilebilir mi? 
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4) Taşıyıcı sistem ve temel konsepti çözüldü mü? 

5) TGA (akredite merceği) ana konsepti çözüldü mü (ikmal sağlayıcı, araç hattı, oda 

havalandırma tekniklerinin gerekliliği, kat yüksekliklerini etkileyen duman tahliye ve 

fıskiye sistemleri, TGA merkezleri alanı, makine yerleştirme alanları vs.) 

4.2.6 Pazarlama (Kiralama, Satış) 

Gayrimenkul pazarlaması, bir taraftan kiracı/alıcı, diğer taraftan kiraya veren/satıcı 

arasındaki mübadele proseslerini başlatmak için gayrimenkullerin geliştirilmesi, 

fiyatlandırılması ve pazarlanmasına yarayan tüm girişimsel önlemleri kapsar. 

Tipik gayrimenkul pazarlama elementleri: 

• Temel atma töreni, açılış, halk günü 

• Halkla ilişkiler 

• Yerel ve ulusal medya, radyo ve televizyon temasları. 

Đnşaat başlangıcından önce yapılan ön kiralama ile yatırım riski en aza indirgenir. Bu 

nedenle % 40 ile %60 arası ön kiralama oranı hedeflenir. Sonuç; gerekirse 

düzenlemeleri, sınıflandırmaları ve teşvikleri içeren ve kira bedeli ile süresinin 

belirlenmiş bulunduğu imzalanmış kira sözleşmeleridir. Bu sırada gelir ile süreklilik 

olarak belirlenen hedef parametrelerinin optimize edilmeleri gerekir. 

Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra kiracılar alan kullanımı, kiracı sayısının 

artırılması ve Facility Management açısından bilgilendirilmelidir. 

Satışta alıcıya bir taraftan iyi bir finansmanla diğer taraftan çekici faiz koşullarıyla 

ortaya koyduğu öz sermaye karşılığında, kârdan, değer artışından ve vergi 

avantajlarından oluşan bir kombinasyon sunulmalıdır (leverage effect). Bu sırada, 

geniş anlamda proje geliştiricinin tüm kazancının satışta olduğunu dikkate almak 

gerekir. [23] 

4.2.7  Proje Finansmanı 

Gayrimenkul yatırımları, nadiren öz sermayeden finanse edilebilen uzun süreli 

yüksek sermaye katkıları sağlar. Klasik gayrimenkul finansmanlığı bu nedenle ipotek 

kanunuyla garanti altına alınan kredi üzerinden sağlanır. Ticari yatırımlarda genelde 

yatırım masraflarının %60'ı öncelikli ipoteklerden ve % 20'si ast kredilerden finanse 
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edilir. Gayrimenkul finansmanlığın anlayışı: "Gayrimenkul gelirleri sermaye hizmeti, 

gayrimenkul değeri ise güvenceyi sağlamalı." şeklindedir. 

2007 yılında yürürlüğe giren uluslararası ödeme trafiği bankası Basel komisyonunun 

(Basel II) yeni öz sermaye düzenlemesi doğrultusunda dahili veya harici münferit 

değerlendirme, bankanın harcanan öz sermayeli kredileleri için belirleyici olacaktır. 

Böylece gelecekteki yabancı sermaye faizleri, özel proje, yer ve şirket değerine ve 

dolayısıyla kredi alıcının öz sermaye donanımına bağlıdır. [23] 

4.2.8 Gayrimenkul, Giri şim Ve Ortak Vergileri  

Proje geliştirme rantabilitesi ile finansmanları, vadesi gelmiş ve tecii olan vergilerden 

etkilenir. Gayrimenkul vergilerine, gayrimenkul gelir vergileri ve gayrimenkul 

vergileri ile ticari gayrimenkul yatırımlarındaki eskime telafi (AFA) olanakları 

dahildir. Şirket vergileri, ticari ve kurum vergilerini kapsar. Pay sahibi vergileri, gelir 

ve miras vergilerini kapsar. [23] 

4.2.9 Yatırım (DIN 276) Đle Kullanım Masrafları (DIN 18960) Maliyeti 

Yatırım ile maliyet kapsamı her zaman, yeni bina ve değişim/modernleştirme 

olmasına bağlı olarak DIN 276'nın 7 maliyet grubuna göre ayırt edilerek 

oluşturulmalıdır. Bu sırada çıkış konumları ayırt edilmelidir: 

• Maksimum prensibine göre öngörülen bütçede (örtülü bütçe) olabildiğince uzun 

ömürlü bir kira sözleşmesinin ve yüksek değer artışının ya da değer korunmasının 

hedeflenmesi  

• Minimal prensibe göre mümkün olan en az malzemelerle iyi tanımlanmış bir 

kullanıcı ihtiyaç programının gerçekleştirilmesi. 

Her maliyet beyanı, en az 3 özelliğin belirtilmesini gerektirir: Maliyet beyanında 

bulunması gereken DIN 276 maliyet grubu kapsamı, maliyet değerinin fiyat listesi ile 

satış vergilerindeki değerlerin net veya brüt değerler olduğuna yönelik bilgiler. 

Đlk yatırım maliyet kapsamının belirlenmesine ek olarak DIN 18960 doğrultusunda 

kullanım masrafları tahmini yapılmalıdır. DIN 18960 maliyet grupları kodları için 

kıyaslanabilir projelerin kodlarından ve Stuttgart'taki Đnşaat Maliyeti Bilgilendirme 

Merkezinin (BKI) kullanım masrafları kodu gibi güncel açıklamalardan faydalanmak 

gerekir. 
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Yatırım ile inşaat kullanım masrafları ile ilgili araştırma sonucu, onayları, gelir 

miktarını (sınır koşulları) ve risk/hassasiyet analizi sonuçlarını içeren açıklama 

raporu içinde özetlenmelidir. Maliyet araştırmaları, maliyet yapılarını açıklamak 

üzere uygun biçimde grafik sunumlarla tamamlanmalıdır. [23] 

4.2.10 Takvim  

Takvim çerçevesiyle, güncel zamandan yola çıkarak, ara hedefler tespit edilmiştir: 

Proje geliştirme başlangıcı, planlama iş emri kararı, inşaat başvurusu, inşaat onayı, 

inşaat başlangıcı, ham yapının ve hava koşullarına dayanıklı bina mantosunun 

hazırlanması ve dolayısıyla bina ısıtmasının başlatılması, inşaatın bitirilmesi, teslimat 

süresinin başlaması ve kullanım başlangıcı. Sonuç olarak grafik olarak hazırlanmış 

bulunan ara hedef planı hazırlanmalı ve açıklama raporuyla beraber teslim 

edilmelidir. Đçinde, belirtilen oluşum zamanlarına ek olarak ilgili onaylar, seçilen 

bilgiler, tasarım ve inşaat ilerleme kodları ile risk/hassasiyet analizi sonuçları 

açıklanmalıdır. Belirtilen bitirme ya da açılış tarihlerine mutlaka gerçekleştirilebilir 

olduğu müddetçe- uyulmalıdır. [23] 

4.2.11 Gelir Kapsamı 

Kiralanan şeyin geliri, kira ödenmeme riskinin dikkate alınması ve yönetim ile bakım 

masrafları gibi vergilendirilemeyecek işletme maliyetlerin kesilmesiyle belirlenir.  

Bu sırada yaşam alanı ile işletme alanı kirası için düzenlenmiş olan kira yasasının 

farklı hukuki çerçeve koşulları dikkate alınmalıdır. [23] 

Satış sırasındaki gelirin tahmini; cari kıymet tespit yöntemi, değer tespit usulüne 

dayanarak belirlenmelidir: 

• Arsa değeri için mukayese değer usulü 

• Ticari kullanılan binalar ve kiralık evler için gelir değer usulü 

• Şahsi olarak kullanılan bir ile iki ailelik evin menkul mal değer usulü 
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4.2.12 Hasasiyet Analizi Đle Rentabilite Analizi Ve Prognozu 

Proje geliştirmesinde yatırımcıların hedefi, likiditeyi koruyarak ve riski en aza 

indirgeyerek rantabiliteyi maksimuma ulaştırmaktır. Senelik hedeflenen tevzi kar 

oranı ve gayrimenkulün senelik değer değişimi ile operatif ''performans'' 

sağlanmaktadır. Ticari niteliği (vazifesi) likiditeden, değer değişim riski ise 

gayrimenkulun güvenliğinden belirlenir. 

Kolay gelişim hesabı, emlak sektöründe proje kar oranını belirlemek için sıkça 

kullanılan bir yöntemdir.  Bununla yıllık toplam yatırım miktarının kira geliri 

karşılaştırılarak (yıllık kira geliri ile başlangıç yatırımının oranı) başlangıçtaki 

çoğaltıcı tevzi kar oranından veya kira multiplikatörlerinden oluşan dönem değeri 

belirlenir. 

Dinamik verimlilik hesabıyla, faydalı yatırımların tüm kullanım süresince belirli bir 

zamanda veya belirli bir planlama ufkuna kadar gelir giderlerin ve de faiz düşüşü 

veya çıkışı ödeme akımlarının müddeti göz önünde tutularak araştırılır. Đç faiz fiyatı, 

senelik taksit ile sermaye değerin miktarı faydalığın kriteridir. 

Sermaye değer metodunun amacı münferit yatırımın kapital değerini veya alternatif 

yatırımları belirlemektir. 

Kapital değer, gelir gider dizelerinin nakit değerlerin farkı olarak tanınmıştır. Nakit 

değerleri, ortak belirlenen teslimat zamanında yükselen veya düşen gelir giderleridir. 

Tespit edilen zamanda, hesap edilen faiz oranı finansman olanaklarına ve tercihli 

zamana uygun olmalıdır. 

Münferit yatırımının kapital değer hesaplanmasının şartı, gelir gider ya da hesap 

bakiyesinin izole olması ve planlanan gelecekte hem miktarı hem de zaman 

dağılımına göre prognoz edilebilir olmasıdır. 

Tazmin problemi dâhil alternatif uzlaşmada, alternatiflerin eksiksiz olması yani, her 

bağımlı kapitalin aynı büyüklükte olması ve öngörülen zaman aralığının aynı 

uzunlukta olmasıdır. 

Kapital değer metoduna göre, münferit yatırımını mutlak avantajı aşağıdaki şekilde 

değerlendirilmelidir: 



 54 

• Kapital değer pozitif ise, yatırımla, yatırılan kapitalden hesaplanan faiz oranıyla 

öngörülenden daha yüksek bir faiz oranı hedeflenir yani, ayrıca servet artışı elde 

edilir. 

• Eğer kapital değer negatif ise yatırım, kapitalin teşvik edilen faiz hesaplamasına 

erişemez. 

• Kapital değer ancak = 0 ise, hesap edilen faiz oranı, asgari faize tam erişmiş olur.  

Alternatif yatırım yöntemlerinin relatif avantaj değerlendirmesi için geçerli olan 

durum şöyledir: yatırım A, yatırım B'den daha karlı ise, eğer A'nın kapital değeri 

B'den daha yüksekse, bunun dışında A mutlak avantaj kriterlerine yeterli, pozitif 

kapital değere sahipse, A'nın gerçekleşmesi tercih edilmelidir. [23] 

4.2.13 Stakeholder Analizi Đle Risk Analizi Ve Prognozu 

Riskler, karar önerilerine duyulan güvensizlikten ya da bundan sonra belirlenen 

hedef büyüklüğünden (gelir, kar oranı, yatırım miktarı v.s.) negatif sapmayla 

sonuçlanan oluşumların meydana gelmesiyle oluşur.  

Risk analizinde olası münferit riskler tanımlanmalı (pazarlama, mevkii, izin usulü 

v.s.) ve gerçekleşebilirlili ği (relatif sıklık) ile olası zarar boyutu tahmin edilmelidir. 

Bunun ötesinde riskin üstesinden gelmek için sunulan öneriler (çıkartmak, 

nakletmek, sigortalamak, azaltmak veya kabul etmek suretiyle) incelenmeli ve 

bunlara dayanarak risk maliyetleri tahmin edilmelidir. [23] 

Hassasiyet analizi ile farklı giriş bilgilerinin (Input) alınmasıyla analiz sonuçlarının 

(Output) değişip değişmediği ya da ne oranda değiştiği tespit edilmelidir. Bununla 

aşağıdaki soruların cevaplanması hedeflenmektedir: 

• Belirlenen Output değeri bir veya birden fazla belirlenen Input değerinin asıl 

değerden sapmasıyla nasıl değişir?  

• Bir veya birden çok Input değerinin (örneğin kira gelirinin veya çoğaltıcının) asıl 

değerden, Output değeri belirtilen değeri aşmadan veya altına düşmeden (kritik 

değer yöntemi) ne oranda sapmasına izin verilir? 

Risklerin her zaman fırsatlarla karşı karşıya durduğunu unutmayın. Proje 

geliştiricisinin ana motifi, emlak yönetimi ile faaliyetlerinin birleşimidir. Diğer 

motifler ise kiralamayı etkilemek, iyi değerlendirilmeyen arsanın uygun şekilde 
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kullanımını sağlamak, şehirsel ya da yöresel çevre şartlarının iyileştirilmesi olarak 

sıralanabilir.  

Risk analizine ve prognozuna, ön görülen proje-stakeholder grubu da dâhil edilmelidir. 

Stakeholder ile yatırımcılar, planlamacılar, müteahhitler, bankalar, belediyeler, izin 

veren idari daireler, sivil inisiyatifler, çevreci guruplar ve rakipler gibi bir projenin 

başarısıyla ya da onun engellenmesiyle ilgilenen bütün kurumlar ve kişiler kastedilir. 

Bundan dolayı proje geliştirici, davranışlarından doğan olası riskleri vakitlice tespit 

etmek, risk ile fırsat tahminlerine katabilmek için, belirleyici proje stakeholder 

gruplarını analizlerine ve prognozlarına dâhil etmelidir. [23] 

4.2.14 Proje Devamı Yada Proje Durdurması Đçin Karar Hazırlıkları 

Dar anlamdaki proje geliştirme araştırma sonuçlarının, HOAI Madde 2 Hizmet 

aşamaları doğrultusunda planlama iş emirleri tahsis ederek, kalıcı başarı beklentileri 

ile proje geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesine veya riskin çok yüksek 

olmasından dolayı proje geliştirme çalışmasının iptal edilmesine yönelik kararın 

verilmesi adına, karar modu içinde özetlenmesi gerekir.  

Değerlendirmenin temelini oluşturan bağdaşık kriter katalogudur. Değerlendirmeyi 

kolaylaştırmak için diyagramlar, soru katalogları ve akış diyagramları geliştirilmi ştir 

ve bazı bölümlerde asgari veya yüksek standartların değerlerinin aşıp aşmadığında en 

azından tasarımda bir değişiklik yapılması gerektiği belirtilmiştir. Teslim boyutlarına 

yönelik kontrollerde çok farklı ölçüm ve değerlendirme sonuçlarından, 

değerlendirme metodu olarak ortak ölçekte değerlendirme olması için,  kullanım 

değer analizi seçilmiştir. Bunun için anlamlarına göre değerlendirme kriterlerine 

ağırlık verilmelidir. Kriterler transformasyon fonksiyonlarının 1'den 10'a kadar başarı 

puanlarıyla değerlendirilmesi sonucu belirlenir.  Sonrasında ağırlık verilen başarı 

puan sayıları toplanınca, sonuç olarak bütün kullanım puanı ortaya çıkmaktadır. 

Böylece alternatifler karşılaştırılabilinir, sonucu pozitif veya negatif etkileyen eksiler 

ve artılar kolayca tanımlanabilinir. 

Değerlendirmenin en önemli sonuçları tek sayfalık bir değerlendirme formunda 

özetlenmiştir. Form değerlendirilmiş olan proje ile ilgili genel bilgilerin dışında 

ekonomik ve ekolojik bileşenler ile ilgili en önemli bilgileri de içerir. Ulaşılan sonuç 

en iyi ve en kötü olası sonuçların karşılaştırılması ile belirlenir. 
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Toplam puan dışında, münferit ana kriterler ile tüm proje için olan ortalama başarı 

puanı belirlenir. Her ana kriterin başarı puan sayısı için grafiksel anlatım hızlı bir 

karşılaştırmayı mümkün kılar. Böylece ön planlama konseptinin iyileştirme 

potansiyeli doğrudan aranılabilmektedir. Đkinci bir grafik ana kriter başına 

hedeflenen sonuçla en yüksek sonucun orantısını göstermektedir. Sonuç olarak her 

kriterin ağırlık verilen değerlendirilmesi belirlenmektedir. [23] 
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5. YENĐ YAPILARIN YA DA MEVCUT GAYR ĐMENKULLER ĐN RĐSK 

DEĞERLENDĐRĐLMESĐ (REAL ESTATE DUE DILIGENCE) 

Proje geliştirme ya da gerçekleştirme finansmanı için olası tahminlerin, 

değerlendirmelerin ve buna bağlı risklerin tüm katılımcılar tarafından titizlikle 

yapılması gerekmektedir.  Proje riskleri çok yönlü olabilir. Buna göre risklerin 

çeşitli bakış açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut yapılardaki proje 

uygulamalarında genelde hem hukuksal hem işletmesel ve hemde teknik risk 

gözetimi bir bütün değerlendirmeyi oluşturur. Burada gösterilen performans şeması 

çerçevesi  teknik ve ekonomik bakış açısından dikkate alınmalıdır. [23] 

5.1 Giri ş 

Takiben belirtilen uygulamalar öncelikli olarak kredi kurumlarına, daha sonra 

mevcut yapının risk değerlendirilmesindeki yatırımcılara, kredi onayı için karar 

yardımcısı olarak sunulmaktadır (olumlu ya da olumsuz kredi cevabı; Kararın olumlu 

olması durumunda, kredi faizine eklenen risk payının oranına göre karar verme). [23] 

5.1.1 Risk Yönetiminin Hedefleri 

Hedefler: 

• Đnşa projelerinin gelişim ve oluşumundaki potansiyel risklerinin belirlenmesi, 

• Kurumsallaştırılmış erken uyarı sistemlerinin kurulumu, 

• Risklerin erken tanımlanma ve gözetlenmesine yönelik yöntem beyanlarının 

geliştirilmesi, özellikle bu alanlarda kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, önlem, 

maliyet, takvim, karar ve değişim yönetiminin, iş emri dağılımının ekonomikliği 

• Risk minimizasyonu ve önlem alma yöntemlerinin geliştirilmesi, 

•  Proje kontrolü için şirketlere özel araçların geliştirilmesi. 
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5.1.2 Çıkış Durumu 

Risk değerlendirilmesinde çıkış durumları şu şekilde olabilir: 

• Yeni bir gayrimenkulün alımı 

• Mevcut ve kullanılmakta olan bir gayrimenkulün alımı 

• Yeni bir binanın inşası 

• Mevcut gayrimenkulün tadilatı. 

Böyle bir gayrimenkul yatırım finansmanı, kredi enstitüleri için özel riskler 

içermektedir: 

• Kredi ile finanse edilen gayrimenkul genelde aynı zamanda kredi teminatıdır. 

• Kapital hizmet tamamen bina tarafından amorti edilir. 

• Proje şirketleri gayrimenkul dışında nadiren kendi sermayesine sahiptir. 

Kredi kurumları, krediyi onaylamadan önce gayrimenkul ile ilgili olası riskleri 

tanımlamalı, analiz etmeli ve bundan dolayı niceleştirilebilir ve yönlendirilebilir hale 

getirmelidir. Son olarak kredi alıcısının gayrimenkulün getirisinden olan gelirinin, 

kapital hizmetinin bütün finansman süresince giderleri karşılayabilirlili ği 

araştırılmalıdır. [23]  

5.1.3 Kısa Denetim 

Denetim içerikleri: 

• Bölge, pazar ve kullanıcıya yönelik konseptlerin amaca uygunluğu ve 

ekonomikliği 

• Maliyet tahminlerinin eksiksiz ve doğru olması 

• Ekonomikliğinin hesaplanmasının mantıklılığı ve doğruluğu 

• Pazarlama konseptinin pazara uygunluğu ve gerçekleştirilebilirli ği 

• Kullanıcı gereksinim programının ekonomikliği, yapısal, donatımsal açıdan amaca 

uygunluğu ve esnekliği 

• Yapısal ve teknik ev tasarımlarının yatırım ve işletme maliyetlerine dayanan 

optimizasyonu. 
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5.1.4 “Gayrimenkul Risk Değerlendirmesi" Performans Şemasına Yorum 

Gayrimenkul Risk Değerlendirmesi, bir gayrimenkulün yatırım fırsat ve risklerinin 

tespiti ile titiz ve ciddi şekilsel analiz yapılması ve değerlendirilmesidir. [23] 

Gayrimenkul Risk Değerlendirmesi çerçevesinde bir gayrimenkul yatırımının bütün 

riskleri ve fırsatları kavranmalıdır.  

Gayrimenkul Risk Değerlendirmesi 'ne ait AHO'nun performans şemasının denetim 

alanları aşağıda araştırılmıştır: 

• Pazar 

• Arsa 

• Bina 

• Tasarım ve Uygulama 

Proje risklerinin değerlendirilmesinde, vergi denetimi ve hukuksal denetim, kredi 

kurumlarını destekleme çerçevesinde proje yöneticilerinin performans şemasına ait 

değildir. [23] 

Proje risklerinin değerlendirilmesinin sonucu bütün risklerin ve fırsatların özetlenmiş 

değerlendirmesidir. Buna ilişkin: 

• Kullanılabilirlik (Madde, Vaziyet), 

• Ekonomiklik (Yaşam Döngü Gideri, Gelir, Kar Oranı, Nakit Akışı), 

• Đşletme planlama ve stratejisi ( Konum, Zaman, Đmaj, Ortak), 

• Portföy (Konum, Kullanım, Kiracı) 

5.1.5 Bütünsel Risk Yönetim Sistemlerinin Sınırlandırılması  

Ön değerlendirme/Mevcut değerlendirme tamamlandıktan sonra atılacak diğer 

adımlara karar verilmelidir. Projeye devam edildiği takdirde risk yönetim sistemi 

devreye sokulmalı ve sürdürülmelidir. [23] Risk yönetiminin hedefleri;  

• Đnşa projelerinin gelişim ve oluşumundaki potansiyel risklerinin birleşimi 

• Kurumsallaştırılmış erken uyarı sistemlerinin kurulumu 

• Risklerin erken tanımlama ve gözetlenmesine yönelik ön veri yöntemlerinin 

geliştirilmesi özellikle bu alanlarda: 
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- Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi 

- Önlemlerin ekonomikliği 

- Maliyet ve Takvim takibi 

- Đş Emri Dağılımı 

- Karar ve Değişim Yönetimi 

• Risk minimizasyonu ve önlem alma yöntemlerinin geliştirilmesi 

• Proje kontrolü için şirketlere özel araçların geliştirilmesi 

5.1.6 Risk Tanımlama Teknikleri 

Proje risklerinin tanımlanmasında belirtilen teknikler kullanılır.  

5.1.6.1 Risk Kontrol Listeleri 

Risk kontrol listeleri risk türlerine ayrılmalıdır. Aşağıdaki belirtilen kriterleri yerine 

getirmelidir:  

• Hiyerarşik yapının basamak basamak bu olasılıkla detaylandırılması 

• Nicelik ve nitelikli türle kombine risk değerlendirme olasılığı 

• Risk sonuçlarının elde edilen yeni tecrübelerle güncelleştirilebilmesi. 

Risk kontrol listesinin düzen şekli aşağıdaki unsurları içermektedir: 

• Tanımlama Kodu 

• Riskin Açıklaması 

• Riskin nitelik değerlendirmesi (projenin hedefe ulaşmasında etkilenimi, 

yüksek, orta, düşük) 

• Açıklamalar/Yorumlar 

• Para ve takvim birimi biçiminde niceleştirilmesi 

5.1.6.2 Artı/Eksi Analizi 

Proje riski oluşabilecek kurumların, grupların ve Stakeholder'ın artı/eksi'lerinin 

analizleri. [23] 
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5.1.6.3 Varsayım Analizi 

Risk durumları, hem tasarım durumu, hem de belirlenen zamanda belirli yan 

koşullardan ortaya çıkan bütçe/maliyet tespiti ve takvim planlaması olarak 

tanımlanmıştır. Bununla birlikte gerçekçi olmayan tahminlerin sonucu olarak bu 

tahminler üzerine kurulan proje hedeflerinin sapması tehlikesi vardır. Bu tehlikeden 

oluşan risk potansiyeli erken tanımlanmalı ve gereken tedbirlerle risk azaltılmalıdır. 

[23] 

5.1.6.4 Bağımlılık Analizleri 

Bu analizle kompleks bağımlılıkların belirsizlikleri ve bunun sonuçları açığa 

kavuşturulmalıdır. Bunu uygulamak için teknik proje tasarımının, maliyet yapı ve 

takvim planlarının denetlenmesi gerekmektedir. [23] 

5.1.6.5 Risk Dokümantasyonu ve Değerlendirmesi 

Risklerin tanımlanması ile aynı zamanda riskler, tasvir amaçlı bir değerlendirmenin 

temelini oluştururlar. Risk dokümantasyonu için aşağıdaki maddeler örnek 

alınmalıdır: 

• Proje belgelerinden (tasarımlar, inşaat tanımlanması, performans kayıtları, vs.) 

kısa açıklamalar 

• Kaynak ihtiyacı belirtilerek teknik şekillenme olasılığı 

• Alternatif teknik ve ticari çözüm olasılıkları 

• Tanımlanmış risklerin projenin diğer alanlarına etkileri 

(pazarlama dâhil) 

• Proje uygulaması esnasında beklenen geçici durumlar  

• Takvimsel etkiler 

• Ele alınan risk tanımlanmasının yan koşulları 

• Risk grubu oluşumu ile bağımlılıkların analizi 

• Tekrar değerlendirilmelerini önlemek için bağlantılı risklerin analizlerinin 

özetlenmesi 

• Bir risk kataloğunda ya da risk değerlendirmesinde bulunan risklerin özetlenmesi. 
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6. KULLANICI-PROJE MÜDÜRÜ 

Kullanıcı gereksinim programı (NBP), dar anlamda DIN 18 205 'e göre proje 

geliştirilmesinden, proje müdürünün tasarıma ve uygulamaya geçişini oluşturuyor. 

NBP oluşum prosesine katılımının gerektiği durumlar dışında, proje müdürünün 

temel hizmetleri komple yeni bir NBP oluşumunu içermemektedir. [25] 

6.1 Giri ş 

Proje müdürünün hizmet ve ücret düzenlemeleri, 1 ve 2 numaralı hizmetleri 

içermektedir: 

1. Bütün proje için tür ve kapsam gereksinimi bakımından (kullanıcı gereksinim 

programı - NBP) temellerin hazırlanışı 

2. Yer, bölge veya alan ihtiyaçları ile inşaat ve fonksiyon programının standart ve 

donanım koşullarının oluşturulması 

NBP oluşturulması, proje geliştirmenin görevidir ve bunu münferit hizmet olarak 

yerine getirmelidir. . NBP, proje fikrinden yola çıkarak birçok bölümlerde anlatılır ve 

prensip kararından kesin tasarım beyanlarının detay noktalarına kadar adım adım 

geliştirilir. 

Kullanıcının yoğun bir şekilde prosese katılımı sağlanmalıdır. NPB örneğine göre, 

gerçekleştirme kararı sonrası projenin realizasyonu başlamaktadır.  Çoğu kez mimari 

yarışmalardan seçilip oluşturulan bir tasarım takımı ile diğer proje katılımcıları 

beraber tasarımı gerçekleştirirler.  Proje müdürünün tasarım ile ilgili görevleri, proje 

müdürü hizmet ve ücret düzenlemesinde yeterince açıklanmıştır (AHO 2004a). 

Kullanıcı, proje inşa ve akış organizasyonunda belirlenecek olan tanımlanmış bir ara 

bölüme dâhil edilmektedir. Proje yöneticilerinin tasarım ve inşadaki görevi hem 

kullanıcının kararlarını  zamanında soruşturmak hem de kullanıcıların bunun üzerine 

diğer düşüncelerini kurabilmesi ve kullanıcı taraflı koşulları oluşturabilmesi için 

yardımcıları belirlemektir. [23] 
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6.1.1 Kullanıcı Proje Müdürü  

Proje müdürü tasarım ve inşa performans şemasında kullanıcıların çeşitli görevleri 

karşılanmamaktadır. Organizasyon için, birçok iç ortak ve iç proje müdürü 

gereklidir. Bunun dışında kullanıcı taraflı donanımlar gerekmektedir. Proje yöneticisi 

çoğu kez kendisi -icabında özel proje katılımcılarını arasına alarak- planlar, duyurur 

ve görev dağılımı yapar. Kullanıcı taraflı organizasyon, birçok iş alanlarını içine alan 

çok kompleks proje müdürü hizmetlerini gerektirmektedir. 

Đnşaat proje müdürünün yanı sıra kullanıcı için bağımsız bir proje yönetiminin 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kullanıcı grubunun idaresinden genelde kullanıcının 

yapı organizasyonundaki yatay idari personeli sorumludur. [23] 
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7. YATIRIMCILAR, BANKALAR VE KULLANICILAR ĐÇĐN 

BAĞIMSIZ PROJE KONTROLÜ 

 “Đnşaat sahibinin” (çoğunlukla ticari şirketler ya da tüzel kişiler, taşeronlar ya da iş 

emrini verenler olarak inşa işlerini yürütenler veya genel şirketler) iş emriyle yapılan 

proje yönetimi dışında diğer proje katılımcıları -sermaye veren (yatırımcılar, fonlar, 

bankalar) veya kullanıcı (alıcılar, mal sahipleri) olarak etkilendikleri müddetçe- 

içinde  belirtilen proje hedeflerinin sağlanmasına ya da maliyet ile zaman bütçesinin 

korunmasına yönelik bir bilgi kontrol güvencesi vermesi gerekir. [23] 

7.1 Giri ş 

Proje kontrol hizmetlerinin konusu -proje idaresi ile proje müdürü ve yerel yapı 

kontrolüne karşın- proje katılımcılarının bağımsız kontroller, raporlar ve tedbir 

tavsiyeleri ile, sözleşmede belirtilen proje hedeflerine ulaşılması ya da aksaklıkların 

erkenden tanımlanmasıdır. Proje kontrolcülerinin görevleri, "işveren" in sorumluluk 

alanında kalan projenin aktif yönlendirilmesini kapsamamaktadır. [23] 

7.1.1 Bağımsız Proje Kontrolü 

Esas itibari ile yatırımcı (alıcı/kullanıcı) için proje kontrolü takiben belirlenen 

hizmetleri kapsar: 

• Proje katılımcılarının hazırlaması gereken dokümanlarının (planlar ve 

hesaplamalar, sözleşme ve duyuru evrakları, maliyet hesapları vs.) denetimi. 

