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ÖNSÖZ 

 

İnşaat projelerinde başarı, detaylı ürün tanımının  yapıldığı, üretim şartlarının ve tüm 

katılımcıların sorumluluklarının belirlendiği sözleşmelerin düzenlenmesiyle ve bu 

sözleşmelerin yönetimiyle sağlanabilmektedir. Bu tez çalışmasında inşaat 
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SÖZLEŞME YÖNETİMİ 

ÖZET 

İnşaat projelerinde başarı, tüm katılımcıların uyum içinde çalıştıkları ve sonuç 

üründen tatmin oldukları bir tamamlama ile mümkün olmaktadır. Tatmin edici bir 

tamamlama ise, inşaat projesi hedeflerinin açıkça belirlenmesi ve bu amaçla bir 

araya gelen katılımcıların beklentilerinin sağlanması ile mümkün olmaktadır.  

Başarı sürecindeki ilk adım, detaylı ürün tanımının yapıldığı hukuki bir sözleme ile 

katılımcıların bir araya gelmesidir. İnşaat sözleşmelerinde ürün tanımı şartnameler 

ve çizimler aracılığı ile yapılmaktadır. Sözleşmelerin doğru ve tarafsız bir şeklide 

düzenlenmesi, yorumlanması, uygulanması profesyonel bir yönetim sürecini 

gerektirmektedir. Bu süreç “Sözleşme Yönetimi” sürecidir. Sözleşme Yönetiminin 

amacı, projenin en az sapmayla ve olabildiğince sözleşme dokümanlarına uygun 

olarak tamamlanmasını sağlamaktır 

Günümüzde inşaat sektöründe başarılı bir üretimin mevcut kaynakların etkin bir 

şekilde kullanılmasını sağlayacak bütünleşik bir proje yönetim anlayışı ile mümkün 

olduğu bilinmektedir. Sözleşme yönetimi – proje yönetimi ilişkisi incelendiğinde bu 

sürecin proje yönetiminden bağımsız bir süreç olmadığı, hatta bu sürecin varlığının 

proje yönetiminin uygulanmasına bağlı olduğu görülmüştür. Sözleşme yönetimi 

süreci, tüm girdilerini proje yönetim süreçlerinden almaktadır.  

Sözleşme yönetimi, proje yönetimi sürecinde mevcut kaynakların en etkin 

kullanımını sağlamak amacı ile yüklenici performansının; maliyet, iş programı ve 

kalite açısından kontrol edildiği süreçtir. Performans raporlama sözleşme 

yönetiminin en önemli sürecidir. Projenin geleceği ile ilgi doğru karaların alınabilmesi 

doğru performans ölçümüne bağlıdır. Diğer sektörlerde uzun yıllardır kullanılan ve 

performans ölçümünde doğru sonuçlar veren Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM) 
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tekniği günümüzde inşaat projelerinde de kullanılmaktadır. Bu amaçla sözleşme 

yönetiminin en doğru ve etkin uygulaması için sözleşmelerin EVM ile yönetilmesi 

gerektiği söylenebilir.  

Çalışma kapsamında; birinci bölümde tez çalışmasının amacı ve yöntemi belirtilmiş, 

ikinci bölümde ise inşaat projelerinde başarıya ulaşmadaki önemi sebebi ile 

sözleşme kavramına, inşaat sözleşmesi ve inşaat sözleşmesi dokümanlarına 

değinilmiştir.  

Üçüncü kısımda, sözleşme yönetimi kavramı ve amacı ele alınmış, farklı kurumların 

bu kavrama yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda sözleşme 

yönetimi – proje yönetimi ve sözleşme yönetimi – tedarik yönetimi ilişkisi ele 

alınmıştır.  

Dördüncü kısımda sözleşme yönetimi sürecinin en önemli aracı olan performans 

raporlama süreci incelenmiş; doğru performans ölçümü sağlayan inşaat sektörü için 

yeni bir kavram olan EVM tekniğine değinilmiştir. 

Son bölüm olan 5. bölümde ise tez çalışmasında yapılan araştırmalar sonucunda 

elde edilen bilgiler doğrultusunda, sözleşme yönetiminin amacı ve bu kavramın en 

etkin uygulaması için yapılması gerekenler belirlenmiştir.   
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CONTRACT ADMINISTRATION 

SUMMARY 

Success of a construction project needs a system of activity that brings a project to 

completion with all participants in harmony and requires ensuring the satisfaction of 

participants about final product. For satisfactory completion, project objectives and 

the responsibilities of participants must be defined clearly.  

Construction contract is a mutually binding legal agreement that obligates the 

contractor to provide the specified products, services and obligates the owner to pay 

the contractor. These contracts define the product by specifications and drawings. 

Fair preparation, interpretation and application of these documents require an 

administration process. This process is “Contract Administration”. The aim of 

contract administration is ensuring the completion of project with minimum deviation 

from contract requirements.  

Today we know that using resources of a project efficiently for a successful 

production can be ensured by applying an integrated project management. And 

research about the relation between contract administration and project 

management shows that contract administration is a process of project 

management. More of this we can say that performing contract administration relies 

up on project management. Contract administration takes all its inputs from project 

management processes.  

The ultimate goal of contract administration is completing the project; on time, under 

budget and fully faithful to the contractual obligations. In the final analysis, it is how 

the legal provisions of the contract and the associated documents are met that is the 

true measure of the project. Performance reporting is the most important process of 

contract administration. By this way true estimates can be made about the 

completion of project.  
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Measuring contractors performance in a true way is important to produce resolution 

for future problems earlier. In these days a project management technique which is 

emerging as a valuable tool in the management of all projects can be used 

efficiently for managing construction contracts. This technique is Earned Value 

Management. Nowadays we can say that EVM is the best way for measuring the 

performance of contractors.  

Through the scope of this study after defining the aim of the study in the first 

chapter, because of the importance of true documentation of contracts for achieving 

successful completion; contracts, construction contracts and contract documents are 

defined.  

In the third chapter; the meaning, the purpose and the context of contract 

administration defined. The different approaches through the concept of contract 

administration are compared. As a result of this comparison the relation between 

contract administration and project management and the relation between 

procurement management defined.  

In forth section Performance Reporting, the main performing tool of contract 

administration is defined. And EVM which is a new technique for construction 

industry considered for measuring the performance of project.  

In the final section, the results embraced in the study are focused and the 

suggestions are brought in.  
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1.GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Bu tez çalıĢmasının amacı inĢaat sektöründe sözleĢme yönetiminin önemine dikkat 

çekmek ve inĢaat projelerinin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanmasında sözleĢme 

yönetiminin rolünü belirlemektir.  

Bir inĢaat projesinin baĢarısı;  

 Ürün tanımının detaylı ve anlaĢılır bir Ģekilde yapılmasına,  

 Üretim Ģartlarının belirlenmesine, 

 Bu ürün için bir araya gelen katılımcıların yetki ve sorumluluklarının açık bir 

Ģekilde belirtilmesine bağlıdır.  

ĠnĢaat projesini baĢarıya götürecek bu bileĢenler “inĢaat sözleĢmelerinde” bir araya 

gelerek yasal bir kimlik kazanmaktadır. GeçmiĢten bu güne gelen deneyimler, inĢaat 

sektöründe uyuĢmazlıkların en çok sözleĢme düzenlemelerindeki hatalardan, 

sözleĢmelerin yanlıĢ yorumlanmasından ve yanlıĢ uygulamalardan oluĢtuğu 

görülmüĢtür. Bu nedenle bu tez çalıĢmasında sözleĢme kavramına ve sözleĢme 

dokümanlarına ayrı bir bölüm olarak yer verilmiĢtir.  

Ġki ya da çok taraflı iliĢkilerde “karar” tarafların hukuki bir anlaĢmaya girmesi ile 

mümkün olur. Üretim iliĢkilerinde karalılığın yasal karĢılığı taraflar arasında 

düzenlenen hukuki “sözleĢmelerdir”. Tarafların tüm isteklerinin belirtildiği bu 

sözleĢmeler düzenleniĢ itibari ile de yasalara uygun ve hukuken geçerli olmalıdır. 

Her sektörün kendine has özellikleri, sözleĢme düzenlemelerinde farklılık 

oluĢturmaktadır.  

ĠnĢaat sektöründe de taraflar arasında yasal bir iliĢki oluĢturmak ve sonradan 

çıkabilecek anlaĢmazlıkları çözebilmek için; tarafların isteklerinin belirtildiği, ürün 

tanımının ve yapıldığı ve üretim Ģartlarının belirtildiği sözleĢmeler düzenlenir. ĠnĢaat 

sözleĢmelerinde ürün tanımı Ģartnameler ve çizimler aracılığı ile yapılmaktadır. 

ĠnĢaat projelerinin hedeflerine uygun gerçekleĢmesi için sözleĢme hükümlerinin 

yeterince açık ve anlaĢılır olması gerekmektedir. Bu nedenle inĢaat sözleĢmesi 

dokümanları, farklı uzmanlık alanlarına sahip kiĢiler tarafından hazırlanmaktadır.  
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ĠnĢaat sözleĢmelerinin çeĢitliliği inĢaat sektöründe sözleĢme düzenlemelerinde 

standartlaĢmayı zorlaĢtırmıĢtır. Bu nedenle birçok kuruluĢ sözleĢme düzenlemelerini 

kolaylaĢtırmak ve çıkabilecek anlaĢmazlıkları engellemek amacı ile standart 

sözleĢme dokümanları üretmektedir. Bu dokümanların amacı projeye dahil olan tüm 

katılımcıların görev tanımını açık bir Ģekilde yapmak ve üretim aĢamasında belirli 

standartlara uyulmasını sağlamaktır. 

Her ülkenin, ulusal ve uluslar arası hukuka bağlı olarak düzenlediği standart inĢaat 

sözleĢmesi formları (tip sözleĢmeler) ve yapım iĢleri genel Ģartları vardır. Bu 

standart dokümanlar, ulusal projelerde geçerlidir ve yapım iĢlerinin yasal olarak 

düzenlenmesini sağlar. Amaç sözleĢme düzenlemelerini kolaylaĢtırarak 

anlaĢmazlıkların çıkmasını engellemektir.  

Yukarıda belirtilenlerden, sözleĢme düzenlemenin, bir inĢaat projesinin uygulaması 

için önemi anlaĢılmaktadır. ĠnĢaat projelerinin tüm tarafların tatmin oldukları bir 

Ģekilde tamamlanması sözleĢmelerin doğru bir Ģekilde; 

 Düzenlenmesi 

 Yorumlanması 

 Uygulanmasına bağlıdır.   

SözleĢmelerin doğru ve tarafsız bir Ģeklide düzenlenmesi, yorumlanması, 

uygulanması profesyonel bir yönetim sürecini gerektirmektedir. Bu süreç “SözleĢme 

Yönetimi” sürecidir. SözleĢme Yönetiminin amacı, projenin en az sapmayla ve 

olabildiğince sözleĢme dokümanlarına uygun olarak tamamlanmasını sağlamaktır 

(Liebing, 1998, 2).  

Bir inĢaat projesinin tüm süreçleri, sözleĢme hükümlerini uygulamayı 

gerektirdiğinden, sözleĢme yönetimi etkinlik kazanır. SözleĢme yönetimi, her türlü 

yapım iĢinin (bina, yol, baraj, tünel, köprü, vs.) ortak paydası olan bir disiplindir. 

Amaç, her türde yapım sözleĢmesinin taraflarca imzalanan Ģekli ile uygulanmasını 

sağlayarak uyuĢmazlıların en aza indirgenmesini sağlamaktır. Yani uygulama 

aĢamasında çıkabilecek uyuşmazlıklara çözüm üretme sürecidir ( Fisk, 2003,553).  

Bunlardan anlaĢılacağı gibi amaç, kabul edilmiĢ politika ve stratejiler çerçevesinde, 

belirlenmiĢ maliyeti ve süreyi aĢmaksızın, anlaĢmazlığa düĢmeksizin sözleĢmenin 

hedefe ulaĢmasını etkin bir Ģekilde sağlamaktır.  

SözleĢme yönetimi kavramı, ĠnĢaat sektöründe sözleĢme düzenlemelerinde ve 

yapım aĢamasında belirli bir standart oluĢturmayı amaçlayan kuruluĢlar tarafından 
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ele alınmıĢtır. Bu tez çalıĢmasında sözleĢme yönetiminde farklı yaklaĢımlara yer 

verilmiĢ ve bu yaklaĢımlar doğrultusunda: 

 SözleĢme yönetimi kavramı 

 SözleĢme yöneticisi kavramı 

 SözleĢme yöneticisinin görevleri 

 SözleĢme yönetimi ve proje yönetimi iliĢkisi 

 SözleĢme yönetimi ve tedarik yönetimi iliĢkisi ele alınmıĢtır.  

Burada amaç, yukarıda belirtilen kavramlardan yola çıkarak inĢaat projelerinde mal 

sahibi ve diğer katılımcıların tatminini sağlayacak bir yönetim sisteminin, 

sözleşmesel uygunluk açısından nasıl kontrol edildiğinin belirlenmesidir.  

Herhangi bir ürünün proje ömrü; baĢlangıç (fikir), uygulama ve final aĢamalarından 

oluĢmaktadır. BaĢarı, bu aĢamaların profesyonel bir yönetim anlayıĢı ile ele alınması 

ile mümkün olur. Bir inşaat projesi fikir aşamasından itibaren mal sahibinin değişik 

seviyelerde katılımcılarla sözleşmesel ilişkilere girmesini gerektirir.  

ĠnĢaat projesi katılımcılarının aralarındaki iliĢkiye bağlı olarak ve ödeme tercihlerine 

göre farklı sözleĢmeler düzenlenmektedir. Yapım aĢamasında yol gösterici olacak 

en önemli sözleĢme Mal sahibi – Yüklenici sözleĢmesidir bu sebeple tez 

çalıĢmasının konusu olan sözleĢme yönetiminin girdisi, “Mal sahibi – Yüklenici” 

sözleĢmeleridir.   

Mal sahibi bir projenin yatırımcısıdır. Her zaman en önemli hedefleri de belirlenen 

bütçede, sürede ve kalitede iĢin tamamlanmasıdır. Bu hedeflerin gerçekleĢmesi 

mevcut kaynakların en etkin kullanımını sağlayacak bir yönetim sürecini 

gerektirmektedir. Bu amaçla için mal sahibine projenin değiĢik süreçlerinde 

profesyonel danıĢmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Mal sahibinin isteğine göre 

değiĢebilen bu hizmetler; 

 Proje  yönetimi hizmeti 

 Yapım  yönetimi hizmeti 

 SözleĢme  yönetimi hizmeti olabilir. 

Bir inĢaat projesinde, mal sahibinin hedeflerinin gerçekleĢmesini sağlayacak bir 

tamamlama aĢağıdaki süreçlerin bütünleĢik bir yönetim anlayıĢı ile ele alınmasını 

gerektirmektedir: 
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 BaĢlangıç 

 Planlama 

 Uygulama 

 Gözlemleme ve kontrol etme 

 Kapama süreçlerinden oluĢmaktadır (PMBOK , 2004, 42). 

Bu süreçler mal sahibinin talebine göre farklı profesyonellerin katılımı ile ya da 

bütünleĢik bir proje yönetim anlayıĢı ile uygulanabilir. Her koĢulda bu süreçler 

sözleĢmesel iliĢkilerle Ģekillendiği için sözleĢme yönetimi bir projenin baĢlangıcından 

bitiĢine kadar etkinlik kazanmaktadır.  

1.2 Çalışmanın Yöntemi 

Bu tez çalıĢmasının konusu olan sözleĢme yönetimi kavramı incelenirken, bu 

kavramın oluĢumunu sağlayan ve içeriğini oluĢturan tüm bileĢenler dikkate 

alınmıĢtır.  

2. bölümde, sözleĢme yönetiminin en önemli girdisi olan inĢaat projelerinde 

katılımcıların iliĢkilerinin düzenlendiği ve ürün tanımının yapıldığı sözleĢmeler 

incelenmiĢtir. SözleĢmeler ilk önce kavramsal olarak ele alınmıĢ daha sonrada 

inĢaat sözleĢmeleri, inĢaat sözleĢmelerine eĢlik eden baĢlıca dokümanlar ve inĢaat 

sözleĢmelerinin yapısı incelenmiĢtir. Bu aĢamada inĢaat projelerinin katılımcıları ve 

bu katılımcıların iliĢkilerine göre oluĢan sözleĢme türlerine de değinilmiĢtir.  

3. bölümde ise sözleĢme yönetimi kavramı, belli baĢlı iki kurumun yaklaĢımı dikkate 

alınarak incelenmiĢtir. SözleĢme yönetimi konusunda çalıĢmaları ve yayınları olan 

baĢlıca iki kuruluĢ aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 Amerikalı Mimarlar Birliği – AIA (American Institute of Architects), 

 Proje Yönetim Enstitüsü – PMI (Project Management Institute)‟dür.  

Bu iki temel yaklaĢımlardan yola çıkarak, sözleĢme yönetimi kavramı, sözleĢme 

yönetiminin içeriği ve amacı belirlenmeye çalıĢılmıĢ bu doğrultuda sözleĢme 

yönetimi hizmetini sağlayacak profesyonellerin görev tanımı yapılmaya çalıĢılmıĢtır.   

Yine bu iki kurumun yaklaĢımlarından yola çıkarak bu bölümde, SözleĢme Yönetimi 

– Proje Yönetimi, SözleĢme Yönetimi – Tedarik Yönetimi iliĢkisi ele alınmıĢtır. Bu 

iliĢkiler çerçevesinde Proje Teslim Sistemlerinin seçimine ve SözleĢme Türü 

seçimine değinilmiĢtir.  
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4. bölümde ise, tüm bölümlerden edinilen bilgiler doğrultusunda, sözleĢme yönetimi 

uygulamasının en etkin aracı olan “Performans Raporlama” ele alınmıĢtır. 

Performans raporlamada amaç yüklenicinin performansı ile proje hedeflerinin 

kıyaslanması yani sözleĢmesel uygunluktan ne kadar sapıldığının belirlenmesidir. 

Bu amaçla yeni bir yönetim tekniği olan ve doğru performans ölçümünü sağlayan 

“KazanılmıĢ Değer Yönetimine” ve bu tekniğin sözleĢme yönetiminde baĢarılı olarak 

uygulanması için gerekli Ģartlara değinilmiĢtir.  

Son bölüm olan 5. bölümde ise tez çalıĢmasında yapılan araĢtırmalar sonucunda 

elde edilen bilgiler doğrultusunda, sözleĢme yönetiminin “amacı” ve bu kavramın “en 

etkin uygulaması” için yapılması gerekenler belirlenmiĢtir.   
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2. SÖZLEŞMELER  

SözleĢme, olasılıklar doğrultusunda devamlılık sağlayan ve gerekli olduğu tüm 

iliĢkileri hukuki açıdan koruyan yazılı anlaĢmadır. Bu anlaĢmalar, bir iĢ iliĢkisi 

içersinde olan tarafların, söz konusu faaliyetleri sürdürürken neleri nasıl ve hangi 

koĢullarda yapacakları ya da yapmayacakları konusunda aldıkları kararları içerir.  

ĠnĢaat sektöründe de sözleĢmelerin düzenleniĢ sebebi açık olarak tanımlanmıĢ bir iĢ 

ile ilgili, tarafların sorumluluklarının ve proje hedeflerinin yasal olarak belirtilmesidir. 

Üzerinde anlaĢılan iĢin en uygun Ģekilde gerçekleĢmesinin ilk Ģartı sözleĢmelerin 

doğru düzenlenmesidir.  

ĠnĢaat projelerinin özelliğinden dolayı, inĢaat sözleĢmeleri hukuki metinlerin yanı sıra 

Ģartnamelerden ve çizimlerden oluĢmaktadır. ĠnĢaat projelerinin tüm tarafların 

tatmini ile tamamlanması sözleĢmelerin doğru düzenlenip, doğru yönetilmesine 

bağlıdır.  

2.1 Sözleşme Kavramı 

SözleĢmeler inĢaat sektörü ile ilgili olarak ele alınmadan önce hukuki açıdan ele 

alınmalıdır.  

SözleĢme tanımını hukuki açıdan yapabilmek için, öncelikle hukuki iĢlem kavramının 

üzerinde durulmalıdır. Hukuki iĢlem, hukuk düzeninin öngördüğü sınırlar içinde, bir 

veya birden çok kiĢinin belirli bir hukuki sonuca yönelik irade açıklaması ya da 

açıklamalarıdır (Eren,1994:115).  

Hukuki iĢlemin meydana gelebilmesi ve hukuki sonuç doğurabilmesi için birden çok 

kiĢinin irade açıklaması gerekliyse iki ya da çok taraflı hukuki iĢlemler ortaya çıkar. 

SözleĢme kavramı, söz konusu sınıflandırmada “karar”  ile birlikte iki ya da çok 

taraflı hukuki iĢlemler içinde yer alır.  

Karar; kendilerine oy hakkı tanınan ve bir hukuki iliĢki içinde bulunan birden çok 

kiĢinin, bu oy haklarını aynı yönde kullanarak bir anlaĢmaya vardıkları çok taraflı bir 

hukuki iĢlemdir. Bu çerçevede; akit, bağıt, kontrat, mukavele gibi farklı isimlerle de 

anılan ve uygulamada en çok yararlanılan hukuki iĢlem olan sözleĢme, tarafların 
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belirli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karĢılıklı ve birbirine uygun irade 

açıklamalarından oluĢur.(Akipek ve Küçükgüngör, 2002:19,Tekinay ve diğ. 1993:43) 

Burada karĢılıklı irade açıklamasının amacı, tarafların ortaklaĢa istedikleri bir hukuki 

iliĢkiyi kurması, değiĢtirmesi ya da ortadan kaldırmasıdır. Taraflar hem irade 

açıklaması sahibi, hem de karĢı tarafın irade açıklamasının muhatabıdır. 

(Ataay,1981:231) 

Bir sözleĢmenin kurulabilmesi için: 

 Birden fazla taraf olması, 

 Taraflardan her birinin kendi irade açıklamasını diğer tarafa yöneltmesi ve karĢı 

tarafın irade açıklamasına muhatap olması, 

 Taraflardan birinin yönelttiği sözleĢme önerisini diğer tarafın kabul etmesi 

gerekir. 

Bu hukuki tanımdan yola çıkarak; sözleĢmenin, genellikle iki taraf arasında 

gerçekleĢtirilen, kanuni yaptırımı olan bir anlaĢma olduğu söylenebilir. Bazı 

durumlarda, sözleĢme gerekliliklerine göre üçüncü Ģahıs sözleĢmeleri de yapılabilir. 

SözleĢme, tarafların kendi aralarında çözemeyecekleri sorunların oluĢabilme 

ihtimaline karĢı yazılır. Tarafları mahkemede koruyacak ve uyuĢmazlıkları çözecek 

bağlayıcı özelliği olan anlaĢmadır (Hinze, 1993, 19). 

2.2 İnşaat Sözleşmesi Kavramı 

ĠnĢaat SözleĢmesi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre, mal veya hizmet alımları 

ile yapım iĢlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaĢmadır. Diğer 

taraftan, iki taraflı bir hukuki iĢlem olan sözleĢme, hukuki literatürde Borçlar 

Kanununun 355-371‟inci maddelerinin kapsayan Ġstisna Akdi kısmında 

incelenmektedir (Uyanık, 2004, 3) 

SözleĢmenin hukuki açıdan devreye girmesi iki Ģekilde gerçekleĢir. Bir sözleĢme ya 

uygulanmıĢtır ya da uygulayıcıdır. Bir sözleĢmenin uygulanmıĢ olması, sözleĢme 

taraflarının tüm uygulamalarının sözleĢmeye uygun olduğu anlamına gelmektedir. 

Bir inĢaat sözleĢmesinin tamamen uygulanması, yüklenicinin yapımı sözleĢmeye 

uygun olarak tamamladığı ve mal sahibinin yükleniciye sözleĢme bedelini ödediği 

anlamına gelir (Hinze, 1993, 20).  

Bir sözleĢme uygulayıcıysa, sözleĢmenin uygulanmamıĢ bazı hükümleri kalmıĢ 

demektir. Bu yaptırım iki taraf için geçerlidir ya da tek taraf için geçerlidir. Örneğin; 

mal sahibi iĢin ücretini ödememiĢse sözleĢme uygulayıcıdır. Yüklenici tarafında 

eksiklikler varsa bu yaptırım o taraf için geçerlidir (Hinze, 1993, 20).   
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Bir sözleĢmenin hukuki olabilmesi için ve taraflar arasında imzalanabilmesi için, bazı 

temel bileĢenleri içermelidir. Bu bileĢenler aĢağıdaki gibidir: 

 KarĢılıklı anlaĢma ve gerçek niyet, 

 Teklif ve kabul, 

 SözleĢme yapmaya yetkili olma, 

 ĠĢin bedeli/Değeri, 

 SözleĢmenin amacı‟dır  (Krol, 1992, 4). 

Her inĢaat iĢinin mutlaka bir sözleĢmeye bağlı olarak gerçekleĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bir hukuki anlaĢma olan inĢaat sözleĢmelerinin inĢaat sektörü 

açısından önemi aĢağıda belirtilmiĢtir.  

ĠnĢaat sektörünün ülke ekonomisinde önemli bir yeri vardır. GeliĢmekte olan 

ülkelerde ekonomideki önemi daha da fazladır. Buna rağmen inĢaat sektörünün 

parçalı yapısı ve sektöre dıĢarıdan dahil olmanın kolaylığı gibi etkenler inĢaat 

sektöründe belirli standartları oluĢturmayı zorlaĢtırmıĢtır. Zamanla inĢaat firmalarının 

da diğer sektörlerdeki gibi yeni yönetim anlayıĢlarını Ģirket kültürüne dahil etme 

çalıĢmaları, bilgi teknolojilerine verilen önemin artması sektördeki katılımcıları 

bilinçlendirmiĢtir. Bu bilinçlenme ürün kalitesini arttırdığı gibi, alıcı ve satıcı iliĢkisinde 

de tatmini arttırmıĢtır. Alıcı satıcı iliĢkisi, talep edilen ürünün nitelik ve niceliklerine 

göre değiĢmektedir. Bu iliĢkinin iki tarafı da memnun etmesi ürün üzerinde tarafların 

hukuki bir anlaşmaya girmesi ile mümkündür. Buradaki hukuki anlaĢma sözleşmedir.  

SözleĢmeler, tarafların haklarının koruyan ve tüm isteklerin belirtildiği anlaĢmalardır. 

Bu durumda tarafların tatmin oldukları Ģekilde bir inĢaat projesinin tamamlanması 

sözleĢmenin doğru bir Ģeklide düzenlenip, doğru Ģekilde yönetilmesine bağlıdır.  

ĠnĢaat sektöründe alıcı satıcı iliĢkisi değiĢik seviyelerde gerçekleĢebilir. ĠnĢaat 

projesinin katılımcıları ve bu katılımcıların iliĢkilerine göre değiĢik sözleĢmeler 

düzenlenir. Bu sözleĢmelere daha sonra değinilecek olsa da bu tez çalıĢmasında 

asıl ele alınacak olan Mal sahibi - Yüklenici sözleĢmeleridir. Konumuz olan 

sözleĢme yönetiminin girdisi, mal sahibi yüklenici sözleĢmeleridir. Çünkü sözleĢme 

yönetimi kavramı tüm katılımcıların uyum içinde çalıĢması temeline dayanarak, mal 

sahibi yüklenici sözleĢmeleri üzerine kuruludur. Yönetimsel olarak ele alınan 

sözleĢmesel uygunluk, mal sahibi yüklenici sözleĢmesine proje uygulaması 

süresince uyulmasıdır. 

BaĢka bir yaklaĢımla sözleĢmeleri ele alacak olursak, sözleĢme, Ġki taraf arasında, 

standartlaĢmıĢ Ģartlarda, çoğu kez değiĢikliklerle yasal çerçevede gerçekleĢtirilen 
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koĢullar takımıdır. Her durumda, her üründe, iliĢkide, olayda, uyuĢmazlıkta, 

hükümde, sonuçta ve sürekli değiĢebilen finansal Ģartlar altında öngörü, tarif, 

yönetim, önlem anlamına gelir. Çok sınırlı kaynak, zaman ve sonuçlar birleĢiminde 

koruma sağlayan, baĢarılı ve tatminkar bir tamamlama için çok sayıda baĢka 

anlaĢmalara bağlı olan bir anlaĢmadır (Liebing, R. W.).  

SözleĢme tanımının geniĢliği bazen gerçekleĢemeyecek beklentilere yol açabilir. Bu 

düĢünceler altında, çok iyi araĢtırılmıĢ ve yazılmıĢ dahi olsa anlaĢmazlıkların 

çıkması mümkündür. Bununla birlikte bir sözleĢme her Ģeyi kapsayamaz fakat; 

terimler ve Ģartlar açıkça tanımlanabilir. (Liebing, 1998, 30) 

ĠnĢaat sözleĢmesi, herhangi bir inĢaat projesi için; ürün tanımının yapıldığı, üretim 

standartlarının ve zamanının belirtildiği ve bu ürünün ücretinin belirtildiği karĢılıklı 

anlaĢmadır. Bu durumda sözleĢmenin, yüklenicinin tüm proje sorumluluğunu kabul 

ettiğini belirten karĢılıklı anlaĢılmıĢ teklif olduğu da söylenebilir. SözleĢme 

dokümanlarında mal sahibi tarafından belirlenen; yüklenicinin sorumlulukları ve 

zorunlulukları belirtilmektedir. Bu sözleĢmeler, Mal sahibi/Yüklenici sözleĢmelerdir 

(Hinze, 1993, 21).  

Eğer inĢaat sektöründeki katılımcıları, değiĢik seviyelerde alıcılar ve satıcılar iliĢkisi 

olarak ele alırsak; sözleĢme, satıcının belirlenmiĢ bir ürünü temin etmesini, alıcının 

da bu hizmetin karĢılığını ödemesini zorunlu kılan ve tarafları bağlayıcı bir 

anlaĢmadır. Bu anlaĢma mahkemede tarafların hakkını koruyacak yasal iliĢkidir 

(PMBOK, 2004,269). 

2.2.1 Ulusal Sözleşmeler 

SözleĢme ve sözleĢme dokümanları, sonradan çıkabilecek uyuĢmazlık 

durumlarında delil niteliğindedir. Bu özelliğinden dolayı sözleĢme düzenlemede ve 

eklerinde uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar sözleĢmeye konu olan iĢ ya 

da ürünün tanımına göre değiĢebilse de, sözleĢme düzenleme ve içeriği ile ilgili 

genel Ģartlar sözleĢme dokümanlarında belirli bir standart oluĢturmak için 

oluĢturulmuĢtur (Collier, 2001,4).  

Her ülkenin, ulusal ve uluslar arası hukuka bağlı olarak düzenlediği standart inĢaat 

sözleĢmesi formları (tip sözleĢmeler) ve yapım iĢleri genel Ģartları vardır. Bu 

standart dokümanlar, ulusal projelerde geçerlidir ve yapım iĢlerinin yasal olarak 

düzenlenmesini sağlar. 

Yapı yasaları ve Ģartnamelerinin günün koĢullarına uydurulması standart hale 

getirilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapı 
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mevzuatı yaĢayan ve günlerin getirdiği koĢullara kendisini uydurmak için zaman 

zaman değiĢiklik gösterme zorunluluğu taĢıyan bir bütündür (Akçalı, 2004, 1). 

Türkiye‟de inĢaat sektöründe batı standartlarında bir düzenleme getirmek ve ihale 

düzenimizi de bu standarda oturtmak amacıyla, Kamu Ġhale Kurumu (KĠK) 

kurulmuĢtur. Kamu Ġhale Kurumu Yasası, 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. 

ĠnĢaat sözleĢme düzenlemeleri, yasaları ve ihale kanunumuz bu yasaya göre 

güncellenmiĢtir. Kamu Ġhale Kurumu ile ilgili bilgilere ve dokümanlara www.kik.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilmektedir.  

Kamu Ġhale Kurumu, Türkiye‟de Kamu Projelerinde kullanılmak üzere 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu‟nun 53. maddesi uyarınca standart dokümanlar hazırlamaktadır. 

Kamu Ġhale Kurumu, Kamu Ġhale Kurulu, BaĢkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluĢur. 

Kamu Ġhale Kurulu üyeleri, Maliye Bankalığınca önerilecek iki kiĢi, Bayındırlık ve 

Ġskan Bakanlığınca önerilecek üç kiĢi, Hazine MüsteĢarlığı‟nın bağlı bulunduğu 

Bakanlık ile DanıĢtay ve SayıĢtay BaĢkanlıklarınca önerilecek birer kiĢi, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından 

kamu alımları ile ilgili meslek gruplarından önerilecek birer kiĢi olmak üzere Banklar 

Kurulu‟nca atanır (Kamu Ġhale Kanunu, Madde 53-c). Böylece standart dokümanları 

hazırlayacak olan bu Kurul‟da değiĢik uzmanlık alanlarına sahip kiĢilerin bulunması 

sağlanmıĢtır.  

Ülkemizde Yapı Mevzuatının geliĢtirilmiĢ bir standardı yoktur. Bu yapı yasaları ve 

Ģartnameleri Resmi Gazetelerde ve Bakanlıkların yayınlarında birbirinden ayrı olarak 

birikmektedir. Bu durum inĢaat sektöründe sözleĢme düzenlemelerini ve güncel 

düzenlemelerin takibini zorlaĢtırmaktadır ( Akçalı, 2004, 3).  

SözleĢmelerin, konusu, amacı, idare ve yüklenici olarak taraflara yüklediği hak ve 

yükümlülüklere ait hükümleri ve düzenleniĢ itibariyle yürürlükteki yaslara uygun ve 

hukuken geçerli olması gerekmektedir (Uyanık, 2004, 2). Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununda, uygulama birliğini sağlamak amacı ile mal veya hizmet alımları iĢlerine 

iliĢkin tip sözleĢmelerin Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilmektedir (Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu Md.5).  

Yapı iĢlerine ait tip sözleĢmeler, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı 

Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunun ile Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesine Bağlı olarak 

düzenlenmektedir (Akçalı, 2004, Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme örneği madde 5).  

Ġhale mevzuatında, sözleĢmeler iki tür olarak düzenlenmektedir. 4735 sayılı Kamu 

Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 5‟inci maddesinin ikinci fıkrasında idarelerce 

yapılacak sözleĢmeler Tip SözleĢme hükümleri esas alınarak düzenleneceği 
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belirtilmiĢtir. Böylece Tip SözleĢme uygulaması Ģarta bağlanmıĢtır. SözleĢme Türleri 

ile ilgili 6‟cı maddede, Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda en çok 

kullanılan sözleĢmeler aĢağıda verilmiĢtir: 

a) Anahtar Teslimi Götürü Bedel 

b) Teklif Birim Fiyat sözleĢmeleri olduğu belirtilmiĢtir.  

Bu sözleĢmelere ek olarak Maliyet+Ücret SözleĢmeleri ve Yap-ĠĢlet-Devret 

sözleĢmelerinin uygulandığı da görülmüĢtür (Uyanık, 2004, 2). Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanununun 7.maddesinde sözleĢmede yer alması gerekli hususlar 

belirtilmiĢtir. Bu hususlar Ģunlardır: 

 SözleĢmenin tanınması bakımından baĢlığı olmalıdır. 

 SözleĢmenin yapıldığı zamanı belirten tarihi olmalıdır. 

 SözleĢmeyi yapan tarafların, adı ve soyadı ile açık adresleri, sözleĢmede yer 

almalıdır. 

 SözleĢmenin konusu belirli olmalıdır. 

 SözleĢmede tarafların hak ve yükümlülükleri ayrıntılı olarak bulunmalıdır 

 SözleĢmede, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak amacıyla, 

cezai Ģart yer almalıdır. 

 SözleĢmenin yerine getirilmesini sağlamak ve güvence altına almak amacıyla, 

sözleĢmede yükleniciden teminat alınacağı hususu belirtilmelidir. 

 SözleĢmenin sonuna tarafların adı ve soyadları (tüzel kiĢi ise ticaret ünvanı) 

yazılmalı ve sözleĢme taraflarca imzalanmalıdır. 

 SözleĢmeyi tamamlamak, teknik hususları açıklamak üzere sözleĢmeye, proje, 

özel teknik Ģartname, mahal listesi, birim fiyat tarifleri, vs. bilgi ve belgeler 

eklenmelidir. 

KĠK, mal sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleĢmelere iliĢkin 2 farklı standart 

sözleĢme formu ve bu formlara ek olarak 1 genel Ģartname ve 3 farklı idari Ģartname 

hazırlamıĢtır. KĠK tarafından hazırlana bu dokümanlar Ģunlardır: 

 Anahtar Teslim Götürü Bedel ĠĢler için Yapım ĠĢlerine Ait Tip sözleĢme 

 Teklif Birim Fiyatlı iĢler için Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme 

 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi 

 Açık Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari 

ġartname 
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 Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak 

Tip Ġdari ġartname 

 Pazarlık Usulü ile Ġhale Edilen Yapım ĠĢlerinde Uygulanacak Tip Ġdari ġartname  

Anahtar Teslim Götürü Bedel ĠĢler için Yapım ĠĢlerine Ait Tip sözleĢme, Teklif Birim 

Fiyatlı iĢler için Yapım ĠĢlerine Ait Tip SözleĢme Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi ekte 

olarak verilmiĢtir.  

Amerika‟da da standart sözleĢme dokümanları yayımlayan ulusal pek çok kuruluĢ 

vardır. Dokümanları en yaygın olarak kullanılan üç kuruluĢ Ģunlardır: 

 BirleĢmiĢ Genel Yükleniciler (The Associated General Contractors of America – 

AGC) 

 Amerikalı Mimarlar Birliği (American Institute of Architects – AIA) 

 BirleĢik Mühendisler SözleĢme Dokümanları Komitesi (Engineers Joint 

Construction Documents Commitee – EJCDC) 

AIA ve AGC standart dokümanları geliĢtirmek üzere kendi bünyelerinde sözleĢme 

komitesi kurmuĢlardır ve bu komitelere bu konuda deneyimli uzmanlar atamıĢlardır. 

Bunalar, EJCDC‟ e ek olarak Amerikalı ĠnĢaat Mühendisleri Topluluğu (American 

Society of Civil Engineers – ASCE), Amerikalı Mühendislik Firmaları Kurulu 

(Amerikan Council of Engineering Companies), ĠnĢaat ġartnameleri Enstitüsü 

(Construction Specifications Institute – CSI) ve Ulusal Uzman Mühendisler 

Topluluğu (National Society of Professional Engineers – NSPE)‟na üye olan 

uzmanların ortaklaĢa oluĢturduğu bir komitedir. Bu komiteler, yeni sözleĢme 

dokümanlar geliĢtirmek, yayımlamak, eski dokümanları sektördeki yeni eğilimlere 

göre güncellemek görevini taĢımaktadır. Ayrıca kuruluĢlar, yayımladıkları 

dokümanlarla ilgili malsahiblerinden, mühendislerden, alt yüklenicilerden, kefillerden, 

avukatlardan, sigortacılardan ve diğer katılımcılardan ve diğer katılımcılardan 

görüĢler alarak bu dokümanların eksiksiz bir biçimde tamamlanmalarını sağlamaya 

çalıĢırlar (www.agc.org, www.aia.org,www.ejcdc.org). 

2.2.2 Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri 

ĠnĢaat sektörünün parçalı yapısı ve prototip bir ürününün olmayıĢı bu sektörde 

standartlaĢmayı zorlaĢtırmıĢtır. GeliĢen teknolojilerin yapım ve yönetim teknikleri 

üzerindeki etkisi bu sektörde tamamen olmasa da genel bir çerçevede 

standartlaĢmayı sağlamıĢtır. Özellikle üretim aĢamasında projelerin belirli 

standartlarının oluĢması ve bunların sözleĢme içeriğinde yer alması proje 

beklentilerinin gerçekleĢmesinde etkili olmuĢtur.     
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Uluslar arası sözleĢmelerin kendi standartları vardır, bu standartlar genellikle FIDIC 

standartlarıdır.  Mühendislik yapılarında iĢ sözleĢmelerinin FIDIC Ģartları (FIDIC 

Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction ) uluslararası 

bankalar tarafından finanse edilen uluslararası projelerde kullanılmaktadır. BirleĢmiĢ 

Milletler ve diğerler ülkelerde FIDIC SözleĢmeleri kullanılmaktadır (Fisk, 2003,136).   

International Federation Of Consulting Engineers (FIDIC), dünya çapında bağımsız 

danıĢman mühendislerin ilgi alanlarının temsilcisidir. Uluslararası bankalar ve 

kurumlar ile kendi üyeleri arasında irtibatı sağlar. Bu kurumlardan bazıları aĢağıda 

verilmiĢtir.  

 International Bank for Reconstruction (Yeniden Yapım ve GeliĢtirme Uluslararası 

Bankası), Inter – American Development Bank Amerikan Ġç GeliĢtirme Bankası), 

 African Development Bank (Afrika GeliĢtirme Bankası), 

 Asian Development Bank (Asya GeliĢtirme Bankası),  

 United Nations Development Programme (BirleĢmiĢ Milletler GeliĢtirme 

Programı), 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations World Health 

Organization (BirleĢmiĢ Milletler  Dünya Sağlık Örgütü Yiyecek ve Tarım 

Organizasyonu), 

 United Nations Office of Technical Cooperation (BirleĢmiĢ Milletler Teknik 

Ortaklığı), 

 Europen Development Fund (Avrupa GeliĢtirme Fonu), 

 Kuwait Fund for Arab Economic Development (Arap Ekonomi GeliĢimi Kuveyt 

Fonu).  

FIDIC dokümanları, United Satates American Consulting Engineers Council, 

Washington, DC 2005‟ten temin edilebilir.(Fisk, 2003, 136).  

Standart sözleĢme dokümanları, sektörde faaliyet gösteren çeĢitli kuruluĢlar 

tarafından, katılımcılar arasındaki yasal iliĢkilerin, sağlam dengeli bir Ģekilde 

oluĢmasının sağlama amacı ile hazırlanan dokümanlardır. Bu amaçla, dünya 

çapında standartlaĢmıĢ, yapım sektöründeki insanların ortak iĢ kaygılarını paylaĢan 

ulusal ve uluslararası kurumlardan bazıları aĢağıda verilmiĢtir: 
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 EJCDC – BirleĢik Mühendisler SözleĢme Dokümanları Komitesi (Engineers‟ 

Joint Contract Documents Committee) 

 AIA – Amerikalı Mimarlar Birliği (Amerıcan Instıtute Of Archıtects)  

 FIDIC – Uluslar arası DanıĢman Mühendisler Federasyonu (International 

Federation of Consulting Engineers).  

2.2.3 İnşaat Sözleşmesinin Katılımcıları ve Sözleşme Türleri 

Bir inĢaat sözleĢmesini etkileyen en önemli faktör, inĢaat projesinin katılımcılarıdır 

çünkü katılımcılar ve iliĢkileri değiĢik sözleĢme düzenlemeleri gerektirmektedir. Bir 

inĢaat projesinin katılımcıları ve kısaca görev tanımları aĢağıda verilmiĢtir: 

 Mal sahibi: Yatırımcıdır. 

 Tasarımcı (Mimar/Mühendis): Yapının tasarımı için hizmet veren ya da 

danıĢmanlık hizmeti veren kiĢidir. 

 Tasarımcıya hizmet veren diğer uzmanlar: Tasarım aĢamasında proje dahil olan 

hizmetleri veren kiĢilerdir.  

 Yüklenici: Yapım iĢini üstlenen kiĢidir. 

 Yapım yöneticisi: Mal sahibinin resmi danıĢmanıdır. Projenin 

organizasyonundan ve yönetiminden sorumludur.  

 Alt yüklenici: Yapım iĢlerinin bir kısmını, yüklenicinin kabulü ile üstlenen 

katılımcıdır.  

 Alt alt yüklenici:  Yapım iĢlerinin bir kısmını, alt yüklenicinin kabulü ile üstlenen 

katılımcıdır.   

 Tedarikçiler: Mal sahibine, yükleniciye, alt yükleniciye hizmet, malzeme veya 

ekipman sağlayan kiĢi ya da firmadır.  

 DanıĢmanlar: çeĢitli konularda uzmanlaĢmıĢ ve danıĢmanlık hizmeti veren 

katılımcılardır.  

