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ÖNSÖZ 

Đnşaat sektörünün çok katılımcılı karmaşık yapısı, denetlenebilirliğindeki problemleri 
beraberinde getirmektedir. Her aşamasında farklı uygulamaların gerçekleştirildiği 
süreç içerisinde gecikme unsurlarının görülmesi doğal karşılanması gereken bir 
durumdur. Asıl önemli olan bu gecikme unsurlarının doğru tespit edilmesidir. 
Belirlenen gecikmelerin proje sonucuna olan etkilerinin görülebilmesi için birçok 
analiz tekniği tasarlanmıştır. Tasarlanan her analiz tekniğinin farklı uygulama 
yöntemlerinden dolayı aynı projeler üzerinde değişik sonuçlar doğurabildikleri 
görülür. Đnşaat sektöründeki gecikmelerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için 
gecikme analiz yöntemleri sürekli geliştirilmekte, lakin şu anki mevcut uygulamalar 
içerisinde tam anlamıyla doğru sonuçlar alınamamaktadır. Bu tez çalışması 
kapsamında inşaat projelerindeki tüm gecikme analiz süreçleri açıklanmaya 
çalışılmış, değerlendirilen bilgiler doğrultusunda daha doğru gecikme analiz 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Çalışma sürecindeki yol göstericim ve tez danışmanım Doç. Dr. Attila Dikbaş’a, jüri 
üyeleri Prof. Dr. Zeynep Sözen ve Prof. Dr. Heyecan Giritli’ye, eğitim hayatım 
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ĐNŞAAT PROJELERĐNDE GECĐKME ANALĐZĐ 

ÖZET 

Đnşaat projelerinde gecikme analizi uygulamaları, kendine özgü karmaşık bir yapı 
içerisinde yürütülen bu sektörün kontrol edilebilme çalışmalarında önemli rol 
oynamaktadır. Birçok düzensizlik ve bilinmezliğin içerisinde yaşayan bir mekanizma 
olarak gelişen inşaat sürecinde gecikmelerin meydana gelmesi sıklıkla karşılaşılan 
bir gerçektir. Düzensiz yapı içerisinde ortaya çıkan bu gecikme unsurlarının 
sorumluluk tespitinin yapılamaması mevcut yaşanan sürecin daha karmaşık ve 
çözülemez bir hale gelmesine neden olmaktadır.  Meydana gelen bu gecikmelerin 
değerlendirilip doğru ve güvenilir sorumluluk analizlerinin tepsi edilmesi, süreç 
içerisindeki katılımcıları motive ederek karşılıklı güven ilişkisi içerisinde 
çalışmaların daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır. Đnşaat sektörünün 
profesyonelleşme çalışmaları kapsamında birçok bilinmeyen risk unsuru varlığında 
yürütülen bu sürecin standartlaştırılması sağlanarak, uygulamaların kontrol edilebilir 
bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Gecikme analizi uygulamaları, süreç 
içerisindeki risk unsurlarının sorumluluk çözümlemesini gerçekleştirmesiyle 
sektörün kontrol edilebilme ve standartlaştırılma sürecine katkıda bulunacaktır. 
Geleneksel yönetim tarzı içerisinde risk unsurlarının gerçekleşme durumlarında 
meydana gelecek kayıplardan korunmak için projenin maliyeti içerisinde ek 
artışlarda bulunularak alınan tedbir şekli, toplam inşaat maliyetlerinin artmasına 
neden olmaktadır. Fakat profesyonel yönetim uygulamaları kapsamında gecikme 
analiz tekniklerinin geliştirilmesiyle proje sürecinde gerçekleşebilecek olası risk 
unsurları, ön maliyet artışlarına gerek kalmadan proje sürecinde değerlendirilebilir. 
Bu durum rekabetçi ortamı güçlendirerek proje ön maliyetlerinin düşürülmesine 
neden olmakta ve böylece inşaat sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 

Çalışma kapsamında; gecikmelerin tespiti ve sorumluluk analizleri tanımlanmış, 
analiz teknikleri incelenip karşılıklı kıyaslamalar yapılarak proje içerisindeki seçim 
ölçütleri değerlendirilmiş, örnek bir uygulama ele alınarak gecikme analiz teknikleri 
tartışılmış ve analiz yapacak proje yürütücüleri için bir yol haritası tasarlanmıştır. 
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DELAY ANALYSIS IN CONSTRUCTION PROJECTS 

SUMMARY 

Delay analysis applications in construction projects play an important role in 
controlling processes of construction sector, which is distinctive and complicated. 
Delays are frequently encountered facts in construction projects that take place in a 
medium with manifold irregularity and obscurities. Failure in execution of 
responsibility analysis of delays may contribute to the complicatedness and 
insolubility in the existing process that occurs in a complicated structure. The ability 
to perform an appropriate and reliable determination of responsibility analysis with 
evaluation of delays, and making of the necessary examinations, would motive the 
participants in the process and provide the execution of more efficient and effective 
works in a mutual trust relationship. It is seen that, on the scope of professionalizing 
attempts of the construction sector, the construction process is aimed to be made 
more controllable by standardizing of the process that is executed under the existence 
of many risk factors. Delay analysis applications will contribute to this controllability 
and standardizing process by provision of responsibility distribution of risk factors in 
the sector. In conventional administration approach, additional increases are 
conducted to the project cost to be protected from the losses caused by possible 
realization of risk agents. However in professional administration, thanks to 
improvement of delay analysis methods, possible risk agents to occur through the 
project process can be detected through the process instead of their conduction to 
anticipated costs in advance. This occasion allows to lowering of the anticipated 
costs, thus enhances the competitive market and finally helps the construction sector 
develop.   

In the content of this study, delays have been sorted according to responsibility 
determination, selection criteria in the project have been evaluated by examining the 
analysis techniques with reciprocal comparisons, the kind of roadmap to be followed 
has been studied and a case study approached with the mentioned roadmap is dealt 
and its delay analysis techniques have been researched. 
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1.  GĐRĐŞ 

Đnşaat projelerinde gecikme analizleri başlığıyla belirlenen bu çalışma kapsamında 

yapım sürecinde gerçekleşen gecikme unsurları sınıflandırılmıştır. Bu unsurların 

değerlendirildiği analiz teknikleri tanımlanmış, analiz yapacaklara yol göstermek için 

uygulama yol haritası oluşturulmuştur. Sonrasında bu yol haritasının kullanılmasıyla 

birlikte mevcut devam etmekte olan bir proje incelenerek gecikme analizlerinin 

pratikteki uygulanma şekilleri gösterilmiş, analiz tekniklerinin uygulamadaki 

eksiklikleri tespit edilerek öneriler getirilmiştir. 

1.1 Tezin Amacı 

Tez kapsamında, gecikme unsurları ve bu unsurların değerlendirildiği analiz 

teknikleri incelenerek gecikme analizi gerçekleştirecek proje yöneticilerine öğretici 

düzeyde bir çalışma oluşturulması amaçlanmıştır. Yürütülen çalışmalar ve elde 

edilen deneyimler doğrultusunda, analiz yapacaklara yol gösterilmesi amacıyla 

gecikme analizi uygulama yol haritası tasarlanmış ve tasarlanan bu uygulama yol 

haritasıyla birlikte örnek bir gecikme analiz çalışması gerçekleştirilerek, tez 

kapsamında oluşturulan bütün teorik yapının pratik uygulama içerisinde 

özümsenmesi amaçlanmıştır. 

1.2 Tezin Kapsamı 

Çalışmanın belirlenen sınırları içerisinde inşaat projelerinde gecikme analizleri 

hakkındaki teorik araştırmalar, yazılı ve görsel kaynaklar incelenerek konunun 

akademik boyutları ele alınmıştır. Uygulamalı gecikme analiz süreçlerinin 

değerlendirilmesiyle de pratikteki sürecinde görüleceği bir kapsam belirlenmiştir.  

Tez kapsamında, gecikme analiz süreçlerinin tamamıyla tanımlanabilmesi için 

öncelikli olarak gecikmelerin sınıflandırılması ve analiz teknikleri konularına yer 

verilmiştir. Sonrasında elde edilen deneyimler ve bilgi birikimleriyle bir gecikme 

analizi uygulama yol haritası tasarlanmış ve bu yol haritasıyla birlikte örnek bir 

analiz yürütülmüştür. 



 
2

Gecikme durumlarını meydana getiren unsurların tanımlandırılmasının öncelikli bir 

konu olduğu düşünülerek çalışmanın başlangıcında bu unsurların 

sınıflandırılmalarına yer verilmiştir. Đnşaat projelerinde gecikmeye neden olan bütün 

durumlar değerlendirilmiş ve gecikmelerin hangi koşullarda nasıl ele alınması 

gerektiği bilgisi verilmiştir. 

Yapım süreci içerisinde meydana gelen gecikmelerin değerlendirilmesinden sonra, 

bağımsız birer etken olarak tespit edilen bu unsurların proje bütünü içerisindeki 

etkisinin belirlenebilmesi için, gecikme analiz teknikleri uygulama yöntemleri 

konusuna yer verilmiştir. 

Gecikme unsurlarının incelenmesi ve proje bütününe olan etkilerinin tespit edilmesi 

aşamalarının kavranmasıyla birlikte, analiz yapacaklara yol göstermek için gecikme 

analizi uygulama yol haritası oluşturulmuştur. Üretilen bu yol haritasıyla birlikte, 

yürütülmekte olan bir proje üzerinde örnek analiz uygulaması gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç ve değerlendirme kısmında ise bu çalışma kapsamında elde edilen bilgi ve 

deneyimler doğrultusunda gecikme analiz teknikleri değerlendirilmiş ve 

uygulamadaki eksiklikleri tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin giderilebileceği örnek 

model önerilerinde bulunulmuştur. 

1.3 Tezin Yöntemi 

Çalışma yöntemi içerisinde öncelikli olarak literatür araştırmaları yapılıp, 

uluslararası kaynaklardan ulaşılan yazılı ve görsel veriler incelenerek elde edilen 

bilgiler, gerçek saha uygulamaları içerisinde bütünleştirilmiştir. Literatür 

araştırmalarının özümsenmesiyle birlikte gecikme analizleri hakkındaki teorik ve 

pratik bilgi birikimleri oluşturulmuştur. Sonrasında gecikme analizi gerçekleştirecek 

proje yürütücülerine yol gösterebilmek için özgün bir uygulama yol haritası 

tasarlanmış, tasarlanan bu yol haritasında gecikme analizi sürecinde sırasıyla hangi 

uygulamaların gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Çalışmanın sonunda 

araştırmalar doğrultusunda elde edilen bütün bilgilerin kolaylıkla özümsenebilmesi 

için, örnek bir proje üzerinden uygulamalı gecikme analiz çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 
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2.  GECĐKMELERĐN SINIFLANDIRILMASI 

Proje bütünündeki gecikme analizinin gerçekleştirilmesi için, öncelikli olarak süreç 

içerisinde meydana gelen gecikme unsurlarının tespit edilmesi gerekmektedir. 

Gecikme unsurlarının proje bütününe nasıl bir etkisi olduğunun değerlendirilmesi, 

analiz teknikleri başlığı altında incelenecek önemli bir konudur. Bu konu öncesinde 

belirtilen bu unsurların sınıflandırılması ve sorumluluk analizlerinin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç, analizlerin sonuçlanmasında etkin rol 

oynayan öncelikli bir konudur. Taraflar arasında uzlaşmazlıklara neden olan gecikme 

analizlerinin sonuçlandırılmalarındaki olası farklılıkların önlenebilmesi için, yapım 

aşamasında meydana gelen olayların her iki tarafın da kontrolünden geçecek bir 

şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Analize başlamadan proje kapsamındaki bütün 

bilgi ve kayıtların incelemesi yapılarak, sürece etki eden gecikmelerin kim veya 

kimlerin sorumluluğu altında gerçekleştiğini gösteren verilerin elde edilip, analiz 

sonuçlandırmasında kanıt olarak kullanılmak üzere kayıt altına alınması 

gerekmektedir. 

Gecikme analizlerinde taraflar arasında aynı teknik kullanılarak farklı sonuçların 

ortaya çıkarılmasındaki en büyük etken, gecikme olaylarının tek yönlü düşünülüp 

taraflardan her birinin kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmesi istemidir. Analiz 

sürecinde programa etki eden en ufak bir değişiklik, sürecin tamamını değiştirecek 

sonuçlara neden olabilmektedir.  

Đnşaat sektöründeki gecikme tanımlamaları, üç ana başlıkta değerlendirilebilir. 

Birinci başlık altında, gecikmelerin mazur görülüp görülememe durumunu gösteren, 

meydana gelen bu gecikmelerin proje içerisindeki ehemmiyetini ve sorumluluğunu 

belirten tanımlamalar bulunmaktadır. Đkinci başlıkta ise gecikmelerin tazmin edilip 

edilemeyeceği konusunda önem taşıyan durumlar incelenecektir. Üçüncü olarak da, 

eş zamanlı gecikme başlığı altına giren ve analiz çalışmaları sonuçlandırmasında 

önemli rol oynayan, işveren ve yüklenicinin eş sorumluluğunda gerçekleşen 

gecikmelerin incelendiği konular bulunmaktadır. 
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Gecikmelerin mazur görülüp görülemeyeceği durumu, bu unsurların yüklenici 

sorumluluğu altında mı yoksa başka nedenlerle mi gerçekleştiğini belirten bir 

sınıflandırmadır. Yüklenici nedenli gecikmelerin hepsi mazur görülemez gecikmeler 

başlığı altında toplanmaktadır. Bu gecikmelerden doğan sonuçlar için, ek süre 

uzatımı talebinde bulunma ve tazmin edilebilme durumu söz konusu değildir. 

Yüklenici sorumluluğunda olmayan tüm gecikmeler ki bunlara işveren nedenli 

gecikmeler ve doğal koşullardan kaynaklı gecikmelerde dahil olmak üzere, mazur 

görülebilir gecikme başlığı altında sınıflandırılmaktadır. SCL (2002) Gecikme 

Protokolü 13. Maddesine göre yüklenici, herhangi bir kayıp yaşama durumunda 

kalmadan, projedeki bolluğu da kullanarak işveren risk unsurlarını hafifletmekle 

yükümlüdür. Yani işveren kaynaklı gecikme durumları, eğer telafi edilebilme imkanı 

varsa, telafi edilmesi gereken mazur görülebilir gecikmelerdir.  

Gecikmelerin tazmin edilebilir veya tazmin edilemez olması, mazur görülebilme 

durumundan farklı bir konudur. Eğer işin bitiş tarihine etki eden işveren nedenli 

mazur görülebilir bir gecikme durumu söz konusu ise, bu gecikme mazur görülebilir 

ve tazmin edilebilir veya mazur görülebilir ve tazmin edilemez olarak ikiye 

ayrılabilmektedir.  

Đşin bitiş süresine etki eden işveren kaynaklı mazur görülebilir gecikmelerin 

hepsinden dolayı yükleniciye süre uzatımı hakkı verilmesi gerekmektedir. Fakat daha 

önce de belirtildiği gibi, bu mazur görülebilir gecikmelerin tazmin edilebilip 

edilememesi durumu, gecikmenin projedeki konumuyla ve analizci tarafındaki 

değerlendirilmesiyle alakalı olan başka bir konudur. 

Analiz sonuçlarına etki eden en önemli gecikmeler, yüklenicinin ve işverenin işin 

sürecine aynı anda etki etmiş oldukları eş zamanlı gecikmelerdir. Bu eş zamanlı 

gecikmelerin değerlendirmesinden çıkan ayrılıklar ve anlaşmazlıklar, analiz 

çalışmasının sonucuna etki eden en önemli unsurlardır. Jae-Seob (2007), eş zamanlı 

gecikmelerin analiz çalışmasının sonuçlandırılmasında kritik bir rol üstlendiğini ve 

eş zamanlı gecikmelerin değerlendirilme şekli ile diğer gecikmelerin yarattığı 

sorumlulukların da karşı tarafa yüklenebileceğini belirtmiştir. Gecikme analizini 

yapan araştırmacının, kayıtların toplanma aşamasında bu eş zamanlı gecikmeleri 

detaylı bir şekilde irdeleyip sebep ve sonuçlarını tespit edebilmesi gerekmektedir. 