Bu evrakların denetimi zamanında yapılmalıdır ki proje akışında düzeltmeler 

mümkün olabilsin. 

• Diğer proje katılımcılarından bağımsız olarak yatırımcının danışmanlığı ve 

korunmasıdır. 

Bağımsız proje kontrolünün faaliyetlerinde yönlendirici tedbirler de hazırlanılabilir, 

bu sayede örneğin yatırımcı üzerinden bir projeye somut etki edilebilir. Sözleşmede 

anlaşılan hizmetlerin düzenli geri bildirimlerle yerine getirilmesi, bütün proje 
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uygulamasında sağlam bir karar temeli oluşturur. Bu, yatırımcının hızlı ve somut bir 

şekilde yürürlükte olan projeye müdahale edebilmesini sağlamaktadır. 

Bir projenin anlaşma ve yönetme proseslerini doğrudan etkilemek ancak istisnai 

durumlarda uygundur.  

Dışardan bağımsız proje kontrolü ile sürekli olarak yapılan denetim ve onaylama ile 

dolaylı olarak tüm şirket yönetimlerine (yatırımcı/kullanıcı) ya da proje 

katılımcılarına şirketteki ya da projedeki işlemler için objektif yorumlar yapılır. 

Proje kontrolcüsü hizmetlerini yerine getirebilmesi için, görevinin proje yapımı ve 

akış organizasyonuna hedeflerine göre entegre edilmesi gerekmektedir. Proje 

kontrolcüsünün uygun bir şekilde bilgilere ve verilere ulaşması sağlanmalıdır. [23] 

7.1.2 Kalite Garantisi 

Proje uygulama süresince bağımsız proje kontrolü kullanımının esas amacı, kalite 

güvencesi sağlanmasıdır. Proje katılımcılarının sistematik bir şekilde ilerlemelerine 

dikkat edilmelidir ve kesin bir proje odaklı organizasyon el kitabına (OHB) göre, 

proje gerçekleştirilmesinde uyulmalıdır. Sorunsuz bir proje akışı için bu yüzden 

prosesler ile kararların anlaşırlığı, dokümanların eksiksiz olması ve temel kararların 

teknik hedef odaklı ve şeffaf olması sağlanmalıdır. [23] 

7.1.3 Sapmaların Erken Farkedilmesi 

Proje kontrolünün merkezi görevi, sapmaların belirlenmesiyle erken 

farkedilmesinden dolayı nominal ve fiili karşılaştırma anlamında gerekli 

düzeltmelerinin yapılması ya da yönetme önlemlerinin mümkün kılınmasıdır. 

Prosesi takip eden koşullar kalite yönetim normlarıyla (DIN ISO 9001:2000) 

karşılaştırılırsa, böyle bir proje kontrolünün geniş anlamda bölüm hususlarının 

ölçümünü, gözetimini ve proseslerin analizini, proje süresince takip etmesi gerekir. 

Eğer eksiklikler tespit edilirse, yatırımcı tarafından zamanında düzeltme tedbirleri 

alınacaktır. [23] 

7.1.4 Yatırımcı Đçin Karar Temelleri 

Yatırımcı için proje kontrolünün süreci, karar temellerinin hazırlanışı ve 

raporlanmasında da devam etmektedir. Kullanılan proje kontrolünün raporlarına 

değinebilir ve gereken argümanları yatırımcı devir alabilir. Bu, örneğin yatırımcının 
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proje kontrolü tarafından, önemli yorumlar ve izahlarla, yatırımcıya karar verme 

güvencesi sağlamak ve vakitlice karar verme fırsatı tanımak hedefiyle ya ört baz 

edilen, ya da reddedilen operatif olarak faaliyet gösteren inşaat proje müdürünün 

(proje yönetimi) karar taslaklarını ya da çözüm fikirlerini kapsar.  

Proje kontrolünün görevi, proje gidişatındaki yüksek sorumluluğundan dolayı inşaat 

tekniği, inşaat ekonomisi ve inşaat yönetmeliği konularında olağanüstü bilgi ve 

birikim gerektirmektedir. Ayrıca farklı kadrolarla gerekli görüşme yeteneği ve söz 

geçirebilme kabiliyeti olmalıdır. 

Yatırımcının/kullanıcının iş emrine uygun bir kalifiye proje kontrol kadrosu,  hiç bir 

zaman operatif faal inşa proje müdürünün (proje idaresi / proje yönetimi) görev 

alanları ile sorumluklarının yerini tutamaz ya da üstlenemez. Düzenlenen inşaat 

projesi faaliyetinde inşa proje müdürünün ve proje kontrolünün performans şeması 

birbirini tamamlamaktadır ve bütünlemektedir. [23] 
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8. ALMAN STANDARTINA GÖRE ĐNŞAAT (PROJE) YÖNET ĐMĐ(ĐPY) 

Đnşaat proje yönetimi , tüm proje katılımcıların koordine ve takım içinde çalışmasını 

gerektiren ve özellikle de -kalite, maliyet ve takvim- gibi işveren hedeflerini 

sağlayacak olan bir yönetim biçimidir. 

Đnşaat proje yönetimi, kalitesizlikten, maliyet ve takvim sadakatsizliğinden 

kaynaklanan ve çoğunlukla uzun soluklu mahkeme davalarında çözüm bulan 

anlaşmasızlıkların yaygınlaşarak neden olduğu işveren hoşnutsuzluğunu gidermek 

maksadıyla ABD'de geliştirilmi ştir.  

8.1 Giri ş 

Đnşaat proje yönetimi, tasarım ile inşaat çalışmalarının temelde ayrılmasına, 

işverenin; sözleşme ortağı olarak kaliteden, maliyetten ve takvimden sorumlu olup 

aynı zamanda tasarımcının hizmetlerini ve projenin teslimatına kadar sorumlu 

işletmeyi koordine edecek ve optimize edecek olan bağımsız bir Đnşaat proje 

yöneticisinin bulunmasına dayanır. 

8.1.1 Đnşaat Proje Yönetiminin Özellikleri 

Đnşaat proje yönetimi, salt kontrolden başlayarak proje yönlendirme, proje yönetimi 

ve HOAI tasarım çalışmalarından (hizmet aşamaları 5 ile 8)  proje yüklenicisi 

çalışmalarına kadar uzanan iş ağını yansıtır.  

Đnşaat proje yönetiminin özellikleri: 

• Tasarım ile uygulamanın ayrılması 

• Tasarım ile inşaat akışının optimize edilmesi adına ayrıntılı temel bilgilere sahip 

fizibilite çalışmalarını yapabilecek bir inşaat proje yöneticisinin görevlendirilmesi 

• Proje katılımcılarının proje hedeflerine yönelik farklı beklentilerinin tanımlanması 

• Đşveren ile inşaat proje  yöneticisi arasında karar verme sürecinin kısa olması 

• Proje süresince işveren yönetim anlayışının yürütülmesi 
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• Proje beklentilerine odaklı tecrübeli bir yönetim ekibinin görevlendirilmesi 

• Đnşaat proje yöneticisinin alt yüklenicilerden ve tasarımcılardan sözleşmeyle 

bağımsız olması 

• Value-Engineering proseslerinin ve Workshop'larının uygulanması 

• Tasarım ve uygulama sırasında organizasyon akışının optimize edilmesiyle 

maliyet ile inşaat süresinin azaltılması ve aynı zamanda kalitenin sağlanması 

(Value Management) 

• Gayrimenkulün tüm zamanlı olarak optimize edilmesi; bina kullanımı açısından 

da 

• Erken aşamalarda inşaat sahibinin hedeflerine güçlü etki edebilme fırsatı 

• Maliyet ve takvim güvencesinin sağlanması 

• Tekliflerin ve işçilik birimleri paketlerinin sunulması (yetkili müteahhit 

görevlendirilmez) 

•  Proje hedefleri ile arayüzlerin sürekli olarak kontrol edilmesi ve işverenle iletişim 

halinde olunması 

• Yapım öncesi aşamasının inşaat başlangıcından önce toplu ödemeyle, inşaat 

çalışmalarının Maliyet+Kar anlaşmasıyla garanti altına alınması 

• Mahkeme dışı uzlaşma konsepti oluşturulması 

8.1.2 ĐPY Hizmet Alanları  

ĐPY, kapsamlı bir danışmanlık hizmeti içinde, tasarım ve inşaat akışının optimize 

edilebilmesi için uygulamaya dayanan teknik bilgiyi ve dolayısıyla inşaat yapımını 

gerektirir. Tasarım aşaması sırasında Value-Engineering prosesleri ile Workshop'ları 

önemli kısmi hizmetler arasında sayılır. 

ĐPY’nin görevlendirilmesi durumunda genelde asıl işletmeciyle sözleşme boyutunda 

buluşulmaktan kaçınılır. Đnşaat çalışmaları ĐPY  tarafından ya işveren (ĐPY "Vekil ") 

adına ya da kendi adına (ĐPY "Genel yüklenici/Proje Yöneticisi") işçilik birimi paketi 

olarak doğrudan alt yüklenicilere verilir. 
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Şekil 8.1: ĐPY Hizmet Alanları  

Aşağıda belirtilen özelliklere her iki versiyon da sahiptir: 

• Prensip olarak inşaat başlangıcına kadar olan aşama (yapım öncesi aşaması) ile  

inşaat başlangıcından itibaren olan aşama (yapım aşaması) olarak ikiye ayrılır; 

Geçiş akıcıdır. 

• Her iki aşama için, hem hizmet anlayışını, hem de tazminatı düzenleyen ayrı 

sözleşmeler imzalanır. 

• Mimarların, teknik planlamacıların, danışmanların ve ekspertizlerin görevleri 

genellikle işveren tarafından belirlenir. 

ĐPY, toplam proje koordinasyonları ile vakitlice dahil edilen tecrübe değerleriyle 

birlikte tüm inşaat projeleri için uygulama ve işletme açısından avantaj 

oluşturduğundan ve işveren hedeflerine (kalite, maliyet ve takvim) ulaşmada 

yardımcı olduğundan, prensip olarak tüm inşaat projelerinde kullanılabilir. 

Bir ĐPY grubuna gerekli tecrübelere sahip olan seçilmiş personel atanır. Firmaya 

özgü Know-how anlayışı böylece vakitlice, başarılı bir proje gerçekleştirme 

çalışmasının anahtarı olarak değerlendirilebilir. [23] 
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8.1.2.1 Đpy “Vekil” 

ĐPY "Vekil", proje yöneticisi AHO/DVP doğrultusunda tüm proje aşamalarında 

işverenin sağ kolu olarak görev yapar. ĐPY "Vekil” öncelikli olarak nitelik ile nicelik 

ve maliyet ile takvim hususlarında bağımsız bir danışmanlık hizmeti sunar. 

 

Şekil 8.2: ĐPY “Vekil” 

• Tasarımcılar ile çalışmayı üstlenen şirketler yeteneklerine göre optimum biçimde 

görevlendirilir ve böylece tasarım ile uygulama kalitesi iyileştirilir 

• Mevcut olanaklar optimum biçimde değerlendirilir 

• Sözleşme oluşturulurken optimum adaptasyon yatkınlığı sağlanır 

• Değişiklik talepleri, engeller ve anlaşmazlıklar azaltılmış olur. [7] 

Genelde yetkili müteahhit olarak (GY) değil, münferit firmalar görevlendirilir ve tüm 

tasarım ile inşaat çalışmaları işveren tarafından doğrudan belirlenir. Đşverenin yükü, 

ĐPY tarafından yapılan münferit işçilik birimi paylaşımı ve münferit firmalarla 

yapılan sözleşmeler sayesinde azaltılır. ĐPY projenin tüm aşamaları için tasarım 

grubunu hazır tutar. Đşveren, grubundaki mevcut yönetim kapasitelerini proje 
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organizasyonuna dahil edebilir ve uzmanlaşmış olan tasarım grubundan 

faydalanabilir. Bu sırada tüm proje akışı üzerindeki kontrolünü korur. 

Maliyet riski işveren tarafında kalır ancak proje maliyetleri tamamen şeffaftır. 

Hedeflenen ihale kazançları doğrudan işverene gider. 

Büyük Britanya ile Amerika Birleşik Devletleri’nde edinen tecrübelerin gösterdiği 

üzere, başarılı bir ĐPY’nin asıl faktörünü, bir tasarım grubunun oluşturulması, organize 

edilmesi ve yönetilmesi oluşturur. Bunun dışında ĐPY görevini planlama, 

yönlendirme, uygulama ve iş tamamlandıktan sonra inşaatın kullanımı konularında 

kapsamlı bir anlayışla gerçekleştirir. ĐPY, proje başarısını tehlikeye atan arayüzlerde 

devreye girer. Đşverenin hedefleri tanımlanır. Đnşaat kapsamı tüm inşaat katılımcıları 

tarafından hep bir arada tanımlanır. Đşveren kararları hazırlanır, sorgulanır ve proje 

akışına entegre edilir. Tasarım ile uygulama arasındaki arayüz koordinasyonu, 

ĐPY’nin tasarım yönetimiyle optimize edilir. Bilgi ve zaman kayıpları azaltılır. 

Tasarımdaki hareket özgürlüğünün sağladığı maliyet tasarruf potansiyeli, işverenle 

açıkça kararlaştırılır. [23] 

8.1.2.2 ĐPY “Genel Yüklenici / Proje Yöneticisi” 

ĐPY “Genel yüklenici / Proje yöneticisi”, proje yüklenicisi (PY) gibi işveren ile alt 

yüklenici (AY) arasında yer alır. Bu arada çeşitli sözleşme türleri arasında ayırım 

yapmak, diğer taraftan ĐPY’nin bir Azami Fiyat Tavanlı (AFT) sözleşme ile özel bir 

maliyet sorumluluğu altına girip girmediğinin ayırımını yapmak gerek. 

Her durumda bu versiyon ile ĐPY arayüzlerin, fiyatın, takvimin ve kalitenin riskini 

üstlenir ve inşaat çalışmaları ile ilgili sözleşmeleri ikinci müteahhitlerle doğrudan, 

ancak işverenin adına imzalar (Alman inşaat danışmanlık modellerindeki ticari tedarik 

anlayışında olduğu gibi). [23] 
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Şekil 8.3: ĐPY “Genel Yüklenici/Proje Yöneticisi” 

 

ĐPY “Genel yüklenici / Proje yöneticisi” proje müdürleri ve yapı kooperatifleri 

tarafından yapılabilir. Bunlar, en uygun teklifi sundukları müddetçe, inşaattaki 

çalışmaları kendi şirketlerine yaptırabilirler. 

Maliyet planlaması ĐPY tarafından tasarım aşamasında geliştirilir ve sürekli olarak 

üzerinde çalışılır. Đşçilik birimleri paketi ya da ihale birimleri ve hizmet alanları 

ayrıntılı olarak tanımlanmışsa ve gerçekleştirilecek olan inşaat hacminin %70 ila 

%80'i için teklifler alınmış ve değerlendirilmişse, "azami fiyat tavanlı" (AFT) veya 

anahtar teslimi fiyat belirlenebilir. 

Götürü bedel sözleşmesinde miktar belirleme riski ve ihale sonucu riski tamamen 

inşaat yöneticisinin üzerindedir. Bu versiyon burada daha ayrıntılı biçimde 

işlenmemiştir. 

AFT modelinde fiili masraflar sözleşmeyle belirlenen AFT ile karşılaştırılır. 

Optimizasyonlarla taslak tasarım sırasında, ikinci müteahhitlere dağılım ve optimize 

edilmiş olan inşaat çalışmalarıyla sağlanan kazanç, belirlenen ana hatlarla işveren ile 

ĐPY arasında paylaştırılır. 

Đşveren her zaman gerçek proje maliyeti ("open books") ile ilgili bilgi alma hakkına 

ve proje grubuna harici bir maliyet kontrol merkezi entegre etme olanağına sahiptir. 
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Gerçekten oluşmuş olan maliyetler, sözleşmeyle belirlenen AFT'yi aşarsa, ĐPY 

komple zararı karşılamakla yükümlüdür.  Ancak bu durum,  değişiklik ya da ek 

hizmetler nedeniyle oluşan ekstra masraflar için geçerli değildir. Angloamerikan 

modellerde de olduğu gibi Alman modellerde de, işveren tarafından kaynaklanan 

risklerden dolayı oluşan (örn. inşaat yeri, eski borçlar, resmi makamlarca konulan 

vergiler, felaket) bu tür masraflar sıklıkla AFT'yi artırır. Yani bir AFT'nin 

belirlenmesiyle fiyat garantisi sağlanmış olunmaz.  Almanya'da "AFT sözleşmeleri" 

olarak bilinen türdeki sözleşmeler genellikle sadece "özel tazminat anlaşmalı yetkili 

müteahhit sözleşmeleri" türündedir. 

Ancak ĐPY’nin görevi, bir proje yüklenicisinin aktarılan görevlerini üstlenen bir 

mütahhitinkinden fazladır . ĐPY,  özel konumları ve özel görevleri ile, proje 

uygulama başarısı olasılığını kalite, maliyet ve takvim açısından risk alma 

sözleşmesiyle gerçekleştirme yükümlülüğü altına girerek artırmasını sağlayan bir 

proje organizasyonu biçimidir. 

"AFT sözleşmeleri" için katılımcıların "genel yüklenici geleneğine" göre belirsiz ve 

açık bir inşaat kapsamı için hazırlanan götürü ödeneklerin bilinen sorunlarıyla yoğun 

biçimde meşgul olmaları son derece tipiktir.  

ĐPY tarafından, tasarım durumunun el verdiği hareket özgürlüğüyle gerçekleştirilen 

Değer Yönetimi(Value Management) porsesi, açık ve işverenle anlaşarak oluşur. 

Yeterli olmayan toplu parayı iyileştirmek isteyen yetkili müteahhide ucuz çözümlerle 

sağlanan sonuç, optimizasyona yaramaz. 

ĐPY sözleşmesi “Genel yüklenici / Proje yöneticisi” bu nedenle, "özel tazminat 

anlaşmalı yetkili müteahhit sözleşmesi" değil, gerçekleştirme yükümlülüğü olan bir 

proje yönetimi sözleşmesidir. [23] 

8.2 Hizmet Anlayışı Ve Yorumu  

Takiben ayrıntılı olarak ĐPY’ye ait olarak açıklanan hizmet türleri, her türlü temel 

hizmetler ve AHO Meslek komisyonu (AHO metni no. 9, 2004a) § 204 Proje 

yönlendirme hizmet anlayışı ile § 205 Proje yönetimi hizmet anlayışı doğrultusunda 

özel hizmetlerin büyük kısmı dışında çeşitli yapı tasarımcılarının ve teknik 

tasarımcıların ek hizmetlerini (özellikle HOAI 6. ila 9. aşamalarından) ve tasarım, 
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ilan ve uygulama prosesinin optimize edilmesi için kullanılan değer yönetimini 

içerir. 

ĐPY işverene, aşağıdaki görevleri üstlenen bir yönetim grubu sunar . Hizmet anlayışı 

ağırlıklı olarak ĐPY “Vekil” içindeki hizmetleri yansıtır. 

ĐPY kısmi hizmetleri ayrıntılı olarak 5 proje kademesinde AHO/DVP'ye göre ve alt 

başlık olarak AHO/DVP'ye uygun olarak ayrıca yapı denetimini de kapsayarak 5 

hareket alanında yapılandırılır. AHO kitapçığının 205. maddesi (2004a) karşısında 

genişletilmiş olan kısmi hizmetler olarak yazılmıştır. 

Bölüm8.2.1 altında bu kısmi hizmetler özetlenerek 5 hareket alanına (yapı denetimi 

dahil) tahsis edilir. 

Bölüm 8.2.3 altında Değer Yönetimi’nin kısmi hizmetleri daha ayrıntılı olarak 

tanımlanır ve proje kademelerine (proje hazırlama, planlama, değişiklik [uygulama 

hazırlığı ve uygulama]) tahsis edilir. 

8.2.1 Hareket Alanlarına Göre Yapılandırılmı ş Olan Hizmet Anlayışı 

8.2.1.1   Organizasyon, Proje Stratejisi, Eşgüdüm, Bilgi Akışı, Dökümantasyon 

ĐPY, işverenle işbirliği içinde yapı hedeflerini tanımlar, mimar, projeci ve teknik 

projeci seçimine katılır, proje grubunu yönetir ve koordine eder ve proje taleplerini 

denetler ve kontrol eder. 

Đnşaat başlangıcına kadar henüz erken aşamalar içindeyken inşaat çalışmaları 

tecrübelerinden faydalanarak, vakitlice görevlendirme ve gerçekleştirme stratejileri 

belirler ve proje akışını yönlendirir. 

Đşveren danışmanı olarak kararlaştırma yolları kısadır; ĐPY, işveren tarafından 

verilmesi gereken kararlara yardımcı olacak olan karar taslaklarını hazırlar. Đşveren 

böylece sürekli olarak karar verme aşamasına dahil edilmiş olur. 

ĐPY, genel proje koordinasyonu çerçevesinde tüm katılımcılar için olan bilgi akışını 

ve özellikle tasarım yönetimi sistemini kapsayan bir doküman kontrolünü yönetir. 

Đnşaat başlangıcından itibaren ĐPY, farklı görevli firmaların koordinasyonunu ve 

kontrolünü yönetir ve yapının işverene organizasyonel / yönetimsel teslimatında 

önemli bir rol oynar. [23] 
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8.2.2 Nitelikler Ve Nicelikler 

ĐPY uzun yıllara dayanan tecrübesi sonucu olan tasarım ve uygulama bilgilerini 

projeye katar. ĐPY’nin erken aşamalarda çalışmaya dahil edilmesiyle münferit 

tasarım ve uygulama aşamaları arasındaki bilgi açıklarının azaltılması ve hem 

gayrimenkulün yapılması, hem de sonraki kullanımı sırasında işverene maksimum 

bir fiyat-hizmet ilişkisi (Value for Money) sunan Değer Yönetimi optimizasyonu 

proseslerinin gerçekleştirilebilmesi hedeflenir. 

Đnşaat başlangıcına kadar olan aşamada ĐPY değişiklik yönetimini koordine eder, 

devamlı bir belgelendirme başlatır ve kalite, maliyet ve takvim hususlarına değinerek 

bu değişikliklerin sonuçlarını gösterir. Gerekli olduğu kadar, işveren hedeflerinin 

optimize edilmesi için adaptasyon önlemleri de sunar ve önerilerde bulunur. 

Hizmet tanımlamaları ya da hizmet açılımları oluşturulma çalışmalarına katılır, 

bunları kontrol eder ve dağıtılmasına yönelik onayı verir. 

Toplam projeye genel bakışa ve toplam proje koordinasyonuna dayanarak, 

tasarımlardaki ve görevli şirketlerdeki arayüzler optimize edilir. Tasarım ile 

uygulamanın çakışmasından ötürü ortaya çıkan tipik sorunlar önlenir. Bu, inşaat 

başlangıcının erkene alınmasına, toplam proje süresinin kısalmasına yol açar ve aynı 

zamanda maliyetleri düşürür. 

Yapı yöneticisi ihale ve sözleşme görüşmelerini yönetir ve işveren için karar 

taslakları hazırlar. Karar taslakları teknik bilgilere dayanarak, karar hızlı biçimde 

verilebilecek şekilde hazırlanır. 

Đşverenin danışmanı olarak sözleşme ortaklarıyla sözleşme içeriğini kararlaştırır 

(hukuki açıdan değil). Bu içerik adil ve ortakların beklentilerine uygun olmalıdır. 

ĐPY, ek yönetimi koordine eder, görüşmeleri yönetir, ilgili değerlendirmelerde 

bulunur ve işveren için karar taslakları hazırlar. Böylece ek müteahhit çalışmalarının 

seri olması sağlanmış olur. [23] 

8.2.2.1   Maliyet, Finansman, Ekonomiklik 

ĐPY maliyet yönlendirme sistemleri geliştirir ve kullanır. Đşverenin erken maliyet 

güvenliğine sahip olması için vaktinden önce kaba bir maliyet tahmininde bulunur. 
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ĐPY ilgili tasarım aşamalarından sonra diğer maliyet hesapları (mimarlara ve teknik 

tasarımcılara paralel ve bunlardan bağımsız olarak) yapar, ilgili maliyet tespitlerini 

karşılaştırır ve analiz eder. 

Proje genel bakışıyla değişiklik ile ekleme yönetimi sürekli olarak ilgili maliyet 

araştırmalarına dahil edilir. Böylece eşzamanlı maliyet denetleme sistemi oluşturulur 

ve sürekli geliştirilir. 

Bu sayede ĐPY maliyet genişleme eğilimlerini vakitlice görebilir ve işverene 

adaptasyon önlemleri ile öneriler sunarak karşılık verebilir. 

ĐPY proje katılımcılarının (tasarımcılar, teknik tasarımcılar ve görevli firmalar) 

tekliflerini ve ek masraf beklentilerini kontrol eder ve denetler, ayrıca sorumlu kişi 

olarak hesaplamaları denetler ve ödenmelerine dair onayını verir. 

Bunun ötesinde  ĐPY proje muhasebesinin yürütülmesininde takibinde görev alır. 

[23] 

8.2.2.2   Takvim, Süre, Lojistik 

ĐPY, inşaat başlangıcına kadar olan aşamada ilgili takvim akışını, tasarım ve 

uygulama için önemli olan ek bilgileri (ara hedefler) kapsayacak şekilde hazırlar ve 

sürekli olarak bu takvim şemalarının revizyonunu yapar ve üzerinde çalışır . 

Đlgili aşamalardaki (tasarım, ihale ilanı, iş dağıtımı, uygulama ve teslim alma/verme 

aşaması) belirtilen ek bilgilerle birlikte proje ilerlemelerini kontrol eder, değişiklik 

yönetiminden ve ikinci yönetimden kaynaklanan takvim değişikliklerini i şler, 

böylece takvimin hangi yönde geliştiğini vakitlice görür ve gerektiğinde takvime 

sadık kalınabilmesi için gerekli olan adaptasyon önlemleri alır. 

ĐPY çeşitli lojistik çalışmaları geliştirir, koordine eder ve belgeler  (inşaat 

malzemelerinin teslim edilmesi, uygun biçimde depolanması, Just-in-time teslimatı, 

şantiye düzenleme konsepti, Sosyolojistik ve gerekirse beklenti içinde olunan şantiye 

turizmini vs.). [23] 
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8.2.2.3   Đnşaat Denetimi 

ĐPY, inşaat başlangıcına kadar olan aşama sırasında inşaat uygulama stratejisini 

geliştirir ve belgeler, ayrıca projenin genel lojistik konseptinin oluşumuna katkıda 

bulunur. Lojistik konseptini SiGeKo (Sigorta Danışmanı) ile birlikte kararlaştırır ve 

inşaat uygulamaları sırasında oluşan özel durumlar için eş zamanlı önlem konseptleri 

geliştirir. 

Đnşaat başlangıcından itibaren ĐPY, önceden geliştirilmi ş olan lojistik akışları kontrol 

ve optimize eder, çeşitli i şçilik birimlerinin koordinasyonu ve yapı denetimini yönetir 

ve işveren avantajına kusur giderme çalışmalarını denetler. 

Đşvereni ya da sonraki kullanıcıyı, projeyi devir alma prosesi ve sonraki kullanımı 

sırasında destekler. [23] 

8.2.3 Değer Yönetimi (Value Management) 

Değer Yönetimi (DY)  kavramı, Amerikan dilinde kullanılan "Value Engineering" 

kavramından türetilmiştir. Value Engineering ile, çoğunlukla teknik optimizasyonla 

bağlantılı prosesler kastedilir. Ancak Değer yönetimi (Value Management), bir 

gayrimenkulün stratejik, teknik ve ekonomik açılardan da ele alınmasını kapsar. 

DY yöntemiyle – Almanca’da proses optimizasyonu tabiri kullanılır, DY erken 

zamanda - ki bu genellikle proje hazırlık aşamasıdır - devreye alındığında, bir proje 

için kullanma ve değer artırma açısından en iyi olanaklar oluşur. 

En yüksek oranda maliyet etkilenebilme oranının, proje hizmet kapsamının 

tanımlandığı ve henüz neredeyse hiç sözleşmeli bağlılıklar bulunmadığından 

değişiklik masraflarının son derece düşük olduğu erken proje aşamalarında 

görüldüğü tecrübeyle sabittir. Ekonomik, iyi nitelikli ve fonksiyona uygun yapılar 

oluşturabilmek için, olabildiğince erken bir proje aşamasında tüm proje 

katılımcılarından yani, işverenden, mimarlardan, teknik tasarımcılardan, ĐPY ve 

gayrimenkul yönetiminden olan uzman kişilerden (inşaat çalışmalarına eşlik eden 

Facility Management [FM], Corporate Real Estate Management [CREM]) oluşan bir 

proje grubu kurulmalıdır. 

Hedef, komple gayrimenkulün tüm kullanım ömrü (Life Cycle Costs) çerçevesinde, 

çeşitli proje katılımcıların bireysel ilgilerinin arka plana kaydırıldığı, ekonomik ve 

ekolojik bir sonucun optimize edilmesidir. 
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Proje başlangıcındaki DY prosesleri, tüm proje katılımcılarının bilgi seviyesini 

yükseltir. Böylece tüm kullanım ömrü için geçerli olacak olan stratejiler vakitlice 

geliştirilmi ş ve optimize edilmiş olur. [23] 

8.2.3.1  Yöntem 

Proje gelişimi sırasında yapılan DY-Workshop'larıyla efektif bir proje optimizasyonu 

hedeflenir. Workshop'larda hedef olarak farklı olanaklar değerlendirilir ve/veya 

alternatifler geliştirilir. Workshop üyeleri sadece, ilgili değer oluşturma proseslerine 

dahil edilen uzmanlardan veya gerekirse harici teknik tasarımcılardan 

oluşturulmalıdır. Bu Workshop'ların sayısıyla zamanları, projenin yapısına, 

büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlıdır. 