Bu katılımcılar, inĢaat projesinin temel katılımcılarıdır. ĠnĢaat projesine bunlardan 

baĢka, bankalar, belediyeler, hukukçular da katılmaktadır.   

ĠnĢaat projesinin katılımcıları bir sözleĢmeyi iki Ģekilde etkileyebilir: 

1. Aralarındaki iliĢkiye bağlı olarak 

2. Ödeme tercihlerine göre  

Katılımcıları aralarındaki iliĢki sözleĢmenin içeriğini değiĢtirir. Çünkü sağlanacak 

ürün ve hizmete göre sözleĢmede tanımlanacak olan görev tanımları ve bedel 



 
15 

değiĢecektir. Bir inĢaat projesi içine dahil olan katılımcılara ve bunların görev ve 

haklarının belirlenmesine göre çeĢitli sözleĢmeler gerektirir. DeğiĢik seviyelerdeki 

katılımcı iliĢkilerine göre oluĢmuĢ sözleĢme çeĢitleri aĢağıdaki gibidir: 

 Mal Sahibi – Yüklenici SözleĢmeleri 

 Mal Sahibi – Mimar/ Mühendis SözleĢmeleri 

 Mal Sahibi – Yapım Yöneticisi SözleĢmeleri 

 Mal Sahibi – Tedarikçi SözleĢmeleri 

 Mimar – Mimara Hizmet Sunan Diğer Uzmanlar SözleĢmeleri 

 Mimara Hizmet Sunan Uzmanlar – Mimara Hizmet Sunan Uzmanların 

DanıĢmanları SözleĢmeleri 

 Yapım Yöneticisi – Yüklenici SözleĢmeleri 

 Yapım Yöneticisi – Yapım Yöneticisinin DanıĢmanı SözleĢmeleri 

 Yapım Yöneticisi – Tedarikçi SözleĢmeleri 

 Yüklenici – Alt Yüklenici SözleĢmeleri 

 Alt Yüklenici – Alt Yüklenici SözleĢmeleri 

 Alt Yüklenici – Tedarikçi SözleĢmeleri 

 Alt Alt Yüklenici – Tedarikçi SözleĢmeleri 

Yapım projelerinin çeĢitliliğine göre bu sözleĢme çeĢitleri artabilir. Burada verilenler 

sadece AIA‟ nin gruplandırmasına göre verilmiĢ sözleĢme çeĢitleridir (Liebing, 1998, 

104).    

Bu tez çalıĢmasında daha öncede belirtildiği gibi ele alınacak olan sözleĢme Mal 

sahibi – Yüklenici sözleĢmesidir. SözleĢme Yönetiminin amacı yapım projelerinin 

sözleĢmeye uygun olarak tamamlanmasıdır. SözleĢme yönetimi hizmeti esnasında 

bu hizmeti veren profesyonel sözleĢmesel uygunluğu Mal sahibi – Yüklenici 

sözleĢmesine göre takip eder.  

Katılımcıların arasındaki sözleĢmenin konusu olan hizmet ya da ürünün bedelinin 

ödeme biçimine göre sözleĢme türleri oluĢmuĢtur. Ödeme biçimlerine göre yapılan 

sınıflandırmada Hinze (1993, 145), Collier (2001,57) ve Gould&Joyce (2000,82) gibi 

yazarların aynı sınıflandırmayı yaptığı görülmüĢtür. Bu sınıflandırma aĢağıdaki 

gibidir: 
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 Sabit Fiyat SözleĢmeleri  

 Maliyet Artı SözleĢmeleri 

 Birim Fiyat SözleĢmeleridir. 

 

Fleming (2003, 78), ödeme yöntemine göre sözleĢme türleri baĢlık olarak verilirse 

aĢağıdaki gibi sınıflandırmıĢtır.  

1. Sabit Fiyat SözleĢmeleri 

 TeĢvikli Sabit Fiyat SözleĢmeleri 

 Ödül Ücretli Sabit Fiyat SözleĢmeleri 

 Ekonomik Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyat SözleĢmeleri 

 Teslimi Belirsiz/ Miktar Belirsiz Sabit Fiyat SözleĢmeleri 

2. Maliyet karĢılayıcı SözleĢmeler 

 Maliyet + Sabit Kar SözleĢmeleri 

 Maliyet + TeĢvik Edici Ücret SözleĢmeleri 

 Maliyet + Ödül Ücret SözleĢmeleri 

 Maliyet & Maliyetin PaylaĢımı 

 Maliyet + % Kar 

3. Zaman ve Malzemeler (T&M) SözleĢmeleri. 

Hinze ve Fleming‟in sınıflandırması incelendiğinde, Fleming‟ in değindiği üçüncü 

sözleĢme türünün aslında Birim Fiyat SözleĢmeleri ile benzerlik gösterdiği 

görülmüĢtür. Bu tez çalıĢmasında Hinze ve Fleming‟in sınıflandırmasına göre, diğer 

yazarlarda dikkate alınarak sözleĢme türleri bölüm üç‟te tedarik yönetimi konusunda 

ele alınacaktır.  

2.3 Sözleşme Deyimleri 

ĠnĢaat sözleĢmelerinin hukuki ve ticari bileĢenleri vardır. SözleĢmenin doğru 

uygulanması doğru yorumlanmasına bağlıdır. SözleĢmenin hukuki yaptırımı, 

sektörde kullanılan genel terimlerin tanımlamalarının yapılmasını gerekli kılar. 

AĢağıda inĢaat sözleĢmelerinde sıkça kullanılan bazı terimlerin açıklamaları 

yapılmıĢtır. (Liebing, 1998, 33).    

 SözleĢme miktarı, sözleĢmede belirtilen toplam fiyattır. Mal sahibi tarafından 

yükleniciye sözleĢmede belirtildiği Ģekilde ödenecek miktardır. 
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 SözleĢme tamamlanma süresi, iĢin tamamlanma süresini gösteren takvimsel 

günlerin sayısıdır.  

 Takvim günü, bir gün yirmi dört saattir ve Cumartesi, Pazar ve tatillerde dahildir.  

 SözleĢme dokümanları, Mal sahibi ve Yüklenici arasındaki sözleĢmenin 

gerekliliklerini sağlayan tüm iĢlerin; tanımlanması, kapsam içine alınması 

demektir. Genel ve Bütünleyici Ģartlar, senetlerin ödeme Ģekli, özel Ģartlar, ekler, 

düzeltmeler, sözleĢme yapıldıktan sonra oluĢan değiĢiklik talepleri sözleĢme 

dokümanlarında bulunur. 

 ĠĢ, sözleĢmede belirtilen; tüm yapım plan ve projesidir. ĠĢin hızlı, uygun ve 

ustaca yapılması ile ilgili tüm, malzeme, sistem, makine, araç, tedarik, kontrol, 

düzeltme, ilk yardım, yönetim, gözlemleme iĢleridir. 

 ĠĢ emri, Mal sahibi tarafından Yükleniciye yapılan yazılı uyarıdır, yükleniciye mal 

sahibi tarafından sözleĢme hükümlerine bağlı olarak iĢi baĢlatması ve iĢin 

bitiminin belirlenmesini sağlayan yetkidir. 

 DeğiĢiklik talebi, iĢteki bir değiĢiklik için yetki vermektir, sözleĢme imzalandıktan 

sonra;  sözleĢme toplam bedelinde bir düzenleme, sözleĢme tamamlama 

süresinde bir değiĢiklik gerekebilir. Mal sahibi tarafından yükleniciye yazılı olarak 

verilir. 

2.4 Sözleşme Dokümanları  

ĠnĢaat sözleĢmelerinin bileĢenleri bir projenin hem hukuki olarak tanımlanmasını 

hem de teknik olarak tanımlanmasını sağlar. Bir inĢaat sözleĢmesi sadece hukuki 

sözleĢmeden ibaret değildir. Proje uygulaması için gerekli olan çizimler, Ģartnameler 

ve sözleĢme sonrası meydana gelmiĢ değiĢiklikler bu dosyada yer almaktadır.  

Bir inĢaat sözleĢmesinin üç ana bileĢeni vardır. Bunlar: 

 SözleĢme 

 ġartnameler (Bütünleyici Genel ġartları, Genel ġartları ve Teknik ġartnameleri 

içerir)  

 Çizimler 

Bu üç bileĢen çeĢitli dokümanlardan oluĢur. Bu dokümanlar detaylı olarak aĢağıda 

verilmiĢtir. ĠnĢaat sözleĢmesi bileĢenlerinin yaptırım gücü birbirinden farklıdır. 

OluĢum sırasına göre bu dokümanlar verilmiĢtir. Örneğin; bir sözleĢmede 

değiĢiklikler sözleĢmenin kendinden önce gelir. Bunun sebebi değiĢiklik 

sözleĢmesinde belirtilen hükümlerin ilk sözleĢmeden üstün olmasıdır. Bu iliĢki 
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sözleĢmenin genel Ģartları ve bütünleyici Ģartları içinde geçerlidir. Bütünleyici genel 

Ģartlar, genel Ģartlardan daha önceliklidir (Fisk, 2003, 563).  

ĠnĢaat sözleĢmesi dokümanları öncelik sırasına göre aĢağıdaki gibidir. 

2.4.1 Değişiklik Talepleri 

DeğiĢiklik talebi, iĢin sözleĢme dokümanlarında belirtilen Ģeklinde değiĢiklik ya da 

ekleme yapmak için yapılan yazılı bir anlaĢmadır. Bu değiĢiklik teklifler alındıktan 

sonra oluĢursa, değiĢiklik talebi,  teklifler açılmadan önce oluĢmuĢsa zeyilname 

olarak adlandırılır. DeğiĢiklikler sözleĢme kapsamını değiĢtirebilir hatta bazen 

sözleĢmede düzenleme yapmak gerekebilir.  

 

Şekil 2.1: Zaman-değiĢiklik iliĢkisi (Fisk, 2003, 501). 

DeğiĢiklikler yasal olarak, sözleĢme imzalandıktan sonra sözleĢme Ģartlarının 

değiĢtirilmesini sağlar. Bu değiĢiklik iĢin kapsamında ya da sözleĢme ücretinde 

olabilir. Pratikte uygulama amacı, mal sahibine sözleĢme imzalandıktan sonra ya da 

yapım aĢamasında değiĢiklik yapma hakkını sağlamaktır (Fisk, 2003, 501).  

SözleĢmeye ve sözleĢmenin özel terimlerine bağlı olarak, bu değiĢiklikler iĢe ekleme 

ya da azaltma Ģeklinde olabilir. Yapım metotlarındaki değiĢiklikler, performans 

gerekliliklerindeki değiĢiklikler, malzeme değiĢiklikleri, sözleĢme süresi değiĢiklikleri 

olabilir. DeğiĢiklikler bunların yanında plan ve Ģartnamelerdeki hataları düzeltmek 

içinde yapılabilir ve bu tür değiĢikliklerin mal sahibi ve mimar/mühendis tarafından 

onaylanması gerekir. Bu değiĢiklik kararları genellikle sözleĢme imzalandıktan sonra 

oluĢuğu için sözleĢmeden daha önceliklidir ve iĢin uygulanması bu hükümlere göre 

yapılır (Collier, 2001,227) .  

1 2 3 4 

Ġhale Duyuru 

Günü 

Teklif  

Açma 

Seçim 

 Günü 

SözleĢme 

Ġmzalama Günü 

Zeyilname    DeğiĢiklik yok 
DeğiĢiklik  

Talebi  
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2.4.2 Sözleşme  

Mal Sahibi-Yüklenici sözleĢmesidir. Yapımın baĢlatılması için imzalanır, sözleĢme 

çizimlerine, Ģartnamelere ve yüklenicinin fiyat teklifine göre düzenlenmiĢtir. ĠnĢaat 

sözleĢmelerinin içermesi gereken bazı temel konular aĢağıda verilmiĢtir (Hinze, 

1993, 22). 

 SözleĢmenin tarihine iliĢkin bilgiler, 

 Taraflara iliĢkin bilgiler, 

 Proje bilgileri, 

 SözleĢme dokümanlarının bileĢenleri ile ilgili bilgiler, 

 SözleĢmenin süresine iliĢkin bilgiler, 

 Hak ediĢlere iliĢkin bilgiler, 

 ÇeĢitli Ģartlar, 

 SözleĢmenin sona ermesi ya da askıya alınmasına iliĢkin bilgiler 

 Maddi tazminatlara iliĢkin bilgiler 

 Yükleniciye karĢı kendini korumak için, mal sahibinin elinde bulundurduğu 

miktara iliĢkin bilgilerdir.    

2.4.3 Şartnameler  

ġartnameler, sözleĢme dokümanlarının bir parçası olan bir inĢaat projesinin yapımı 

için gerekli niteliksel (kalitatif) verilerdir. Sözlük anlamı; gerekliliklerin, ölçülerin ve 

malzemelerin detaylı tanımlaması olduğudur. Genel olarak Ģartname dosyasında 

bulunması gereken dokümanlar aĢağıdaki gibidir (Fisk, 2003, 564): 

1. Zeyilname 

2. Yüklenicinin Fiyat Teklifi 

3. SözleĢme Fiyatı ve Senet  

4. SözleĢme Bütünleyici Genel ġartları 

5. Ġhale Davet Duyurusu 

6. Teklif Verenlerin Bilgilendirilmesi  

7. SözleĢmenin Genel ġartları 

8. Teknik ġartnameler 

9. Standart ġartnameler 
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Çizimlerin amacı proje geometrisini ölçülerle ve detaylarla tanımlamaktır. 

ġartnameler bu verileri malzeme yapısını tanımlayarak tamamlamaktadır.  

ġartnamelerin en önemli kısmı SözleĢmenin genel ve bütünleyici Ģartlarının 

bulunduğu kısımdır. SözleĢmenin pratikteki uygulaması ve sözleĢmenin yönetimi 

için en önemli veriler genel Ģartlar ve bütünleyici Ģartlardır. ĠnĢaat projesinin 

yönetilmesi için temel kurallar burada belirtilmektedir. ġu an kullanımda olan ulusal 

ve uluslar arası genel Ģartnameler vardır. Bunlardan bazıları; Türkiye‟ de KĠK Genel 

ġartnameleri, ABD‟ de AIA, EJCDC ve uluslararası geçerliliği olan FIDIC‟ genel 

Ģartnameleridir. Bazı firmalar kendi genel Ģartlarını yazmayı tercih etmektedir. Bir 

sözleĢmenin genel ve bütünleyici Ģartları ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak 

anlatılacaktır. (Hinze, 1993).  

ġartnamelerin dokümanları bütünleyici ve genel Ģartların yanı sıra teknik 

Ģartnameleri de içermektedir. Teknik Ģartnameler yapım aĢaması detay bilgilerini 

içerir. Bu teknik detaylar, iĢ kurulurken ve yapılırken tüm aĢamalarda yapılacak iĢler 

ve bu iĢlerde kullanılacak malzemelerdir. (Fisk, 2003) 

Teknik Ģartnameler, proje iĢlerinin nitel olarak açıklayıcı dokümanlardır. Bu bilgilerin 

çizimlerin üstünde gösterilmesi pek kolay değildir. Projenin iĢ kalemlerinin teknik 

olarak tanımın yapan teknik Ģartnameleri yazılır (Hinze, 2003, 124).    

Bu dokümanlar, inĢaat projelerinin kalitesini yazılı olarak ya da çizimlerle ifade 

etmektedirler. Teknik Ģartnameler, çok önemli dokümanlardır çünkü inĢaatta 

kullanılan malzemelere, ekipmana, araca, iĢgücüne ait ve bunların özelliklerini 

belirten maddeler teknik Ģartnamelerde bulunmaktadır. Malzemelerin teknik 

özelliklerinin yanında; uygulanacak iĢleri, iĢin yapım Ģeklini ve çalıĢma prensiplerini 

de içermektedir. 

Bir inĢaat projesinde teknik Ģartnamelerden dolayı ortaya çıkan en büyük sorun, 

teknik Ģartnamelerle çizimlerin arasında farklılık ya da zıtlık bulunmasıdır. Bu 

sebepten dolayı teknik Ģartnameleri hazırlayan kiĢi ya tasarım ekibinden olmalı ya 

da tasarım ekibiyle iliĢkili olmalıdır (Hinze, 1993, 124).  

Teknik Ģartnameler yapım aĢamasında uyulması gereken, temel teknik Ģartları 

ortaya koyar. Bu teknik Ģartların uygulamada amacına ulaĢabilmesi için bazı temel 

kriterleri içermesi gerekmektedir. Bu temel kriterler aĢağıdaki gibidir: 

 Teknik olarak yeterlilik, 

 Kesin ve açık Ģartlar, 

 Adil ve eĢit gereksinimler, 
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 Format olarak kullanımı kolay olan ihale dokümanları ve 

 Yasal uygulanabilirlik 

 Güncel ve gerçekçi olmak 

Bu teknik Ģartların güncel ve gerçekçi olması gerekmektedir. Gerçekçi olmak, 

uygulanamayacak Ģartların istenmemesi demektir (Hinze, 1993, 124).  

Bazı durumlarda, tip projeler için hazırlanmıĢ standart teknik Ģartnameler kullanılır. 

Bu Ģartnamelerin, tekrar Ģartname yazmak yerine aynı tip projenin yapıldığı 

durumlarda kullanılması tercih edilmektedir.    

Türkiye‟de kamu projelerinde Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Genel Teknik 

ġartnameleri, kamu inĢaatları sözleĢmesinin ayrılmaz ekidir. Kamuya ait olmayan bir 

inĢaatın Ģartnamesinin hazırlanmasında da, standart genel Ģartnamelerden 

yararlanılabilir. SözleĢme dokümanına „Bayındırlık ĠĢleri Genel Teknik ġartnamesi 

bu sözleĢmenin ekidir‟ Ģeklinde bir madde eklenerek bu Ģartnamelerden 

faydalanmıĢ olunur (Öcal, 1995, 51).  

2.4.4 Çizimler 

Çizimler, ifade edile projenin, fiziksel, niteliksel ve görsel tanımlamasıdır. Yapılacak 

iĢi kağıt üzerinde gösteren çok önemli dokümanlardır. ĠĢim gerçekleĢtirilmesi ise, 

kağıt üzerinde özellikleri belirlenmiĢ olan tasarımın, teknik Ģartnamelerdeki bilgilere 

göre hayata geçirilmesi ile olur. (Hinze, 1993, 121). Çizimler belirli bir sırayı takip 

edecek Ģekilde gruplara ayrılmıĢtır. Bu gruplar Ģunlardır: 

 Genel bilgiler ve iĢ sahası 

 Strüktürel çizimler, 

 Mimari çizimler, 

 Tesisat çizimleri, 

 Isıtma havalandırma ve klima çizimleri, 

 Elektrik çizimleridir.  

Çizimler, projenin geometrik olarak tanımlanmasını sağlayan detaylı tanımlardır. Bir 

inĢaat projesi çizimleri amacına göre değiĢik ölçeklerde ve detayda olabilir (Leibing, 

1998, 52).  
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2.5 İnşaat Sözleşmesinin Genel Şartları 

Genel Ģartlar, genel hükümler demektir. ĠnĢaat sektöründe standartlaĢmıĢ 

uygulamalara dayanarak, inĢaat sözleĢmelerinin Ģartlarının uygulanması için gerekli 

iĢlemlerin ve usullerin belirlenmesidir. Bu Ģartlar, resmi bir inĢaat sözleĢmesinin 

gerekliliklerini düzenlemek içindir.  

Genel Ģartlar; bir tarafın diğer tarafa haklarından vazgeçmesi için baskı yapacağı 

yasal haklar değildir. SözleĢmenin genel Ģartları, tüm tarafların eylemlerini 

düzenlemek içindir. Eylemler, diğer tarafın sözleĢmesel haklarını etkiliyorsa ya da 

iĢin uygulanmasını etkiliyorsa savunma olarak kullanılabilir. (Fisk, 2003, 173).   

ĠnĢaat sözleĢmelerinin genel Ģartları, yapım iĢleri genel Ģartnamelerinde ilgili olduğu 

kanunlarla birlikte belirtilir. Genel Ģartnameler, bir projeye dahil olan tüm 

katılımcıların, yasal sorumluluklarını, zorunluluklarını, yetkilerini ve rollerini kuran 

dokümanlardır (Gould & Joyce, 2000,157).  

Açıkça, proje birçok Ģeyden etkilenebilir; özel müĢteri talepleri, yapım sermaye 

kaynağı, inĢa edilecek yapı türü, proje kimin tarafından yapıldığı (kamu ya da özel 

kuruluĢ), bunlara rağmen, mal sahibi, mimar/mühendisler tarafından Genel ġartların 

hükümlerinin uygulanması uygun görülmektedir. 

Genel Ģartların birçoğu ulaĢılabilirdir. Bazı durumlarda mimar/mühendis ve mal 

sahibi özel projelerine yönelik kendi genel Ģartlarını yazmaları gerekebilir. Fakat bu 

durum her zaman tehlikelidir, çünkü Ģartların yazımında bazı gizlilik ve kullanılan 

kelimelerde taraflılık olabilir. Bu genel Ģartlar, var olan genel Ģartlar gibi 

mahkemede, sözleĢmesel korumayı ve savunmayı sağlayamaz.( Fisk, 2003, 139) 

Genel Ģartların inĢaat sözleĢmeleri ve uygulamaları için öneminden dolayı, yapı 

sektörünü geliĢtirmek ve ortak bir dil oluĢturmak amacında olan kurumlar genel 

Ģartnameler yayımlamaktadır. Türkiye‟de Kamu Ġhale Kurumunun Yapım ĠĢleri Genel 

ġartnamesi, Amerika‟da AIA ve EJCDC gibi kuruluĢların yayımladığı genel 

Ģartnameler ve uluslar arası sözleĢmelerde kullanılan FIDIC Genel ġartnameleri 

bunlara örnektir.    

Bununla birlikte genel Ģartlar, birçok inĢaat sözleĢmesinde değiĢiklik gösterebilir. Mal 

sahibinin gerekliliklerine göre dokümanlar değiĢebilir, fakat birçoğunda konular 

benzerdir. AĢağıdaki örnekler, üç ana ulusal ve uluslararası genel Ģartlar ve 

Türkiye‟de kamu sözleĢmelerinde kullanılan KĠK Yapım ĠĢleri ġartnamesi hakkında 

bilgi verecektir.  
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EJCDC, AIA ve FIDIC dokümanlarının, yapım sektöründeki insanların ortak iĢ 

kaygılarını paylaĢan, dünya çapında standartlaĢmıĢ sözleĢme dokümanları olduğu 

söylenebilir. 

Bu kuruluĢların yayınladığı genel Ģartnameler incelendiğinde, sözleĢme türlerinde 

olduğu gibi katılımcılar arasındaki iliĢkilerden doğan beĢ grup oluĢtuğu görülmüĢtür. 

Bu genel Ģartnameler sözleĢmelere ek olarak Ģunlardır (Yalçın, 2004, 53): 

 Mal Sahibi – Yüklenici Genel ġartnameleri 

 Mal Sahibi – Mimar / Mühendis ġartnameleri 

 Mal Sahibi – Yapım Yöneticisi ġartnameleri 

 Mimar – Diğer Disiplinler ġartnameleri 

 Yüklenici – Alt Yüklenici Genel Ģartnameleri 

Türkiye‟de KĠK, Amerika‟da AIA, EJCDC‟ nin hazırlamıĢ olduğu standart Ģartname 

dokümanlarına bakıldığında her kurumun genel Ģartnameleri hazırlarken farklı 

parametreleri göz önünde bulundurduğu söylenebilir. Bu parametreler aĢağıdaki 

gibidir (Yalçın, 2004, 54): 

 Projenin kapsamı 

 Projenin büyüklüğü 

 Ödeme yöntemi 

 Uzmanın hizmet türü 

 Doküman tipi  

 Risk dağılımı 

 Ek katılımcıların varlığı 

 Yer 

Yukarıda belirtilen ulusal kurumların Malsahibi – Yüklenici Standart SözleĢme ve 

Genel ġartnamelerine Yönelik olarak bir kıyaslama yapılacak olursak; 

 AIA‟ nin 7, EJCDC‟ nin 6 ve KĠK‟ nun 2 farklı standart sözleĢme geliĢtirdiği. Bu 

standart sözleĢmelere ek olarak AIA‟ nin 3, EJCDC‟ nin 4 farklı standart genel 

Ģartname geliĢtirdiği buna karĢılık KĠK „nun 1 adet genel Ģartname geliĢtirdiği 

belirlenmiĢtir.  

 Bu dokümanları tasarlarken AIA 6 farklı parametreyi göz önünde 

bulundurmuĢtur. Bu parametreler, ödeme yöntemi, hizmet türü, ek katılımcıların 

varlığı, projenin kapsamı ve doküman tipi ve projenin büyüklüğüdür. EJCDC, 4 
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farklı parametreyi göz önünde bulundurmuĢtur. Bu parametreler, ödeme 

yöntemi, hizmet türü, projenin kapsamı ve doküman tipidir. KĠK ise iki farklı 

parametreye göre dokümanlarını tasarlamıĢtır. Bunlar, ödeme yöntemi ve 

doküman tipidir.  

 KĠK‟ nun hazırladığı sözleĢme ve genel Ģartnamelerin, hem sayı hemde tasarım 

için göz önüne alınan parametreler bakımından diğer kuruluĢlara oranla oldukça 

kısıtlı olduğu görülmektedir. Ayrıca sözleĢme ve Ģartnamelerin tasarımında 

sadece ödeme yöntemi parametresi esas alınmıĢtır.  

 Bir önemli nokta da Türkiye‟de özel iĢlerde kullanılan Maliyet artı Kar 

sözleĢmeleriyle ilgili herhangi bir dokümana rastlanmamasıdır. Bu durumu, bu 

sistemin özel iĢlerde sıklıkla kullanılıyor olmasına rağmen kamu iĢlerinde 

kullanılmadığı Ģeklinde yorumlanabilir.  

Bu çalıĢmada ele alınan sözleĢme Mal sahibi – Yüklenici sözleĢmesi olduğu için, 

genel Ģartnamelerden bir Malsahibi – Yüklenici SözleĢmesin  Genel ġartnamelerinin 

içeriği incelenecektir. Bu inceleme herhangi bir Malsahibi – Yüklenici genel 

Ģartnamesinin neleri içermesi gerektiğine yöneliktir. Bu SözleĢmeler ve Genel 

ġartnameleri, bir inĢaat projesi için yapım görevinin üstlenen yüklenici ile yatırımı 

yapan mal sahibi arasında, görev ve sorumlulukları, inĢaatın kapsam, maliyet ve 

süre bilgilerinin ve iĢin yapılması ve yürütülmesi ile ilgili özel Ģartları içeren 

dokümanlardır (Poage, 2000, 111). 

2.5.1 KİK – Kamu İhale Kurumu Yapım İşleri Genel Şartnamesi  

KĠK, Mal sahibi – Yüklenici sözleĢmelerine iliĢkin ödeme türüne göre iki farklı 

sözleĢme formu ve bu formalarla kullanılmak üzere bir genel Ģartname hazırlamıĢtır. 

Bu genel Ģartname Yapı ĠĢleri Genel ġartnamesidir.  

Yapım iĢleri genel Ģartnamesinin 1.maddesi, bu Ģartnamenin amacını belirtmektedir. 

Bu maddeye göre; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) 

fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmıĢ olan bu genel Ģartnamenin amacı, 

iĢ sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa Göre 

sözleĢmeye bağlanan her türlü yapım iĢinin yürütülmesinde uygulanacak genel 

esasları tespit etmektir (Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi – Md. 1).  

Ayrıca, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinin 2. maddesi, bu Ģartnamenin kapsamının 

ve niteliğini belirtmektedir. Bu maddeye göre, bu Ģartname 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi idareler tarafından bu kanun hükümlerine göre ihalesi yapılan ve 

4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa göre götürü bedel veya teklif birim 

fiyat üzerinden sözleĢmeye bağlanan yapım iĢlerinin kapsar (Yapım ĠĢleri Genel 
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ġartnamesi – Md. 2). KĠK Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi özet olarak aĢağıdaki 

verileri içermektedir: 

1. Amaç 

2. Kapsam 

3. BaĢlıklar ve yorum  

4. Tanımlar 

5. Ġdare- yüklenici- yapı denetim görevlisi arasındaki iletiĢim 

6. ĠĢyerinin yükleniciye teslimi 

7. Malzeme ocakları kullanımı 

8. ĠĢ ve iĢyerlerinin sigortalanması 

9. Projelerin yükleniciye teslimi 

10. Projelerin uygulaması 

11. Proje tesliminde gecikme olması 

12. ĠĢlerin denetimi 

13. ĠĢ programı 

14. Yüklenicinin iĢin baĢında bulunması 

15. ĠĢin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar 

16. Alt yüklenicilerin çalıĢtırılması ve sorumlulukları 

17. ĠĢin sözleĢme bedelinin altında tamamlanması 

18. SözleĢmede bulunmaya iĢlerin birim fiyatının tespiti 

19. SözleĢme ve eklerine uymayan iĢler 

20. Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları 

21. Yükleniciye ait giderler 

22. AtaĢmanlar ve ilgili diğer defterler 

23. ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması 

24. Yüklenicinin çalıĢma Ģartları 

25. Hak ediĢ raporları 

26. Kabul iĢlemleri 

27. SözleĢmenin devri 
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2.5.2 EJCDC – Birleşik Mühendisler Sözleşme Dokümanları Komitesi 

(Engineers’ Joint Contract Documents Committee)  Genel Şartları 

Genel ġartların standart formlarının birçok avantajı vardır. Sadece sektör ve 

hükümet yöneticilerinin arasındaki iĢbirliğinin (beraber çalıĢmasının) bir sonucu 

değildir, aynı anda bir inĢaat sözleĢmesinin tarafsız, uygun ve eĢit bir metotla ele 

alınmasını sağlar. Amerikan kuruluĢu olan EJCDC‟de tüm inĢaat yapı iĢlerinde 

kullanılabilecek standart dokümanlar yayımlamaktadır. Bu dokümanlara 

www.ejcdc.org adresinden ulaĢılabilir.  

EJCDC, tip sözleĢme dokümanları da ödeme türüne ve katılımcı iliĢkilerine göre 

değiĢmektedir.Mal sahibi – Yüklenici sözleĢmesinin eki olan ĠnĢaat sözleĢmeleri 

Genel ġartnamesi içeriği aĢağıda verilmiĢtir.  

“ĠnĢaat SözleĢmesinin StandartlaĢmıĢ Genel ġartları” EJCDC dokümanı No 1910-8 

(1996 edition) içeriği aĢağıdaki gibidir (Fisk, 2003, 178).   

1. Tanımlar (sözleĢme dokümanlarında kullanılan terimler) 

2. Ön hazırlık konuları (projenin baĢlatılması, yapım öncesi iĢler) 

3. SözleĢme dokümanları, düzeltmeler 

4. Arsaya ulaĢım, fiziki Ģartlar, referans noktaları 

5. Senet ve sigorta düzenlemeleri 

6. Yüklenicinin sorumlulukları 

7. Diğer iĢler (Ģantiye iĢleri; koordinasyon) 

8. Mal sahibinin sorumlulukları 

9. Mühendisin yapım esnasındaki sorumlulukları 

10. ĠĢ değiĢiklikleri  

11. SözleĢme fiyatının değiĢmesi (fiyatlandırma Ģartları) 

12. SözleĢme süresinin değiĢmesi 

13. Kefalet ve garanti , teftiĢ, düzeltmeler, kusurlu iĢin kabulü. 

14. Yüklenici ödemeleri ve iĢi tamamlama. 

15. ĠĢin askıya alınması ve erteleme 

16. AnlaĢmazlıkların çözümlenmesi 

17. Muhtelif, çeĢitli durumlar. 
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EJCDC Genel ġartları çoğunlukla; mühendislik projelerinde ve kamu kuruluĢlarında 

kullanılmaktadır. EJCDC Genel ġartları aĢağıdaki organizasyonlarla ortak 

hazırlanmıĢtır: 

 Amerikalı Uzman Mühendisler Birliği (American Consulting Engineers Council – 

ACEC ) 

 Amerikalı ĠnĢaat Mühendisleri Topluluğu (American Society of Civil Engineers – 

ASCE) 

 Ulusal Uzman Mühendisler Topluluğu (National Society of Professional 

Engineers – NSPE) 

 Yapım ġartnameleri Enstitüsü (Construction Specifications Institute – CSI)  

 BirleĢmiĢ Genel Yükleniciler (Associated General Contractors of America – 

AGC) 

Bu kurumlar ve dokümanları ile ilgili detaylı bilgiye, www.agc.org, www.aia.org, 

www.ejcdc.org internet adreslerinden ulaĢılabilir.  

2.5.3 AIA – Amerikalı Mimarlar Birliği (American Institute of Architects) Genel 

Şartları 

AIA, mal sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleĢmelere iliĢkin, Yapım 

SözleĢmesi Genel ġartnamesi YayınlamıĢtır. Yapım sözleĢmeleri kendi içinde 

ödeme türüne göre değiĢiklik göstermektedir. Burada verilen genel Ģartlar her tür 

yapım sözleĢmesinin ekidir.  

Bina projeleri yapımı için AIA tarafından “Genel ġartlar” geliĢtirilmiĢtir, mimari 

projelerde kullanılır. Kamu yapıları için kullanılacaksa, yerel kanunlara göre bazı 

eklemeler yapılması gerekmektedir (Fisk, 2003, 178).  

AIA tarafından hazırlanan “Yapım SözleĢmelerinin Genel ġartları” (General 

Conditions of the Contract for Construction, AIA Document A201, 1987 Edition) 

içeriği aĢağıdaki gibidir.  

1. Genel ġartlar (terimlerin tanımlanması) 

2. Mal sahibi (haklar ve yükümlülükler/ödevler) 

3. Yüklenici (yükümlülükleri) 

4. SözleĢme yönetimi 

5. Alt yükleniciler 
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6. Mal sahibi tarafından inĢaatın yapılması ya da ayrı yükleniciler tarafından 

müĢterek sorumluluklar 

7. ĠĢteki değiĢiklikler 

8. Zaman (ertelemeler, uzatmalar; ilerleme ve tamamlama) 

9. Ödemeler ve tamamlama (ödeme yönetimi) 

10. KiĢilerin ve malların korunması (yüklenici tarafından) 

11. Sigorta ve teminatlar  

12.ĠĢin sunulması ve düzeltmeler 

13. ÇeĢitli Ģartlar  (kanunlar, uyarı, kontroller) 

14. SözleĢmenin askıya alınması ya da kapatılması.  

AIA dokümanları, AGC – BirleĢmiĢ Genel Yükleniciler (Associated General 

Contractors of America) tarafından onaylanmıĢtır (Fisk, 2003, 178). 

2.5.4 FIDIC (International Federation of Consulting Engineers) Genel Şartları 

FIDIC standartları, uluslar arası projelerde kullanılan standartlardır. FIDIC 

sözleĢmesi genel Ģartlarının içeriği aĢağıdaki gibidir.   

1. Tanımlamalar ve yorumlama 

2. Mühendislik hizmetleri ve mühendisin temsilcisinin görevleri  

3. Görev dağılımı ve alt yüklenicilik 

4. SözleĢme dokümanları 

5. Genel yükümlülükler (sorumluluklar) 

6. ĠĢ   

7. Malzeme ve iĢçilik 

8. ĠĢi askıya alma 

9. BaĢlama ve Ertelemeler 

10. Kusurlu ve eksik iĢler 

11. DeğiĢiklikler ve onarım.  

12. Dava açma (itiraz usulleri) 

13. Yüklenicinin araç gereçleri, geçici iĢleri ve malzemeler 

14. BelirlenmiĢ altyükleniciler 
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15. Onaylama ve ödemeler 

16. Özel riskler 

17. Performansın kurtarılması 

18. AnlaĢmazlıkların çözülmesi 

19. Uyarı ve ilanlar  

20. ĠĢverenin taahhütlerini yerine getirmemesi  

21. Maliyet ve kanunlardaki değiĢiklikler 

22. Nakit akıĢı (Fisk, 2003, 178).  

2.5.5 Genel Değerlendirme 

Bu üç standartlaĢmıĢ inĢat sözleĢmesi genel Ģartlarının ortak amacı inĢaat 

projelerinde belirli standartlara uyulmasını sağlamaktır. Bu durumda bu üç 

standarttan ve KĠK genel Ģartlarından yola çıkarak bir inĢaat sözleĢmesi genel 

Ģartlarının içeriği belirlenebilir.  

AĢağıda en standart Ģekliyle bir Genel ġartlar dokümanının neler içermesi gerektiği 

verilmiĢtir.  

 SözleĢmede kullanılan terimlerin yasal tanımları 

 Dokümanların birbiri ile olan bağlantısı 

 ĠĢe baĢlama zamanı ve emri 

 Ġmzalı sözleĢmeler 

 Alt yükleniciler 

 Yasal uyarılar 

 Mimar/Mühendisin yetkileri 

 DeğiĢiklik talepleri ve ek iĢler 

 Gecikmelerin süreleri 

 Mal sahibinin iĢi durdurma hakkı 

 Yüklenicinin iĢi durdurma hakkı 

 Mal sahibinin iĢle ilgili iradeyi elinde tutma hakkı  

 Yüklenicinin sorumlulukları 

 Yüklenici tarafından yapınla yönetim 
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 UyuĢmazlıkların çözümü 

 Kusurlu iĢ ya da malzeme 

 Malzeme ve iĢçilik 

 ĠĢin bir kısmından diğerine geçme Ģartları 

 Gözlem ve test etme; nasıl yönetiliyor ve ödemeleri kim yapıyor? 

 Diğer yüklenicilerle koordinasyon 

 Tüm iĢin geçici olarak durdurulması 

 GecikmiĢ ödemeler 

 Mal sahibinin ödeme yapmama hakkı 

 Kamu güvenliği Ģartları 

 DeğiĢen Ģartlar (önceden tahmin edilemeyen Ģartlar) 

 Hak ediĢ ödemeleri 

 Son ödeme ve sorumlulukların sona ermesi 

 Koruma ve sigorta 

 UyuĢmazlıklar; tarafsız kiĢilerce çözümlenmesi  

Genel Ģartların, mimar/mühendis ve kamu kuruluĢları uzmanlarının onayından 

geçmiĢ olması da bir avantajdır. Bu genel Ģartnamelerin birçoğu mahkemelerde de 

denendiği üzere, kullanıcılarını koruduğu ispatlanmıĢtır. BaĢka bir faydası da, bu 

dokümanlar zamanla bir form haline gelmiĢ, zaman ve deneyimlerle kullanılırlığı 

ispatlanmıĢtır. Kullanıcısı olan yüklenicilerin bildiği ve aĢina olduğu dokümanlardır. 

Bir yüklenici içindeki tüm terimlerin anlamlarını ve uygulamalarını kolayca 

anlayacaktır Bu teklif fiyatlarındaki denge ve istikrardan anlaĢılmaktadır. (Hinze, 

1993, 123).  

ġu hatırlanmalıdır ki; bu dokümanlar “genel”dir, yani özel verileri içermez. Diğer bir 

deyiĢle, kullanıldığı her projeye uygulanabilir değildir. Örneğin; Genel ġartlar “ödeme 

sorunları” ya da “senet düzenleme” ile ilgili hükümleri, sınırları, usulleri içermektedir. 

Fakat güncel parasal sorunları ve para miktarını içeremez. Bu özel Ģartlar; 

Bütünleyici Genel ġartlarda belirtilmelidir (Fisk, 2003, 116). 
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2.6 İnşaat Sözleşmesinin Bütünleyici Genel Şartları  

Bütünleyici genel Ģartlar, genel Ģartların bir uzantısıdır. Genel hükümler, prosedürleri 

ve sorumlulukları içerir. Bütünleyici genel hükümler ise, özel gereklilikleri; ödemeler, 

nakit sorunu, sigortalar ve bunun gibi o iĢe özel durumları içerir (Fisk, 2003, 149).  

Bütünleyici ġartlar birkaç baĢlık altında toplanabilir: 

1. Kapsam (tüm proje) 

2. Bütünleyici Tanımlar (Genel Hükümlerde bahsedilmeyen) 

3. Mimar/Mühendisin yasal adresleri 

4. Senet miktarı  

5. Gerekli Ġzinlerin ve TeftiĢlerin Maliyeti 

6. SözleĢme Çizimleri (tüm liste, numaralar ve baĢlıklar) 

7. Uygulanabilir Kanunlar ve Düzenlemeler (o iĢ için özel gereklilikler) 

8. Sigorta (sigorta miktarı; genel hükümlerde belirtilmemiĢ olan) 

Bunlara ek olarak Hinze (1993, 123) bazı ek Ģartlar belirtilmektedir. Bunlar: 

 Kesin bitiĢe kadar mal sahibinin elinde tutacağı maddi tazminatlar, 

 AnlaĢmazlık durumunda çözüm için hizmet verecek hakemin adı ve soyadı 

bilgileridir.  

2.7 Sözleşme Yorumlamanın Beş Temel Kuralı 

SözleĢme yorumlamak, sözleĢme yönetiminin temelidir. SözleĢmesel uygunluğun 

sağlanması ve tarafların arasında çıkabilecek uyuĢmazlıklar ancak sözleĢme dilinin 

doğruluğu ve bu dilin anlaĢılabilirliği ile mümkündür. 

SözleĢme yorumlama kuralları bazı kaynaklarda sözleĢme yönetiminin temel 

kuralları olarak ele alınmaktadır. Taraflarını koruyan bir sözleĢme yazımı ve 

uygulaması; daha önce belirtilen genel Ģartlara uyulmasına ve sözleĢmenin doğru 

yorumuna bağlıdır. (Fisk,2003, 522).  

ĠnĢaat sözleĢmeleri, diğer sözleĢmelere nazaran daha açık kurallara bağlıdır. ĠnĢaat 

sözleĢmeleri için önemli olan 5 ana sözleĢme yorumu kuralı vardır. Yazılı bir 

sözleĢme taraflar arasında anlaĢmaya varılmıĢ Ģartların belgelenmiĢ halidir. Bununla 

birlikte bir sözleĢme tüm tarafların sözleĢme dilini de kabul ettiklerini gösterir 

(Liebing, 1998, 53).  
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Hiçbir inĢaat sözleĢmesinde, yazılı dokümanlar basit durumları ifade etmezler. 

Eksiklikler, hatalar, uyuĢmazlıklar ve belirsizlikler olabilir. Burada belirtilen 5 kural bu 

tarz problemleri çözmek içindir. 

1) Belge (doküman) bir bütün olarak okunmalıdır;  

Genellikle bir inĢaat anlaĢmazlığında; taraflar kendi durumunu destekleyen Ģartlara 

dikkat ederler. Ve davranıĢ. “ĠĢte burada yazıyor” olur. 

Kanunlar tarafların maksadının sözleĢmenin bir kısmı ile anlaĢılamayacağını belirtir. 

Her sözleĢme Ģartının anlamının tam olarak anlaĢılması gerekir. Gereksiz ya da 

anlamsız hiçbir sözleĢme hükmü yoktur (Krol, 1992, 23).  

2) SözleĢme yazarına zıt Ģekilde yorumlanacaktır. 

SözleĢmenin yazı dilinden dolayı; bazı hükümlerde çift anlamlılık (belirsizlik) 

oluĢabilir. SözleĢme mantıklı birden çok yoruma maruz kalabilir. Bu farklı yorumların 

çözümü için mahkemeye gidilmesi durumunda kalınabilir. 

Bu gibi durumlarda sözleĢme, sözleĢmeyi hazırlamayan tarafın lehine yorumlanır. 

Bunun sebebi, sözleĢmeyi tasarlayan tarafın belirsiz hükümlerden kendini koruma 

Ģansının daha çok olmasıdır. SözleĢmeyi hazırlamayan tarafın böyle bir Ģansı 

yoktur. Bu taraf genellikle sözleĢme hükümlerinin tek kesin bir anlamı olduğunu ve 

mahkemede de bunun ortaya çıkacağını (ispatlanacağını) düĢünürler (Liebing, 

1998,53).  

Bu da demektir ki; inĢaat sözleĢmelerinde, yüklenicinin makul yorumu mal sahibi ya 

da mimar/mühendise galip gelmektedir. Ve yüklenici/alt yüklenici davalarında da, alt 

yüklenicinin makul yorumu ana yükleniciye galip gelecektir. SözleĢmeler genellikle 

mal sahibi veya mimar/mühendis tarafından, alt sözleĢmeler ana yüklenici 

tarafından hazırlanır. 