Elde edilen kayıtlar ve bilgiler, analizin incelenmesi aşamasında eş zamanlı 

gecikmelerin çözümlenmesinde anahtar rol üstlenecektir. 
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2.1 Mazur Görülebilir Gecikme 

Yüklenicinin sorumluluğu altına girmeyen, yani yüklenicinin yaptığı veyahut 

yapmadığı bir uygulamadan kaynaklanmayan gecikmelerin hepsi mazur görülebilir 

gecikme olarak nitelendirilmektedir. Bu mazur görülebilir gecikme durumu, işveren 

sorumluluğunda olabileceği gibi beklemedik koşullardan kaynaklamış bir gecikme 

de olabilmektedir. Mazur görülebilir gecikmenin etkisi işin bitiş tarihini etkiliyorsa, 

yani kritik yörünge üzerinde ise sözleşmede aksi belirtilmedikçe, SCL (2002) 

Gecikme Protokolü kuralları içerisinde yükleniciye süre uzatımı hakkı verilmelidir. 

Bu süre uzatımının tazmin edilebilir veyahut tazmin edilemez olması durumu, mazur 

görülebilme durumundan çok farklı bir noktada olup gecikmenin proje içerisindeki 

koşullarına göre değişmektedir. SCL (2002), Gecikme Protokolü 14. Maddesinde de 

bu durum, hak kazanılmış süre uzatımı aynı zamanda tazmin getirebilir anlamına 

gelmez şeklinde açıklanmıştır. 

2.2 Mazur Görülemez Gecikme 

Mazur görülemez gecikmeler, işveren sorumluluğu altına girmeyen durumlarda 

ortaya çıkan yüklenici sorumluluğundaki gecikmelere verilen tanımdır. Mazur 

görülemez gecikmelerin içerisinde sadece yüklenici taraflı gecikmelerden ziyade 

yine yüklenicinin sorumluluğuna giren alt yüklenici, malzeme tedarikçisi ve 

yüklenici sorumluluğundaki mevsim normallerinde görülen doğa koşullarından 

kaynaklı gecikmelerde bulunmaktadır. 

Tamamıyla yüklenici sorumluluğu altına giren bu mazur görülemez gecikmelerden 

doğan ve proje bütününe etki eden analizlerle hesaplanmış dolaylı-dolaysız 

maliyetlerin tamamını yüklenici üstlenmekle yükümlüdür. Mazur görülemez 

gecikmelerden doğan etkilerin adından da anlaşılabileceği üzere, hiçbir şekilde 

mazur görülebilmesinin söz konusu olmayacağı gibi, bu gecikmelerin doğrultusunda 

herhangi bir ek süre uzatımı veyahut tazminat talebinde bulunulması da söz konusu 

olamaz. Mazur görülemez gecikmeler yüklenici sorumluluğu altında 

değerlendirileceği için, bu gecikmelerden dolayı projenin bitiş tarihinin 

değişmesinden doğan ek maliyetlerin sözleşmede aksi belirtilmediği müddetçe 

yükleniciden tazmin edilmesi gerekmektedir. Sözleşmede işin uzamasından kaynaklı 

gecikme cezası bulunuyorsa bu ceza uygulanmalıdır. 
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Yüklenici sorumluluğunda gerçekleşen mazur görülemez gecikmeleri örnek olarak 

şu başlıklar altında değerlendirmemiz mümkündür: 

• Yönetimsel hatalar, (koordinasyondaki ve planlamadaki hatalar) 

• Ön üretim “Shop Drawing” çizimlerindeki gecikme 

• Alt yüklenici sorumluluğundaki gecikme 

• Tahmin edilen ve beklenen iklim koşulları gecikmesi 

• Kalitesiz işçiliğin getirdiği gecikmeler 

• Malzeme tedariğindeki gecikme 

• Đklim koşullarına karşı tedbir almamaktan kaynaklı gecikme 

• Đzin belgelerinin temin edilmesinde yaşanan gecikme 

• Mobilizasyon ve demobilizasyon sürecindeki gecikme 

• Eksik veya kusurlu imalattan kaynaklı saha teslimi yapılamaması 

2.3 Tazmin Edilebilir Gecikme 

Tazmin edilebilir gecikme, yüklenicinin sorumluluğuna girmeyen, mazur görülebilir 

gecikmeler başlığı altında toplanan ve işveren sorumluluğundaki koşullarda beliren 

gecikmeler içerisinde işin bitiş tarihine etki eden durumlar için belirtilen bir tanımdır. 

Yüklenicinin hiçbir etkisinin bulunmadığı işveren sorumluluğundaki gecikmelerden 

kaynaklı meydana gelen durumlarda, hak sınırları içerisinde yükleniciye tazminat 

hakkı doğmaktadır. 

Đşveren sorumluluğuna giren gecikmelerden kaynaklı tazmin edilebilme durumları 

aşağıda belirtildiği gibi özetlenebilmektedir: 

• Projede değişiklik talep etme 

• Projenin bütününü veyahut bir kısmını askıya alma 

• Projenin bütününün veyahut bir kısmının ertelenmesi 

• Sözleşmede belirtilmiş olan diğer işveren sorumlulukları 

Yukarıda belirtilen durumlarda işverenin yükleniciye ek süre uzatımı vermesi 

gerekmektedir. Bu ek süre uzatımı içerisinde işin bitiş süresinin uzamasından dolayı 

ortaya çıkan dolaylı-dolaysız maliyetlerin işveren tarafından hak sınırları içerisinde 

tazmin edilmesi gerekmektedir. 
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Projedeki değişiklik talebinden kaynaklanan gecikmelerin getirmiş olduğu dolaysız 

maliyetlerin değişiklik oluştuğu zaman anında değerlendirilmesi ve ortaya çıkan 

kayıpların taraflar arasında kayıtlı ve yazılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. 

SCL Gecikme Protokolü (2002), gecikme oluştuğu zaman taraflar arasında anında 

çözümlemeye gidilmesini önermektedir. Çünkü olası bir gecikmenin çözümünün 

daha sonraya bırakılması ilerleyen zaman içerisinde anlaşmazlıkların doğmasına 

neden olacaktır. Bu anlaşmazlıklar aradan geçen süre ile artarak çoğalacak ve geçen 

zaman içerisinde, tarafların kayıtlardaki eksikliklerinden ötürü gecikme durumlarına 

karşı yaklaşımları çıkarları doğrultusunda değişkenlik gösterecektir. Bu durum uzun 

vadede baş edilemez bir hal alabilmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı değişiklik 

ve gecikme yaşandığında olabilindiğince kısa bir zaman içerisinde gecikme analizi 

yapılıp tarafların aralarında anlaşmaya gitmeleri gerekmektedir. SCL (2002), 

Gecikme Protokolünün 2. Maddesinde de belirttiği gibi gecikme analizinin asıl 

amacının yükleniciye ek süre uzatımı imkanının sağlanması (yani yükleniciyi 

sözleşmede belirtilmiş olan gecikmeden kaynaklı tazminattan kurtarmak), işverene 

de işin bitişi için yeni bir hedef tarihi oluşturmak olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca Keane ve Caletka (2008), çalışmalarında doğrudan tazminat ile 

sonuçlanmayan fakat yüklenicinin performansında aksamaya neden olmasından 

dolayı tazmin edilebilme ihtimali olan durumları şu şekilde belirtmiştir: 

• Yüklenicinin ön koşulu olan bir işi zamanında yapmamak 

• Yüklenicinin programına karışıp, performansını etkileyecek bir zamanda onu 

iş yapmak zorunda bırakmak 

• Yüklenicinin aksamasına neden olacak yanlış bilgi vermek 

• Đşin takibindeki denetimleri zamanında gerçekleştirmemek 

• Yüklenici işin yapılışında özellikle bir yöntem belirtmemişse yükleniciyi özel 

bir yönteme yönlendirme 

Yukarıda belirtilmiş olan koşullar, işin tamamlanma süresine etki etmese bile 

aktivitelerin bolluğunu azaltıp aksamaya neden olduğu ve bundan dolayı da 

yüklenicinin üretkenliğini azalttığı için, proje içerisindeki değerlendirilmesine göre 

yükleniciye tazminat verilebilmektedir. 
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2.4 Tazmin Edilemez Gecikme 

Tazmin edilemez gecikmeler, daha önceki mazur görülemez gecikmeler başlığında 

da belirtildiği gibi, işveren kaynaklı olmayan ve yüklenici sorumluluğunda meydana 

gelmiş olan gecikmeler içerisinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat bazı durumlarda 

işveren kaynaklı mazur görülebilir gecikmeler içinde de tazmin edilemez gecikme 

olabildiği görülmektedir. SCL (2002), Gecikme Protokolünün 13. Maddesindeki, 

“yüklenicinin herhangi bir kayıp yaşama durumunda kalmadan projedeki bolluğu da 

kullanarak işveren risk unsurlarını hafifletmekle yükümlülüğü bulunmaktadır” 

hükmünden de anlaşıldığı gibi, eğer yüklenicinin mevcut işveren gecikmesini 

herhangi bir kayba uğramadan hafifletebilme imkanı mevcutsa, bu durumda 

gecikmeyi hafifletme zorunluluğu da bulunmaktadır. Fakat yüklenici tarafından 

kayba uğramadan hafifletilme imkanının olmadığı gecikme durumlarında 

yüklenicinin tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. 

Aşırı koşullardan dolayı meydana gelen gecikmelerde her iki tarafında birbirlerinden 

tazminat talep edemeyeceği durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar Federal 

Acquisition (2005), varsayılan hazırlık dökümanı 52.249.10 Maddesinde 

yüklenicinin herhangi bir sorumluluğu olmayan şu koşullarda taraflar arasında 

herhangi bir tazminat talebinde bulunulamayacağı belirtilmiştir: 

• Doğal afet durumlarında 

• Savaş durumlarında 

• Ülkenin sözleşmesel kapasite sorunlarıyla alakalı durumlarda 

• Yangın durumlarında 

• Sel durumlarında 

• Salgın hastalık durumlarında 

• Grev durumlarında 

• Nakliye ambargosu durumlarında 

• Beklenmedik hava koşullarında 



 
9

2.5 Eş Zamanlı Gecikme 

“Proje sürecine etki eden veyahut işin bitiş tarihini erteleyen durumlarda, hem 

yüklenici hem de işverenin aynı anda bir veya birden çok gecikmesi söz konusu ise 

bu duruma eş zamanlı gecikme denilmektedir” (Wickwire ve diğ., 2002). Bu eş 

zamanlı gecikmelerin değerlendirilme ve sonuçlandırılma işlemleri projenin 

durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Gecikme analizinin sonuçlandırılmasına 

etki eden en önemli unsur olarak, işveren ve yüklenicinin sorumluluğu altında 

gerçekleşen eş zamanlı gecikmelerin değerlendirilmesidir. Eş zamanlı gecikmeler 

yükleniciye doğrudan süre uzatımı verilmesi anlamına gelmektedir. SCL (2002), 

Gecikme Protokolünün 9. Maddesinden anlaşıldığı üzere, eş zamanlı gecikmelerde 

yüklenici risk unsurunun işveren risk unsuru ile birlikte olan varlığı, yükleniciye 

karşı işveren risk unsurunun verdiği süre uzatımını azaltmaz. Kritik yörüngeye etki 

eden ve işin bitiş süresini ileri bir tarihe atan eş zamanlı gecikmeler, yükleniciye süre 

uzatımı hakkı tanımaktadır. Fakat bu süre uzatımının tazmin edilebilirliği projedeki 

durumuna göre değişmektedir. 

SCL (2002) Gecikme Protokolü 10. Maddesinde de belirtildiği üzere işveren ve 

yüklenici risk unsurunun birlikte oluşmasıyla meydana gelen eş zamanlı 

gecikmelerde eğer bu iki unsurun verdiği etki ve zararlar ayrıştırılabiliyorsa 

yüklenici sadece kendi gecikmesinden kaynaklı tazminatı karşılamakla yükümlüdür. 

Fakat bu eş zamanlı gecikmeler ayrılamıyorsa işveren yükleniciyi bu eş zamanlı 

gecikmelerden sorumlu tutamaz. Genel olarak SCL (2002) Gecikme Protokolü’nün 

eş zamanlı gecikmeler üzerinde hangi koşullarda nasıl hareket edilmesine dair net bir 

karar mekanizmasının bulunmadığı görülmüştür. Alkass ve diğ. (1995), tarafından 

belirtilen öneriye göre eş zamanlı gecikmelerin sınıflandırılmasında şu kabuller ön 

görülür; 

1. Eğer mazur görülebilir ve mazur görülemez gecikme durumları aynı anda 

gerçekleşmiş ise yükleniciye sadece zaman uzatımı verilir, 

2. Eğer mazur görülebilir ve tazmin edilebilir veya mazur görülebilir ve tazmin 

edilemez gecikmeler aynı anda gerçekleşmiş ise burada yükleniciye toplam 

zaman uzatımı verilmez fakat hesaplanan tazminat verilir, 

3. Eğer iki mazur görülebilir ve tazmin edilebilir gecikme beraber gerçekleşmiş 

ise, yükleniciye hem zaman uzatımı hem de tazminat verilir. 
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3.  GECĐKME ANALĐZ TEKNĐKLERĐ 

Gecikme analizlerinin gerçekleştirilmesi için farklı yöntemlerle çalışan çeşitli 

teknikler tasarlanmıştır. Her analiz tekniğinin farklı uygulama alanları ve uygulama 

şekilleri bulunmaktadır. Bazı tekniklerde gecikme analizi toplu olarak ele alınmakta, 

işin gerçekleşen tamamlanma süresinden planlanan tamamlanma süresinin 

çıkarılmasıyla gecikmeler yüzeysel olarak tespit edilmektedir. Bazı tekniklerde 

öngörülen program üzerine çeşitli eklemeler yapılıp bu eklemelerin sonuçlarının 

değerlendirilmesiyle gecikme analizi yürütülmekte, bazı tekniklerde ise gerçekleşen 

iş programı üzerindeki gecikmelerin tespit edilerek programdan çıkarılmasıyla 

oluşan yeni durumun değerlendirilmesi analizi oluşturmaktadır. Bütün bu analiz 

tekniklerinin hepsi farklı yaklaşımlarından ötürü farklı sonuçlar üretmektedir. Fakat 

aynı tekniği kullanan farklı kişilerin de aynı proje içerisinde farklı sonuçlara 

gidebileceği de görülen bir gerçektir. Alkass ve diğ. (1995),  bu konuda gecikmenin 

tespitinde kullanılan analiz metodunun hangisinin olduğundan çok seçilen metodun 

kullanım şeklinin daha önemli olduğunu belirtilmiştir. Çalışma kapsamında gecikme 

analiz teknikleri içerisindeki şu metotların ele alınması uygun görülmüştür; 

• Bütüncül Etki “Global Impact” 

• Net Etki “Net Impact” 

• Planlanan-Gerçekleşen “As-Planned Versus As-Built” 

• Etkilenen-Planlanan “Impacted As-Planned” 

• Bozulan-Gerçekleşen “Collapsed As-Built” 

• Zaman Etki Analizi “Time Impact Analysis” 

Çalışmanın ilerleyen kısımlarında yukarıda belirtilen gecikme analiz tekniklerinin 

tanımlamaları, uygulama şekilleri, güçlü ve zayıf yönler incelenip bu tekniklerin 

proje içerisindeki seçim ölçütleri değerlendirilerek uygulamalı örnek bir gecikme 

analiz çalışması yapılmıştır. 
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3.1 Bütüncül Etki “Global Impact” 

Bütüncül Etki (Global Impact tanımı bundan sonra GI olarak kısaltılacaktır) tekniği 

gecikme analizinin tespitinde kullanılan en basit yöntemdir. Bu yönteme göre 

projenin planlanan süreci bir proje tanım çubuğunda gösterilir. Sonrasında bu 

çubuğun hemen altında GI tekniği ile hesaplanan gecikme analizin gösterildiği başka 

bir çubuk oluşturulur. Bu çubuğa planlanan programdaki gün miktarına ek olarak 

gecikmelerin aktiviteler üzerindeki etki miktarı kadar, yani bütün aktivitelerin 

başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki değişiklik miktarı kadar gün eklenir. Her 

gecikmenin teker teker bütün etkileri hesaplanır ve çubuk bu doğrultuda uzatılır. Bu 

analiz metoduna göre planlanan programı tanımlayan çubuktaki gün miktarı ile GI 

tekniği analiz sonucunu tanımlayan çubuktaki gün miktarının farkı gecikmeyi 

belirler. Burada elde edilen sonuç planlanan bitiş tarihi ile gerçekleşen bitiş tarihi 

arasındaki gün miktarı farkından genellikle fazla çıkmaktadır. Bir diğer deyişle 

aslında projede örnek olarak on günlük bir gecikme oluşmuş ise bu analiz metodu ile 

on günden fazla bir gecikme miktarı çıkabilmektedir. GI tekniği içerisinde bunun 

nedeni yüklenicinin yapmış olduğu hızlandırılmayla açıklanmaya çalışılmaktadır. 