Faydalı olması için proje başlangıcı sırasında işveren tarafından yapılacak kapsamlı 

bir bilgi aktarımından öte, uzman tarafından yapılacak olan dar anlamlı bir bilgi 

aktarımının gerçekleştirileceği ilk Workshop düzenlenmelidir. 

Proje geliştirme aşamasındaki ilerlemelere, işverenin Workshop'lardaki bilgi aktarımı 

azalır. Bunun yerine bilgi akışı ağırlıklı olarak tüm teknik tasarımcılar ve 

danışmanlar tarafından sağlanır. Bu Workshop'larda mimarlar ve teknik tasarımcılar 

tarafından geliştirilen çalışma sonuçlarının proje beklentileri açısından kontrol 

edilmeli, kalite ile fonksiyonalitenin aynı kalması ya da iyileşmesi durumuna karşın 

olası alternatifler geliştirilmeli ve inşaat uygulamalarındaki ve gayrimenkul 

işletmesindeki ekonomiklik incelenmelidir. 

Taşıyıcı sistemin ekonomik biçimde yapılması, teknik sistemler ile teknik üst yapı, 

DY-Workshop'ların optimizasyon hedeflerindendir. 

Bina kullanım masraflarının birkaç yıl içersinde bina inşaat masraflarını aşabileceği 

gerçeği ekonomik bir bina yönetiminin gerekliliğinin altını çiziyor. [23] 

8.2.3.2   Proje Hazırlığı 

Olabildiğince erken yapılan ilk Workshop'lar sırasında işveren beklentilerini ve 

isteklerini belirtir. Bu aşamada beklentilerin eleştirel olarak sorgulanması ve uygun 

çözümler önerilmesi beklenir. Bu işveren beklentilerine dayanarak mevcut tasarım 

alternatiflerinin değerlendirilmesi için kriterler geliştirilmelidir. Yeni binada hemen 

bu aşamada sonraki kullanımlar odak noktası olmalı ve gayrimenkul yönetimi (inşaat 

çalışmalarına eşlik eden Facility Management) tarafından, teknik tasarımcılar 
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tarafından dikkate alınacak olan ilk ekonomik bina kullanımı koşulları 

belirlenmelidir. 

Bu aşamada ĐPY desteği mutlaka gerekli değildir, ancak tercih edilir. [23] 

8.2.3.3   Planlama 

Ayrıntılı Know-how bilgilere sahip olan ĐPY gösterdiği yoğun tasarım çalışmalarının 

olabildiğince erken olarak tasarım prosesine dahil edilmesi istendiğinden, proje 

geliştirme aşamasının aksine bu aşamada ĐPY bulunması mutlaka şarttır. Bu DY 

aşaması,  inşaat çalışmaları ve sonraki işletme için en uygun çözümü geliştirme 

hedefiyle tasarımın ve fikir geliştirme çalışmalarının optimize edilmesi için 

hazırlanmıştır. 

Bu DY aşamasında mümkün olan tüm tasarım çözümleri, sadece maliyetin değil, 

uygulamanın ya da gerçekleştirilebilirli ğin, kullanım ömrü ve bakım masrafları 

etkilerinin de göz önünde bulundurulmasıyla tamamen değerlendirilmesi gerekir. 

[23] 

Đnşaat çalışmaları ile işletmedeki ekonomikliğin optimize edilmesine yönelik 

araştırmalar, aşağıdaki hedeflere odaklıdır: 

Fonksiyonel işveren beklentileri: 

• Tasarımın olabildiğince çoğunluk tarafından kabul görmesi 

• Alan tasarımı fonksiyonu 

• Alan tasarımı sırasında değişikliklere yönelik esneklik 

Kazancın en iyi şekilde değerlendirilmesi: 

• Maliyet güvencesi 

• Takvim güvencesi 

• Ekonomik bina kullanma maliyeti 

• Materyal açısından ekolojik bakış açısı 

• Düşük atık maliyeti  

Planlamanın Facility Management kriterlerine göre değerlendirilmesi: 

• Fonksiyonsuz, gereksiz unsurlardan kaçınılması 
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• Gereksiz materyal masraflarından kaçınılması 

• Gereksiz ömür döngü masraflarından kaçınılması 

• Düşük kaliteden kaçınılması 

• Teknik ayrıntı optimizasyonu 

8.2.3.4   Değişiklik (Uygulama Hazırlı ğı Ve Uygulama) 

Sonraki AHO aşamalarında - genellikle inşaat çalışmaları sırasında, sonraki kullanıcı 

kesinleştiğinde - işverenin ya da sonraki kullanıcının değişiklik talepleri malum 

maliyet artışlarına yol açar. 

Bu ekstra masrafları yönlendirmek ya da olabildiğince düşük tutmak hatta 

mümkünse dengelemek için, başka DY Workshop'ları gereklidir. Đstenen 

değişikliklerin gerekliliği eleştirel biçimde sorgulanır veya gerekirse başka 

önlemlerle (miktar azaltma, olası kalite kesintileriyle tasarruf elde etme) 

kısıtlandırılır. Bu sırada, tümüyle gayrimenkul optimizasyonunun ilginin odağında 

olması gerektiğinden, tespit edilen değerlendirme kriterleri öncelikli olarak dikkate 

alınmalıdır.  

Değer yönetiminin devreye sokulmasıyla, müşteri beklentilerinin yerine getirilmesi 

veya fazlasıyla karşılanılması, kârın ve maliyet ile takvim güvencesinin sağlanması 

ile gayrimenkulün rekabet kapasitesinin iyileştirilmesi sağlanır. [23] 

8.2.4 ĐPY'ye Dair Yorum 

8.2.4.1   ĐPY Ve AFT Uygulamaları 

Genel 

ĐPY uygulamaları genellikle aşağıdaki amaçlarla olur: 

• Büyük ve kompleks projelerde (örneğin eğlence parkları, teknik ağırlıklı projeler) 

• Proje müdürüne özel taleplerde bulunulan projelerde (kapsamlı kiracı ya da 

kullanıcı yönetimi olan projeler) 

• Finansman için zamanında gider ve takvim güvencesi gerektiren projelerde 

• Time-to-Market-Projeleri (örneğin çok iyi konumlarda yüksek kaliteli ofis  

yapıları) 
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• Fast-Track-Projeleri, münferit işçilik birimlerinin planlanmasında inşaat süresince 

kısa bir ön süreyle uygulamanın teslim edilmesi (örneğin çip fabrikaları, ecza 

tesisleri) demektir  

• Büyük arayüz riskleri olan projelerde (örneğin tren istasyonları ile diğer altyapı 

çalışmaları)  

Đşverenin avantajları genelde aşağıda sıralanan noktalardan oluşur: 

• Đşverenin idare etme yetkinliğinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda yükünün 

hafifletilmesi 

• ĐPY'nin teknik bilgisinin DY ile gerçekleştirme tabanının kullanımından dolayı 

gider tasarrufu yapılması ve ikinci müteahhidin (henüz görevlendirilmemiş) dahil 

edilmesi. 

• ĐPY tarafından vakitlice yapılan satınalmalar ile proje süresi kısalır 

• “Open books” ile sağlanan yüksek proje şeffaflığı 

• Ortaklık anlaşmazlık yönetiminden dolayı tartışmalarda kooperatifsel yaklaşım 

• Tasarım ve uygulama süresince bilgi noksanlığı ile arayüz risklerinin 

azaltılması. 

AFT’li “Genel yüklenici / Proje yöneticisi”  ĐPY Sözleşmeleri ile Ek Olarak 

Aşağıda Belirtilen Uygulamalar Sunulmaktadır:  

• AFT sözleşmesi sırasında göreceli gider güvencesi  

• AFT karşılaştırılabilir götürü fiyattan daha yüksek olduğu taktirde, işveren için 

düşük gider riski oluşmaktadır 

• Verilen teşvik mekanizmalarından dolayı, işveren tarafınca engellerin ve 

yüklenici tarafınca geciktirmelerin önlenmesi  

• Ortaklık işbirliğinden dolayı karşılıklı saygı. 

8.2.4.2   FT'li ĐPY'nin Riskleri 

AFT'li ĐPY'lerde fırsatların karşısında belirtilen riskler durmaktadır: 

• ĐPY (AFT ile) tarafında performansların gerçekleştirilmesi, Đşverenin güçlü bir 

şekilde bağımlı olmasına yol açar ve yetki anlaşmazlıkları doğar. 
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• Bu çok pahalı başvuru yöntemine AFT'li ĐPY'nin entegre olması, rekabete gerekli 

kısıtlamaları getirerek, sadece kapital güce sahip olan şirketler tarafından 

karşılanabilinir. 

• AFT ödenek zamanında fiyat rekabeti kısıtlı olduğunda münferit yatırımcılara ya 

da yüklenicilere ayrılan ödenekler, karşılaştırılabilir pazar fiyatından genelde daha 

yüksek oluyor. 

• ĐPY "open books" anlayışını ek denetimle AFT ile kontrol etmek ve geçerliliğini 

doğrulamak üzere işveren proje müdürüne yüksek beklentiler yöneltilmiştir. 

• AFT'li ĐPY icabında yeterli sorumluluk miktarına sahip değildir. Holding 

teminatları ya da işverene ''yönlendirilen'' yüklenici alanındaki güvenceler de 

riskler içermektedir. 

• Yüklenicilerle sözleşme şekli ve bedeli, gider karşılamasının düzenlemeleri ve 

başarılmış birikimlerin bölünmesi, özellikle AFT'nin yönetmeliği ve hizmet 

değişikli ği ile hizmet arızalarında uyarlanması, kısacası AFT “Genel yüklenici / 

Proje yöneticisi”-modellerinde AFT'li anlaşmalı sözleşme biçimi çok komplekstir. 

• Đki basamaklı sözleşme biçimlendirilmesinden dolayı (Basamak 1: Uygulama 

Öncesi aşaması; Basamak 2: Uygulama aşaması)  görevlendirilmeden önce, 

AFT'nin yönetimi ve gerekliliğinde sonraki Basamak 2 kriterleri için eğer uzlaşma 

AFT'nin üzerinden sağlanamazsa durum feshi şartı belirlenmesi gerekmektedir. 

8.2.4.3   ĐPY-Modelinde Yetki Anlaşmazlıkları 

AFT “Genel yüklenici / Proje yöneticisi” bir taraftan işverenin temsilcisi olup, öbür 

taraftan bir sözleşmede AFT'nin proje yüklenicisi risklerini üstlenmektedir. Ne kadar 

çok risk ĐPY’ye aktarılır ve daha fazla hizmetler toplanırsa, yetki anlaşmazlıkları 

çoğalır. Proje risklerinin dağılımı bu yüzden adil ve dengeli olmalıdır. Risk tahsisi 

ĐPY ve işverenin yetkilerine uygun olmalıdır. [23] 
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Şekil 8.4: Yetki Anlaşmazlıkları Grafiği 

“ ĐPY’nin tamamen tablonun kendi tarafında olması ya da profesyonel servisler 

ili şkisi bekleyip beklemeyeceği mal sahibinin seçimidir. Ya da mal sahibi ĐPY’nin 

üzerine dikkatle hesaba katılmış risk miktarını yerleştirebilir. Ancak artan risk, 

ĐPY’yi tablonun diğer tarafına doğru yönlendirebilir. Bu durumda mal sahibi proje 

yönetiminde daha ağır bir karmaşıklığı anlamaya ihtiyaç duyacaktır.” [26] 

Gerekirse işverene yetkilerini objektif ve tamamen bağımsız algılayabilecek bir proje 

kontrolcüsü tavsiye edilebilir . 

ĐPY proje yönetim biçimi olarak algılanırsa, özellikle yapı planlamasındaki hizmet 

aşamaların 6. ile 9. bölümleri arasında proje yönetimini ve kısmen mimari ya da 

mühendislik hizmetlerini ĐPY’nin üstlenmesi, kendisine karar hakları verilirken daha 

az sakıncalı gözükür. ĐPY tarafından üstlenilmeyen işverenin kararlarının maliyetleri, 

örneğin teklif listesinin bileşimi ya da teklif değerlendirme sonucu alt yüklenicinin 

tahsis edilmesi, azami fiyatı gereğince yükseltir. 

Kötü hizmetler, takvim ertelenmesi, ilaveler, alt yüklenicinin iflası ya da ihale 

paketlerinin oluşturulmasındaki arayüz riskleri gibi tipik Proje yüklenicisi riskleri 

azami fiyata kadar maliyet masrafları alanında bölüştürülür. Azami fiyatın üzerindeki 

riskler ĐPY tarafından üstlenilir. 

Đşverenin projesinin sorumlusu olarak ĐPY’nin danışmanlık, yönlendirme ve 

koordinasyon hizmetleri ön planda tutulmalıdır. Tipik arayüz riskleri tasarımcılar, 
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işverenler ve uygulayıcı şirketler arasında azaltılmalıdır. (örneğin tasarım hataları, 

mimar tarafından eksik tasarım koordinasyonu). [23] 

8.2.4.4  ĐPY Görevlerinin Kontrolü 

ĐPY projeye ve görevlerine uygun, işverenin proje kontrolünün proje takımına dahil 

edilmesi tavsiye edilir. Proje kontrolü, başarısız denetleme alanında oluşan kontrol 

boşluklarını aşağıdaki hizmetlerle tamamlamalıdır: 

• ĐPY'nin kalite, maliyet ve takvim üzerine proje raporu 

• ĐPY’nin getirdiği fonksiyonel inşaat hizmetleri açıklamasının,  ikinci müteahhit 

hizmet tanımlamasına olan denkliğinin kontrol edilmesi 

• Đhale belgelerinin denetlenmesi 

• ĐPY’nin “open books” anlayışının denetlenmesi ve geçerlilik tespitiyle 

doğrulanması 

• Optimizasyon önerilerinin sonuçları doğrultusunda değer yönetiminin 

denetlenmesi ile değerlendirilmesi ve iyileştirme önerilerinde karşılaştırma 

hesaplarının anlaşır olması. 

Proje başarısının ön koşulu, proje idaresinin yetkisi ve iç veya dış kapasitelerden 

oluşturulmuş proje kontrolüdür. Đşveren, ĐPY tarafından sunulan kapsamlı etkileme 

olanaklarını, kendisi için karlı bir şekilde kullanabilir bir konumda olmalıdır. [23] 

8.2.4.5   Optimizasyon Ve Hizmet Azaltılması 

DY-Proseslerinin ve hizmet azaltılmalarının neticesinde azami fiyata olan yansımalar 

optimizasyon açısından farklı ele alınmalıdır. Sağlanan maliyet tasarruflarından 

dolayı optimizasyon, işveren ve ĐPY prim düzenlemesi üzerinden belirlenen anahata 

göre paylaşılır. [23] 

Optimizasyon, azami fiyatı değiştirmez. Ancak hizmet azalmaları azami fiyatı 

düşürmektedir. Optimizasyonun amacı kullanışlılık ile kalite değişmeden inşaat 

maliyeti ya da işletme masraflarından tasarruf edilmesi veya inşaat süresinin 

kısaltılmasıdır. Çoğu optimizasyon, AFT anlaşma öncesindeki aşamada tamamlanır.  
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8.2.4.6   ĐPY'de Ortaklık 

Ortaklık, ĐPY çerçevesi içersinde felsefi ve etik temel duruş olarak algılanmalıdır. 

Bütün proje katılımcılarının uzlaştıkları yükümlülük, belirlenen proje hedeflerine 

ulaşılmasına yönelik davranmaları ve adil işbirliği içersinde olmalarını içermektedir. 

Yabancı inşaat uzmanları tarafından, Almanya'daki proje katılımcılarının 

birbirleriyle olan ilişkileri, büyük bir şaşkınlıkla karşılanmaktadır.  Yabancılara göre 

Almanya'da birçok tasarım ve inşaat sözleşmeleri dayanılmaz riskler ya da yerine 

getirilemez koşullar içermektedir. Yabancılar sözleşme sonrası anlaşamadıklarını, 

onun yerine karşılıklı ithamlarda bulunduklarını, örneğin gecikme, engel, yetersiz 

hizmet, hizmet değişikli ği, hizmet kusuru, azaltma, ihtar, sözleşme fesih bedeli, fesih 

tehdidi, ödenek durdurmaları, inşaat durdurmaları gibi olaylarla ilgilenmek 

durumunda kaldıklarını belirtmektedirler. [23] 

Bütün proje katılımcılarından beklenen temel duruşun anlamı fazla 

büyütülmemelidir. ĐPY bu temel duruşa katılımcıları zorlayamaz, fakat proje 

katılımcılarının işbirliğini sistematik bir şekilde destekleyebilir. [23] 

Đnşaat yöneticisinin görev tanımlama anlayışı “ortaklığın 7 sütunu” göz önünde 

bulundurularak, üslenilebilir bir temelin gerçekleşmesini başarılı bir şekilde 

oluşturur: 

• Strategy - Alıcının hedeflerinin ve bilirkişiler, müteahhitler ve uzmanların geri 

bildirim esaslarında nasıl buluşabilecekleri seçeneklerinin geliştirilmesi 

• Membership - Gelişmiş ve elde edilebilir gerekli tüm becerileri kesinleştirmek 

için gelişmeye ihtiyaç duyan firmaların teşhis edilmesi 

• Equity - Yaptıkları iş için adil fiyatlar ve adil kazançlar esas alınarak herkesin 

ödüllendirilmesini kesinleştirmek 

• Integration - Đlişkili firmaların işbirliğini ve güven duymayı kullanarak beraber 

çalışmaları için yol geliştirilmesi 

• Bench Marks - Performanslarda projeden projeye devamlı ilerlemelere götüren 

ölçülü hedeflerin yerleştirilmesi 

• Project Processes - Proses mühendisliğini temel almış en iyi uygulamayı 

somutlaştıran standartlar ve prosedürlerin tesis edilmesi 
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• Feedback - Strateji gelişimine yol göstermek için projelerden ve iş güçlerinden 

dersler çıkarılması. 

ĐPY’nin iş anlayışı, işverenin proje müdürü olarak ortaklık unsurlarının başarıyla 

gerçekleşmesi için, üstlenilebilir temeli yaratmaktır. Bu tür ortaklık unsurları akdi 

şart kayıtları, katılımcıların işbirliği yükümlülükleri, uzlaştırma modelleri 

bilgilendirici kurulu üzerinden arabulucu kurullarıyla bir sistemin kurulmasına kadar 

tahkim bilirkişilerine ve tahkim mahkemesine uzanmaktadır (SO-Đnşaat ARGE inşaat 

hakkı Alman avukat birliğinde). ĐPY’nin tecrübeleri burada da göstermektedir ki, 

bilgilendirici uzlaştırma kurulu henüz ilk aşamada olan birçok sorunun önüne 

geçebilmektedir. Örneğin projenin günlük işlerine bağlı olmayan, katılımcılar 

tarafından kurulan böyle bir kurul, yönlendirici heyet olabilir. [23] 

8.2.4.7   Alternatif Anla şmazlık Uzlaştırma Konseptleri 

1995'den beri sürekli düşüşte olan inşaat yoğunluğu ve bu yüzden oluşan keskin 

rekabetten dolayı, tasarım ile inşaat sözleşmelerinde fikir ayrılıkları veya 

anlaşmazlıkları daha sık görülmektedir. Sözleşme ortaklarından beklenen türdeki 

“sözleşmelerin” yerini, içinde hizmet kusurları, gecikme, engel, fesih ve tazminat 

alıcı gönderme beyanı içeren hizmet süre sınırlamaları veya hizmet durdurmaları ile 

fesih beyanı içeren tenzilat ve nihai fatura ödeme durdurmaları gibi tabirleri içeren 

nahoş bir sözleşme kültürü almıştır. Sözleşme ortakları, güçlerini ortak proje 

hedeflerinin kalitesi için maliyet ve takvimin gerçekleşmesine yönlendirmektense, 

karşılıklı kavgaya yönelerek kavga eden sözleşme ortaklarına dönüşüyorlar. Belli ki 

BGB ve VOB/B bu gibi akıl almaz durumları engellemeye uygun değil. 

Yurtdışında da ayrıca yayılan bu tatmin edici olmayan durumun değişimi için, 

Đngiltere'de 12 yıl önceden örnek sözleşme modelleri ve anlaşmazlık uzlaştırma 

konseptleri geliştirilmi ştir. [27] 

Đnşaat Mühendisleri Enstitüsü (ICE) tarafından bir örnek sözleşme ailesi 

geliştirilmi ştir: 

NEC: Yeni Mühendislik Sözleşmesi 

NEC AC AC: Tahkim Bilirkişi Sözleşmesi - işveren, baş müteahhit ve tahkim 

bilirki şisi arasındaki ilişkileri düzenler 
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NEC ECC ECC: Mühendislik ve Yapım Sözleşmesi - işveren ve baş müteahhit 

arasındaki ilişkiyi düzenler 

NEC ECS ECS: Mühendislik ve Đnşaat Alt Sözleşmesi - baş müteahhit ve ikinci 

müteahhit arasındaki ilişkiyi düzenler  

NEC PCS PCS: Profesyonel Servisler sözleşmesi - işveren ya da baş müteahhit ve 

mimar ya da uzman mühendisler gibi tasarımcılar arasındaki ilişkiyi düzenler 

Güncel olarak NEC'nin 2. baskısı geçerlidir. 3. baskı kısa sürede yayınlanacaktır. 

01.05.1998'den beri Đngiltere'de Housing Grants, Construction and Regeneration Act 

1996" (HGCRA) şartları dava dışı, mecburi olarak anlaşmazlık uzlaşmasının tahkim 

bilirki şi (Adjudicator) tarafından yaptırılmasını emretmektedir. [27] 

§ 108 No. 1 HGCRA uyarınca inşaat sözleşmesi aşağıdaki unsurları içermelidir: 

• Tahkim bilirkişisinin ve vazifesinin belirlenmesi ve 7 gün içersinde işe başlaması 

için bir zaman planı (§ 108 No. 2 b), 

• Tahkim bilirkişisinin 28 gün içersinde kararı vermesi gerektiği ancak 14 güne 

kadar da uzatabileceği beyan edilmiştir (§ 108 No. 2 c ve d), 

• Tahkim bilirkişisi tarafsız davranmakla yükümlüdür (§ 108 No. 2 e), ve taraflar 

tahkim bilirkişi kararından sonraki 4 hafta içersinde itiraz için bir merciye 

başvurmazsa, tahkim kurul kararı bağlayıcı olur.Tahkim kurulu mahkemesinde 

“tahkim yoluyla uzlaşma” ve adli mahkemede “bağlanma” sağlanmış olur. 

Tecrübeler tahkim kurulunun çok yararlı olduğunu ve adli mahkemelerin yükünü 

hafiflettiğini göstermektedir. 

Projeye eşlik eden fikir anlaşmazlıklarının uzlaşımında, Almanya'da da ĐPY 

sözleşmeleri sıkça dava dışı anlaşmazlık yatıştırma konseptini içermektedir. 

Đşveren ve müteahhit arasındaki anlaşmazlıkları dava dışı yatıştırmak için tahkim 

kuruluna başvurulur. Đş boyutunda fikir anlaşmazlığı olması durumunda, sözleşme 

dahilinde belirlenen süre zarfında işveren ve yüklenici arasındaki uzlaşma düzeyinde, 

işverenin  idarecisi ile yüklenicinin idarecisinden oluşan yönlendirici bir grup 

devreye sokulmalıdır. Bu anlamda kısa sürede ortaklık işbirliği ve inşaat 

çalışmalarının gerekçelerine göre uyarlanması ile bir dahili uzlaşma 

gerçekleştirilmelidir (örneğin 48 ya da 72 saat içersinde). 
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Ön görülen süre içerisinde kendi aralarında uzlaşma sağlayamazlarsa tahkimname 

otomatik olarak devreye girer, tahkim kurulundan dolayı uygun süre içersinde inşaat 

çalışmalarının gerekçelerine göre her iki sözleşme tarafına bağlayıcı kararlar 

getirilmelidir. 

Tahkim kurulu kompleks projelerde aşağıda belirtilen örneklerden oluşabilir: 

• Üç tahkim yargıcı (taraflarınca yargıçlığa atanmak üzere iki avukattan birini 

belirleyecek olan işveren ve yüklenici tarafından önerilen birer avukat) 

• Đnşaat kusurları için tahkim bilirkişisi  

• Đnşaat işletmesi için tahkim bilirkişisi. 

Tahkim yargıçlarının görevleri; sözleşme yorumları, hukuksal sorularının 

açıklanması, sözleşme eklerinin değerlendirilmesi ve bu gibi sebeplerden oluşan 

tazminat talepleridir. 

Kusurlar için tahkim bilirkişisinin görevi, denetim ile kusur tespiti ve bu gibi 

sebeplerden oluşan ek ya da indirgeme taleplerinin denetlenmesidir.  

Đnşaat işletmesi için tahkim bilirkişisinin görevi, inşaat durumunu tespit etmek, ek ve 

tazminat haklarının sebep ve miktarını denetlemek, ek haklarını indirgeme 

miktarlarına göre belirlemektir. [23] 

8.3 Ücretlendirme 

Đnşaat öncesi aşaması genelde toptan ücretlendirilir. Đnşaat uygulamalarında maliyet 

+ kar anlaşmaları tercih edilir. Bu, görevlendirilmiş personelin giderlerinin, bilgi 

işlem, seyahat ve dış hizmetler gibi diğer harcamaların, riskli girişim ve kazançların, 

genel işletme masraflarının karşılanmasında belirlenmiş ek ücretin (fixed fee), yani 

inşaat yöneticisinin bu anlamdaki tüm harcamalarının karşılanması manasına gelir.  

Bundan dolayı ortaklık işbirliğinin desteklenmesine yardımcı olunur. Đşveren, 

gereğince ve usulüne uygun yapılmış olan hizmetlerin maliyetlerinin ödenmesiyle 

yükümlüdür. [23] 
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8.3.1 AFT'siz ĐPY Anlaşması (“Vekil") 

Bu şekil istihdam yönetiminde genel üstlenici manasında inşaat yöneticisi, işverenin 

kendi adına olan faturaları için alt yüklenicinin işvereni olmaktadır. Her yüklenici 

tahsisi, proje oluşumundaki eklerden, iflas durumundan ve arayüz risklerden sorumlu 

olduğu için, işveren tarafınca onaylanmalıdır. 

Đnşaat yönetiminde tazminat, inşaat projesinin ya da inşaat tutarının maliyet 

fiyatından genelde bağımsızdır. Bundan dolayı “Genel yüklenici / Proje yöneticisi” 

inşaat yönetiminde, kendi/müteahhit menfaatinden doğan yetki anlaşmazlığı kalıcı 

biçimde engellenir. 

Genelde totalde görevlendirilmiş personel sayısı ve malzeme kulanım giderleri, 

önceden belirlenen ücret anlaşmasına ve kullanım planlarına göre maliyetlendirilir. 

Đnşaat yöneticisi ücret anlaşmasının yanı sıra, riskli girişim ile kazanç ve genel 

işletme masraflarını içeren ve önceden belirlenmiş ek ücret almaktadır. [23] 

8.3.2 AFT'li ĐPY Anlaşması (“Genel Yüklenici / Proje Yöneticisi”) 

Đnşaata başlama öncesindeki aşamada, tasarım yönetiminin hizmetleri, gidişat 

tasarımının bütçe tespiti, gidişatta optimizasyon arayışı, inşaat ve işletmenin tekniği 

ile ekonomikliği ve kısmen tasarım denetimi için danışmanlık sözleşmesi yapılır. 

AFT'li ĐPY anlaşmasında, işveren ve işi alan inşaat öncesi aşamasının sonunda 

gerekirse belirli bir bölümün dağılımından sonra bir “azami tavan fiyatı” (AFT) 

üzerine anlaşırlar. Ne kadar geç AFT üzerine anlaşılırsa, risk ek ücreti o kadar düşük 

olmaktadır. 

Đşveren AFT anlaşmasından itibaren koşullara bağlı fiyat güvencesine ulaşmıştır, 

çünkü ĐPY “Genel yüklenici / Proje yöneticisi” genel teslimat tarihinin korunmasını 

ve AFT maliyet ihlalini üstlenmelidir. 

Belirlenen AFT’nin altında kalınırsa, işveren ve işi alan tasarruf edilen miktarı 

genelde sözleşmede anlaşılan paylaştırma anahtarına göre paylaşır (örneğin % 70 

AG'ye ve % 30 CM'e). 

Ancak ek riskler, AFT anlaşmasından dolayı hiç bir şekilde engellenememektedir. §§ 

443 f. BGB nin anlamı bu husustaki “Garanti" anlamından farklıdır,buna göre garanti 

yükümlülüğü kusurlu olmadan da mesuliyet üstlenmelidir. 
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AFT anlaşmasında inşaat yöneticisinin, işveren tarafınca miktar değişikli ği, hizmet 

değişikli ği ya da hizmet arızaları oluşursa, bunlara karşın yeni bir düzenleme yapma 

hakkı vardır. AFT miktarı belirlendikten sonra, örneğin işveren en uygun teklifi 

sunandan daha pahalı ikinci bir müteahhidin araya girmesini isterse, dolayısıyla 

oluşan fazla maliyet farkını ĐPY'ye ödemelidir. 