3) SözleĢme tüm geçmiĢ anlaĢmazlıkları (tartıĢmaları) ortadan kaldırır. 

Buradaki alt sınır Ģudur; sözleĢmenin yapılmasından önceki sözlü vaatlerin,  

kararların hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Bir sözleĢmeyi yazılı belgeler oluĢturur. Temel 

olarak, doküman kendi için konuĢur. Eğer böyle olmazsa, ya da anlamını iyi ifade 

edemezse hiç kimse sözleĢme hükümlerini anlayamaz. Tarafların niyetlerini ortaya 

koyabilmek için bazı sözlü tanıklara gerek vardır. Bu çok iyi bilinen; sözlü müdafaa 

ile mahkeme kararına itiraz yoludur. Uzman tanıklar dinlendikten sonra; sözleĢme ile 

ilgili son yorum, tarafların uzman tanıklarının inandırıcılık ve güvenilirliğine göre 

değiĢir. Ne yazık ki bu adaletin yerine geleceği anlamına gelmez (Fisk, 2003, 522).  
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4) Özel terimler, genel terimlerin üstündedir. 

Bazen yazılı bir anlaĢmanın farklı iki hükmü arasında uyuĢmazlık olabilir. Kanunlara 

göre özel terimler, genel terimlerin üstündedir. Bunun sebebi, sözleĢme Ģartları özel 

durumlara göre yapılandırılmıĢtır. SözleĢme hükümleri, tarafların özel amaçlarını 

yansıtır. 

ĠnĢaat sözleĢmelerinde; genellikle daha sonra yazılan hükümler, bu tarz 

anlaĢmazlıkları çözmek üzere sözleĢme dokümanına eklenir. Benzer olarak 

Bütünleyici Genel ġartlar, Genel ġartlara hakim olabilir. 

5) SözleĢme Ticari Bir Ġçerikte Okunmalıdır. 

SözleĢmeler yapım uygulaması için düzenlense de ticari içeriği öncelikli olmalıdır. 

SözleĢme dili buna göre düzenlenmelidir.  
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3. SÖZLEŞME YÖNETİMİ 

Bölüm 2‟de anlatılan sözleĢme Ģartlarının, hükümlerinin doğru yorumlanması ve 

uygulanması bir yönetim sürecini gerektirmektedir. Bu süreç sözleĢme yönetimi 

sürecidir. SözleĢme Yönetiminin amacı, projenin en az sapmayla ve olabildiğince 

sözleĢme dokümanlarına uygun olarak tamamlanmasını sağlamaktır (Liebing, 

1998,2). 

Bu bölümde sözleĢme yönetimi kavramı, farklı kurumların yaklaĢımlarına göre 

incelenmiĢtir. Bu yaklaĢımlardan yola çıkarak sözleĢme yönetimi, sözleĢme 

yöneticisi, sözleĢme yöneticisinin görevleri incelenmiĢ bunlardan yola çıkarak 

sözleĢme yönetimi ve proje yönetimi iliĢkisi ele alınmıĢtır. Son olarak sözleĢme 

yönetimi sürecini direk etkileyecek kararların alındığı proje tedarik yönetimine 

değinilmiĢtir.  

3.1 Sözleşme Yönetimi Kavramı  

ĠnĢaat projelerinde, çıkabilecek problemleri engellemek, yanlıĢ yorumları ortadan 

kaldırmakla mümkün olur. SözleĢmenin doğru uygulanması, doğru yorumlamayı 

gerektirir. Yapım aĢamasında sözleĢme hükümlerinin doğru yorumlanması birçok 

problemin oluĢumunu engeller. SözleĢme yönetimi sürecinin en temel hizmeti 

sözleĢmenin doğru yorumlanmasıdır. SözleĢme Yönetimi, sözleĢme hükümlerinin 

tam ve doğru olarak anlaĢılması ve bu hükümlerin daha sonra taraflar arasında 

çıkabilecek uyuĢmazlıların en aza indirgenmesi amacı ile yapım aĢamasında 

uygulanmasıdır. Yani uygulama aĢamasında çıkabilecek uyuĢmazlıklara çözüm 

üretme sürecidir ( Fisk, 2003,553).  

Bir inĢaat projesinin tüm süreçleri, sözleĢme hükümlerini uygulamayı 

gerektirdiğinden, sözleĢme yönetimi etkinlik kazanır. SözleĢme yönetimi, her türlü 

yapım iĢinin (bina, yol, baraj, tünel, köprü, vs.) ortak paydası olan bir disiplindir. 

Amaç, her türde yapım sözleĢmesinin taraflarca imzalanan Ģekli ile uygulanmasını 

sağlamaktır (Uyanık, 2004, 5).  
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Bunlardan anlaĢılacağı gibi temel amaç, kabul edilmiĢ politika ve stratejiler 

çerçevesinde, belirlenmiĢ süreyi ve maliyeti aĢmaksızın ve anlaĢmazlığa 

düĢmeksizin, sözleĢmenin hedefe ulaĢmasını etkin bir Ģekilde sağlamaktır.  

Her yönetim iĢinde olduğu gibi, sözleĢme yönetiminde de, sözleĢme uygulaması 

baĢlangıcından sonuçlanmasına kadar geçen süre içersinde, karar verme, 

planlama, örgütleme, iletiĢim değerlendirme gibi iĢlevlerin yerine getirilmesi 

gerekmektedir.  

SözleĢme yönetimi kavramının oluĢumuna ve uygulama sürecine değinecek 

olursak, aslında bu sürecin tüm gerekliliklerinin herhangi bir inĢaat sözleĢmesinde 

yerine getirilmesi gereken iĢlemler olduğu görülür. Bir inĢaat projesinde taraflar 

arasında yapılan sözleĢmelerle görev tanımları yapılır ve mal sahibinin beklentileri 

belirlenir. ĠĢin uygulama aĢamasında sözleĢmeye uymak aslında tarafların 

zorunluluğudur. Yani sözleĢmenin varlığı, taraflar üzerinde hukuki yaptırım 

oluĢturarak,tarafların anlaĢmaya uymasını sağlar.  

ĠnĢaat projeleri, sadece yazılı metinlere dayalı olarak değil, teknik çizimlere ve 

Ģartnamelere bağlı olarak gerçekleĢtirilir. Tasarım ve sözleĢme aĢamasında 

baĢlayan dokümantasyon süreci, yapım aĢamasında da sürer. Gerekeli 

dokümantasyonun yapılması projenin kontrolünün en temel Ģartıdır. Yapım 

aĢmasında dokümantasyon gerektiren durumlardan bazıları aĢağıdaki gibidir 

(CMAA, 63): 

 ĠĢe BaĢlama emri 

 ĠĢ Programı Ġzleme Raporu 

 Proje Maliyet Raporu 

 SözleĢme Durum Raporları 

 Nakit AkıĢ Raporları 

 HakediĢ Raporları 

 Kalite Kontrol Hizmetleri  

Bu dokümanlar ve birçoğu yapımın değiĢik safhalarında oluĢturulur. Tarafların 

üzerine düĢen dokümantasyon görevlerini doğru ve zamanında yerine getirmektir. 

ĠnĢaat projelerinde yapılan iĢin mevcut durumu ve çıkabilecek olası problemler bu 

dokümanlar aracılığıyla belirlenebilir. Dokümantasyonun temel amacı bilgilerin 

kayıtlı hale gelmesidir. Bu hem mal sahibi hem de diğer tüm katılımcılar açısından 

faydalıdır.  
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Bu iĢlemler sadece bir tarafın sürekli olarak kontrol edilmesi için değil aynı zamanda 

iĢ durumunun doğru ve açık bir Ģekilde ortaya konması için de gereklidir (Barrie ve 

Paulson, 1992, 122).  

Tarafların görev tanımları ve sorumlulukları belirli olsa dahi zamanla bunların 

uygulanmasında sorunlar çıktığı görülmüĢtür. Mal sahibi ve proje katılımcıları 

arasındaki iletiĢimsizlik birçok zaman gerekli dokümantasyonda ihmallere yol 

açabilir. Bu durumda yapım aĢaması doğru kaydedilemez, proje eksik verilerle 

tamamlanır sonrasında da uyuĢmazlıklar kaçınılmaz olur. 

SözleĢme Yönetimi kavramının oluĢumu bu problemlerle iliĢkilidir. Birçok inĢaat 

projesinden edinilen deneyimler mal sahibinin sadece yapım yönetimi hizmetiyle 

değil, sözleĢme yönetimi ile de desteklenmesi gerektiğini ortaya koymuĢtur. Çünkü 

projeye dahil olan her katılımcı yeni bir sözleĢme ve bunun takibini gerektirmektedir.  

SözleĢme Yönetiminin amaçlarından biri katılımcıları desteklemektir. Örneğin 

yüklenici ve alt yüklenicileri desteklemektir. Çünkü bilinçli çalıĢan her katılımcı proje 

için daha faydalıdır. Bu durumda sözleĢme yönetiminin, sözleĢme Ģartlarının 

korumak amacı ile, tüm katılımcılar tarafından uygulanan tarafsız bir iĢ süreci olduğu 

da söylenebilir (Barrie ve Paulson, 1992, 122).  

Projenin türüne ve yapım usulüne göre değiĢen tüm katılımcıların çalıĢmalarının mal 

sahibi adına kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrı olarak tüm bu katılımcıların 

sözleĢme hükümleri ve uygulanması açısından bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Projenin mal sahibi ve tüm katılımcıların beklentilerini sağlaması, doğru ve etkili bir 

proje yönetimi ile gerçekleĢir. Bu süreç diğer süreçleri kendine girdi olarak 

kullanacak fakat bağımsız bir kontrol mekanizması olarak iĢleyecektir. 

SözleĢme yönetimi kavramı, inĢaat sektöründe sözleĢme düzenlemelerinde ve 

yapım aĢamasında belirli bir standart oluĢturmayı kaygı edinen ve bu konuda 

çalıĢmaları olan kurumlar tarafından ele alınmıĢtır. ĠnĢaat sözleĢmesinin bileĢenleri 

olan standart dokümanlar yayınlayan bu kuruluĢlar sözleĢme yönetimini de belirli bir 

çerçevede ele alıp; bu kavramı inĢaat sektöründe yerleĢtirmek ve uygulanmasını 

kolaylaĢtırmak amacı ile belirli tanımlamalar oluĢturmuĢlardır. SözleĢme yönetimi 

kavramı; AIA, EJCDC, PMI, CMAA kurumlarının yaklaĢımı dikkate alınarak 

incelenmiĢtir.  

ĠnĢaat sektörü ülke ekonomisini canlı tutan etkenlerden biridir. Bu etkenin girdisi 

para ve iĢ gücüdür. Para kaynağı mal sahibidir. Mal sahibi yatırımcı olarak inĢaat 

projesinin en önemli katılımcısıdır.  
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Bu durumda mal sahibinin memnuniyeti ve yatırımının karĢılığını en iyi Ģeklide 

alması en önemli hedeftir. Mal sahibi beklentisi üç bileĢene bağlıdır. Bunlar: 

 Maliyet 

 Süre  

 Kalitedir.   

Bu üç bileĢenin karĢılıkları Mal sahibi ve Yüklenici arasında belirlenir ve Mal sahibi – 

Yüklenici SözleĢmesinde bu bileĢenler açıkça belirtilir. SözleĢme yapımın her 

aĢamasını hukuki ve teknik olarak tanımlar. Bu açıdan bir projeyi baĢarıya götürecek 

en önemli rehberdir. Bu amaçla sözleĢmenin doğru yorumlanması, uygulanması bu 

sürecin yönetimini gerektirir.   

AIA ve EJCJD yaklaĢımlarına göre, bir inĢaat projesinin baĢarılı yönetiminin 3 temel 

bileĢeni vardır: 

 1. Ġyi hazırlanmıĢ doküman grubu; Doğru, tam, iyi koordine edilmiĢ, açık bir 

Ģekilde planlanmıĢ ve tanımlanmıĢ dokümanlar, 

 2. Dokümanlarda belirtilen her iĢe ve her seferinde, sözleĢme Ģartlarının 

uygulanması kararı. 

 3. Ticari iliĢkilerin iyi değerlendirilmesi; ticari katılımcıların eğitim ve 

uzmanlıklarının bilinmesi. 

Bir projenin baĢından sonuna kadar bu bileĢenlerin yerine getirilmesi; bu temel 

Ģartları gözetecek bir sözleĢme yönetimini gerektirmektedir (Liebing, 1998,76).  

Yine bu kurumların yaklaĢımına göre, bir projenin mal sahibinin amaçlarına uygun 

tamamlanmasının beĢ bileĢeni vardır. Bunlar aĢağıdaki gibidir: 

1) Tasarım ve dokümantasyon 

2) SözleĢme düzenlemek  

3) Yapım yönetimi  

4) Yapım  

5) SözleĢme yönetimi 

Bu beĢ bileĢen mal sahibinin projeden beklediği tatmini sağlamanın Ģartlarıdır. Bu 

Ģartların hepsi sözleĢmesel iliĢkiler olarak belirlenir. Mal sahibi – yüklenici 

sözleĢmelerinde mal sahibinin tüm proje beklentileri belirtilir. Bu durumda, tüm 

sürecin ve gerekli bu beĢ bileĢenin sözleĢmeye uygunluğu ancak sözleĢme yönetimi 

ile gerçekleĢebilir (Liebing, 1998,78).  
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Yukarıda bahsedilen beĢ süreç sözleĢme yönetimi kavramını ele alan kurumların 

temel farklılığını ortaya koyar. Bu süreçler, inĢaat projesinin bütün olarak 

yönetilmesini gerektirir. AIA, bu süreçleri birbirinden ayrı fakat uyum içinde gitmesi 

gereken süreçler olarak değerlendirirken, PMI, ĠnĢaat projesi yönetimini bir bütün 

olarak ele alır. Bu bütünün içinde yönetilmesi gereken süreçler vardır. Bu 

süreçlerden biri de tüm süreçleri kapsayan ve tüm süreçlerin verileriyle uygulanan 

sözleĢme yönetimi sürecidir. Bir baĢka deyiĢle sözleĢmesel iliĢkilere uygun proje 

yönetim süreçlerinin uygulanması da demektir.  

Bu süreçlerin çıktılarının tüm proje yönetimine entegre edilmesi gerekmektedir. 

ÇeĢitli sayıda satıcı ve ürün mevcut olduğu sürece bu entegrasyon ve koordinasyon 

değiĢik seviyelerde uygulanacaktır ( PMBOK, 2004, 269) 

PMI yaklaĢımına göre, ĠnĢaat projelerinde mal sahibi alıcı, ona ürün ve hizmet 

sağlayanlar satıcıdır. Bu durumda sözleĢme yönetimi, satıcının performansı ile 

sözleĢme gerekliliklerinin uygun gitmesini sağlama yöntemidir. Ürün ve hizmet 

sağlayan katılımcıları, tedarikçiler olarak ele alırsak. Büyük projelerde birden çok 

ürün ve hizmet tedarikçisi vardır, sözleĢme yönetiminin önemli yönlerinden biri de 

çeĢitli tedarikçilerin ortak yönetimidir.  

CMAA‟ in (ABD ĠnĢaat Yöneticileri Birliği) tanımına göre sözleĢme yönetimi; bir 

inĢaat projesinin tüm süreçlerine, proje yöneticisi tarafından proje uygulama ve 

raporları ile ilgili yürütme iĢleminin uygulandığı süreçtir. Bu amaçla CMAA tarafından 

yayınlanan ĠnĢaat Proje Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standardı PMI esasları ile 

örtüĢmektedir ( Sorguç, 1).  

Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak CMAA‟ nin sözleĢme yönetimini bütünleĢik bir 

proje yönetimi sürecinde ele aldığı söylenebilir. SözleĢme uygulaması, ön tasarım, 

tasarım, ihale, yapım ve yapım sonrası evreleri kapsamaktadır. Ve her evrenin 

sözleĢmesel uygunluk açısından izlenmesi, kaydedilmesi ve denetlenmesi 

gerekmektedir.  

Denetlemenin sağlanabilmesi için proje yöneticisi sözleĢme uygulaması aĢamasında 

prosedürler geliĢtirmelidir. Bu prosedürler, mal sahibi, tasarımcı ve yüklenici 

arasında bilgi akıĢını sağlayacak sistemi oluĢturmaktadır. Ve bu sistem ön tasarım 

evresinden baĢlayan yapım sonrasına kadar süren, tüm katılımcıları bilgilendiren ve 

yönlendiren raporlama iĢlemini gerektirmektedir. Tüm bu süreçlerde hazırlanan iĢ 

programı, bütçe ve kalite uygunluğunun raporlanması gerekmektedir. Bu amaçla; iĢ 

programı izleme raporları, proje maliyet raporları, nakit akıĢ raporları, Ģantiye 
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raporları, kalite performansı raporları, iĢ değiĢiklik emri raporu, hakediĢ raporları, 

sorun raporları ve son kapanıĢ raporları oluĢturulmalıdır.  

Tüm bilgiler, proje yönetim bilgi sisteminde bulundurulmalı, bu bilgi sistemi gerek 

görüldüğü her an raporlama yapmaya olanak sağlamalıdır. Proje yöneticisi 

raporların sonucuna göre ayrıntı miktarını arttırmalı ve bunların dokümantasyonunu 

sağlamalıdır. Bu raporlar günlük, haftalık ve aylık olabilmektedir. Önemli olan tüm 

aĢamalarda proje katılımcıları arasında iletiĢimin sürekli ve kesintisiz olmasıdır. Bu 

amaçla düzenli toplantılar yapılmalı her toplantı sonunda da alınan kararlara göre 

raporlar ve proje yönetim planları güncellenmelidir (CMAA, 72).  

Yine AIA yaklaĢımından bir örnek verecek olursak, SözleĢme Yönetimi sözleĢmesel 

uygunluğu kontrol etme amacının yanında yapım detaylarının, Ģartlarının ve 

sistemlerinin sözleĢme dokümanlarında belirtildiği gibi gerçekleĢmesini sağlar. Yani 

yapım sürecini yakından takip eden bir yönetim sürecidir. DeğiĢen teknolojilerin 

bilgilerinin tasarım profesyonelleri tarafından yapım aĢamasına uygulanmasını 

sağlayan bir süreçtir. (Liebing, 1998, 4).  

BaĢka bir tanımlamaya göre de SözleĢme Yönetimi, gerekli bilgi, iletiĢim, yasal ve 

sözleĢmesel iliĢkiler için, yöneticilere sözleĢmelerin yönetiminde yol gösterecek bir 

çerçeve ve sistem oluĢturmaktır.(Franks, 1994, giriĢ).  

SözleĢme yönetiminin en önemli amacı, maliyet, süre ve kalite kontrolünün mal 

sahibi adına en iyi Ģekilde yapılmasıdır. Bu üç bileĢene bağlı kontroller sözleĢme 

yönetimi içeriğini oluĢturur.   

SözleĢme yönetiminin içeriği, Mal sahibi – Yüklenici sözleĢmesine göre 

Ģekillenmektedir. Burada belirtilen kurallar ve açıklamalar aslında sözleĢme yönetimi 

esnasında ele alınacak konulardır. Yani sözleĢmede belirtilen her Ģey sözleĢme 

yönetiminin içeriğini oluĢturur. Bu durumda sözleĢme yönetiminin içeriği özetle 

Ģöyledir: 

 Mal sahibine projenin ilk oluĢum safhasında rehberlik etme, 

 SözleĢme dokümanlarına hakim olma ve yapım aĢamasında gerekli 

dokümantasyonu sürdürme.  

 Yapımın gerektirdiği kanunlara hakim olma, 

 Tüm proje tasarım ve planlama sürecini yakından takip etme, 

 SözleĢme yorumlama, 

 SözleĢmesel uygunluğun kontrolü için Ģantiye ziyaretleri yapma, 
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 Bu kontrol dahilinde yapılan iĢin kalitesini kontrol etme, 

 Çıkabilecek değiĢiklikleri kontrol etme ve karar verme, 

 Yüklenici performansını; zaman ve maliyet açısından kontrol etmektir.  

Bu bilgiler doğrultusunda projenin dönemsel kararlarını almak sözleĢme yönetiminin 

içeriğinde yer alır. Bu kararlar sözleĢme Ģartlarına bağlı olarak aĢağıdaki gibidir:  

 TamamlanmıĢ iĢleri onaylamak, uygun olmayanları geri çevirmek 

 Hak ediĢ ödemelerini onaylamak 

 Eksik iĢleri belirlemek 

Yukarıda belirtilen bu içerik bilgileri ve kararlar sonucunda sözleĢme yönetiminin en 

önemli konularından biri olan uyuĢmazlıklar ortaya çıkar. Çünkü bu veriler 

beklenenle yapılanın uygun gidip gitmediğinin göstergesidir. SözleĢme yönetimi de 

bu verilerin yorumlanmasıdır. Bu yorumların sonucunda eğer sözleĢme hükümlerine 

uygun olmayan bir durum ortaya çıkarsa, mal sahibi ve yüklenici arasında sözleĢme 

yönetiminin uyuĢmazlık çözümü süreci devreye girer.  

3.2 Sözleşme Yönetiminde Yaklaşım Farkları 

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, SözleĢme Yönetimi kavramı ile ilgili farklı 

yaklaĢımların olduğu söylenebilir. Bu tez çalıĢması esnasında aĢağıdaki 

kurumlarının sözleĢme yönetimi yaklaĢımları incelenmiĢtir.  

 American Institute of Architects  (AIA): Amerikalı Mimarlar Birliği, 

 Engineers Joint Contract Documents Comittee (EJCDC): BirleĢik Mühendisler 

SözleĢme Dokümanları Komitesi, 

 National Society of Professional Engineers (NSPE) standart dokümanları: Ulusal 

Uzman Mühendisler Topluluğu, 

 Construction Management Association of America (CMAA): ABD ĠnĢaat 

YöneticilerĠ Birliği,   

 Project Management Institute (PMI): Proje Yönetimi Enstitüsü,  

Bu incelemenin sonunda SözleĢme Yönetimi AIA ve PMI kurumlarının 

yaklaĢımlarına göre iki ayrı genel yaklaĢımın olduğu görülmüĢtür. Bu kurumların 

sözleĢme yönetimini aynı amaçla savunduklarını fakat uygulama ve ele alma 

Ģekillerinde farklılıklar olduğu anlaĢılmıĢtır.  
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PMI  ve CMAA kurumlarının sözleĢme yönetimini bütünleĢik bir proje yönetimi 

sürecinde ele aldığı, AIA, EJCEDC gibi kurumların  ise bu kavramı daha geleneksel 

bir yaklaĢımla ele aldıkları görülmüĢtür. Tüm kaynakların ortak noktası; sözleĢme 

yönetiminin, proje baĢlangıcından bitimine kadar yani sözleĢme imzalanması ve 

sözleĢmenin kapatılması arasında geçen süreçte, iĢ performansı ile sözleĢme 

hükümlerinin uygun gitmesinin sağlanması olduğudur. Fakat bu yaklaĢımların 

uygulanmasında farklılıklar vardır. 

Bu tez çalıĢmasında ele alınacak olan SözleĢme Yönetimi kavramı ve yaklaĢım 

farkları ancak bu konuyu ele alan kurumların inĢaat projesi yönetimine ve sözleĢme 

yönetimine nasıl baktıkların incelenmesi ile mümkün olur.  Bu iki yaklaĢım AIA ve 

PMI yaklaĢımları incelenerek belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu farkların anlaĢılabilmesi 

için bu kurumların yaklaĢımları aĢağıda verilmiĢtir.  

3.3 AIA Yaklaşımına göre Sözleşme Yönetimi Kavramı  

AIA‟ e göre SözleĢme Yönetiminin her projeye uyarlanabilecek bir sistemi, planı ya 

da konfigürasyonu yoktur. Proje değiĢtikçe sözleĢme yönetimi programı da 

değiĢmektedir. Genellikle müĢteri kararına ve isteklerine bağlı bir süreçtir. Mal 

sahibinin isteğiyle sözleĢme yönetimi uygulanır ya da uygulanmaz. AIA ve EJCDC 

standartları bu karardan sonra devreye girer. Bu yaklaĢıma göre; proje hedeflerinin 

gerçekleĢmesi, mal sahibi ve yüklenici sözleĢmesinin açıklığına ve sözleĢme 

hükümlerinin doğru anlaĢılıp uygulanmasına bağlıdır. SözleĢmesel uygunluğun 

sağlanması sözleĢme yönetimi ile mümkündür. SözleĢme yönetimi proje 

katılımcılarının tüm süreçten ve sonuç üründen memnun olmalarını sağlama 

yöntemidir.  (Liebing, 1998, 36).  

Sözleşme Yönetiminin katılımcıları: 

 Tasarım profesyonelleri 

 Yapım yöneticileri 

 Hükümet yetkilileri ( yapı müfettiĢleri) 

 Yükleniciler 

 Ürün imalatçıları 

Katılımcıların SözleĢme Yönetimindeki görev tanımlar aĢağıdaki gibidir: 
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 Mimar/Mühendis 

Görev: SözleĢme Yöneticisi: Mal sahibi ile yapılan bir sözleĢme ile katılımcı olur. 

SözleĢme Yönetimi hizmetini gerçekleĢtirir. Mal sahibinin temsilcisidir. Yapım 

tekniklerinden sorumlu değildir. Yapım yöneticisi ile ortak görevleri olsa dahi sadece 

mal sahibi adına projenin sözleĢmeye uygun ilerleyip ilerlemediğini kontrol eder. 

Görevle ilgili anahtar kelimeler: temsil etmek, gözlemlemek, onaylamak, tavsiyede 

bulunmak, aktarmak, incelemek, eleĢtirmek, tarafsız karar vermek, değiĢtirme, 

irtibat, son inceleme. 

 Yapım Yöneticisi  

Görev: Yönetmek: Mal sahibi-Yapım Yöneticisi sözleĢmesi ile katılımcı olur. Yapım 

yöneticisi bağımsız bir birey ya da bir firma olabilir. Tüm tasarım ve yapım 

aĢamasından sorumlu olabildiği gibi; sadece yapım aĢamasından da sorumlu 

olabilir. Yapımın ihale edilmesinden projenin teslimine kadar tüm yapım sürecinden 

sorumludur.      

Görevle ilgili anahtar kelimeler: Değerlendirmek, hesaplamak, formül oluĢturmak, 

gözlemlemek, çözüm üretmek, koordine etmek, kurmak, düzenlemek, uygulamak, 

önermek. 

 Yüklenici 

Görev: Yapımı yönetmek: BelirlenmiĢ bir ücret karĢılığında bir iĢin uygulamasının 

sorumluluğunu alan kiĢi ya da kuruluĢtur.  

Görevle ilgili anahtar kelimeler: yönetmek, düzenlemek, talimat vermek, yapmak, 

sağlamak, güvenliği oluĢturmak, programlamak. 

 Tüm katılımcılar 

Görev : Projenin uygun Ģekilde tamamlanması.  

Görevle ilgili anahtar kelimeler: yukarıdakilere ek olarak: iletiĢim, ortak çalıĢma, 

takım koordinasyonu, karĢılıklı çaba (Liebing, 1998, 36). 

Proje; bağımsız bireylerin yeni bir oluĢum için bir araya gelmesine sebep olur. 

Bazen; Ģüphe, güvensizlik, rekabet ve ortak çalıĢma ortak faydalara zarar verebilir. 

Bu inĢaat sektöründe hiçbir sözleĢme içeriğinde belirtilmeyen bir durumdur (Franks, 

1994).  

Projenin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanması bu süreçlerin verilerinin doğru 

değerlendirmesine bağlıdır. SözleĢme yönetimi ayrı bir süreç olarak tüm süreçlerin 

verilerini inceler, kontrol eder ve kullanır. Yani; SözleĢme yönetimi, ayrı bir 
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disiplindir, zaman planlama, maliyet planlama, yönetim ve baĢka bilgi alanları ile 

bağlantılı olarak yapım sürecini yönetmektir. SözleĢme yönetimi bu hizmetlerin 

toplamıdır. 

Bu yaklaĢıma göre baĢarılı bir proje uygulaması, proje tasarımcılarının yani mimar 

ve mühendislerin yapım aĢamasında aktif olarak bulunması ve sözleĢme yönetim 

hizmetini vermesi ile mümkündür. Buradaki temel alınan nokta da tasarım 

profesyonellerinin sözleĢme dokümanlarına en hakim kiĢiler olmalarıdır  (Liebing, 

1998, 36).        

Bu durumda; SözleĢme Yönetimi:  

1. Ġlk müĢteri iliĢkisinde; bir pazarlama aracı 

2. Mal sahibi, yüklenici ve tasarım profesyonelleri arasındaki sözleĢmede; bir 

rehber 

3. Malzeme seçimi için; bir içerik 

4. Maliyet verilerinin değerlendirilmesi için; bir kaynaktır (Liebing, 1998). 

ĠnĢaat projelerinin tasarlandığı Ģekilde yapımının tamamlandığı genellikle 

görülmemektedir. Bu “eksiklik” projede oluĢan sapmaların kontrol edilmesini gerekli 

kılmaktadır. Bu sapmaların birçoğu kolayca çözülebilir, bir kısmı da tarafsız bir gözle 

ya da mahkeme yoluyla çözülebilir. SözleĢme yönetimin amacı bu sapmaların 

sayısını ve önemini azaltmaktır (Franks, 1994,4).  

3.3.1 AIA Yaklaşımına göre Sözleşme Yöneticisi  

AIA, EJCDC ve NSPE‟a göre sözleĢme yönetimi proje boyunca sözleĢmesel 

uygunluğun sağlanmasıdır ve bu hizmetin sağlayabilecek en uygun kiĢiler Mimar 

veya Mühendislerdir. Burada SözleĢme Yöneticisi Mal Sahibi-Yüklenici 

sözleĢmesinin bir parçası değildir. Tasarım profesyoneli, mal sahibinin isteği ile ve 

bağımsız bir sözleĢme ile proje katılımcısı olur ve sözleĢme yönetimi hizmetini belli 

bir ücret karĢılığında sağlar. Bu hizmeti esnasında yapım yöneticisi ile ortak çalıĢma 

alanları olsa dahi, proje boyunca sözleĢmesel uygunluğu gözlemleyen bir 

katılımcıdır. Yüklenicinin yapım metotlarından ya da çalıĢma Ģeklinden sorumlu 

değildir. Mal sahibinin bir temsilcisidir, mal sahibi adına Ģantiye gözlemleri yaparak 

ve gerekli kontrolleri yaparak iĢin sözleĢme hükümlerine uygun gidip ditmediğini 

kontrol eder. SözleĢme yöneticisi bu hizmeti AIA, EJCDC gibi standartlaĢmıĢ 

dokümanlarda belirtilen sözleĢme yönetimi hükümlerine bağlı olarak gerçekleĢtirirler. 

(Liebing, 1998, 16).  
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Yine bu yaklaĢımlara göre, SözleĢme Yöneticisi, tam zamanlı ya da yarı zamanlı 

olarak çalıĢan, mimar ya da mühendisin temsilcisi olan; AIA belgeleri B352 ve EJDC 

dokümanlarındaki 1910-1-1 iĢ tanımlarına göre çalıĢan, Ģantiye ve ofis arasındaki 

iliĢkiyi sağlayan ve yapım aĢamasında çıkan problemleri çözen kiĢidir. Bu 

sorumlulukların bazılarını yapım yöneticisi ile paylaĢılabilir.  

SözleĢme yönetimi içeriği düĢünülerek bu hizmeti verecek en uygun kiĢilerin hem 

tasarım hem de yapım aĢamasında etkili olabilmesi gerekmektedir. Bu durumda 

SözleĢme Yönetimi Mimar, Mühendis veya Proje Yöneticisi tarafından 

gerçekleĢtirilmelidir. Tasarım dokümanlarına en çok hakim olduğu düĢüncesi ile bu 

hizmetin tasarım profesyonelleri tarafından verilmesi uygun görülmektedir. 

SözleĢme Yönetimi kavramının içeriği gereği, sözleĢmesel uygunluk tüm tarafların 

sağlaması gereken bir süreçtir. Yani sözleĢmesel uygunluk tüm katılımcıların 

sorumluluğudur. SözleĢme Yönetimi, bir projenin, tüm katılımcılarının uyum içinde 

çalıĢarak tamamlanmasını sağlayan aktiviteler sistemidir.  

Mal sahibi, yüklenici, alt yükleniciler, tedarikçiler ve imalatçılar gibi proje 

katılımcılarının birbirinden farklı davranıĢları vardır. Projenin en uygun Ģekilde 

tamamlanabilmesi bir kiĢinin sözleĢme ve iĢ uyumu üzerinde yoğunlaĢmasını 

gerektirmektedir ve bu görev sözleĢme yöneticisine düĢmektedir. Yönetici; mal 

sahibi – yüklenici sözleĢmesine dahil olan bir taraf değildir. Fakat mal sahibiyle 

yapılan bir sözleĢme ile tüm proje sürecinde bir katılımcı olur. Ve mal sahibi- 

yüklenici sözleĢmesinin uygunluğunu takip eder.  

Bunlardan anlaĢılacağı gibi, görevler, yetkiler ve sorumluluklar sözleĢme 

yöneticisine mal sahibi tarafından verilir. Genellikle sözleĢme yöneticisinin 

sorumlulukları, proje yöneticisinin sorumluluklarından farklıdır. Mal sahibi; sözleĢme 

yöneticisinden kendi namına; sözleĢmede belirtildiği Ģekilde; tüm sorumlulukları 

proje sürecine tamamen adapte olarak yerine getirmesini bekler. (Leibing,1998,17). 

SözleĢme yöneticisinin tasarım profesyoneli olduğu kabul edildiğinde, sözleĢme 

yönetiminin de mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetlerinin bütünleĢmiĢ bir hali 

olduğu söylenebilir.  Tasarım profesyonelleri, yapım aĢamasında oluĢabilecek 

problemleri çözecek anahtar kiĢidir. 

Bu durumda sözleĢme yönetimi, tasarım profesyonellerinin aĢağıda belirtilenleri 

yerine getirmesini gerektirir: 

 Yapım süresince uyulacak kalite standartlarını bilmesi, 

 Tasarım ekibinin gerçekte inĢası mümkün iĢler yapabilme kabiliyetini bilmesi, 
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 ġantiyede devamlı olarak sözleĢme yönetimini uygulaması 

 SözleĢme yönetimini gerekliliklerini tasarım ve dokümantasyon aĢamasında 

uygulaması gerekir.  

3.3.2 AIA Yaklaşımına göre Sözleşme Yöneticisinin Görevleri  

SözleĢme Yöneticisi‟nin görevi; projenin sözleĢmedeki tüm dokümanlarına uygun 

olarak tamamlandığını gözlemlemek ve tüm katılımcıların projenin ilerleyiĢinden, 

performanstan, sonuç üründen ve kârdan tatmin olduklarını gözlemlemektir (Barrie 

ve Paulson, 1992, 122).  

SözleĢme formları standart dokümanları oluĢturan kuruluĢlar, sözleĢme yönetiminin 

uygulanmasını da yasal bir temele yani sözleĢmesel bir iliĢkiye oturtmak amacı ile 

bu konuda dokümanlar oluĢturmuĢlardır. SözleĢme yöneticisinin görevlerinden 

bahsetmeden önce, bu hizmetin sağlanmasını standartlaĢtıran dokümanlardan 

bahsetmek gerekir.  

SözleĢme Yöneticisi yönetim görevini AIA B 141 dokümanına bağlı olarak 

gerçekleĢtirir. Özet olarak, AIA B141 dokümanının bir kısmı aĢağıdaki gibidir. 

(Liebing, 1998, 31). Bu yetkiler ve sorumluluklar kabaca aĢağıda belirtilse de asıl 

detaylı görev ve yetki tanımı AIA B352 dokümanında yapılmaktadır. AIA B352 

dokümanı Ek D‟de verilmiĢtir.  

Yapım AĢaması – ĠnĢaat SözleĢmelerinin Yönetimi 

1. Yapım aĢaması, inĢaat sözleĢmesinin anlaĢmasının yapılması ile ve tasarım 

profesyonelinin sözleĢmeye bağlı olarak bu hizmeti vermeyi kabul etmesi ile baĢlar 

ve yükleniciye son ödeme yapıldığında biter. 

 2.Diğer yandan sözleĢme dokümanlarında belirtildiği gibi; tasarım profesyoneli 

sözleĢme yönetimini; AIA dokümanlarına uygun olarak ve burada yer alan Genel 

ĠnĢaat SözleĢme ġartlarına göre ve belirtilen süreye göre gerçekleĢtirecektir. 

3. Tasarım profesyoneli yapım aĢamasında mal sahibinin bir temsilcisidir ve mal 

sahibi ile birlikte danıĢmanlık yapar. Profesyonel, sözleĢmede belirtildiği üzere mal 

sahibinin otoritesine sahiptir. 

4. Tasarım profesyoneli gerekli aralıklarla Ģantiye ziyaretleri yapar. GeliĢmeleri ve 

yapılan iĢin kalitesini ve iĢin sözleĢme dokümanlarına uygun olup olmadığını takip 

eder.  
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5. Tasarım profesyoneli, yapım Ģartlarından, metotlarından, tekniklerinden ve yapım 

usullerinden den sorumlu değildir. Sadece yüklenicinin ve altyüklenicilerin yaptığı 

iĢin sözleĢmeye uygunluğunu takip eder (AIA B 141 dokümanı).  

Bu Ģartların uygulanabilirliği, sözleĢme yöneticisinin de yapı mevzuatı bilgilerini takip 

etmesini gerektirir. Projenin uygulanabilirliği kanunlara bağlıdır. Tasarım 

profesyonellerinin, yapım kanunlarını, Ģartlarını, profesyonel çalıĢmalarının bir 

parçası olarak takip etmeleri gerekir. 

Tasarım profesyonelleri sözleĢme yönetimi hizmetini gerçekleĢtirirken; mal sahibi-

yüklenici sözleĢme hükümlerini dikkate alırlar, fakat yükleniciye nasıl çalıĢacağını 

anlatmayacaktır. Böyle bir beklenti olmamalıdır. Gözlemleme, kaydetme ve çıkan 

problemleri çözme (sözleĢme hükümleriyle ilgili), sözleĢme gerekliliklerini koruma 

sözleĢme yöneticisinin görevidir (Liebing, 1998, 31). 

ĠnĢaat projelerinin bazıları rasgele yapılarak bazıları da tam tersi çok iyi idare 

edilerek, organize bir Ģekilde yapılır. Daha da önemlisi; projenin tedarikçileri, 

çalıĢanları, kaynakları birbirinden bağımsız ve uzaktır. SözleĢme yönetiminin süre 

planlaması ve yapım tekniklerine aktif katılımı, yapım yöneticisinin ve yüklenicinin 

yönetim eksikliklerini doldurmuĢtur. 

Yukarıda belirtilenlere dayanarak sözleĢme yöneticisinin proje uygulaması 

esnasında mal sahibi adına sözleĢmesel uygunluğu kontrol ederken üstlendiği rolün 

mal sahibinin temsilciliği olduğu söylenebilir.  Mal sahibi adına bu hizmeti verirken 

sözleĢme yöneticisi diğer katılımcılarla da iliĢki içindedir. Bu iliĢkilere dayalı oluĢan 

sözleĢme yöneticisi rolleri ve bu rollerin gerektirdiği görevleri aĢağıda verilmiĢtir. 

Rol: Mal sahibinin temsilcisi: 

Görevleri: SözleĢme Yöneticisi mal sahibinin temsilciliği görevini yerine getirirken; 

sözleĢme dokümanlarına uygun Ģekilde, mal sahibinin temsilciliğini yapar. Yazılı bir 

izinle yetkileri belirlenir ve mali kararlara kadar yetkili olabilir. Bu yetkiler açık ve 

kesindir. Uygulamada, temsilci iliĢkisi söz konusu değildir. Yüklenici mal sahibinin 

temsilcisi olan mimar/mühendisin direktiflerine uyar. 

Rol: Değerlendirmeci 

Görevleri: SözleĢme Yöneticisinin en önemli görevlerinden biride değerlendirme 

yapmaktır. SözleĢme yöneticisi, ihale tekliflerini; alt yüklenicilerin yaptıkları iĢin 

kalitesini değerlendirir. Uygun değilse geri çevirme yetkisi vardır. Ġmalat çizimlerini 

inceleme, onaylama, yapılan imalatları teftiĢ etme ve değerlendirme yetkisi vardır. 
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SözleĢmesel uygunluğu kontrol ederken zaman planlama durumu ve hak ediĢlerin 

ödenmesi gibi konularda değerlendirme yapıp karar verebilir.  

Rol: Düzeltici 

Görevleri: SözleĢme Yöneticisi, proje uygulaması boyunca sözleĢme ile ilgili 

değiĢikliklerin yapılmasından sorumludur. Gerekli sözleĢme düzeltmeleri, ekler, 

değiĢiklik talepleri gibi iĢlerde karar verme ve yanlıĢları düzeltme yetkisine sahiptir.  

Rol: TeftiĢ (kontrol etme) 

Görevleri: SözleĢme Yönetimi sürekli kontrol gerektiren bir süreçtir. SözleĢme 

yöneticisi YapılmamıĢ iĢlerin listesini çıkarır, gerçekten bitmiĢ olan iĢlere karar verir 

ve bitmiĢ iĢlerin zamanlarını belirler. Son ödemeleri onaylamak için yapılmıĢ iĢleri 

kontrol eder. TeftiĢ görevini bu amaçla uygular.  

Rol: Yargılayıcı 

Görevleri: SözleĢme Yöneticisi yüklenici performansını değerlendirmek ve sonuçla 

ilgili tarafsız karar vermek durumundadır. Performans kontrolü ve sorumluluk 

kontrolü yaparak alt yüklenici performansını kontrol etmiĢ olur.  

Rol: Yorumcu 

Görevleri: SözleĢme dilini doğru anlamak ve yorumlamak sözleĢmenin doğru 

uygulanması için temel gerekliliktir. ĠnĢaat sözleĢmeleri hukuki anlamının yanı sıra 

teknik birçok bileĢeni de kapsadığı için tüm bu dokümanları doğru yorumlama ve 

aktarma görevi sözleĢme yöneticisindedir. Buradaki amaç yapım iĢini yürütmek 

değil, iĢin en doğru uygulaması için sözleĢme gerekliliklerinin açıklamaktır.  

Rol: Gözlemci 

Görevleri: Aslında yukarıda belirtilen tüm roller sözleĢme yöneticisinin iyi bir 

gözlemci olmasını gerektirmektedir. SözleĢmenin imzalanmasından, projenin 

uygulanıp teslim edilmesine kadar tüm süreci gözlemler. Bu gözlemci rolünü 

Ģantiyeye düzenli ziyaretler yaparak gerçekleĢtirir.  Böylece genel uygunluğu sürekli 

olarak gözlemlemiĢ olur.  

Rol: Onaylayıcı 

Görevleri: sözleĢme yönetiminin amacı, mal sahibinin harcadığı paranın karĢılığını 

en doğru Ģekilde almasıdır. Alt yükleniciler belirli aralıklarla bitirdikleri iĢin 

ödemelerinin alırlar. Bunlara hak ediĢ ödemeleri denir. Bu ödemenin yapılması o iĢin 

bittiğini ve gerekli Ģartlara uyduğunu gösterir. Bu durumda ödemeleri yapmadan iĢin 

kalitesinin ve zamanında belirtilen maliyetle bitirildiğinin kontrol edilmesi gerekir.  
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Bu Ģartlar yerine getirilmiĢse ödemeleri onaylar ve iĢlerin tamamlandığı onaylanmıĢ 

olur. Bu son onaylama iĢlemi de sözleĢme yöneticisi tarafından gerçekleĢtirilir.  

Rol: Hakem 

Görevleri: SözleĢme Yöneticisi, Mal sahibi ve yüklenici arasında çıkabilecek 

anlaĢmazlıklarda hakem görevi görür (Liebing, 1998,  49).  