GI tekniği, gecikme analizlerinde tercih edilmeyen bir yöntemdir. Bu metot hakkında 

SCL (2002) Gecikme Protokolü 1.14.1. Maddesinde, yüklenicinin toplu hak talebi 

yapmasının protokol tarafından desteklenmediği ve bu yöntemin çok az sayıdaki jüri 

kurulu tarafından kabul görüldüğü belirtilmiştir. Yine SCL (2002) Gecikme 

Protokolü 1.14.2. Maddesinde, eğer yüklenici işin süreci boyunca doğru bir 

kayıtlama ve raporlama yaptıysa toplu hak talebi yoluna gidilmeden tarafların 

yaşamış olduğu kayıpların neden sonuç ilişkilerini gösterildiği bir analizin 

gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

GI tekniğinin analizi yöntemi içerisinde çeşitli sorunları bulunmakta, kendi 

içerisindeki bu sorunlu yönteminden dolayı uluslararası otoritelerce uygulanması 

tavsiye edilmeyen analiz teknikleri arasında değerlendirilmektedir. GI tekniği 

içerisinde başlıca sorunlar şunlardır; 

• Her aktivitede yaşanan gecikmenin projenin bütününü etkilenmiş bir gecikme 

olarak görülüp değerlendirilmesi 

• Eş zamanlı gecikmelerin göz önünde bulundurulmayıp analiz içerisinde 

değerlendirilmemesi 
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GI analiz tekniğinin diğer gecikme analiz tekniklerine göre güçlü ve zayıf yönleri 

Çizelge 3.1 içerisinde incelenebilir. 

Çizelge 3.1 : GI Tekniği Güçlü ve Zayıf Yönleri Çizelgesi. 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

• Kolay uygulanabilirliği 

• Çok düşük maliyeti olması 

• Detaylı bir kayıt bilgisine ihtiyaç 

duymaması 

• Aktivite bazlı gecikmeler üzerinden 

proje toplam gecikme süresi 

hesaplanması yöntemi 

• Eş zamanlı gecikmelerin etkisinin 

gösterilmemesi 

• Gecikme çeşitlerini değerlendirmeme 

• Bütün gecikmelerin eşit etkilerinin 

varsayılması 

• Tekli çubuk diyagramı ile aktivitelerin 

ilişkilendirilmemesi 

3.2 Net Etki “Net Impact” 

Net etki (Net Impact tanımı bundan sonra NI olarak kısaltılacaktır), GI tekniğine 

benzer bir işleyiş şeması içerisinde uygulanmaktadır. Bu uygulamada GI tekniğinden 

farkı olarak sadece proje bütününde net olarak gerçekleşen gecikme değerlendirmeye 

alınmaktadır. NI tekniğinde de aynı GI tekniğindeki gibi planlanan ve gerçekleşen iş 

programları ayrı ayrı birer çubuk üzerinde gösterilir. GI tekniğinden farklı olarak bu 

analiz metodu ile gecikme, gerçekleşen iş programından planlanan iş programının 

çıkarılması yolu ile bulunur. Yani işin tamamlanmasındaki uzayan net süre işin 

gecikmesi olarak değerlendirilmektedir. Bu analiz metodu ile bütün aktivitelerin ve 

gecikmelerin sürecin sonuna etki eden net sonuçları elde edilmektedir. 

NI analiz metoduna basit bir örnek verilecek olunursa, yirmi gün içerisinde bitmesi 

planlanan bir projenin yirmi beş günde bitmesinden kaynaklı beş günlük gecikme NI 

teknik analiz sonucu olarak değerlendirilir. 

NI analiz metodu ile işveren yüklenici gecikmeleri ayrımı ve eş zamanlı gecikmeler 

sağlıklı bir şekilde değerlendirilmemekte ve doğru sonuçlara ulaşılmamaktadır. Eş 

zamanlı gecikme tanımlanması yapılmamakta ve gecikmenin sınıflandırılmasıyla 

oluşan etkilerin ayrıştırılması gerçekleştirilmemektedir. 
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NI teknik GI tekniği gibi uluslararası protokollerce tercih edilmeyen fakat GI 

tekniğinden biraz daha makul sonuçlara ulaşan bir analiz metodudur. GI tekniğinin 

diğer gecikme analiz tekniklerine göre güçlü ve zayıf yönleri Çizelge 3.2 içerisinde 

incelenebilir. 

Çizelge 3.2 : NI Tekniği Güçlü ve Zayıf Yönleri Çizelgesi. 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

• Kolay uygulanabilirliği 

• Herhangi bir maliyet getirmemesi 

•  Detaylı bir kayıt bilgisine ihtiyaç 

duymaması 

• Gecikme çeşitlerini 

değerlendirememesi ve gecikmenin 

sorumluluğunun belirlenememesi 

• Network şemasının kullanılmaması 

ve bu yüzden gecikme ilişkilerinin 

tespit edilememesi 

• Eş zamanlı gecikme 

değerlendirememe 

• Hızlanma ve aksamanın tespit 

edilememesi 

3.3 Planlanan-Gerçekleşen “As-Planned Versus As-Built” 

Planlanan-Gerçekleşen (As-Planned Versus As-Built tanımı bundan sonra APAB 

olarak kısaltılacaktır) tekniği analitik olarak gecikmenin takip edilebildiği bir 

yöntemdir. Keane ve Caletka (2008) APAB tekniği hakkında, içerisindeki analitik 

çizelge pencereleriyle aktivitelerdeki gecikmenin takip edilebildiği ve planlanan 

süreç ile gerçekleşen sürecin kıyaslanmasıyla gecikmelerin tespit edildiği bir metot 

olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Bu metotla birlikte gerçekleşen program 

sürecinin planlanan sürece göre nasıl ilerlediğinin kıyaslaması yapılarak gecikme 

analizi incelemesi gerçekleştirilmektedir. APAB yöntemine göre projenin sürecinin 

görüntülendiği analiz pencerelerinde aşağıdaki başlıklar değerlendirilir; 

• Proje işleyişi sırasında anahtar dönüm noktası yaratan olaylar 

• Yüklenicinin planını ve işleyiş metodunu değiştirdiği dönemler (Hızlanma 

veya koşullardaki değişiklik) 

• Anahtar değişiklikler, aksamalar veya yaşanmakta olan gecikmeler 
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APAB tekniği kullanılarak gerçekleştirilecek gecikme analizinde, aktivitelerdeki 

gecikmelerin analitik olarak takibinin yapılabilmesi için öncelikli olarak gerçekleşen 

programın görüntülenebildiği aktivite çizelgesinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Keane ve Caletka (2008), tarafından örnek olarak gösterilmiş, APAB yöntemi ile 

listelenmiş gerçekleşen program kritik yörünge çizelgesi Çizelge 3.3 içerisinde 

incelenebilir. 

Çizelge 3.3 : APAB Gerçekleşen Program Kritik Yörünge Çizelgesi (Keane ve 
Caletka, 2008). 

 

Gerçekleşen program kritik yörünge çizelgesi oluşturulduktan sonra, programın 

takibinin kolaylıkla yapılabilmesi için istenildiği taktirde, gerçekleşen program kritik 

yörünge özet çizelgesi oluşturulur. Keane ve Caletka (2008), tarafından örnek olarak 

gösterilmiş APAB yöntemi ile listelenmiş gerçekleşen program kritik yörünge özet 

çizelgesi Çizelge 3.4 içerisinde incelenebilir. 

Çizelge 3.4 : APAB Gerçekleşen Program Özet Çizelgesi (Keane ve Caletka, 2008). 

 

APAB tekniği uygulanırken gerçekleşen kritik yörünge çizelgeleri oluşturulduktan 

sonra gerçekleşmiş olan süreç içerisindeki aktivite gecikmelerinin analitik olarak 

incelenmesi için aktivitelerin gerçekleşen başlangıç ve bitiş sürelerinin yanına 

planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri de eklenmelidir. Planlanan program bilgileri de 

eklendikten sonra aktivitelerdeki gecikmelerin işin sürecindeki uzamadan mı yoksa 

işin belirlenen tarihte başlayamamasından mı kaynaklandığı değerlendirilecektir. 
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Keane ve Caletka (2008), tarafından oluşturulmuş olan projenin sürecine etki eden 

gecikmelerin, gerçekleşen başlangıç ve bitiş tarihlerinin yanı sıra planlanan başlangıç 

ve bitiş tarihlerinin de görülebildiği ve en sonunda da toplam gecikmelerin tespit 

edildiği örnek Çizelge 3.5 içerisinde incelenebilir. 

Çizelge 3.5 : APAB Program Kıyas Çizelgesi (Keane ve Caletka, 2008). 

 

APAB program kıyaslama çizelgesi (Çizelge 3.5) oluşturulduktan sonra çizelge 

üzerinden yapılan incelemelerle gecikmeler tespit edilip mevcut proje süreç kayıtları 

incelenerek tespit edilmiş olan bu gecikmelerin sorumlulukları belirlenmeli ve APAB 

sorumluluk değerlendirme çizelgesinde gösterilmelidir. Keane ve Caletka (2008) 

tarafından verilen örnek sorumluluk değerlendirme çizelgesinde (Çizelge 3.6), 

gecikmelerin hangi nedenlerden kaynaklı ortaya çıktığını anlatan verileri barındıran, 

işveren sorumluluğunda mı yoksa yüklenici sorumluluğunda mı gerçekleştiğini 

gösteren bilgilere ulaşılabilinir. 

Çizelge 3.6 : APAB Sorumluluk Değerlendirme Çizelgesi (Keane ve Caletka, 2008). 

 

APAB yöntemiyle oluşturulmuş olan gecikme analizi çalışmasına örnek olarak 

gösterilen APAB teknik sorumluluk değerlendirme çizelgesi ile sonuçlandırılmakta 

(Çizelge 3.6), ve tarafların işin tamamındaki gecikmenin ne kadarından sorumlu 

olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. 
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APAB analiz tekniğinin diğer gecikme analiz tekniklerine göre güçlü ve zayıf yönleri 

Çizelge 3.7 içerisinde incelenebilir. 

Çizelge 3.7 : APAB Tekniği Güçlü ve Zayıf Yönleri Çizelgesi. 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

• Kolay anlaşılması 

• Analiz sonucuna gerçekleşen proje 

kayıtlarından kolaylıkla gidilebilmesi 

• Düzeyli olarak güncellenmiş bir 

gerçekleşen programı olmadan da 

çalışabilmesi 

• Network diyagramı olan bir 

planlanan programa ihtiyaç 

duymaması 

• Eş zamanlı gecikmelerin dönem 

içerisinde çözümlenebilmesi 

• Kolaylıkla kritik gecikmenin 

tanımlanabilmesi 

• Planlanan ve gerçekleşen programa 

ihtiyaç olması durumu 

• Aylık düzenli güncellenmiş bir 

programın yokluğunda projenin 

gelişimi için analiz görevlisinin kritik 

gerçekleşen plana zorunlu tutulması 

• Gerçekleşen program üzerinde 

inceleme yapılmasından kaynaklı 

analiz süre ve maliyetin artması 

durumu 

3.4 Etkilenen-Planlanan “Impacted As-Planned” 

Đnşaat projelerinde gecikmelerin tespitinde kullanılan birçok analiz metodu olmakla 

beraber, bütün analiz tekniklerinin de kendi içerisinde birden çok uygulanış 

şekillerinin bulunduğu görülmektedir. Alkass ve diğ. (1995) tarafından gecikmenin 

tespitinde kullanılan analiz metodunun hangisinin olduğundan çok, o analiz 

metodunun nasıl kullanıldığının daha önemli olduğu belirtilmiştir. Gecikme 

analizcisinin doğruları kabulündeki uygulama yöntemleri değişkenlik gösterebilir. 

Gecikme analizinin uygulama yöntemi projedeki verilerin mevcudiyetine veyahut 

projenin gidişatına göre gecikme analizcisi tarafından belirlenmektedir. 

“Etkilenen-Planlanan Tekniği” (Impact As-Planned tanımı bundan sonra IAP olarak 

kısaltılacaktır) ile analiz yapan gecikme analizcilerinin bu metodu farklı şekillerde 

yorumladıkları görülmektedir. Fakat her yorumda, planlanan program esas alınıp tek 

pencere üzerinden gecikmelerin etkileri yansıtılarak analizin yürütülmesi kabulüne 

bağlı kalındığı görülmektedir. 
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IAP analiz metodu ile gerçekleştirilen bazı uygulamalarda, esas alınan planlanan 

program üzerine işveren ve yüklenici sorumluluğundaki gecikme unsurlarının 

beraber etkilendirildiği görülmektedir. Bazı uygulamalarda ise işveren ve yüklenici 

sorumluluğundaki gecikmelerin ayrı ayrı ve daha sonrasında beraber olmak üzere 

farklı bir yöntemler doğrultusunda gecikme analizinin değerlendirildiği görülmüştür. 

Çalışma içerisinde IAP metodu SCL (2002), Gecikme Protokolü içerisinde ele alınan 

uygulanma yöntemi doğrultusunda incelenecektir. 

IAP analiz metodunun gecikme analizinde kullanılabilmesi için proje bünyesinde 

taraflar arasında üzerinde anlaşılmış bir planlanan programın bulunması 

gerekmektedir. Eğer anlaşılmış bir planlanan program mevcut değil ise kayıtların 

incelenmesi ile planlanan program oluşturulabilinir. IAP analiz metodunda esas 

program olarak ele alınacak mevcut veyahut sonradan oluşturulan planlanan 

programın, aktiviteler arasındaki ilişkilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Bütün analiz süreci bu planlanan program üzerinden yürütüleceği için 

program üzerindeki en ufak bir hata tüm analizin sonucunu etkileyebilmektedir. 

Gibson (2008), tarafından yapılan değerlendirmeye göre IAP analiz metodu 

genellikle yükleniciler tarafından işveren gecikmelerini göstermek üzere kullanılan 

bir yöntemdir. SCL (2002), Gecikme Protokolü bu yöntemle birlikte süre uzatımı 

analizinin yapılabileceği fakat süre uzatımının maliyetinin tespit edilemeyeceğini 

belirtilmiştir. Çünkü SCL (2002), Gecikme Protokolü IAP metodunun eş zamanlı 

gecikmeleri tam anlamıyla değerlendiremediği belirtilmiştir. Lovejoy (2004), IAP 

analiz metodunun eş zamanlı gecikmeleri yaklaşık olarak tanımlayabildiğini 

belirterek bu eş zamanlı gecikmelerdeki yaklaşık olarak değerlendirilmesinin şu 

kabuller doğrultusunda gerçekleştirilebileceğini açıklamıştır; 

• IAP metodu kullanılarak hesaplanan işveren gecikme miktarı, yine IAP 

metodu kullanılarak hesaplanan yüklenici gecikme miktarından büyük ise 

yüklenici hesaplanan bu miktarların arasındaki fark kadar süre uzatımını hak 

edebilmektedir. 