Tasarım ve inşaat hazırlıklarında değer mühendisliğinden doğan optimizasyon 

kazançlarının dışında inşaat hizmetlerinin alt yükleniciye verilmesindeki ihale 

kazançları da teşvik mekanizması olarak görülmelidir. Esas itibariyle ĐPY 

çerçevesinde, proje unsurlarının ve elementlerinin gerçekleşebilirlik payına göre, 

değer yönetiminin (DY) ne kadar planlanabilinir, gerçekleşebilir ve sözleşme 

çerçevesi içersinde uygulanabilinir olduğuna bakılmaktadır. Planlanabilirlik 

(Designability) çerçevesinde dikkate alınan işletme ve inşaat bakım masraflarından 

ve inşaa edilebilirlik (Constructability) çerçevesindeki uygulama detayları, inşaat 

materyalleri ve tekniklerinden dolayı, ağırlıklı ve standartlaştırılmış gerçekleşme 

derecesi kullanım değer analizi anlamında, proje planlaması değer yöneticisi 

tarafından sınıflandırılmıştır. DY, sözleşmeli gerçekleştirilebilirlik(Contractability) 

'in yanında, sözleşme opsiyonlarının gözlem ve değerlendirmesinden dolayı 

sözleşmeli görev dağılımını ve yöntemlerini de belirler. Değer yöneticisinin hedefi 

işveren için değer maksimizasyonudur. 

Đnşaat başlangıcından sonraki aşama için, sadece Almanya'da yaygın olan yetkili 

müteahhit sözleşmesi “tazminat karar ek anlaşmaları” yapılmamalıdır. Đşveren ile 

yüklenicinin, fonksiyonel olarak açıklanan bir hizmet kapsamı için azami fiyatlı bir 

maliyet karşılama temeline dayanan yüklenici hizmet tazminatı belirlemeleri 

durumunda, azami fiyatın belirtilmiş olduğu "inşaat kapsamı" ile ilgili kesin 

düzenlemeler getirilmelidir. Sözleşmedeki hizmet mesuliyet anlaşması, tazminat ve 

onların karşılıklı etkilenmesi için, açık ve kesin ifade edilmelidir. Sözleşmeli kar 

dağılımı ile yüklenicinin  “işverenin yanına çekilmesi amaçlanmaktadır”. Đnşaatta 

uygulayıcı müteahhit ve işveren arasında süre gelen “sözleşme çekişmesi” 

çözülmelidir. Uygun işbirliği yükümlülüğünün yanı sıra, arabuluculuk modellerinin 

kullanımı, işverenin inşaat planlamasını (''şeffaf çantaları'') yazıları ve kitapları 

görmesi, alt yüklenicilere verilmesindeki işverenin katılımı, ihale kazançlarının 

işveren ve yüklenici arasında prim sistemine uyularak paylaştırılması ve kısmen 

takım yapısının oluşturulması için araçlar gerekmektedir. AFT sözleşme modelleri 
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böylece çok sayıda inşaat yönetiminin elementlerini içermekte ve genelde ĐPY’nin 

değişik biçimi olarak görülmektedir. Proje yapılanması, biçimi ve proje yönetiminde 

özellikle hizmet yükümlülüklerini inşaat yöneticisi dikkate almalıdır. [23] 

8.3.2.1 AFT Çıkı ş Prosesi – ĐPY “Genel Yüklenici / Proje Yöneticisi” 

ĐPY Genel yüklenici / Proje yöneticiside modelinde işverenlere ve inşaat yönetim 

yüklenicilerine bağımlı inşaat yönetiminin çok çeşitli rekabet ve sözleşme biçimleri 

uygulanmaktadır. 

 Đnşaat yönetimi “Genel yüklenici / Proje yöneticisi”, zorunlu olarak bir AFT 

anlaşması anlamına gelmez, örneğin Bonus-Malus-Sistem (BMS) teklifleri de 

sunulmaktadır. Fakat Azami fiyat (AFT) anlaşmalı ĐPY-hizmetleri “Genel yüklenici / 

Proje yöneticisi” için her koşulda önde gelen çeşididir. 

Uygulama aşaması için sözleşmenin müzakeresi ile sözleşme anlaşması yapılarak 

inşaat başlangıç aşamasına kadar AFT teklifi yapılır. AFT ne oranda geç belirlenirse, 

risk ek ücreti (contingencies.) o oranda tam belirlenebilir ve düşük olmaktadır. 

Projede, AFT'nin belirlenmesi için en iyi zamanlama, mesleki birlik paketleri ya da 

ihale birimleri olabildiği kadar tanımlandığı, DY-Workshop'larından  optimizasyon 

olanaklarının gerçekleşmiş olduğu ve uygulanacak inşaat kapsamının büyük bir 

kısmı için -yaklaşık %70'den  %80'e varan büyüklük oranı- yürürlükte olan tasarım 

prosesi süresince tekliflerin alınmış ve değerlendirilmiş olduğu aşamadır.  [23] 
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Şekil 8.5: Đki basamaklı akış planı 

AFT üzerine bir anlaşma sağlandıktan sonra, işveren çözümlenmemiş aşamalar için 

inşaat yöneticisini görevlendirir, bu sayede proje ortak geliştirilir ve optimize edilir. 

Anlaşma sağlanamadığı taktirde işveren, yeni bir yönetici ortağı bulma hakkına, 

projeyi geleneksel teslim etme ya da ĐPY “Vekil” 'i görevlendirme olanağına sahiptir. 

AFT genelde aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır ve AFT teklifi bu başlıklara uygun 

bölümlere ayrılmış olmalıdır: 

Đnşaat Hizmetlerinin ( Özel Hizmeti ya da Đkinci Bir Müteahhide Teslimi ) Toplam 

Maliyet Masrafları: 

Toplam maliyet masrafları aşağıda belirtilen unsurlardan oluşur: Đnşaat hizmetlerinin 

fiyatlandırma zamanında %70-80 arası maliyet masrafları alt yüklenici tekliflerinden 

oluşmaktadır, kendi eklemelerini ve hesaplamalarını içermektedir. Genelde ana 

işçilik birimleri için (örneğin temel inşaatı, kaba inşaat, dış cephe,) AFT-teslim 

zamanında tamamen planlanmış ve işverenin onayını almış olmalıdır. Yaklaşık  %20 

- 30' a kadar olan eksik planlanmış işçilik birimlerinin maliyet fiyatları (özellikle 

inşaatın genişletilmesi) AFT-teslim zamanında inşaat yöneticisi tarafından 

hesaplanır.  

Yetkili müteahhide verilmesinden farklı olarak inşaat yönetiminde toplam yüklenici-

ek ücreti potansiyel alt yüklenicilerin bütün dış hizmet tekliflerini içermemektedir. 
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Bunun yerine hesaplama çerçevesi içersinde inşaat yöneticisi, alt yüklenicilerden 

aldığı teklifleri işverene iletmektedir. [23] 

Öngörülemeyenler ya da Risk Ek Ücreti (Olasılıklar): 

Risk ek ücreti, mimarın veya işverenin değişiklik ya da ekstra hizmetlerde 

kullanması için değildir. Ancak sadece öngörülemeyen maliyet masraflarının işçilik 

birimlerinin tamamlanmamış tasarımları (eksik uygulama tasarımından dolayı eksik 

hesaplama temeli) için, bir güvence sağlaması içindir. [23] 

Başlangıç Giderleri (Ön hazırlıklar): 

Đnşaat yöneticisinin proje takımının personel giderleri, bütün altyapı ve iş donanımın 

kuruluşu ve gerekli sürekli giderlerini, örneğin inşaat yönetim takımı için inşaat 

alanının kuruluşu (büro, bilgi işlem donanımı), ilk yardım ekipmanı, proje takımı için 

sosyal alanların kurulmasını ve inşaat uygulanmasındaki geçici işlerin (giriş 

kontrollü) başlangıç giderlerini kapsamaktadır. Bu gibi hizmetler ve gerekli giderler 

işveren tarafınca önceden onaylanmalıdır. [23] 

Ücret Eklentisi(ücret): 

Ücret giderlerin eklentileri, genel işletme masrafları ile riskli girişim ve kazancı 

kapsamaktadır. Sözleşme öncesinde belirlenir. [23] 

8.3.2.2 ĐPY Ve Rekabet 

Genel yükleniciye ihale ağırlıklı olarak en uygun fiyata göre verilmesine karşın, 

inşaat proje yönetiminde kısıtlı fiyat rekabeti olmaktadır. Đnşaat proje yönetimi teklifi 

önerenler arasındaki rekabet daha çok bir hizmet ve kapasite rekabetidir, bu nedenle 

ĐPY   erkenden projeye dahil edilmektedir. 

Đnşaat başlangıcına kadar olan aşama için kriterler: 

• Proje bölümünde tasarım ve gerçekleştirme kapasitesi  

• ĐPY gibi organizasyon modellerinde tecrübe sahibi 

• Değer yönetiminde tecrübe sahibi 

• Sunulan konseptin ve teslim edilen evrakların kalitesi 

• Referanslar ve proje takımının, faal kişilerin ve özellikle 

 proje yöneticisinin tavrı  
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• Toplam fiyat içeriğinin miktarı “Overhead-Giderleri"  

Đnşaat yöneticisinin seçiminde proje yeterliliği ön planda tutulursa, alt yüklenici 

ihalesinde özellikle en uygun fiyat gibi bilinen ek ücret kriterlerinden sınırsız 

faydalanılabilmektedir. Đnşaat hizmetindeki rekabet -geleneksel organizasyon 

modellindeki gibi münferit ihale-  alt yüklenici ihale düzeyinde gerçekleşmektedir ve 

işveren ve ĐPY tarafından birlikte uygulanmaktadır. [23] 
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9. ALMAN PROJE YÖNET ĐM STANDARTI 

9.1 1. Proje  Basamağı : Proje Hazırlığı 

9.1.1 Organisazyon, Bilgi Akışı, Eşgüdüm Ve Dokümantasyon 

9.1.1.1 Proje Hedeflerinin Belirlenmesi ile Geliştirilmesi ve Projeye Bağlı 

Oluşturulacak    Organizasyon El Kitabı ile Proje Organizasyonu 

Proje hedefleri; Proje yapısı ile yapım ve akış organizasyonuna netlik kazandırılması 

için, iş tahsisinden hemen sonra bu bölüm hizmetindeki başlangıç görevleri 

belirlenmelidir. [28] 

Proje hedefleri; proje üst hedefleri ve proje bölüm hedefleri olarak sınıflandırılır. 

Proje yöneticisiyle birlikte ayrıntılandırılması ve belirlenmesinin mümkün olabilmesi 

için nitelik ve niceliği, maliyet ve takvimi genel kullanıcı ve işveren tarafından genel 

hatlarıyla belirlenmelidir. 

Bu sebeple yüzeysel bir proje açıklamasında; arsanın konumu, eğer biliniyorsa 

gelecekteki mal sahibi, arsanın özellikleri ve ulaşım durumu, projenin gelecekteki 

kullanım amacı, izin verilen oranda geometrik ölçümleri ve ön görülen standartları 

belirlenmelidir. 

Yatırım çerçevesi ve maliyet hedefi olarak ikiye ayrılmalıdır. Takvim hedefi olarak, 

şu an ki proje durumundan yola çıkılarak; tasarım iş emri, ön tasarı kararı, inşaat 

kayıtları, inşaat başlangıcı, kaba inşaatın tamamlanması, inşaatın tamamlanması ve 

teslim alma/etme ve de kullanım başlangıcı gibi dönüm noktaları belirlenmelidir. 

Projede her bir unsurun ya da öğenin tanımlanması için bina yapısını da kapsayan bir 

proje yapı kataloğu geliştirilmelidir. Proje yapı kataloğu; tasarımda, maliyet tespiti 

ile kontrolünde, takvim planlamasında ve takibinde hem de iş emrinin tahsis 

edilmesinde, bütçelendirilmesinde ve stokların projedeki kodlanmasında temel 

oluşturmaktadır. [29] 

Binalar, inşaat evreleri, alanlar/katlar, odalar, fonksiyon bölümleri ve kaba unsurlar 

geometrik yapısal özellik olarak tanımlanırlar. Maliyet tespitini, yatırım ile finans 
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muhasebesinin taleplerini, dağılım/maliyet kontrol birimlerini, hizmet 

bölgelerini/işçilik birimlerini/vasıfsız ve kısımsızlıklarını, hizmet listesi- ünvanlarını, 

öncü ile geri kalan pozisiyonları, yatırım- kaynak köken ile kaynak kullanım 

hesaplarını DIN 276 maliyet gruplarına göre bölümlendirmek gerekmektedir. 

Takvim ile kapasite ve yönetim için genel, kaba ve detay akış alanının süreç ile 

sonuçlarında, inşaat evrelerine göre bir farklılaştırma gereklidir. [29] 

Yapı organizasyonu, her şeyden önce proje katılımcılarının bir listesini içermektedir 

ve proje ilerledikçe geliştirilmelidir. Bunun dışında organizasyon haritalarında 

ili şkilerin türüne bakarak, bu katılımcıların arasındaki sözleşme talimatı ile karar 

yetkileri, bilgilendirme sorumluluklarına göre gösterilmelidir (çizgi fonksiyonu ile 

karar ve yerine getirme yetkisi veya personel fonksiyon danışmanlık yükümlülüğü). 

Yapı organizasyonunun tarifinden dolayı beş proje basamağına göre sıralanmasında, 

proje katılımcıların arasındaki işbirliği ayrıntılı belirlenmelidir. Buna ait düzenleme 

akışları şunlardır: 

• Mimar yarışmalarındaki yöntem, 

• Tasarımın optimazyonu için yöntem, 

• Kaba inşaatın uygulama planlaması, teknik bina donanımı ve ikmal işleri için 

yöntem,  

• Bildiriler ve dağılımlar için yöntem, 

• Muhasebe ile hesapların denetlenmesi ve ödeme talimatı için yöntem, 

• Proje işlemi esnasındaki belgelerinin dokümantasyonu ve arşivlenmesi için 

yöntem. 

Diğer bir bölümde tasarım ve izin verilme yöntemleri açıklanmaktadır. 

Tasarlamaya izin verilmesi, bir hizmet aşamasının bitirilmesi ve eksiksiz yerine 

getirilmesi, tanımlanması ve böylece bir sonraki hizmet aşamasının başlangıcının 

serbest bırakılması anlamına gelir. 

Buna karşın tasarıma izin verilmesi, belirli kullanıcıya ve işverenin ön verilerine ve 

yan koşullarına yönelik tanımlamaların, hesaplamaların ayrıca münferit çizimlerin 

veya planların serbest bırakıldığı anlamına gelir. [29] 

Organizasyon el kitabında proje değişikliklerinin  ilerleyişi için ayrıca yöntem 

düzenlenmelidir. Burada önemli olan, tüm istenilen veya gerekli olan değişikliklerin 

güncel olarak planlanması ve proje yöneticisinin; bu oluşan yeni durumun kaliteyi, 
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maliyeti ve takvimi etkileyişini zamanında, gerekçeleri ve etkileri ile birlikte işverene 

bildirebilmesidir. Bu sayede, proje yöneticisi zaman kayıplarını en aza indirgemiş 

olur; aynı zamanda da işverenin değişiklikleri reddetmesini engelleme ihtimali artar. 

Bilgilendirme akışı için görüşmeler önemlidir. Bunun için bir görüşme takvimi 

tutulması gerekmektedir ve kullanıcı görüşmeleri, proje görüşmeleri (Jours-fixes), 

tasarımlar ve inşaat görüşmeleri diye ayrılmalıdırlar. Organizasyon el kitabında 

bunun için her katılımcı, davet eden veya tutanak tutucu kişi belirlenmelidir. Ayrıca, 

karar ve tedbirler kataloğu ve de verilen kararların listesinin tutulması ve 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

Tasarımcılar tarafından inşaat bölümleri ve alanları, kısacası bina tasarımları 

geliştirilmelidir. Đnşaat yapı tasarımında; ayrıca alan, yapım ve gerekirse oda kodları 

belirlenmeli ve bir tasarım kodu sistemi geliştirilip, organizasyon el kitabının içine 

dâhil edilmelidir. Bu nedenle çizim belgelerinin dağıtım listesi yardımıyla bütün 

çizimlerin ve tasarımların, tasarım yönetim düzenlemesi kapsamında; tasarım giriş ve 

çıkış listelerinin biçimlendirilmesi için ortak bir düzenleme yapılması tavsiye edilir. 

Böyle bir dağıtım listesi raporlamalar, protokoller ve diğer evraklar için de 

gereklidir. [29] 

9.1.1.2 Proje  Katılımcılarının Ve Yöneticilerinin Seçimi 

Proje hazırlık evresinde katılacakların seçimi; öncelikle gelecekteki tasarımcıların, 

danışmanların ve bilirkişilerin seçimini kapsamaktadır. [28] 

Eğer GRW 1995' e göre mimar yarışması düzenlenirse, bunun seçimi juri kararına 

bağlıdır. 

Gerekli belgeler ve bilgiler alındıktan sonra, göreve uygun olabilecek tasarımcılarla 

birlikte görüşmeler organize edilmelidir. Mülakatlardan, bölüm imajından ve 

belgelerden çıkan sonuçların; proje spesifikleri ağırlıklı kriter kataloğunu kullanarak, 

bir kullanım değer analizinden geçirmesi tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda bölüm 

hedeflerinin yerine getirilmesinin beklenti değerleri belirlenmeli ve başvuranlar 

tarafınca yerine getirilebilip getirilemeyeceği sorgulanmalıdır. Her bir yerine getirme 

derecesi; transformasyon fonksiyonların yardımıyla, bir fayda skalasında 0 ile 10 

puan arasında değerlendirilmelidir. Önemlilik ve değerlendirme puanları çarpılınca, 

tasarımcılar arasındaki oran puanı elde edilir ki; bu, öncelik verilecek tasarımcıyı 

seçerken bir karar yardımcısıdır. 
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Talep kataloğunun özelliklerine; hizmet alanındaki itibarı, referanslarının sonuçları, 

işcilerin sayısı ve teknik donanımları, her bir ön görülen proje yöneticisinin hazır 

olabilme olasılığı ve öz geçmişleri, belirli alanlardaki uzman bilgisi, kalite yönetim 

sisteminin var olması, son üç mali yılın cirosu,  mali tedbir sigortacısının son üç mali 

yıl içindeki tazminat hizmetleri ve ücret düşünceleri dahildir. [29] 

9.1.1.3 Katılımcılarla Sözleşme Đmzalanması 

Hazırlığın amacı ve uygun olan sözleşmelerin örnekleri şöyledir: [28] 

• Đşveren ve tasarımcı katılımcıların arasında; hizmet içeriği, hizmet kapsamı ve 

ücretlendirme bakımından sözleşme koşullarının içinde bir uzlaşma sağlanmalıdır, 

• Her bir görevlendirme öyle koordine edilmelidir ki, hizmet düzeninde ne 

kesişmeler ne de boşluklar meydana gelsin. 

• Proje hedeflerine göre sözleşme temelleri, maddeleri ve koşulları belirlenmelidir. 

• Sözleşmelerde, en başından itibaren belirsizlikler veya hatalar engellenmelidir. 

Her bir sözleşme taslağının hazırlığında; gerektiğinde mevcut sözleşme örnekleri, 

somut kullanım durumu için modife edilmelidir. Ayrıca sözleşme icrası 

çerçevesinde, yorum sorunlarına yol açabilecek belirsiz ifadelerden ve anlaşmalardan 

kaçınılmalıdır. Özellikle ferdi olarak düzenlenmesi gerekenler: 

1. Sözleşmenin konusu, 

2. Sözleşmenin temelleri ve maddeleri, 

3. Müteahhitin hizmetleri, 

4. Đşverenin hizmetleri (müteahhitin hizmetleri ile aynı detaylılık derecesinde  

açıklanmalıdır), 

5. Sözleşme takvimi ve personel görevlendirme, 

6. Yapı paylaştırımı, ücret bölgeleri, ücret paylarının münferit hizmet evrelerinin ve 

hesaba geçebilecek maliyetlerinin olası özel durumlarda sınırlandırılması, 

ücretlendirmelerin belirlenmesi. 

Bunların arasına dahil olanlar: 

- § fıkra 10'a göre mevcut kullanılmış olan inşaat maddeleri 3a HOAI, 

- Tekrar inşaa ve modernizasyon için ek ücretler. 

7. Đstifa 

8. Sorumluluğun üstlenilmesi ve garanti verilmesi. 
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Tasarımcı sözleşmelerinin kendi aralarında sınırlanması, birden çok 

görevlendirilmelerin engellenmesi ve tasarım boşluklarının oluşmaması içindir. Bu 

hususta proje için münferit hizmetler listelenmeli ve düzenlenmelidir. 

Genel tasarım hizmetleri, temel hizmet olarak HOAI'da açıklanmıştır. Kompleks 

projelerde sıkça özel hizmetler ve ek hizmetler gerekmektedir, HOAI ancak bu 

hizmetlerin bir kısmını kapsamaktadır. HOAI'da bu hizmetler için ücret düzenlemesi 

olmaması, sonradan görevlendirmelerde sıkça anlaşmazlığa yol açmaktadır. 

Bu yüzden henüz sözleşme yapılmadan, bütün olası tasarım hizmetleri üzerine 

anlaşma sağlanmalıdır. Olası özel ve ek hizmetler için örnekler aşağıda belirtildiği 

gibi olabilir: 

• Farklı taleplere göre kuruluş varyasyonları, 

• Yıkım planlaması, 

• Đnşaat donatı miktarının tesbiti, 

• Geçici inşaat durumunun, kış işletmesinin planlanması, 

• Güvenlik planlaması. 

Tasarım hizmetlerinin yatay düzlem ayrımı sorunlarına özel ilgi gösterilmesi 

gerekmektedir. Örneğin, 1'den 5'e kadar olan hizmet evrelerinde 1. tasarımcı, 6'dan 

9'a kadar olan hizmet evrelerinde 2. tasarımcı görevlendirildiyse bundan oluşabilecek 

teknik ve ekonomik kesişme problemleri işveren tarafınca tartılmalı ve karar 

verilmelidir. [29] 

9.1.1.4 Đşvereni Sürekli Bilgilendirme Ve Onaylama 

Đşvereni sürekli bilgilendirme ve onaylamanın amacı, bir taraftan projenin güncel 

durumu ve muhtemel gelişiminden haberdar olmasını, diğer taraftan da işveren 

tarafından proje yöneticisine proje için önemli bilgilerin, sürekli ve zamanında 

kapsamlı bir şekilde iletilmesini sağlamaktır. [28] 

9.1.1.5 Gerekli Onayları Đşverenden Almak 

Đşverene dokümanların teslim edilmesi ve işverenden onayların alınmasının amacı, 

proje hedeflerinin yasal bir şekilde desteklenmesi ve her iki taraf içinde ortak proje 

işinin rasyonel akışının sağlanmasıdır. [28] 
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9.1.1.6 Đşbirli ği Yaparak Proje Komünikasyon Sisteminin Belirlenmesi 

Đnşaat Projelerinde takım çalışmasını iyi bir şekilde yürütmek için bir proje 

komünikasyon sistemi oluşturulmalıdır. 

9.1.2 Nitelikler Ve Nicelikler 

9.1.2.1 Proje Đçin NBP (Kullanıcı Gereksinim Programı) Temellerin 

Hazırlanması 

Bir kullanıcı gereksinim programı -NBP ile program temellerini oluşturma kararının 

verilmesinin ön koşulu, bir yüksek binaya, mimari yapıya, bir ulaştırma planına, 

endüstriyel bir yapıya veya bir kimya fabrikasına yapılacak gayrimenkul yatırımında 

gerçek bir yatırım niyetinin var olmasıdır. Aşağıda belirtilen açıklamalar öncelikle, 

yüksek yapıların ihtiyaçlarına yöneliktir. Ancak analog şekilde belirtilen yapı türleri 

için de geçerlidir. [30] 

Ön koşul olarak, öncelikle kullanıcı / kullanıcı karışımı, en az bir kullanım konsepti 

var olmalıdır. 

NBP'nin amacı ve görevi, (ön görülen) kullanıcı isteğinin net bir şekilde belirlenmesi 

ve tarif edilmesi, “proje hedeflerinin ölçülebilir olmasını” sağlanması, proje sırasında 

projeye eşlik ederek bağlayıcı bilgi verilmesi, proje hedeflerine göre ne kadar tasarım 

ve uygulama sonuçlarının tamamlandığını göstermesidir. NBP, gelecekteki 

kullanıcısının (mümkün olduğu kadar); kullanım, fonksiyon, alan ile oda ihtiyacı, 

biçim ile donanım, bütçe, inşaa kullanım masrafları ve takvim çerçevesi bakımından 

gereksinim talepleri göz önünde bulundurularak raporlandırılmasının bir sonucudur. 

NBP'nin geliştirilmesindeki büyük fırsat, asıl tasarım prosesinin başında, henüz 

tasarım kararlarıyla sınırlanmamış bağımsızlık derecelerinin kullanılması ve böylece 

tasarım kararları için ön verilerin elde edilmiş olmasında yatmaktadır. [29] 

9.1.2.2 Yer, Bölge veya Alan Đhtiyaçları ile Đnşaat ve Fonksiyon Programının 

Standart ve Donanım Koşullarının Tespiti 

Bu hizmet hanesinde kullanıcı gereksinim programının NBP sonuçları 

detaylandırılacaktır. Özellikle endüstri/fabrika ve sistem inşaatında ayrı bir fonksiyon 

inşaa ve donanım programı gerekmektedir. 
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Kullanıcının gereksinim taleplerinin gerçekleşmesi için tasarımın, iş ilan 

duyurusunun ve inşaat uygulanmasının temellerinin oluşturulması hedeflenmiştir. 

Alanların, odaların veya sistemlerin gereksinimlerinin temeli, kullanıcıların kullanım 

ya da işletme programıdır. [30] 

9.1.2.3 Arsa Değerlendirmesi 

Konum ve nihai inşaatın yapılacağı arsa için karar verilmesi, düzenli proje 

gelişiminin devamı için önemli bir ön koşuldur. Bu bölüm hizmetinin amacı; 

kullanım gereksinim programında belirlenen talepler ile koşulların arsanın optimal 

şekilde işlenebilirlilik olanakları göz önünde bulundurularak arsa opsiyonlarının 

değerlendirilmesi ve gereksinim planlaması tarafından belirlenen arsayla ilgili 

koşulların, ön görülen arsalar tarafından yerine getirilip getirilmediğinin özellikle 

denetlenmesidir. [30] 

9.1.2.4 Karar Yönetimi 

Karar verebilmek için, kararlar çok iyi hazırlanmalıdır. Geç verilmiş kararlar, ya 

işverenin karar verme isteksizliğine ya da çok daha kötü olan yetersiz karar 

hazırlığına bağlanabilinir. 

Karar hazırlığı, uygulaması ve raporlaması için enstrüman karar yönetimidir. 

Belirtilen üç bölümden oluşur: 

1. Standart karar akışı 

Standart akış (spesifik proje akış planı), projenin başında bir kere bağlayıcı bir 

şekilde açıklığa kavuşturulmalıdır. Karşılıklı belirlemelerde, belirlenen prosedürden 

sapmalar daha kolay tespit edilebilir; bu demektir ki kurallar, karşılıklı ili şkileri 

kolaylaştırmaktadır. 

2.  Karar dilekçesi 

Münferit karar dilekçeleri 1'den n' ye kadar numaralandırılır. Her zaman belirtilmesi 

gerekenler: 

• Temel konular 

• Kalite bakımından değerlendirme, 

• Takvim ve Maliyet etkilenmesi, 

• Proje idaresi için bir tavsiye, 
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• Tarih, en geç ne zamana kadar karar verilmesi gerektiği için 

• Belirleyici makamın imzasından dolayı serbest bırakılması. 

3. Kararların Listesi 

Kararlar listesi vasıtasıyla, projenin gelişim seyri her an görülüp anlaşılabilir. 

Tasarım evresi dahil en geç ruhsat alımının bitiminde, (maliyet hesaplaması - umumi 

alanda: bütçe evrakları-inşaat) bütün gerekli kararların verilmesi gerekmektedir. 

Bundan sonra, değişiklik yönetimi devreye girmektedir. Gerçi bu sınırlama her 

zaman geçerli değildir. Tasarım evresi süresince karar ve değişiklik yönetimi 

kesişebilir. [29] 

9.1.3 Maliyet ve Finansman 

9.1.3.1 Yatırım ve Đnşaat Kullanım Maliyetleri Çerçevesinin Belirlenmesindeki  

Proje basamağının proje hazırlık aşamasında yatırım çerçevesi, merkezi bir öneme 

sahiptir. Ancak bunun yanı sıra iki farklı bakış açısı vardır: Yatırımcı, ya maliyet 

paketi olarak bir bütçe belirler, ya da olumlu belirlenmiş kullanım gereksinim 

programının yerine getirilmesi ön plandadır. [31] 

9.1.3.2 Yatırım Araçlarının Tespit Edilmesi  

Yatırım araçlarının zamanında tespit edilmesi ve dilekçe verilmesi, projenin tutarının 

ve zamana uygun finansmanın garanti edilebilmesini sağlar. [31]  

Öncelikle işverenle finansman alternatifleri (öz sermaye, umumi teşvikli veya 

teşviksiz yabancı sermaye, karma finansman) belirlenmelidir. Yabancı finansman 

veya teşvik edilebilirliğin kanuni temelleri sorumlu yetkililere/resmi makamlara 

danışılmalı ve titizlikle araştırılmalıdır. Eğer proje için umumi teşvik beklentisi 

varsa, o zaman uygun resmi makamlarla birlikte teşvik edilebilirliği araştırılmalıdır.  

9.1.3.3 Faturaların Denetlenmesi Ve Ödeme Yapmak Đçin Onaylanması 

Faturaların denetlenmesinin ve onaylanmasının proje yöneticisine göre amacı; sadece 

sözleşmeli, teknik / nesnel ve hesaplanabilir destekli proje katılımcılarının ödeme 

haklarının, ödemeyi düşüren veya yükselten faktörleri de göz önünde 

bulundurularak, işveren tarafınca yerine getirilmesine dikkat edilmesidir. [31] 
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9.1.3.4 Proje Muhasebesinin Yöntem Akışının Oluşturulması 

Proje muhasebesinin amacı; bütçenin gelişimi, iş emri ile ödeme miktarı, 

maliyetlerin aşılması veya altında kalması durumu ve maliyet hedeflerinin 

tutturulması konularında her zaman bilgi alınabilimesidir. [31] 

9.1.4 Takvim, Kapasiteler Ve Lojistik 

9.1.4.1 Süresel Planlamanın Oluşturulması 

Süresel Planlamanın bu aşamasında toplam iş süresi, planlamadaki kilometre 

taşları, yapı giderleri, yapı lisansları, yapı başlangıcı, kaba inşaat bitiş tarihi, yapı 

donanımları (doğalgaz vs.), yapı sonlandırılması, satış ve tahsilat tarihleri 

netleştirilir. Bu aşmanın asıl sonucu, kilometre taşı planıdır. 