Bu tanımlamaların detaylı açıklanması ve görevlerinin içeriğinin detaylı olarak 

açıklanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilmiĢ sözleĢme yöneticisi rolleri ve 

görevlerinin proje uygulaması aĢamasında hayata geçirilmesi çok önemlidir. Bu 

uygulamanın gerçekleĢmesi sözleĢme yöneticisinin görev tanımının tam 

yapılmasına, sözleĢme yöneticisinin diğer katılımcılarla uyum içinde çalıĢmasına ve 

düzenli Ģantiye kontrolleri yapılmasına bağlıdır.  

Daha öncede belirtildiği gibi, sözleĢme yöneticisi mal sahibinin bir temsilcisidir. Onun 

adına Ģantiye kontrolleri yaparak sözleĢmesel uygunluğu kontrol eder. Bu Ģantiye 

ziyaretlerini ya kendisi ya da sözleĢme yöneticisinin temsilcisi olan Ģantiye temsilcisi 

yapar. SözleĢme yöneticisinin Ģantiye sorumlulukları AIA B352 dokümanında detaylı 

olarak verilmiĢtir. 

Yukarıda sözleme yöneticisinin tüm katılımcılarla iliĢkili olarak rolleri ve bu rollerin 

gerekliliği olan görevleri anlatılmıĢtır. Bu tanımlar genel bilgi verme amaçlıdır. Mal 

sahibinin isteği üzerine tasarım profesyoneli ile yapılan bir anlaĢmayla, sözleĢme 

yönetimi görevini yapacak olan tasarım profesyonelinin sorumlulukları ve bu 

sorumlulukların karĢılığı olan görevler belirlenir. Bu görevler daha detaylı olarak 

aĢağıda anlatılmıĢtır.   SözleĢme Yöneticisinin Görevleri:  

1. Kaliteyi Gözlemlemek ve Yorumlamak; 

SözleĢme yöneticisi; kalite ve uygunluk konularında tarafsız ve adil olmalıdır. Bu 

yorumlar AIA B352 dokümanlarına uygun yapılmalıdır. Bu doküman sözleĢme 

yöneticisinin, Ģantiye sorumluluklarını belirtmektedir. SözleĢme yöneticisi eğer 

isterse Ģantiye kontrollerini kendi adına Ģantiye temsilcisine yaptırabilir. ġantiye 

temsilcisi, sözleĢme yönetiminin Ģantiye gözlemlerini gerçekleĢtiren sözleĢme 

yöneticisi ya da temsilcisidir. Kalite kontrolü esnasında iĢ programı dikkate 

alınmalıdır. Bunun haricinde yapınla kontroller ve yapılan yorum yanlıĢtır. Süre 

planlaması yapmak B352 dokümanında sözleĢme yöneticisinin görev tanımının 

dıĢında tutulsa da, yapım yöneticisi/genel yüklenici ve alt yüklenicilerin düzenli 

olarak yaptıkları iĢi kalite kontrolü yapılırken bu kontrolde süre planlaması dikkate 

alınmalıdır (Liebing, 1998, 849).  
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Bu kontrol esnasında sözleĢme yöneticisi,  

 Süre planlaması yapmaz ya da süre planlamasında değiĢiklik yapmaz.  

 SözleĢmesel uygunluktan vazgeçilemeyeceğini açıkça ortaya koyar.  

 Yüklenici/Yapım Yöneticisini sürece uymakla destekleyen katalizör gibi davranır.  

 Verilen sözleri, tarihleri, teslimleri, çözümleri, istekleri, soruları ve cevapları 

hatırlatır ve yerine getirilmesini sağlar. 

Her projenin Ģartları farklıdır; yöneticinin görevi iĢ esnasında iyi ve kötü giden Ģeyleri 

izlemektir. Asıl görev kalitenin takibidir. Bu da dokümantasyonun kaliteli olması ile 

baĢlar. Yükleniciler, alt yükleniciler, malzemecilerin tedarikçilerin dokümanları 

anlamaları ve iĢi doğru yapmaları gerekir. Genellikle çalıĢanların çoğu ne 

yapacağını bilmemektedir. Yani anlayamamaktadır. Eğer yüklenicilerde dokümanlar 

yoksa, iĢ sözlü olarak ilerler. Eğer dokümanların düzeltilmiĢ hali (ekler, detay 

çizimleri gibi) yoksa, Ģantiyede önemli problemler yaĢanır. 

Doğal olarak sözleĢme yöneticisinin iĢin detayını sürekli olarak gözlemlemesi 

mümkün değildir. Zaten her yüklenicinin sözleĢmeye uymak gibi bir zorunluluğu 

vardır. Bazen Ģantiye çalıĢanları arasında iletiĢim sorunu yaĢanır. Birçok sözleĢme 

hükmü ve uygulaması unutulur. Bu duruma izin verilmemelidir. SözleĢme yöneticisi 

bunların oluĢumunu engellemek için koruyucu bir iletiĢim sağlamaya çalıĢır. 

2. ġantiye Personelini Gözlemlemek; 

SözleĢmesel uygunluk, Proje uygulama hizmetinin doğru verilmesi ile sağlanır. 

Projede çalıĢan her insan bazı standart ve Ģartlara göre çalıĢtığını bilmelidir. 

ġantiyede iĢin ne kadar ciddiyetle ele alındığı çok önemlidir. ĠĢi erken bitirme 

yaklaĢımı iĢin kalitesinden ödün veriliyorsa doğru değildir. ġantiye personelinin iĢi 

gerekli kalite standartlarına uygun olarak yapmaları için sözleĢme yöneticisi: 

 Tüm sözleĢme dokümanlarını Ģantiyede bulundurmalıdır.  

 Problem çözmek yerine problemleri önlemeye çalıĢmalıdır.  

 Her problemi gözlemlemeli, kayıt edilmeli ve sözleĢme yöneticisi tarafından 

tüm projeye etkisi belirlenmelidir.  

 ġantiye Ģeflerini ve koordinatörleri sürekli olarak dokümanları incelemek ve 

takip etmek konusunda uyarmalıdır.  



 
50 

Bu yetki sözleĢme Ģartlarında ve AIA B 352 dokümanında sözleĢme yöneticisine 

verilmiĢtir. 

Sorgulamak anahtar iĢtir. Bu durumda sözleĢme yöneticisi soru sormayacaktır. 

Soruların eksiliği potansiyel problemlerin çıkacağı konusunda yapım yöneticisini 

alarma geçirecektir. Sıklıkla hatalar oluĢur ve genellikle hatalı iĢ uygulandıktan sonra 

ortaya çıkar. SözleĢme yöneticisi böyle durumların engellenmesi için uyarılarda 

bulunmalıdır. 

ĠnĢaat sektöründe genellikle en az gerekli olanı yapmak, en kısa zamanda yapmak 

ve en düĢük maliyete ulaĢmak tutumu vardır. ĠĢe baĢlamadan bilgilenmeyi önde 

tutmak daha uygundur. Böylece iĢ bir kerede ve doğru yapılır. 

3. ġantiye ÇalıĢmalarını Takip Etmek; 

Her projenin Ģantiye koĢulu farklıdır. Tasarım profesyonelleri, havalandırmalı, iyi 

ıĢıklandırılmıĢ ve ısıtılan ofislerde çalıĢmaktadırlar. Bu ortam ve konfor onları 

Ģantiyeden olan bitenlerden sözleĢme yöneticisini uzaklaĢtırabilir. Ofis ortamından 

bazı verileri alarak kontrol yapmak ya da iĢi takip etmek mümkün değildir. SözleĢme 

yönetim ekibi tüm çalıĢanların iĢin Ģantiyede doğru detaylı uyguladığını kontrol 

etmelidirler.  

4. Mal sahibi ile çalıĢmak; 

Bugünün pazar Ģartlarında, inĢaat iĢlerinde büyük miktarlarda para harcamanın 

kaliteli iĢ elde edileceği anlamına gelmediğini mal sahibi (alıcı) bilmelidir. Mal sahibi 

tüm değiĢkenleri kontrol etme durumunda değildir. Bu değiĢkenler: 

 Kapsam  

 Maliyet   

 Kalite   

gibi proje değiĢkenleridir.   

Mal sahibi genellikle kapsam ve maliyetle ilgilenir. Kapsam ve maliyetin sıkı bir 

Ģekilde mal sahibi tarafından kontrol edildiği düĢünülürse; yüklenicilere, tüm tasarım 

ekibine ve kontrol sistemine iĢin kalitesini kontrol etmek düĢer. 

Mal sahibi kendisi tarafından harcananın minimum çabayla, kontrol sisteminin en 

yüksek kaliteyi oluĢturacak Ģekilde iĢlemesini ister. Kontrol sisteminde çalıĢan kiĢiler 

uyulması gereken minimum standartların sağlandığını gözlemlemelidir. Bunu 

yaparken hiçbir zorlayıcı durum söz konusu olmaz. Sadece uygunluğun seviyesi 

kontrol edilir. 
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5. Tasarım ve yapım ekibiyle çalıĢmak; 

SözleĢmesel uygunluğun asıl sağlayıcıları tasarım ve yapım ekibidir. Çünkü 

sözleĢme yöneticisi tüm bu ekiplerin çalıĢmalarının gözlemler. Yani sözleĢme 

yöneticisi yapım tekniklerinden ve uygulamasından sorumlu değildir. Sadece iĢin 

düzgün gitmesi için gerekli hatırlatmaları yapar.  

Yapım teknikleri ve yapım yönetimi teknikleri eski ya da yeni her Ģekilde temelde 

kalite kontrol bileĢenlerine bağlıdır. Tasarım ve yapım ekibinin iĢin neresinde ve 

nasıl kalite kontrol bileĢenlerinin devreye girdiğini bilmesi gerekir. Temel kriterin ne 

olduğunu proje katılımcıları bilmelidir. Tasarım yapım ekibi de sözleĢmesel 

uygunluğu sağlamak için görevlerini tam olarak yerine getirmelidir. Bu sebeple 

sözleĢme yöneticisi;  

 Tüm katılımcıların sorumluluk alanlarını bilmeli, 

 Tasarım ve yapım ekibinin performansını kontrol etmeli , 

 En iyi iĢ için bütünleĢik bir sistem oluĢmalıdır. 

Kontrol sistemi, bir iĢi uygulatıcı olarak değil süreç gözlemleme olarak uygulanır. Bu 

Ģekilde tüm yapım süreci gözlemlenir. 

6. ĠletiĢim ve geri-beslemeyi arttırmak; 

Bir proje talihsiz bir sorun nedeniyle durdurulursa, tasarım ve yapım ekibi birbirine 

muhalif hale gelir. Projenin uygulamasından önce katılımcılar toplantılar yaparak 

yanlıĢ anlaĢılmaları azaltmak için, yani iletiĢimi arttırmak için bu konuyu ele 

almalıdırlar.  

Bir inĢaat projesinde geri-besleme çok önemlidir. ġantiyede çıkan bir problem, 

iletiĢim sistemine girip, çözümü sağlayacak kiĢiye ulaĢmıyorsa, problem çözülemez. 

Daha da muhalif hislere yol açar. ĠletiĢimin doğru sağlanamadığı durumda;  

 ĠĢ yavaĢlar,  

 Üretim süresi azalır,  

 Zaman planlaması bozulur.  

 Kalite planları bozulur, 

 Maliyet planları da olumsuz etkilenir. 
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7. BütünleĢik ĠletiĢim Sistemini kurmak; 

SözleĢme yöneticisinin görevlerinden biri de iletiĢimin arttırılmasını ve faydalı 

çalıĢmasını sağlamaktır.  

Modern bir yapım projesinde katılımcılar arasında açık, anlaĢılır, tam ve zamanında 

bilgilenmeyi sağlayacak baĢka bir yöntem yoktur. ĠletiĢim sistemi çok iyi planlanmalı 

ve anlaĢılmalıdır. 

SözleĢme yöneticisi iletiĢimin ağının, gözlemleyen, eleĢtiren, analiz eden ve çözüm 

üreten katılımcısıdır. Bu aktif olarak Ģantiye bağlantılı bir görevdir. Bu hizmet düzenli 

(periyodik) olarak Ģantiye ziyaretlerini gerektirir. 

Tüm iletiĢimin doğru ilerlemesi için iç iletiĢim çok önemlidir. SözleĢme yöneticisinin 

Ģantiye temsilcisi tüm Ģantiye çalıĢmalarını; mimari, mekanik, elektrik veya 

yönetimsel tüm çalıĢmaları sözleĢme yöneticisine iletmelidir. Amaç; yönetim 

sürecinin en iyi Ģekilde tamamlanmasıdır. BütünleĢik bir iletiĢim sistemi problemlerin 

çözümlenmesini sağlar.  

 Tüm katılımcılar arasında bağlantı kurmak 

 Gerekli Kararları almak  

 Bu karaları yorumlamak   

 Son değerlendirmeleri yapmak  

Problem çözme iĢlemlerinin tam uygulanması için yukarıdaki adımların iletiĢim 

sürecinde yerini alması gerekir. Bu iĢlevi yerine getirirken sözleĢme yöneticisi 

meslektaĢları ve yükleniciler tarafından engellenmemelidir. Çünkü amaç sadece 

faydalı bir sözleĢme yönetimi sağlamaktır. SözleĢme yöneticisinin Ģantiye temsilcisi 

yüklenici ile arasındaki en önemli iletiĢim yoludur. 

Bütün bunlardan sözleĢme yöneticisinin (ya da Ģantiye temsilcisi) yapım yönetiminin 

en yetkili kiĢisi olduğu anlaĢılmamalıdır. Bu kiĢinin yetkileri AIA B 352 dokümanında 

verilmiĢtir. AĢağıda bir Ģantiyedeki katılımcılar arasındaki iletiĢim Ģeması verilmiĢtir. 

1.Mimar/Mühendis ve Ģantiye temsilcisi arasındaki iletiĢim 

2.Mimar/mühendis yapım yöneticisi/Genel yüklenici iletiĢimi 

3.Yapım yöneticisi/Genel yüklenici ve Ģantiye temsilcisi (ve gerekirse mimar 

arasındaki) iletiĢim 

4.Yapım yöneticisi/Genel Yüklenici ve Mimar/Mühendis arasındaki iliĢki 
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YY: CM: Construction Manager (Yapım Yöneticisi),  

GY: GC: General Contractor (Genel Yüklenici) 

 

Şekil 3.1: Proje katılımcıları arasındaki iletiĢim Ģeması: Komünikasyon ve sözleĢme 

yöneticisi iliĢki gösterilmiĢtir (Lieibing, 1998,42).     

Yapım projeleri kendi içinde çeĢitlilik göstermektedir. Bu durumda yapı türlerini 

ayırmak ve buna göre sözleĢme yönetimini belirlemek gerekir. SözleĢme yönetim 

her proje için önemlidir. Yapılar ağır ve hafif olarak gruplandırılabilir. Bunlar 

mühendislik yapıları, endüstriyel yapılar ve bina yapılarıdır.  

Büyük projeler;  

ĠnĢaat mühendisliği ve strüktürel mühendislik gerektiren projeler, binalar, yollar, 

köprüler, kuleler, boru hatları, enerji, su, kanalizasyon yapıları gibi ağır inĢaat 

yapılarıdır. Bunlar da ticari, kurumsal yapılar ve endüstriyel olarak üç gruba ayrılır. 

Ticari yapılar; binalar (ev), restoranlar, ticari hizmet alanları, alıĢveriĢ merkezleri gibi 

yapılardır. Kurumsal yapılar; finans kurumları, okullar, hükümet binaları, hastaneler 

gibi yapılardır. Endüstriyel yapılar; enerji santralleri, depolar, madencilik çalıĢmaları 

gibi yapılar ve yapım iĢleridir.  

Bütün inĢaat projelerinin baĢarılı tamamlanması sözleĢme yönetimini gerektirir. Yapı 

türüne göre bu hizmeti verecek profesyonel değiĢiklik gösterebilir. SözleĢme 

yönetimini sağlayacak profesyonellerin sorumluluklarını ve yetki sınırlarını 

tanımlayan iki doküman daha öncede belirtildiği gibi, AIA B 352 dokümanı ve 

Mal Sahibi 

Mimar/Mühendis 
(SözleĢme Yöneticisi) 

YY/GY 

Yükleniciler 

SözleĢme 
Yöneticisinin 

ġantiye 
Temsilcisi 

1 

4 
2 

3 
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EJCDC 1910-1-A dokümanıdır. Hiçbir doküman, direk olarak bir projeye 

uygulanamaz. Bu dokümanları arasında da fiziksel farklar vardır. Fakat her projede 

ve tercihte sözleĢme yöneticisinin uygulaması gereken sorumluluklar aĢağıda 

sıralanmıĢtır.  

 Taraflar arasında iletiĢimi kurmak, 

 Yüklenicilerle iliĢkide olmak ve çalıĢmaları gözlemlemek, 

 Gerekli iĢ yaptırma usullerini uygulamak, 

 Tüm katılımcıların sorumluluklarını /görevlerini ve yetkilerini bilmek, 

 Gereklilikleri belgelemek, 

 Yapım sürecini takip etmek, 

 Proje uygulama planlarını, süre planlarını incelemek, 

 Malzemeleri kontrol etmek, 

 Ödemeleri yönetmek, 

 DeğiĢiklik taleplerini ve düzeltmeleri gerekli kiĢilere iletmek, 

 AnlaĢmazlık ve uyuĢmazlıkları çözmeye çalıĢmak, 

 Toplantılar düzenlemek, 

 YapılmamıĢ iĢlerin listesini kontrol etmek, 

 Yönetimsel kapamayı yapmak.  

Bu baĢlıklar AIA ve EJCDC dokümanlarında da verilmiĢtir. 

3.4 PMI Yaklaşımına göre Sözleşme Yönetimi 

Proje Yönetimi Enstitüsü‟ne göre sözleĢme yönetimi, sözleĢmesel iliĢkilere uygun 

proje yönetim süreçlerinin uygulanması ve bu süreçlerin çıktılarının tüm proje 

yönetimine entegre edilmesi demektir. 

PMI‟ ne göre sözleĢme yönetimini anlatabilmek için ilk önce bu kurumun proje 

yönetimi yaklaĢımına değinmek gerekmektedir. Proje yönetimi, proje gerekliliklerinin 

yerine getirilebilmesi için; proje aktivitelerine bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin 

uygulanması demektir. PMBOK‟ a göre Proje yönetimi, beĢ proje yönetim süreç 

grubunun uygulanmasını ve bütünleĢmesini sağlamaktır.   
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1. BaĢlamak,  

2. Planlamak,   

3. Uygulamak,   

4. Gözlemlemek ve Kontrol etmek, 

5. Kapama   

Bu beĢ süreç grubunu dokuz ayrı proje yönetimi bilgi alanı ile organize etmektedir. 

Bu proje yönetim bilgi alanları aĢağıdaki gibidir:  

1. Proje Entegrasyon Yönetimi 

2. Proje Kapsam Yönetimi,  

3. Proje Zaman Yönetimi,  

4. Proje Maliyet Yönetimi,  

5. Proje Kalite Yönetimi,  

6. Proje Ġnsan Kaynakları Yönetimi,  

7. Proje ĠletiĢim Yönetimi,  

8. Proje Risk Yönetimi,  

9. Proje Tedarik Yönetimi. 

Yukarıda anlatılan Proje Yönetimi Bilgi alanları ve iliĢkileri Ģekil olarak aĢağıdaki 

gibidir.  
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   PROJE YÖNETİMİ    

 

          

         

 
1.Proje Entegrasyon 

   Yönetimi 

  2.Proje Kapsam Yönetimi   3.Proje Zaman Yönetimi 
 

 
1.1.PROJE Açılış 

duyurusu 

  2.1.Kapsam Planlama   3.1. Aktivite Tanımı 
 

 
1.2.Kapsam Raporunun 

geliştirilmesi 

  2.2.Kapsam Tanımlama   3.2.Aktivite Sıralama  
 

 
1.3.Proje Yönetim 

Planının Geliştirilmesi 

  2.3.WBS Oluşturmak   3.3.Aktivitelere Kaynak 

Atama  

 
1.4.Proje Uygulamasının 

Yönetilmesi 

  2.4.Kapsam Doğrulama    3.4.Aktivite Sürelerini 

Hesaplama   

 
1.5.Proje İşlerinin 

Gözlemlenmesi ve 

Kontrolü 

  2.5.Kapsam Kontrol   3.5.İş Programı Oluşturma 
 

 
1.6.Bütünleşik Değişim 

Kontrolü 

     3.6. İş Programı Kontrol 
 

 
1.7.Proje Kapama       

 

         

 
4.Proje Maliyet Yönetimi   5.Proje Kalite Yönetimi   6.Proje İnsan Kaynakları 

Yönetimi  

 
4.1. Maliyer Hesaplama   5.1.Kalite Planlama   6.1.İnsan Kaynakları 

Planlama  

 
4.2. Bütçe Planlama   5.2.Kalite Uygunluğu 

Sağlama  

  6.2.Proje Ekibini Tedarik 

Etmek  

 
4.3.Maliyet Kontrol   5.3.Kalite Kontrolü Yapmak   6.3. Proje Ekibi 

Oluşturmak  

 
      6.4. Proje Ekibini 

Yönetmek  

         

 
7.Proje İletişim Yönetimi   8.Proje Risk Yönetimi   9.Proje Tedarik Yönetimi 

 

 
7.1.İletişim Planlama    8.1.Risk Yönetim Planı   9.1.Tedarik Planlama 

 

 
7.2.Bilgi Dağılımı    8.2.Risk Tanımı   9.2. Teklif Alma Planlama 

 

 
7.3.Performans Raporlama   8.3.Nitekliksel Risk Analizi   9.3. Teklif Toplama 

 

 
7.4.Katılımcıları 

Yönetmek 

  8.4.Niceliksel Risk Analizi   9.4.Kaynak Seçimi 
 

 
   8.5.Risk Önlemi Planlama   9.5.Sözleşme Yönetimi 

 

 
   8.6.Risk Gözlemleme ve 

Kontrol 

  9.6.Sözleşme Kapama 
 

Şekil 3.2: Proje Yönetimi Bilgi Alanları ve Proje Yönetim Süreçleri (PMBOK, 

2004,11). 
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Organizasyonun dıĢından malzeme ve hizmet tedariğinin sağlandığı süreç, proje 

tedarik yönetimi sürecidir. PMBOK Guide‟ da belirtilen dokuz ayrı bilgi alanında 

kendi içinde  proje yönetim süreçlerine ayrılmıĢtır. Proje tedarik yönetiminin 

süreçlerinden biri de sözleĢme yönetimi sürecidir. 

SözleĢme, iki taraf arasında ticari bir iliĢki için düzenlenir. Bu iliĢki belirli bir ürün ya 

da hizmetin talep eden tarafa sağlanmasıdır. PMBOK inĢaat projelerini alıcı satıcı 

iliĢkisi temeline oturtmaktadır. Bu iliĢki profesyonel olarak ele alındığında satın alma 

iĢleminin bir yönetim sürecinden geçmesi gerektiği anlaĢılır. Bu yönetim süreci satın 

almanın planlamasından, sözleĢme düzenlemesine ve sözleĢmenin kapatılmasına 

kadar yönetilmesini gerektirir. Satın almanın profesyonel bir yönetim anlayıĢı ile ele 

alındığı süreç, tedarik yönetimi sürecidir. 

Ortada bir ürün ve bunu almak isteyen bir alıcı ve bunu tedarik edecek bir satıcı 

vardır. Fakat buradan Ģu sonuç çıkmamalıdır. Tedarik etmek satın almak demek 

değildir. Tedarik, satın almayı da kapsayan, bu satın alma için gerekli sözleĢme 

sürecini ve yönetimini sağlayan bir yönetim sürecidir. Yani tedariğin her aĢamasında 

sözleĢme iliĢkilerinden ve sözleĢme uygulama süreçlerinde bahsedebiliriz. Tedarik 

yönetimi sürecinin her verisi sözleĢmesel uygunluğun kontrolü için bir girdidir. Bu 

sebepten PMBOK, sözleĢme yönetimini tedarik yönetimini bir alt süreci olarak ele 

almaktadır.  

SözleĢme yönetimi, yüklenici performansı ile sözleĢme gerekliliklerinin uyum içinde 

ilerlemesini sağlama sürecidir. Büyük projelerde, birden çok iĢ kaleminin ve 

yüklenicinin olduğu projelerde, sözleĢme yönetimi değiĢik tedarikçilerin ortak bir 

Ģekilde yönetimi demektir. SözleĢmesel iliĢkilerin doğal yapısı, proje ekibinin 

sözleĢme yönetiminden ve yasal uygulamalarından sorumlu olmasını gerektirir 

(PMBOK,2004, 269). 

SözleĢme yönetiminin aynı zamanda bir de finansal yönetim bileĢeni vardır. Ödeme 

dönemleri sözleĢmede belirtilmeli ve yüklenici performansı ile hakediĢ ödemeleri 

arasında bir iliĢki olmalıdır. SözleĢme aynı zamanda yüklenicinin de proje yönetim 

süreçlerini uygulamasını gerekli kılmaktadır.  

Mal sahibinin Ģirket kültürüne ve risk alma toleransına göre belirlenen sözleĢme 

Ģartları, kontrol yetkisini tedarikçiye de vermektedir. Mal sahibinin firması tarafından 

yapılan kontroller, en uygun kontrol olmayabilir. Proje yöneticisi, mal sahibinin 

katılım derecesini, sözleĢme türünü ve performans hedeflerini dikkate almalıdır. 

SözleĢme yönetimi için sıkı kontroller gerektiren sözleĢme türü, maliyetin ödenmesi 

Ģeklindeki sözleĢmelerdir. Bu denetim, kontrol derecesi sabit fiyat sözleĢmelerinde 
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daha düĢüktür bu sebeplerden sözleĢme türü proje yönetimi içeriğini direkt olarak 

etkiler 

Proje yönetimi ile ilgili hükümler, yüklenicinin belirlenen maliyetle iĢi tamamlaması 

açısından sözleĢmede belirtilmektedir. AĢağıdakiler, yüklenicinin iĢ sürecini 

kapsayan ve yöneten sözleĢme hükümleridir (PMBOK, 2003, 95): 

 Proje planlama ve proje planlarının içeriği, detay derecesi. 

 Alt yüklenicilerin ve malzeme tedarikçilerinin seçilmesi ve onaylanması.  

 Proje değerlendirme toplantılarının sıklığı. 

 DeğiĢikliklerin uygulanması ve kontrolü. 

 WBS raporlama seviyeleri. 

 ĠĢ programı geliĢtirme ve raporlama seviyeleri, 

 ĠĢ programı ve bütçe kontrolleri.  

 Kalite planlama ve kalite güvencesi. 

 Proje iletiĢimi ve bilgi dağılımı. 

 Performans raporlama.  

 Yönetimsel kapama ve dokümanların devredilmesi. 

 Risk yönetimi teknikleri ve araçları; sigorta zorunlulukları, risk belirleme ve 

alt-yüklenicinin hakları. 

ġekil 3.2‟de belirtildiği gibi, PMBOK proje yönetimi bilgi alanlarını süreç gruplarına 

ayırmıĢ, bu süreçleri de girdiler araç ve teknikler ve çıktılar ile tanımlamıĢtır. Her 

sürecin çıktısı bir diğerinin girdisidir. Böylece yönetim alanları arasında bilgi akıĢı 

sağlanabilmektedir. Bu sistem sözleĢme yönetimi süreci içinde geçerlidir. Proje 

türüne ve büyüklüğüne göre sözleĢme yönetimi metodu değiĢmemektedir. AĢağıda 

PMBOK‟ nın sözleĢme yönetim sistemi sürecinin girdileri, araçları ve teknikleri ve 

çıktıları verilmiĢtir.  

Tablo 3.1: SözleĢme Yönetimi Süreci; Girdiler, Araç ve Teknikler, Çıktılar. 

GİRDİLER ARAÇ VE TEKNİKLER  ÇIKTILAR 

1.SözleĢme 
2.ĠĢ sonuçları. 
3.DeğiĢiklik istekleri 
4. HakediĢ Ödeme 
Faturaları (Invoices) 
 

1.SözleĢme değiĢim 
kontrol sistemi 
2.Performans raporlama 
3.Ödeme sistemi 
4.UyuĢmazlık çözüm 
sistemi 

1.YazıĢmalar 
2.SözleĢme 
değiĢiklikleri 
3.Ödeme talepleri 
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3.4.1 Sözleşme Yönetimi Girdileri 

1. SözleĢme  

SözleĢme, satıcının belirlenmiĢ bir ürünü temin etmesini, alıcının da bu hizmetin 

karĢılığını ödemesini zorunlu kılan ve tarafları bağlayıcı bir anlaĢmadır. Mahkemede 

tarafların hakkını koruyacak yasal iliĢkidir. Birçok firmada sözleĢme imzalama da 

yetkili kiĢiler belirlenmiĢtir, bu kiĢi tedarik yetkilisidir (PMBOK,2003, 96).  

Tüm proje dokümanları, incelemeden ve onaydan geçecektir. SözleĢmelerin doğal 

bağlayıcı yapısı gereği, onaylama süreci uzun olacaktır. Her durumda inceleme ve 

onaylama sürecinin ana hedefi; bir ürün ya da hizmeti tanımlayan sözleĢme dilinin, 

belirlenmiĢ gereklilikleri tatmin edici bir Ģekilde ifade etmesidir. Kamu kuruluĢları 

tarafından yaptırılan büyük projelerde, bu süreç sözleĢmenin kamu açısından 

gözden geçirilmesini içerir.  

2.ĠĢ Sonuçları 

ĠĢ programında belirtilen teslimlerin yapılıp yapılmadığı? Sonuç ürün kalite 

standartlarına uyuyor mu? Belirlenen maliyete uyulmuĢ mu? Hangi fiyata anlaĢılmıĢ 

(planlan)? Hangi fiyat ortaya çıkmıĢ (gerçekleĢen)? Bu soruların cevapları, proje 

plan uygulamalarının bir parçasıdır. Tanımı olan her iĢin, üretimden sonraki 

durumunu ortaya koyar.   

3.DeğiĢiklik Talebi:  

SözleĢme Ģartlarında ya da ürün tanımında, hizmet tanımında değiĢiklik Ģeklinde 

olabilir. Satıcının yaptığı iĢ tatmin edici değilse, değiĢiklik talebi amacı ile sözleĢmeyi 

erteleme kararı alınabilir. DeğiĢikliklere itiraz edilirse; satıcı ve proje yönetim ekibi 

değiĢikliğin maddi karĢılığında anlaĢamamıĢlarsa uyuĢmazlık oluĢur.   

4.HakediĢ Ödemeleri  

Belirli dönemlerde yaptığı iĢin karĢılığı olarak yükleniciye yapılan ödemelerdir. Bu 

ödemeler, belirli bir zamanda yapılmıĢ iĢin göstergesidir. Yapılan ödeme günleri, 

geriye dönüp bakıldığında is akıĢ diyagramında hangi aĢamada olunduğunun 

göstergesidir. Gerekli görüldüğü durumlarda, mal sahibi yükleniciye yapacağı 

ödemenin belirli bir kısmını elinde tutabilir.  
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3.4.2 Sözleşme Yönetiminin Araç ve Teknikleri 

1.SözleĢme değiĢim kontrol sistemi 

Bir kontratın değiĢtirilebilme yöntemini tanımlar. Kırtasiye, takip sistemleri, 

uyuĢmazlık çözme usulleri ve değiĢikliklere onay verecek kademeleri içerir.  

2.Performans raporlama 

Satıcının sözleĢme hedeflerini yerine getirmede ne kadar baĢarılı olabildiğinin bilgisi 

ve yönetimidir. SözleĢme performans raporlama, proje performans raporlama ile 

entegre halde olmalıdır. Yani tüm proje performansı bütünleĢik bir Ģeklide ölçülmeli 

ve değerlendirilmelidir.  

Performans raporlama, sözleĢme yönetiminin en önemli aracıdır. SözleĢmesel 

uygunluğun kontrolünün söze dayalı değil matematiksel verilere dayalı olarak 

belirlenmesi gereklidir. Bu süreçte proje performansı tarafsız bir Ģekilde ölçülür ve 

değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sadece yapıldığı günün durumunu ortaya 

koymaz. Aynı zamanda projenin geleceği ile ilgili karaların alınmasında da yol 

göstericidir.  

Performans raporlama, yüklenicinin iĢ programı ve maliyet ve kalite açısından 

performansının ölçülmesini gerektirir.  

3.Ödeme Sistemi  

Satıcıya ödemeler organizasyonun ödemeli hesabından yapılır. Daha büyük 

projelerde organizasyon kendi sistemini geliĢtirebilir. Ödeme sistemi; proje yönetim 

ekibinin incelemesi ve iznine bağlı olmalıdır. Yapılan tüm ödemeler, proje yönetim 

ekibi tarafından onaylanmalıdır.  

4. UyuĢmazlık çözüm sistemi  

Bir sözleĢmenin tafralarının korunması için, her projenin baĢlangıcında uyuĢmazlık 

çözüm sistemi oluĢturmak gereklidir. ĠnĢaat endüstrisi, maliyet süre ve kalite 

konularındaki uyuĢmazlıkları çözmekte baĢarısızdır. Endüstrinin çok parçalı olması 

ve yapılanma Ģekli uyuĢmazlıkları arttırmaktadır. Amaç, bu genel anlayıĢı bütünleĢik 

bir yönetim anlayıĢı ile ortadan kaldırmaktır.  
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3.4.3 Sözleşme Yönetiminin Çıktıları 

1.YazıĢmalar 

SözleĢme hükümleri, alıcı ve satıcı iletiĢiminin sağlanması için yazılı 

dokümantasyon gerektirmektedir. Örneğin: Yetersiz performans uyarıları, sözleĢme 

değiĢiklikleri ya da açıklamalar yazılı olarak gerekli kiĢilere iletilmelidir.  

2. SözleĢme değiĢiklikleri 

DeğiĢikler onaylansın ya da onaylanmasın, proje planlama ve proje tedarik 

süreçlerinden geri beslenir. Proje planları ve gerekli dokümanları değiĢikliklere bağlı 

olarak güncellenmelidir.  

3.Ödeme Ġsteği  (Payment request) 

Proje dıĢardan bir ödeme sistemi kullanıyorsa kullanılır. Eğer projenin kendi iç 

ödeme sistemi varsa “ödemeler” Ģeklinde ele alınır. 

SözleĢme yönetimi süreci, sözleĢmenin kapatılması ile son bulur. SözleĢmenin 

kapatılması iĢin sözleĢmeye uygun olarak tamamlandığını gösterir. Aksi taktirde 

yukarıda belirtilen uyuĢmazlıklar oluĢur. Bu nedenle sözleĢme kapama süreci 

aĢağıda anlatılmıĢtır.      

3.4.4 Sözleşmenin Kapatılması 

SözleĢmenin kapatılması, idari kapamaya benzemektedir. Ürünün kabulüdür. 

Yapılan iĢin doğru ve tatminkar olup olmadığı belirlenir. Ġdari kapama; en son 

verilerin kayıtların güncellenmesi ve benzer bilgilerin gelecek için arĢivlenmesini de 

içerir. SözleĢme Ģartları ve dönemleri özel sözleĢme kapama usulü gerektirebilir. 

Erken kapama özel bir sözleĢme kapama durumudur. 

Tablo 3.2: SözleĢmenin Kapatılması; Girdiler, Araç ve Teknikler, Çıktılar. 

GİRDİLER ARAÇ VE TEKNİKLER ÇIKTILAR 

1.SözleĢme dokümanları   
 

1.Tedarik sürecinin gözden 
geçirilmesi 
2.Eksik listesi ve sonuç 
gözlem  

1.SözleĢme dosyası 
2.Resmi baĢvuru ve 
kapama 
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SözleĢme Kapamanın Girdileri: 

1.SözleĢme dokümanları 

Sadece sözleĢme dosyasından ibaret değildir. Proje uygulama sürecinde yapılan 

dokümantasyon örneğin iĢ programı, sonradan oluĢan değiĢiklikler, satıcıların teknik 

belgeleri, satıcı performans raporları, ödeme kayıtları (finansal raporlar), 

sözleĢmeye uygunluk inceleme sonuçları gibi dokümanlar sözleĢme kapama 

sırasında bu dosyaya eklenir.  

SözleĢme kapamak için araçlar ve teknikler 

1.Tedarik sürecinin gözden geçirilmesi 

Tedarik planlamadan sözleĢme yönetimine kadar tüm sürecin yeniden gözden 

geçirilmesi demektir. Bunun amacı; tedarik iĢlerindeki; baĢarılar ve hataların 

belirlenerek aynı hataların bu projede veya gelecek projelerde gerçekleĢmesini 

engellemektir. 

2. Eksik listesi ve sonuç gözlem  

Bir sözleĢme birçok açıdan tamamlanmıĢsa geçici bir kabul yapılır ve kalan iĢler için 

bir liste yapılır. Bu listeye “eksik listesi” denir. bu iĢlere gerekli önemin verilmesi için 

hazırlanır. Bu iĢler tamamlandıktan sonra kesin kabul yapılır. Tüm iĢlerin 

tamamlandığı ve sözleĢme kapanmasının uygun olduğunu gösteren sonuç gözlem 

kaydedilir. 

SözleĢme kapamanın çıktıları: 

1.SözleĢme dosyası 

Son kayıtlarla birlikte proje süresince yapılmıĢ tüm kayıtların indeksli olarak bir araya 

gelmiĢ dosyasıdır.  

2.Resmi baĢvuru ve kapama 

SözleĢme yönetiminden sorumlu kiĢi ya da kurumun; satıcıya resmi olarak 

sözleĢmenin tamamlandığı bildirmesidir. Resmi baĢvuru ve kapama için gerekli 

bilgiler sözleĢmede belirtilmiĢtir. 

3.4 5 PMI’ ne Göre Sözleşme Yöneticisi  

PMI‟ nün yaklaĢımına göre ise, sözleĢme yönetimi hizmeti proje yönetimi sürecinden 

ayrı bir hizmet değildir. Bu sebeple SözleĢme Yönetimi hizmetini Proje Yönetim ekibi 

gerçekleĢtirir. SözleĢme yönetimi sürecinin baĢarısı, tedarik sürecinde alınan 

karalara bağlıdır.  
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Çünkü bu aĢamada proje tedarik stratejisi belirlenir. SözleĢme yönetiminde tedarik 

konusuna hakim, teklif alma, tedarikçi seçme ve değerlendirme konusunda uzman 

kiĢiler çalıĢmaktadır. 

Tüm katılımcıların iliĢkilerini ve tedarik kalemlerini etkileyecek proje teslim sistemi 

seçimi ve proje ihtiyaçlarına en uygun sözleĢme türü seçimi bu aĢamada yapılır. Bu 

nedenle, proje için önemli karaları alabilecek, sözleĢme düzenleme konularında 

uzman kiĢiler bu süreçte yer alır.  

Proje ekibi kurulurken ya da daha sonra ihtiyaca göre konusunda uzman kiĢiler 

sözleĢme yönetimi sürecine dahil olmaktadırlar. PMI‟ nün SözleĢme yönetimi 

sürecine göre bu süreci yönetecek proje yönetim ekibinin aĢağıda belirtilenleri yerine 

getirmesi gereklidir:  

 SözleĢme dokümanlarına hakim olmak. 

 Uygulama sürecini yakından takip etmek. 

 Gerekli değiĢiklikleri sözleĢmeye uygulamak. 

 Yükleniciye belirli dönmelerde yapılacak ödemeleri kontrol etmek ve onaylamak. 

Bazı durumlarda sözleĢme yönetimi hizmeti dıĢarıdan sağlanabilir. Proje bazlı 

ortaklıkların popülaritesi gittikçe artmaktadır. Proje hedeflerine minimum sapmayla 

ulaĢmak için sözleĢme yönetiminde de kullanılan bir metottur. Taraflar, projenin 

dıĢından uyum içinde çalıĢacakları konularında uzman kiĢilerle anlaĢırlar.  

3.4.6 Sözleşme Yöneticisinin Görevleri 

Genel olarak AIA yaklaĢımı ile amaç olarak aynı olsa da uygulama olarak, PMI 

SözleĢme Yönetimi Süreci‟ni tüm proje yönetim süreçleri gibi belirli bir sistematiğe 

oturtmuĢtur. PMI‟nün amacı, tüm süreçlerden alınan girdiler ile bütünleĢik bir proje 

yönetimini sağlamaktır. Bu bilgilerden de anlaĢıldığı gibi, sözleĢme yönetimi 

aĢamasında görev alacak kiĢi ya da kiĢilerin görev tanımları hiçbir Ģekilde 

değiĢmeyecektir. Yani bu yaklaĢıma göre, projenin türü, büyüklüğü hatta farklı 

sektörlerde olması dahi sözleĢme yönetimi sürecini çok fazla değiĢtirmeyecektir.  

SözleĢme yönetimi sürecinde yer alan girdiler, araç ve teknikler ve çıktılar sözleĢme 

yöneticisinin görevlerinin belirtmektedir. Bunlar kısaca aĢağıdaki gibidir: 

 Tedarik sürecinde oluĢturulan sözleĢme dokümanlarını yorumlamak, 

 ĠĢ sonuçlarını incelemek, 
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 Gerekli değiĢiklikleri sözleĢmeye uygulamak, 

 Hak ediĢ ödemelerini kontrol etmek, 

Yukarıdaki dört ana görevin amacı aĢağıdaki sistemleri oluĢturmaktır;  

 SözleĢme değiĢiklik sistemi oluĢturmak,  

 Yüklenici performansının raporlamak, 

 Ödeme sistemi oluĢturmaktır.   

Bu üç sistem oluĢturulduktan sonra ortaya çıkan ürün ise; 

 YazıĢmalar 

 OnaylanmıĢ ve UygulanmıĢ sözleĢme değiĢiklikleri ve bu değiĢiklikler sonucu 

yapılan güncellemelerdir.  

 Ödeme istekleri (Payment Request).  

3.5 Sözleşme Yönetimi ve Proje Yönetimi  

Bu tez çalıĢmasının konusu olan sözleĢme yönetiminin amacı inĢaat projesinin 

sözleĢmeye uygun olarak tamamlanmasını sağlamaktır. Bu yönetim süreci proje 

yönetim sürecinden bağımsız değildir. Bir projenin mal sahibine en iyi Ģekilde teslimi 

baĢarılı bir proje yönetimini gerektirir. Hatta bu sürecin varlığı proje yönetiminin 

uygulanmasına bağlıdır. SözleĢme yönetimi uygulaması, tüm girdilerini proje 

yönetim süreçlerinden alır.   

SözleĢme yönetimi, sözleĢme yöneticisi kavramları ele alınırken izlene yol proje 

yönetimi konusunda da izlenecektir. Yani iki kurumun yaklaĢımına göre proje 

yönetimi ve sözleĢme yönetimi anlatılacaktır. Bu kısımda PMI ve AIA‟ nün proje 

yönetimi yaklaĢımları ele alınacak ve sözleĢme yönetimi ile iliĢkisi incelenecektir.  

PMI yaklaĢımına göre değerlendirme yaparsak, ayrı iki kavramdan söz etmeye 

gerek yoktur. Daha öncede belirtildiği gibi sözleĢme yönetimi proje yönetimini 

sürecinin bir parçasıdır. Proje yönetimi süreci içersinde yer almaktadır. Proje 

yönetimi Enstitüsü‟nün yaklaĢımına göre bir projeyi yönetmek için yapılması 

gerekenler aĢağıda verilmiĢtir;  

 Gereklilikleri tanımlamak, 

 Açık ve ulaĢılabilir hedefler oluĢturulmak, 

 Kalite, kapsam, zaman ve maliyet için gerekli rekabeti yaratarak en iyi seçimi 

yapmak, 
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 ġartnameler, planlar ve mal sahibinin beklentileri arasında uyum sağlamak. 

Proje yönetimi üçlü bir sınırlamaya bağlıdır; “kapsam, zaman ve maliyet”. Proje 

kalitesi bu üç faktörün dengelenmesine bağlıdır. Yüksek kaliteli proje, ürünü veya 

hizmeti; kapsam içinde, zamanında ve bütçeye uygun teslim etmek demektir. Proje 

yöneticisi aynı zamanda belirsizlikleri yani riskleri de yönetmektedir.  

PMI, proje yönetim yapısının oluĢtururken bu süreci üç ana bölümle yapılandırmıĢtır.  