• IAP metodu kullanılarak hesaplanan yüklenici gecikme miktarı, yine IAP 

metodu kullanılarak hesaplanan işveren gecikme miktarından büyük ise 

yüklenici sadece işveren gecikme unsuru ile hesaplanan miktar kadar süre 

uzatımını hak edebilmektedir.  
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“IAP metodu ile yapılan analiz çalışmalarında, planlanan program aktivite 

bağlantıları yapıldıktan sonra programa etkilendirilecek olan işveren ve yüklenici 

gecikmeleri ayrı ayrı uygulanıyorsa bu yönteme “Ayrıştırılmış Etkilenen-Planlanan 

Tekniği” (NIIAP) denilmektedir. Eğer işveren gecikme unsurları ile yüklenici 

gecikme unsurlarını planlanan programa beraber etkilendiriyorsa bu yönteme 

“Kronolojik Olarak Birleşik Etkilenen-Planlanan Teknik” (CCIAP) denilmektedir. 

(Gibson, 2008). 

IAP tekniği planlanan programa etki edilerek düzenlenen bir metot olduğu için 

genellikle ileriye dönük uygulanan bir yöntem olmakla beraber istenildiği takdirde 

geriye yönelik analizlerde de kullanılabilmektedir. 

Gibson (2008), tarafından yapılan değerlendirmede CCIAP metoduyla gecikme 

unsurlarının programa eklenmesi şu değişikliklere neden olabilmektedir; 

• Kısıtlı başlangıç veya bitiş zamanı içerisinde bulunan, daha önceden var olan 

veya eklenmiş olan bir aktivitenin gecikmesine neden olması 

• Mevcut aktivitenin süresinin uzamasına neden olması 

• Daha önceden var olan bir aktiviteye yeni bir aktivite bağlanması 

• Mevcut bulunan aktiviteler arasına bağlantı eklenmesi ve silinmesi 

Planlanan programa etki eden bütün gecikmeler denetlenebilmeli, şeffaf bir şekilde 

program içerisinde gösterilmeli ve bu gecikmelerin programa eklenmesinden sonra 

ortaya çıkan bütün sonuçlar çizelge halinde kayıt altına alınmalıdır. 

Gibson (2008) tarafından tarif edilen uygulama yöntemine göre, işveren risk 

unsurlarının tek başına uygulandığında ortaya çıkan gecikme miktarı mazur 

görülebilir gecikmeleri belirtmektedir. Yüklenici risk unsurlarının tek başına 

uygulandığında ortaya çıkan sonuç mazur görülemez ve tazmin edilemez gecikme 

miktarını belirtmektedir. Gibson (2008), CCIAP metodu ile oluşturulan analiz 

içerisinde tespit edilen toplam gecikme miktarından, NIIAP metodu ile sadece 

işveren gecikme unsurlarının hesaplandığı gecikme miktarı çıkarıldığında, toplam eş 

zamanlı gecikme miktarının hesaplanabileceğini belirtilmiştir. Fakat bu yöntem, 

gerçek eş zamanlı gecikme analizi olmamakla beraber ancak tahmini eş zamanlı 

gecikme miktarını tespit edilebilmektedir. 
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Şekil 3.1 : IAP Şematik Uygulama (Gibson, 2008) 

IAP analiz tekniğinin diğer gecikme analiz tekniklerine göre güçlü ve zayıf yönleri 

Çizelge 3.8 içerisinde incelenebilir. 

Çizelge 3.8 : IAP Tekniği Güçlü ve Zayıf Yönleri Çizelgesi. 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

• Öğrenilen ve kolay anlaşılan yöntem 

• Gerçekleşen proje kayıtlarına gerek 

duymaması 

• Düzeyli olarak güncellenmiş bir 

süreç bilgisi olmadan da 

çalışabilmesi 

• Planlanan aktivitenin süreç 

içerisindeki değişkenlik durumlarını 

kontrollü takip edememe 

• Gerçekleşmiş kayıtlar olmadan 

varsayımsal sonuçlar elde etmesi 

• Gerçek eşzamanlı gecikmelerin tespit 

edilememesi 
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3.5 Bozulan-Gerçekleşen “Collapsed As-Built” 

“Bozulan-Gerçekleşen Tekniği” (Collapsed As-Built tanımı bundan sonra CAB 

olarak kısaltılacaktır) gerçekleşen proje kayıtlarının süreç içerisinde ele alındığı, 

mevcut tek bir programa üzerinden sonuçların değerlendirildiği bir analiz metodudur. 

Diğer metotların aksine program üzerine eklemeler yapılmak yerine program 

üzerinden çıkarmalarda bulunarak yürütülen bir yöntem olduğu için ileriye dönük 

analizlerde değil sadece geriye dönük analizlerde kullanılmaktadır. CAB analiz 

metodu gecikmelerin yaşanmamış olduğu bir durumda program sürecinin nasıl 

ilerleyebileceğinin tespitinin yapılıp, programa ve sürece etki eden bu gecikmelerin 

kimlerden kaynaklandığını ve nasıl sonuçlar ortaya çıkardığının değerlendirilmesini 

sağlamaktadır. Yani olabildiğince basite indirgemek gerekirse program süreci 

boyunca ortaya çıkan gecikmelerin gerçekleşen program üzerindeki tespitinin yapılıp 

sonrasında bu gecikmelerin olmadığı durumlarda nasıl bir sürecin yaşanacağının 

gözlemlenmesidir. CAB tekniği sadece gerçekleşen program kayıtları üzerinden 

çalışabildiğinden ötürü bu yöntem ile gecikme analizi yapılacak projenin aktivite 

başlangıç ve bitiş sürelerini doğru gösteren, aktiviteler arasındaki bağlantıların doğru 

işlendiği gerçekleşen program kayıtlarının bulunması gerekmektedir. Gerçekleşen 

program kayıtları bulunamıyorsa elde edilebilen mevcut kayıtlar incelenip 

gerçekleşen program oluşturulmaya çalışılabilinir. Eğer doğruluğundan emin 

olunmayan gerçekleşen programla birlikte CAB metodu gecikme analiz uygulaması 

gerçekleştirilirse ortaya doğru olmayan sonuçlar çıkabilmektedir. 

Keane ve Caletka (2008), tarafından yapılan açıklamalara göre büyük kapsamlı 

projelerde, planlanan program ile gerçekleşen program arası aktivite 

bağlantılarındaki farklılıklar sıklıkla görülmektedir. Tasarlanan süreç içerisindeki 

planlanan aktivite bağlantı ilişkileri gerçekleşen süreçle birlikte değişkenlik 

gösterebilmektedir. CAB analiz metodu uygulanmadan önce gerçekleşen program ile 

planlanan program arasındaki bu ilişki farklılıklarından dolayı programdaki 

aktivitelerin başlangıç ve bitiş sürelerinin doğru hesaplanabilmesi için mevcut 

program üzerindeki bütün aktivite ilişkileri tekrar gözden geçirilmelidir.  
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Keane ve Caletka (2008), planlanan program ile gerçekleşen program aktiviteleri 

bağlantıların arasındaki farklılıklar hakkında örnek bir uygulama oluşturmuştur. Bu 

örnek içerisinde planlanan bağlantı düzeneği halinde gösterilen örnek aktivite 

bağlantısı (Şekil 3.2) çubuk diyagramında gösterildiği gibi, Finish to Finish +5 laglı 

bir şekilde düzenlenmiştir. 

 

Şekil 3.2 : Planlanan Bağlantı (Keane ve Caletka, 2008) 

Örnek gösterilen iş, planlanan programda boyama imalatından beş gün sonra halı 

imalatının tamamlanacağı şeklinde olmasına karşın, gerçekte halı imalatından beş 

gün sonra boyama imalatının tamamlandığı görülmüştür. Gerçekleşen programda 

görülen bu süreç yine çubuk diyagram üzerinde belirtilmiştir (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.3 : Gerçekleşen Durum (Keane ve Caletka, 2008) 

Keane ve Caletka (2008), analizcinin aktivitelerin gerçekleşen başlangıç ve bitiş 

sürelerini gösteren aktivite bağlantılarını çeşitli şekilde gösterme seçeneği 

bulunduğunu belirtmiştir. Aktiviteler arasındaki ilişki şemasının bağlantı şeklini FF 

ilişki düzeni içerisinde gösterildiği çubuk diyagramı Şekil 3.4 içerisinde 

incelenebilinir. 

 

Şekil 3.4 : Gerçekşelen Durum, Gerçekleşen Bağlantı (Keane ve Caletka, 
2008) 



 
23

Gerçekleşen program ile planlanan programdaki aktivitelerin arasındaki başlangıç ve 

bitiş sürelerindeki bu değişiklik, aktiviteler arasındaki bağlantı şeklini de FF+5 

ilişkisinden FF-5 ilişkisine çevirmiştir. Fakat yenilenmiş olan bu bağlantı ilişkisinde 

gösterilmiş olduğu gibi proje içerisinde halı imalatının boyama imalatının 

tamamlanmasından beş gün önce bitmesi gerekliliği bir koşul olarak kabul 

edilmeyebilir. Analizci alternatif gösterim olarak halı imalatının başlangıcının önemli 

olduğu durumlarda, boyama imalatının başlangıcından yirmi beş gün sonra 

başlayacağını belirten bir gösterime de gidebilir. Burada projenin sürecine göre 

aktiviteler arasındaki bağlantıların eşitlik gözeterek düzenlenmesi gerekmektedir. Bu 

örnekte boyama imalatı sürecinde farklılık oluşarak mücbir nedenlerle bu imalatta bir 

uzama olduğunun tespit edilmesi ve halı imalatının belirlenen zamanda 

tamamlanamamasından dolayı, boyama imalatı başladıktan belli bir zaman sonra halı 

imalatının başlaması gerektiğini gösteren program daha uygun görülmüş ve bu 

durumu belirten ilişki düzeni çubuk diyagramlarla düzenlenmiştir (Şekil 3.5). 

 

Şekil 3.5 : Gerçekleşen Durum, Alternatif Gerçekleşen Bağlantı (Keane ve 
Caletka, 2008) 

Keane ve Caletka (2008), CAB metodu uygulanmadan önce analiz yapılacak projede 

gecikme analizcisinin düzenli bir şekilde aktiviteler arasındaki bağlantıların 

kontrolünü yapması gerektiğini belirtmiştir. Gecikme analizcisi gerçekleşen 

programı oluştururken bütün süreci doğru bir şekilde düzenlemek ve düzenlenmiş 

olan gerçekleşen program üzerindeki çıkarım işlemlerini denetlenebilir bir şekilde 

dikkatle ele almak durumundadır. Aksi takdirde yapılan bu düzenlemelerdeki tespit 

edilen bir hata analizin bütünü hakkında soru işaretleri oluşturabilecektir. 

CAB analiz metoduyla yapılan uygulamalar da öncelikli olarak, aktivitelerin gerçek 

başlangıç ve gerçek bitiş tarihleri tespit edilmekte, bu aktivitelerin birbirleri 

arasındaki bağlantı şekilleri incelenmekte, öncül ve soncul bağlantılarının 

düzenlenmesi yapılarak CAB analizi uygulanmakta ve gerçekleşen program 

oluşturulmaktadır. 
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CAB uygulama süreci içerisinde gerçekleşen program üzerinden gecikmelerin tespiti 

yapılır ve bu gecikmeler işveren gecikmesi, yüklenici gecikmesi, eş zamanlı 

gecikme, tazmin edilebilir ve tazmin edilemez gecikme bağlamında tanımlandırılır. 

Eğer yüklenici ve işveren arasında daha öncesinden anlaşılmış bir hız denetimi ve iş 

değişikliği gibi bir durum bulunuyorsa, bunlar incelenip program içerisinde 

değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmalıdır. CAB analizinde kullanılacak esas 

gerçekleşen program üzerinden önceden tespit edilmiş olan gecikme unsurlarının 

çıkarılmasıyla gecikmelerin proje sonucuna etkileri tespit edilmektedir. Bu çıkarma 

işlemi sırasında CAB esas gerçekleşen programa etkiyen işveren, yüklenici ve eş 

zamanlı gecikmelerin toplu halde çıkartılıp toplam süre değişim ölçümü 

yapabilmektedir. Fakat sürecin gerçekleştiği gibi canlandırılması adına bu metodun 

asıl uygulanması gereken şeklinde bütün bu gecikmelerin ters kronolojik sırayla 

programdan teker teker çıkartılıp her çıkarma işleminden doğan sonuçların CAB etki 

sorumluluk çizelgesinde gösterilmesi gerekmektedir. 

Keane ve Caletka (2008), tarafından CAB metoduyla gecikme analizi yapılan örnek 

sonucunda oluşturulmuş olan sorumluluk çizelgesinde (Çizelge 3.10), CAB 

gerçekleşmiş esas programı üzerinden tespit edilmiş olan işveren, yüklenici ve eş 

zamanlı gecikmelerin programdan çıkarılmasıyla elde edilen değerlendirmenin, yani 

bu gecikmelerin yaşanmamış olduğu bir durumda sürecin nasıl ilerleyeceğini 

gösteren sonuçlara ulaşılabilinir.  

001 kodlu, 7 Eylül 2008 gerçek başlangıç ve 11 Eylül 2008 gerçek bitiş tarihli ilk 

gecikmenin çıkarılması ile programın bitiş tarihinin yine 18 Ocak 2009 olarak sabit 

kaldığı ve böylelikle işi sonucunda herhangi bir değişiklik oluşmadığı görülmüştür. 

Sonrasındaki 002 kodlu, 4 Eylül 2008 gerçek başlangıç ve 7 Eylül 2008 gerçek bitiş 

tarihli ikinci gecikmenin çıkarılmasıyla programın bitişi tarihi olan 18 Ocak 2009’un 

15 Ocak 2009 tarihine gerilediği görülmüştür. Bu Eylül ayında gerçekleşmiş olan 

gecikmelerin çıkarılmasıyla elde edilen programın sürecinin 31 Ağustos kayıt 

tarihine göre tespiti yapılmış ve 31 Ağustos tarihindeki programın süreci ile 

kıyaslandığında gerçekleşmiş süreç ile CAB gecikme analiz metoduyla 

güncellenerek canlandırılmış süreç arasında bir gün oynadığı görülmüştür. Bu bir 

günlük gecikme UD03 koduyla programa işlenmiş ve bu gecikme 15 Ocak 2009 olan 

işin bitiş tarihini 14 Ocak 2009’a geriletmiştir. Bu gecikmeden işverenin sorumlu 

tutulamayacağı belirtilip, gecikmenin sorumluluğu yükleniciye yüklenmiştir. 
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Sonrasında 003 kodlu, 15 Ağustos 2008 gerçek başlangıç ve 24 Ağustos 2008 gerçek 

bitiş tarihli gecikmenin çıkarılması ile 31 Ağustos tarihindeki UD03 güncellemesi ile 

elde edilmiş olan programın bitiş tarihi 14 Ocak 2009’un 9 Ocak 2009 tarihine 

gerilediği görülmüştür. Bu beş günlük gecikme yüklenici risk unsuru altında 

değerlendirilmiş ve sonrasında Ağustos ayında başka bir gecikme tespit 

edilememiştir. Ağustos ayındaki 003 kodlu gecikmenin çıkarılmasıyla güncellenmiş 

olan programın 9 Ocak 2009 bitiş tarihinin, 31 Temmuz tarihli gerçekleşmiş program 

kayıtları ile karşılaştırıldığında aslında 6 Ocak 2009 olması gerektiği görülmüş ve bu 

tarihin gerçek programa dönüştürülebilmesi için UD02 kodlu güncellemede 

yüklenicinin yavaşlamasından kaynaklı oluşan üç günlük bir gecikme yansıtılmıştır. 

004 ve 005 tarihli Temmuz ayında gerçekleşmiş olan gecikmelerin de programa 

işlenmesi ile UD02 gecikme unsuruyla birlikte hesaplanmış olan 6 Ocak 2009 tarihli 

işin bitiş tarihinin 1 Ocak 2009 tarihine gerilediği görülmüştür. Fakat Temmuz 

ayındaki bu güncellemelerin ötesinde UD01 kıyaslamasıyla tespit edilmiş olan işin 

başlangıç tarihinin 5 Ocak 2009 olması gerektiği görülmüş ve Temmuz ayı boyunca 

gerçekleşmiş programla CAB analizi ile güncellenmiş program arasındaki bu süreç 

hızlanmasının nedeninin dört günlük yüklenici hızlanması olduğu tespit edilmiştir. 