Burada hedeflenen tahminlerin gerçekleşmesi sonucunda açıklama raporları 

hazırlanır. Bu planlama raporları çeşitli parametreleri ve önemli risk analizi 

sonuçlarını içerir. [29] 

9.1.4.2 Genel Akış Planının ve Kapasite Çıkarımının Düzenlenmesi ve 

Ayarlanması 

Genel akış planının hedefi; planlamanın belirlenmiş yapısına göre süresel akışın 

oluşturulması, değerlendirilmesi, kesinleştirilmesi ve buna göre projenin 

devamındaki yapının hedeflerinin tutturulmasıdır. 

Bu plan, projenin iş yönetim ve iş yapım planlarının temelini oluşturur.  Bu 

sayede işin “kritik yolu” belirlenerek, süresel hedeflere ulaşması sağlanır. [29] 

9.1.4.3 Lojistik Akı şının Belirlenmesi 

Planlama ve uygulamadan lojistik için gerekli olan parametrelerin akışları alınır. 

Bu sayede proje alanına ve bulunduğu ortama göre ulaşım yolları, maksimum 

taşıma kapasite sınırlamaları vs. gibi gereklilikler belirlenir ve tedarik ağının 

zamanında oluşturulması sağlanır. Ayrıca bu sayede işveren gerekli 

makamlardan izinleri de almalıdır. [29] 
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9.2 2. Proje Basamağı : Planlama 

9.2.1 Organizasyon, Bilgi Akışı, Eşgüdüm ve Dokümantasyon 

9.2.1.1 Organizasyon El Kitabının Devamının Oluşturulması 

Projede kullanılacak organizasyon araçlarının ve yönlendirme enstrümanlarının 

kapsamı, komplekslik derecesi ile belirlenmektedir. Proje yapı kataloğu, mevcut 

“Proje dizaynı” 'nın temelidir (bütün kullanılabilir organizasyon araçlarının ve 

yönlendirme enstrümanlarının seçimi). 

Proje yapısının çerçeve koşulları; hedef belirleme (maliyet, takvim, kaliteler), 

organizasyon ve raporlama aşamalarından oluşturulur. Bu, organizasyon el kitabının 

temelidir ve buradan çıkartılan sonuç dosyalama düzenidir. [29] 

Organizasyon el kitabı genelde aşağıda belirtilen noktaları kapsar : 

1. Proje hedefleri 

2. Proje açıklaması 

3. Proje yapısı 

4. Maliyet yapısı 

5. Takvim plan yapısı 

6. Proje katılımcılarının organizasyon haritası 

7. Proje katılımcılarının listesi 

8. Mimari yarışmaların genel akışı, tasarımın optimize edilmesi, uygulama 

planlaması, iş ilanı duyurusu ve dağılımı, faturaların denetlenmesi ve 

raporlanması 

9. Proje değişiklik dilekçesi 

10. Toplantı / görüşme takvimi 

11. Toplantıların/görüşmelerin sonuç protokolleri 

12. Tedbir kataloğu / kararların listesi 

13. Bina planı 

14. Oda ile tasarım kodu 

15. Çizim belgeleri için yazı şekli 

16. Tasarım giriş ve çıkış listeleri 

17. Çizim belgeleri ve evraklar için dağılım listeleri 
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Denetlenmesi ve devamının yazılması gerekebilen proje hedeflerine, proje yapısına, 

yapım ve akış organizasyonuna özellikle ilgi gösterilmelidir. [28] 

9.2.1.2 Proje El Kitabının Olu şturulması 

Proje el kitabı, aktüel mevcut tasarımları, hesaplamaları ve açıklama raporlarını 

içermektedir. [28] Böylece işverenin proje idarecisinin aktüel “el dosyasını” 

oluşturur ve genelde aşağıda belirtilenleri içerir: 

• Organizasyon el kitabı, 

• Kullanım gereksinim programı, 

• Mevcut ve ileride planlanacak olan tasarım belgelerinin listesi, 

• Bütün izin usullerinin durumu ve gelişimi hakkında genel bakış, 

• Yüzeylerin ve hacimlerin DIN 277 'ye göre düzenlenmesi, 

• Planlama, proje/inşaat betimlemesi ve gerekirse bina ve oda kitabının açıklama 

raporundan dolayı kalite betimlemesi, 

• Her bir aktüel maliyet tespitine ait olan açıklama raporu, 

• Her bir takvim planlarına ait olan açıklama raporu, 

• Tedbir ile karar kataloğu, 

• Etkili kararların listesi  

• Kalite, maliyet ile takvim için proje hedeflerinin yerine getirilmesi amacıyla 

trendlerin proje sonuna kadar göz önünde bulundurularak açıklanmaları.  

9.2.1.3 Sözleşme Takibi 

Sözleşme yükümlülükleri; niyetinde olunan yatırımın tasarlanması ve 

uygulanmasında katılımı olan kişiler ve şirketler arasındaki sözleşmelerden 

oluşmaktadır. Genelde işveren ile tasarımcılar ve bilirkişiler ile inşaatı uygulayan 

şirketler arasında sözleşme ilişkisi olduğundan dolayı, proje yöneticisi; düzenli 

denetlemelerle sözleşme ilişkisinden sapmaları belirlemeli, raporlamalı ve işverene 

yöntemler sunmalıdır. Ancak proje yöneticisi bu yöntemi sadece konu ile ilgili 

talimat yetkisi varsa yerine getirebilir. [28] 

9.2.1.4 Tasarım Taslaklarının Sunulması  

Tasarım taslakları, çoğu zaman hususi ve umumi hizmet kurullarında - sıkça da 

umumi organizasyonlarda- hazırlanır, temsil edilir ve bunu takiben raporlanır. 
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Kamuyu ilgilendiren tasarılarda, birçok açıklama ile müzakere takvimi gerekli 

olabilir. Hizmet evrelerinin bu temel hizmetleri 5 açıklamaya ve müzakere takvimine 

kadar devam edebilir. Bunu aşan sayıdaki takvim randevuları özel hizmete 

girmektedir ve bundan dolayı özel ücretlendirilmelidir. [28] 

9.2.1.5 Đzin Usülündeki Đşbirli ği 

Bir yatırım tasarısı için, kamusal ve hukuksal inşaat ruhsatı usulünün yanı sıra bir 

dizi diğer ruhsat usulleri de gerekebilir. Bunlar aşağıda belirtilen örneklerden 

olabilir: vhBPI (tasarıya uygun inşaat yapım planı), B-Plan (inşaat yapım planı 

yöntemi), plan belirleme yöntemi, BImSch-Yöntemi (federal-emisyon-koruma-

yöntemi), bilir kişi yöntemi ve Asbest tespitinde geri inşaat planı. 

Çoğu zaman komplike olan bağlantıları açığa kavuşturmak ve şeffaflaştırmak için, 

işveren ile iş emri alan tasarımcılarla ve diğer bütün dahil edilen kurumlarla işbirliği 

yapılarak gerekli ruhsatlandırma usulleri belirlenmeli ve gerekli yöntem adımları, 

kronolojik sırasına göre raporlanmalıdır. 

Bunun dışında yöntemlerin ilerlemesi kronolojik akışına göre takip edilmeli, 

mümkün olduğu kadar desteklenmeli ve raporlandırılmalıdır. [28] 

9.2.1.6 Đşvereni Sürekli Bilgilendirme ve Onaylama 

9.2.1.7 Đşverenden Gerekli Onayları Alma 

9.2.1.8 Proje Komünikasyon Sisteminin Đşleyişinin Denetimi 

Đşveren bir proje komünikasyon sisteminin kullanılmasını ön gördüyse, proje 

yöneticisi tarafından; dahili ya da harici teklif önerenlerce sistemin kurulmasına, 

gerekirse proje katılımcılarına öğretilmesine, bilgilenmelerinin sağlamasına ve 

desteğin varlığının ve veri güvencesinin sağlanmış olmasına dikkat edilmelidir. 

Ayrıca proje yöneticisi, bütün proje katılımcılarının  proje komünikasyon sistemini 

anlaşmaya uygun şekilde kullanmalarını sağlamalıdır. [29] 
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9.2.2 Nitelikler Ve Nicelikler 

9.2.2.1 Proje Hedeflerine Göre Planlama Sonuçlarının Uygunluğunun Kontrol 

Edilmesi 

Proje sonuçları; çizimler, hesaplamalar ve tariflerin içindedir. Proje yöneticisi 

tarafından bu noktalarda “Planlamaya göre obje kontrolü” adı altında belirlenen 

hedeflere göre uygunluk kontrolleri yapılır ve değerlendirilir. Burada öncelikli 

yaklaşım, proje hedeflerine göre durum netleştirmesi ve NBP’ye göre istek ve 

arzuların karşılanıp karşılanmadığıdır. [29] 

9.2.2.2 Gerekli Kararların Verilmesi 

9.2.3 Maliyet ve Finansman 

9.2.3.1 Đnşaat ile Teknik Tasarımcıların Maliyet Tahminleri ve 

Hesaplamalarının Denetlenmesi ve Gerekli Uyum Çalışmalarının Düzenlenmesi 

§ 15 'e göre temel hizmetlerin 2. ya da 3. evresinde (ait olan teknik tasarımcı/yerine 

getirilmesi gerekenler) maliyet tahminleri ya da hesaplamaları, bir yapı (mimarı) ile 

teknik tasarımcı hizmetidir (örneğin kalorifer, sıhhi tesisat, havalandırma, elektrik, 

asansör planlaması, boş alan planlaması, iç mimarlar, sanatkarlar ve vs. için teknik 

genişletmeler). Teknik tasarımcılar bu hizmetleri, proje yöneticisinden bağımsız ve 

özgür olarak, yatırımcının bütçe çerçevesinde (design to cost) veya ön proje ya da 

proje tasarısının planlamasından oluşan hesaplamaların sonucu olarak (cost to 

design) yerine getirmektedirler. [29] 

Performans şeması metnine göre proje yöneticisi, maliyet tahminlerinin ve 

hesaplarının denetimini yapmalıdır. Sadece psikolojik etkilenebilirlik sebebiyle 

olmasa da, önceden veya aynı zamanda kendi genel metotlarına göre düzenlenen 

maliyet tahminleri ve hesaplamalarının, daha sonra yapı tasarımcıları ve teknik 

tasarımcıların hesaplamalarıyla karşılaştırılması tavsiye edilir. [31] 

Gerekli uygunlaştırma yöntemlerinin ve tasarım sonuçlarının netleştirilmesi, yalnızca 

ön planlamanın sonucu olarak değil, bilakis - proje hazırlığında yapılmadıysa - ön 

planlama başlangıcında başlatılmalıdır. Burada yapı ve teknik tasarımcıları ile proje 

yöneticisi arasında sürekli bilgi alışverişi gereklidir. Bu iki parti arasında oluşan 

optime edilmiş çözümler, geliştirici denetleme sürecinin hedefidir. 
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Yapı tasarımcıları ve teknik tasarımcılar, çoğu zaman sadece bir ön planlama fikrini 

takip etmeye ve sonuca ulaştırmaya meyillilerdir. Bu fikir sorgulanmazsa veya aynı 

taleplere göre geometrik ya da donanımsal türde alternatifler araştırılmazsa, maliyet 

sonuçları daha çok rastgele olacaktır. 

Optimizasyon prosesinden (gerekli uygunlaştırma yöntemlerinin başlatılmasından) 

dolayı, tasarım sonuçları kullanım değer analizi ile değerlendirilebilir. Optimizasyon 

prosesinin kronolojik olarak takip edilebilmesi için, proje yöneticisi tarafından farklı 

ön planlama aşamaları ya da alternatifleri raporlanmalıdır. 

Ön planlamanın baştan başa incelenmesine ve bu bağlamda oluşturulan maliyet 

tahminlerine yeteri kadar anlam verilememektedir. proje başlangıç safhasında; 

bilinen gerçekler sebebiyle maliyet, takvim, nitelik ve nicelik üzerine karar hareket 

serbestliği katsayı olarak daha büyük olduğundan, inşaat hizmetlerinin dağılım 

evresine göre ön planlama süresi yoğun olarak kullanılmalıdır. Bir taraftan inşaat 

sahibine bu geliştirme evresinin önemliliğini açıklamak ve kalifiye uygulamaya 

yönlendirmek, diğer taraftan yapı tasarımcıları ve teknik tasarımcıları makul bir 

şekilde desteklemek, proje yöneticisinin görevidir. 

2. proje basamağı proje yönetim hizmetleri; yapı tasarımcılarının ve teknik 

tasarımcıların tasarı planlamasını ve ruhsatlandırma planlamasının evrelerini de 

içermektedir. “Alternatif çözüm olasılıklarının aynı taleplere göre araştırılması” ön 

planda olduğu gibi, tasarı planlamasında da  “tasarım konsepti” incelenmektedir. Bu 

HOAI'ya göre; tasarı planlaması alternatiflerinin artık, tasarım görevlerine ait 

olmadıkları anlamına gelmektedir. 

Maliyet hesaplaması; DIN 276’ya göre genelde maliyet gruplarına göre üçüncü 

sırada uygulanmakta veya bina maliyet elementlerine ayrılmaktadır. Maliyet 

tahminleri, sadece bu sayede maliyet hesaplamalarının sonucuyla karşılaştırılabilir. 

[29] 

9.2.3.2 Ön Görülen Đnşaat Kullanım Maliyetinin Düzenlenmesi 

Đnşaa kullanım maliyetleri; DIN 18960 'a göre veya kullanıcının kendi tarafınca 

düzenlenen sınıflandırma kriterlerine göre oluşturulabilir. [31] 

 



 109 

9.2.3.3 Malzeme Gereksinimi ve Malzeme Akışının Planlanması 

Söz konusu olan malzeme gereksinim ve akış planlaması; zamana uygun proje 

akışının, iş emrinin verilmesindeki düzenlemedir. Đşveren, tasarım ve inşaat işlerinin 

devamı için zamanında malzemeleri hazır sunabilmesini garanti edebilmek adına, 

finanse edilen hangi üç aylık meblağı hazır etmesi gerektiğini bu düzenlemeden 

görebilmek zorundadır. [31] 

9.2.3.4 Faturaların Denetlenmesi ve Ödeme Yapmak için Onaylanması 

9.2.3.5 Proje Muhasebesinin Malzeme Akışının Devamının Yazılması 

9.2.4 Takvim, Kapasiteler ve Lojistik 

9.2.4.1 Kaba Ve Detay Akış Planlamasının Düzenlenmesi  

Her bir iş emri için kaba akış planlaması, yapılması sözleşme takviminin tespiti 

açısından önemlidir. Bütün planlamacılar için; proje yönetiminin (ön tasarı ve 

ruhsatlandırma planlamasına uygun HOAI-hizmet evreleri) 2'nci proje basamağı 

(planlama); kaba akış planlaması ve sözleşme takvim planlamasını içermektedir. 

Bununla birlikte planlama sözleşmelerinde belirlenen sözleşme takviminin ve 

planlamasının, kaba akış planında belirtilenlerle tutarlılık göstermesine dikkat 

edilmelidir. Planlamanın kaba akış planına, iş verenin karar prosesleri ve 

ruhsatlandırma yöntemleri entegre edilmelidir. [32] 

9.2.4.2 Uygulama Đçin Kaba Akış Planının Düzenlenmesi  

Proje yönetimi içersindeki 2'nci proje basamağında, uygulama kaba akış planlaması 

yapılmalıdır. Yapılan planlama, daha sonraki inşaat projesinin yapılandırılmasında 

kullanılacaktır. Đnşaat projesinin inşaat bölümlerine göre yapılandırılması, kompleks 

binalarda planlamaya ters tepki yapabilmekte ve burada öncelikleri yeniden 

belirleyebilmektedir. [32] 

9.2.4.3 Planlamanın Akış Yönlendirilmesi 

Düzenli akış görüşmelerinde (Jours-fixes) tespit edilen takvim aksamaları hakkında 

konuşulur ve gerekli uygunlaştırma yöntemleri sunulur, onaylanır ve belirlenir. 

Nominal / fiili karşılaştırılmasında önemli aksamalar ortaya çıkarsa, sapma 



 110 

analizinde sebepler araştırılmalı, gerekli uygunlaştırma yöntemleri sunulmalı, 

onaylanmalı ve belirlenmelidir. [32] 

9.2.4.4 Akış Planının Devamının Oluşturulması 

Üst tarafta belirtilen anlamda tasarım ve uygulama için, aksaklıkların izin verdiği 

kadar akış planlamasına devam edilmelidir.  

9.2.4.5 Planlamanın Akış Görüşmelerinin Yönetimi ile Raporlanması  

Proje yöneticisinin en önemli yönlendirme işlerinden bir tanesi de akış 

görüşmelerinin yönetimi ve raporlanmasıdır. Proje katılımcıları  ile kararlaştırılan 

anlaşmanın yerine getirilmesinde, raporların oluşumu ve dağılımı kesin “atmosferi” 

belirler. [32] 

9.2.4.6 Lojistik Etkileme Büyüklü ğünün Yenilenmesindeki Đşbirli ği  

Henüz planlama evresinde verilen bütün alanların projeye dair uzman kurul bilgileri, 

lojistik görev durumu dikkate alınarak toplanır, yapılandırılır, lojistik konseptlerle 

birlikte onaylanır ve takvim ile kapasite planlamasına dahil edilir. [29] 

9.3 3. Proje Basamağı: Uygulama Hazırlığı 

9.3.1 Organizasyon, Bilgi Akışı, Eşgüdüm ve Dokümantasyon 

9.3.1.1 Organizasyon El Kitabının Güncelleştirilmesi 

Organizasyon el kitabı, proje hedeflerinin oluşum ve akış yapısı bakımından 

denetlenmeli ve gerekirse güncelleştirilmelidir.  

9.3.1.2 Proje El Kitabının Güncelleştirilmesi 

Proje el kitabı, proje yöneticisinin “el dosyası” olarak, her zaman güncelse ve bu 

sayede proje yöneticisinin bilgilendirilme ihtiyacını ve bilgi verme olasılığını her bir 

güncel proje durumuna göre sağlıyorsa, amacına ulaşmaktadır. Bu yüzden, proje el 

kitabının unsurlarının güncelleştirilmesinin doğrudan ve mümkünse 

otomatikleştirilerek uygun olan proje komünikasyon sistemi kullanılarak üstlenilmesi 

gerekmektedir. Proje el kitabı; güncelliği sağlandığı sürece, proje yöneticisi ve proje 

katılımcıları tarafından kullanılır. [29] 
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9.3.1.3 Sözleşme Yürütümü 

9.3.1.4 Đşvereni Sürekli Bilgilendirme ve Onaylama 

9.3.1.5 Gerekli Onayları Đşverenden Almak     

9.3.2 Nitelikler ve Nicelikler 

9.3.2.1 Belirlenen Proje Hedeflerinin Tutarlılı ğının Tasarım Sonuçlarının 

Denetlenmesi 

Bu tasarım sonuçları kendini çizimlerde, hesaplamalarda ve açıklamalarda 

göstermektedir. Proje yönetimi, yapı tasarımcıları ve teknik tasarımcılar planlama 

sonuçlarını; belirtilen proje hedefleriyle karşılaştırmalı, gerekirse uygunlaştırma 

yöntemlerini sağlamalı ve raporlamalıdır. 

Değişiklikler genelde maliyeti, takvimi ve kaliteyi etkiler, çoğu zamanda da birçok 

faktörü aynı zamanda etkilemektedir. Münferit faktörlerin etkilenişi, yükselten ya da 

düşüren etki yaratabilir. 

Proje yöneticisinin görevi, bu tür değişiklikleri i şverenle ve tasarımcıyla birlikte 

zamanında eksiksiz algılamak, nitelik ile nicelik, maliyet ve takvimin etkilenişini 

bilmek ve değişiklik yönetimi ile raporlamaktır. [30] 

Değişiklik yönetimi aşağıdaki üç bölümden oluşur: 

1. Değişikli ğin Standart Akışı 

2. Değişiklik ve Karar Dilekçesi 

3. Değişikliklerin Listesi 

9.3.2.2 Đhale Đlanı 

Hedef; inşaat hizmetlerinin teknik, verimli ve güvenilir girişimcilere uygun fiyata 

verilmesidir. Rekabet kural olmalıdır. Bundan dolayı  § 2 Nr. 1 VOB/A uyarınca 

sağlıksız ortaya çıkan etkiler, örneğin rekabeti sınırlayan davranışlar, önlenmelidir.  

Đş ilan duyurusunun türü belirlenmeli (kamusal, sınırlı, v.s.) ve ihale türüne (teklifler, 

paket ihale, bir genel yükleniciye verilmesi) karar verilmelidir. Bu sayede teklif talep 

edilen şirketlerin listeleri düzenlenebilir. 
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Şirket listesinin temeli hizmet alanları listesidir. Her bir hizmet alanı için genelde 

birçok inşaat ve nakliye hizmetlerini sunan şirketten teklif alınır. Teklif alınan 

şirketler, genelde yapı tasarımcıları ve teknik tasarımcılar tarafından tavsiye 

edilmektedir. [29] 

9.3.2.3 Đşveren Tarafınca Gerekli Kararların Gerçekleştirilmesi  

9.3.2.4 Malzeme Tedarik Firmalarının Uygunluğunun Denetlenmesi  

Özellikle, hizmet açıklamalarının hizmet çizelgesi § 9 Nr. 6 göre veya hizmet 

açıklamasının hizmet programı § 9 Nr. 10 VOB/A göre amaç, rastgele bir numune 

alınarak; denetlemenin teknik ve içerik açısından güvenilirliğini, bütünlülüğünü ve 

böylece bir taraftan eksiksizliğini, diğer taraftan dağıtılacak olan hizmet kapsamının 

kesişme özgürlüğünü önceden kararlaştırılan dağılım birimleri için tanımlanmaktır. 

Yapı tasarımcıları ve teknik tasarımcıların miktar bildirimleri, gerekirse gerekli 

değişikliklerin yapılmasının hatırlatılması ve gerekirse düzeltme süresinden sonra 

sevkiyat kabiliyetinin tastiklenmesi, denetime dahildir. [30] 

Sevkiyat kabiliyetinin uygunluk belgesi,  sözlü ya da  - eğer işverence talep edilirse - 

yazılı olabilir. 

9.3.2.5 Teknik - Ekonomik Bakımdan Teklif Değerlendirilmesi 

Nakliye ve hizmet teklifleri, yapı tasarımcıları ve teknik tasarımcılar tarafından 

hesaplanabilirlik, teknik ve ekonomikliliğine göre denetlenir ve değerlendirilir. 

Sonuç bir fiyat aynasıdır. Fiyat aynasına ilaveten Lph. 7 HOAI uyarınca, tekliflerin 

değerlendirmesini içeren bir açıklama raporu talep edilebilir. [30] 

Teklif hazırlığı aşamasında, teklif süresinde, teklif tesliminde, teklif 

değerlendirmesinde ve görev müzakeresinde çoğu zaman hatalar olabilmektedir. 

Henüz bu aşamadaki hataların tanımlanması ve engellenmesi hassasiyet ve büyük 

tecrübe gerektirmektedir. 

Bu alandaki hata örnekleri şunlardır: 

• Çok kısa teklif süreleri, 

• Kartel ve fiyat mutabakatlarının oluşumu, 

• Spekülatif teklifler, 

• Tekliflerin müteakip düzeltilmesi, 
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• Yazım ve hesap hatalarından oluşan manipülasyon, 

• Hesap hatalarının gizlenmesi, 

• Hizmet çizelgesinde çift sayfalar, bir birim fiyatının unutulması, rakamların yer 

değişikli ği, 

• Denetleme eksiklikleri; örneğin sadece hesaplanabilirliliğinin üzerinden geçmek, 

kısaltılmış fiyat aynaları. 

9.3.2.6 Belirtilen Proje Hedefleriyle Birlikte Tutarlılı ğın Alternatif Tekliflerden 

Doğrudan ve Dolaylı Etkilenişinin Değerlendirilmesi 

Proje yöneticisinin görevi; alternatif tekliflerin ve özel önerilerin, belirtilen proje 

hedefleriyle mutabıklığını denetlemesi ve buna takiben sonuçları raporlamasıdır. 

Proje yöneticisi bir taraftan işveren için fırsat avantajlarını ve olası dezavantajları, 

diğer taraftan da yan teklif risklerini tanımlamalı ve böylece mimarın/teknik 

tasarımcının ihale tavsiyelerine ve değerlendirmelerine bir açıklama getirmelidir. 

[30] 

9.3.2.7 Đmza Olgunluğuna Ulaşıncaya Kadar Đhale Aşamasında Đşbirli ği 

Proje yönetiminin görevi, gerçekleştirme prosedürünün ve akış planlarının tüm 

kullanılabilir bilgileri ile ihale müzakerelerini desteklemek ve gerekirse yönetmektir. 

Proje yöneticisinin ihale müzakerelerindeki işbirliği hedefi, mimarın/teknik 

tasarımcının ihale tavsiyelerinin, mimarın/teknik tasarımcının hizmeti çerçevesinde 

Lph.  7 HOAI uyarınca denetlenmesi ve işveren için ihale kararında gerekli 

güvenliğin sunulabilmesidir. [30] 

9.3.3 Maliyet ve Finansman 

9.3.3.1 Đhale Birimleri Đçin Güncel Maliyet Hesaplanması 

Güncel piyasa durumlarının temeli üzerinden maliyet hesaplamalarının ve ilerleyen 

tasarımın değişebilecek sonraki maliyetlerinin (DIN 18960'a göre inşaat kullanım 

maliyetleri ile personel ve malzeme maliyetleri)  güncellenmesi, uygulama hazırlığı 

ile mümkündür. Bu sayılar, münferit birimlerinin toplam finansman çerçevesinde 

nominal- değerlerini göstermektedir. [31] 
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9.3.3.2 Belirtilen Maliyet Hedefine ve Fiyatın Uygunluğunun 

Değerlendirilmesine Göre Mevcut Tekliflerin Denetlenmesi 

Geçerlilik denetimi çerçevesinde, tekliflerin belirtilen maliyet hedefleriyle ve 

nominal- değerle tutarlılığı; Sayı 9.3.3.1 uyarınca denetlenmeli, maliyet hedefleri 

gerekirse yeniden belirlenmeli ve işverenle birlikte onaylanmalıdır. Đşveren, talep 

edilen hizmetler için, aşırı masraflardan korunmalıdır. Eğer özel durumlarda, 

fiyatların ve tekliflerin güvenilir değerlendirilmesi için özel bilir kişiler dahil edilirse, 

o zaman bu hizmetler özel hizmete girmektedir. [31] 

Değerlendirme için aşağıdakiler yardımcı araç olarak görülebilir: 

• Diğer ihalelerden tecrübeler 

• Süre maliyeti, malzeme maliyetleri, özel maliyetler, ikinci müteahhit hizmetlerinin 

ek ücretleri için teklif veren kimsenin fiyat tespiti 

• Önemli birim fiyatlarının sınıflandırılması, 

• Fiyat aynasının analizi, 

• Fiyat oluşumunun temelleri (teklif hesaplaması). 

9.3.3.3 Teminat  

Genelde teminat hususunda iş uygulaması ve iş ekleri arasında ayrım yapılmalıdır. 

Usule uygun her bir iş ve ek iş uygulamasının koşulu, maliyetlerin karşılanacağına 

dair teminat verilmesi ve kanıt olarak bu teminatın onaylanmasıdır. [31] 

Tekliflerden dolayı nominal değerlerin aşılması durumunda, uygun teminat 

olanakları denetlenmelidir. Örneğin;  

• Tasarım değişikli ği, standart veya miktar değişikli ği maksadıyla iş ilan 

duyurusunun kaldırılması, 

• Dengeleme maddesinden dolayı teminat 

• Teklif veren kişilerle teknik - ekonomiklik hakkında müzakerelerin yapılması 

9.3.3.4 Yapı Tasarımcıları ve Teknik Tasarımcıların Tekliflerinin Denetlenmesi 

ve Gerekli Uygunlaştırma Yöntemlerinin Uygulanması 

Eğer onaylanan tasarım; tahsis edilecek tasarımdan zaman veya teknik sebepler, 

maaş ile fiyat değişiklikleri, yasal yükümlülükler, yeni kararnameler v.b. bakımından 

sapmalar gösterirse; yapı tasarımcıları ve teknik tasarımcıların teklifleri hemen 
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yeniden düzenlenmeli veya düzeltilmelidir. Bunun için, yapı ve teknik tasarımcıların 

tekliflerinin güncelliği ve geçerliliği incelenmelidir. Tekliflerin doğruluğunun 

sorumluluğu, temel hizmetler çerçevesinde, her bir tasarımcıdadır. Gerekli 

uygunlaştırma yöntemleri zamanında yaptırılmalı ve takip edilmelidir. [31] 

9.3.3.5 Đnşaat Maliyetlerinin Düzenlenmesi 

Birinci proje basamağında tahmin edilen inşaat kullanım maliyetleri, bu proje 

basamağında piyasa durumuna ve 9.3.3.1.’e göre, gerçek maliyetlerle revize edilir. 

9.3.3.6 Mali Yönetimin Güncelleştirilmesi 

Her bir inşaat bölümü için ihale aşamasında planlanmış olan malzeme düzenlemeleri 

ile planlanan “uygulama malzeme akış planları”, proje muhasebesinin kontrolü 

açısından temel oluşturur. 

9.3.3.7 Faturaların Denetlenmesi ve Ödeme Yapmak Đçin Onaylanması 

Proje katılımcılarının, hizmetlerini sözleşme uyarınca gerçekleştirmelerinin 

denetlenmesi ve buna göre ödeme onayının verilmesi. 