 Birinci bölüm yani Proje Yönetim Yapısı, proje yönetiminin anlaĢılmasını sağlar 

ve Proje yaĢam çemberini ve organizasyonun ömrünü belirleyerek; projenin 

içinde bulunduğu çevreyi, proje safhalarını, her safhanın süresini, yapılacak iĢleri 

ve katılımcılarını tanımlar. 

 Ġkinci bölüm, Proje Yönetim Süreçlerinin anlatıldığı bölümdür. Burada beĢ Proje 

Yönetim Süreç Grubunu tanımlanır. Bunlar: BaĢlangıç süreç grubu, Planlama 

süreç grubu, Uygulama süreç grubu, Gözlemleme ve kontrol süreç grubu ve 

Kapama süreç grubudur.  

 Son bölüm olan üçüncü bölümde ise Proje Yönetim Bilgi Alanları anlatılmaktadır. 

Proje Yönetim Süreçleri, Dokuz Proje Yönetimi Bilgi Alanı ile uygulanmaktadır. 

Proje yönetim Ģeması Ģekil 3.2‟de verilmiĢtir. Bu proje yönetim bilgi alanları 

kendi içinde süreçlere ayrılmıĢtır. Burada sözleşme yönetimi; proje yönetiminin 

bilgilerinden biri olan tedarik yönetiminin bir sürecidir. PMI‟ ne göre proje 

yönetimi ve sözleĢme yönetimi iliĢkisi bu Ģekilde açıklanmaktadır. 

AIA yaklaĢımına değinecek olursak; 

AIA yaklaĢımına göre, proje yönetimi; yapım yöneticisi ve sözleĢme yöneticisinin 

uyum içinde tamamlaması gereken bir süreçtir. Bu sürecin en etkin katılımcıları, 

yapım yöneticisi ve sözleĢme yöneticisidir. Yapım yöneticisi tüm yapımın 

planlanmasından ve müĢteri hedeflerine uygun bir Ģekilde tamamlanmasından 

sorumludur. SözleĢme yöneticisi ise mal sahibi adına tüm süreci ve katılımcıları 

sözleĢmesel uygunluk açısından denetler. 

Amerikalı Mimarlar Enstitüsü‟ne göre yapım yönetimi, bir firma ya da kurum 

tarafından mal sahibine yapımın her aĢamasında sağlanan yönetim hizmetidir. 

Mimar, mühendis ya da yapımcı olabilir. Temel mimarlık, mühendislik hizmetlerinin 

bir uzantısı değildir. Ayrı bir sözleĢme ile verilen yönetim hizmetidir. (Leibing,1998, 

258) 

Yapım yöneticisinin görevi, bir projenin proje hedefleri korunarak, istenen kalitede, 

maliyette ve zamanda teslim edilmesidir. Bir projenin mal sahibine en iyi Ģekilde 

teslimi için farklı alternatifler geliĢmiĢtir.  
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Yine AIA yaklaĢımına göre projenin mal-sahibi adına en iyi Ģekilde ilerlemesini 

sağlayacak sistem Yapım Yönetimi sistemidir. Burada yapım yöneticisi mal-sahibinin 

isteğine göre tasarım öncesi aĢamadan, yapımın bitimine kadar bütün evrelerden 

sorumlu olabilir. Her durumda asıl görevi; belirlenen maliyet, kalite ve zamanda iĢi 

teslim etmektir (Leibing, 1998, 262). 

Yapım yöneticisi yapım yönetimi hizmetini belli bir iĢ programına göre yürütür. Bir 

projenin yönetiminin değiĢik katılımcıları vardır. Bu katılımcıların görev ve yetkileri 

mal sahibinin talebine göre değiĢir.  

Yukarıda bahsedilenlerden AIA‟ ne göre Proje Yönetiminin Yapım Yönetiminin 

Yapım Yönetimi ve SözleĢme Yönetimi hizmetlerinin bütünü olduğu anlaĢılır. Burada 

sözleĢme yöneticisi mal sahibi adına tüm süreci kontrol etmektedir. Hatta yapım 

yöneticisinin yönetimsel boĢluklarını doldurmaktadır.    

AIA yaklaĢımında sözleĢme yönetimi hizmeti mimar/mühendis ya da yapım 

yöneticisi tarafından sağlanır. Fakat tasarım profesyonellerinin bu görevi sağlaması 

daha uygun görülmektedir. Yapım yöneticisi ve sözleĢme yöneticisinin birbiriyle 

bağımlı görevleri vardır. Burada yapılması gereken bu görevleri ayırmak ve hangi 

görevin, kimin asli sorumluluğu olduğunu belirlemektir.  

Daha öncede belirtildiği gibi; sözleĢme yöneticisi yapımdan ve yapım tekniklerinden 

sorumlu değildir. Sadece sözleĢmesel uygunluğu mal-sahibi adına kontrol eden bir 

katılımcıdır. 

AĢağıda Yapım Yöneticisi ve SözleĢme Yöneticisi Görev iliĢkisi verilmiĢtir. Bu 

tablodan da anlaĢılacağı gibi sözleĢme yöneticisi ve proje yöneticisinin ortak 

görevleri olabildiği gibi; birbirinden bağımsız görevleri de vardır.  
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Burada, SözleĢme Yöneticisi (CA), Yüklenici (C), Yapım Yöneticisi (CM) görevleri ve 

bu görevlerin CA ve CM „ne göre sorumluluk derecesi verilmiĢtir.  

Tablo 3.3: Yapım Yöneticisi ve SözleĢme Yöneticisi Görevleri (Liebing, 1998: 72). 

Görevler  CA C/CM 
Yapımın hazırlanması/yürütülmesi - birincil görev 

Yüklenicilerle yapılan sözleĢmeler ikincil görevi birincil görev 

Tam zamanlı Ģantiye koordinasyonu - birincil görev 

Yüklenicinin iĢini yönetmek ve gözlemlemek ikincil görevi birincil görev 

Süre planlaması yapmak - birincil görev 

SözleĢmeye uygunluğu takip etmek birincil görevi ikincil görev 

Plan ve Ģartnameleri yorumlamak birincil görevi ikincil görev 

Yapım iĢ programını güncellemek ve ilerlemeyi 
belirlemek 

- birincil görevi 

Ġmalat çizimleri ve numuneleri kontrol etmek ikincil görev birincil görevi 

Ġmalat çizimlerini ve numuneleri incelemek ve 
onaylamak 

birincil görevi ikincil görev 

Yüklenicilerden gelen ödeme isteklerini onaylamak birincil görevi ikincil görev 

Yüklenicilerin ödemelerini yapmak - birincil görevi 

Proje maliyet kontrolünü yapmak ikincil görev birincil görevi 

ĠĢ toplantılarını düzenlemek ikincil görev birincil görevi 

Yükleniciler için tebliğ (bildiri) hazırlamak birincil görevi ikincil görev 

ĠĢ değiĢiklik uygulaması birincil görevi birincil görevi 

Güvenlik yönetimi - birincil görevi 

Kalite yönetimi ikincil görev birincil görevi 

Ġmalat çizimlerini düzeltmek birincil görev birincil görevi 

Eksik listesi hazırlamak birincil görev birincil görevi 

TamamlanmıĢ iĢleri onaylamak birincil görev birincil görevi 

Sonuç uygunluğunu incelemek birincil görevi birincil görevi 

 

3.6 Sözleşme Yönetimi ve Tedarik Yönetimi 

Günümüzde tüm sektörlerde olduğu gibi; inĢaat sektöründe de geliĢen teknolojilerin 

ve yönetim anlayıĢlarının etkisi görülmektedir. Yönetim teknikleri ve bunların 

sektörde etkili uygulaması Ģirket kültürlerini de değiĢtirmiĢtir. Artık geleneksel 

yapıdan daha çok modern yönetim anlayıĢlarını temel alan, her konuda 

uzmanlaĢmaktansa kendi alanında uzmanlaĢıp diğer ihtiyaçlarını baĢka profesyonel 

kurumlardan sağlayan bir firma yaklaĢımı hakimdir. Bu yaklaĢım dıĢ kaynak 

kullanımı olarak ele alınmaktadır (Fleming, 2003,1).  

GeçmiĢten bugüne gelen mal sahibi-yüklenici-alt yüklenici ve malzeme tedarikçisi 

iliĢkileri dıĢ kaynak kullanımıdır. Artık günümüzde inĢaat projelerinin büyük kısmı bu 

Ģekilde tamamlanmaktadır. ĠnĢaat projesi yönetimi alıcı-satıcı iliĢkisine 

dayanmaktadır. Mal sahibi- yüklenici iliĢkisinde; mal sahibi alıcı, yüklenici satıcıdır. 

Genel yüklenici- alt yüklenici, tedarikçi iliĢkisinde ise yüklenici alıcı, alt yükleniciler 

satıcıdır. Yani değiĢik kademelerde alıcı-satıcı iliĢkisi mevcuttur. (Fleming, Q. W.) 
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Yukarıda bahsedilen alıcı–satıcı iliĢkisi, inĢaat projesinin bir sözleĢmeye bağlı 

olarak, planlanarak ve yönetilerek satın alınmasını gerektirmektedir.  

Satın almak günümüzde bütünleĢik bir proje yönetim yaklaĢımıyla tedarik yönetimi 

sürecinde ele alınmaktadır. Yani sistematik bir düzende, satın almak tedarik 

yönetimini gerektirmektedir.   

Herhangi bir ürün ya da hizmeti satın almanın;  

 Bir stratejik plan doğrultusunda,  

 Alternatifleri değerlendirerek,  

 Doğru satıcıyı seçerek  

 O satıcı ile en uygun sözleĢmeyi yaparak  

 Ve bu süreci yöneterek tamamlanması proje tedarik yönetimini gerektirmektedir.  

Proje tedarik yönetimi, yeni bir projeye baĢlanırken ve proje detayları ile ilgili kararlar 

alınırken baĢlar. Tedarik yönetimi, sözleĢmenin imzalanması ile resmi içerik kazanır. 

Organizasyonun kendi içinde hangi iĢlerin yapılacağı, hangi iĢlerin dıĢarıdan 

alınacağı ve usulleri belirlenir. Yap ya da al kararlarının verildiği ya da projenin kritik 

bileĢenlerinin baĢka bir firmadan alınması ile ilgili karar aĢamasında tedarik yönetimi 

süreçleri uygulanır. Yukarıda anlatılanlardan proje tedarik yönetiminin en uygun 

sözleĢme yönetimini sağlama süreci olduğu anlaĢılabilir (Fleming, 2003, 117). 

Proje Tedarik Yönetimi Ģeması ġekil 3.5„de verilmiĢtir. Bu Ģekilden de anlaĢıldığı gibi 

tedarik yönetimi birbiri ile iliĢkili altı yönetim sürecinden oluĢmaktadır. Bu 

süreçlerden iki tanesi; sözleĢme yönetimi ve sözleĢmenin kapatılması süreçleri 

bölüm 3.4‟te anlatılmıĢtır. BütünleĢik bir yönetim sürecinden bahsetmek için, proje 

tedarik yönetiminin sözleĢme yönetimini etkileyen diğer süreçlerden bahsetmek 

gerekir. Bu süreçler; “Proje Teslim Sistemi” seçimi ve en uygun “SözleĢme Türü” 

seçimidir. PMI Proje Teslim Sistemi seçimini, süreci “Alternatif Seçimi” olarak ele 

almaktadır.   
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Şekil 3.3: Proje Tedarik Yönetimi (PMBOK, 2004,272).  
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3.6.1 Alternatif Seçimi (Proje Teslim Sistemleri) 

Alternatif seçimi, inĢaat projesinin tedarik edilebilmesi için en uygun proje teslim 

sisteminin seçimi demektir. Seçilen proje teslim sistemine göre tedarik stratejisi 

oluĢturulur. Mal sahibinin, tasarımı ve yapımı hangi kaynaklardan temin edeceği, 

ana katılımcıların mal sahibi, tasarımcı ve yüklenicinin tasarım ve yapım 

aĢamasındaki iliĢkileri proje teslim sistemi alternatiflerine göre değiĢir.  

Yapım projelerinin çeĢitliliği, mal-sahibinin proje beklentilerinde ve bu beklentileri 

gerçekleĢtirecek olan katılımcılarla olan iliĢkilerinde çeĢitli yaklaĢımlar oluĢturmuĢtur. 

Bu usullerinin her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Mal sahibi tüm bu 

yaklaĢımları araĢtıracak ve projenin ihtiyaçlarına cevap verecek metodu seçecektir. 

Seçilen iĢ yaptırma usulünde baĢarılı olmanın en temel yolu; projeye dahil olan tüm 

katılımcıların yetki ve sorumluluklarının projenin baĢından itibaren belirlenmesidir.  

Proje teslim sistemi seçimi geniĢ ölçüde risk içermektedir. Her proje büyüklüğüne ve 

doğasına bağlı olarak farklı özelliklere sahiptir. Bu farklılıklar mal sahibi ve taraflar 

arasında yapılan sözleĢmelerde yer almalıdır (Gould ve Joyce, 2000).  

GeçmiĢten bugüne gelen mal sahibinin iĢin yürütülmesi konusunda aldığı kararlar ve 

mal-sahibi, tasarımcı, yüklenici ve yapım yöneticisi iliĢkilerinden yola çıkarak üç 

temel proje teslim sisteminden söz edilebilir. Bunlar aĢağıdaki gibidir: 

1. Geleneksel Sistem 

2. Yapım Yönetimi Sitemi 

3. Tasarım – Yapım Sitemi 

Bu stratejilerin her birinin kendilerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Fakat 

hangisinin kullanılması gerektiği çoğu zaman açık ve net değildir.  

3.6.1.1 Geleneksel Sistem (Tasarım-İhale-Yapım): 

Bu teslim sisteminde, mal sahibi projenin tasarımının tamamından sorumlu olacak 

bir tasarımcıyla anlaĢır. Tüm tasarım ve proje Ģartnameleri hazırlandıktan sonra 

ihale usulü ile bağımsız bir yüklenici seçimi yapar. Tasarım-ihale-yapım proje teslim 

sistemi, 20.yy‟da en çok tercih edilen sistemdir. (Beard, Loukais ve Wundram, 

2001,34).  

Tasarım-Ġhale-Yapım Sisteminin Avantajları: 

 Proje tasarım ve uygulama süreci belirlidir: Mimar-Mühendis  (A/E) tüm çizim 

ve Ģartnameleri hazırlar, daha sonra ihale yoluyla yapım yüklenicisi seçilir. 
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 Rekabet usulü ihaleye uygundur: Genellikle kamu ya da özel sektör olsun, 

mal sahipleri rekabetçi fiyat teklifleri arasından kendilerine en uygunun teklifi 

seçerler.  

 Mimar/Mühendis direk olarak mal sahibi için çalıĢır: Mimar – Mühendis mal 

sahibine bağımlı olarak çalıĢır ve profesyonel tavsiyelerde bulunurlar. 

 Yasal sorumluluklar belirlenmiĢtir: Bu sistemin avantajlarından biri de tüm 

katılımcıların üstlendiği riskler ve sorumlulukların belirli olmasıdır (Barrie ve 

Paulson, 1992, 26). 

 

Tasarım-ihale-Yapım Sisteminin Dezavantajları: 

 Mal sahibi tasarım ve yapım ekibinin arasında hakem görevi görmek 

durumunda kalır; yükleniciyle yapılan bağımsız bir sözleĢme ile mal sahibi 

tasarım ile ilgili tüm riskleri üstüne almıĢ olur. Bu durumda iki taraf arasında 

çıkabilecek bir uyuĢmazlık, mal sahibi tarafından çözülür. 

 Tasarım ve yapım ekibinin hedefleri farklıdır; projenin ve mal sahibinin 

hedeflerine odaklanmak yerine; tasarımcı ürünün fiziki kalitesi ile ilgilenirken, 

yüklenici süre ve maliyet hedeflerine odaklanır. Tasarım firmasının çıktıları, 

çizimler, Ģartnameler ve tavsiyelerdir. Bir yapım firmasının çıktıları ise, iĢin, 

çizimlere ve Ģartnamelere uygun Ģekilde yapılmıĢ halidir. Bu sistemde hiçbir 

taraf mal sahibinin hedeflerine bütünüyle odaklanamaz. 

 En düĢük fiyat, en iyi değer anlamına gelmez: Ġhale değerlendirmede, en 

düĢük fiyat önemli bir kriterdir. Fakat en doğru seçimi yapmak baĢka kriterleri 

de gerektirir. Örneğin, ekibin geçmiĢte yaptığı iĢler, teknik yeterlilik ya da mal 

sahibi için önemli olacak baĢka kriterler gibi. 

 Bütçeyi aĢan teklifler mal sahibi için sorun oluĢturur; Bu sistemde, tasarım 

%100 tamamlanana kadar fiyatlandırma yapılamaz. Eğer ihale teklifleri mal 

sahibinin bütçesinin üstünde olursa; tasarımcı projeyi yeniden tasarlamak 

durumunda kalır. Ya da mal sahibi yüklenici ile fiyatta anlaĢma (pazarlık) 

yapmak durumunda kalır. 

 Yüklenici tasarım sürecine katılamaz: Tasarım ve yapım süreçleri arasında 

bir ayrılık vardır. Bu durum tasarımın yapılabilirliğini azaltmaktadır. Yani 

yüklenici, tasarım aĢamasında yapılabilirlikle ilgili tavsiyelerde 

bulunamamaktadır. Bu sistemin diğer bir dezavantajı da; 

 Tasarım-ihale-yapım sisteminin diğer teslim sistemlerinden yavaĢ olmasıdır; 

Bu sistemin doğrusal yapısı, tasarım tamamlanmadan yapıma 
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Geleneksel 

Mal sahibi 

Tasarımcı 
Genel 

Yüklenici 

Alt Yükleniciler 

baĢlanamaması, proje tamamlama sürecini yavaĢlatmaktadır (Beard, 

Loukais ve Wundram, 2001,35).  

 UyuĢmazlıklar: 1970-1980 yıllarında bu sistemde mahkeme yolu ile 

çözülmesi gereken uyuĢmazlıkların gittikçe arttığı görülmüĢtür. Sistem iyi 

iĢlediği zaman proje en iyi Ģekilde tamamlanmaktadır fakat, tasarım ve yapım 

ekibi arasında çıkan bir problem uyuĢmazlıklara neden olmaktadır (Konchar 

ve Sanvido, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4: Geleneksel Sistemde katılımcılar arasındaki iliĢkiler (Barrie, Paulson, 

1992). 

Bu yaklaĢımda kullanılan sözleĢme türleri en yaygın olarak;  

 Sabit fiyat, 

 Birim fiyat, 

 Maliyet +sabit kâr,  

 Garantili maksimum fiyat sözleĢmeleridir.  

 Sabit fiyat ile yapılan sözleĢmelerde, yüklenici sözleĢme aĢamasında belirlenen 

sabit bir fiyat üzerinden yapımı üstlenir. Tasarım tamamlandığı için çizimler, 

teknik Ģartnameler ve tüm sözleĢme Ģartları belirlidir. Bu sebeple en çok sabit 

fiyat sözleĢmeleri kullanılmaktadır. Sabit fiyat sözleĢmelerinde tüm risk 

yüklenicinin üstündedir.  

 Birim fiyat ile yapılan sözleĢmeler genel olarak sabit fiyat sözleĢmelerine 

benzemektedir. Fakat bu sözleĢmede temel imalat birim fiyatları üzerinden 
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anlaĢma yapılır. Bu sözleĢme türünde çıkabilecek problem, ilk baĢta hesaplanan 

imalatlarla gerçek imalat miktarlarının uyuĢmamasıdır. Böylece toplam maliyet 

değiĢiklik gösterir. Birim fiyat sözleĢmeleri, iĢin genel yapısının bilindiği fakat 

miktarların tam olarak belirlenemediği durumlarda kullanılmalıdır.  

 Bu iki sözleĢme türünde mal sahibinin sürece katılımı en az seviyededir. Mal 

sahibi açısından en önemli avantaj, rekabetten faydalanarak en uygun fiyatı 

seçebilmesidir. Fakat yüklenici seçerken mal sahibinin dikkatli olması 

gerekmektedir; en düĢük fiyatı veren yüklenici seçimi en iyi seçim anlamına 

gelmez.   

 Maliyet Artı Kar sözleĢmeleri de geleneksel sitemde kullanılmaktadır. Bu tür 

sözleĢme yapılması durumunda, yüklenici sabit ya da değiĢebilir bir fiyatla (bu 

fiyat yüklenici karını ve genel giderleri de içermektedir) iĢi yapmayı kabul eder. 

Genel olarak Maliyet Artı Sabit Kar sözleĢmelerinde, yükleniciye gerekli tüm 

maliyetlere ek olarak yönetim masraflarını ve ofis masrafların içeren sabit bir kar 

verilir. Sonradan anlaĢmazlıkların çıkmasını engellemek için taraflar arasında 

maliyeti ödenecek iĢlerin açık olarak tanımlanması gerekmektedir.  

 Garantili Maksimum Fiyatlı Maliyet sözleĢmeleri, TeĢvikli Sabit Fiyat 

sözleĢmelerine benzemektedir. Bu sözleĢme türünde yüklenici tüm kar ve 

maliyetler için daha sonradan aĢamayacağı maksimum bir bedel üzerinden iĢi 

yapmayı kabul eder. Maliyet artıĢları yüklenici tarafından karĢılanır.  

 Maliyet Artı Kar sözleĢmeleri, tasarım değiĢikliklerini ya da beklenmedik 

durumları yüklenicinin kolayca yapıma uygulamasına olanak vermektedir. Mal 

sahibi açısından bir diğer avantajı da mal sahibinin proje yönetimine ve 

kontrolüne katılımını sağlamaktadır. Böylece mal sahibi maliyet artıĢlarını kontrol 

edebilir. Garantili Maksimum Fiyat SözleĢmeleri uygulanırsa, risklerin bir kısmını 

yüklenici üstlenmiĢ olur. Fakat bu sözleĢmeler rekabet için en ekonomik 

alternatifler değildir. Genellikle değiĢen Ģartlar maliyet artıĢlarına sebep 

olmaktadır. Bu durumlar taraflar arasında uyuĢmazlıklara sebep olabilir.    

3.6.1.2 Yapım Yönetimi Sistemi 

Bu sistemde, mal sahibi bağımsız bir sözleĢme yaparak tasarımcı ile anlaĢır. Tüm 

tasarımın tamamlanmasını beklemeden ayrı bir sözleĢme ile de yapım yöneticisi ile 

anlaĢır. Tasarım kararları alınmadan yapım yöneticisi sürece katılmıĢ olur. Yapım 

yöneticisi, tasarımı inceler, yapılabilirliği inceler ve maliyet hesapları yapar. Bu 

sistemde yapım yöneticisinin katılımı iki Ģekilde gerçekleĢmektedir:  

 



 
74 

 Yapım firması (risk alarak) 

 Yönetim firması (ücret karĢılığında) 

Bunlardan biri, yapım yöneticisinin üzerine risk alarak dahil olduğu sistemdir. Yapım 

yöneticisi tüm yönetim hizmetlerinden ve yapımdan sorumludur. Bu sistemde yapım 

yöneticisi aktif olarak yapım sürecine katılmaz fakat yükleniciler ona rapor verir. 

Yapım yöneticisi, sözleĢmede belirlenen miktarın aĢılmayacağını da garanti eder.  

Yapım yöneticisinin bir diğer katılım Ģekli, sadece danıĢmanlık hizmeti vererek 

olabilir. Burada yapım yöneticisi üzerine hiçbir risk almaz. Yapım sözleĢmeleri mal 

sahibi yüklenici arasında yapılır. Yapım yöneticisi danıĢman rolündedir ve mal 

sahibine belirli bir ücret karĢılığında yapım yönetimi hizmetlerini sağlar. (Beard, 

Loukais ve Wundram, 2001,36). 

Yapım Yönetimi Sistemin Avantajları; 

 Yapım yöneticisinin, tasarım aĢamasında bulunması; tasarımın yapılabilirliği 

açısından avantajdır. 

 Maliyet verilerinin önceden belirlenebilmesi; yapım yöneticisinin sisteme 

erken katılımı, tasarım tamamlanmadan birçok verinin paylaĢılmasını sağlar. 

Bu durumda yüklenici de gerçekçi maliyet tahminleri yapabilir. 

 Mal sahibi, bu sisteme yatkındır: Yapım yönetimi sistemi, mal sahibi-

tasarımcı ve mal sahibi-yüklenici arasında ayrı ayrı sözleĢme yapılmasını 

gerektirir. Bu iliĢki geleneksel sistemde de aynıdır. Fakat bu sistemde mal 

sahibi için bir değiĢiklik yapılabilir ve tüm hizmetler için tek bir sözleĢme 

yapılabilir. 

 Yapım yönetim sistemi geleneksel sistemden daha hızlıdır: Yapımcının 

tasarım sürecine dahil olması, yapım iĢleminin tanımlanmasını ve 

baĢlangıcını hızlandırır. 

Yapım Yönetimi Sisteminin Dezavantajları; 

 Halâ, mal sahibinin yönetmesi gereken iki ayrı sözleĢme vardır: Bu durumda 

tasarım ve yapım ekibi arasındaki uyuĢmazlıklarda yine mal sahibi 

sorumludur.  

 SözleĢmesel olarak tarafların hedefleri farklıdır: Bu açıdan da geleneksel 

sisteme benzemektedir. 

 Yüklenicinin tasarım aĢamansa katılımı, tasarım ekibi tarafından kabul 

edilmeyebilir: Yapım yönetimi sistemi yükleniciye, tasarım aĢamasına dahil 
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olma imkânı verir. Bu katılım aĢamasında yüklenicinin tavsiyelerini 

uygulamak, tasarımcının kararına bağlıdır. 

 Proje tamamlanana kadar sabit maliyet belirlenemez: Yapım yönetimi 

sisteminde, konsept tasarımına firma maliyetleri de eklenir. Yapım yönetimi 

sözleĢmelerinde maliyet genellikle son ana kadar tam olarak hesaplanamaz.  

 Yapım yönetimi teslim sistemi tasarım-yapımdan daha yavaĢtır: Mal 

sahibinin yüklenici ve tasarımcıyla ayrı ayrı sözleĢmeler yapması; geleneksel 

sistemdeki doğrusal sıraya benzer bir ilerlemeyi gerektirir  (Beard, Loukais 

ve Wundram, 2001,37). 

 Mal sahibinin bütçesi sabitse ve bütçeyi aĢan maliyetler karĢılanamayacaksa 

Geleneksel Sistem tercih edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5: Yapım yönetimi sisteminde katılımcılar arasındaki iliĢkiler; Yapım 

Yöneticisinin risk aldığı sistem (Barrie ve Paulson, 1992,27). 
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Şekil 3.6: Yapım yönetimi proje teslim sisteminde katılımcılar arasındaki iliĢkiler; 

Yapım Yöneticisinin sadece yönetim hizmetlerinden sorumlu olduğu sistem (Barrie 

ve Paulson, 1992,27). 

En Yaygın Kullanılan SözleĢmeler: 

 Garantili Maksimum Fiyat, 

 Maliyet Artı Sabit Kar sözleĢmeleridir.  

 Yukarıda belirtilen sözleĢme türleri Yapım Yönetimi sistemi için uygundur çünkü 

sistemin en önemli avantajı tasarım verilerinden yola çıkarak maliyet 

hesaplarının ve iĢ programının önceden yapılabilmesidir. Mal sahibi ve yüklenici 

arasında Maliyet Artı Sabit Kar sözleĢmesi yapılması durumunda; tüm maliyetleri 

içeren buna ek olarak yönetim masraflarını da kapsayan sabit bir kar üzerinden 

anlaĢma yapılır.  

 Yapım yöneticisi tüm maliyetleri kapsayan maksimum bir fiyatı garanti etmezse 

mal sahibi alt yüklenici ile geleneksel sistemdeki gibi Sabit Fiyat sözleĢmesi 

yapar.  

 Yapım yöneticisinin sadece yönetim hizmeti verdiği durumlarda, mal sahibi ile 

arasında genellikle, Yönetim Maliyetleri artı Sabit Kar sözleĢmesi söz 

konusudur. Burada mal sahibi taĢıdığı bazı riskleri azaltmak için garantili max 

fiyata ihtiyaç duyabilir. (Fisk, 2003, 9; Konchar ve Sanvido, 1998,33).  
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3.6.1.3 Tasarım-Yapım Sistemi 

Tek kaynaklı yaklaĢım olan bu sistemde mal sahibi, mimar, mühendis ve yapım 

profesyonellerinden oluĢan ve maliyet, süre, kalite ve yönetim risklerini üstlenen bir 

Ģirket ya da ekiple çalıĢır. Yapım ve tasarım maliyeti tasarım-yapım sözleĢmesinde 

birlikte belirtilmektedir. Tasarım-ihale-yapım sisteminde, yapımcı maliyet ve süre 

risklerini üstlenirken, kalite ve iletiĢiminden tasarımcı sorumludur. Bu sistemde tüm 

sorumluk yükleniciye aittir (Hinze, 1993; Beard, Loukais ve Wundram, 2001, 39).  

Tasarım-yapım sisteminin avantajları; 

 Sorumluluk tek kaynaklıdır; mal sahibi tasarım ve yapım için tek sözleĢme 

imzalar. Tasarım-yapım firması, kalite, bütçe, zaman ve performanstan 

sorumludur. 

 Tüm taraflar profesyonel olarak çalıĢır; Tasarım yapım sisteminde tasarım ve 

yapım ekibi profesyonelce ve uyum içinde çalıĢır. Olası problemlere birlikte 

çözüm üretilir.  

 Zaman açısından kazançlıdır; Tasarım-yapım en hızlı proje teslim sistemidir, 

çünkü tasarım ve yapım aĢamaları birlikte ilerler. Malzeme ve ekipman 

tedariki yapım aĢamasından önce baĢlar. Zaman kazanımı, mal sahibi 

açısından maliyetleri düĢürür ve yapımın erken tamamlanmasını sağlar. 

 Maliyetlerinin önceden tahmin edilebilmesi: Proje maliyetleri tasarım-yapım 

sisteminde önceden tahmin edilebilir. Tasarım ilerlerken maliyet hesapları 

yapılabilir. Mal sahibinin son maliyetle ilgili ön bilgisi olur ve ona göre karar 

verebilir. 

 Yüksek kalite; Bu sistemde tasarım-yapım ekibinin ortak sorumluluğu bitmiĢ 

ürünü teslim etmek olduğu için çıkacak problemleri ortak çözerler. Bu etken 

de kaliteyi arttırır.  

 Maliyet artıĢı düĢüktür: Ortak çalıĢan ve iletiĢim içinde olan tasarım ve yapım 

ekibi alternatifleri beraber değerlendirip, sistemi ve metodu belirleyip 

malzemeleri birlikte seçerler. Değer mühendisliği ve yapılabilirlik 

değerlendirmesi yapım ve tasarım sürecinde sürekli olarak uygulanır. 

Üniversitelerin yaptığı araĢtırmalara göre diğer iki proje teslimine göre 

maliyet açısından daha etkili olduğu ve son proje maliyetindeki artıĢın en az 

bu sistemde oluĢtuğu görülmüĢtür. 

 Yeniliklere açıktır: Tasarım yapım proje teslim sistemi yaratıcı çözümlere 

açık bir sistemdir. Mal sahibinin proje hedeflerini sağlamak için tasarım-

yapım ekibi değiĢik çözümler kullanabilir. 
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Tasarım-Yapım 

Tasarım Yapım Firması 

Tasarımcı 
Genel  

Yüklenici 

Alt Yükleniciler 

Mal Sahibi 

 Risk riski en iyi yönetebilecek taraflarca paylaĢılmıĢtır: SözleĢmede mal 

sahibi ve tasarım yapım ekibinin riskleri belirlenir. Diğer yöntemlere göre 

sorumluluklar daha açık ve belirlidir. 

 UyuĢmazlıklar daha azdır: Geleneksel proje teslim sistemine nazaran bu 

sistemde çıkan uyuĢmazlıklar ve davaların sayısı daha azdır (Barrie ve 

Paulson, 1992,33; Konchar, Sanvido, 1998). 

Tasarım - yapım sisteminin dezavantajları; 

 Yönteme uyamamak: Mal sahibi ve katılımcılar daha önce tasarım yapım 

teslim sistemini kullanmamıĢ olabilir. DeğiĢik kültürel yaklaĢımlar, ortak bir 

bakıĢı zorlaĢtırabilir. Tasarım yapım sisteminde böyle bir durumda, mal 

sahibi erken safhalarda proje ile ilgili değiĢik kararlar alabilir. 

 Mal sahibini ihtiyaçlarının taraflar arasındaki iletiĢimi bu sistemde farklıdır; 

Genelde geleneksel sistemde çalıĢmaya alıĢık bir yapı için bu iletiĢim sistemi 

biraz farklı ve zordur. Mal sahibi ihtiyaçları ortak belirlenir ve yapım 

programına entegre edilir. Bu geleneksel olarak alıĢılmıĢ bir iletiĢim sistemi 

değildir. Tasarım-yapım firması, tasarım kriterlerini mal sahibinden alır ve bu 

kriterleri, hem tasarıma hem de yapım sürecine uygular. 

 Yapım baĢlamadan kesin proje maliyeti söylenemediğinden mal sahibi 

maliyet konusunda güvence altında değildir.  

 Mal sahibinin tasarım ve yapım ekibi arasındaki iletiĢimde bulunmaması, 

oluĢabilecek problemlerden haberdar olmasını engelleyebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7:Tasarım-yapım sisteminde katılımcılar arasındaki iliĢkiler (Barrie ve 

Paulson, 1992,27).  
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Bu yaklaĢımda en yaygın kullanılan sözleĢmeler: 

 Sabit Fiyat  

 Maliyet + sabit kâr 

 Maliyet+teĢvik edici ücret 

 TeĢvikli sabit fiyat (GMP) 

Tasarım henüz baĢlamadığından, hatta belirli ve kesin bir maliyet ancak yapım 

baĢladıktan sonra söylenebileceğinden söz konusu belirsizlikte daha çok, 

görüĢmeye dayalı Maliyet KarĢılayıcı sözleĢme düzenlemelerine rastlanmaktadır. 

Uygulamada, iĢverence belirlenen bir maliyet sınırının söz konusu olduğu 

durumlarda Sabit Fiyat üzerinden anlaĢmaya gidilmesi en yaygın kullanılan biçimidir. 

Böylece iĢin yapılabilmesinin gerçekte neye mal olacağının riskini yüklenici üstlenir. 

Dolayısıyla yüklenicinin; ne gibi harcamalarda bulunacağını hesaplayabilmesi için 

proje ve Ģartnamelerin, maliyeti belirleyecek biçimde bitirilmiĢ olması istenir. 

Özellikle devlet iĢlerinde birçok sözleĢme bu yaklaĢımla yapılır (Seslioğlu, 1997,59).  

Tasarım-Yapım aynı zamanda yaygın olarak anahtar teslim (turnkey) usulü olarak 

da bilinir. Temel ilkeleri açısından tasarım-yapım sistemine benzeyen anahtar 

teslimi, adından da anlaĢılacağı gibi bir iĢin yapımcı ya da yüklenici tarafından her 

yönüyle bitirilerek kullanıcı veya iĢverene anahtarının teslim edilmesi anlamındadır. 

Bu üç temel sistem, en genel olarak bilinen iĢ yaptırma usulleridir. Zaman içinde; 

teknolojik ilerlemeler, çağdaĢ yönetim tekniklerinin sektörde daha fazla 

uygulanması, firmaların birçok iĢi organizasyon dıĢından temin etmek istemesi, bu 

temel sistemden doğan çeĢitli alternatifler oluĢmuĢtur. Geleneksel yaklaĢım, 

Tasarım-Yapım, Yapım Yönetimi usullerine ek olarak aĢağıdaki usuller mal sahibinin 

proje beklentilerine göre uygulanabilmektedir.    

 Genel Yüklenicilik 

 Çok Yüklenici YaklaĢım  

 Mal Sahibi-Yapımcı, Konsorsiyum  

 Garantili Maksimum Fiyatlı Yapım Yönetimi  

 GeniĢletilmiĢ Hizmetli Yapım Yönetimi  

 Mal Sahibi-Yapım Yöneticisi 

 Proje Yönetimi 

 Yap-ĠĢlet-Devret  
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Aslında endüstride kullanılan usul ve sözleĢmelerin her biri bir dereceye kadar 

esnektir. Öyle ki bazen pratikte belirli bir düzenlemeyi kategorize etmek zordur. 

Bununla beraber birkaç usul ve sözleĢme kombinasyonunun kullanımına sık 

rastlanmaktadır.   

3.6.2 Sözleşme Türü Seçimi  

SözleĢme, bir inĢaat projesinin doğru yönetilmesinin en önemli girdisidir. SözleĢme 

tarafların tüm iliĢkilerini düzenleyen yasal dayanak olduğu için, sözleĢme türü seçimi 

oldukça önemlidir.  

SözleĢme seçimi, hem alıcı hem satıcı için kritik bir iĢtir. Projenin ömrü,  

karĢılaĢabileceği riskler, teknolojik geliĢmeler, satın alınacak ürünün veya hizmetin 

iyi tanımlanması dikkat edilmesi gereken konulardır. Çünkü bunlar daha sonra 

değiĢmemelidir. AĢağıdaki Ģekilde bu değiĢkenlere bağlı olarak sözleĢme türleri 

gösterilmiĢtir.  

 

 

Şekil 3.8: SözleĢme Türü Seçimi (Fleming, 2003, 79). 

Tedarik ve hizmetlerin temin edilmesi ve bu aĢamadaki esnekliğe göre birçok 

sözleĢme modeli alternatifi vardır. SözleĢmeler üç grupta toplanır: 

1. Sabit Fiyat SözleĢmeleri 

2. Maliyet KarĢılayıcı SözleĢmeler 

3. Birim Fiyat SözleĢmeleri 

SözleĢme türünün seçilmesi iki tarafın anlaĢması için gerekli maddelerden biridir. 

SözleĢme türünde anlaĢmak ve fiyatta anlaĢmak birbiriyle iliĢkilidir. Bu ikisi birlikte 
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değerlendirilmelidir. Amaç yüklenicinin riskinin kabul edilebilir olması ve yüklenicinin 

verim ve ekonomik performansının teĢvik edilmesini sağlamaktır (Fleming, Q. W. , 

2003).  

Uygun sözleşme türünün seçilmesi bir sanattır. SözleĢme türleri dağılımı sabit 

fiyattan baĢlar, maliyet ödemeliye kadar gider. Bunların arasında yer alan sözleĢme 

türü de zaman ve malzemeler sözleĢmesidir. Her sözleĢme türünün kendi avantaj ve 

dezavantajları vardır. Birçok durumda, tek bir iliĢki ile projede birden çok sözleĢme 

formu kullanılabilir. 

Bütün bunlar göze alınarak, değiĢik sözleĢme türlerinin seçilebilmesi haklı 

görülmelidir. KarmaĢık tedariklerde, projenin Ģartlarına göre iĢ değiĢiklikleri 

oluĢabilir. Doğru seçimi yapabilmek için projeye uygun olabilecek sözleĢme 

alternatiflerini iyi anlamak gerekir. (Fleming, 2003, 78). 

Projeye uygun sözleĢmeyi seçmek için farklı sözleĢme türlerinin özelliklerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Bu kısımda, ilk önce genel olarak sözleĢme türlerinden ve 

sözleĢme ücreti düzenleme yöntemlerinden bahsedilecektir. Daha sonra bu 

ücretlendirme yöntemlerine göre oluĢan sözleĢme türleri anlatılacaktır.  

 Sabit-Fiyat Sözleşmeleri (Fixed Price Contracts):  

Sabit bir fiyat ya da gerekli durumlarda ayarlanabilir bir fiyat üzerinden yapılır. Sabit 

fiyat sözleĢmelerindeki ayarlanabilir fiyat; tavan fiyat ve hedef fiyat üzerinden 

belirlenir. Hedef fiyat ve tavan fiyata en son ücreti belirleyecek paylaĢım formülü 

uygulanır. Firma sözleĢme yetkilileri, sabit fiyat sözleĢmelerini ticari iĢlerde 

“ekonomik fiyat ayarlamalı” sözleĢmeler ile birlikte kullanır (PMBOK, 2003, 90).  

Sabit fiyat sözleĢmeleri uzun süreli performans planlaması iyi yapılmıĢ iĢlerde 

kullanılabilir. Bu sözleĢmelerinin en önemli özelliği yüklenici üzerinde oluĢturduğu 

baskıdır. Bu sözleĢmelere göre yüklenici her koĢul ve Ģartta sözleĢmede belirlendiği 

Ģekilde işi bitirmek zorundadır. ĠĢ esnasında meydana gelebilecek değiĢikliklerle ilgili 

yükleniciye herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Sabit fiyat sözleĢmeleri, maliyet 

tipi sözleĢmelere nazaran daha az yönetim uygulaması gerektirmektedir çünkü riskin 

özgünlüğü satıcının üzerinedir (Fleming, 2003, 79). 

Görüldüğü gibi sabit fiyat sözleĢmelerinin riskleri ve dezavantajları vardır. Bu riskler 

proje gerekliliklerinin çok iyi belirlenememesi, alıcının, satıcıdan ne istediğini iyi 

bilememesi ve sözleĢme sonrası oluĢan değiĢikliklerden kaynaklanır. Sabit fiyat 

sözleĢmelerinde proje kapsam değiĢikliği proje açısından zararlıdır (Gould & Joyce, 

2000, 83).   
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 Maliyet Karşılayıcı Sözleşmeler (Cost-Reimbursement Contracts): 

Ġkinci geniĢ sözleĢme grubu maliyet karĢılayıcı sözleĢme modelidir. Bu tür maliyet 

karĢılayıcı sözleĢmelerde yükleniciye kabul edilebilir oluĢmuĢ maliyetlerin ödemesi 

yapılır ve bu maliyetlere ek olarak yükleniciye ek bir ücret verilir. Yüklenicinin 

sözleĢmede belirtilen inĢaat maliyetlerinin tümü karĢılanır (Gilbreath, 1991, 51).  

Maliyet karĢılayıcı sözleĢmelerin en önemli özelliği satıcının yükümlülükleridir. Bu 

sözleĢme türünde satıcının sorumluluğu en iyi performansla iĢi tamamlamaktır. 

Projenin bütün ödemeleri yapıldığı halde iĢ henüz bitmemiĢse, aradaki maliyet 

farkını yüklenici üstlenmek zorunda değildir (Fleming, 2003, 81).  

Yüklenicinin yasal sorumluluğu, iĢi bitirmek için en iyi çabayı göstermektir. Alıcı iĢin 

tamamlanmasına kadar tüm maliyeti karĢılar. Yüklenici, iĢ ilerlerken belirlenen 

sözleĢme üstüne çıkılacağını tahmin ediyorsa, bu konuda alıcıyı uyarmalıdır. Bu 

uyarıya göre iĢ devam edecek mi yoksa durdurulacak mı kararı verilir. Bu gibi 

durumlarda taraflara arasında oluĢabilecek anlaĢmazlıklara karĢı sözleĢmede mal 

sahibinin izni olmadan yüklenicinin aĢamayacağı bir tavan fiyat belirlenebilir.  

Fakat bu sözleĢmelerin doğası gereği yüklenici maliyet artıĢlarına karĢı sorumlu 

değildir. Maliyet karĢılayıcı sözleĢmelerde en önemli nokta, iyi niyetli olmayan 

satıcılara sağladığı fırsatlardır. Beklenenin altındaki iĢ verimi ya da planların 

ilerlemesinde gerçekçi olmayan artıĢlar olabilir. Bu tarz yüklenicinin maliyet 

karĢılayıcı sözleĢmeyi kötüye kullanır ve bazen yüklenici, aldığı paranın karĢılığı 

olan iĢi yapılmıĢ gibi gösterir (Hinze, 1993, 145).  

Bu sözleĢme türünün avantajı sağladığı esnekliktir. Maliyet karĢılayıcı sözleĢmeye 

bağlı olarak, değişiklikleri yönetmek sabit fiyat sözleşmelerine nazaran tedarikçi 

açısından daha kolaydır. 

Bu tip sözleĢmenin en büyük dezavantajı, satıcı performansının sürekli olarak proje 

ekibi tarafından kontrol edilmesi gerekliliğidir (Fleming, 2003, 83). Bu iki sözleĢme 

türünü özet olarak kıyaslarsak aĢağıdaki gibidir: 
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Tablo 3.4: Sabit fiyat ve Maliyet KarĢılayıcı sözleĢmelerin karĢılaĢtırılması (Fleming, 

2003, 83). 