Bu hızlanma UD01 kodu ile eksi dört günlük bir gecikme olarak yüklenici risk 

unsurlarına eklenmiştir. 006 ve 007 kodlu Haziran ayı boyunca gerçekleşmiş olan 

gecikmeler de programda güncellenince işin bitiş tarihinin 1 Ocak 2009 tarihine 

dönüştüğü görülmüştür. 

Yapılan bütün bu analizler sonrasında işin gerçek bitiş tarihini olan 18 Ocak 

2009’un, işin sürecine etki eden gecikmelerin yaşanmaması durumunda nasıl bir 

sürece dönüşeceği CAB tekniği ile canlandırılmıştır. Bu canlandırmanın sonuçları 

sorumluluk tablosunda teker teker gösterilmiştir. Burada gösterilmemiş olsa bile, 

analizcinin her gecikmenin çıkarılması aşamasını gösteren güncellenmiş süreç 

programlarının da analiz içerisine eklemesi gerekmektedir. Bütün analiz göstermiştir 

ki işin gerçek bitişini gösteren 18 Ocak 2009 tarihinin, eğer bu gecikmelerin etkisine 

maruz kalınmasaydı 1 Ocak 2009 tarihi olacağı görülmüştür. Bu on yedi günlük net 

gecikmenin sekiz gününün işveren risk unsuru altında, dokuz gününün de yüklenici 

risk unsuru altında gerçekleştiği görülmüş ve herhangi bir eş zamanlı gecikme unsuru 

tespit edilememiştir. 

 



 
26

CAB analiz metodu geriye dönük bir gecikme analiz yöntemi olup bu metot ile proje 

içerisinde gerçekleşen gecikmelerin yaşanmadığı durumlarda nasıl bir sürecin 

oluşacağının tespiti sağlamaktadır. Jae (2003), CAB tekniğinin diğer tekniklere göre 

daha gerçekçi bir sonuç ortaya çıkardığını belirtmiştir. Bu gerçekçiliği sağlayan en 

önemli etken ise gerçekleşen program kayıtları üzerinden analizin yürütülmesidir. 

Gecikmelerin kontrolünün yapılma şekli ve gerçekleşen program üzerine olan 

hâkimiyeti konularında daha önce belirtilen tekniklerden üstün, etkili bir yöntem 

olmakla birlikte eş zamanlı gecikmelere karşı olan zayıflığı ile uluslararası 

protokollerde soru işareti ile değerlendirilen bir yöntem olmaktadır. Gecikmelerin 

teker teker değerlendirilmesi bu eş zamanlı gecikmelerin etkilerini göz ardı 

edebilmektedir. Fakat genel anlamda gecikmenin bütününün tespitindeki gücü, tek 

program üzerinden işleyen anlaşılabilir ve sadece gerçekleşen program kayıtları 

üzerinden ilerleyen bir yöntem olması CAB tekniğini diğer tekniklerden ayıran en 

önemli özelliklerdendir. 

CAB analiz tekniğinin diğer gecikme analiz tekniklerine göre güçlü ve zayıf yönleri 

Çizelge 3.10 içerisinde incelenebilir. 

Çizelge 3.9 : CAB Tekniği Güçlü ve Zayıf Yönleri Çizelgesi. 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

• Tek bir program üzerinden ilerleyip 

kontrollü gecikme analizi 

yapılabilmesi 

• Kolay anlaşılabilmesi 

• Gerçekleşmiş kayıtlar üzerinden 

ilerleyen analiz çalışması olup 

canlandırılmış süreci değil 

gerçekleşen kayıtları değerlendirmesi 

• Kolay uygulanabilirliği 

• Doğruluk/Harcanan zaman 

orantısının yüksek olması 

• Planlanan programa ihtiyaç 

duymaması 

• Sadece gerçekleşen program kayıtları 

ile çalışması 

• Network bağlantılarındaki, analizci 

insiyatifindeki belirsizlik durumu 

• Eş zamanlı gecikmelerdeki 

başarısızlık 

• Gerçekleşen programın hazırlanması 

sürecindeki harcanan süre ve maliyet 

• Sürecin geriye dönük incelenmesinden 

dolayı, dönemdeki gelişmelerin 

analizci tarafından net algılanamaması  

• Tarafların üzerinde uzlaşmış olduğu 

planlanan programı göz ardı etmesi 
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Çizelge 3.10 : CAB Gecikme Analizi Sorumluluk Çizelgesi (Keane ve Caletka, 2008). 
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3.6 Zaman Etki Analizi “Time Impact Analyis” 

Zaman Etki Analizi (Time Impact Analysis tanımı bundan sonra TIA olarak 

kısaltılacaktır) tekniği, diğer bütün tekniklere göre geçerliliği en çok kabul gören ve 

analiz sürecini ele alış yöntemiyle doğruluğuna en çok güvenilen analiz metodudur. 

TIA yöntemi kendi içerisinde bazı aksaklıklarının bulunmasına rağmen mevcut 

kaynaklarda ve analiz yapan uzmanların raporlarında sıklıkla öne çıkan bir 

yöntemdir. 

TIA tekniğinde CAB metodunun aksine program üzerine eklemeler yapılarak analiz 

süreci gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemle birlikte proje sürecindeki tespit edilmiş 

gecikmeler, esas alınan doğrulanmış planlanan program üzerine kronolojik sırayla 

teker teker eklenerek gereken sonuçlara ulaşılır. Đleriye dönük ve geriye dönük olmak 

üzere her durumda ve koşulda gecikme analizi uygulanabilir. Taraflar arasında 

üzerinde anlaşılmış planlanan programa gecikmelerin sürekli olarak 

güncellemelerinin yapılmasıyla, gerçekleşen proje sürecinin tekrardan canlandırıldığı 

analiz yöntemidir. TIA tekniğinin her ne kadar hem geçmişe hem de ileriye dönük 

gecikme analizlerinde kullanıldığı belirtilse de, planlanan program üzerinden 

gecikmelerin eklenerek gereken analiz sonuçlarının çıkarıldığı bir yöntem 

olmasından ötürü asıl olarak ileriye dönük analiz çalışmalarında etkili bir şekilde 

kullanıldığı görülmektedir. 

Planlanan program üzerine eklenerek analiz gerçekleştirilen IAP metodundan farklı 

olarak TIA tekniğinde tespit edilmiş olan gecikmeler tek bir program üzerine 

bütüncül olarak eklenmek yerine, gecikmelerin yaşandığı dönemlerde düzenli 

program güncellemelerinin yapılmasıyla bütün süreç aşama aşama 

değerlendirilebilinir. Kademeli analiz sisteminin TIA metoduna getirdiği en büyük 

avantajı eş zamanlı gecikmelerin, süreç içerisindeki hızlanma ve yavaşlanmaların 

tespitinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesidir. IAP metodunda gecikme 

analiz sürecinin sürekli olarak tek bir taban program üzerinden uygulanması 

gecikmenin gerçek anlamda etkilerinin tespitinde sorun yaratabilmektedir. IAP 

metodunun daha gelişmişi olan TIA tekniğiyle planlanan program üzerinden 

uygulanan ileriye dönük gecikme analiz teknikleri daha kontrollü uygulanabilir hale 

getirilmiştir. 
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TIA tekniği her ne kadar ileriye dönük de uygulanabilen bir yöntem olsa da mevcut 

süreç dahilindeki gecikmelerin ileride nasıl sonuçlar yaratacağının tam olarak net bir 

şekilde tespit edilememesinden dolayı sağlıklı sonuçların alınması pek mümkün 

olamamaktadır. SCL (2002), Gecikme Protokolü 2. Maddesinde de belirttiği gibi 

ileriye dönük gecikme analizlerinde, analizi yapmanın yükleniciye olan faydası 

gecikmelerden kaynaklı sözleşmesel yükümlülüklerden kurtulmak, işverene faydası 

ise yükleniciye ve kendisine işin tamamlanabilmesi için yeni bir hedef oluşturmaktır. 

Bu gecikme analizi ile ileriye dönük olarak net sonuçların tespit edilmesi mümkün 

olamamaktadır. Ayrıca SCL (2002), Gecikme Protokolü 14. Maddesinde de belirttiği 

gibi süreç içerisinde verilen süre uzatımı doğrudan tazminat getireceği anlamına 

gelmemektedir. TIA ile yapılan ileriye dönük bu gecikme analizi işin 

tamamlanmasından sonra tekrardan değerlendirilebilmekte ve bu süre uzatımı ile 

ortaya çıkan tazminat durumu tekrardan ele alınabilmektedir. 

Geriye dönük gecikme analizi gerçekleştirilmeden önce bütün proje süreç 

güncelleştirmelerinin, sözleşmesel dokümanların ve taraflar arasındaki yazışmaların 

hepsinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Analizin sonuçlarının doğruluğu 

açısından bu süreç çok önemlidir ve her ayrıntıya önem verilmelidir. Gecikme analizi 

ekibinin doğru tespitlerin bulunduğu gerçek analiz sonuçlarını elde edilebilmesi için 

gecikme analizi konusunda istekli ve hevesli olması önemli etkenlerdendir. Bu istek 

ve heves analiz yapmak için gereken belgeleme incelenmesin ve sonrasındaki analiz 

sürecinde hızlandırıcı etki yaratacaktır. 

Geriye dönük analiz uygulanırken analizin doğruluğu ve güvenilirliği açısından 

aşağıda belirtilen şu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir; 

• Aktivite planlanan başlangıç ve bitiş tarihleri ile gerçekleşen başlangıç ve 

bitiş tarihleri arasındaki değişkenliğin tespiti 

• Aktivitelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde ucu açık bir bağlantı 

bırakılmaması 

• Aktivite devam sürelerindeki değişkenliğin kontrol edilmesi ve farklılıkların 

değerlendirilmesi 

• Süreç içerisindeki hız denetimi, hızlanma ve gecikmelerin tespit edilmesi ve 

nedenlerinin incelenmesi 
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Analizden elde edilen sonuçlar ile gerçekleşen süreler arasında önemli farklılıkların 

görüldüğü zamanlarda yapılan bütün incelemelerin ve değerlendirmelerin tekrardan 

gözden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle yukarıda belirtilen maddelerin tekrardan 

ele alınması ve proje sürecine hakim olunarak gerçekleşen süreç ile kıyaslamasının 

yapılması gerekmektedir. 

TIA uygulanmasının en başında sürece etki etmiş olan bütün gecikme unsurları 

belirlenmeli, bu unsurların süreç içerisindeki hangi aktiviteleri etkilediğinin tespiti 

yapılmalı ve gerekli kayıtlı belgelere ulaşılmalıdır. Doğrulanmış planlanan program 

üzerine işlenecek olan bu gecikme unsurları kronolojik bir sırayla programa 

etkilendirilmelidir. Bu gecikmeler birer aktivite olarak ele alınmalıdır. Programa 

eklenmiş olan bu gecikme unsurlarının öncül ve ardıl aktivitelerinin bağlantısının 

kurulması ile gecikmenin programın sürecine olan etkisinin tespiti yapılmakta ve 

gerçekleşmiş sürecin tekrardan canlandırılması sağlanmaktadır. 

Gecikmeler eklenerek güncelleştirmesi yapılan her program bir pencere olarak 

nitelendirilmektedir. Bu pencerelere analizcinin durum ve koşullardaki tespitine göre 

gerekçesi belirtilerek bir veya birden fazla aktivite eklenme işlemini 

yapabilmektedir. Her pencere üzerine gecikme aktivitesi eklenmesinden sonra o 

pencere artık güncellenmiş yeni program olacak ve bundan sonraki işlemlerde esas 

program olarak kullanılacaktır. Ortaya çıkan sonuçlar sorumluluk etki çizelgesinde 

özetlenecektir. Bu çizelgede gecikmenin dönem ve süresinin görüldüğü, sürece olan 

etkisinin değerlendirilip sorumluluk analizinin görüntülendiği özet bilgiler 

bulunacaktır. 

Gecikme analizi içerisinde genel süreç içerisindeki hızlanmaların ve yavaşlamaların 

tespit edilebilmesi için belirlenen dönem aralıklarında güncellemelerin yapıldığı 

programların gerçekleşen programlar ile kıyaslanması gerekmektedir. Bu 

güncellemeler sırasındaki oluşan yeni sürecin gerçekleşen süreç dahilinde nasıl 

ilerlediğinin karşılaştırmasından sonra tespit edilen aktivite hızlanma ve 

yavaşlamaları yeni güncellemeler üzerinde düzenlenmektedir. 
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Analiz güncellemeleri ay bazında düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Fakat 

analizcinin tespit ettiği tarihler doğrultusunda da bu güncellemelerin uygulandığı 

görülmektedir. Burada önemli olan analizin ne şekilde yapıldığı değil, doğru 

belgelerle taraflar arasında eşitlikçi bir yaklaşım içerisinde hakem veya jüri heyetine 

sürecin nasıl değerlendirildiğinin anlatılıp yapılan analizin doğruluğunu 

gösterebilmektir. 

Keane ve Caletka (2008), tarafından verilen pencere analizlerinin özetlenmiş olduğu 

örnek çizelge incelenebilinir (Çizelge 3.11). 

Çizelge 3.11 : TIA Pencere Özet Çizelgesi. (Keane ve Caletka, 2008) 

 

TIA pencere özet çizelgesinde analiz süreci boyunca beş adet güncellemenin 

yapıldığı anlaşılmakta ve bu güncellemelerin özet açıklamaları yanlarında 

görülmektedir. TIA sorumluluk çizelgesine göre birinci pencere içerisinde analizi 

gerçekleşen 001 ve 002 kodlu gecikme unsurlarının her ikisinin de işveren 

sorumluluğunda olduğu görülmektedir. TIA teknik metoduyla süreç içerisindeki bu 

gecikmelerin programa eklenmesiyle ortaya çıkan sonuçların, yani sırasıyla 

belirtmek gerekirse bir ve üç günlük gecikmelerin projenin tamamlanma süresi olan 

1 Ocak 2009 tarihini 5 Ocak 2009 tarihine değiştirdiği görülmüştür (Çizelge 3.12). 

Sonrasındaki UD01 güncellemesinde gerçekleşen süreç ile güncellenen sürecin 

değişmediği tespit edilmiş olup, sırasıyla 2. pencere içerisinde 003 ve 004 kodlu 

gecikmelerin programa eklenmesiyle ortaya çıkan işin yeni tamamlanma tarihini 10 

Ocak 2009 tarihine uzadığı görülmektedir. Sonraki analiz aşamalarındaki 3. pencere 

olan UD02 ve 4. pencere olan UD02A güncellemelerinde işin tamamlanma süresi 

olan 10 Ocak 2009 tarihini 8 Ocak 2009 tarihine düştüğü görülmüş olup bir sonraki 

aşama olan 5. analiz penceresindeki 005, 006 ve 007 kodlu gecikmelerin ve UD03 

numaralı güncellemenin projenin tamamlanma tarihini 18 Ocak 2009 olarak 

değiştirdiği tespit edilmiştir. 
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Çizelge 3.12 : TIA Gecikme Analizi Sorumluluk Çizelgesi (Keane ve Caletka, 2008). 
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TIA tekniğiyle gerçekleştirilen analizin sonuçları sorumluluk çizelgesinde 

özetlenmiştir. Tespit edilen sorumluluk analizleri sonuçlarındaki toplam on yedi 

günlük gecikmenin dokuz gününün işveren risk unsuru altında, dört gününün 

yüklenici risk unsuru altında gerçekleştiği ve dört günlük bir gecikmenin de eş 

zamanlı olarak belirlendiği görülmüştür. Buradan şu sonuç çıkarılabilmektedir; 

Yükleniciye, dokuz iş günü işveren risk unsurlarından ve dört iş günü eş zamanlı 

gecikmeden olmak üzere toplamda on üç iş günü ek süre uzatımı verilmelisi 

gerekmektedir. On yedi günlük gecikmenin dört günü sadece yüklenici risk unsuru 

altında gerçekleştiği için bu dört günlük gecikmeden kaynaklı işverenin yükleniciden 

sözleşmede belirtilmiş olan gecikme cezasını alma hakkı doğmaktadır. Fakat buna 

karşılık yüklenicinin almış olduğu bu on üç günlük süre uzatımının dokuz günü 

sadece işveren risk unsuru altında gerçekleştiği için bu dokuz günlük sürecin hakem 

heyeti tarafından belirlenecek olan tazminatını da yüklenicinin işverenden almaya 

hakkı bulunmaktadır. TIA sorumluluk etki çizelgesinden çıkartılmış olan bu 

değerlendirme örnek bir ön değerlendirme olup nihai kararın projedeki duruma ve 

gecikmenin konumlarına göre hakem heyeti tarafından belirlenmesi gerekmektedir. 