9.3.3.8 Proje Muhasebesinin Güncellenmesi 

Proje muhasebesinde toplam maliyetler, dolaylı ve doğrudan harcamalar 

bulunmaktadır. Bu hizmetler, mali yönetimin güncellemesi için bir temel 

oluştururlar. 

9.3.4 Takvim, Kapasiteler Ve Lojistik 

9.3.4.1 Yürütme Akı ş Planının Düzenlenmesi  

Proje katılımcılarının akış planları ve kaba akış planlamasında, bütün işlemlerin 

bağlantıları ve kesişme noktaları göz önünde bulundurularak, bütün katılımcılarca 

onaylanacak olan uygulama için bir yönlendirme akış planı düzenlenmelidir. [32] 
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9.3.4.2 Planlama ile Uygulama için Genel ve Kaba Akış Planlamasının ve 

Planlama için Yürütme Akış Planlamasının Güncelleştirilmesi 

9.3.4.3 Uygulama ile Nakliye Hizmetleri için Sözleşme Takviminin ve 

Sürelerinin Belirlenmesi 

Uygulama için sözleşme takviminin ve süreçlerinin kesin kararlaştırılması, farklı iş 

emirleri alanlar tarafından sorunsuz inşa ile nakliye hizmetlerinin yürütülmesi ve 

proje takvim hedeflerinin yerine getirilmesinin sağlanması; bu proje basamağına 

(ihale ön hazırlığına) aittir. 

Teklif veren kimse, teklifini vermesiyle, özel sözleşme koşullarında belirtilen 

sözleşme takvimine ve süreçlerine uymayı taahhüt etmiş olur. 

 § 11 VOB/A ve § 5 VOB/B, sözleşme takvim ve süreçlerinin kararlaştırılmasının 

detaylı düzenlemelerini içermektedir. [32] 

9.3.4.4 Belirlenen Takvim Hedefleri Bakımından Mevcut Tekliflerin 

Đncelenmesi 

Teklif veren şirketlerin proje akış düşünceleri, özel sözleşme koşulları ile tutarlılığı 

bakımından kararlaştırılan sözleşme takvim ve süreçleri ile denetlenmelidir. En 

uygun teklif veren kişinin, hizmet yeteneğini, verdiği teklife uygun kanıtlaması 

gerekmektedir. Yani öngörülen sözleşmenin, ara ve son takvimlerinin yerine 

getirilmesi için gerekli kaynaklara sahip olduğu taahhüt edilmelidir. Gerekli personel 

ihtiyacı ve mevcut personel sayısı arasındaki denge bu aşamada belirleyicidir. [32] 

9.3.4.5 Uygulama Hazırlıklarının Akı ş Görüşmelerini Yönetmek Ve 

Raporlamak 

Proje yöneticisi tarafından yönetilen akış görüşmeleri, genelde proje görüşmesinin 

(Jour-fixe) bir unsurudur. Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir : 

• Gündemin onaylanması, 

• Gerekli değişikliklerin/tamamlamaların görüşülmesi ya da ideal durumların 

saptanması için son protokollerin belirlenmesi, 

• Son protokollerin açık maddelerinin görüşülmesi, 

• Ön görüşmelerden bilinenlerin veya görüşmede sunulan nominal ve fiili 

sapmaların sebep analizi ile  uygunlaştırma yöntemlerinin ve güncelleştirme 
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ihtiyaçlarının netleştirilmesi, 

• Uygulama hazırlığının ulaştığı durumun netleştirilmesi, 

• Sapma analizi ile nominal/fiili karşılaştırması, 

• Olası veya gerçekleşen kritik terminlerin etkilenmesi ile takvimin aşılmasında 

gerekli uygunlaştırma yöntemlerinin tartışılması 

9.3.4.6 Lojistik Etkinin Güncelle ştirilmesi 

Bildirilen teklif şartlarına göre, önceden belirlenmiş olan çevresel şartlar, işverenin 

yapı denetimi için oluşturduğu iç ve dış koşullar temel kabul edilerek, lojistik etki 

güncelleştirilir. [29] 

9.4 4. Proje Basamağı : Uygulama 

9.4.1 Organizasyon, Bilgi Akışı, Eşgüdüm ve Dokümantasyon 

9.4.1.1 Organizasyon El Kitabının Güncelleştirilmesi 

Đlk olarak uygulama şirketinin görevlendirilmesiyle proje organizasyonu, yeni bir 

bileşenle genişletilir. Bu yeni proje katılımcıları grubu, proje yapı kataloğunun 

sistematiğine uygun olarak proje organizasyonuna entegre edilmektedir. Bu 

düzenlemenin temeli, net yapılandırmanın dağılım birimlerine göre yapılmasıdır. 

Bunlar, DIN 276 'ya göre ayrılan spesifik proje dağılım birim listesinin maliyet 

gruplarına göre seçilmektedir. Böylece, kararlaştırılan dağılım birimlerinin 

kodlamaları bağlayıcı olmaktadır. Uygulayıcı şirketler arasındaki yapılandırma, 

tanımlama ve proje katılımcı düzenlenmesi için temel oluşturmaktadır. Kodlama; 

ayrıca faturalar, yazışmalar, sözleşmeler, kefaletler içinde sürekli kullanılmaktadır, 

güncelleştirilen organizasyon el kitabında da raporlanmaktadır. Karar ile değişiklik 

yönetimi, proje organizasyonu çerçevesinde güncelleştirilmektedir. “Kararname ile 

karar örneği” sayı 9.3.2.1 uyarınca mutlaka tavsiye edilmektedir. [29] 

Yetkili bir müteahhitle projenin gerçekleşmesinde, sadece genel yüklenici 

katılımcıları değil, taşeron şirketlerin yetkilileri / uzman inşaat yöneticileri de 

organizasyon el kitabında, kapsamlı bir şekilde ve sırasıyla tamamlanmalıdır. Yapı 

kontrolü yapı tasarımcısında olmaz da ayrı biri görevlendirildiği durumlarda ise; 

kesişme noktalarının, hizmet sınırlamalarının, sorumlulukların ve mesuliyetlerin v.s. 

kararlaştırılması ve raporlanması gerekmektedir. 
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Şantiyedeki faaliyetlerden dolayı periyodik inşaat görüşmelerinin yoğunluğu 

artmaktadır. Görüşmelerin farklı yapılandırmaları ve hiyerarşinin kalıcı biçimde 

yerine getirilmesi daha çok önem kazanmaktadır. 

Sürekli olarak Jour-fixe-Organizasyonuna ilgi gösterilmelidir. Bu görüşmeler, 

tamamen proje yöneticisinin sorumluluğundadır. Proje yöneticisi bu görüşmeleri 

hazırlar (gündem maddeleri), konuşmacılığını yapar ve sonucunu raporlandırır. 

Jour-fixe görüşmelerinin organizasyonunda ve yönetiminde aşağıda belirtilen 

maddeler dikkate alınmalıdır: 

Jour-fixe-görüşmeleri, (genelde ve uygulama aşaması süresince daha çok) tasarım 

görüşmelerine dönüştürülmemelidir. Bunun dışında Jour-fixe-görüşmeleri; iş 

gruplarının işinin, tasarım görüşmelerinin ve yapı kontrolünün inşaat görüşmelerinin 

yerini alamaz. [29] 

Jours-fixes- görüşmelerinin amacı şunlardır: 

• Problemlerin farkına varmak ve tanımlayabilmek, 

• Açık soruların yazıya dökülmesi, 

• Bu problemleri veya soruları kimin çözebileceğinin / cevaplaması gerektiğinin 

belirlenmesi, 

• Ne zamana kadar bunun yapılacağı, 

• Hangi sonraki Jour-fixe-görüşmesinde başarı bildirisinin verileceği. 

Bu esnada uygulama tasarım görüşmeleri, önceki tasarım görüşmelerinin devamını 

oluşturmaktadır. Bu basamakta tasarım görüşmeleri -ideal bir proje akışında- 

anlamını yitirmekte (değişikliklerin i şlenmesi, yapı ve montaj çizimlerinin 

incelenmesi ve serbest bırakılması v.s.), inşaat görüşmeleri ön plana çıkmaktadır. 

Mevcut proje yöneticisi gerek duyarsa bunlar yapı kontrolü ile raporlanır; diğer 

katılımcılar uygulayıcı şirketlerin vekilidirler. 

9.4.1.2 Proje El Kitabının Güncelleştirilmesi 

9.4.1.3 Sözleşme Yürütümü 

Đşveren ile uygulamaya dahil katılımcılar arasındaki sözleşme münasebeti, bir iş 

sözleşmesiyle düzenlenir. VOB/B 'nin sözleşme unsuru yapılması, inşaat 

sözleşmelerinde tavsiye edilmektedir. 
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Proje yöneticisi, aynı zamanda işverenin hukuk danışmanı olamaz. Ayrıca proje 

yöneticisi, işveren / şirket sözleşme münasebetine doğrudan dahil değildir. Proje 

yöneticisi, sözleşme yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusundaki işbirliği ile 

işverenin menfaatlerini gerçekleştirmelidir. Söz konusu olan; bir taraftan işveren ile 

işverenin hukuk danışmanlarının teknik desteklenmesi, diğer taraftan sözleşme 

unsurlarının yerine getirilmesinin gözetimi, olası sözleşme ihlallerinin tespit 

edilmesi, raporlandırılması ve uygun olanın yerine getirilme yöntemlerinin 

sunulmasıdır. Yazışmalar işveren adına sürdürülmekteyse, yasal olarak denetlenen 

standart yazışma kullanımı tavsiye edilmektedir. Proje yöneticisi kendi 

sorumluluğunu bilmeli, sınırlarını tanımalı ve dikkate almalıdır. Hukuk 

danışmanlarının, bilir kişilerin, özel uzman kişilerinin ya da kurumların (örneğin 

TÜV) zamanında dahil edilmesi durumunda, proje yöneticisi tarafından duruma 

uygun bilgi verilmeli ve gerekli tavsiyeler yazılı olarak raporlanmalıdır. [28] 

9.4.1.4 Đşveren Đle Kararla ştırma ve Sürekli Bilgilendirme 

9.4.1.5 Đşverenden Gerekli Onayları Almak 

9.4.2 Nitelikler ve Nicelikler 

9.4.2.1 Uygulama Değişikliklerinin  Denetlenmesi 

Bu hareket alanında proje yöneticisinin görevi, ek tekliflerin teknik ve ekonomik 

açıdan denetlenmesidir. Proje yöneticisinin denetim hizmetlerinin amacı; bu tür 

uygulama değişikliklerinin yetki, müdafaa edilebilirlik ve sonuçlarını, proje 

katılımcılarının beyanlarını da dahil ederek, işverenle birlikte yakın oylamayla analiz 

etmek, değerlendirmek ve işvereninin kararına sunmaktır. [30] 

9.4.2.2 Uygulama Hizmetlerinin Teslimatındaki Đşbirli ği 

Đş sözleşmesinde kararlaştırılan hizmet, genelde resmi olarak teslim alınmalıdır. 

Resmi teslim alma, işveren tarafınca yapılmalıdır. Đşverenin teslim alma vazifesi 

otomatik olarak proje yöneticisinin temel hizmetlerle görevlendirilmesiyle 

aktarılmamaktadır, bunun için işverenin özel bir vekâleti gerekmektedir. Proje 

yöneticisinin bütün teslimatlarda işverenle birlikte bulunması ve gerekirse teslimat 

raporunu imzalaması, işverenin teslimat koşullarının tespit edilmesi ve hazırlığında 
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desteklemesi ile işbirliği oluşmaktadır. Proje yöneticisinin pozisyonu üzerinde ve 

çalışmalarının teslimatında hukuksal bakımdan iyi düşünülmelidir. 

Proje yöneticisi, teslimat için gerekli evrakları hazırlattırır veya düzenlettirir ve 

teslimat için koşulları inceler. Đşveren tarafınca teslimat başvurusunun kabulünün  

koşullu, işverenin sözleşmedeki isteklerinin temel olarak tamamlanmış olmasıdır. 

Teslimat, ancak mevcut tüm devreye almalar için gerekli mercilerden izin 

alınmasından veya uygun bulunmasından sonra gerçekleşebilir. Bölüm teslimatları 

genelde yapılmamalıdır. Ancak işveren yazılı olarak talepte bulunursa, örneğin; 

zamanından önce binanın bir kısmının kullanılmasından dolayı, yapılabilir. Münferit 

hizmetlerin, ilerleyen genişletmeden dolayı bir denetlenmeden geçirilmesi ya da 

incelenmesinin, hemen bir bölüm teslimatı havasına girmemesi için; işi alan, 

işverene zamanında fırsat vermelidir. Mümkün olduğu kadar, her bir dağılım 

birimine uygun teslimat yapabilmesi için işverene teslim edilecekler: 

• Böyle bir teslim alma yöntemi gerektiren yapılar için resmi ve bunun için 

özel belirtilen kurumlardan alınacak tüm denetim tastikleri, teslimat için 

uygun bulma belgeleri v.s. (özellikle TÜV'ün uygun bulma belgesi) 

• Tüm teknik tesisler için bütün kullanım ile bakım kılavuzları ve el kitapları, 

• Đnşaat malzemelerinin belirli özellikleri üzerine v.s. bütün sözleşmede 

anlaşılan belgeler, 

• Denetlenebilir miktar tespiti, 

• Yedek parça listeleri, 

• Devre şemaları, 

• Bakım sözleşmelerinin tasarıları, 

• Envanter planları. 

Önceden devam eden proseslerin teslimatının belirlenmesine, yapılandırılmasına, 

düzenlenmesine ve takviminin yapılmasına, örneğin; teknik devreye sokulmalara, 

kullanıcı taraflı montajlara, eksikliklerin tespit edilmesine ve serbest bırakılmasına, 

ön incelemelere proje yöneticisi tarafından dikkat edilmelidir. [29] 
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9.4.2.3 Đşveren Tarafından Gerekli Kararların Gerçekleştirilmesi 

9.4.3 Maliyet ve Finansman 

9.4.3.1 Maliyet Hedeflerinin A şılmaması Đçin Maliyet Yönetimi 

DIN 276 (Haziran 1993)'ya göre maliyet yönetimi; özellikle sapmalarda, maliyet 

kontrolünden dolayı tespit edilebilmiş olan maliyetlerin gelişimine, isabetli müdahale 

edebilmektir. 

Maliyet yönetimi izole bir işlem değildir. Bu yönetim, sadece uygulama süresince 

değil, önceden devam eden üç proje basamağında da önemli tüm proje yönetim 

hizmetlerini kapsar. 

Proje basamaklarındaki maliyet çerçevesi ve maliyet tespitleri arasındaki maliyet 

sapmalarında;  her bir nedene ve miktara göre hizmet değişiklikleri veya ek 

hizmetleri, index gelişimleri ve önceden belirlenmiş varsayımlarla yapılan tahmin 

düzeltmeleri ve hizmet aksaklıkları ayırt edilmeli, böylece tespitler makul ve akla 

yatkın yapılmalıdır. 

Maliyet yönetim hizmetleri iki gruba ayrılır: 

• Maliyet artışlarına rağmen aktif önlemlerle ön saha yöntemleri  

• Dengeleme ve zarar sınırlama yöntemleriyle sonraki saha yöntemleri. 

Münferit proje basamaklarının maliyet yönetiminin ağırlık maddeleri, takiben 

belirtildiği gibidir: 

1. Basamak: Kullanıcı gereksinim programının kullanımı ve maliyet çerçevesinde, 

maliyet temelinin garanti edilmesinin planlanması 

2. Basamak: Maliyet tanımlama değerleriyle, maliyet belirlemelerinin ve planlama 

içeriklerinin etkilenmesi 

3. Basamak: Sözleşme belgelerinin etkilenmesi, adil rekabet koşullarının 

garantilenmesi ve ayrıca teklif veren kişilerin sistem bilgilerinden faydalanılması 

4. Basamak: Uygulamanın koordine edilmesi ve hizmet değişikliklerinin 

engellenmesi; ek hizmetler ve hizmet arızaları [31] 
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9.4.3.2 Faturaların Ödenmesi  

Hizmetlerin hesaplaşma prosedürleri için ek ve özel sözleşme şartları, normal 

durumda kesin talimatlar içermektedir. Yapı kontrolcüleri gelen faturaların 

sözleşmeyle mutabıklığını, gerçekliğini ve hesaplamaların doğruluğunu denetler. 

Faturada talep edilenler eksiksiz yerine getirildiyse; yapı planlamacısı, bunu faturada 

tasdikler ve raporlar. Denetlenen faturalar sonradan proje yöneticisine teslim edilir. 

[31] 

9.4.3.3 Ek Denetimlerin Değerlendirilmesi 

Destekli görülen hakkın temeline ve denetlenen ek meblağın yüksekliğinin 

değerlendirmesine göre, obje kontrollünün denetlendiği ek tekliflerin 

değerlendirmesi gerekmektedir. Burada özellikle §§ 2 und 6 VOB/B maddelerinin 

yerine getirilip getirilmediği tespit edilmelidir. 

9.4.3.4 Ek Edinilenler Đçin Teminat Tastiği  

Bu bölüm hizmetiyle gerekli fazla tutarın mali teminatı denetlenmeli ve işverenle 

birlikte onaylanmalıdır. Dağılımda oluşturulan ertelemelerin, diğer uygulama 

hizmetlerinde tasarruf edildiği ya da proje bütçesinin yükseltildiği kanıtlanmalıdır.  

Ancak mali teminatın kanıtlanması ve tasdiğinden sonra ek teklif değerlendirilebilir. 

Her ek için teminat tastiğinin oluşturulması ile maliyet yönetimi için gerekli bütün 

önemli maliyet bilgilerinin oluşturulması ve proje süresince iş emir bilgilerinin bütün 

miktar ve değer ölçülerinin maliyet kontrolüne ve yönetimine dahil edilmesi garanti 

edilmelidir. [31] 

9.4.3.5 Malzeme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi 

Aktüel sözleşmede; ek ve hesaplaşma değerleri temelinde, malzeme tedariği / 

yükümlülük yetkisi ve araç akışı için yöntemler düzenli olarak yenilenmeli ve 

sözleşme, işverenle birlikte onaylanmalıdır. Sonuçlar, işveren için zamanında yatırım 

araçlarının tanzim edilebilmesi amaçlı olduğundan, sadece tablo halinde değil 

mümkün olduğunca grafiksel olarak da sunulmalıdır. [29] 
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9.4.3.6 Malzeme Akışı Đçin Proje Muhasebesinin Devam Ettirilmesi 

3'cü proje basamağında üstlenilen proje muhasebesi, öncelikle daha fazla datalarla ve 

buna göre de daha fazla işlem muamelesiyle 4'üncü basamakta da devam 

ettirilmelidir. 

9.4.4 Takvim, Kapasiteler ve Lojistik 

9.4.4.1 Planlama Denetlenmesi  

§ 15 Abs. 2'ci hizmet evresi 8 HOAI 'ya göre ilk olarak yapı planlamacısının 

düzenlediği ve kontrol edilecek zaman planları (kutu diyagramlar), daha sonra 

uygulama yapacak şirketler tarafından özel sözleşme koşullarına göre aktarılacak 

detay akış planları ve ek bilgilerle uygulanan kaba akış ile sözleşme takvimi planları 

toplanır; bunlar proje yöneticisi tarafından uygulamanın tutarlılığı açısından 

denetlenmeli ve karşılıklı takvim hedeflerini koruyarak onaylanmalıdır. [32] 

9.4.4.2 Uygulamanın Akış Planıyla Kontrolü 

Düzenli aralıklarla yapılan akış görüşmelerinde, uygulamanın yönetimi 

denetlenmelidir. Akış planı vasıtasıyla, uygulamanın durumu her seferinde yeniden 

belirlenmeli ve nominal ile fiili takviminin arasında olabilecek sapmalar 

açıklanmalıdır. [32] 

9.4.4.3 Đnşaat Görüşmelerinin Sonuçlarının Denetlenmesi, Proje Hedeflerinin 

Tehlikeye Atılması Durumunda Uygunlaştırma Yöntemlerinin Sunulması ve 

Onaylanması 

Proje yöneticisi, inşaat görüşme raporlarının kendisine otomatik olarak iletilmesi 

gerektiği sözleşmede kararlaştırmalıdır. Proje yöneticisinin, kendi kişisel izlenimini 

oluşturması ve gerekli yöntemleri tanıyabilmesi için, her bir proje durumuna göre, 

hangi kapsamdaki inşaat görüşmelerine katılmak zorunda olduğunu ve hangilerine 

olmadığını tanımlamak kendi inisiyatifine kalmıştır. Proje yöneticisi, proje 

hedeflerinin tehlikeye atıldığı durumda muhakkak uygunlaştırma yöntemlerine 

yönelik fikirler sunmalı, sadece hedeflenen takvim hedefleri doğrultusunda değil 

ayrıca kalite ile maliyet hedeflerine de ulaşılabilinmesi için bu fikirleri geliştirmeli, 

yapı kontrolcüsü ve işverenle karar birliğinde olmalı, gerçekleştirme için tavsiyede 

bulunmalı ve yerine getirilmesi için de ısrar etmelidir. [32] 



 124 

9.4.4.4 Teslimat ve Devreye Almak  

Proje yöneticisinin görevi, başarılı fonksiyon denetimlerinden ve uzman kişiler 

tarafınca eksikliklerinin kaldırılmasından sonra, yapıyı işletmeye alabilmesi için 

işvereni, zamanında içerik ve takvimsel koşullardan haberdar etmektir. 

Özellikle büyük inşaat projeleri, ara sıra önemli lojistik çalışmalar gerektirmektedir. 

Uygulamadan doğan bütün işletme taleplerinin kullanım aşamasında yerine 

getirilebilmesi için, planlamalar stratejik Facility Management tarafından henüz 1.ci 

proje basamağında projeye dahil edilmeli ve inşaat başlangıcına kadar bütün 

ayrıntıları tamamlanmış olmalıdır. 

9.5 5. Proje Basamağı: Projenin Sonlandırılması 

Bu proje basamağı, sözleşmeli olarak işveren ile proje yöneticisi arasında belirli bir 

süreyle düzenli olarak sınırlanmalıdır. Büyük projelerde 3 ile 6,  en fazla 12 aya 

kadar bir süre tavsiye edilmektedir. 

9.5.1 Organizasyon, Bilgi, Koordinasyon ve Dokümantasyon 

9.5.1.1 Teslim Alma/Verme ya da Devreye Alma/ Kullanım 

Bir projenin teslim alımı/verimi ile devreye alınışı belli bir zamana bağlı değildir, bir 

dönemi kapsar. Projenin inşaatının tamamlanması, zamanından önce teslim 

alımı/verimi ve devreye alınması, işveren tarafından planlanmalıdır. 

Bunlar daha çok yüksek teknik donanıma sahip projelerde dikkate alınmalıdır. 

Personel, teknik sistemin kullanımı hakkında zamanında bilgilendirilmelidir. Kılavuz 

ve bakım sözleşmeleri de zamanında yapılmalıdır. Proje yöneticisi, işletme 

personelinin görev başlangıçlarını bu şekilde tayin etmelidir. [29] 

Đşbirliği özetlenirse, proje yöneticisi işverene gerekli yöntemleri gösterir, kullanım 

evresinde gerekli olan fonksiyonel bina yönetimini kurar. Bina yönetimine esas 

olarak aşağıda belirtilen alanlar dahildir: 

• Ticari bina yönetimi (kiralama, yönetim, muhasebe, kontrol), 

• Teknik bina yönetimi (bakım servisi / bakımı, güvenlik, enerji yönetimi), 

• Altyapı sistemli bina yönetimi (bina görevlisi, posta yeri, donanım, çöp imhası, 

temizlik, dış çevrenin bakımı), 
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• Alan ve düzenleme yönetimi (düzenleme organizasyonu, ofis donanımı, 

taşımacılıklar, nakliyeler), 

• Komünikasyon yönetimi (telefon ve bilgi işlem donanımları, ağ sistemleri, 

personel bilgilendirme sistemi). 

9.5.1.2 Đnşaat Dosyalarının Sistematik Düzenlenmesi ve Arşivlenmesi  

Her bir proje katılımcısı kendi görev alanının proje belgelerini, proje ve 

organizasyon el kitabında ön görülen şekilde düzenlemekle yükümlüdür. [28] 

Proje bitiminde her bir proje katılımcısının, bu yükümlülüğünü yerine getirmesinden 

proje yönetimi sorumludur.   Organizasyon ve proje el kitabı vasıtasıyla, inşaat 

dosyalarının bölümlendirilmesi ve sınıflandırılması belirlenir. Bu bağlamda proje 

yöneticisi, proje katılımcıları tarafından yapı çizimlerinin ve hesaplama sonuçlarının 

eksiksiz teslim edilmesinin garanti edilebilmesi için işverenle uygun bir yöntem 

geliştirmelidir. [29] 

9.5.1.3 Đşvereni Sürekli Bilgilendirme ve Onaylama 

9.5.1.4 Gerekli Onayları Đşverenden Alma 

9.5.2 Nitelikler Ve Nicelikler    

9.5.2.1 Teslimatların, Son Kontrollerin ve/veya Fonksiyon Denetiminin 

Yaptırılması 

Proje yöneticisinin görevi, kurumsal teslimatların yapılmasından önce, gerekli kalite 

kontrollerinin, son kontrollerin ve/veya fonksiyon denetimlerinin zamanında 

yaptırılmasını ve bu kontrollerin başarılı geçmesini sağlamaktır. Hedef; gerekli 

kurumsal teslimatların, son kontrollerin ve fonksiyon denetlemelerinin önemli 

şikâyetlere yol açmamasıdır. Gerekli eksiklik giderilmesinin tekrarlanması ve 

yeniden teslimat ve denetleme tarihi belirlenmesi engellenmelidir. [30] 

9.5.2.2 Planlama Hizmetlerinin Hukuki Muameleyle Teslimatı 

Uygulamada, son faturanın genelde işveren tarafından koşulsuz ödenmesi ile 

planlama hizmetleri, sessiz sakin ya da irade gösterilerek teslim alınır. § paragraf 8 1 

HOAI 'ya göre son ödemenin vade gününde teslimat yapılması gerekmemektedir: 

“Sözleşme uyarınca, hizmetler tamamlandıktan ve denetlenebilinir ücret son faturası 
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verildikten sonra, ücret vadesi gelir.” Bu düzenleme, sözleşme ile anlaşılmış ve iş 

alan tarafından eksiksiz yerine getirilmiş hizmetlerin teslimatında işverenin 

yükümlülüğünü kaldırır. § 641 paragraf 1BGB uyarınca teslimat, HOAI'da 

düzenlenmeyen planlama ve bütün diğer iş sözleşmeleri hizmetleri içindir. Bununla 

birlikte, ödemenin vadesi için de koşuldur. Bu yüzden proje yöneticisinin en önemli 

görevi, işverenle birlikte planlama hizmetlerinin teslimatı için net yöntemler 

belirlemek ve bu yöntemleri onaylamaktır [30] 

9.5.2.3 Teminat Yönergesinin Denetlenmesi  

Bir teminat yönergesi, çizelge biçiminde listelenmiş teslimat takvimini ve her 

yüklenicinin (eğer her yükleniciyle farklı teslimat tarihleri için anlaşıldıysa) 

sözleşmede anlaşılan teminat süresinden oluşan teminat vadesinin vade sonunu 

içermektedir.  Örneğin; § 15 paragraf 2, 8. hizmet evresi HOAI 'ya göre teminat 

vadelerin listelenmesi, her bir planlamacının görevidir. [30] 

9.5.3 Maliyet ve Finansman 

9.5.3.1 Yapı Ve Uzman Tasarımcıların Maliyet Tespitlerinin Denetlenmesi 

Yapı kontrolünün önceki 8'inci hizmet evresinde yapı planlamacısı, - yüksek 

yapılarda genelde mimar- kendi teknik spesifik sorumluluğunda olan, izlediği ve 

hazırlattığı inşaat hizmetlerinin; uzman mühendislerle işbirliği yaparak, işçilik 

birimleriyle hazırlamış olduğu maliyet tespitini yapmalıdır. Münferit tasarımcılar, 

örneğin dış alan tasarımcıları, ancak bağımsız çalışırlar ve sonuçlarını, işverene ya da 

işveren tarafından belirlenmiş yetkili proje yöneticisine sonuçlarını teslim ederler. 

[31] 

9.5.3.2 Faturaların Ödenmesi Đçin Serbest Bırakılması 

Faturaların (taksitlerin) serbest bırakılması; üst bölümdeki proje basamaklarında 

açıklandığı gibi uygulanmaktadır. Ancak 5'inci proje basamağında; özellikle fazla 

ödeme tehlikesine ve proje bitiminde hizmetlerin genelinde tamamlanmış olmasına 

dikkat edilmelidir. Bu aşamadaki taksitli ödeme taleplerinin amacı; sıkça rastlanan 

varsayımla, kapanış hesaplaşması daha süreceği için ödenek rezervlerinin 

tüketilmemesidir. 
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Proje yöneticisi, rastgele numune alma yoluyla yaptığı kontroller ile faturalandırılan 

hizmet belgelerinin yeterince detaylandırıldıklarını ve bunların yapı ve uzman 

tasarımcılar tarafından dikkatle denetlenip denetlenmediğini kontrol etmelidir. 

Đşverenin karşı talebi olabileceğinden, proje bitiminde de faturaların denetlenmesinde 

titizlik tavsiye edilir. Çünkü aksi takdirde, geri talep problemlerine yol 

açabilmektedir. [29] 

9.5.3.3 Đnşaat Kullanım Maliyetinin Nihai Güncellenmesinin Yaptırılması 

Proje yöneticisi, özel olarak bu hizmetle görevlendirilen tasarımcılardan ve diğer 

proje katılımcılarından; 1’den 3’e kadarki proje basamaklarının son mevcut maliyet 

bilgilerini de dahil ederek araştırmalarının devamını ve bitirilmesini talep etmektedir. 

DIN 18960 'a göre 5'inci maliyet grubuna ait işletme masrafları, uzun bir süre için, 

mümkünse bir yıllık dönem için değerlendirilmelidir. 