Sabit-Fiyat 
Sözleşmeleri 

Maliyet Karşılayıcı 
Sözleşmeler 

 Tüm maliyet riski 
satıcıdadır. 

 Her koĢulda yüklenici ĠĢi 
belirlenen Ģekilde bitirmek 
zorundadır.  

 Az miktarda kontrol 
yeterlidir. 

 Tüm maliyet riski alıcıdadır. 

 Yüklenici sadece en iyi 
performansı göstermelidir.  

 Sürekli kontrol gerektirir. 

 İki Temel Sözleşme Ücreti Düzenleme Yöntemi 

SözleĢmeye eklenebilen, bağımsız veya sözleĢme ile birlikte kullanılabilen ve 

satıcının performansında önemli etkileri olan iki ücretlendirme yöntemi vardır. 

Bunlar; teĢvikli ücret (incentive fees) ve ödül ücrettir (award fees). Bu iki yöntem 

birbirinden farklıdır ve uygulamada genellikle yanlıĢ anlaĢılmaktadır. Uygun 

ücretlendirmenin yapılabilmesi için bu yöntemlerin açıkça anlaĢılması gerekmektedir 

(Fleming, 2003, 83).   

 Teşvikli Ücret Sözleşmeleri (Incentive Fee Contracts): 

Sabit fiyat sözleĢmeleri uygun olmadığı zaman ve en düĢük maliyetle tedarikin 

gerçekleĢmesi gerektiği zaman yüklenici sözleĢmede belirlenen teknik performans 

karĢılığında belirli bir ücret alır. TeĢvikli sözleĢmeler; teĢvikli sabit fiyat sözleĢmeleri 

ve teĢvikli maliyet karĢılayıcı sözleĢmelerdir. TeĢvik ücretli sözleĢmelerde, 

yükleniciye motive edecek bir kar dağıtım formülü belirlenir.  

TeĢvikli sözleĢmelerde teĢvik genellikle “ücrettir”. Yükleniciyi maliyetleri kontrol 

etmesi açısından motive eder. Nadiren performans teĢviği kullanılmaktadır. Mal 

sahibinin isteğine göre belirlenen bir kriter karĢılığında yükleniciye kar ya da belirli 

bir ücret verilebilir. Örneğin mal sahibinin belirlediği bir tarihte iĢi bitirmesi 

karĢılığında yükleniciye ek ücret verilebilir.  

TeĢvikli ücret sözleĢmeleri sabit fiyat ya da maliyet karĢılamalı sözleĢmelerde, 

yüklenici performansının belirsiz olduğu durumlarda kullanılır. Hedef maliyetin 

üstünde ya da altında kalınması durumunda daha önceden belirlenmiĢ oranlar 

üzerinden mal sahibi ve yüklenici arasında dağıtım yapılır. Bu formül yüklenicinin 

kazancını arttırır ya da azaltır. SözleĢmeye göre maksimum ya da minimum kazanç 

oluĢabilir. 
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 Ödül Ücret Sözleşmeleri (Award Fee Contracts): 

Bu sözleĢmeler, satıcının performansına göre ödül ücret kazanması hükmünü içerir. 

Bu ödül ücret proje ekibi tarafından belirlenir. Bu performans kriteri; tüm iĢ programı 

hedeflerini yerine getirilmesi gibi ya da proje hedeflerinin üstüne çıkılması gibi 

kriterler olabilir. Mal sahibinin ya da alıcının, ödül ücretin miktarının belirleme hakkı 

vardır. Bu durumda alıcının, satıcı performansı üzerinde maksimum etkisi vardır.  

Ödül ücret sözleĢmeleri genellikle maliyet karĢılamalı sözleĢmelerde kullanılır. 

Gerekli görülürse sabit fiyat sözleĢmelerinde de kullanılabilir. Bu ödül satıcının 

performansına ve proje hedeflerine sadık kalmasına göre belirlenir.  

Satıcılar kadar, alıcılar da ödül ücret siteminden memnundurlar. ĠĢ sürecine bağlı 

olarak belirlenen ödül ücret satıcı ve alıcı için uygun ve tarafsız olmalıdır. Keyfi ya 

da gereksiz ödüller, proje üzerinde kötü etki yaratabilir. Satıcının proje performansını 

olumlu etkilemek için, satıcıya kendinin de uygun bulacağı ödül ücret verilmelidir. 

Ödül ücret restoranda garsona verilen bahĢiĢ gibidir. Hizmet ne kadar iyiyse ona 

göre bahĢiĢte %15 ile %25 arasında değiĢir.  

TeĢvikli ücret sözleĢmeleri ve ödül ücret sözleĢmeleri arasında önemli farklar vardır. 

Bu farklar aĢağıda özetlenmiĢtir:  

Tablo 3.5: SözleĢme ücret düzenleme yöntemlerinin karĢılaĢtırılması (Fleming, 

2003, 83).  

Teşvikli Ücret Sözleşmeleri Ödül Ücret Sözleşmeleri 

 Objektif olarak ölçülür. 

 Belirli kriterleri vardır. 

 Ücret artırımı istenebilir.  

 Erken teslim teĢviğidir.  

 Subjektif olarak ölçülür. 

 GeniĢ kriterleri vardır.  

 UyuĢmazlıklar oluĢmaz. 

 Restoran bahĢiĢi gibidir.  

Ġki ana sözleĢme familyasından doğan çeĢitli sözleĢmeler vardır. Önemli olan bu iki 

grup arasındaki farkları bilmektir. Sabit-fiyat ve Maliyet karĢılayıcı sözleĢme türleri 

aĢağıda verilmiĢtir.  

Tablo 3.6: Ücretlendirme türüne göre sözleĢme türleri (Fleming, 2003, 87). 

Sabit-Fiyat 
Sözleşmeleri 

Maliyet Karşılayıcı 
Sözleşmeler 

 Sabit fiyat 

 TeĢvikli Sabit Fiyat 

 Ödül Ücretli Sabit Fiyat 

 Ekonomik Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyat 

 Teslimi Belirsiz/ Miktar Belirsiz Sabit Fiyat  
 

 Maliyet + Sabit Kar 

 Maliyet + TeĢvik Edici Ücret 

 Maliyet + Ödül Ücret 

 Maliyet & Maliyetin PaylaĢımı 

 Maliyet + % Kar  
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3.6.2.1 Sabit Fiyatlı Sözleşmeler 

Sabit fiyat sözleĢmelerinde; sonradan herhangi bir değiĢiklik yapılamayan sabit bir 

fiyat belirlenir. Bu sözleĢme türünde tüm riskler yüklenicin üstündedir. Maliyet 

sorumluluğu; kar ya da zarar yüklenicidedir. Yükleniciye maliyetleri kontrol etme 

açısından ve en verimli performans için maksimum teĢviği sağlar. SözleĢme tarafları 

arasında yönetimsel anlamda çok fazla sorumluluk gerektirmez (Hinze, 1993,145; 

Fleming, 2003, 87).  

Kamu ve özel sektörde en yaygın olarak kullanılan sözleĢme türüdür. Detaylı bir 

tasarım ve proje performans Ģartnameleri belirli projelerde kullanılması uygundur. 

Sonradan fiyat ayarlaması mümkün değildir. Yüklenici belirlenen iĢi, belirlenen 

maliyette teslim etmek zorundadır.  

Alıcı ve satıcı arasındaki ürün tanımı çok iyi yapılmamıĢsa kesinlikle sabit fiyat 

sözleĢmeleri uygun değildir. Sabit fiyat sözleĢmesinin etkili bir Ģekilde 

uygulanabilmesi için bazı Ģartların yerine gelmesi gereken Ģartlar aĢağıdaki gibidir: 

1. Alıcı (mal sahibi), ne tedarik etmek istediğini çok iyi bilmeli. 

2. Alıcı, satıcı ile sabit bir fiyatta anlaĢabilmek için; isteklerini değiĢmez 

terimlerle tanımlamalı. 

3. Alıcıya iĢin; Ģartnamelere uygun ve performans gerekliliklerine uyularak 

teslim edileceğine dair garanti verilmelidir (Fleming, 2003, 87).  

Bu sözleĢmenin diğer bir özelliği de; sözleĢmeden sonra mal sahibine değiĢiklik 

esnekliği sağlamamasıdır. Kesin değiĢiklik gerektiren durumlarda da alıcı değiĢiklik 

bedelini ödemek durumundadır. SözleĢmede anlaĢıldığı gibi tüm maliyet riskleri 

yüklenicinin üzerindedir. Bu sebeple yüklenici ekstra değiĢikliklerle karĢılaĢmak 

istememektedir. Bütün bunların yanında; sabit fiyat sözleĢmelerinde de sözleĢme 

bedeli diğer sözleĢmelerde olduğu gibi değiĢmek zorunda kalabilir. SözleĢme değeri 

belirlenirken eksik fiyatlandırma, sonradan çıkabilecek nakit ödeme sorunları, kötü 

iĢçilik ya da malzeme kullanımı ve bunun gibi eksiklikler sözleĢme ücretinin 

değiĢmesine yol açabilir (Collier, 2001, 70).  

Sabit fiyat sözleĢmelerinin avantajları; mal sahibinin rekabetçi fiyat tekliflerinden 

yararlanıp en uygun teklifi seçebilmesidir. Bunun yanı sıra sözleĢmesel uygunluğun 

kontrolü açısından proje ekibinin çok fazla yönetimsel katılımını gerektirmemesidir. 

HakediĢ ödeme Ģartlarının sözleĢmede belirtilmesi yüklenici performansı üzerinde 

etkilidir.  

 



 
86 

 Teşvikli Sabit Fiyat (Fixed Price Incentive, Guaranteed Maximum Price):  

TeĢvikli sabit fiyat sözleĢmesi, sabit fiyat sözleĢmesinin kar üzerinde düzenleme 

yapılabilinen bir türüdür. Son sözleĢme fiyatı, üzerinde anlaĢılmıĢ toplam maliyetle, 

toplam hedef maliyet arasında uygulanan paylaĢım formülüne göre belirlenir. 

SözleĢme fiyatı tavan fiyatın etkisi altındadır (Fleming, 2003, 89). 

TeĢvikli sabit fiyat sözleĢmeleri, detaylı proje tanımlaması gerektirir fakat sabit fiyat 

sözleĢmeleri kadar kesin tanımlar gerekmeyebilir. Buradan maliyet ödemeli 

sözleĢmenin daha uygun olabileceği sonucu çıkmamalıdır çünkü bu sözleĢmelerde 

gerekli detay mevcuttur (Gilbreath, 1991, 47).   

TeĢvikli sabit fiyat sözleĢmeleri, tedarikçiyi hizmeti en iyi Ģekilde yerine getirmesi ve 

mümkün olan en düĢük maliyeti hedeflemesi konusunda teĢvik etmektedir. PaylaĢım 

formülüne göre satıcı sonuçta kazançlı ya da zararlı olabilir. Çünkü son ücret ve son 

kar satıcı performansına göre belirlenir. SözleĢmede belirtilmiĢ bir tavan fiyat vardır, 

oluĢacak gerçek maliyet yükleniciye bağlıdır. TeĢvikli sabit fiyat sözleĢmesi, bir sabit 

fiyat iliĢkisidir.  

Tipik olarak teĢvikli sabit fiyat sözleĢmelerinde teĢvik ücrettir. Fakat bazen, 

performans teĢviği, süre teĢviği, hedefleri gerçekleĢtirme teĢviği sağlanabilir.  

TeĢvikli sabit ücret sözleĢmesinin ödül zamanı geldiğinde; mal sahibi ve yüklenici 

bazı Ģartlarda anlaĢmalıdır. Bu Ģartlar;  

1. Hedef maliyet 

2. Hedef ücret (kar)  

3. Tavan fiyat  (garantili maximum fiyat); yükleniciye ödenebilecek en yüksek 

fiyattır.  

4. Maliyet paylaĢımlı ücret düzenleme formülü. 

Bu maliyet paylaĢım formülü; %100‟den baĢlayarak 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 gibi 

oranlarla değiĢebilir (Fleming, 2003, 91). TeĢvikli sabit fiyat sözleĢmesinin maliyet 

paylaĢımım formülüne bir örnek verecek olursak: 

Teşvikli Sabit Fiyat Sözleşmesinin Verileri: 

1. Hedef maliyet= 100,000 $ 

2. Hedef kar = % 10 ya da 10,000 $ 

3. Tavan fiyat = 120,000 $ 

4. PaylaĢım oranı 80 / 20 
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Senaryo 1: 

Son maliyet = 90,000 $ ; 100,000-90,000 $ = 10,000  $ (hedef maliyetin altında) 

10,000*%20= 2,000 $ satıcı karına eklenecek paylaĢım miktarı. 

Gerçek ücret = 10,000 + 2,000 = 12,000  

Son ücret = 90,000 + 12,000 = 102,000 $‟dır.  

Senaryo 2:  

Son maliyet = 110,000 $ ; 110,000-100,000 $ = 10,000  $ (hedef maliyetin üstünde) 

10,000*%20= 2,000 $ satıcı karına eklenecek paylaĢım miktarı. 

Gerçek ücret = 10,000 - 2,000 = 8,000 $  

Son ücret = 110,000 + 8,000 = 118,000 $‟dır. 

 Ödül Ücretli Sabit Fiyat (Fixed Price Award Fee): 

Ödül ücret Ģartı, genellikle kamu iĢlerinde sabit fiyatla yapılan sözleĢmelerde 

yükleniciyi motive etmek amacı ile kullanılır. Bu sözleĢmeler: 

1. Sabit bir fiyat belirlenir, bu fiyat uygun bir karı içermelidir. Ödül ücret, bu 

sabit fiyata ek olarak eğer hak kazanılmıĢsa yükleniciye ödenir.  

2. Ödül ücret planına göre, periyodik olarak yüklenici performans 

değerlendirilmesi yapılır.  

Ödül ücret sözleĢmesi, maliyet karĢılayıcı sözleĢme iliĢkisi gibidir. Ödül ücret her tip 

sözleĢmede kullanılabilir: Sabit fiyat, maliyet karĢılayıcı ve zaman&malzemeler 

sözleĢmeleri gibi her sözleĢmede kullanılabilir. Ödül ücret hükmü, bir sözleĢmede 

mal sahibi ve yüklenici arasındaki en teĢvik edici hükümdür. Ödül ücret, alıcının çok 

geniĢ isteklerini satıcının karĢılaması demektir. Alıcının yani mal sahibinin kiĢisel 

(subjektif) tercihlerine göre ücret kararlaĢtırılır. Mal sahibi kararları kesindir ve 

değiĢtirme talebinde bulunulamaz. Çünkü sözleĢmede yüklenici bu hakkından 

vazgeçmiĢ olur (Fleming, 2003, 93).  

Bir Ģey çok açıktır ki; saf bir sabit fiyatlı ödül ücret sözleĢmesi bulunamaz. Sadece 

ödül ücret hükmü, baĢka bir sabit fiyat sözleĢmesine eklenir. Ödül ücret yükleniciye 

ekstra performans teĢviğidir.  

Ödül ücretli sabit fiyat sözleĢmesinin kullanımına bir örnek; sabit fiyat sözleĢmesi 

altında yüklenicinin herhangi bir ürün teslimatını teslim tarihinden önce yapmayı 

taahhüt edememesi fakat ek bir ödül ücret Ģartıyla ürünü daha önce teslim etmeyi 

kabul etmesi durumudur. Eğer erken teslimi zamanında gerçekleĢtiremezse 
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yüklenici ödül ücret hakkını kaybeder. Mal sahibinin amaçlarına göre, ödül ücret 

hükmüne farklı koĢullar getirilebilir.  

 Ekonomik Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyat (Fixed Price with Economic Price 

Adjusments): 

Ekonomik fiyat ayarlamalı sabit fiyat sözleĢmesi, beklenmedik olayların oluĢması 

durumunda belirlenmiĢ fiyat üzerinde aĢağı ya da yukarı değiĢiklik yapma olanağı 

sağlar. 

Ekonomik fiyat ayarlaması iki Ģekilde yapılabilir: 

1. ĠĢçilik ve malzemelerin gerçek maliyetleri üzerinden yapılan ayarlama, 

2. ĠĢçilik ve malzemenin maliyet indeksleri üzerinden yapılan ayarlama. 

Ekonomik fiyat ayarlamalı sabit fiyat sözleĢmesi, sabit fiyatın bir türüdür. Üzerinde 

anlaĢılmıĢ bir formülle ya da yayınlanmıĢ indekslerle, sabit fiyatta belirlenen son 

fiyatın ekonomik Ģartların değiĢimine göre ayarlanabilmesine olanak sağlar. 

SözleĢmenin amacı, uzun süreli sözleĢmelerde tarafları korumaktır. Ekonomik fiyat 

ayarlamaları, pratikteki hesaplama eksiklerini kapatmak için yapılmaz (Fleming, 

2003, 94).  

Ekonomik fiyat ayarlamalı sözleĢmeler, eksik yapılmıĢ hesapları tamamlamak 

amaçlı değildir. Bu sözleĢmeler, satıcının “fiyat belirsizliğini” de içeren toplam fiyat 

teklifini sınırlandırır. Bazen satıcılar hiç gerçekleĢmeyecek ihtimalleri fiyata yansıtır.  

Bu tip sözleĢme ekonomik belirsizliklerin proje uygulaması süresince oluĢabileceği 

uzun dönemli projeler için uygundur. Ekonomik fiyat ayarlamalı sabit fiyat 

sözleĢmeleri; uzun dönemli ekonomik değiĢimlere karĢı tüm tarafları korur. Bu 

koruma iĢ veya malzeme ile ilgili yanlıĢ hesapları, yanlıĢ miktarları içermez 

(Gilbreath, 1991,45).  

Örneğin; Bir satıcı 5 yıllık bir iĢi ihale ediyor. Hesaplarına göre 100.000 saatlik bir 

çalıĢma olacak. Yüklenici ile saati 25.00 $ üzerinden anlaĢılıyor. Saat oranları 

yayınlanmıĢ iĢçilik saat indekslerine göre belirlenmiĢtir. Eğer iĢ 125.000 saatte 

tamamlanırsa iĢ saat oranlarında hiçbir değiĢiklik yapılmayacaktır. SözleĢme 

fiyatında da hiçbir düzenleme yapılmayacaktır. Bununla birlikte, 100.000 saatte iĢ 

tamamlanır, fakat bu arada yayınlanan iĢçilik saat indeksleri 25.00 $‟dan 30.00 $‟a 

yükselirse, sözleĢme fiyatında saat baĢına 5 $‟lık bir ayarlama yapılır.Bu değiĢiklikler 

sözleĢme fiyatında azalma ya da artma Ģeklinde olabilir. 
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Havaalanı projeleri gibi uzun süreli projeler de bu tip sözleĢmelerin kullanılması 

uygundur. Ekonomik fiyat ayarlamalı sabit fiyat sözleĢmeleri, sürekli kontrol ve 

yönetim gerektirir (Fleming, 2003, 95).  

 Sabit Fiyat: Belirsiz Teslim ve Belirsiz-Miktar Sözleşmeleri ( Indefinite – 

Delivery and Indefinite – Quantity Sözleşmeleri): 

Çok nadir olarak kullanılan sözleĢmelerdir. Belirsiz Teslim; Sabit fiyat 

sözleĢmesinde; iĢ tanımının yapılabildiği fakat teslim tarihinin belirlenemediği 

durumlarda yapılır. Ġkincisi yani, belirsiz miktar; kantitatif olarak iĢin tam 

belirlenememesidir. Bu iki durumda da son sözleĢme fiyatı iĢ baĢladıktan sonra 

teslim tarihi ve malzeme miktarına göre belirlenir. Ġki sözleĢme türü de sabit fiyat 

ilkelerine göre yapılır (Felming, 2003, 96).  

Yukarıda tüm sabit fiyat sözleĢme türleri anlatılmıĢtır. Bundan sonraki ana grup 

maliyet karĢılayıcı sözleĢmelerdir.  

3.6.2.2 Maliyet Karşılayıcı Sözleşmeler 

AĢağıda maliyet karĢılayıcı sözleĢmelerin en çok kullanılan dört türünden 

bahsedilecektir. Bunlardan biri olan maliyet + %kâr sözleĢmesi pratikte 

uygulanmamaktadır. 

 Maliyet + Sabit Kâr (Cost Plus Fixed Fee):  

Maliyet + Sabit kâr sözleĢmesi; maliyetlere ek olarak yükleniciye üzerinde anlaĢılmıĢ 

sabit bir ücretin ödendiği maliyet karĢılayıcı sözleĢmedir. Gerçek maliyetler sabit karı 

değiĢtirmez. Sabit ücret (kar) iĢin kapsamında bir değiĢiklik olmadığı sürece 

değiĢmez. Bu sözleĢme yüklenici açısından büyük riskler taĢımaktadır. Yükleniciye 

maliyet kontrolü açısından minimum teĢviği sağlar (Hinze, 1993, 143). 

Maliyet karĢılayıcı sözleĢmelerin en yaygın olan Maliyet + Sabit kâr sözleĢmeleridir. 

Fakat günümüzde Maliyet + TeĢvik Edici Ücret, ya da Maliyet + Ödül Ücret 

sözleĢmeleri daha popülerdir. Bu iki sözleĢme de temelinde Maliyet + Sabit Kâr 

sözleĢmesine dayanır (Fleming, 2003, 96).  

Maliyet + Sabit Kâr, sözleĢme değerini aĢmamak üzere yüklenicinin makul ve uygun 

olan tüm maliyet giderlerini karĢılar. Fakat iĢ bitmeden yüklenici, fiyatları yukarı 

çekme gereği hissederse bu durumda iĢin devamı için mal sahibinden onay 

almalıdır. Satıcı en iyi performansı göstermekle yükümlüdür. Makul (sözleĢmede 

belirtilen) tüm iĢ maliyetleri mal sahibi tarafından karĢılanacaktır.  
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Sabit ücret; sözleĢmede belirtilen ücretin (üzerinde anlaĢılan tahmini maliyetlerin) 

belirli bir oranıdır. Satıcı performansına göre değiĢmemektedir. Ücretin değeri 

sabittir ve ancak iĢin kapsamında oluĢabilecek bir artma ya da azalma durumunda 

değiĢebilir. Satıcı maliyetin altında kalırsa; satıcının ücret yüzdesi artar. Eğer satıcı 

sözleĢme değerini aĢarsa, ücret yüzdesi düĢer. Fakat maliyet aĢımı ya da azatlımı, 

orijinal sabit ücreti değiĢtirmez. AĢağıda bu sözleĢme türü bir örnekle açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır (Hinze, 1993, 144).  

Örnek: 100.000 $‟lık bir maliyet var. %10‟luk sabit ücret belirlenmiĢ bu da 10.000 $ 

eder. Bu durumda sözleĢme değeri 110.000 $‟dır. AĢağıdaki Ģekilde değiĢik 

senaryolar özetlenmiĢtir. 

Senaryo 1:  

Satıcı tüm iĢi 80.000 $‟lı maliyetle tamamlar. Sabit ücret 10.000 $‟dır ve değiĢmez. 

Fakat bu durumda satıcı kârı %12,5‟le yükselmiĢtir. Projenin toplam maliyeti 90.000 

$‟dır. 

Senaryo 2: 

Satıcı iĢi 125.000 $‟a tamamlar. Sabit fiyat yine 10.000 $‟dır, yani değiĢmez. Fakat 

satıcı kârı %10‟dan  %8‟e düĢmüĢtür. Toplam proje maliyeti 135.000 $‟dır. Alıcı 

135.000 $ ödemek zorundadır. 

Kâr yüzdesini arttırmak isteyen satıcı, maliyetleri düĢürmek için çalıĢacaktır. Bu 

durum kötü niyetli satıcıların, maliyeti düĢürmek adına, iĢin kalitesini düĢürmelerine 

sebep olabilir. Genel olarak bu sözleĢme türü kullanımda tercih edilmemektedir 

(Fleming, 2003, 98).  

Bütün bunların yanında Maliyet + Sabit Kâr sözleĢmelerinin uygun olduğu durumlar 

vardır. 

Maliyet belirsizlikleri ve maliyet hesaplarının maliyet tahminlerinin yapılmasında 

zorlanılan durumlarda kullanılabilir. Teknik belirsizlikler, belirsiz iĢ programı hedefleri 

gibi durumlarda bu tip sözleĢme kullanılabilir. Bu sözleĢmenin kullanımının bir 

olumlu yanı da; sözleĢmesel değiĢiklikler açısından taraflara esneklik sağlamasıdır. 

Ġki tür Maliyet + Sabit Kâr sözleĢme formu vardır (Fleming, 2003, 99). Bunlar 

aĢağıdaki gibidir: 

 “Tamamlanma formu” 

 “Dönemsel form” 

Tamamlama formu genellikle kamu projelerinde kullanılır. 
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Bu iki form arasındaki fark aĢağıda açıklanmıĢtır. 

 Tamamlama formu, genellikle kamu projelerinde kullanılmaktadır. Proje kapsam 

tanımının yapılabildiği ve proje ana iĢ kalemlerinin belirlendiği durumlarda 

kullanılır. Bu form yüklenicinin tanımlanmıĢ son ürünü belirlenen maiyette teslim 

etmesini gerekli kılar. Maliyet artıĢı durumunda sabit kar değiĢmeyecektir. 

Sadece belirlenmiĢ maliyetler artacaktır.  

 Dönemsel form, dönemler itibariyle iĢin kapsam tanımı yapılır. BelirlenmiĢ 

zaman periyotlarında yüklenicinin belirlenmiĢ iĢleri teslim etmesi gerekir. Eğer 

mal sahibi performanstan memnun olursa sabit ücret, üzerinde anlaĢılmıĢ 

sürenin sonunda ödenir. Teslim zamanlarında yapılan değiĢiklikler ek maliyetlere 

sebep olur. 

 “Tamamlanma formu”, dönemsel forma göre yükleniciler tarafından daha çok 

tercih edilmektedir. 

 Yüklenicinin belirlenmiĢ bir zaman periyoduna uyması konusunda sözleĢmede 

bir zorunluluk yoksa dönemsel form kullanılamaz. 

 Maliyet + Teşvik Edici Ücret (Cost Plus Incentive Fee) 

Maliyet + TeĢvik Edici Ücret sözleĢmeleri, sözleĢmenin baĢında belirlenmiĢ ücretin, 

uygun görülen maliyetin artıĢı durumlarında, ayarlanabilmesini sağlar. Bu ayarlama 

bir formülle yapılır. Bu sözleĢmede; hedef maliyet, hedef ücret, minimum ve 

maksimum ücret ve ücret ayarlama formülü belirlenir. SözleĢme uygulandıktan 

sonra, bu formülle ödenecek ücret belirlenir (Gilbreath, 1991, 51).  

Bu formülün bazı sınırları vardır. Ücret artıĢı yani hedef ücretin aĢılması; gerçek 

maliyetin hedef maliyetten düĢük olduğu durumlarda gerçekleĢir. Ücretin, hedef 

ücretin altına düĢmesi, toplam maliyetin hedef maliyeti aĢması durumunda olur.  

Bu artıĢ ya da azalıĢ, yükleniciyi sözleĢmeye uyması açısından teĢvik eder. Bu 

durumların sonunda yüklenici ya maliyet + maksimum ücreti alır ya da maliyet + 

minimum ücreti alır. 

Maliyet Artı TeĢvik Edici Ücret sözleĢme türü, TeĢvikli Sabit Fiyata benzemektedir. 

En önemli farkı; Maliyet Artı TeĢvik Edici Ücret sözleĢmesinde yüklenicinin 

aĢamayacağı bir tavan fiyat yoktur. TeĢvikli sabit fiyat sözleĢmelerinde tavan fiyat 

vardır. Teknik açıdan risklerin olduğu ve yüklenicinin maliyetleri minimize etmesinin 

beklendiği durumlarda Maliyet + TeĢvik Edici Ücret sözleĢmesi kullanılır (Fleming, 

2003, 101).  
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TeĢvikli sabit fiyatta olduğu gibi, bu sözleĢmelerde de; maliyet teĢvikine ek olarak 

performans teĢviki sağlanabilir. Ölçülebilen her Ģey performans teĢviki için 

kullanılabilir. Satıcı teknik performans gerekliliklerini yerine getirmezse ücreti almaz. 

TeĢvikin etkili olabilmesi için, satıcıya bağlı olarak azalıp artması gerekir. 

Maliyet + Sabit Kâr sözleĢmelerinin beĢ bileĢeni vardır: 

1. Hedef maliyet 

2. Hedef ücret 

3. Maksimum ücret 

4. Minimum ücret 

5. Ücret ayarlama formülü. 

Gerçek maliyet, hedef maliyetin altında kalırsa, ücret artar. Tam tersi durumda ücret 

azalır. Ücretlendirme oranları %100‟de baĢlar, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 Ģeklinde 

değiĢik. Sağ taraftaki rakamlar satıcının alacağı kâr yüzdesini gösterir.  

 Maliyet + Ödül Ücret (Cost Plus Award Fee) 

Maliyet + Ödül Ücret SözleĢmesi ücretin iki bileĢeni vardır: 

1.SözleĢmenin baĢında sabit bir fiyat belirlenir.  

2. Kalite, zaman, teknik yeterlilik ve maliyet konularında yükleniciyi motive 

etmek amacı ile yüklenici performansına bağlı ödül ücret belirlenir.  

Maliyet + Ödül Ücret sözleĢmesi, maliyet karĢılayıcı sözleĢmenin bir türüdür. Mal 

sahibinin tatmin olması için, yükleniciye maksimum teĢviki sağlar. Ödül ücret 

miktarının belirlenmesi mal sahibinin yetkisindedir, yüklenici sözleĢme ile bu 

hakkından vazgeçmiĢ olur. Bazı yüklenici firmalar performans kriterlerinin geniĢliği 

sebebi ile bu tip sözleĢmeyi kabul etmezler. Fakat alıcı tarafından popülerliği giderek 

artmaktadır (Fleming, 2003, 102). 

Maliyet + Ödül Ücret‟in 4 bileĢeni vardır: 

1. Toplam maliyet 

2. Esas ücret (base fee: toplam maliyetin belirli bir yüzdesi) 

3. Ödül ücret (toplam maliyetin belli bir yüzdesi) 

4. Performans kriteri 

Burada sözü edilen “esas ücret” satıcının performansına göre değiĢmez. Maliyet + 

Sabit Kâr SözleĢmesi gibidir. 
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“Ödül Ücret” esas ücretin üzerinden değerlendirilir. Alıcının değerlendirme 

koĢullarına göre belirlenir. SözleĢmede belirtilen ödül ücret zamanına göre ödeme 

yapılır. Mal sahibi için de, yüklenici için de yüksek yönetim performansı gerektirdiği 

için, ödül ücret ödeme periyotları, senede iki defadan daha sık olarak düzenlenmez. 

Ödül ücret kararlaĢtırılması, iki taraf için de önemlidir. Ücretin tarafsız olması 

gerekir. Ödül ücret belirleme kurulu, yönetim ekibinden oluĢur. Satıcının 

performansının karĢılığı tam olarak verilmediği durumlarda, satıcı performansı düĢer 

ve bu süreçte yapılan yanlıĢ ödül ücret diğer periyotları da etkiler (Gilbreath, 1991, 

52).  

Ödül ücret performans kriterleri sözleĢmede belirtilmelidir. Bu kriterler teknik baĢarı, 

yönetim performansı, kaynak yetersizliği, ürün üretimi gibi olabilir. 

Amaç; proje baĢarısıdır. Fakat proje dönem dönem değiĢebilir. Bu durumda ödül 

ücret dönem değerlendirme kriterlerinde düzenleme yapmak gerekir. “Maliyet 

hedeflerinin tasarımı” ya da “KazanılmıĢ Değer Yönetim Sisteminin kurulması” gibi 

hedefler, ödül ücret için kriter olabilir. TeĢvikli ücret koĢullarına benzemez, 

matematiksel bir formülü yoktur.  

Değerlendirme heyetinin subjektif kararlarına göre belirlenir. Bu durumda ödül 

ücret‟in tarafsız olarak belirlenmesini sağlayacak bir görevli bu sürece eklenebilir. 

Ödül ücret genellikle maliyet karĢılayıcı sözleĢmelerle kullanılır. Fakat sabit-fiyat 

sözleĢmelerinde ve zaman ve malzemelerde etkili olabilir.  

 Maliyet Sözleşmeleri (Cost Contracts): 

Maliyet sözleĢmesi, yüklenicinin hiçbir ücret almadığı maliyet karĢılayıcı 

sözleĢmedir. Kâr amacı olmayan firmalar ya da eğitim kurumları için uygundur. 

AraĢtırma, geliĢtirme çalıĢmaları projeleri gibi ilk üretim ve inĢaatlarda kullanılır 

(Fleming, 2003, 16).  

 Maliyetin Paylaşımı Sözleşmeleri (Cost Sharing Conrtacts) 

Yüklenicinin hiçbir ücret almadığı, uygun maliyetlerin karĢılandığı, maliyet karĢılayıcı 

sözleĢme türüdür. Yüklenici iĢin maliyetinin bir kısmını üstlendiği durumlarda 

kullanılabilir. Ortak çıkarların olduğu projelerde kullanılır (Gilbreath, 1991, 50). 

Alıcı ve satıcı bu iliĢkiden kâr sağlamalıdır. Satıcı hiçbir ücret almamayı ve toplam 

maliyetin belli bir kısmını karĢılamayı kabul eder. Üniversitelerle yapılan araĢtırma 

ve uygulama projelerinde kullanılabilir. Satıcı yatırımdan gelecekte kâr bekler. 

Maliyet paylaĢımı kârsız ya da eğitim kurumları için %1 - %5 arasındadır. Ticari 

yatırımlarda %5 - %50 arasındadır (Fleming, 2003, 106). 
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Bu sözleĢmelerin dört türü vardır. Bunlar maliyet paylaĢım seçenekleridir.  

1. Toplam maliyetin sabit bir yüzdesi, 

2. Maliyet aĢımının sabit bir yüzdesi, 

3. Maliyet aĢımının sabit bir değeri, 

4. Belirli maliyet kalemlerini hariç tutarak maliyet paylaĢımı yapılabilir.  

 Maliyet + %Kâr Sözleşmeleri (Cost Plus a Percentage of Costs Fee) 

Genellikle kullanımı tavsiye edilmez. Birinci dünya savaĢından sonra iĢ üzerinde 

anlaĢmaktan, performansa daha önem verilmesi durumlarından oluĢmuĢtur. 

Yüklenici kârı maliyet arttıkça artar. Yüklenici maliyetleri düĢürmesi için teĢvik 

etmez. Herhangi bir proje için uygun değildir. 

3.6.2.3 Birim Fiyat Sözleşmeleri 

Birim fiyat sözleĢmelerinde, mal sahibi ve yüklenici, projedeki temel imalatların birim 

fiyatları üzerinde anlaĢmaktadırlar. Birim fiyatlar tahmini proje imalatlarının 

miktarlarına göre, yüklenici teklifi ile belirlenir. Bu fiyatlar, genel giderler ve karı da 

içermektedir. Birim fiyat sözleĢmelerin de yükleniciye, iĢin uygulama sürecinde 

oluĢan imalat miktarlarına göre ödeme yapılmaktadır. Genellikle yapıma 

baĢlamadan ĠĢin miktarının kesin olarak belirlenemediği koĢullarda kullanılır. 

Tasarım tamamlanmadan yapımın baĢlanabildiği için hızlı yapıma olanak 

sağlamaktadır. Ancak, toplam maliyet iĢin bitimine kadar belirlenemediğinden mal 

sahibi açısından risk oluĢturmaktadır.      

Fleming‟in sınıflandırmasında yer alan Zaman ve Malzemeler sözleĢmeleri, birim 

fiyat sözleĢmeleri ile benzerlik göstermektedir. Bu sözleĢmelerde yüklenicinin tüm 

maliyeti karĢılanarak iĢçilik saatleri üzerinden anlaĢma yapılmaktadır. Yani bu 

sözleĢmelerde birim iĢçilik saatleridir. Zaman ve malzemeler sözleĢmesi hizmet ya 

da ürünün tedarikini iki bileĢene bağlamaktadır. Bunlar aĢağıdaki gibidir; 

 Dolaysız sabit ücretli iĢçilik saatleri; bu sabit saat oranları, iĢçilik giderlerini, 

genel giderleri, genel ve yönetimsel harcamaları ve kârı da içermektedir. 

 Malzemelerin maliyeti; yüklenicinin tüm malzeme giderleri karĢılanır.  

Bu sözleĢmeler, sonunun açık olması itibari ile maliyet karĢılayıcı sözleĢmelere 

benzemektedir. Bunun sebebi sözleĢme imzalanırken kesin bir değer 

belirlenememesidir. Bu yönüyle sözleĢme değerinde sürekli artıĢa yol açabilir. 
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T & M sözleĢmelerinin, süre ve maliyet hesaplarının yapılamadığı, acil hizmetlerde, 

bakım-onarım iĢlerinde kullanılabilir. Bunların yanında iĢçilik saatleri üzerinden satın 

alınan mühendislik ve teknik hizmetlerde de kullanılabilir. T & M sözleĢmeleri 

kolayca kötüye kullanılabilir. Genellikle iĢçilik maliyetlerini arttırıcı bir etkisi vardı. 

Hatta yüklenicinin iĢçilik kapasitesini bilinçli olarak düĢürerek, yine aynı saatlik 

ücretini almasına bile sebep olabilir (Fleming, 2003, 109).  

3.6.2.4 Genel Değerlendirme 

Yukarıda anlatılan sözleĢme türleri arasında seçim yapmak proje özelliklerine göre 

değiĢiklik göstermektedir. Seçim yapmak alternatifleri iyi tanımayı gerektirir. Bu 

nedenle mal sahibinin sözleĢme türlerine göre tarafların alacağı riskleri bilmesi 

gerekmektedir. Her sözleĢme türünün kendine özgü avantajları ve dezavantajları 

vardır.  

SözleĢme seçimi proje baĢarısı için en önemli karardır. Kamu ve özel sektör 

yetkilileri sözleĢme türü seçimi için “ağırlıklı değerlendirme” sistemi oluĢturmaya 

çalıĢmıĢlar fakat giriĢimler baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır. SözleĢme seçimi, tedariğin 

tüm bileĢenleri düĢünülerek ve tartıĢılarak yapılmalıdır (Fleming, 2003, 112).   

Doğru sözleĢme türü seçimi proje risklerinin dengelenmesini sağlayacaktır. Amaç 

satıcıya yüklenen görevlerin proje ihtiyaçları ile eĢit olmasını sağlamaktır. Bu da 

ancak risk yönetimi ile mümkün olur. Doğru seçim proje risklerini hem mal sahibi 

hem de yüklenici açısından hafifletmektedir.   

GeçmiĢten günümüze bir değerlendirme yapacak olursak; kamu ve özel sektörde 

Sabit Fiyat SözleĢmelerine tutucu bir yaklaĢımla bağlı olunduğu görülmüĢtür. Bu 

sözleĢmelerin uygulamasında ise zamanın çoğunun oluĢan tasarım değiĢikliklerinin 

sözleĢme Ģartnamelerine uygulanması ile geçtiği görülmüĢtür.  

Tedarik edilecek ürün tanımı çok iyi yapılamıyorsa ve tedarik Ģartnamelerinde 

değiĢiklik oluĢacağı kesin biliniyorsa, bu Ģartlarda sabit fiyat sözleĢmeleri mal 

sahibine maliyet artıĢlarının ödememe hakkı tanımaz. Sürekli olarak ilk sözleĢme 

değerine ek maliyet artıĢları oluĢur. Bu durumlarda Maliyet KarĢılayıcı sözleĢmeleri 

tercih etmek daha doğrudur. Maliyet karĢılayıcı sözleĢmeler tercih edildiğinde, iĢe 

baĢlarken maliyet tahmini yapamayan mal sahibinin yapım aĢamasını sürekli olarak 

kontrol oluĢturmasını gerektirmektedir.   
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SözleĢme türü seçiminde dikkat edilmesi gereken konular özetle aĢağıdaki gibidir: 

 SözleĢme türü seçimi kararı mal sahibinin tek baĢına alabileceği bir karar 

değildir: Mühendisler, imalatçılar, bankacılar gibi tedarikle ilgili olan kiĢilerin 

katılımıyla bu karar verilmelidir.  

 Tarafların istekleri dengelenmelidir: Seçilen sözleĢme türünden tüm taraflar 

fayda sağlamalıdır.  

 Seçilen sözleĢme türünün avantajları ve neden seçildiği bilinmelidir.  
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4. SÖZLEŞME YÖNETİMİ ARACI: PERFORMANS RAPORLAMA  

Performans raporlama, sözleĢmesel uygunluğun kontrolünün en temel aracıdır. 

SözleĢme yönetiminin amacı mal sahibi adına projenin sözleĢme hükümlerine uygun 

ilerlediğinin gözlemlenmesi ve kontrolü olduğu için bu süreçteki en etkin çalıĢma 

yüklenicinin performansının ölçülmesidir. Yüklenici performansı tüm proje 

hedeflerine göre ölçülmeli, değerlendirilmeli ve raporlanmalıdır. Bu hedefler: 

 Ġs programı,  

 Maliyet,   

 Kalite hedefleridir. 

Proje performans ölçümü ve bu konudaki çalıĢmalar diğer modern yönetim 

anlayıĢları gibi önce endüstriyel alanlarda geliĢmiĢ daha sonra uygulanabilirliği ve 

sağladığı faydalar açısından inĢaat projelerinde denenmiĢtir. ĠnĢaat projelerinin 

belirli bir ürün tanımının olmaması, inĢaat projelerinde ürün ile ilgili doğru kararlar 

alınmasını zorlaĢtırmıĢtır.  

Bu Ģartlar projelerin yönetimini zorlaĢtırmıĢ ve inĢaat projelerinde genellikle projenin 

önünün görülemediği, tarafların tatmin olamadıkları tamamlamalar yaĢanmıĢtır. Bu 

konular inĢaat sektörü ile ilgili kaygıları olan kuruluĢlar tarafından ele alınmıĢtır.  

Günümüzde inĢaat sektöründe proje performansı ölçümü ve değerlendirmesi doğru 

bir Ģekilde yapılabilmektedir. Bu geliĢmelerde en büyük etken diğer sektörlerde 

uygulanan “KazanılmıĢ Değer Yönetiminin”  inĢaat sektöründe uygulanması 

olmuĢtur. YaklaĢık bir asırdır endüstriyel üretim alanlarında kullanılan bu kavram ilk 

defa 1962 yılında Amerika BirleĢik Devletleri Savunma Bakanlığı‟na bağlı olarak 

BirleĢik Devletler Hava Gücü‟nün yönettiği bir projenin yönetiminde kullanmıĢtır. Bu 

proje ve daha sonraki tüm çalıĢmalar KazanılmıĢ Değer Yönetiminin inĢaat projesi 

yönetiminde de etkin bir Ģekilde kullanılabileceğini ortaya koymuĢtur (Fleming, 

2003,208).                                          

“KazanılmıĢ değer” tüm projelerin yönetiminde bir “değer belirleme” aracı oluĢturan 

yönetim tekniğidir. Yeni bir kavram olmasına rağmen uygulaması oldukça basittir.  
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Proje yönetim sürecinde yapılan iĢ programları ve planlanan bütçeyi temel 

(baseline) alarak proje performansın ölçülmesini sağlar. Bu ölçümleri geleneksel iki 

boyutlu kıyaslamalar olarak değil, üç boyutlu yani daha gerçekçi değerlendirmelerle 

yapmaktadır.  

Proje yönetimine katkısı, proje güncel durumu ve geleceği ile ilgili en doğru 

tahminlerim yapılabilmesini sağlamasıdır. Bu sebeple, aĢağıda ilk önce performans 

ölçümleri ve değerlendirmeleri için en doğru yönetim yaklaĢımı olan KazanılmıĢ 

Değer Yönetimi anlatılacak, daha sonra da PMI metodolojisine göre Performans 

Raporlama iĢlemleri anlatılacaktır.  