Keane ve Caletka tarafından yürütülmüş olan bu gecikme analiz çalışmalarının 

güncelleme detayları ve sorumluluk etki çizelgeleri gösterilmiş fakat CAB ve TIA 

teknikleriyle gecikmelerin değerlendirildiği güncellenen program verilerinin 

paylaşılmadığı görülmüştür. Sorumluluk etki çizelgesindeki değerlendirmelerden 

anlaşılmaktadır ki CAB ve TIA teknikleriyle yürütülen bu gecikme analiz çalışmaları 

aynı proje üzerinden gerçekleştirilmiş farklı iki gecikme analiz uygulamasıdır. CAB 

ve TIA teknikleriyle birlikte ortaya çıkartılan analiz sonuçları kıyaslandığında CAB 

metodunun eş zamanlı gecikmelerdeki başarısızlığı dikkat çekmektedir. CAB tekniği 

içerisindeki işveren risk unsurlarının sekiz gün olduğu tespit edilmekle beraber TIA 

tekniği ile bu işveren risk unsurlarının dokuz güne çıktığı görülmektedir. Fakat CAB 

tekniği ile yüklenici risk unsurlarının dokuz gün tespit edildiği analiz sürecinde TIA 

tekniğiyle bu dokuz günün, sekiz güne düşüp dört gününün yüklenici risk unsuru 

altında gerçekleştiği ve diğer dört günün ise eş zamanlı gecikme olduğu tespiti 

yapılmıştır. Burada TIA tekniğinin işveren risk unsurlarının bir kısmını eş zamanlı 

gecikme olarak değerlendirdiği, CAB tekniğinin de eş zamanlı gecikmelerde 

başarısız olduğu görülmektedir. 
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Winter ve Calvey (2006), TIA tekniğinin yaşanmış proje sürecini gerçekleştiği 

şekliyle canlandırmaya çalışan fakat gerçekliğe sadece yaklaşan bir metot olduğunu 

belirtmiştir. TIA tekniğinin, taraflar arasındaki ilişkilerin objektif bir şekilde 

değerlendirildiği uluslararası kurullar tarafından kabul görülen bir yöntem olmasına 

karşın eş zamanlı gecikmelerde tam olarak doğru sonuçlar çıkaramadığı da 

bilinmektedir. Keane ve Caletka (2008), bu eş zamanlı gecikmelerin sadece tahmini 

yaklaşık süreler olduğunu belirtmiştir. TIA tekniği, mevcut analiz metotları arasında 

eş zamanlı gecikmeler hakkında en doğru tespiti gerçekleştirmektedir. Fakat bu 

tekniğin sadece kendi yetenekleri içerisinde eş zamanlı gecikmeleri tam olarak tespit 

edebilmesi beklenmemelidir. Eş zamanlı gecikmelerin tespitindeki diğer tekniklere 

göre olan üstünlüğü ve proje süreci içerisindeki her gecikme unsurunu teker teker 

değerlendirilerek incelenmesi gibi ön plana çıkan önemli yetenekleriyle mevcut 

uygulanan gecikme analiz yöntemleri arasında en doğru sonuca ulaşan yöntemin TIA 

metodu olduğu görülmektedir. 

TIA analiz tekniğinin diğer gecikme analiz tekniklerine göre güçlü ve zayıf yönleri 

Çizelge 3.13 içerisinde incelenebilir. 

Çizelge 3.13 : TIA Tekniği Güçlü ve Zayıf Yönleri Çizelgesi. 

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 

• Planlanan kayıtlar üzerinden analiz 

çalışması yapabilmesi 

• Doğruluk/Harcanan zaman 

orantısının yüksek olması 

• Gerçekleşen program olmadan 

gecikme analizi yapılabilmesi 

• Eş zamanlı gecikmelerin 

değerlendirme içerisine alınabilmesi 

• Hızlanma ve yavaşlamanın 

değerlendirme içerisine alınabilmesi 

• Kademeli kronolojik bir şekilde 

ilerleyen analiz yönteminden dolayı 

proje sürecinin denetlenebilmesi 

• Sadece planlanan program kayıtlarını 

öncelikli olarak değerlendirmemesi 

• Geriye dönük analiz çalışmalarında 

gerçekleşen program kayıtlarının ön 

plana alınmamasından ötürü gerçek 

sonuçların değerlendirilememesi 

• Anlaşılması kolay olmayan bir 

yönteminin oluşu 

• Gecikme analizi yapılması sırasında 

uzun bir süreye ihtiyaç duyulması 

• Gerçek eş zamanlı gecikme 

değerlendirememesi 
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3.7 Analiz Teknikleri Karşılaştırması 

Đnşaat projelerinin tekrardan uzak kendine özgü doğal yapısı bu projelerdeki gecikme 

analiz uygulamalarının belli standartlar doğrultusunda yürütülmesini de 

zorlaştırmaktadır. Bu doğal süreç içerisinde zamansal sorunlar ve kayıtlara ulaşmada 

yaşanan zorluklar gibi inşaatın içerisindeki sıklıkla karşılaşılan durumlar göz önünde 

bulundurulduğunda analiz yapan görevlinin tam olarak doğru sonuca ulaşma 

ihtimalinin de azaldığı görülmektedir. Analiz sonuçlarındaki bu tutarsızlıklar inşaat 

projelerindeki gecikme problemlerinin çözümünde çeşitli zorluklar yaratmaktadır. 

Analiz tekniklerinin doğru bir şekilde değerlendirilip anlaşılabilmesi için uygulamalı 

bir örnek üzerinden karşılaştırılmalarının yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Critchlow 

ve diğ.’nin (2006) SCL Great Debate çalışmasında analiz tekniklerini kıyaslayarak 

uygulamalı bir örnek üzerinden işleyiş yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattıkları 

görülmüştür. Bu çalışmanın tez kapsamına bütüncül bir şekilde eklenmesi uygun 

bulunmuştur (EK A.1). Critchlow ve diğ.’nin (2006) çalışması incelendiğinde ufak 

çaplı örnek bir proje üzerinden tez çalışması içerisinde ele alınmış olan bütün analiz 

tekniklerinin uygulamalı olarak anlatıldığı görülecek ve gecikme analiz metotlarının 

pratik uygulama içerisindeki değerlendirilmesi daha doğru anlaşılacaktır. 

Critchlow ve diğ. (2006), SCL Great Debate çalışması içerisindeki bazı analiz 

tekniklerinin uygulama yöntemlerinde bu tekniklerin tez çalışması kapsamında 

anlatılan yöntemlerinden biraz daha farklı şekillerde ele alındığı görülmüştür. Fakat 

daha önce de belirtildiği gibi her analiz tekniğinin analizci tarafından değerlendirme 

şekline göre farklı yorumlanma durumları söz konusu olabilmektedir. Alkass ve diğ. 

(1995), bu durum üzerine gecikmenin tespitinde kullanılan analiz tekniklerinin 

hangisinin uygulandığından çok o tekniğin nasıl kullanıldığının daha önemli 

olduğunu belirtilmiştir. Critchlow ve diğ. (2006) çalışması incelendiğinde, bütün 

analiz tekniklerinin pratikteki uygulama şekilleri rahatlıkla anlaşılıp tekniklerin 

birbirleriyle olan kıyaslamaları beraberinde incelenmektedir. 
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3.8 Analiz Teknikleri Seçim Kriterleri 

Đnşaat projelerinde gecikmenin tespit edilmesinde kullanılmak üzere birçok analiz 

tekniği bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında ele alınan teknikler uluslararası 

otoritelerce kabul gören başlıca yöntemlerdir. Her tekniğin kendine özgü işleyiş 

şekliyle birlikte gecikme analizi sırasında farklı sonuçlar üretebildikleri 

görülmektedir. Bütün analiz metotlarının farklı sonuçlar üretmesi durumu 

gecikmenin tespitinde soru işaretleri oluşturmaktadır. 

Gecikme analiz teknikleri hakkında yapılan incelemeler ve çalışmalar sırasında 

görülmüştür ki analiz tekniklerinin arasındaki bu farklılığın oluşmasındaki en büyük 

etken eş zamanlı gecikmelerin tespitindeki yöntemlerin yeterlilik düzeyi olmaktadır. 

Eş zamanlı gecikmelerin tespitinin tam olarak yapılabilmesi için süreç içerisindeki 

planlanan ve gerçekleşen bütün veriler sağlıklı bir şekilde irdelenmesi gereklidir. 

Sürecin gerçek yaşanmış şeklinin canlandırılabildiği analiz çalışmasının yürütülmesi 

gerekmektedir. Yapılan incelemelerle görülmektedir ki bütün analiz tekniklerinin 

kendi içlerinde bazı kusurları olmakla beraber gerçekleri tam olarak yansıtan 

mükemmel bir analiz yöntemi de bulunamamaktadır. Fakat analiz teknikleri arasında 

sadece koşul ve duruma göre üstünlük sınıflandırılması yapılabilmekte ve seçimin bu 

sınıflandırmaya göre yürütülmesi gerekmektedir. Analiz teknikleri birçok başlık 

altında sınıflandırılabileceği gibi en üst başlık olan gecikme analiz metotlarının 

işleyiş yöntemine göre sınıflandırma çizelgesi aşağıda incelenebilir (Çizelge 3.14). 

Çizelge 3.14 : Gecikme Analiz Metotları Sınıflandırma Çizelgesi. 

 

Planlanan program üzerine eklenerek oluşturulan yöntem olan IAP ve TIA hem 

ileriye dönük analiz çalışmalarında hem de geriye dönül analiz çalışmalarında 

kullanılmaktadır. Fakat gerçekleşen program üzerinden çıkarma işlemleri 

uygulayarak yürütülen bir analiz tekniği olan CAB metodu sadece geriye dönük 

analiz çalışmalarında kullanılabilmektedir. 
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Aynı zamanda analitik olarak planlanan program ile gerçekleşen programın 

karşılaştırılmasıyla yürütülen analitik metot olarak değerlendirilen APAB metodu 

yine gerçekleşen bilgilere ihtiyaç duymasından ötürü sadece geriye dönük analiz 

çalışmalarında kullanılmaktadır. Bütün bu gecikme analizi metotlarının 

birbirlerinden farklı özellikleri ve yetenekleri bulunmakla beraber gecikme 

analizinde kullanılmak üzere birbirlerinden farklı verilere ihtiyaçları bulundukları 

görülmektedir. 

Çizelge 3.15 : Gecikme Analiz Metotları Sınıflandırması (Arditi ve 
Pattanakitchamroon, 2005) 

 

Arditi ve Pattanakitchamroon (2005) tarafından tespit edilmiş olan bu çalışma 

gecikme analizi metotlarının hangi koşullarda kullanılabileceğini ve bu analiz 

metotlarının hangi konularda yeteneklerinin bulunduğunu göstermektedir. 

Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, bütün analiz teknikleri gecikme analizi 

uygulamalarında tam olarak doğru sonuçlar vermemektedir. Ancak bu analiz 

teknikleri içerisinde eş zamanlı gecikmeler, hızlanmalar ve yavaşlamaların tespitinde 

sorunlar yaşanmakla beraber TIA tekniğinin doğruya en çok yaklaşan metot olduğu 

görülmektedir. Program kayıtları ve proje verileri imkan verdiği ölçüde TIA metodu 

uluslararası otoritelerce kullanılması teşvik edilen yöntemdir. 
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4.  GECĐKME ANALĐZĐ UYGULAMA YOL HARĐTASI 

Tez kapsamında yapılan araştırmalarla elde edilen deneyim ve bilgi birikimleri 

doğrultusunda gecikme analizi gerçekleştirecek proje yöneticilerine yol göstermesi 

için gecikme analizi uygulama yol haritasi tasarlanmıştır. Gecikme analizi uygulama 

yol haritası, analiz süresince sırasıyla hangi uygulamaların yapılması gerektiğini 

belirten iş takip listesidir. Bu listedeki maddelerin uygulanmasıyla birlikte gecikme 

analizi çalışması yürütülebilmektedir. Analiz yapacakları yönlendirmek için 

oluşturulan gecikme analizi uygulama yol haritası özet çizelgesi aşağıda mevcuttur 

(Çizelge 3.16). 

Çizelge 4.1 : Gecikme Analizi Uygulama Yol Haritası 
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1. Sözleşmesel Kontrol 

Öncelikli olarak, gecikme analizi uygulaması yapılacak projede tarafların imzalayıp 

üzerinde mutabık oldukları mevcut sözleşmeler kontrol edilip gecikme durumlarında 

sözleşmenin taraflara zorunlu kıldığı uygulamalar ve risk unsurları tespit edilmeli, 

sonrasında analiz tespit edilen bu bilgiler doğrultusunda yürütülmelidir. 

2. Proje ve Kayıtların Đncelenmesi 

Sözleşmelerin kontrol edilip gecikme analizi yapılacak projenin taraflar arasındaki 

bütün kurallarına hakim olunduktan sonra, proje sürecini anlatan bütün kaynak ve 

verilerin elde edilip detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Zafar (1996), 

projede incelenmesi gereken kaynakları şu şekilde özetlemiştir: 

• Đhale dokümanları ve planlanan programın gözden geçirilmesi, 

• Planlanan programdaki güncelleme sürecinin kontrol edilmesi, 

• Gerçekleşen programın kontrol edilmesi, 

• Saha ziyaretinde bulunma ve teknik çizimleri inceleme, 

• Yazışmaların, toplantı tutanaklarının ve görsellerinin kontrol edilmesi, 

• Değişiklik talimatı dosyalarının kontrol edilmesi, 

• Günlük saha raporlarının kontrol edilmesi. 

3. Kayıtların Doğruluğunun Kontrol Edilmesi 

Gecikme analizi boyunca yol gösterici olacak kaynakların toplanmasının ardından, 

bunların doğruluğunun kontrol edilmesi gerekir. Kayıtların tek taraflı oluşturulmuş 

olması durumunda, bu dokümanların doğruluğunun başka verilerle kontrol edilmesi 

gereklidir. Örnek vermek gerekirse, gerçekleşen program kayıtlarının sadece 

yüklenici tarafından oluşturulmuş olduğu durumlarda kontrolör saha raporlarına 

bakılır. Eğer bu saha raporları bulunamıyorsa, o tarihteki toplantı tutanakları 

incelenir. Toplantı tutanaklarının da oluşturulmadığı durumlarda ise, saha 

personelleri ile görüşmeler yapılarak bu bilgilerin doğruluğunun kontrolü sağlanılır. 

Yapılacak analizin taraflar arasındaki uzlaşmayı sağlayabilmesi için, analiz içerisinde 

işlenen bütün bilgilerin güvenilir kaynaklarla desteklenmesi, kurgulanmış bir 

süreçten öte içerisinde tamamen gerçeklerin barındırıldığı bir çalışmanın yürütülmesi 

gereklidir. “Gecikme analiz çalışması içerisindeki en ufak bir bilginin yanlış veya art 

niyetli yapıldığının kanıtlanması programın bütününün güvenilirliğinin yitirilmesine 

neden olacaktır” (Lovejoy, 2004). 
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Eğer analizcinin elinde mantıksal hataların bulduğu program bilgileri mevcut ise, bu 

programın taraflar arasında tamamen doğrulanması ve kanıtlanmış bilgiler 

doğrultusunda bu mantık hatalarının ve yanlışlıkların giderilmesi gerekmektedir. 

Aksi taktirde analiz çalışması istenmedik sonuçlar doğuracaktır. 

4. Planlanan-Gerçekleşen Program Kıyaslaması Đle Gecikmelerin Tespiti 

Đşin tamamındaki gecikmenin tespit edilmesi için öncelikli olarak aktivite bazlı 

gecikmelerin tespit edilmesi gereklidir. Planlanan program ile gerçekleşen 

programdaki aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile dönüm noktalarındaki 

gecikmelerin tespit edilmesi ile gecikmeye neden olan sebeplerin irdelenmesi 

sağlanır. 