Bakım maliyetleri, genellikle teknik tesislerin bakım sözleşmeleriyle 

belirlenebilinmektedir. Burada tam ve bölüm bakım sözleşmeleri ayrılmalıdır. [29] 

9.5.3.4 Kapanış Faturasının Serbest Bırakılması  

Bir yapının hesaplamasının teknik açıdan bitirilmesi ve fazla ödemelerin 

engellenmesi için ödeme serbest bırakılmasının kapanışı ile son hesaplaşma 

denetimi, fazlasıyla titizlik gerektirmektedir. Geri talepler sadece sevimsiz değildir, 

ayrıca düzenli olarak da çok fazla iş yoğunluğu oluşturmakta ve çoğu zaman da 

başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. [31] 

9.5.3.5 Proje Muhasebesinin Malzeme Akışının Hesabının Kapatılması 

Eğer bir tasarıda bütün planlama ve işlem süresince sıkı bir maliyet yönetimi 

sürdürüldüyse, proje muhasebesinin malzeme akışının hesaplarının kapanışında, 

zorunlu olarak proje yöneticisinin sözleşmeyle yükümlü olduğu bir son ifade 

oluşmaktadır. 

Hesap hareketleri genelde bu dönemde henüz açıktır. Bu durumda, münferit maliyet 

bloklarını sunmak proje yöneticisinin görevidir: 

• hesaplaşılan hizmetlerin örtüşen ödeme durumları, 

• hesaplaşılan hizmetlerin örtüşmeyen ödeme durumları, örneğin henüz teminatlar 

içerde tutulduğu için; henüz yapılacak ödeme miktarının yüksekliğinin 
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belirtilmesi, 

• hesaplaşılmayan hizmetlerin beklenebilinir tahmini hesaplaşma miktarı; bugüne 

kadar ödenen (taksit) ödemeleri. 

Proje muhasebesinin kapanışı ayrıca; maliyet tespiti uyarınca maliyet bilgilerin 

karşılaştırılmasını, maliyet hesaplamalarını ya da maliyet tekliflerini içermelidir. 

Önemli sapmalar açıklanmalı ve sebepleri ortaya konulmalıdır. [29] 

9.5.4 Takvim, Kapasiteler Ve Lojistik 

Temel hizmet yoktur 
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10. SONUÇLAR 

Yapmış olduğum bu çalışmayı, Alman ve Amerikan proje yönetim standartlarının 

karşılaştırmalı analizini, “Proje Yönetim Matrisi” ’nin her bir aşaması için ayrı ayrı 

karşılaştırma tabloları üzerinden değerlendirerek sonuçlandıracağım. Esasında 

Alman ve Amerikan sistemleri, özünde aynı olsa da birbirinden farklı yaklaşımlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistemlerin konuya yaklaşımları da, inceleme 

basamakları da birbirlerinden farklıdır. Burada mümkün olduğunca bu iki sistemi 

aynı paydada birleştirmeye çalışacağım. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki yapılan 

tez çalışmasında Alman Proje Yönetim Sistemi için “Đş Güvenliği” hususuna 

değinilmemiştir. Bunun nedeni iş güvenliğinin bu sistemde proje yönetiminin bir 

parçası olarak görülmemesi, proje yönetiminin dışında değerlendirilmesidir. Bu 

yüzden bu konuda bir analiz yapılmayacaktır. Karşılaştırma açısından kolaylık 

sağlaması bakımından Alman Ekolü için 1. Ekol; Amerikan Ekolü için ise 2. Ekol 

terimleri kullanılacaktır.  
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10.1 Ön Tasarım 

Tablo 10.1: 1.Ekol Ön Tasarım Evresi Tablosu   Tablo 10.2: 2.Ekol Ön Tasarım Evresi Tablosu 

 

  

  

   

 

 

ORGANĐZASYON, 
BĐLGĐ, 

KOORDĐNASYON 
 VE 

DÖKÜMANTASYON 

Proje Hedeflerinin Belirlenmesi 

Proje Hedeflerinin Geliştirilmesi 

Proje Organizasyonu El Kitabının Oluşturulması  

Proje Yapı Kataloğunun Oluşturulması 

Toplantı Yöntem ve Takviminin Belirlenmesi 

Plan kodları belirlenmelidir 

Talep Kataloğunun Oluşturulması 

Proje Katılımcılarının Belirlenmesi 

Proje Katılımcılarının Görev Tanımlarının Yapılması 

Đşvereni Sürekli Bilgilendirme ve Onay Alma 

Proje Komünikasyon Sisteminin Belirlenmesi 

MAL ĐYET ve FĐNANS 
YÖNETĐMĐ 

Yatırım Çerçevesinin Belirlenmesi 

Yatırım Araçlarının Tespit Edilmesi 

Hakediş Ödemelerinin Prosedürlerinin Belirlenmesi 

Proje Muhasebesinin Yöntem Akışının Oluşturulması 

TAKV ĐM, 
KAPASĐTELER ve 

LOJĐSTĐK 

Süresel Planlamanın Oluşturulması 

Genel Akış Planının Oluşturulması 

Lojistik Akışın Belirlenmesi 

NĐTELĐK VE 
NĐCELĐK 

Kullanıcı Gereksinim Programı Oluşturulması 

Đnşaat Alanının Özelliklerinin Belirlenmesi 

Đnşaat Arsasının Saptanması 

Karar Yönetiminin Belirlenemsi 

GENEL PROJE YÖNETĐMĐ 

Proje Organizasyonu 

Proje Yönetim Planı 

Yönetim Bilgi Sistemleri 

Proje Prosedürleri El Kitabı 

Tasarım öncesi proje görüşmeleri 

MAL ĐYET YÖNETĐMĐ 

Yapım Maliyetleri Tahmini 

Toplam Proje Maliyet Tahmini 

Alternatif  Maliyeti Analizi 

ZAMAN YÖNETĐMĐ 
Ana Đş Programı Hazırlama (Satın alma ve tasarım) 

Ara hedefler programı hazırlama 

KAL ĐTE YÖNETĐMĐ 

Đşin Kapsamının Belirlenmesi 

Đşverenin hedeflerini belirleme 

Proje organizasyonu 

Kalite Yönetim Planı 

SÖZLEŞME UYGULAMASI Görüşme şartlarının belirlenmesi 
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10.1.1 Genel Yönetim 

Alman Proje Yönetim Sisteminin Amerikan Proje Yönetim sisteminden temel olarak 

ayrıldığı bölümlerden belki de en önemlisi ön tasarım aşamasında karşımıza 

çıkmaktadır.  Tüm dünyada disiplin ve planlamasıyla tanınan Alman ekolü proje 

yönetiminin ilk aşamasında da bu özelliklerini göstermektedir. Bir projenin fizibilite 

aşaması olarak da varsayabileceğimiz ön tasarım evresinde Amerikan sistemine göre 

çok daha fazla detaylı çalışmalar yapılmakta ve projeye devam edip etmeme 

hususunda karar verme açısından birden fazla parametre değerlendirilmektedir. 

Genel Yönetim olarak karşılaştırırsak her iki sistemde de amaç projenin genel 

hatlarını çizmek, hedeflerini belirlemek, organizasyonunu gerçekleştirmek, yönetim 

bilgi sistemini kurmak (proje komünikasyon sistemi) ve proje yönetim planını 

oluşturmak olarak nitelendirilebilir. Fakat 1.ekol ile 2. ekol arasında yaklaşım farkı 

göze çarpmaktadır. 1. ekolde talep kataloğunun oluşturulması ve proje 

katılımcılarının belirlenmesi yaklaşım olarak burada sadece mal sahibi değil, ürün 

kullanıcılarının da dikkate alındığı görülmektedir. 2. ekolde ise organizasyon sadece 

mal sahibini genel yönetimi olarak algılanmaktadır.   

Genel yönetim açısından her ne kadar her ikisinde de “proje organizasyonu” ortak bir 

payda olarak gözükse de 2. ekolün 1. ekol detayında organizasyona önem vermediği 

söylenebilir. Bu durumu destekleyici ayrıntılı bilgiler tezin içeriğinde detaylı bir 

şekilde de işlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca bu aşamada 1.ekolde çeşitli durumlarda 

nasıl organize olunması gerektiğini anlatan bir “organizasyon el kitabı” da 

oluşturulmaktadır. Buna örnek vermek gerekir ise her iki ekolde de proje 

katılımcılarının bu aşamada seçilmesi gerektiğinden bahsedilmektedir. Alman proje 

yönetim sisteminde bu konu ayrıca geniş olarak değerlendirilerek seçimin hangi 

kriterlere göre yapılması gerektiğini ve seçim sonucunda imzalanacak sözleşmelerde 

hangi detaylara dikkat edilmesi gerektiği hususunda da detaylı bilgiler verilmekte ve 

sözleşmeye yazılması gereken maddelere dahi değinilmektedir. Amerikan ekolünde 

ise konular yüzeysel olarak derine inmeden sadece madde halinde verilmektedir. 

Kısacası Amerikan sistemi proje yönetiminin ne olduğunu bilen yöneticelere ne 

yapması gerektiğini söylerken Alman ekolü proje yönetiminin özüne inerek konulara 

geniş ölçekte değinmektedir.  
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1. ekolün ayrıca “işvereni sürekli bilgilendirme ve onay alma” başlığından ve 

yukarıda bahsedilen sadece işveren odaklı değil katılımcılara da önem vermesinden 

ötürü, genel yönetimde 1.ekolün 2.ekole göre daha tümleşik bir düzende organize 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bunun bir diğer kanıtı da 2.ekolde “tasarım 

öncesi proje görüşmelerinde” tasarım evresi açısından proje hedeflerinin ve 

prosedürlerinin mal sahibi, tasarımcı ve PY tarafından anlaşılması ve benimsenmesi 

amaçlanmakta, burada kullanıcılara yer verilmemektedir. Bu durumun aksine 

1.ekolde ise kullanıcı görüşmeleri, proje görüşmeleri (Jours-fixes), tasarımlar ve 

inşaat görüşmeleri adı altında görüşmeler yapılmaktadır. 

10.1.2 Maliyet Yönetimi 

Maliyet ve finans yönetimi açısından ise 1.ekol ile 2.ekol tamamen ayrılmaktadır. 1. 

ekol bu aşamada finansman seçenekleri ve alternatif yatırım araçları üzerinde 

durmakta, maliyetlere ise henüz bu aşamada girmemektedir. Alman ekolünde yatırım 

çerçevesi ve bu doğrultuda bütçesi belirlenir. Burada iki ayrı bakış açısı vardır 

yatırımcı, ya maliyet paketi olarak bir bütçe belirler, ya da belirlenmiş kullanım 

gereksinim programının yerine getirilmesini hedefler. 2. ekolde ise tam tersine yapım 

maliyetleri açısından çalışmalar yapılmakta ve keşif çıkarılmakta ve bütçe bu şekilde 

belirlenmektedir. 

Ayrıca 1.ekol henüz bu aşamada hakediş ödemelerinin prosedürlerini belirlemektedir 

ve proje muhasebesinin temel sistemini planlamaktadır. 2. ekolde bu yaklaşımlara da 

rastlanmamaktadır. 

10.1.3 Zaman Yönetimi 

Zaman yönetiminin en önemli hususu olan master iş programı ve ara terminleri 

gösteren iş programı her iki ekolde de bu aşamada yapılmaktadır. 

Zaman yönetiminde ise en önemli farklılık lojistik bakımından karşımıza 

çıkmaktadır. 1.ekolde “lojistik akışın belirlenmesi” maddesinden anlaşılan; tasarım 

ve uygulama planlarından lojistik için gerekli olan parametrelerin akışlarının 

alınması ve bu sayede proje alanına ve bulunduğu ortama göre ulaşım yolları, 

maksimum taşıma kapasite sınırlamaları vs. gibi gerekliliklerin belirlenmesi ve 

tedarik ağının zamanında oluşturulmasının sağlanmasıdır. 2.ekolde lojistik 

kavramına yer verilmemektedir.  
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10.1.4 Kalite Yönetimi 

Kalite yönetimi açısından hedef her iki ekolde de bu evrede proje süresince 

uygulanacak bir kalite yönetim programı hazırlamaktır. 

Kalite yönetimi açısından ise temel fark olarak 2.ekolde kalite yönetim planının 

tasarım danışmanları ve mal sahibinden gelen istekler doğrultusunda geliştirilmesi, 1. 

ekolde ise kullanıcıların olası talep ve isteklerine yönelik bir kalite planının 

oluşturulması olarak ifade edilebilir. Alman ekolünde ayrıca bu doğrultuda kullanıcı 

gereksinim programı, inşaat ve fonksiyon programı ve donanım koşulları tespit 

programları da yapılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak bu belirlenen programlara göre 

arsa değerlendirmesi ve optimizasyonu da yapılmaktadır. Ayrıca yine Alman 

ekolünde karar yönetimi üzerinde bu aşamada detayla durulmaktadır. Karar 

verebilmek için, alternatifler çok iyi hazırlanmalıdır. Geç verilmiş kararlar, ya 

işverenin karar verme isteksizliğine ya da çok daha kötü olan yetersiz karar 

hazırlığına bağlanabilir. Bu doğrultuda 1. ekolde karar yönetiminin basamakları da 

açıklanmaktadır.  

10.1.5 Sözleşme Uygulaması 

1.ekolde bu aşamada proje katılımcılarıyla ilgili yapılacak sözleşmelerle ilgili 

sözleşme detayları hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmemektedir. 2. ekolde ise 

sözleşmelerle ilgili olarak ön görüşmeler ve prosedürler ön tasarım evresinde 

başlamaktadır. 

10.1.6 Đş Güvenliği Yönetimi 

Đş güvenliği daha önce belirtildiği gibi 1.ekolde proje yönetim sistemi dışında 

değerlendirilmekte, bunun  için Alman Sisteminde ayrı devlete bağlı bir kurum 

bulunmaktadır. Bu yüzden bir karşılaştırma yapılmamaktadır. 
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10.2 Tasarım Evresi 

                   Tablo 10.3 : 1.Ekol Tasarım Evresi Tablosu                           Tablo 10.4:  2.Ekol Tasarım Evresi Tablosu

 

  

  

  

 

ORGANĐZASYON, 
BĐLGĐ, 

KOORDĐNASYON 
 VE 

DÖKÜMANTASYON 

Organizasyon El Kitabının Devamının Oluşturulması 

Proje El Kitabının Oluşturulması 
Sözleşmelerin Denetlenmesi, Sapmalarının Klontrolü ve 
Raporlanması 

Proje Taslaklarının Hazırlanması ve Sunulması 
Ruhsat ve Gerekli Đzin Prosedürlerinin Belirlenmesi ve 
Raporlanması 

Proje Komünikasyon Sisteminin Đşleyişinin Denetlenmesi 

MAL ĐYET ve FĐNANS 
YÖNETĐMĐ 

Maliyet Tahmin ve Hesaplamalarının Denetlenmesi 
Uygunlaştırma Yöntemlerinin Belirlenmesi ve 
Optimizasyon Yapılması 

Đnşaat Kullanım Maliyetlerinin Düzenlenmesi 

Malzeme Gereksinimi ve Akışının Planlanması 

Hakediş Ödemelerinin Prosedürlerinin Belirlenmesi 
Proje Muhasebesinin Yöntem Akışının Devamının 
Oluşturulması 

TAKV ĐM, 
KAPASĐTELER ve 

LOJĐSTĐK 

Sözleşme Đçin Kaba Akış Planlarının Düzenlenmesi 

Uygulama Đçin Kaba Akış Planlarının Düzenlenmesi 

Planlama Akışının Yönlendirilmesi 

Planlama için edtay akış planının hazırlanması 

Planlama Akış Görüşmeleri Yönetimi ve Raporlanması 
Lojistik Etkilenme Bilgilerinin Toplanması ve Planlara 
Entegre Edilmesi 

NĐTELĐK VE 
NĐCELĐK 

Hedeflere Göre Proje Uygunluğunun Kontrol Edilmesi 

Karar Yönetiminin Belirlenmesi 

GENEL PROJE YÖNETĐMĐ 

MAL ĐYET YÖNETĐMĐ 

ZAMAN YÖNETĐMĐ 

KAL ĐTE YÖNETĐMĐ 

SÖZLEŞME UYGULAMASI 
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10.2.1 Genel Yönetim 

Tasarım evresinde 2 ekolün amaçları çelişmektedir. 1.ekolde amaç projede 

kullanılacak organizasyon ve yapım araçlarının kapsamını ve kullanım yöntemlerini 

belirlemektir. 2. ekolde ise bu evrenin amacı mal sahibinin zaman, performans ve 

bütçe beklentilerini karşılayarak geçerli yerel piyasa koşullarında ekonomik bir 

projeyi tanımlayan ihale dosyasının hazırlanmasıdır. Bu doğrultuda bu aşamayı 

değerlendirirsek; 

Genel yönetim olarak 1.ekolde organizasyon ve proje el kitabından söz edilmektedir. 

Her iki dokümanın hangi konuları kapsadığı ve nasıl oluşturulması gerektiği 1. 

ekolde ayrıntılı olarak bu evrede açıklanmaktadır. Organizasyon el kitabını 

1.aşamada da görmüştük. Alman ekolünün organizasyona Amerikan ekolünden daha 

çok önem verdiği ve proje yönetiminde daha organize olarak çalıştığını 

söyleyebiliriz. Değişen şartlara göre sürekli kendini yeni koşullara adapte eden 

organizasyon modelleri Alman ekolünde detaylı olarak yer almaktadır. Proje el kitabı 

ise Alman ekolünün önemli unsurlarından biridir. Bu kitap proje yöneticisinin en 

önemli yönetim kaynağıdır. Oluşturulacak bu kitapta proje ile ilgili gerekli tüm 

bilgiler yer almakta proje yöneticisinin işi takibini kolaylaştırmakta ve karar verme 

sürecini de bu sayede hızlandırmaktadır. Proje el kitabı sürekli olarak 

güncellenmelidir, aksi takdirde kullanım amacını yerine getiremeyecek, projede 

aksaklıkların oluşmasına sebep olacaktır. Amerikan ekolünde organizasyon ön 

tasarım evresinde noktalanmaktadır bu aşamada bir çalışma gözlenmemektedir.  

Genel yönetimdeki diğer bir farklılık ise proje tasarımına olan yaklaşım farklılığıdır. 

1. ekolde bu aşamada proje ile ilgili her türlü tasarım işlemleri nihayetlendirilmekte, 

gerekli mercilere sunulmakta ve raporlamalar yapılmaktadır. Ayrıca inşaatın 

yapılacağı arsa ile ilgili tüm ruhsat ve izinler bu aşamada netleştirilmekte projenin 

inşası açısından önündeki engeller kaldırılmaktadır. 2. ekolde ise belirtildiği gibi 

genel yönetim açısından daha çok ihaleye hazırlık olarak öngörülmektedir ve tasarım 

dokümanları yükleniciler arası eşgüdüm açısından incelenmektedir. 

Alman yönteminde ön tasarım evresinde belirlenen karar yönetimi burada 

uygulanmaya başlanmaktadır. Đşveren sürekli gerekli konularda doğru olarak 
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bilgilendirilmekte ve karar vermesi sağlanarak onaylar alınmaktadır. Ayrıca her iki 

ekolde de ilerlemenin değerlendirilmesi açısından toplantılar yapılmakta proje bilgi 

sistemi de denetlenmektedir. 

Amerikan yöntemi ihale hazırlığına yönelik olduğundan teklif dosyasına konulacak 

sözleşmenin hazırlanması, halkla ilişkilerin kurularak projeye olan ilginin arttırılması 

da bu evrede genel yönetimin bir parçasını teşkil etmektedir. Bunların yanı sıra 

Alman ekolünde bir önceki aşamada çalışması yapılan finansman seçenekleri 

Amerikan ekolünde bu aşamada ele alınmakta ve ilgili dokümanlar hazırlanmaktadır. 

10.2.2 Maliyet Yönetimi 

Yapım bütçesi belirlendikten sonra amaç tasarım süresince sürekli biçimde bütçeye 

bağlı kalınmasını sağlamaktır. Maliyet açısından bu aşamayı ele aldığımızda ise her 

iki ekolde de maliyetlerin tahmini, izlenmesi ve düzenlenmesi bu aşamanın ana 

parametreleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu konularda gerekli makamlara 

gereken detaylarda raporlar da sunulmaktadır.  Ana farklılık ise Alman ekolünün 

satın almaya verdiği önemde yatmaktadır. Biliyoruz ki inşaat sektöründe işin yapımı 

için kullanılacak malzemelerin tedariki çok önemli ve maliyeti doğrudan etkileyen 

bir işlemdir. Alman ekolünde bu aşamada inşaat için gerekli olan malzemelerin akış 

planlarını oluşturmakta ve maliyet açısından değerlendirilmektedir.  

Diğer bir farklılık ise yine inşaat maliyetlerini doğrudan etkileyen hak ediş 

ödemelerinin prosedürlerinin ihale öncesinde 1.ekolde ele alınmasıdır. 2. ekolde yine 

bu tarz bir yaklaşım yer almamaktadır. 

Kısacası maliyet açısından inşaatın en önemli iki unsuru olan malzeme ve işçilik 

Alman ekolünde bu aşamada detayında incelenmekte ve kontrol altına alınmaktadır. 

Amerikan ekolü ise maliyete genel hatlarıyla değinmektedir. 

10.2.3 Zaman Yönetimi 

Zaman yönetimi olarak bu evrede iki ekolde de benzer çalışmalar yapılmaktadır. 

Tasarım ve inşaat iş programları bu aşamada yapılmaktadır, bolluklar 

belirlenmektedir ve iş akışı, yapılan iş programı toplantıları neticesinde 

yönlendirilmektedir. Burada farklı olan taraf ise 1.ekolün satın alma ile doğru orantılı 

olarak lojistiğe verdiği önemde yatmaktadır. Henüz planlama evresinde verilen bütün 

alanların projeye dair uzman kurul bilgileri, lojistik görev durumu dikkate alınarak 
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toplanır, yapılandırılır, lojistik konseptlerle birlikte onaylanır ve takvim ile kapasite 

planlamasına dahil edilir. 

10.2.4 Kalite Yönetimi 

Bu evrede kalite açısından hedef; tedarik işlemlerini yürütmek ve ihale dosyasını 

sözleşmedeki kalite gerekleri doğrultusunda hazırlamaktır. Bu aşamayı kalite 

yönetimi açısından incelememiz gerekirse 2. ekolün bu noktada daha fazla detay 

içerdiğini söyleyebiliriz. Tasarımların kalite açısından incelenmesi, kalite yönetim 

şartnamelerinin oluşturulması, dokümantasyon ve raporlamaların yapılma detayları 

Amerikan yönteminde daha ayrıntılı olarak işlenmektedir. 

10.2.5 Sözleşme Uygulaması 

Sözleşme uygulaması açısından ise Alman ekolünde genelde işveren ile tasarımcılar 

ve bilirkişiler ile inşaatı uygulayan şirketler arasında sözleşme ilişkisi olduğundan, 

proje yöneticisi, düzenli denetlemelerle sözleşme ilişkisinden sapmaları belirlemeli, 

raporlamalı ve işverene yöntemler sunmalıdır. Amerikan ekolünde ise yaklaşım 

ihaleye sürecine dönük olduğundan amaç, rekabet koşullarına uygun teklifler elde 

etmek ve ekonomik bir proje oluşturacak sözleşmeyi ortaya çıkarmaktır. Bu 

doğrultuda tasarımların gelişiminin takip edilmesi, inceleme toplantılarının yapılması 

2.ekolün unsurlarıdır. Bunlara ek olarak 2.ekolde, iş programı izleme raporları 

hazırlanarak maliyet kontrolleri de sözleşme açısından irdelenir.  
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10.3 Đhale Evresi 

        Tablo 10.5: 1.Ekol Đhale Evresi Tablosu              Tablo 10.6:2.Ekol Đhale Evresi Tablosu 

 

   

ORGANĐZASYON, 
 BĐLGĐ, 

 KOORDĐNASYON 
 VE 

DÖKÜMANTASYON  

Organizasyon El Kitabının Güncelleştirilmesi 

Proje El Kitabının Güncelleştirilmesi 

Sözleşmelerin Denetlenmesi, Sapmalarının Kontrolü ve Raporlanması 

Đşvereni Sürekli Bilgilendirme ve Onay Alma 

MAL ĐYET ve  
FĐNANS YÖNETĐMĐ 

Uygulama Maliyet Hazırlığı için güncel Maliyet Hesaplaması Yapılması 

Belirlenen Maliyet Hedefine Göre Tekliflerin Değerlendirilmesi 

Alınacak Teminatların Belirlenmesi 

Maliyet Denetlemesi ve Uygunlaştırılması 

Güncel Maliyetlerin Düzenlenmesi 

Malzeme Tedarik Yöntemlerinin Güncellenmesi 

Ödeme Planlarının Yapılması 

Proje Muhasebesinin Yöntem Akışının Devamının Oluşturulması 

TAKV ĐM, 
 KAPASĐTELER ve  

LOJĐSTĐK 

Uygulama Đçin Yönlendirme Akış Planlarının Düzenlenmesi  

Uygulama ve Nakliye Hizmetleri için Sözleşme takvimi ve sürelerin belirlenmesi 

Belirlenen Takvim Hedefleri Bakımından Mevcut Tekliflerin Đncelenmesi 
Uygulama Akış Görüşmeleri ve Gerekli Uygunlaştırmaların Yapılması ve 
Raporlanması 
Lojistik Etkileme Büyüklünün Gelişiminin Denetlenmesi ve 
 Mevcut Duruma Uygunluğu 

Genel ve Kaba Akış Planlarının Güncellenmesi 

NĐTELĐK ve 
NĐCELĐK 

Hedeflere Göre Proje Uygunluğunun Kontrol Edilmesi 

Değişiklik Yönetiminin Uygulanması 

Đhale Yönteminin Belirlenmesi ve Đhale Đlanı 

Kararların Verilmesi 

Satınalma Yapılacak Firmaların Yeterliliklerinin Denetlenmesi 

Tekliflerin Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Sözleşmenin Đmzalanması 

GENEL PROJE 
YÖNETĐMĐ 

Teklif ve sözleşme hazırlığı 

Teklif ve sözleşme görüşmeleri 

MAL ĐYET YÖNETĐMĐ 
Đhale belgesi eklerindeki masrafların detaylı maliyetlendirilmesi 

Teklif analizi ve anlaşma  

ZAMAN YÖNETĐMĐ Öngörülen Đş Programı 

KAL ĐTE YÖNETĐMĐ 

Đhale planlaması 

Đhale duyurusunun yapılması 

Seçilmiş katılımcı listesi 

Katılımcıların bilgilendirilmesi 

Đhale öncesi görüşmeler 

Đhale açılışı ve teklif protokolü 

Karar öncesi görüşmeler  

Sözleşme kararı 

SÖZLEŞME 
UYGULAMASI 

Katılımcıların ön-yeterlilikleri 

Katılımcı listesinin geliştirilmesi 

Katılımcıların ihaleye ilgisini arttırıcı kampanyalar düzenlenmeli 

Duyurular ve reklamlar 

Đhale dosyalarının dağıtımı 

Đhaleye katılımcı firmalrın bilgilendirilmesi 

Đhale belgesi ekleri 

Đhale öncesi gelişmeler ve toplantılar 

Đhale açılışı ve ihale bedelinin belirlenmesi 

Đhale sonrası görüşme 

Yapım sözleşmesi 

Đş programı denetleme raporu 

Proje maliyet raporu 

Nakit akış raporu 
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10.3.1 Genel Yönetim 

Teklif ve ihale, bir projedeki başarının anahtarıdır. Amaç, işi proje süreci içerisinde 

istenen kalitede yapabilecek yükleniciler bulmaktır. Proje yönetiminin projenin 

gidişatını en çok etkileyen aşaması, ihale aşaması olarak değerlendirilebilir. Bunun 

nedeni, projenin uygulama firmasının ve uygulama kriterlerinin bu aşamada 

belirlenmesi ve proje hakkında tüm detayların sözleşmeye bağlandığı aşamanın ihale 

aşaması olmasıdır. 

Đhale aşamasında Genel Proje Yönetimi olarak 1.ekolde yine her proje basamağında 

olduğu gibi başarılı bir proje yönetimi gerçekleştirmek için organizasyon ve proje el 

kitaplarının güncellenmesi yer almaktadır. Ayrıca Alman proje yönetiminin her proje 

basamağında olduğu gibi işvereni de proje yönetiminin bir parçası haline getirerek 

proje yönetim takımın içine almak ve sürekli bilgilendirmek ihale aşamasında çok 

önemlidir. Bu sayede proje için en kritik ve geri dönülmez kararların alındığı bu 

aşamada Đşveren’in güvenini kazanarak karar verme ve onay alma süreçlerini en aza 

indirmek Alman proje yönetiminde bu aşama için önemli bir unsur olarak göze 

çarpmaktadır. 

2. ekolde ise genel yönetim daha çok teklif ve sözleşme hazırlıkları ve bu konuda 

toplantılar yapılması üzerine odaklanmıştır. 

10.3.2 Maliyet Yönetimi 

Maliyet yönetimine gelince 1.ekolde daha detaylı açıklamaların yer aldığını 

söyleyebiliriz. Bu anlamda uygulama maliyetlerinin belirlenmesi ve güncel 

maliyetlerin hesaplarının yapılması bu aşamada önemlidir. Bu çalışmanın yapılması 

tekliflerin değerlendirilmesi, maliyetlerin denetlenmesi ve alınacak teminatın 

belirlenmesini sağlar. Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi Alman ekolünde 

maliyetleri en çok etkileyen unsurlardan biri olan malzeme faktörüne çok önem 

verilmektedir. Bu nedenle bu aşamada malzeme tedarik yöntemlerinin ve malzeme 

akış planının güncellemeleri yapılmaktadır. Buna ek olarak ödeme planları da ihale 

aşamasında belirlenmektedir. Proje muhasebesinin yöntemine de bu aşamada karar 

verilmektedir.   