4.1 Kazanılmış Değer Yönetimi (EVM) Kavramı 

“Değer” herhangi bir ürünün kıymetinin belirlenmesidir. Ticari olarak bir ürünün 

değeri o ürünün fiyatı ile belirlenmektedir. TanımlanmıĢ bir ürünün tedarik edilmesi 

için belirlenen fiyat alıcı için o ürünün “planlanan değeridir”. Alıcı belirlenen fiyatı 

ödeyerek istediği ürünü satın almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta 

gerçekte “planlanan değerin” karĢılığı olan ürünün alınıp alınmadığının 

belirlenmesidir. Yani alıcının planlayarak harcadığı değere karĢılık ne kazandığının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu değer “kazanılmıĢ değerdir”.  

Yukarıda belirtildiği gibi alıcının kazandığı değer hesaplanmadan doğru bir 

değerlendirme yapılamaz. ĠnĢaat projelerinde, gerçekleĢtirilen iĢin bütçedeki  değeri 

“kazanılmıĢ değeri” ifade etmektedir. KazanılmıĢ değerin hesaplanması ile projenin 

maliyet ve iĢ programı açısından performans ölçümü yapılır. Proje performansının 

kazanılmıĢ değer kullanılarak ölçülmesi ve proje tamamlama tahminlerinin yapılması 

KazanılmıĢ Değer Yönetimidir.  

Bir yüzyıl önce, endüstri mühendisleri Frederic W.Taylor‟ın “doğru” maliyet 

performansı belirlemesi yaptığını görmüĢlerdir. Bu bilim adamlarına göre, maliyet 

performansı, “tamamlanmıĢ iĢin kazanılmıĢ değeri” ve “gerçek maliyetlerin” 

kıyaslanması yolu ile doğru olarak hesaplanıyordu. Günümüzde hala birçok yönetici 

bu kavramı dikkate almamaktadır. Maliyet performansını geleneksel yöntemle; 

“planlanan iĢ” ile “gerçek maliyetleri” karĢılaĢtırarak belirlemeye çalıĢmaktadırlar. 

PlanlanmıĢ harcama ve gerçek harcamaları kıyaslayarak yapılan değerlendirme; 

maliyet performans göstergesi değil sadece bütçeden yapılan harcamaların takibidir. 

Böyle bir uygulamaya izin vermek, son proje maliyetini kontrol edememek demektir 

(Fleming, 2003, 208).  

Endüstri mühendisleri; yarattıkları “planlanan değer ” kavramını iki bileĢene bağlı 

olarak hesaplamaktaydı. Bunlar; 
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1. Planlanan iĢ 

2. Planlanan iĢin maliyeti 

Fakat Taylor bu yaklaĢımı değiĢtirmiĢtir. Taylor‟un “kazanılmıĢ değer” kavramı 

aĢağıda belirtilen iki bileĢenle ifade ediliyordu; 

1.GerçekleĢen iĢ 

2.GerçekleĢen iĢin bütçedeki değeri. 

Bir asır önce fabrikalarda bu yöntemle doğru değerlendirmeler yapılmasını 

sağlandığı gibi bugün de inĢaat sektöründe, proje yönetiminde, alt projelerde, yani 

inĢaat sektöründeki her tedarikte EVM tekniği kullanılabilir (Fleming, 2003, 209).   

Proje yönetimi sürecinde, bütçeyi aĢacak her harcamanın ölçülmesi gerekmektedir. 

Harcanan para için “GerçekleĢtirilen ĠĢin Değeri” belirlenmeden yapılan 

değerlendirme gerçek durumu yansıtmamaktadır (Fleming ve Kopelman, 2000,15). 

Projelerin kazanılmıĢ değer ile nasıl yönetilebileceğini anlatmadan önce bu tekniğin 

daha kolay anlaĢılabilmesi için bu süreçte kullanılacak terimlerin tanımlanması 

gerekir. Bu terimler aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.  

Tablo 4.1: KazanılmıĢ Değer Yönetimi Verileri   

Planlanan Değer 
(Planned Value): PV 

ĠĢ Programında yapmayı planladığımız iĢin 
bütçedeki değeridir.  
PV= BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) 

KazanılmıĢ Değer 
(Earned Value): EV 

GerçekleĢtirilen ĠĢin Bütçedeki Değeridir.  
EV= BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) 

Gerçek Maliyet 
(Actual Cost): AC 

GerçekleĢen iĢin maliyetidir.  
AC= ACWP (Actual Cost of Work Performed) 

ĠĢin Bütçesi 
(Budget at Completion): 

BAC 

Projenin ilk planlanan tamamlama maliyetidir. PV 
değerlerinin toplamıdır.   

Tahmini BitiĢ Maliyeti 
(EstimateatCompletion): 

EAC 

ĠĢin baĢladıktan sonra, proje performansına bağlı 
olarak hesaplanan bitiĢ maliyetidir.  

Tamamlama Ġçin Geri Kalan 
Maliyet 

(Estimate to Complete): 
ETC 

Toplam gerçek maliyetlerin, tahmini bitiĢ 
maliyetinden çıkarılması ile bulunur.    

Maliyet Varyansı 
(Cost Variance): CV 

KazanılmıĢ değerden, gerçek maliyetin 
çıkarılması ile bulunur.  

ĠĢ Programı Varyansı 
(Schedule Variance): SV 

KazanılmıĢ değerden, planlanan değerin 
çıkarılması ile bulunur.  

Maliyet Performans 
Göstergesi 

(Cost Performance Index): 
CPI 

EV değerinin AC‟ e bölünmesi ile hesaplanır. Bu 
değer bütçe planlarına uygunluğun göstergesidir. 

ĠĢ Performans Göstergesi 
(Schedule Performance 

Index): SPI 

EV değerinin PV‟ e bölünmesi ile hesaplanır. ĠĢ 
programına uygunluğun göstergesidir.  
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4.1.1 Kazanılmış Değer Proje Yönetimi 

 Amerika BirleĢik Devletleri Savunma Bakanlığı, bu endüstriyel mühendislik 

yaklaĢımını ilk defa bir proje yönetiminde kullanmıĢtır. 1962 yılında BirleĢik Devletler 

Hava Gücü‟nün yönettiği bu projede izlenen yol; projenin parçalara ayrılması, iĢ 

tanımlarını yapılması ve her iĢ için bütçenin belirlenmesi olmuĢtur. Biten her iĢ 

sonrası, gerçekleĢen fiziki iĢ ve bu iĢin bütçedeki değerini hesaplamıĢlardır. Bu 

hesaplamalardan sonra; “gerçekleĢtirilen iĢin bütçedeki değeri” (kazanılmıĢ değer 

olarak adlandırılan) ile “gerçek maliyeti” kıyaslamıĢlardır. Sonuç doğru maliyet 

performans ölçümüdür (Fleming, 2003, 209). 

“KazanılmıĢ değer” projelerin yönetiminde “değer belirleme” aracı oluĢturan bir proje 

yönetim tekniğidir. Proje yönetimi temeline dayalı basit bir formdur. KazanılmıĢ 

Değer Yönetiminin uygulanabilmesi için Proje Yönetim Planının üç kritik bileĢeni veri 

sağlamaktadır. (Fleming ve Kopelman 2000,8). 

Bunlar aĢağıdaki gibidir: 

1. WBS diyagramları: ĠĢin parçalanmıĢ yapısıdır. Bu diyagram iĢi ölçülebilir ve değeri 

belirlenebilir parçalara ayırır.    

2.ĠĢ Programıdır; WBS diyagramlarından alınan bilgiler doğrultusunda oluĢturulur. 

Tüm iĢlerin süreleri belirlenerek detaylı bir iĢ programı hazırlanır.  

3. “Performans” Grafiği: ĠĢ Programı ve WBS diyagramlarından alınan bilgilerle iĢin 

süre - maliyet iliĢkisini yansıtan bir performans grafiği oluĢturulur.  

KazanılmıĢ değer yönetimi uygulaması basit bir yönetim tekniğidir. Dikkat edilmesi 

gereken nokta; yukarıda belirtilen proje yönetimi bileĢenlerinden gerekli bilgileri alıp 

bu bilgileri proje geleceği ile ilgili tahminlerde kullanmaktır. EVM matematiksel 

analizlere dayanan bir yönetim sürecidir. Bu tekniğin uygulaması sonucunda elde 

edilen veriler proje yönetimi ekibi için bir “erken uyarı” oluĢturur. Bu veriler aĢağıda 

anlatılan EVM tekniğinin esaslarıdır.  

4.1.2 Kazanılmış Değer Yönetiminin Esasları 

KazanılmıĢ Değer Yönetiminin (EVM) temel bileĢeni, “CPI” ve ” SPI ” yani Maliyet 

Performans Göstergesi ve ĠĢ Programı Performans Göstergesidir. Bu göstergeler 

proje ile ilgili tahminler yapılmasını sağlar. Proje performansının (SPI) ve (CPI) ile 

ölçümünün amacı tedarikçilerin en etkin Ģekilde performanslarının ölçülebilmesidir. 

Bu hesaplamaların yolu proje yönetim sürecinde oluĢturulan dokümanların birbirine 

uyumlu hale getirilmesidir.  
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Yani bu dokümanları birbiri ile konuĢturmak gerekir. Bu da iĢ programındaki her 

aktivitenin maliyetinin bilinmesi ile mümkün olur. Dokümanların uyumu performans 

ölçümünü kolaylaĢtırır. 

EVM; iĢ programı, aktiviteleri ve iĢ paketlerini aĢağıdaki Ģekilde tanımlamayı 

gerektirir; 

 PV (Planned Value); iĢ programında yapmayı planladığımız iĢin bütçedeki 

değeri, BCWS, Planlanan Değer. 

 EV (Earned Value); GerçekleĢtirilen iĢin bütçedeki değeri, BCWP, KazanılmıĢ 

değer. 

 AC (Actual Cost); Gerçek Maliyet.  

 Estimate to Complete (ETC); Tamamlama için geri kalan maliyet.  

 Estimate at Completion (EAC): Tahmini bitiĢ maliyeti.  

PV, EV, AC değerleri; iĢ performans varyanslarının hesaplanmasının sağlar. ĠĢin 

belirli bir bütçede, planlandığı gibi yapılıp yapılmadığının belirlenmesini sağlar. Bu 

varyanslar en genel kullanımıyla; CV (Maliyet Varyansı)  ve SV (ĠĢ Programı 

Varyansı) değeridir. 

 Maliyet Varyansı (CV): 

Maliyet varyansı, kazanılmıĢ değerden, Gerçek Maliyetin çıkartılması ile bulunur. 

Formül  olarak aĢağıdaki gibidir: 

CV = EV - AC 

 ĠĢ Programı Varyansı (SV): 

ĠĢ programı varyansı, KazanılmıĢ Değerden, Planlanan Değerin çıkarılması ile 

bulunur. Bu değer, eğer proje planlandığı Ģekli ile uygulandığında sıfıra eĢit olur. 

Planlanan tüm değerler kazanılmıĢ demektir. 

SV = EV - PV 

 

Bu iki değer; CV ve SV, maliyet ve süre performans göstergelerinin girdisidir. Bu 

değerler kullanılarak CPI ve SPI değerleri hesaplanır. 

 Maliyet Performans Göstergesi (CPI) 

Maliyet Performans Göstergesi (CPI),GerçekleĢtirilen iĢin bütçedeki değerinin (EV), 

Gerçek Maliyete (AC) bölünmesi ile hesaplanır. Maliyet göstergesinin sonucuna 
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göre, belirlenen bütçenin üstüne mi çıkıldığı yoksa altında mı kalındığı anlaĢılır. Bu 

gösterge projenin belirli dönemlerde ölçülebilir.  

CPI = 
AC

EV
 

 

 ĠĢ Programı Performans Göstergesi (SPI);  

SPI, iĢ programının tamamlanma sürelerinin korunması ve proje tamamlama 

hesaplarının yapılabilmesi için CPI ile birlikte kullanılır. SPI; EV‟ in iĢ programında 

yapmayı planladığımız iĢin bütçedeki değerine (PV) bölünmesi ile hesaplanır. 

SPI = 
PV

EV
 

Bu göstergeler sonucunda bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.  

CPI < 1, olduğu durumda; planlanan maliyetin üstüne çıkıldığı anlaĢılır. 

CPI > 1 olduğunda ise, gerçekleĢen maliyetin planlamanın altında kaldığı anlaĢılır. 

SPI < 1, olduğu durumda, iĢ programında hedeflerin gerisinde olunduğu anlaĢılır. 

SPI > 1, ise iĢ programında hedeflere uyulduğu söylenebilir. 

Toplam Maliyet Performans Göstergesi (CPIC), iĢ baĢlangıcından belirli bir süre 

sonra proje tamamlama maliyetini hesaplamak için kullanılır. CPI, GerçekleĢtirilen 

iĢin bütçedeki toplam değerinin (EVC), toplam gerçek maliyete (ACC) bölünmesi ile 

hesaplanır. 

CPIC = 
c

c

AC

EV
 

Örneğin: CPI = 0.80 olması bütçenin üstüne çıkıldığını ve harcanılan her 1 $ için 

sadece 80 cent‟lik “değerin kazanıldığı” anlaĢılır. Projenin henüz %20‟sinin 

tamamlandığı bir aĢamada toplam CPI‟nin 0.80 olduğu ve bütçesi 100 milyon $ olan 

bir projede, proje son maliyetinin bütçe değeri CPI‟ne bölünerek 125 milyon $ 

civarında olacağı tahmin edilebilir. Bu da 25 milyon $ bütçenin üstüne çıkılması 

demektir. Toplam CPI değerinin proje son maliyet tahmininde kullanılabileceğini 

kanıtlamıĢtır (Fleming, 2003, 210). 
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AĢağıdaki Ģekilde, planlanan bütçenin üstünde bir maliyet ve iĢ planına yaklaĢık 

olarak uyulan bir projenin; AC, PV, EV değerleri ile S eğrisi gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.1: Performans Rapor Grafiği (PMBOK, 2004,174).  

Proje performansını etkileyen değiĢkenler bazen belirli bir sistematikte değil de, 

tahmini zor bir Ģekilde oluĢabilir. Bu tarz değiĢimleri önceden tahmin edebilmek, 

kazanılmıĢ değer verilerini kullanarak bazı hesaplamalar yapmayı gerektirir. Bu 

hesaplamalar aĢağıda verilmiĢtir.  

4.1.3 EVM Verilerini Kullanarak Tahmin Yapmak 

Tahmin, hesaplamak ve önlem almak demektir. Projenin geleceği ile ilgili bilgileri 

önceden belirlemek ve önlem almak için yapılır. Tahminler, iĢ performans bilgilerine 

bağlı olarak yapılır ve güncellenir. Örneğin: tahmini bitiĢ maliyeti ve ĠĢin 

tamamlanması için geri kalan maliyetin hesaplanması gibi.  

Bütçe (BAC) değeri planlanmıĢ iĢin bütçedeki toplam değerine (PV) eĢittir. KazanılıĢ 

değer tekniği parametrelerinden BAC (bütçe=tamamlama maliyeti), ACC (toplam 

gerçek maliyet), CPIC (toplam maliyet göstergesi), ETC ve EAC‟ nin 

hesaplanabilmesi için kullanılır.  

  Formül: BAC = Toplam PV = PVC 

Tahmin teknikleri, tahmini bitiĢ maliyetini (EAC) belirleyebilmek için yapılır. Bu 

teknikler tamamlama öncesi, iĢin tamamlanmaması için geri kalan maliyetlerin de 

(ETC) hesaplanmasını sağlar. 

T
o
p
la

m
 D

eğ
er

le
r 

Planlanan  

Değer (PV) 

Tamamlama 

  Bütçesi (BAC) 

Kazanılmış Değer (EV) 

Gerçekleşen Maliyet 

(AC) 

Zaman                 Zaman 
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EAC (tahmini bitiĢ maliyeti), proje performansına bağlı toplam değerlerle belirlenir. 

Aynı zamanda EAC, programlı aktivitelerinin son (final)  toplam değerlerini gösterir. 

EAC belirlenmesi için belirli aralıklarda tamamlama sonrası bazı hesaplamalar 

yapmasını gerektirir.  

KazanılmıĢ değer verilerini kullanarak iki ayrı Ģekilde EAC hesaplanmaktadır. Bunlar 

aĢağıdaki gibidir; 

1.Geriye kalan bütçeyi kullanarak EAC hesabı; EAC Tahmini BitiĢ Maliyeti 

demektir. Bu değer, mevcut toplam gerçek maliyetler (ACC) ile tamamlama 

bütçesinin toplanması ve bu değerden kazanılmıĢ değerinin (EV) çıkarılması ile 

hesaplanır. Varyansların beklenen Ģekilde olmadığı durumlarda kullanılır. Proje 

yönetim ekibi, benzer varyansların gelecekte tekrar oluĢmayacağını düĢünür. 

EAC = ACC + (BAC- EVC ) 

2. CPIC kullanarak EAC hesabı; Bu formül, maliyet performans değerinin aynı 

değerde devam edeceği varyansına dayanır.  

EAC = BAC / CPIC 

Tüm yaklaĢımlar, her çeĢit projede uygulanabilir doğru yaklaĢımlardır. EAC 

tahminlerinin kabul edilebilir tolerans aralığında olmaması proje yönetim ekibi için bir 

uyarı göstergesidir. 

ETC (ĠĢin tamamlanması için geri kalan maliyet), TamamlanmamıĢ iĢler için 

hesapların yenilenmesi demektir. ETC hesabı kazanılmıĢ değer tekniği ile iki Ģekilde 

yapılır. Birincisi tipik olmayan ETC, ikincisi tipik ETC‟ dir. Bunlar aĢağıdaki Ģekilde 

hesaplanır: 

ETC = EAC - ACC 

 

1. Tipik olmayan ETC varyansı; Güncel varyansların beklenmedik yani tipik 

olmadığı ve proje yönetim ekibinin benzer varyansların gelecekte oluĢmayacağını 

düĢündüğü zamanlarda kullanılır. ETC, BAC değerinden toplam kazanılmıĢ değerin 

çıkarılması ile bulunur.bu hesaplama yapılırken CPI değeri 1 olarak kabul edilir.  

   Formül: ETC= (BAC – EVC ) 



 
105 

2. Tipik ETC varyansı; Bu yaklaĢım güncel varyansların tipik olduğu durumlarda 

kullanılır. Bu değer, (BAC) tamamlama bütçesinden toplam kazanılmıĢ değerin 

çıkarılmasına ve bu değerin de toplam maliyet performans göstergesine bölünmesi 

ile bulunur. 

  Formül: (BAC – EVC) / CPIC 

Performans ölçümü sonrası bu verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

değerlendirmeler proje performansının incelenmesi olarak adlandırılır. Ve bu 

incelemeler sonrası proje yönetim planları güncellenir (PMBOK, 2004,176).    

KazanılmıĢ Değer Yönetimi aĢağıda bir örnekle anlatılmıĢtır: 

1.adım: PV (PlanlanmıĢ değer), iĢ programında iĢin tamamlanması için planlanan 

fiziki iĢlerin miktarının belirlenmesidir. Örneğin; 3 birimlik iĢ tanımlandı.  

2.adım: ĠĢ programında planlanan iĢin bütçedeki değerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Her birim için 100.000$. Bu durumda planlanan bütçe değeri, PV=300.000$ eder. 

3.adım: Bu adımda, planlanan iĢin ne kadarının tamamlandığı belirlenir. Örneğin; ĠĢ 

Programından bakıldığında iĢin 2 birimin tamamlandığı görülmektedir. 

4.adım: Daha sonra, gerçekleĢen iĢin bütçedeki maliyeti hesaplanmalıdır.   

2 x 100.000$ = 200.000$ Bu değer kazanılmıĢ değerdir (EV).  

5.adım: Bu adımda gerçek olarak harcanan para belirlenmektedir. Bu maliyetlere 

bakılmıĢ ve Gerçek Maliyetin 300.000$ olduğu görülmüĢtür. Bu durumda; 

PV = 300.000 $  1. ve 2. adım 

EV = 200.000 $  3. ve 4. adım 

AC = 300.000 $  5. adım 

6.adım: Bu adımda proje performans varyanslarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Bunlardan biri; iĢ programı varyansıdır. Bu varyans, planlanan değerden elde edilen 

değerin çıkarılması ile bulunur. 

SV = EV – PV = 200.000 $ - 300.000 $ = -100.000 $ Planlanana göre 100.000 $ 

geride olduğumuz anlaĢılır. 

7.adımda maliyet varyansının hesaplanması gerekmektedir. 300.000 $ harcanmıĢ, 

fakat 200.000 $‟a tamamlanması gerektiğine göre, bu durumda maliyet varyansı:  

CV = EV – AC = 200$ – 300$ = -100 $ olur.  
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Maliyet açısından iyi durumda olunmadığı anlaĢılır, EV ĠLE AC arasında bir 

kıyaslama yapılırsa; harcanan her 1 $ için 67 sent değer kazanıldığı anlaĢılır. Proje 

iĢ programında planlanan değerin sadece %67‟sini kazanmaktadır. Bu durumda 

tahmini bitiĢ maliyeti hesaplanırsa; toplam bütçesi 1.000.000 $ olan bu iĢ için  

EAC = 1.000.000 $ / 0.67 = 1.500.000 $ olur.  

Bu maliyetlerin %50 artacağı anlamına gelmektedir. Eğer proje “maliyet verimliliği” 

olarak %67 ile devam ederse tamamlanmıĢ iĢin maliyeti, bütçenin %50 oranında 

fazlasına mal olacaktır.  

Projenin henüz %20‟si tamamlanmıĢken, tamamlama bütçesi ile tahmin yapabilmek 

önemli bir avantajdır. Bu bir “Erken Uyarı” iĢaretidir. Buradan Ģu sonuç 

çıkarılmaktadır: Proje ömrünün %15 ya da %20‟si tamamlanmıĢsa, yapılan 

“KazanılmıĢ Değer” hesapları gerçek değerlendirmeleri yansıtmaktadır. (Fleming ve 

Koppelman, 2000, 12) 

Geleneksel yaklaĢımla, KazanılmıĢ Değer Yönetimi YaklaĢımını kıyaslayacak 

olursak;  

Bu iki yaklaĢım arasındaki en önemli fark Geleneksel Maliyet yönetiminde, PV ve 

AC değerlerine göre yanı iki boyuta göre değerlendirme yapılır. EVM‟de ise PV, AC 

ve EV değerlerine göre üç boyutlu değerlendirme yapılır (Felming ve Koppelman, 

2000, 19).  

Geleneksel yaklaĢımda yapılan iki boyutlu değerlendirme; Planlanan Harcama ve 

GerçekleĢen Harcama kıyaslaması doğru sonucu vermemektedir. AĢağıdaki Ģekilde 

Geleneksel olarak Maliyet Yönetimi grafik olarak verilmiĢtir. 

 

 

Şekil 4.2: Geleneksel Maliyet Yönetimi (Fleming ve Koppelman, 2000, 18). 

Tarih 
Bin (000) 

 

1.000 $ 

 

750 $ 

 

500 $ 

 

250 $ 

       1             2              3              4 

Onaylanmış proje    

bütçesi 1.000.000 $ 

 

PV 

300 $ AC=300 $ 
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Değerlendirme yapılacak olursa; Yukarıdaki Ģekilden aynı sürede PV ve AC 

değerleri çakıĢtığı için maliyet planına uyulduğu sonucu ortaya çıkar. 

Aynı verilerle, EVM tekniği kullanarak grafik bir gösterim ve değerlendirme yapılırsa 

aĢağıdaki gibidir; 

 

 

Şekil 4.3: EVM Tekniği: Üç Boyutlu Değerlendirme (Felming ve Koppelman, 2000, 

19).  

Bu Ģekilden anlaĢılacağı gibi, aslında eĢit gibi gözüken PV ve AC değerleri 

yöneticileri EV değerini hesaba katmazlarsa yanılttığı görülmektedir. AC, Planlanan 

Değere eĢittir, fakat gerçekleĢen iĢin, bütçedeki maliyeti (EV) daha düĢüktür. Bu da 

gerçekte planlanan değere uyulamadığını gösterir ve KazanılmıĢ Değerin, 

Planlanandan düĢük olduğu görülür. AĢağıdaki Ģekilde geleneksel ve kazanılmıĢ 

değer yönetimi arasındaki fark kısaca özetlenmiĢtir.  

Tablo 4.2: Geleneksel Maliyet Yönetimi ile EVM‟nin karĢılaĢtırılması (Fleming ve 

Koppelman, 2000,20).  

Geleneksel Proje Maliyet 
Yönetimi 

EVM 

 PV = 300 K$ CV 

 AC = 300 K$ 

 Her Ģey yolunda, plana 
uyulmuĢ gibi bir sonuca 
varılır.  

 PV = 300 K$ 

 EV = 200 K$ 

 AC = 300 K$ 

 SV = EV-PV = -100$ 

 CV = EV–AC = -100 $,  

 Hem iĢ programı hem de 
bütçe olarak planlanandan 
geride olunduğu anlaĢılır.  

Bu verilere dayanarak proje son maliyetinin minimum ve maksimum değerleri 

aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır.  

Tarih 
 

 

1.000 $ 

 

750 $ 

 

500 $ 

 

250 $ 

       1             2              3              4 

Proje bütçesi 1.000.000 $ 

 

PV 

300 $ AC=300 $ 

EV=200 $ 
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4.1.4 Kazanılmış Değer Yönetiminin Avantajları; 

1.Basit bir yönetim planıyla, uygun, güvenilir ve zamanında veri sağlayarak her 

aĢamada yönetimin uygulanmasını sağlar. Projenin bir bütün olarak üretim 

performansının gözlemlenmesini sağlar. 

2.BütünleĢik bir yönetim yaklaĢımı ile; iĢin teknik kapsamı, zaman sınırlarını ve 

kaynakların birlikte yönetimini sağlar. Tüm proje ömrünün bütünleĢik olarak 

performans ölçümünü sağlar. 

3. ABD Savunma Bakanlığı‟nda yapılan 700 sözleĢmede EVM uygulanmıĢtır. Sonuç 

olarak; önlem oluĢturucu bilgilerin sağlandığı ortaya çıkmıĢtır. 

4.Toplam CPI değerinin (CPIC), uygulanan gerçek iĢ ile bu iĢ için harcanan paranın 

kıyaslanması ile bulunması proje performans trendini (eğilimini) gösterir. 

Grafik olarak gösterilirse aĢağıdaki Ģekil, Toplam CPI değerinin izlenmesi ile proje 

performans ölçümünü göstermektedir. 

EV ile PV eĢit olduğu durumda CPI = 1 olur.  

Şekil 4.4: Toplam CPI değeri izlenerek proje performansı (Fleming ve Koppelman, 

2000, 42). 

5.SPI değeri, tamamlanan gerçek iĢ ile planlananın kıyaslanması yoluyla bulunur ve 

tamamlamanın yönetilmesini ve programlanmasını sağlar. 

6.CPI değeri ile proje son maliyetinin minimum değeri bulunur. 

7. CPI ve SPI değerleri birlikte kullanılarak maksimum son maliyet bulunur. 

Birinci yaklaĢım minimum artıĢı verir: Bu yaklaĢımda Toplam Proje Bütçesi CPI 

değerine bölünür ve minimum proje son maliyeti bulunur.  

Harcadığına Karşın Ne kazandın? 

 

Tarih 

1,00 

+ 

    -  

Planlanan Değer (PV) 

Süre (ay)  

CPI
C
 = 

ACWP

BCWP

AC

EV
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Örneğin; BAC=1,000,000 $, CPI=SPI=0.67 

 Minimum Proje Son Maliyeti: 
670

0000001

,

$,,
= 1,500,000 $ 

Ġkinci yaklaĢım maximum artıĢı verir; Bu yaklaĢımda Toplam Bütçe CPI ve SPI 

değerlerinin çarpımına bölünür. Böylece maliyet artıĢını iĢ programı etkeni de 

eklenmiĢ olur. 

CPI x SPI = 0,67 x 0,67 = (0,4489) 

 Maksimum Proje Son Maliyeti = 
44890

0000001

,

$,,
= 2,000,000 $ dır.  

Böylece bir projenin henüz %15‟i tamamlanmıĢken son maliyeti ile ilgili bilgiler 

edinilmiĢ olur. 

 

 

Şekil 4.5: Proje Son Maliyetleri; Gerçek Performans Tabanlı (Fleming ve 

Koppelman, 2000,21).  

8. CPI ve SPI değerleri hesaplanarak proje performans trendi belirlenebilir.   

4.2 Sözleşmelerin Kazanılmış Değer Tekniği ile Yönetilmesi 

EVM her sektörde ve karmaĢık tedarik gerektiren projelerde kullanılabilir. ĠnĢaat 

sektöründe EVM kullanımı için proje yönetim sürecinin en iyi Ģekilde uygulanması ve 

iĢ programlarının bu değer tekniği için temel verileri içerecek Ģekilde hazırlanması 

gerekir. ĠĢ programı verilerini kayıtlı ve güncel olarak tutmak bu tekniğin uygulaması 

için tek gerekliliktir (Fleming, 2000, 211).  

 300.000 $ = %30 PV 

     SPI = 0.67 

 200.000 $ = %20 EV 

 300.000$=%30 AC 
 

  CPI = 0.67 (o sürede 100.000 $ bütçenin üstüne çıkılmış) 

 
1.500.000$-2.000.000 $           

Sonuç maliyetin 

istatistiksel dağılımı 
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En tekin uygulamanın sağlanması için EVM sürecini mümkün olduğu kadar 

basitleĢtirmek gerekir. Ve en önemlisi inĢaat projesi tedarikinde düzenlenen 

sözleĢme türlerinin iki ana sözleĢme türü etrafında toplanmasıdır (Fleming, 

2003,211). Bunlar; 

 “Maliyet KarĢılayıcı” sözleĢmeler 

 “Sabit Fiyat” sözleĢmeleridir.  

Her iki sözleĢme türü de EVM ile yönetilebilir. Fakat ikisinin de yönetimi birbirinden 

farklıdır. 

4.2.1 Maliyet Tipi Tedarik Sözleşmelerinin Basit Kazanılmış Değer İle 

Yönetilmesi: 

KazanılmıĢ değer ile maliyet tipi bir tedarikin yönetilmesi (herhangi bir proje, ekip, 

vs.) planlama ve geliĢtirme gerektirir. Fakat zor bir süreç değildir. KazanılmıĢ değer; 

kaynak atanmıĢ proje iĢ programından baĢka bir Ģey değildir (Fleming ve 

Koppelman, 2000, 3).  

Bu iĢ programı “planlanmıĢ değerleri” “kazanılmıĢ değerlere” dönüĢtürecek doğru 

verileri içermelidir. ĠnĢaat sektöründe kullanılan iĢ programları, tipik olarak “iĢ değer 

programı” olarak adlandırılabilir. Bu programlar, özel iĢ programlarıdır. BileĢenlerinin 

tanımı yapılmıĢtır. Bu bileĢenler; 

1. Tüm iĢlerin listesi (kapsam) 

2. Belirlenen her iĢ için gerekli süre 

3. Planlanan her iĢe atanan maliyet ya da değer 

Buradaki, “ĠĢ değer Programı” formatı kazanılmıĢ değer bazlıdır. Belirtilen değer 

“planlanan değerdir”. BelirlenmiĢ iĢlerin gerçekleĢmeye baĢlaması ve bu iĢlerin belirli 

bir yüzdesi tamamlanması ile “kazanılmıĢ değer” performansı, aylık ya da istenirse 

haftalık olarak belirlenebilir (PMBOK, 2004, 173).  

Bir iĢ programında basit bir EVM formu uygulayacak her bilgi mevcuttur. Tüm iĢlerin 

listesi, tamamlanma süreleri, sözleĢme değerleri, tamamlanan iĢ % olarak ve 

yapılan toplam ödemeler bu iĢ programında bulunur. ĠĢ listesi, süre ve sözleĢme 

değerleri “Planlanan Değerler‟dir (PV). Yüzde (%) olarak tamamlanan iĢ; kazanılmıĢ 

değerdir (EV). Yapılan ödemelerse gerçek maliyettir (AC). 

Bu üç değer PV, EV ve AC, EVM‟ nin temel bileĢenleridir. Maliyet karĢılayıcı 

sözleĢme altında çalıĢan herhangi bir satıcı, kolayca kontrol altında tutulabilir.  
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 Herhangi bir Maliyet KarĢılayıcı Türde Tedarikin Yönetiminde KazanılmıĢ Değer 

Yönetiminin Avantajları Fleming ve Koppelman‟a göre aĢağıdaki gibidir; 

1. Gerçekte kazanılan değerin, her tedarik için belirlenebilmesini sağlar. KazanılmıĢ 

değerin, tamamlanmıĢ iĢin bütçedeki değerine bölünmesi (EV/PV), iĢin tamamlanma 

yüzdesi verir. 

2. EVM tekniği ile satıcının alacağı sabit ya da ödül ücret, sadece bütçeden 

harcanan paraya bağlı olarak değil, tamamlanan fiziki iĢi de kontrol ederek ödenir.  

3. Sürekli olarak, proje esnasında EVM verisi olan Maliyet Performans 

Göstergesinin (CPI) hesaplanabilmektedir.  

4. Toplam CPI‟e bakarak çabuk ve bağımsız bir Ģekilde proje son maliyeti ile ilgili 

tahminde bulunabilir. Bu tahmin, bitiĢ maliyetini hesaplamak için yapılır. Tahmini 

bitiĢ maliyeti EAC; proje bütçesinin (BAC) toplam CPI‟ ne bölümü ile yapılır.  

4.2.2 Sabit Fiyat Sözleşmelerinin Kazanılmış Değer ile Yönetilmesi 

Sabit fiyatla yapılan tedariklerde de EVM kullanılabilir. Bunun amacı sadece, tedarik 

performansını ölçmek değil aynı zamanda satıcıya kazandığı kadarını ödemektir, 

daha fazlasını değil. Genellikle sabit-fiyat sözleĢmelerinde güncel maliyetlere 

ulaĢılamaz. Zaten güncel maliyet bilgisine de gerek yoktur. Sabit fiyatlı tedariklerde, 

proje gerçekte tamamlanmıĢ iĢe ve bu iĢin bütçedeki değerine odaklanacaktır 

(Fleming, 2003, 214).  

Maliyet tipi tedariklerde olduğu gibi, satıcı performansını ölçmek için kazanılmıĢ 

değer tabanı oluĢturmak gereklidir. Genellikle inĢaat projelerinde CPM (kritik yol 

metodu) ile yapılan iĢ programı da aynı amaca hizmet etmektedir. 

Birincisi, satıcı bütçe değerlerini (kazanılmıĢ değerleri) ve tüm iĢlerin sürelerini bir 

programla sağlamalıdır. Ve buna ek olarak satıcıdan aldıkları aylık hakediĢ 

ödemelerini bu iĢ programına girmeleri istenebilir. Genellikle, satıcı bu tip tedarik 

üzerinden yüksek kâr elde etmektedir. Bu nedenle gerçek maliyetleri açık bilgi 

olarak göstermek istememektedir. 

Bir satıcıya sadece kazandığını ödemek, iĢin tamamlanmasındaki riskleri arttırır. 

Bununla birlikte aylık olarak performans ölçümlerinin de yapılması gereklidir.  

Genellikle hak ediĢ ödemeleri, fiziki “ilerleme” bazlı değil, “gerçekleĢen maliyet” bazlı 

yapılmaktadır. Bu sistemin tamamen değiĢmesi gerekmektedir. Maliyet bazlı 

ödemeler, yükleniciye hak ettiğinden fazlasının ödenmesine neden olmaktadır. 
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Amerika BirleĢik Devleti hükümet yetkilileri, fazla ödemeleri önlemek amacı ile 

güvenlik önlemi geliĢtirmiĢtir. Bu güvenlik önlemi FAR (Federal Acquisition 

Regulation) Kazanç Düzenlemesidir. Bu yaklaĢımla, satıcılara oluĢan gerçek 

maliyetlerin %80‟i ödenmektedir. Teslimatlar tamamlandıktan sonra satıcılara geri 

kalan ödemeler yapılmaktadır. Fakat bu sistem de fazla ödemeleri 

engelleyememiĢtir. Çünkü, yapılan fiziki iĢle oluĢan maliyetler arasında eĢitsizlik 

oluĢmuĢtur (Fleming, 2003,214).  

Daha sonra 1995 yılında FAR geniĢletilmiĢ ve Performans Bazlı Ödeme Sistemi‟ne 

geçilmiĢtir. Bu yöntemle, proje kilometre taĢlarına ayrılmıĢ ve her iĢ kaleminin değeri 

belirlenmiĢtir. Bu değer tüm maliyetleri ve satıcı karını içermektedir. Bu değerlerin 

toplamı planlanmıĢ proje bütçesine denk gelmektedir. Bu da EVM tekniğinin 

uygulandığı ve Performans bazlı olarak ödemelerin yapıldığı anlamına gelmektedir 

(Fleming, 2003, 215). 

4.3 Performans Raporlama  

Performans raporlama süreci, tüm proje performans bilgilerinin toplanıp proje 

paydaĢlarına dağıtıldığı süreçtir. Performans bilgileri, proje amaçlarına ulaĢmak için 

kaynakların nasıl kullanıldığının belirlenmesidir.   

Performans raporlama sürecinde; projenin tüm temel bilgileri iĢin değiĢik 

süreçlerinde kontrol edilir ve raporlanır. Tüm tedarikçilerin ve yüklenicilerin 

performans bilgi dağılımını içeren süreçtir (PMBOK, 2004, 232).  

Performans raporlama, Proje ĠletiĢim Yönetiminin bir sürecidir. Proje ĠletiĢim 

Yönetimi, proje bilgilerinin en uygun Ģekilde birikmesi, dağıtımı, depolama, tekrar 

kullanımı ve düzenlenmesidir. Proje iletiĢim yönetimi, insanlarla bilgi arasında kritik 

bit yol oluĢturur. Bu süreçte yapılan performans raporlamaları ve sonuç 

değerlendirmeler projenin ilgili paydaĢlarına iletilmektedir.   

Performans raporlama süreci: 

 Kapsam 

 Süre 

 Maliyet 

 Kalite 

 Risk 

 Tedarik süreçlerinden bilgi sağlar. 
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Bu süreçlerden gerekli bilgilerin alınıp değerlendirilmesi, iletiĢim ağına sokulması ve 

tüm proje yönetim sürecine entegre edilmesi gerekmektedir.  

AĢağıda PMI metodolojisine göre performans raporlama süreci Ģekil olarak 

verilmiĢtir.  

Tablo 4.3: Performans Raporlama: Girdiler, Araç ve Teknikler ve Çıktılar (PMBOK, 

2004,231).  

Girdiler Araç ve Teknikler Çıktılar 

1. ĠĢ performans bilgileri 
2. Performans ölçümleri 
3. Tahmini tamamlama 
4. Kalite kontrol ölçümleri 
5. Proje yönetim planı 

performansı 
6. OnaylanmıĢ değiĢiklik 

talepleri 
7. Proje ana iĢ kalemleri  

1. Bilgi sunum araçları 
2. Performans bilgilerini 

bir araya getirmek ve 
tamamlama. 

3. Durum 
değerlendirme 
toplantıları 

4. Zaman raporlama 
sistemi  

5. Maliyet Raporlama 
sistemleri 

1. Performans raporları 
2. Tahminler 
3. Ġstenilen değiĢiklikler 
4. OnaylanmıĢ doğru 

iĢler 
5. Organizasyon süreç 

güncellemeleri 

4.3.1 Performans Raporlama Girdileri 

Bu sürecin girdileri, proje performans ölçümünün EVM ile yapılabilmesi için; proje 

bütünleĢtirme, süre, maliyet ve kalite süreçlerinden alınan bilgilerdir.  

4.3.1.1 İş Performans Bilgileri 

ĠĢ performans bilgisi, ana iĢ kalemlerinin durumunu ve tamamlanan iĢleri proje 

uygulamasının bir parçası olarak toplanmasını ve bu bilgilerin Performans 

Raporlama sürecine girip girmediğini içerir ( PMBOK, 2004, 91).  

Her projenin tamamlanmasının, baĢlama, planlama, uygulama kontrol etme ve 

bitirme süreçleri vardır. Performans raporlama sürecide Proje Uygulama Yönetimi ile 

direkt olarak ilgilidir. Proje uygulamasının yönetimi, proje yöneticilerinin ve proje 

ekibinin tanımlanmıĢ ve kapsamı belirlenmiĢ projeye, proje yönetim planını 

uyguladıkları süreçtir. 

Bu süreçten elde edilen ĠĢ Performans Bilgileri aĢağıdaki gibidir:  

 Durum bilgilerini gösteren iĢ programı, 

 TamamlanmıĢ ve tamamlanmamıĢ proje ana iĢ kalemleri, 

 Yerine getirilmiĢi kalite standartları, 

 BaĢlamıĢ iĢlerin tahmini tamamlama maliyetleri, 
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 ĠĢ programındaki aktivitelerin tamamlanan kısmı, 

 Kaynak kullanım bilgileri.  

Proje yönetim süreci bir bütündür. SözleĢme yönetimi bu bütünün çok önemli bir 

parçasıdır. Amaç; proje iĢlerini planlayıp uygulamaktır. Bu yönetim sürecinin her 

aĢaması birbirini takip eden eylemler değil, paralel giden yönetim süreçleri ile 

tamamlanır. Yani sözleĢme yönetimi tedarik iĢleminin uygulandığı her aĢamada 

gereklidir. Bu da projenin ilk safhasından sonuna kadar sözleĢme yönetimi yapmak 

demektir. Böyle bir yönetim anlayıĢının uygulanabilmesi, bu süreci besleyecek 

girdilerin zamanında ve doğru olarak alınabilmesi demektir. Bu bilgiler; diğer yönetim 

alanlarının çıktılarıdır. Bu durumda sözleĢme yönetiminin diğer süreçleri çok iyi takip 

etmesi gerekmektedir. Bu da bütünleĢik bir proje yönetimi anlayıĢı ile gerçekleĢebilir. 

Tüm süreçlerin son değerlendirme aĢaması olarak da düĢünülebilir. Bu 

değerlendirme sadece iĢin bitiminde değil, iĢin belirli periyotlarında yapılır ki gerekli 

önlemler önceden alınabilsin ya da proje uygulamalarının ilerlemesi belirlenebilsin.  

SözleĢme yönetiminin amacı; projenin mal sahibinin beklentilerine uygun olarak, tüm 

sözleĢme hükümlerine de uygun olarak teslim edilmesini sağlamaktır. Bunu kontrol 

etmenin en iyi yolu tüm projenin zaman, kalite ve süre olarak kontrol edilmesidir. Bu 

da tedarikçilerin performanslarının değerlendirilmesini gerektirir. Bu yolla tedarikçiler 

kontrol altında tutulur. 

Performans raporlamanın girdilerine devam edersek, iĢ performans bilgilerinden 

sonra performans ölçümleri gelmektedir.  

4.3.1.2 Performans Ölçümleri  

Performans ölçümü, tedarikçinin performansının ölçülmesi demektir. Tedarikçilerin 

performansı iki parametreye bağlı olarak incelenir. Bu parametreler yüklenicinin; 

 ĠĢ programı, 

 Maliyet açısından kontrolüdür. 

Performans ölçümleri KazanılmıĢ Değer Yönetimi Esaslarına göre yapılır. EVM ve 

uygulama süreci bölüm 4‟te detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

ĠĢ Programı Performans Ölçümü: 

ĠĢ programı Proje Zaman Yönetimi sürecinde geliĢtirilir. ĠĢ programının, proje 

uygulaması esnasında belirli dönemlerle kontrol edilmesi gerekir. Bu kontrol süreci, 

yüklenicinin belirlenen iĢ programına yani süre ve kaynak kullanımına uyup 

uymadığının kontrolü için yapılır. Bu sürecin amacı; 
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 Proje iĢ programının güncel durumunu belirlemek, 

 ĠĢ programında değiĢiklik yaratan faktörleri belirlemek 

 ĠĢ programındaki değiĢikliğin nedenlerini belirlemek. 

 Güncel değiĢiklikleri yönetmektir. 

Maliyet Performansının Ölçümü: 

Proje maliyet yönetimi, planlama, hesaplama, bütçe oluĢturma ve kontrol etme 

iĢlemlerini içerir. Kontrol iĢleminin amacı; projenin onaylanmıĢ bütçede 

tamamlanmasının sağlamaktır.  