Planlanan program ile gerçekleşen program kıyaslanması gereklidir. Bu kıyaslama 

çeşitli şekilde yapılabilir fakat gerçekleşen programa, planlanan programın 

aktivitelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin eklenerek bir kıyaslama yapılması 

uygulamanın kolaylığı açısından daha uygundur. Kıyaslamanın bir proje planlama 

yazılımı üzerinden tanımlanması için sırasıyla şu işlemler uygulanmalıdır; 

• Gerçekleşen program ile planlanan program aynı klasör içerisine 

kopyalanmalıdır. 

• Bilgisayar ortamında açılan gerçekleşen programa, hedef program olarak 

planlanan program atanmalıdır. 

• Gerçekleşen program üzerindeyken üst menüdeki Format Sekmesinden, 

Columns ikonuna tıklanmalıdır. 

• Hangi kolondan önce eklenecekse o kolonu belirten sekmenin üzerine 

tıklayıp üst kısımdaki + ikonuna basarak yeni bir sekme eklenmelidir. 

• Açılan pencereden, önceden hedef olarak gösterilmiş olan planlanan 

programın erken başlama ve erken bitirme kolonları eklenmelidir. 

Kolon eklemesi tamamlandıktan sonra, gerçekleşen ve planlanan program aktivite 

başlangıç ve bitiş tarihleri birlikte ele anılabileceği için aktivite temelli gecikmelerin 

kontrolü daha kolay sağlanacaktır. Tarihler arasındaki uyumsuzluklar tespit edilmeli 

ve bu uyumsuzlukların nedenleri araştırılmalıdır. Olası uyumsuzluklar şu şekilde 

özetlenebilir; 

1. Aktivite zaman süresindeki değişiklik 

2. Aktivitenin başlangıç ve bitiş tarihlerindeki değişiklik 
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Bu değişiklikler tespit edildikten sonra elde edilmiş kaynaklara bakılarak değişikliğe 

neden olan sebepler sorgulanmalıdır. 

5. Gecikmelerin Araştırılması ve Sınıflandırılması 

Proje analizinde kullanılacak olan aktivite temelli gecikmeler tespit edildikten sonra 

bu gecikmeler tanımlanmalıdır. Bu gecikmelerin nelerden kaynaklandığı tespit 

edilmeli, sınıflandırması yapılmalı ve gecikmenin sorumluluğunun kime ait olduğu 

belirlenmelidir. Gecikmelerin hangi aktivitelere hangi zaman aralıklarında etkide 

bulunduğu netleştirilmelidir. 

6. Analiz Tekniği Seçimi 

Gecikme analizi yapılacak proje hakkında; sözleşmesel kontrol, kaynakların toplanıp 

incelenmesi, doğruluğunun kontrol edilmesi, gecikmeye neden olan aktivitelerin ve 

anlaşmazlıkların tespit edilmesi, bu anlaşmazlıklar hakkında yazılı ve sözlü 

kaynakların toplanması gibi uygulamalar tamamlandıktan sonra, gecikme analizleri 

seçim kriterleri başlığında değerlendirilmiş kıstaslara göre analiz tekniği seçilmelidir.  

7. Analiz Uygulaması 

Seçilen bu analiz metodunun gerektirdiği yol haritası doğrultusunda gecikme analiz 

tekniği uygulama sürecine geçilir. Her analiz metodunun farklı bir yöntemi olduğu 

için farklı bir gecikme analizi yol haritası bulunması gerekir. Analiz metotlarına göre 

farklılaşan gecikme analizi yol haritalarının gecikme analiz tekniği uygulama süreci 

başlığı altında ek başlıklarla değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

A. APAB Uygulama Yol Haritası 

APAB tekniği, planlanan program ile gerçekleşen programın analitik bir şekilde 

kıyaslanmasıyla elde edilen bir yöntem olmasından dolayı, gecikme analizi yapılacak 

projenin hem planlanan hem de gerçekleşen program kayıtlarının elde edilmesi 

gerekmektedir. APAB tekniğiyle sadece gerçekleşen program kritik yörünge 

üzerindeki değişkenliklerin analitik yöntem ile tespitinin yapılmakta ve kritik 

yörüngesi sürekli olarak değişkenlik gösteren çok aktiviteli karışık projelerde sağlıklı 

bir şekilde kullanılamamaktadır. Belirtilmiş koşullara uyan ve APAB metodu ile 

gecikme analizi yapılacak projenin planlanan ve gerçekleşen programlarının elde 

edilmesinden sonra, gecikmenin APAB ile tespitinin yapılabilmesi için şu yol 

haritasına sırasıyla uyulması gerekmektedir: 
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•••• Gerçekleşen Program Kritik Yörünge Tespiti 

Projenin gerçekleşen programının elde edilmesinden sonra, bu programdaki kritik 

yörünge aktiviteleri tespit edilmeli ve bu aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri 

belirlenip kronolojik olarak belli bir düzen içerisinde gösterilmelidir. Bu gösterim 

içerisinde sırasıyla projenin başlangıç tarihindeki ilk aktivitesinden, tamamlanma 

sürecindeki son aktivitesine kadar her uygulamanın görülmesi gerekmektedir. Bu 

aktiviteler bir çizelge üzerinde listelenmeli, sonraki aşamada kullanılmak ve analizin 

sürecinde gösterilmek üzere belgelenmelidir.  Keane ve Caletka (2008) tarafından 

örnek olarak gösterilmiş, gerçekleşen program kritik yörünge özet çizelgesi Çizelge 

3.3 içerisinde incelenebilir. 

•••• Aktivitelerinin Đstenilmesi Durumunda Özet Çizelgede Gösterimi 

Kritik yörünge aktiviteleri istenildiği taktirde özet çizelgede gösterilir. Eğer 

aktiviteler çok fazla tekrardan oluşup, kendi içerisinde gruplandırılabilecek bir 

durumda ise, aktivitelerin özetlenmesinde analizin kontrollü yürütülmesi açısından 

fayda vardır. Keane ve Caletka (2008), tarafından örnek gösterilmiş, gerçekleşen 

program kritik yörünge özet çizelgesi Çizelge 3.4 içerisinde incelenebilir.  

•••• Gerçekleşen Program ile Planlanan Program Kıyaslaması 

Gerçekleşen programdaki aktiviteler kronolojik bir şekilde belirtildikten sonra 

planlanan program kayıtlarına ulaşılmalıdır. Gerçekleşen programdaki aktivite 

başlangıç ve bitiş tarihleri ile planlanan programdaki aktivite başlangıç ve bitiş 

tarihleri beraber gösterilmeli ve aralarındaki değişiklikler tespit edilmelidir. 

Değişikliklerin tespitinden sonra tarihler arasındaki fark gecikmenin nereden 

kaynaklandığını göstermektedir. Keane ve Caletka (2008), tarafından düzenlenmiş 

olan APAB, gerçekleşen program kayıtları ile planlanan program kayıtlarının 

kıyaslamasının yapıldığı örnek çalışmayı Çizelge 3.5 içerisinde göstermektedir. 

•••• Tespit Edilen Gecikmelerin Sorumluluk Tablosunda Gösterilmesi 

Bir önceki aşamada tespit edilmiş olan gecikmelerin sorumluluk analizlerinin 

gösterilmesi gereklidir. Elde edilen gecikme analiz sonuçları toplanıp, gecikmelerin 

kimin sorumluluğunda ve neden kaynaklandığı çizelge üzerinde gösterilmelidir. 

Keane ve Caletka (2008) tarafından örnek olarak gösterilmiş olan sorumluluk analiz 

çizelgesi Çizelge 3.6 içerisinde belirtilmiştir. 
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B. IAP Uygulama Yol Haritası 

IAP tekniğinin uygulamabilmesi için proje içerisinde taraflar arasında anlaşmış 

planlanan program verilerinin bulunması gerekmektedir. 

•••• Taraflar Arasında Anlaşılmış Olan Planlanan Programa Ulaşılması 

Planlanan programın aktiviteleri arasındaki bağlantıların doğruluğu ve mantık 

hatasının olup olmadığının kontrolü yapılmalı, doğrulanmış bir planlanan program 

üzerinden gecikme analizi yürütülmelidir. Bütün analiz sürecinin bu planlanan 

program üzerinden yürütülmesinden dolayı bu doğrulama süreci çok önemlidir. 

•••• Đşveren ve Yüklenici Kaynaklı Gecikmeleri Ayrıştırılması 

Planlanan programa ulaşıldıktan sonra NIIAP metodu işleyiş mekanizmasına göre 

işveren ve yüklenici gecikmelerinin taban program üzerinde birbirlerinden ayrı bir 

şekilde değerlendirilmesinin yapılabilmesi için, işveren ve yüklenici risk unsurlarının 

birbirlerinden ayrıştırılarak gecikmelerin tespitinin yapılması gerekir. 

•••• Ayrıştırılan Gecikmelerin Süre, Öncül ve Ardıl Aktivitelerinin Tespiti 

Đşveren ve yüklenici sorumluluğunda ayrıştırılmış olan bu gecikme unsurlarının IAP 

taban programına eklenmesinden önce, bu unsurların mevcut kayıtlarının 

incelenmesi, gecikme etki sürelerinin belirlenmesi öncül ve ardıl aktivitelerinin 

gerçekleşmiş süreçle uygun bir şekilde tespitinin yapılması gerekir. Ancak bu 

tespitler sonuçlandıktan sonra IAP taban programı üzerine gecikme unsurlarının 

eklenmesi işlemi gerçekleştirilir. 

•••• Yüklenici ve Đşveren Gecikmelerinin NIIAP ile Değerlendirilmesi 

Planlanan program üzerine yüklenici ve işveren gecikmeleri ayrı ayrı eklenilir. 

Đşveren ve yüklenici sorumluluğunda ayrıştırılan gecikme unsurlarından işveren 

gecikmeleri bir kenara bırakılıp, tamamıyla yüklenici gecikmeleri ele alınarak daha 

önceden tespit edilmiş gecikme etki süreleri ve aktivite bağlantı ilişkileri ile IAP 

planlanan taban program içerisine ekleme işlemi uygulanır. Sadece yüklenici 

gecikmeleri ile düzenlenmiş bu yeni taban programın çalıştırılmasıyla ortaya çıkan 

yeni iş bitiş tarihi ile IAP taban planlanan programdaki iş bitiş tarihi arasındaki fark 

yüklenici gecikmelerini belirtir. Aynı durum işveren gecikmeleri için de yürütülür ve 

işveren gecikmelerin süresi tespit edilir. 
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•••• Yüklenici ve Đşveren Gecikmelerinin CCIAP ile Değerlendirilmesi 

Yüklenici ve işveren gecikmelerinin planlanan program üzerinden birbirlerinden 

bağımsız bir şekilde değerlendirilmesinden sonra, eş zamanlı gecikmelerin tespit 

edilebilmesi için yüklenici ve işveren gecikme unsurları beraber bir şekilde IAP 

taban programa eklenir. Programa yapılan bu eklemeden sonra program tekrardan 

çalıştırılır ve yeni çıkan iş bitiş tarihi kaydedilir. Ortaya çıkan güncellenmiş bu iş 

bitiş tarihi ile IAP taban planlanan program iş bitiş tarihi arasındaki fark işin 

yüklenici ve işveren risk unsurları beraberindeki toplam gecikme miktarını ortaya 

çıkarmaktadır. CCIAP yöntemi ile hesaplanan işveren ve yüklenici risk unsurları 

beraberinde elde edilen bu gecikme süresinden, NIIAP yöntemi ile tespit edilen 

işveren ve eş zamanlı risk unsurlarının ele alındığı gecikme miktarı çıkarıldığında, eş 

zamanlı olamayan ve sadece yüklenici risk unsurlarının değerlendirildiği toplam 

gecikme elde edilecektir. NIIAP yöntemi ile tespit edilen yüklenici ve eş zamanlı 

gecikme miktarlarından da bir önceki aşamada hesaplanmış olan sadece yüklenici 

gecikme miktarı çıkarıldığında sadece eş zamanlı gecikmeler tespit edilebilmektedir. 

Bu durumun şematik olarak gösterildiği programın çubuk gösterimleri Şekil 3.1 

içerisinde incelenebilir. 

C. CAB Uygulama Yol Haritası 

CAB analiz metodu adı üstünden de anlaşılacağı gibi gerçekleşmiş program 

üzerinden yürütülen bir yöntem olmakla birlikte geriye dönük analizlerde de 

kullanılabilir. Bu analiz metodu gerçekleşmiş program üzerinden çalışmasından 

dolayı bütün gerçekleşmiş program verilerinin elde edilmesi gerekmektedir. 

•••• Gerçekleşen Programın Doğruluğunun Kontrolü 

Bütün analiz süreci gerçekleşen program üzerinden gecikmelerin çıkarılması ile 

yürütüldüğü için, gerçekleşen programdaki bağlantıların ve sürelerin dikkatle kontrol 

edilip, hataların ve aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Proje planlanan 

programları ileriyi düşünerek yürütülen çalışmalar olmasından dolayı bu 

programdaki aktivite bağlantıları da ileriyi düşünülerek düzenlenmektedir. Fakat 

süreç içerisindeki değişikliklerin, planlanan program bağlantılarını da değiştirdikleri 

görülmüştür. CAB analiz metodu ile gecikme analizi yapılmadan önce bütün 

aktivitelerin bağlantıları tekrardan yorumlanmalıdır. 
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•••• Gerçekleşen Program Üzerindeki Gecikmelerin Tespiti 

Gerçekleşen program kayıtları üzerinden ön araştırma sürecindeki kayıtların 

incelenmesiyle detaylı bir çalışma yapılarak planlanan program ile gerçekleşen 

program arasındaki farklılıklar tespit edilip gecikmelerin belirlenmesi gerekir. Bütün 

gecikmelerin daha önceden elde edilmiş ve aktivite tabanlı ilişki ve süreç kontrolleri 

ile doğrulaması yapılmış gerçekleşen program üzerinden tespitinin yapılması 

gerekmektedir. Belirlenen gecikme unsurlarının yine daha önceki araştırma sürecinde 

elde edilmiş kayıtların incelenmesiyle sorumluluklarının tespitinin yapılması 

gerekmektedir. 

•••• Gecikmelerin Ters Kronolojik Sıra Đle CAB Programından Çıkarılması 

Tespit edilen bu gecikme unsurlarının işveren ve yüklenici ayrımı gözetmeksizin 

doğrulanmış gerçekleşen program üzerinden ters kronolojik sıra ile düzenli bir 

şekilde çıkarılmasıyla CAB gecikme analizi uygulaması yapılabilir. Her gecikme 

aktivitesinin doğrulanmış gerçekleşen program üzerinden çıkarılmasıyla mevcut 

program güncellenmekte ve o güncellenen program kayıt altına alınır. Kayıt altına 

alınan bu güncellenmiş program, gecikmenin çıkarılmasıyla oluşan yeni durumunun 

ve çıkarılan gecikme unsurunun yaşanmaması durumunda nasıl bir süreç 

yaşanacağının belirlenmesidir. Her gecikmenin programdan çıkarılmasıyla 

güncellenen yeni program bir sonraki çıkarımda taban program teşkil edecek ve bir 

sonraki analiz bu taban program üzerinden yürütülecektir. 

•••• Çıkarılan Gecikmelerin Sonuçlarının Listelenmesi 

Bütün gecikme unsurlarının çıkarılmasıyla oluşan analiz sonuçları sorumluluk analiz 

çizelgesinde özetlenir. Gecikme açıklamalarının, analiz pencerelerinin, gerçekleşen 

programa etkide bulunduğu tarih aralıklarının, gecikme unsuru çıkarılmadan önceki 

iş bitiş tarihinin, gecikme unsuru çıkarıldıktan sonraki yeni iş bitiş tarihinin ve 

gecikme unsurunun kim tarafından kaç günlük bir gecikmeye neden olduğunun 

gösterildiği bu çizelgede bütün gecikme analiz sonuçları özetlenir. CAB gecikme 

analiz süreci sonrasında ortaya çıkan sonuçlar; proje süreci boyunca ortaya çıkan 

işveren, yüklenici ve eş zamanlı gecikmeleri belirtmektedir. 