Amerikan ekolü ise maliyet yönetiminde yine teklif odaklı çalışmalara yönelmiş 

durumdadır. Bu doğrultuda ihale belgesi zeyilnamelerinin maliyetlerinin 
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oluşturulması ve tekliflerin analiz edilmesi, 2. ekoldeki maliyet yönetimi 

uygulamaları olarak gözükmektedir. 

10.3.3 Zaman Yönetimi 

Zaman yönetiminde ise 1.ekolde ilk etapta proje katılımcılarının akış planları ve kaba 

akış planlamasında, bütün işlemlerin bağlantıları ve kesişme noktaları göz önünde 

bulundurularak, bütün katılımcılarca onaylanacak bir uygulama yönlendirme akış 

planı düzenlenmesi yer almaktadır. Buna ek olarak Alman proje yönetiminde hem 

uygulama iş programı hem de nakliye hizmetleri iş programları netleştirilmektedir. 

Bunlar ayrıca sözleşmelere yansıtılmaktadır. Bunun haricinde teklifler, belirlenen iş 

programına göre incelenmektedir. Daha sonra yapılan ihale neticesinde bu 

programlar tekrar incelenmekte ve revizyonlar yapılmaktadır.  

2.ekolde ise öngörülen iş programı, teklif sahibine detayları ile aktarılmakta ve teklif 

sahiplerinden beklenenler açık bir şekilde açıklanmaktadır. Bunun sonucunda ihaleyi 

alan yüklenicinin, uygulama iş programı hazırlanması sürecinin bir parçası olması 

sağlanmalıdır.  

10.3.4 Kalite Yönetimi 

Amerikan ekolünde bu evrenin bir diğer adı da tedarik evresidir. Bu yüzden bu 

evrenin 2.ekolde kalite açısından hedefi, tüm iç ve dış kalite koşullarına uygun 

biçimde tedariği sağlayabilecek yüklenicileri seçerek inşaat sözleşmelerini 

zamanında ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmek olarak tanımlanmıştır. 

Kalite yönetiminde her iki ekolde de ihale yönteminin belirlenmesi ve ihalenin ilan 

edilmesi bu aşamanın en önemli unsuru olarak göze çarpmaktadır. Yapılacak ihale 

yönetimi uygun firmaları bulmak açısından çok önemli ve projenin geleceğini 

etkileyen bir karardır. Bu yüzden bu hususta çok dikkatli davranmak gerekmektedir. 

Bunun haricinde katılımcıların bilgilendirilmesi, gerekli görüşmelerin yapılması ve 

ihalenin uygun bir şekilde sonlandırılması da kalite yönetiminin ihale aşamasında 

yapılan uygulamalardır. 

Bu aşamada 1.ekolde yine farklılık olarak satın alma yapılacak firmaların yeterlilik 

değerlendirilmelerinin yapılması ve tekliflerinin değerlendirilmesi de yer almaktadır. 

2. ekolde ise teklif ve ihale öncesi toplantıların yapılması uygun yüklenicilerin 

seçilmesinde önemi yer tutmaktadır. 
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10.3.5 Sözleşme Uygulaması 

Sözleşme yönetiminde ise firmaların yeterlilik değerlendirilmesi yapıldıktan ve 

teklifleri de detaylı bir şekilde incelendikten sonra ihaleyi kazanan firmanın 

belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması en önemli unsurdur. Bunun haricinde yine 

mevcut sözleşmelerin denetlenmesi, sapmalarının kontrolü ve raporlamaların 

yapılması yer almaktadır. 

Amerikan ekolünde bu aşamada Alman ekolünden daha farklı açılımlar da 

getirilmektedir. Teklif sahiplerinin niteliklerinin belirlenmesi, teklif sahiplerinin 

listelerinin oluşturulması, sözleşme sonrası görüşmelerin yapılması, iş programı 

denetlemesinin yapılması da bu evrede uygulanmaktadır. Ayrıca yine sözleşmenin 

neticelenmesi proje ile ilgili en önemli maliyet kalemlerinin de belirlenmesi anlamını 

taşıdığından 2.ekolde proje maliyet raporu ve nakit akış raporu da oluşturulmaktadır. 
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10.4 Yapım Evresi 

Tablo 10.7: 1.Ekol Yapım Evresi Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANĐZASYON,  
BĐLGĐ,  

KOORDĐNASYON 
 VE  

DÖKÜMANTASYON 

Organizasyon El Kitabının Güncelleştirilmesi 

Karar  ve Değişiklik Yönetiminin Güncellenmesi 

Toplantı Yöntem ve Takviminin Güncellenmesi 

Proje El Kitabının Güncelleştirilmesi 

Sözleşmelerin Denetlenmesi, Sapmalarının Klontrolü ve Raporlanması 

Đşvereni Sürekli Bilgilendirme ve Onay Alma 

MAL ĐYET ve  
FĐNANS YÖNETĐMĐ 

Maliyet Hedeflerinin Aşılmaması Đçin Maliyet Yönlendirimi 

Hakediş Đncelenmesi 

Fiyat Artışlarının Değerlendirimesi 

Ek Edinimlerin Teminatlarının Tasdiği 

Malzeme Tedarik Yöntemlerinin Güncellenmesi 

Proje Muhasebesinin Yöntem Akışının Devamının Oluşturulması 

TAKV ĐM,  
KAPASĐTELER ve 

 LOJĐSTĐK 

Proje Yöneticisi Akış Planı ile Yüklenici Planlarının Karşılaştırılması ve 
Onaylanması 

Takvim Hedeflerinin Tutturulması Đçin Yönlendirmelerin Yapılması 

Đnşaat Görüşmeleri ve Gerekli Uygunlaştırmaların Yapılması ve Raporlanması 

Teslimat ve Deveye Alma Planlarının Yapılması 

NĐTELĐK VE 
 NĐCELĐK 

Uygulama Değişikliklerinin ve Kalite Standartlarının Revizyonu 

Uygulama Hizmetlerinin Teslim Alınması 

Đşveren Tarafından Gerekli Kararların Verilmesi 
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Tablo 10.8: 2.Ekol Yapım Evresi Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL PROJE 
YÖNETĐMĐ 

Şantiye Tesisleri Organizasyonu 
Proje Ekibi Koordinasyonu 
Toplantılar Düzenleme 
Zaman Yönetimi 
Bütçe Ve Maliyet Đzleme 
Hakediş Ödemeleri 
Kalite Yönetimi 
Đşverence Temin Edilen Malzeme Ve Ekipmanlar  
Çizimleri Kayıt Altına Alma 
Kayıt Tutma 
Değişiklik Talimatı 
Talep Yönetimi 
Yönetim Raporlama 

MAL ĐYET YÖNETĐMĐ 

Değişiklik Talimatı Kontrolü (sonradan fiyatlandırma  
yapılmış ve dikkat edilen ve edilmeyen faktörler) 
Hakediş Programı 
Karşılaştırmalı Mukayeseli Keşif 
Maliyet için Talepler 

ZAMAN YÖNETĐMĐ 

Đş Programına Uyumun Denetimi 
Revize Đş Programı 
Taleplerin Değerlendirilmesi 
Ana Đş Programı 
Uzatma/Etkilerin Analizi 

KAL ĐTE YÖNETĐMĐ 

Yapım Planlama ve Programlama 
Testlerle Denetim ve Kontrol 
Rapor ve Tutanak Hazırlama 
Uygun Olmayan ve Yetersiz Bulunan Đşlerin Denetimi 
Hakediş Düzenlenmesi 
Önyapım Konferansı 
Đş Değişiklikleri 
Doküman kontrolü ve Dağılım 
Son inceleme,dokümantasyon ve Eksikler tutanağı 
Yararlanma 
Geçici Kabul 
Son Kabul 

SÖZLEŞME 
UYGULAMASI 

Mal Sahibinin Satın Aldığı Ekipman ve Malzeme Verilmesi 
Şantiye Đletişim Prosedürleri Hazırlama 
Saha Toplantıları Düzenleme 
Saha Raporu Hazırlama 
Kalitenin Denetlenmesi 
Onay Almayan Đşlerin Tespiti 
Nakit Akış Raporlama Sistemi 
Yapım Aşaması Raporları Hazırlama ve Uygulamaları 
Gerçekleşme Projeleri Oluşturma 
Önyapım yönlendirme konferansı 
Đzin,Sigorta ve Đşçi sözleşmeleri 
Anlaşma Dokümantasyonu 
Güvenlik 
Değişiklik Talimat Raporu 
Emanet Đş 
Hakediş 
Özel arşiv tutma 
Taleplerin Đşlenmesi 
Arşiv Çizimleri 
Güvenlik Sunumları 
Uygunluk Acentaları 
Yapım öncesi konferansı 
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10.4.1 Genel Yönetim 

Yapım aşaması, proje yönetiminin en kapsamlı ve en karmaşık aşamasıdır. Daha 

önce yaptığınız çalışmalarla altyapısını oluşturmuş olduğunuz proje yönetiminin 

başarısı veya başarısızlığı esas itibariyle bu aşamadaki performansla ölçülür. Bu 

yüzden bu aşamadaki bütün uygulamalar titizlikle yerine getirilmelidir. 

Genel proje yönetiminin en önemli maddesi olan proje ve organizasyon el 

kitaplarının güncellenmesi, yine burada da 1.ekolün değişmez unsurlarıdır. 

Uygulama şirketinin görevlendirilmesiyle, proje organizasyonu yeni bir bileşenle 

genişletilir. 

Alman proje yönetiminde toplantılar önemli ve yönetim açısından oldukça ciddiye 

alınan görüşmelerdir. Şantiyedeki faaliyetlerden dolayı periyodik inşaat 

görüşmelerinin yoğunluğu artmaktadır. Görüşmelerin farklı yapılandırılmaları ve 

hiyerarşinin kalıcı biçimde yerine getirilmesi daha çok önem kazanmaktadır. Bu 

yüzden toplantılar; konusuna, katılımcılara ve amaçlarına göre detaylı olarak 

programlanır ve belli prosedürlerle gerçekleştirilir. Đşte yapım aşamasında da 

toplantıların kritikliği çok olduğundan “toplantı yöntem ve takvimleri”  bu aşamada 

yeniden güncellenir.  

1. ekolde yapılan bu toplantılarla da bağlantılı olarak; karar ve değişiklik yönetiminin 

güncellenmesi, genel yönetimin bu aşamadaki görevlerinden biridir. Yapım 

evresinde kimsenin zaman kaybetmeye tahammülü ve esnekliği yoktur. Doğru ve 

hızlı kararlar alınmalıdır. Bu yüzden de bununla ilgili yeni organizasyon ve yönetim 

şekli belirlenmelidir.  

Alman ekolünde söz edilen “Đşvereni sürekli bilgilendirme ve onay alma” maddesi de 

projenin gidişatını belirleyen bir maddedir. Planlanan proje maliyetlerinin büyük bir 

bölümü yapım evresinde gerçekleştiği için işvereni, bu aşamada daha çok projenin 

içine almak ve bilgilendirmek gerekir. Bu sayede proje yöneticisi, onay alma sürecini 

kısaltmış olmaktadır. 

Amerikan ekolünü proje yönetiminin yapım evresi de oldukça fazla görev ve 

sorumluluk içermektedir. Amerikan proje yönetiminde; proje yöneticisi 

1.ekoldekilerle ortak olarak toplantılar düzenler, değişiklik talimatları verir ve üst 

yönetime raporlamalar yapar.  
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Bunun yanında daha önce bu ekolde hiç karşımıza çıkmayan satın alma 

fonksiyonuyla da ilgilenir. Bu doğrultuda sipariş edilecek malzeme ve ekipmanları 

belirler ve programlamasını, şantiye teslimini, depolama, montaj ve kullanıma 

başlama işlerini koordine eder.  

Bütçe ve maliyetlerin izlenmesi, zaman yönetimi, kalite yönetimi de genel yönetimin 

unsurları olarak dikkat çekmektedir. Bu noktada bütçe; maliyet ve süre açısından 

hedef kapsamında planlan maliyetler ve süre içerisinde kalmak hususunda fiili, 

tahmini ve kalan maliyetleri ve zamanı yönetmektir. Kalite yönetiminde ise 

yüklenicilerin projeden istenilen kalite düzeyine ne kadar yaklaştıkları incelenir ve 

gerekli prosedürler oluşturularak kalite denetimleri yapılır. 

10.4.2 Maliyet Yönetimi 

Maliyet yönetimi izole bir işlem değildir. Bu yönetim, sadece uygulama süresince 

değil, önceden devam eden üç proje basamağında da önemli tüm proje yönetim 

hizmetlerini kapsar. Maliyet yönetiminin en önemli olduğu evre yapım evresidir. 

Daha önce de belirtildiği üzere proje maliyetleri, bu aşamada en üst seviyeye 

çıkmaktadır. Bu yüzden her iki ekolde de bu aşamada proje yönetimi açısından 

detaylı çalışmalar yapılmaktadır.  

Alman proje yönetiminde maliyetlerin sapmaması açısından önlemlerin alınması, 

fiyat artışlarının değerlendirilmesi, ek kazançlara karşılık teminatların belirlenmesi, 

hak ediş ödemeleri ve malzeme tedarik yöntemlerinin güncellenmesi; maliyetleri 

doğrudan etkileyen faktörler olarak ele alınmaktadır. Buna ek olarak 1. ekole göre 

tüm bu maliyet kontrol sistemi muhasebesel olarak da belli bir yöntemle 

muhasebeleştirilmelidir. 

Amerikan proje yönetimi ise değişiklik talimatlarının maliyetlere ek etkisinin kontrol 

edilmesi, hak ediş ödemelerinin düzenlenmesi, maliyet denetimi gibi konularla 

maliyet yönetimi yapmaktadır. Bunun haricinde maliyet durumu mukayeseli keşifler 

yaparak da gözlenmektedir. 

Maliyet yönetimi açısından temel farklılık ise Alman sisteminde muhasebesel bir 

sistemden bahsedilmesi ve yine tedariğe önem verilmesi, Amerikan sisteminde ise 

daha çok ek maliyetler ve değişiklik talimatlarının maliyete olan etkisi üzerinde 

durulmasıdır. 
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10.4.3 Zaman Yönetimi 

Süresel yönetim açısından Alman ekolünün imalat aşamasında, mevcut imalatın, 

planlanan programa göre denetlemesinin yapılması ve iyileştirme çözümleri 

bulunması temel faaliyet olarak değerlendirilebilir. Bunun haricinde teslimat ve 

devreye alma planları da bu aşamada planlanmaktadır. Teslimat ve devreye alma 

açısından proje yöneticisinin görevi, başarılı fonksiyon denetimlerinden ve uzman 

kişiler tarafınca eksikliklerinin kaldırılmasından sonra yapıyı işletmeye alabilmesi 

için,  işvereni zamanında içerik ve takvimsel koşullardan haberdar etmektir. 

Süresel yönetimin Amerikan ekolü tarafında ise, iş programının denetlenip 

revizyonlarının yapılması ve süre uzatımının etkilerinin analiz edilmesi işlemleri 

yapılmaktadır. Ayrıca 2.ekolde proje yöneticisi, o güne kadar sonuçlandırılmamış 

veya geçici kabulden sonra sunulan hak taleplerini de inceleyip karara bağlamalıdır. 

Bu doğrultuda işverene anlaşmazlığın giderilmesi veya talebe karşı kendisini 

savunması için raporlar hazırlamalıdır. 

Buradaki temel fark olarak, Alman sisteminde teslimat ve devreye alma üzerine de 

planların bu aşamada yapılıyor olması söylenebilir.  

10.4.4 Kalite Yönetimi 

Kalite yönetiminin bu aşamadaki hedefi, yapının sözleşme evraklarındaki koşullara 

uygun olarak gerçekleştirilmesi ve bu gerçekleştirmenin belgelenmesidir. 

Kalite yönetimi açısından Alman ekolünde bu aşamada, uygulama değişikliklerinin 

kaliteye etkisi izlenmekte ve bu doğrultuda kalite revizyonları yapılmaktadır. Bu 

aşamanın kalite açısından en önemli niteliği, işverenin kalite açısından yeterli 

gördüğü imalatları teslim alma sürecine başlamasıdır. Teslim alma, Alman proje 

yönetiminde detaylı olarak ele alınmaktadır ve teslimat şartları detaylarıyla 

açıklanmaktadır. Burada proje yöneticisinin bütün teslimatlarda işverenle birlikte 

bulunması ve gerekirse teslimat raporunu imzalaması, işverenin teslimat koşullarının 

tespit edilmesi ve hazırlığında desteklenmesi gerekmektedir. 

2. ekolde istenen kaliteye ulaşmak için toplantıların yapılarak uygulama firmalarına 

proje kalite hedefinin açıklanması, bu proje basamağının ilk uygulaması olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak yapım planlamasının kalite açısından da ele 

alınması, Amerikan kalite yönetiminin bu aşamada bir parçasını oluşturmaktadır. 
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Amaç, projeyi hedeflenen sürede istenen kalitede gerçekleştirmek olduğundan, 

imalatları kalite açısından noksansız olarak proje iş programı doğrultusunda 

uygulamak gerekmektedir.  Ayrıca Amerikan ekolünde kalite açısından dikkat çeken 

husus; testlerle kalite denetiminin yapılıyor olması, test sonuçlarına göre tutanak ve 

raporlamanın yapılması ve imalatların da bu şekilde kabul veya reddedilmesidir. Bu 

aşamada tutulması gereken kalite dokümanlarının kontrolü ve doğru kişilere 

dağıtılması da Amerikan ekolünün kalite yönetiminde önem arz etmektedir. Bunların 

haricinde bu aşamada, geçici kabul ve kesin kabul işlemleri de yapılmaktadır. Geçici 

kabul sürecinde eksik işler belirlenir; daha sonra yapılan kesin kabulde ise bu eksik 

işler listesinin tamamlanmış olması neticesinde projenin kesin kabulü gerçekleştirilir.  

10.4.5 Sözleşme Uygulaması 

Sözleşme yönetimi aşamasında; Alman ekolünde, ihale aşamasından farklı bir durum 

yoktur. Bu aşamada da sözleşmelerin denetlenmesi, sapmaların kontrolü, sözleşmeye 

aykırı işlerin saptanması ve gerekli raporlamanın yapılması sözleşme yönetimini 

oluşturmaktadır.  

Amerikan proje yönetiminde ise yapım aşamasında sözleşme yönetimi, geniş bir yer 

kapsamaktadır. Yapım sürecinin daha etkin ve hızlı olarak gerçekleşmesi için işin; 

maliyet, kalite ve süresel olarak işverenin istekleri doğrultusunda gerçekleşmesini 

sağlamak, sözleşme yönetiminin bu evredeki hedefidir. Bu doğrultuda Alman 

ekolündeki gibi sözleşmelerin denetlenmesi, kontrol edilmesi, sözleşmeye aykırı 

işlerin saptanması ve raporlanmaların yapılmasının yanı sıra sözleşmelerin uygulama 

firmalarına açıklanması için bilgilendirmelerin yapılması ve işverenin satın aldığı 

ekipmanların uygun şekillerde yüklenicilere tahsis edilmesi ( gerekli ruhsatların vs. 

alınarak) de Amerikan proje yönetiminin bu aşamasında yer almaktadır. Bunun 

haricinde 1.ekolde önceki aşamalarda belirlenmiş olan şantiye iletişim 

prosedürlerinin oluşturulmasının, Amerikan ekolünde bu aşamada gerçekleştirildi ği 

görülmektedir.  Ayrıca sözleşmeye uygun olarak nakit akış projeksiyonu yapılmalı 

ve sistemli bir raporlama düzeni oturtulmalıdır. Bu sayede harcamalardaki büyük 

değişimlere karşı zamanında önlem alınabilir. Hak ediş ödemelerinin sözleşmeye 

uygun işler karşılığında düzenlenmesinin sağlanması da bunlara ek olarak sözleşme 

yönetiminin önemli bir unsurudur. 
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10.5 Yapım Sonrası Evresi 

Tablo 10.9: 1.Ekol Yapım Sonrası Evresi Tablosu                              Tablo 10.10: 2.Ekol Yapım Sonrası Evresi Tablosu 

   

 GENEL PROJE 
YÖNETĐMĐ 

Son Ödeme Dokümanı Hazırlama 

Ekipman Ve Sistemleri Teslimi 

MAL ĐYET YÖNETĐMĐ 
Toplam Proje Maliyeti Raporu 

ZAMAN YÖNETĐMĐ 
Teslim Alma Planı Oluşturma (içerikte) 

KAL ĐTE YÖNETĐMĐ 
Kesin Rapor ve Tavsiyelerin Yapılması 

Đş Programı Đzleme Raporu 

SÖZLEŞME 
UYGULAMASI 

Yedek Parça ve Garanti Belgesi Koordinesi 

Son Đzinlerin Alınması 

Sözleşmenin Sona Ermesi 

Bakım Kılavuzu,Çalıştırma Prosedürü 

Taşınma ve Başlangıç Aktiviteleri 

Son Ödeme 

Yükleniciye geri dönüşler 

Kapanış Raporu 

ORGANĐZASYON,  
BĐLGĐ, 

 KOORDĐNASYON 
 VE 

 
DÖKÜMANTASYON 

Teslim / Devreye Alma Organizasyonu ve Akış Planının 
Oluşturulması 

Organizasyon ve Proje El Kitaplarının Tamamlanması ve 
Arşivlenmesi 

Đşvereni Sürekli Bilgilendirme ve Onay Alma 

MAL ĐYET ve 
 FĐNANS YÖNETĐMĐ 

Maliyet Tespitlerinin Yapılması 

Son Hakediş Ödemelerinin Yapılması 

Nihai Đnşaat Maliyetlerinin Belirlenmesi 

Kapanış Ödemelerinin Yapılması 

Proje Muhasebesinin Kapanışı 

TAKV ĐM, 
 KAPASĐTELER  

ve 
 LOJĐSTĐK 

  

NĐTELĐK VE  
NĐCELĐK 

Son Teslimat Kontrollerinin Yapılması 

Planlama Hizmetlerinin Teslimatı Đçin Yöntemler Belirlemek ve 
Onaylamak 

Teminat Programının Denetlenmesi 
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10.5.1 Genel Yönetim 

Yapım sonrası evresi, proje yönetiminin son ve kapanış evresidir. Projenin hızlı bir 

şekilde tamamlanması, proje başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu proje 

basamağı, sözleşmeli olarak işveren ile proje yöneticisi arasında belirli bir süreyle 

düzenli olarak sınırlanmalıdır. Alman proje yönetiminde büyük projelerde bu aşama 

için, 3 ile 6,  en fazla 12 aya kadar bir süre tavsiye edilmektedir. Bu evrede proje 

yönetiminin bütün alanlarında son işlemler yapılmakta, her alanda raporlar 

hazırlanmakta ve proje başarılı bir şekilde sonlandırılmaktadır.  

Genel yönetim olarak Alman proje yönetiminde, organizasyon ve proje el 

kitaplarının tamamlanması ve arşivlenmesinin yapılması yer almaktadır. Bu 

dokümanlar artık çok önemli arşiv bilgileri olarak nitelendirilebilirler. Bu kitaplar 

sayesinde ileride proje hakkında detaylı bilgiler edinilebilir ve proje adım adım 

incelenebilir hale gelmiştir. Bunlara ek olarak 1. ekolde teslim ve devreye alma 

organizasyon ve akış planları oluşturulmaktadır. Tüm bu işlemler yapılırken nihai 

onayları hızlı olarak işverenden almak için işverenin doğru bilgilerle 

bilgilendirilmesinin de sağlanması gerekmektedir. 2. ekolde ise ekipman ve 

sistemlerin teslim alınması, işletme-bakım kitaplarının oluşturulması ve son ödeme 

dokümanlarının hazırlanması; genel proje yönetiminin son uygulamaları olmaktadır. 

10.5.2 Maliyet Yönetimi 

Maliyet yönetimi olarak 1.ekolde son hak edişlerin ve kapanış ödemelerinin 

yapılması neticesinde maliyet tespitlerinin yapılması ve raporlanması en önemli 

çalışmalardır. Bu aşamada ödemeler yapılırken özellikle fazla ödeme yapma 

tehlikesine ve proje bitiminde hizmetlerin genelinde tamamlanmış olmasına dikkat 

edilmelidir.  Düzenlenen kapsamlı rapor sayesinde nihai inşaat maliyetleri de 

belirlenmiş olmaktadır. Bu aşamada ayrıca proje muhasebesinin de kapanışı 

gerçekleştirilmektedir. Tüm bunların karşısında ise Amerikan proje yönetiminde bu 

evresinde, sadece tek madde olarak; toplam proje maliyet raporunun hazırlanması yer 

almaktadır.   
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10.5.3 Zaman Yönetimi 

Zaman yönetimi olarak 1.ekolde bir çalışma yer almazken, 2.ekolde ise Alman proje 

yönetiminde önceki aşamalarda oluşturulmuş olan teslim alma planlarının 

hazırlanması yer almaktadır. Bu da Alman proje yönetiminin bazı konularda 

Amerikan proje yönetimden daha önceki zamanlarda gerekli işlemleri yaptığını 

gerçeğini önümüze koymaktadır.  

10.5.4 Kalite Yönetimi 

Bu aşamada kalite açısından yapılan nihai çalışmalar, daha önceki aşamalarda bu 

konuda yapılmış olan çalışmalara doğrudan bağlıdır. Đşin başında düzgün planlama 

yapılmış ve projenin diğer evrelerinde hazırlığa özen gösterilmiş ve işler uygun 

biçimde tasfiye edilmiş ise, kalite açısından proje kapanışı başarıyla yapılabilir. 

Kalite yönetimi kapsamında Alman ekolünde ve Amerikan ekollerinde, son teslimat 

kontrollerinin yapılması ve yapının kalite konusundaki son raporlarının hazırlanması 

işlemleri yapılmaktadır. Amerikan ekolünde buna ek olarak iş programı izleme 

raporu da kalite yönetimi başlığı altında yapılmaktadır. 

10.5.5 Sözleşme Yönetimi 

Sözleşme uygulaması olarak; Alman ekolünde sözleşmelerin neticelendirilerek 

teminatların serbest bırakılması yer alırken, 2. ekolde daha detaylı çalışmalar ele 

alınmaktadır. Amerikan ekolünde bu aşamada Alman ekolünden farklı olarak; 

sözleşmelerin sonlandırılması neticesinde bakım ve çalışma prosedürlerinin 

oluşturulması, yedek parça ve garanti belgelerinin koordine edilmesi, son izinlerin 

alınması, son ödemelerin yapılması ve kapanış raporlarının hazırlanması; sözleşme 

yönetiminin son dönemini oluşturmaktadır. 

10.6 Değerlendirme 

Yukarıda yapılmış olan karşılaştırmalı analiz neticesinde iki ekol arasındaki 

farklılıklar ve benzerlikler ortaya konulmuştır. Her iki sistemin de birbirinden üstün 

veya eksik olduğu yönleri olmasına rağmen Alman Sistemi pek çok açıdan daha 

detaylı ve faydalı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun temel 

nedenlerinden bir tanesi; Alman sisteminin değindiği konularda daha ayrıntılı 
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bilgilere yer vermesi ve incelemelerde bulunanlara anlaşılır ve uygulanabilir 

çözümler sunmasıdır. Amerikan proje yönetim sisteminde ise konular genelde ana 

başlıklar halinde çok detaya girilmeden anlatılmaktadır. Amerikan sistemi, proje 

yönetimini bilenlere yöneliktir. Nasıl uygulama yapılması gerektiğini açıklamadan, 

nelerin uygulanması gerektiğini belirtir. Bu da konuya yabancı olanların bu sistemi 

kullanamayacağı anlamına gelmektedir. Alman sisteminin bir diğer üstün noktası ise 

organizasyon yönünde açığa çıkmaktadır. Organizasyonel olarak Alman sistemi, 

Amerikan sisteminden çok daha ilerde bir yapıdadır. Almanlar, her duruma göre 

farklı organizasyon şemaları belirlemiş ve değişen koşullara göre de sürekli olarak 

organizasyon şemalarını adapte etmeye yönelmişlerdir. Amerikan sisteminde ise 

organizayon yapısı sadece farklı yönetim şekillerine göre değişkenlik arz etmekte ve 

standart olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun haricinde Alman sistemi proje 

geliştirme faaliyetlerine çok önem vermektedir. Amerikan sisteminde ön tasarım 

aşaması olarak karşımıza çıkan bu evrede, Alman sistemi çok daha ağır basmaktadır. 

Tipik Alman yaklaşımı olarak bilinen “önce tasarla, sonra uygula” felsefesi, Alman 

sisteminin de temelini oluşturmaktadır. Alman siteminin önemli bir artısı da kullanıcı 

ve yatırımcılara verdiği önemde karşımıza çıkmaktadır. Amerikan sisteminde bu gibi 

yaklaşımlara hiç değinilmezken, Alman sisteminde kullanıcılar ve yatırımcılar da 

proje yönetim sisteminin önemli unsurları olarak tanımlanmış ve sistemin ortasına 

entegre edilmiştir. Bu konuda Kullanıcı Proje Müdürü ve Yatırımcı Proje Müdürü 

gibi kavramlar da ortaya çıkmıştır. Tüm bunlara ek olarak, Alman sisteminin takım 

çalışmasına daha uygun olduğunu da belirtelim. Amerikalılar bilgiyi tek elde 

toplayıp, tek bir Proje Yöneticisi üzerinden bilgi akışını sağlıyorlar, yani bilgiler tek 

elde toplanıyor ve tek elden dağıtılıyor. Alman sisteminde ise (detyalı organizasyon 

yapılarından da anlaşılacağı üzere) yetki ve sorumlukların mümkün olduğunca 

paylaşımı sözkonusudur. Đnşaat sektörü de doğası gereği iyi bir takım çalışması 

gerektirdiğinden, Alman sisteminin bu konudaki avantajının da göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir.  

Tezin giriş bölümünde de belirtildiği gibi yönetim anlayışı, kültürden kültüre 

farklılık göstermektedir. Ülkemizin de kültür yapısına uygun olan bir proje yönetim 

standartının oluşturulması gerekmektedir. Yapılan bu çalışmanın Türk Proje Yönetim 

Standartlarının oluşumuna katkı sağlamasını umut etmekteyim. 
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