Proje maliyet performansı, maliyet yönetimi sürecinin girdisidir. Proje Maliyet 

Yönetimi üç süreçten oluĢmaktadır. Bunlar: 

1. Maliyet Hesaplama 

2. Bütçe Hesaplama 

3.  Maliyet Kontrolüdür. 

Maliyet kontrol sürecinde, daha önce yapılan maliyet hesapları ve bütçe planları 

dikkate alınır. Bu süreçte yüklenici performansının raporlanması ve performans 

ölçüm analizlerinin yapılması gerekir. 

4.3.1.3 Tahmini Tamamlama 

Tahmin, hesaplamak ve önlem almak demektir. Projenin geleceği ile ilgili bilgileri 

önceden belirlemek ve önlem almak için yapılır. Tahminler, iĢ performans bilgilerine 

bağlı olarak yapılır ve güncellenir. Örneğin: tahmini bitiĢ maliyeti ve ĠĢin 

tamamlanması için geri kalan maliyetin hesaplanması gibi. Yüklenici performansı 

KazanılmıĢ Değer Yönetimi Tekniği ile hesaplandıktan sonra bu veriler edilen veriler 

ile projenin tahmini bitiĢ maliyeti hesabı yapılmaktadır.  

Yapılan bir kontrol sonrası; proje yönetim planları güncellenir. Proje Maliyet Kontrolü 

sürecinden sonra da, iĢ program aktiviteleri, iĢ paketleri, maliyet tabanı, maliyet 

yönetim planı, proje bütçe dokümanları onaylanmıĢ değiĢiklikler uygulanarak 

güncellenir. 

Tüm performans incelemeleri maliyet performansı da dahi belirli bir taban 

belirlenerek yapılır. Burada taban uyulması gereken minimum Ģart demektir. Proje 

performans ölçümünün taban değerleri iĢ programıdır. ĠĢ programında belirtilen 

süreler ve bütçe değerleri performans sapmalarının belirlenmesine yardımcı olur. 

Sekil 3.21‟de maliyet tabanı ve nakit akıĢı S eğrileri olarak gösterilmiĢtir.  
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4.3.1.4. Kalite Kontrol Ölçümleri 

Performans raporlamanın girdilerinden biride kalite kontrol ölçümleridir. Yüklenici 

performansı maliyet ve sürenin yanında kalite açısından da sürekli olarak kontrol 

edilmelidir.  

Proje kalite yönetimi süreci, inĢaat firması tarafından kalite Ģartlarına, hedeflerine ve 

sorumluluklarına uygunluğun sağlandığı ve kontrol edildiği süreçtir. Bu sürecin 

Ģartları ve usulleri vardır. Proje Kalite Yönetim Bilgisi üç sürece ayrılmaktadır.  

Bunlar; 

 Kalite Planlama 

 Kalite Güvencesi, 

 Kalite Kontrolü Süreçleridir. 

Bu üç süreç, diğer yönetim süreçleri gibi birbiriyle iliĢkilidir ve her sürecin 

uygulanması gerekir. 

SözleĢmesel uygunluğun kontrolü, yani sözleĢme yönetimi ve bu sürecin girdisi olan 

kalite bilgilerinin de raporlanmasını gerektirmektedir. 

Kalite yönetiminin temel yaklaĢımı; ISO (International Organization for 

Standardization) Ģartlarına uymaktır. Bunun yanında Kalite Yönetiminde geliĢtirilen 

felsefelerin ve tescilli olmayan Toplam Kalite Yönetimi (TQM), Altı Sigma, Kalite 

Maliyeti (COQ) gibi yaklaĢımlar da Kalite Yönetiminde mevcuttur. 

Kalite Kontrol ölçümlerinin yapılması, kalite güvencesinin sağlanması ile 

mümkündür. Kalite güvencesi (Quality Assurance, QA) planlanmıĢ, sistematik kalite 

aktivitelerinin proje sürecinde uygulanmasıdır. 

Bunun için Kalite Güvenliği birimi çalıĢmaktadır. QA‟nın sağlanması, kalite yönetim 

planına uyulması ve kalite ölçütlerinin yerine getirilmesi ile mümkün olur. Bu süreç; 

Kalite Güvencesi  (QA) ve Kalite Kontrolü (QC) bileĢenlerine bağlıdır. QA girdileri; 

 QC, 

 ĠĢ Performans Bilgileri, 

 OnaylanmıĢ DeğiĢiklik Talepleri 

 Uygulanan DeğiĢiklikler 

 Kusurlu ĠĢlerin Onarılması 

 Önleyici ĠĢlemlerin Yapılması iĢlemleridir.  
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Bu süreç sonunda; kalite standartlarına uygun bir Ģekilde değiĢiklik uygulamaları 

yapılır. Uygulanan kalite standartlarının sağladığı verimlilik ve etkinin proje 

ihtiyaçlarına uygunluğu incelenir. Bunlara bağlı olarak da Proje Yönetim Planı 

güncellenir. 

Kalite Kontrol QC ise; Kalite Güvenliği (QA) uygulama sürecinin kontrol edilmesi ve 

istenmeyen sonuçları ortadan kaldırmak içindir. Amaç, kalite standartlarının proje 

sonuçlarına uygunluğunu test etmektir. Tüm proje sonuçları bu sürece dahildir. 

Maliyet Performansları, iĢ program performansları gibi proje yönetim sonuçları bu 

süreçte dikkate alınır. 

Bu süreçte gerekli olan iĢ performans bilgileri aĢağıdaki gibidir: 

 ĠĢ programı durum bilgileri 

 TamamlanmıĢ ya da tamamlanmamıĢ teslimatlar 

 UygulanmıĢ Kalite Standartları 

 ĠĢ programına göre baĢlamıĢ olan iĢlerin tamamlama hesapları 

 Kaynak bilgileri 

Bu sürecin sonunda da aĢağıdaki çıktılar elde edilir; 

1.Kalite kontrol ölçümleri; QA ve QC 

2.Kusurların Onarılması 

3.Kalite Tabanı: Projenin kalite hedefleridir. Kalite performansının ölçülmesi ve 

raporlanması için bir alt tabandır. 

4.OnaylanmıĢ Teslimatlar: QC‟ nün hedeflerinden biri yapılan iĢ teslimlerinin 

doğruluğunu kontrol etmektir. Bu kontrol sonucunda teslimatlar onaylanır. 

5.Her süreç sonunda olduğu gibi Proje Yönetim Planı güncellenir. 

Performans Raporlama Sürecinin bir diğer girdisi Proje Yönetim Planıdır. 

4.3.1.5 Proje Yönetim Planı- Performans Ölçüm Tabanı 

Proje Yönetim Planı Performans Ölçüm Tabanı, projenin onaylanmıĢ iĢ planıdır. Bu 

planda proje uygulamaları kıyaslanır, sapmalar ölçülür ve kontrol edilir. Performans 

Ölçüm Tabanı, teknik ve kalite parametrelerini de içermektedir. Aslında proje 

yönetim planı, proje yönetim ekibi tarafından proje yönetiminin ilk safhasında 

oluĢturulan ve tüm yönetim süreçlerinin belirlendiği plandır. Bu planda, her yönetim 
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sürecinin uygulaması gereken en alt Ģartlar belirtilir. Bu baza göre de uygulama 

sürecinde oluĢan sapmalar belirlenir. 

Örneğin; 

 ĠĢ programı tabanı: ĠĢ programıdır.  

 Maliyet tabanı: S eğrisi Ģeklinde oluĢturulan maliyet planlarına göre oluĢturulan 

bir alt sınırdır. 

 Kalite tabanı: Projenin kalite hedefleridir. 

Yukarıda bahsedilen maliyet tabanı, (cost baseline) zaman fazlı bütçedir. Bu bütçe 

proje üzerinde tüm maliyet performansının ölçülebilmesini, gözlemlenebilmesini ve 

kontrol edilebilmesini sağlar.  

Periyodik olarak hesaplanan maliyetlerin toplanması ile bulunur. Genellikle S eğrileri 

Ģeklindedir. AĢağıdaki Ģekilde bir proje yönetim planının taban çizgisi bileĢenleri 

görülmektedir.  

 

         En yüksek nakit düzeyi ile maliyet tabanının  
                                                                         en üst düzeyi arasındaki fark.  

Şekil 4.6: Nakit akıĢı, Maliyet Tabanı ve Nakit gereklilikleri iliĢkisi (PMBOK, 2004, 

170). 

4.3.1.6 Onaylanmış Değişiklik Talepleri 

Proje kapsamında, bütçede, ya da proje yönetim planlarında yapılması istenen 

değiĢikliklerin onaylanmasıdır. Bu değiĢiklikler proje yönetimi ekibi tarafından 

uygulanmaya hazır değiĢikliklerdir. 

Nakit gereklilikleri 

Beklenen nakit akıĢı 

Maliyet tabanı 

Zaman 
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4.3.1.7 Proje Ana İş Kalemleri   

Bir projenin tamamlanması için mutlaka sağlanması gereken ürün, sonuç yasa 

hizmettir.   

4.3.2 Performans Raporlama Araç ve Teknikleri  

 Bilgi sunum araçları: tablolar Ģeklinde raporlama yapabilen, grafik sunumlar 

yapabilen yazılım paketleri proje performans bilgilerinin sunum kalitesini 

arttırmak için kullanılabilir.  

 Performans bilgilerinin toplanması ve listelenmesi: projenin geleceği ile ilgili 

tahminlerin yapılabilmesi amacı ile teknik doküman grubuna (çizimler, 

Ģartnameler, vs.) veri akıĢını sağlayacak elektronik veritabanları, proje yönetim 

programları veya manuel kayıt yöntemleri kullanılabilir.  

 Durum değerlendirme toplantıları: proje ile ilgili bilgi alıĢveriĢi yapmak için 

düzenli olarak yapılan toplantılardır. Proje yönetim ekibi kendi içinde haftada bir , 

mal sahibi ile de aylık toplantılar düzenlenebilir.  

 Zaman raporlama sistemleri: Tüm proje yönetim süreçleri için, harcanan zamanı 

kaydeder ve gerekli bölümlere iletir.  

 Maliyet raporlama sistemleri: tüm proje için harcanan bütçeyi kaydedip gerekli 

bölümlere iletir.  

 BütünleĢik bir proje yönetiminin sağlanabilmesi için bu süreçteki tüm bilgilerin 

proje iletiĢim yönetimi sürecine aktarılması gerekmektedir.  

4.3.3 Performans Raporlama Çıktıları  

Performans raporlama sürecinin çıktıları, en baĢta performans raporlarıdır. Bu 

raporların sonucunda oluĢturulan tahminler projenin geleceği ile ilgili kararların 

alınmasında yol göstericidir. Raporlar iletileceği katılımcının ihtiyacına göre gerekli 

durum ve süreç bilgilerinin içermelidir. Performans raporları genellikle, çizelgeler, S 

eğrileri ve tablolar Ģeklinde olabilir.  
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5. SONUÇ 

ĠnĢaat sektöründe sözleĢme yönetimi kavramının incelendiği bu tez çalıĢmasında, 

sözleĢme yönetiminin içeriği, önemi ve amacı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan 

araĢtırmalar sonucunda;  

 SözleĢme yönetiminin, inĢaat projelerinin tüm aĢamalarında etkinlik kazandığı,   

 ĠnĢaat projelerinin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanması için tüm katılımcıları 

destekleyen ve uygulanması gereken bir süreç olduğu belirlenmiĢtir. 

SözleĢme yönetimi kavramı incelenmeden önce bu sürecin en önemli girdisi olan 

sözleĢme kavramına değinilmiĢtir. SözleĢme dokümanlarının doğru düzenlenmesi 

ve yorumlanması, yapım aĢamasında sözleĢme hükümlerinin doğru uygulanması 

için en temel gerekliliktir. SözleĢmelerin tarafsız düzenlenmesi ve ürünle ilgili yeterli 

bilgiyi sağlaması sonradan oluĢabilecek uyuĢmazlıkları önlemenin ilk yoludur.  

ÇalıĢmada sözleĢme yönetiminin farklı  kurumlar tarafından farklı Ģekillerde ele 

alındığı görülmüĢ; bu kurumların yaklaĢımları incelendiğinde sözleĢme yönetimi 

konusunda en genel iki yaklaĢımın olduğu anlaĢılmıĢtır. Bunlar AIA (Amerikalı 

Mimarlar Birliği) ve PMI (Proje Yönetimi Enstitüsü) kurumlarının yaklaĢımlarıdır. Ġki 

kurumun yaklaĢımları incelendiğinde; sözleĢme yönetiminin amacının her iki kurum 

içinde aynı olduğu fakat uygulamada farklılıklar oluĢtuğu görülmüĢtür.  

Yapılan araĢtırmalar sonucunda sözleĢme yönetiminin en genel olarak aĢağıdaki 

tanımı yapılabilmektedir.  

 “SözleĢme Yönetimi, projenin en az sapmayla ve olabildiğince sözleĢme 

dokümanlarına uygun olarak tamamlanmasını sağlama sürecidir “(Liebing, 1998, 

2).  

Bu genel sözleĢme yönetimi tanımından yola çıkarak sözleĢme yönetiminin en temel 

amacının;  

 Kabul edilmiĢ politika ve stratejiler çerçevesinde, belirlenmiĢ süreyi ve maliyeti 

aĢmaksızın ve anlaĢmazlığa düĢmeksizin, sözleĢmenin hedefe ulaĢmasını etkin 

bir Ģekilde sağlamak olduğu söylenebilmektedir.  
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ÇalıĢmada ele alınan AIA ve PMI kurumlarının sözleĢme yönetimi yaklaĢımları 

kıyaslanacak olursa aralarındaki Ģu temel farklılık belirlenir.   

 AIA sözleĢme yönetimini “geleneksel” bir yönetim anlayıĢı ile ele almaktadır. PMI 

ise sözleĢme yönetimini “bütünleĢik ve modern” bir yönetim anlayıĢı ile ele aldığı 

görülmüĢtür.  

 AIA, mal sahibinin hedeflerinin sağlanması için yapım yönetimi hizmetinin yanı 

sıra bu süreçteki yönetimsel boĢluğu dolduracak sözleĢme yönetim hizmetinin 

verilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

 PMI ise proje yönetimini bir bütün olarak ele almakta ve sözleĢme yönetimini de 

bu bütünün bir parçası olan ve diğer yönetim süreçleri ile paralele gitmesi 

gereken bir süreç olarak tanımlamaktadır.  

 AIA göre yönetiminin her projeye uygulanabilecek bir sistemi yoktur.  

 PMI ise sözleĢme yönetimini girdiler, araç ve teknikler ve çıktılar olarak süreç 

gruplarına ayırmıĢtır. Bu süreç grupları her projeye uygulanabilmektedir.  

 Bu temel farktan yola çıkarak bu kuruluĢların sözleĢme yönetimi kavramı, sözleĢme 

yöneticisi ve sözleĢme yöneticisinin görevleri ile ilgili tanımlamaları aĢağıda 

verilmiĢtir.  

AIA yaklaĢımına göre;  

 SözleĢme yönetimi hizmeti mal sahibinin isteği ile verilir ya da verilmez. Amaç 

mal – sahibi yüklenici sözleĢmelerinin yapım Ģamasında en etkin Ģekilde 

uygulanmasıdır.  

 SözleĢme yönetimi, mal sahibinin proje hedeflerinin sağlanması için bir araya 

gelen tüm katılımcıların sözleĢmesel uygunluk açısından yönetildiği, kontrol 

edildiği ve gözlemlendiği bir süreçtir.   

 SözleĢme dokümanlarına en hakim kiĢiler olduğu yaklaĢımı ile, sözleĢme 

yönetimi, mal sahibine “tasarım profesyonelleri” tarafından verilmesi gereken bir 

hizmettir. 

 AIA‟ ne göre mal sahibinin temsilcisi olan sözleĢme yöneticisinin görevi yapımın 

sözleĢme Ģartlarına uygun olarak tamamlanması için tüm yapım aĢamasını 

kontrol etmek ve gözlemlemektir.  

 Bu durumda sözleĢme yöneticisinin, anlaĢmazlıkların oluĢmasının engellemek 

amacı ile sözleĢme hükümlerini yorumlaması gerekmektedir.  
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 Yapım süresince oluĢacak her değiĢiklik sözleĢmelerde yeniden düzenleme 

yapılmasını gerektirdiğinden, sözleĢme yöneticisinin hizmetlerinden biri de 

değiĢiklikleri kontrol etmek ve onaylamaktır.  

 SözleĢme yöneticisinin mal sahibi – yüklenici sözleĢmelerinde belirtilen süre, 

maliyet ve kalite Ģartlarının sağlanması için, yüklenici performansını 

gözlemlenmesi ve kontrol etmesi gerekmektedir. 

 Bu kontroller sonucunda sözleme yöneticisinin bir diğer görevi mal sahibi adına, 

yüklenicilere yapılacak ödemeleri onaylanmaktır.  

 Bu hizmeti sağlayan sözleĢme yöneticisi yapım Ģartlarından ve tekniklerinden 

sorumlu değildir. Gerekli gördüğü durumlarda yapım yöneticisi ya da yükleniciye 

tavsiyelerde bulunmaktadır.  

 Yukarıda belirtilen görevleri sağlamak için sözleĢme yöneticisi düzenli olarak 

Ģantiye ziyaretleri yapmalıdır. ġantiye Ģartlarının ve Ģantiye çalıĢanlarının da 

gözlemlendiği bu süreçte sözleĢme yöneticisinin en önemli görevlerinden biri 

katılımcılar arasında bütünleĢik bir iletiĢim sistemi kurmaktır.    

 Bu hizmetleri sağlayan sözleĢme yöneticisi, herhangi bir anlaĢmazlık çıkması 

durumunda mal sahibi ve yüklenici arasında hakem görevi görmektedir. Ve 

anlaĢmazlıklara çözüm üretmelidir.  

 SözleĢme yöneticisinin son görevi ise tüm süreci kontrol ederek, herhangi bir 

eksik kalmaması Ģartı ile yönetimsel kapamayı yapmaktır.   

PMI, inĢaat sektöründe bir proje için bir araya gelen katılımcıların iliĢkilerini alıcı – 

satıcı iliĢkisi olarak ele almaktadır. Bu yaklaĢımdan yola çıkarak mal sahibi alıcı, ona 

hizmet verenler satıcı ve inĢaat projesi de satın alınmak istenen üründür.  

Satın almak günümüzde bütünleĢik bir proje yönetim yaklaĢımıyla tedarik yönetimi 

sürecinde ele alınmaktadır. Herhangi bir ürün ya da hizmeti satın almanın;  

 Bir stratejik plan doğrultusunda,  

 Alternatifleri değerlendirerek,  

 Doğru satıcıyı seçerek  

 O satıcı ile en uygun sözleĢmeyi yaparak  

 Ve bu süreci yöneterek tamamlanması proje tedarik yönetimini gerektirmektedir.   

Bu durumda sözleĢme yönetimi ve tedarik yönetiminin güçlü iliĢkisi belirlenmiĢ 

olmaktadır. Tedarik yönetimi sürecinde alınan kararlar inĢaat projesinin tedarik 

stratejisini belirler. Bu aĢamada mal sahibinin beklentilerini sağlayacak en uygun 

“proje teslim sistemi” belirlenir ve bu sisteme göre belirlenecek olan “sözleme türü” 
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seçimi yapılır. Bu kararlar sözleĢme yönetimi sürecinin en önemli bileĢenlerini 

oluĢturmaktadır.   

PMI sözleĢme yönetimi kavramını aĢağıdaki gibi ele almaktadır: 

 SözleĢme yönetimi bütünleĢik bir proje yönetimi için uygulanan dokuz yönetim 

sürecinden biri olan, tedarik yönetiminin bir alt sürecidir. 

 Büyük projelerde, birden çok iĢ kaleminin ve yüklenicinin olduğu projelerde 

birçok tedarikçi bir araya gelmektedir; bu tür projelerde sözleĢme yönetimi 

değiĢik tedarikçilerin ortak bir Ģekilde yönetimi demektir. 

 SözleĢme yönetimi üç aĢamalı bir süreçle ele alınmıĢtır. Bu aĢamalar; girdi, araç 

ve teknikler ve çıktılardan oluĢmaktadır. Böylece sözleĢme yönetiminin her 

projeye uygulanabilecek bir sistemi tanımlanmıĢtır.  

 SözleĢme yönetimi, sözleĢmesel iliĢkilere uygun proje yönetim süreçlerinin 

uygulanması ve bu süreçlerin çıktılarının tüm proje yönetimine entegre edilmesi 

demektir. 

 SözleĢme yönetimi proje yönetimi ekibi tarafından sağlanan bir hizmettir.  

 Bu süreçte proje yönetimi ekibi sözleĢme yönetimini sağlamak için diğer yönetim 

süreçlerinden aldığı girdileri (sözleĢme, iĢ sonuçları, değiĢiklik talepleri ve 

hakediĢler) kullanmaktadır.  

 Bu girdilerle proje yönetim ekibi sözleĢme yönetiminin araç ve tekniklerini 

oluĢturmaktadır. Bunlar; sözleĢme değiĢim kontrol sistemi, performans 

raporlama, ödeme sistemi ve uyuĢmazlık çözüm sistemidir.  

 Araç  ve teknikler sözleĢme yönetimi sürecinde sağlanması gerekli görülen 

hizmetleri belirlemektedir. Bu araç ve tekniklerden sözleĢme yönetiminin 

amacının, sözleĢmeyi etkileyecek tüm değiĢiklikler için değiĢiklik kontrol sistemi 

oluĢturmak, yüklenici performansını düzenli olarak ölçmek ve raporlamak, bu 

performans raporlarına bağlı olarak yüklenicilere uygun görülen ödemeleri 

yapmak ve ödeme sistemi oluĢturmak, son olarak ta taraflar arasında 

çıkabilecek uyuĢmazlıklara karĢı, uyuĢmazlık sistemi oluĢturmak olduğu 

anlaĢılmaktadır.  

 SözleĢme yönetimi bu sistemleri kullanarak sonuç ürünlerini elde etmektedir. 

SözleĢme yönetiminin çıktıları; yazıĢmalar, sözleĢme değiĢiklikleri ve ödeme 

talepleridir.  

 YazıĢmalar performans raporlama ve diğer sistemlerin sonuçlarının gerekli 

kademelere ulaĢmasını sağlamak için yapılır. Örneğin; yetersiz görülen 
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yüklenicinin yazılı olarak uyarılması ya da onaylanmıĢ hak ediĢlerin ödeme 

sistemine girmesi gibi.  

 OnaylanmıĢ sözleĢme değiĢikliklerine göre proje planları mutlaka 

güncellenmelidir.  

SözleĢmenin kapatılması PMI yaklaĢımında sözleĢme yönetiminin devamı olan fakat 

ayrı bir yönetim süreci olara ele alınmıĢtır. Bu süreçte aĢağıdaki iĢlemler 

gerçekleĢtirilmektedir.  

 Bu süreçte; tüm sözleĢme dokümanları, proje uygulama planları, satıcılara 

yapılan ödeme kayıtları, yüklenici performans raporları dikkate alınarak tüm 

tedarik süreci gözden geçirilir ve eksik kalan iĢlerin listesi çıkarılır. Tüm iĢlerin 

tamamlandığı ve sözleme kapamanın uygun olduğunu gösteren sonuç gözlem 

kaydedilir.  

 Son olarak ta sözleĢme yönetimini sağlayan kiĢi ya da kurum satıcıya resmi 

olarak sözleĢmenin tamamlandığını bildirmektedir.  

Bu tez çalıĢmasında yukarıda belirtilenlerden de yola çıkarak sözleĢme yönetiminde 

PMI yaklaĢımının daha etkin olduğu anlaĢılmaktadır. Bunun nedeni, günümüz üretim 

anlayıĢına daha yakın olması, sözleĢme yönetiminde her projeye uygulanabilecek 

bir sistem oluĢturması ve sözleĢme yönetiminin en temel hizmeti olan yüklenici 

kontrolünü; performans ölçümleri ile somut olarak ortaya koymasıdır.  

Amaç mal sahibinin hedeflerinin sağlanması için mevcut kaynakların en etkin Ģekilde 

kullanılmasıdır. Kaynakların etkin kullanımı, bütünleĢik bir proje yönetimi ve düzenli 

olarak proje performansının ölçülmesi ile mümkün olur. PMI yaklaĢımında 

performans raporlama aracılığı ile mal sahibine projenin geleceği ile ilgili bilgiler 

önceden sağlanmaktadır. Bu veriler doğrultusunda da proje ile ilgili gerekli kararlar 

ve önlemler alınabilmektedir. 

Yapılan çalıĢmada, sözleme yönetimi kavramı, içeriği, amaçları belirlendikten ve 

incelendikten sonra bu kavramın en etkin uygulamasın “performans raporlama” ile 

sağlanacağı belirlenmiĢtir. PMI‟ nün sözleĢme yönetimi yaklaĢımının en önemli 

özelliği mal sahibine, sözleĢmesel uygunluğun kontrolünü raporlar halinde 

sunabilmesidir. 

Performans raporlama sürecinde; projenin tüm temel bilgileri iĢin değiĢik 

süreçlerinde kontrol edilir ve raporlanır. Tüm tedarikçilerin ve yüklenicilerin 

performans bilgi dağılımını içeren süreçtir (PMBOK, 2004, 232).  
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Yüklenici performansı tüm proje hedeflerine göre ölçülmeli, değerlendirilmeli ve 

raporlanmalıdır. Bu hedefler: 

 Ġs programı,  

 Maliyet,   

 Kalite hedefleridir. 

“Endüstriyel alanlarda uzun yıllardır uygulanan yönetim teknikleri ve uygulamaları ile 

kısıtlı kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlayarak hedeflere uygun üretimin 

yapılması sağlanmıĢtır. Zamanla bu yönetim anlayıĢları inĢaat sektöründe de 

uygulanmıĢ ve bu uygulamalar, sektördeki tüm katılımcıların sonuç üründen 

memnun oldukları tamamlamaların sağlanabileceğini göstermiĢtir”. 

GeçmiĢten bu güne gelen deneyimler baĢarıya sadece mal sahibinin isteklerinin 

açıkça belirlenmesi ile ulaĢılamayacağını, düzenli olarak proje performansının 

uygunluğunu kontrol etmek gerektiğini ortaya koymuĢtur. Bu kontrol, profesyonel bir 

yönetim anlayıĢı ile tedarikçilerin performansının ölçülmesini, değerlendirilmesini ve 

raporlanmasını gerektirmektedir.  

ĠnĢaat sektörü için yeni bir yönetim tekniği olan “KazanılmıĢ Değer Yönetimi (EVM)” 

tekniği ile inĢaat projelerinde doğru performans ölçümü ve değerlendirmesi 

yapılabilmektedir. Amaç mal sahibinin bütçeden yaptığı her harcamaya karĢılık 

yüklenicinin ona ne kazandırdığının belirlenmesi ile belirlenen bütçeden sapmadan, 

belirlenen sürede projenin tamamlanmasını sağlamaktır.    

KazanılmıĢ Değer, projelerin yönetiminde “değer belirleme” aracı oluĢturan bir proje 

yönetim tekniğidir. Proje yönetimi temeline dayalı basit bir formdur. EVM‟ nin 

uygulanabilmesi için Proje Yönetim Planının üç kritik bileĢeni veri sağlamaktadır. 

Bunlar aĢağıdaki gibidir: 

1. WBS diyagramları 

2. ĠĢ Programı 

3. “Performans” grafiği: Süre - Maliyet iliĢkisini yansıtan bir performans grafiği 

oluĢturulur.  

Bu tekniğin uygulaması için proje yönetimine ek bir çalıĢma yapmak 

gerekmemektedir. Sadece dikkat edilmesi gereken nokta; yukarıda belirtilen proje 

yönetimi bileĢenlerinden gerekli bilgileri alıp bu bilgileri proje geleceği ile ilgili 

tahminlerde kullanmaktır. EVM matematiksel analizlere dayanan bir yönetim 

sürecidir. Bu tekniğin uygulaması sonucunda elde edilen veriler projenin geleceği ile 
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ilgili karaların alınmasında yardımcı olur ve proje yönetimi ekibi için bir “erken uyarı” 

oluĢturur. Amaç proje yönetim sürecinde oluĢturulan dokümanların birbirine uyumlu 

hale getirilmesidir. Buda iĢ programında belirlenen her aktivitenin, bütçedeki 

değerinin bilinmesi ile mümkün olur.  

KazanılmıĢ Değer Yönetiminin (EVM) temel bileĢeni, “CPI” ve ” SPI ” yani Maliyet 

Performans Göstergesi ve ĠĢ Programı Performans Göstergesidir. Bu göstergeler 

proje ile ilgili tahminler yapılmasını sağlar. Proje performansının (SPI) ve (CPI) ile 

ölçümünün amacı tedarikçilerin en etkin Ģekilde performanslarının ölçülebilmesidir. 

 Maliyet Performans Göstergesi (CPI), GerçekleĢtirilen iĢin bütçedeki değerinin 

(EV), Gerçek Maliyete (AC) bölünmesi ile hesaplanır.  

 ĠĢ Programı Performans Göstergesi (SPI); EV‟ in iĢ programında yapmayı 

planladığımız iĢin bütçedeki değerine (PV) bölünmesi ile hesaplanır. 

KazanılmıĢ değer verilerini kullanarak elde edilen verilerle projenin geleceği ile ilgili 

tahminlerde bulunulmaktadır bu tahminler aĢağıdaki gibidir: 

 CPI değeri kullanılarak yüklenicinin bütçeye uygunluğu kontrol edilir. 

 SPI değeri ile yüklenicinin iĢ programına uygunluğu belirlenir. 

 Bu iki değer kullanılarak projenin performans trendi belirlenebilir.  

 Projenin %15‟lik kısmı tamamlandıktan sonra hesaplanan toplam CPI değerinin 

kullanılması ile hesaplanan Tahmini BitiĢ Maliyeti (EAC) gerçek değerleri 

yansıtmaktadır.  

 Yine bu değerler kullanılarak iĢin tamamlanması için geriye kalan maliyet 

hesaplanabilir. 

Yapılan araĢtırmalar, EVM tekniğinin “sözleĢmelerin yönetiminde” etkin kullanımının 

sağlanabilmesi için EVM sürecini basitleĢtirmek gerektiğini ortaya koymuĢtur. 

Yapılması gereken ĠĢ programlarının bu değer tekniği için temel verileri içerecek 

Ģekilde hazırlanmasıdır. Bu temel veriler: 

 Planlanan değer, 

 KazanılmıĢ değer, 

 Gerçek maliyetlerdir.  

 

Tüm performans raporlarında elde edilen veriler, proje yönetim planları taban kabul 

ederek değerlendirilmektedir.  
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 ĠĢ programı tabanı: ĠĢ programıdır.  

 Maliyet tabanı: S eğrisi Ģeklinde oluĢturulan maliyet planlarına göre oluĢturulan 

bir alt sınırdır. 

 Kalite tabanı: Projenin kalite hedefleridir. 

 

Performans raporlamanın amacı sözleme yönetiminin temel görevlerini yerine 

getirmek için veri oluĢturmaktır. Bu raporlar sonucunda; 

 Projenin ana iĢ kalemlerinin proje yönetim planına uygunluğu belirlenir.  

 Proje kapsamında yapılacak değiĢiklikler onaylanır.  

 Performans raporları ile erken uyarı sistemi oluĢturulduğundan, oluĢabilecek 

analaĢmazlıklara çözüm üretilmektedir. 

 Belirlenen sapmaların düzeltilmesi proje yönetim planlarında değiĢiklik 

yapılmasını gerektirir. Bu değiĢikliklere göre de organizasyon süreci güncellenir.  

ÇalıĢmada, baĢarılı bir sözleĢme yönetiminin bütünleĢik bir proje yönetimi sürecinde 

ele alınması gerektiği belirlenmiĢtir. SözleĢme yönetiminin tüm süreçleri diğer proje 

yönetim süreçlerinden bilgi almaktadır.  

Bu durumda sözleĢme yönetiminin gerekli iĢlevleri yerine getirebilmesi ve diğer 

süreçlerden zamanında bilgi sağlaması tüm proje yönetim süreçlerini kapsayan 

entegre bir enformasyon sistemini gerektirmektedir.  

Böyle bir enformasyon sisteminin sağlanması, inĢaat sektöründe ortak bir dilin 

oluĢturulmasını ve bu amaçla tüm ihtiyaçları karĢılayabilen tek bir veri akıĢ modeli ile 

kodlama sistemi oluĢturulmasını gerektirmektedir.  

ĠnĢaat sektöründe henüz tüm süreçleri yöneten entegre bir enformasyon sistemi 

oluĢturulamamıĢtır. 

Performans raporlama düzeyini ele alırsak, bu sürecin en etkin uygulaması EVM ile 

sağlanmaktadır. EVM tekniğini uygulaması için daha öncede belirtildiği gibi WBS 

diyagramları, ĠĢ programı ve iĢ programındaki tüm aktivitelerin maliyeti bilinmesi 

yeterlidir. Zaman yönetimi ve maliyet yönetimi birimleri, bu süreçlerde belirlenen 

aktivitelerin ortak bir Ģekilde kodlanması ile bir araya getirilebilir. Bu veriler 

performans ölçümünün maliyet ve süre açısından yapılıp değerlendirilmesi için 

yeterlidir.  
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Tez çalıĢmasında yapılan araĢtırmalardan yola çıkarak bir değerlendirme 

yapıldığında, PMI ve CMAA gibi kurumların sözleşme yönetimi yaklaĢımının 

günümüz inĢaat projesi yönetim hedeflerine diğer geleneksel yaklaĢımlara nazaran 

daha uygun olduğu görülmüĢtür. Bu doğrultuda sözleĢme yönetiminin baĢarılı ve 

etkin uygulaması için sözleĢme yönetiminin bütünleşik bir proje yönetimi sürecinde 

ele alınmasının en doğru yaklaĢım olduğu belirlenmiĢtir.  

Hatta baĢarılı bir proje yönetiminin, tüm proje yönetim süreçlerini bütünleĢtiren ve 

etkin kılan bir sisteme ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda proje yönetim 

hizmetlerinin proje hedeflerini sağlayacak Ģekilde iĢlerin yürütülmesi; projenin ön 

tasarım aĢamasından itibaren tüm evrelerinde bazı prosedürlerin uygulanmasını 

gerektirmektedir. Bu prosedürler mal sahibinin temsilcisi olan ve sözleme yönetimi 

hizmetini de veren proje yönetimi ekibi tarafından geliĢtirilmekte ve uygulanmaktadır.  

SözleĢme yönetimi prosedürlerinin ve uygulamasının en temel amacının tüm 

katılımcılar (mal sahibi, tasarım ekibi, proje yönetim ekibi, yüklenici, alt yükleniciler 

ve diğer katılımcılar vs.) arasında projenin baĢlangıç aĢamasından itibaren doğru ve 

zamanında bilgi akıĢını sağlamaktır. Projenin hedeflerini, yönetimini, uygulama ve 

denetleme iĢlemlerini tüm katılımcıların aynı yaklaĢımla ele alması gerekmektedir.  

SözleĢme yönetiminin, proje uygulama ve raporları ile ilgili yürütme iĢleminin 

gerçekleĢtirildiği süreç olduğu düĢünülürse; proje yönetim ekibi tarafından geliĢtirilen 

tüm uygulama ve prosedürlerin iĢleme konulduğu ve denetlendiği bir süreç olduğu 

da söylenebilir.  

SözleĢme yönetimi uygulamalarının tüm proje yönetim süreçlerine bağımlı olduğu 

düĢünülürse bu sürecin baĢarısı diğer proje yönetim hizmetlerinin doğru ve 

zamanında verilemesine de bağlıdır. Bu süreçlerin denetlenmesi ve kontrolü için 

gerekli olan alt yapı proje yönetim planlarından sağlanmaktadır.  

Bu doğrultuda etkin bir sözleĢme yönetimi uygulamasının gereklilikleri 

belirlenmelidir. Yine yapılan çalıĢma sonunda bir inĢaat projesine maliyet, süre ve 

kalite hedefleri doğrultusunda baĢarılı bir sözleĢme yönetimi uygulaması için proje 

ve firma bazında yerine getirilmesi gerekenler aĢağıda verilmiĢtir: 

 Proje yöneticisinin projenin ön tasarım aĢamasından sürece katılması ve bu 

aĢamandan itibaren tasarım ekibi ile uyum içinde çalıĢarak erken safhalarda 

maliyet, süre ve kalite çalıĢmalarına baĢlaması gerekmektedir. Burada amaç 

proje gerekliliklerinin ve proje performans parametrelerinin bir plan 

doğrultusunda ortaya konulmasıdır.  
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 Proje safhaları; ön tasarım, tasarım, ihale ve satın alama (tedarik), yapım ve 

yapım sonrası evreler olarak ele alınırsa her evrede proje yönetim planları 

geliĢtirilmeli ve bu planlara uygunluk denetlenmelidir. 

 Proje yönetim planı, proje kapsamını, bütçeyi, iĢ programını, kalite yönetimine 

yaklaĢımı, yönetim bilgi sistemlerini, iletiĢim protokolünü, sözleĢme stratejilerini, 

ve tüm süreçlerde izlenecek prosedürleri içermektedir. Tüm sistemin 

denetlenmesini sağlayan sözleĢme yönetimi hizmetinin alt yapısını sağlamaktır.   

 Belirtilen proje yönetim planın uygulanması için yönetim bilgi sistemi 

oluĢturulmalıdır. Bu bilgi sistemi ile sözleĢme yönetiminin temeli oluĢturulmalı ve 

tüm süreçler boyunca oluĢabilecek sapmalar belirlenmelidir. Bu çerçevede 

yapılacak raporlamaların sıklığı ve dağıtımı belirlenmelidir. Yapılan raporlamalar 

en az Ģu bilgileri kapsamalıdır; iĢ programı ve geliĢme (ilerleme) raporları, 

maliyet, süre ve kalite performans raporları, tasarım iĢ programı, değiĢiklik 

talepleri ve onaylanmıĢ değiĢiklikler, gerçekleĢen iĢlerin maliyetleri ve bu iĢlerin 

bütçedeki değerleri.  Bir raporlama sistemi oluĢturularak proje katılımcıları 

düzenli olarak bilgilendirilmelidir.  

 Proje yönetim uygulama prosedürleri yapılan her sözleĢmede belirtilmeli, 

yüklenici ve varsa alt yüklenicilerin bu plan doğrultusunda yapım planı 

geliĢtirmesi sağlanmalıdır. 

 ĠnĢaat projesinin her safhasında sözleĢmede belirtilen hedefler uygulanmalıdır. 

Yani etkin maliyet, süre, ve kalite yönetimi tüm süreçlerde gerçekleĢtirilmelidir. 

 Etkin maliyet yönetiminin anlamı gerçekçi bir proje bütçesinin hazırlanması ve 

sözleĢmeye uygun maliyet yönetiminin gerçekleĢmesi demektir. Proje maliyet 

performansının istenilen sıklıkta ölçülmesi; ön tasarım aĢamasında baĢlayan bir 

maliyet yönetim planının geliĢtirilmesi ve mevcut organizasyonun muhasebe 

kodları ile uyumlu bir maliyet yönetim sisteminin oluĢturulması gerekmektedir.  

 Ön tasarım evresinde; proje yöneticisi tarafından ön maliyet araĢtırmaları, mal 

sahibi ve tasarımcının katılımıyla baĢlar, proje ve yapım bütçesi keĢfi belirlenir. 

Bu aĢamada sözleĢme yönetimi sürecinde proje maliyetlerinin kontrol edileceği 

çerçeve oluĢturulur. Daha sonra tasarım, ihale, yapım evrelerinde projenin 

maliyet performansı ölçülür ve raporlanır. 

 Bu doğrultuda organizasyon içinde daha önce belirlenen performans krtiterlerine 

paralel bir maliyet sistemi oluĢturulmalı (hakediĢ sistemi). Ve ödemeler bu 

sistemine göre yapılmalıdır. 
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 Maliyet yönetimine paralel gitmesi gereken zaman yönetimi; program geliĢtirme, 

uygulama ve kontrol etme süreçlerimi kapsar. Maliyet yönetiminin temeli olan iĢ 

programı zaman yönetiminin de temelidir. Kompleks projelerde proje yönetim 

yazılımları kullanılarak iĢ programları geliĢtirilmektedir. Amaç proje yönetim 

planına uygun olarak hazırlanan iĢ programına tüm katılımcıların uyumunu 

sağlamak ve yüklenicilerin iĢ programlarına uygun yapım programları 

geliĢtirmesi sağlanmaktır.  

 Yine bu sürecin izlenmesi proje performansının iĢ programına uygunluğunun 

ölçülmesini ve en az aylık olarak raporlanmaların yapılmasının gerektirmektedir.  

 Maliyet ve süre yönetimine paralel gitmesi gereken üçüncü süreç kalite yönetimi 

sürecidir. Projenin ön tasarım evresinde proje süresince uygulanacak bir kalite 

yönetim programı geliĢtirilir. Proje yöneticisi, tasarımcı ve mal sahibinin katılımı 

ile kalite yönetim uygulaması gerçekleĢtirilir. Belirlenen kalite yönetim planı 

doğrultusunda tasarım tamamlanır ve tedarik iĢlemlerinin baĢarıyla 

yürütülebilmesi için, kullanılan iĢ programına uygun olarak sözleĢme 

dokümanlarının hazırlandığı tasarım süreci yönetilir. Bu süreçte projenin 

yapılabilirliği sürekli olarak incelenerek yapım aĢamasında çıkacak değiĢiklikler 

minimize edilmeye çalıĢılır. Proje yöneticisi tarafından hazırlanan kalite yönetim 

planına tüm yüklenicilerin uyması sağlanmalıdır.  

 SözleĢme dokümanları kalite yönetim planı doğrultusunda geliĢtirilmeli, kalite 

yönetim Ģartnameleri hazırlanmalıdır. Yapılan iĢin kalite performansı düzenli 

olarak denetlenmeli ve raporlanmalıdır.  

 Uygulama aĢamasında oluĢabilecek değiĢiklikler için değiĢiklik kontrol sistemi 

oluĢturulmalı. Ve her değiĢiklik; maliyet, süre ve kalite parametrelerine göre 

değerlendirilip sonuçta proje yönetim planları güncellenmelidir.   

 Sözleşme yönetimi hizmetinin temel unsurları olan; maliyet, süre ve kalite 

raporlamalarının doğru verilerle ve zamanında yapılabilmesi için bir raporlama 

sitemi geliĢtirilmeli bu raporların hangi seviyelerde bilgi içereceği belirlenmeli, 

gerekli durumlarda detay seviyesinin arttırılması sağlanmalıdır. Yapılan ölçümler 

ve denetlemeler sonucunda elde edilen raporlar elektronik ortamda 

kaydedilmelidir. Proje performans değerlendirmelerinin yapılabilmesi, hak 

ediĢlerin ödenmesi, tamamlanmıĢ iĢlerin kabulü gibi iĢlemler için hızlı ve 

zamanında veri üreten bir veri tabanı sistemi oluĢturularak gerekli kiĢilere 

raporlamalar yapılmalıdır. 
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 Bu veri tabanı projenin ön tasarım, tarsım, ihale ve satın alma, yapım ve yapım 

sonrası evrelerindeki tüm bilgileri içermeli. Organizasyon içinde yönetim planları 

ve diğer tüm dokümanlara gerektiğinde ulaĢım için intranet gibi iç sitemlerle bilgi 

paylaĢımı sağlanmalıdır. Proje yönetiminin ve proje yönetim prosedürlerinin 

uygulandığı ve denetlendiği sözleĢme yönetim sürecinin etkin bir Ģekilde 

uygulanabilmesi içinde iĢ programları farklı sistemlerin kullanabileceği ortak bir 

veri tabanı görevi görmelidir. Daha öncede belirtildiği gibi ortak bir kodlama 

sistemi oluĢturularak ve proje yönetim yazılımlarını kullanarak proje yönetim 

hizmetleri mümkün olduğu kadar günümüz teknolojisine uygun olarak 

verilmelidir.  

 Tüm proje yönetim planlarının geliĢtirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi, bu 

süreçlerde oluĢan bilgilerin kaydedilmesi ile sözleĢme yönetiminin hedefi olan 

taraflar arasında çıkabilecek uyuĢmazlıklara erken uyarı sistemleri oluĢturarak 

önlem alma ve çözüm sistemi oluĢturulmalıdır.  
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