 
47

D. TIA Uygulama Yol Haritası 

Planlanan program üzerinden yürütülen ve bu programa eklemelerin yapılarak 

gecikme analizinin uygulandığı bir yöntem olan bu analiz metodu ile hem ileriye 

dönük hem de geriye dönük analizler gerçekleştirilir. TIA ile doğru gecikme 

analizinin gerçekleştirilebilmesi için doğrulanmış bir planlanan programa ulaşılması 

gerekmektedir. 

•••• Planlanan Programın Doğruluğunun Kontrol Edilmesi 

Hallock ve Mehta (2007), TIA ile yapılacak gecikme analizine başlamadan önce, en 

başta mevcut planlanan programın aktivite bağlantılarının dikkatlice kontrol edilmesi 

gerekliliğini vurgulamaktadır. TIA gecikme analiz yöntemi planlanan programı taban 

program olarak alan bir metot olmasından ötürü, taban program üzerindeki en ufak 

bir hatanın sürecin bütününü etkileyen önemli sorunlar yaratabileceği olası bir 

durumdur. Her ne kadar daha önceden taraflar arasında üzerinde anlaşılmış bir 

planlanan program olmasına rağmen, eğer bu program üzerinde mantık hataları 

bulunmaktaysa, bu mantık hatalarının düzenlenmesi ve tamamıyla doğru bir 

planlanan programa ulaşılması gerekmektedir. Doğrulanmış bu planlanan program 

analiz süreci başındaki taban program olacak, kronolojik sırayla üzerine eklenecek 

bütün gecikmeler öncelikli olarak bu program üzerinden uygulanacaktır. 

Sonrasındaki süreç içerisinde bu programın güncellenmeleri taban program olarak 

ele alınacaktır. 

•••• Gecikmelerin Đncelenip ve Kronolojik Sırayla Düzenlenmesi 

Önceki aşamalarda tespit edilen gecikme unsurlarının kronolojik bir şekilde sırayla 

düzenlenmesinden sonra, tespit edilmiş olan bütün bu gecikme unsurlarını birer 

aktivite olarak düşünülüp, hepsinin öncül ve ardıl aktivitelerinin dikkatli bir şekilde 

tespit edilmesi gerekmektedir. Öncül ve ardıl aktivitelerin tespitiyle beraber mevcut 

gerçekleşen program kayıtlarına veya yazılı kayıtlara bakılarak gecikme aktivitelerin 

sürece olan etkisi irdelenmeli ve aktivite olarak ele alınacak bu gecikmelerin projeye 

etki sürelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Robert F. ve diğ. (2001) 

tarafından ele alınmış olan TIA kontrol listesinde, tespit edilmiş olan bu 

gecikmelerin hangi program aktivitelerini doğrudan veya dolaylı yoldan 

etkilendiğinin tespitinin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu tespitler ışığında 

yürütülen gecikme analizi, daha doğru ve güvenilir sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 
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•••• Taban Planlanan Programa Gecikme Aktivitelerinin Etkilendirilmesi 

Tespit edilen gecikme unsurlarının planlanan program üzerinden kronolojik sırayla 

belirlenen tarihlerle düzenli bir şekilde etkilendirilmesi gerekmektedir. Belirlenen bu 

tarihler TIA pencere güncelleme tarihleri olarak nitelendirilmekte ve gecikmelerin 

gerçekleştiği süreler doğrultusunda seçilmektedir. Gecikme analizi uygulama 

sürecinin kontrollü bir şekilde yürütülmesi için, belirlenen tarih aralıklarını gösteren, 

gecikmelerin şematik olarak belirtildiği ve gecikme analizi yapılacak güncelleme 

tarihlerinin görülebildiği bir ön şematik program da düzenlenebilir. Bu program TIA 

analiz sürecinin yol göstericisi olacak ve yapılan bu gecikme analizi çalışmasının 

denetlenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Gecikme analizinin her aşamasının 

denetlenebilir ve şeffaf olması gerekmektedir. Bu denetlenebilirlik ve şeffaflık 

analize olan güveni artıracaktır. 

Gecikme unsurları belirlenip şematik bir yol haritası programı oluşturulduktan sonra 

kronolojik sırayla ilk gecikme unsuru, tespit edilmiş olan öncül ve ardıl 

aktivitelerinin ve aktivite sürelerinin programa girilmesiyle sürece etki ettirilir. 

Đşlenmiş olan yeni programın sonucu değerlendirilir. Ortaya çıkan sonuç, 

güncellenmiş program iş bitiş tarihi ile taban program olarak ele alınan planlanan 

program iş bitiş süreleri arasındaki farktır. 

Gecikme analizi tespiti, sadece gecikme unsurlarının programa eklenmesi şeklinde 

düşünülmemelidir. Gecikme analizi uygulanan süreç aralığındaki program 

kayıtlarından, diğer aktivitelerin süreçlerine de bakılmalı ve mevcut aktivitelerin 

belirlenen sürece uygun bir şekilde ilerleyip ilerlemediği kontrol edilmelidir. Eğer bu 

aktivitelerde de bir gecikme veya hızlanma görülürse, aktivitelerin sürelerinde 

değişiklik yapılarak güncellenen programın düzenlenmesi gerekmektedir. 

Pencere analizi program güncellenme sürecinde eğer gecikme analizcisi uygun 

görürse, gerekli açıklamalar yaparak aynı zamanda birden fazla gecikme aktivitesi 

eklenmesi de yapabilinir. 

Sırayla gecikme aktivitesi eklenirken, bir önceki gecikme analiz penceresi programı 

bir sonraki gecikme analiz penceresine taban program olmaktadır. Kronolojik sırayla 

sürekli güncellenen bu program gecikme unsurlarının sürece etkisinin görüntülendiği 

güncellenmiş programlardır. 
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•••• Analiz Pencere Sonuçlarının Sorumluluk Çizelgesinde Gösterimi 

TIA gecikme analiz metodu uygulamasıyla taban program üzerinde uygulanan ve her 

gecikme etki güncellemesi sonrasında ortaya çıkan gecikme etki sonuçları, TIA 

sorumluluk etki analiz çizelgesinde gösterilmelidir. TIA sorumluluk etki analiz 

çizelgesinde, güncelleme yapılan her gecikme penceresinin açıklaması, 

güncellemenin yapıldığı pencere numarası, gecikme unsuru etki başlangıç ve bitiş 

tarihi, gecikme unsurunun taban program üzerine etkilendirilmeden önceki iş bitiş 

tarihi ve yeni iş bitiş tarihi gösterilmektedir. Çizelgenin en sonunda, gecikme 

unsurunun işin toplam süresini nasıl etkilediği ve kimin sorumluluğunda 

gerçekleştiği gösterilmektedir. Keane ve Caletka tarafından (2008) verilen örnekten 

alınan TIA gecikme analizi sorumluluk çizelgesi Çizelge 3.12 içerisinde 

incelenebilmektedir. 

7. Analiz Sonuçlandırması 

Gecikme analizi ön araştırma sürecinde, gecikme analizi yapılacak projedeki bütün 

yazılı ve görsel bilgiler tespit edilip gerekli incelemeler tamamlanmıştır. Yapılan 

incelemelerle birlikte proje sürecine hakim olunup gecikmeler tespit edilmiş ve bir 

sonraki aşama olan gecikme analiz tekniği uygulama sürecinde, seçilmiş olan 

gecikme analizi metodu üzerinden tespit edilmiş olan bu gecikmelerin proje 

bütününe etkilerinin değerlendirmeleri yapılmış ve bu etkiler sorumluluk etki analiz 

çizelgelerinde belirtilmiştir. Son süreç olan ve proje üzerindeki gecikme analizinin 

düzenlemelerinin tamamlandığı gecikme analizi sonuçlandırma sürecinde, daha 

önceden uygulanmış olan bütün analizlerde yapılan uygulamaların dosyalanarak, 

gecikme analizini inceleyecek otoritelerin rahatlıkla denetleyebileceği bir şekilde 

kayıt altına alınıp sunum dosyası haline getirilmesi gerekmektedir. Sonuçlandırma 

sonrasında gecikme unsurlarının tespiti ve tanımlanmaları sürecinin hangi belgelerle 

değerlendirildiğinin, gecikme analizi yapılan yöntemde kullanılacak program 

bilgilerinin nasıl ve ne şekilde düzenlendiğinin, gecikme unsurlarının program 

üzerine nasıl ve hangi aşamalarla etkilendirildiğinin ve bu etkilerin sonuçlarının nasıl 

oluşturulduğunun açık bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Gecikme analizinin 

gerçek süreci yansıtacak şekilde oluşturulması, analizin güvenilirliği ve kabul 

edilebilirliğinde önemli rol oynamaktadır. 
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Çalışma kapsamında oluşturulan gecikme analizi uygulama yol haritasıyla birlikte 

analiz yapacak proje yürütücülerine, süreç aşamalarında hangi uygulamaların 

gerçekleştirilmesi gerektiğini gösteren iş takip listesi oluşturulmuştur. Bu iş takip 

listesiyle birlikte bütün analiz süreçleri, elde edilen bilgi ve deneyimler 

doğrultusunda standartlaştırılmıştır. Süreç aşamaları tanımlanmış ve böylelikle 

gecikme analizi yapacakların süreç içerisindeki çalışma sınırları belirlenmiştir. 

Gecikme analizi yol harita çizelgesi ile analiz süreçlerinin üst bir çerçeveden 

gözlemlenebilmesi sağlanmıştır. Böylelikle analiz sürecinde hangi aşamada 

olunulduğu görülebilecek ve kolaylıkla süreç takibi yapılabilecektir. Gecikme analizi 

konusunda tecrübe sahibi olmayanlar bu yol haritasıyla birlikte kolaylıkla gecikme 

analizi uygulayabilecektir. 
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5.  GECĐKME ANALĐZĐ ÖRNEK UYGULAMASI 

Tez kapsamında değerlendirilecek örnek gecikme analiz uygulaması olarak M. 

projesinin belirlenmiş bir parçasının incelenmesi uygun görülmüştür. Analiz 

çalışması içerisinde ele alınan M. projesinin bütünü göz önünde bulundurulmadan 

sadece belirlenen bir parçası üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ele alınan 

projenin çok aktiviteli karmaşık bir yapıya sahip olmasından dolayı bu çalışmanın 

incelendiği zaman aralığı olarak 04.04.2006 ile 15.05.2007 tarihleri arası kabul 

edilmiştir. 

5.1 Proje Bilgisi 

Projenin Adı: M. Projesi 

Đşin Başlangıç Tarihi: 04.04.2006 

Proje Katılımcıları: Đşveren – Yüklenici - Müşavir 

Sözleşme Tipi: FIDIC Gümüş Kitap 

5.2 Gecikme Analizi Uygulaması 

Gecikme analiz sürecinin, bu çalışma kapsamında oluşturulmuş olan gecikme analizi 

uygulama yol haritası doğrultusunda yürütülmesi uygun görülmüştür.  

5.2.1 Sözleşme ve kayıtların incelenmesi 

Proje, FIDIC Gümüş kitap sözleşme alt yapısı kullanılarak tasarla-yap sistemiyle 

yürütülmektedir. Christopher (1999) Gümüş kitabında, tasarla-yap proje kapsamında 

gelişen tüm risk unsurlarının yüklenici sorumluluğunda olduğunu belirtir. Sınırlı 

ulaşım imkanları olduğu halde proje kapsamında; planlanan program ve ay bazında 

güncellenen program verileri, işveren yüklenici müşavir yazışmaları, değişiklik 

talimatları ve saha kayıtları elde edilmiştir. 
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Şekil 5.1 : M. Projesi Kayıt Raporu 2006 
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Şekil 5.2 : M. Projesi Kayıt Raporu 2007 
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Gecikme analizi kapsamında belirlenen tarih aralığına dair bütün kayıtlar incelenmiş 

ve incelemenin sonucunda elde edilen program kayıt bilgileri gerçekleşme 

tarihleriyle birlikte daha kontrollü algılanması için program şeması üzerinde 

özetlenmiştir (Şekil 5.1 - Şekil 5.2). 

5.2.2 Kayıtların doğruluğunun kontrol edilmesi 

Gecikme analizinde kullanılacak kayıtların doğruluk kontrolünün yapılması ve 

analizin güvenilirliğinin sağlanabilmesi için, doğruluğundan emin olunmayan 

kayıtların gecikme analizinde kullanılmaması gerekmektedir. 

Taraflar arasındaki yazışmalar, değişiklik talimatları ve saha bilgileri tarafların onayı 

altında oluşturulduğu için bu verilerin doğruluk kontrolünün yapılmasına gerek 

yoktur. Fakat program verileri incelendiğinde güvenilirlik açısından sorunlar tespit 

edilmiştir. Programdaki bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.  

5.2.3 Programların kontrol edilmesi ve düzenlenmesi 

Gecikme analizi değerlendirmesinin yapılacağı taban programın oluşturulması için 

planlanan programlar ve ay bazında gerçekleşen güncellemeler incelendiğinde, 

program bünyesinde çeşitli sorunların bulunduğu görülmüştür. Taraflar arasında iş 

başlamadan önce üzerinde anlaşılan planlanan programın bazı aktivitelerinin öncül 

ve ardıl bağlantılarının yapılmadığı tespit edilmiş ve bütün aktivite bağlantıları 

gerçekleştirilmeyen programların analizde kullanılması uygun görülmemiştir. Ayrıca 

güncellenmiş program kayıtlarında da mantık hatalarının bulunmuştur. Aktivite 

ilişkilerinde bağlantı sorunları olan bir planlanan programın güncellenmesiyle 

oluşturulan gerçekleşmiş program kayıtlarının güvenilirliğinden şüphe duyulmuştur. 

Bir ay önce güncellenmiş programda 9 ay boyunca öngörülen bir aktivitenin bir ay 

sonraki programda tamamlanmış gözükmesi gibi anlam verilemeyen mantık hataları 

içeren güncellenmiş program verilerinin analiz değerlendirmesine katılması uygun 

görülmemiştir. 
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M. Projesinde planlama kapsamındaki bütün aktivitelerin bir program üzerinde 

incelenmesinden dolayı, projenin planlanan programlarının toplam 3385 aktiviteli bir 

çalışma üzerinden yürütüldüğü görülmüştür. Gecikme analiz çalışması kapsamında 

projenin sadece belirlenen bir parçanın ele alınmasından dolayı planlan programlar 

içerisinden bu sınır kapsamına giren aktivitelerin ayrıştırılması gerekmiştir. Ele 

alınan kısım içerisine giren aktiviteler gecikme analizinde kullanılmak üzere 

filtrelenip toplam 338 aktiviteli başka bir program haline getirilmiştir. Filtrelenen 

programın rapor detayında 63 adet aktivitenin ucu acık bağlantılı olduğu görülmüş ve 

bu ucu açık aktivitelerin projedeki veriler doğrultusunda mantık ilişkisi içerisinde 

bağlantıları düzenlenmiştir. Bütün aktivitelerin bağlantılarının incelenmesinden sonra 

gecikme analizinde kullanılacak olan doğrulanmış esas program elde edilmiştir. 

5.2.4 Gecikmelerin araştırılması ve tanımlanması 

Đncelenen proje kayıtları ve proje sorumlularıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda 

belirlen sınır kapsamında yaşanan gecikmelerin tespiti sağlanmıştır. Bu gecikmelerin 

kolay anlaşılması ve sürece hakim olunması için gecikme analizinin başladığı 

04.04.2006 tarihinden, gecikme analizinin sonlandığı 15.05.2006 tarihe kadarki 

süreçte görülen gecikme unsurlarının özetlendiği şematik plan Şekil 5.3’te 

incelenebilir. 

 

Şekil 5.3 : Şematik Gecikme Analizi Özet Programı 

Mavi ile gösterilmiş olan gecikme unsurları işveren, yeşil ile gösterilen gecikme 

unsurları yüklenici sorumluluğu altındadır. 04.04.2006 tarihinden 15.05.2007 

tarihine kadarki geçen süreçte görülmektedir ki çeşitli dönemlerde birçok gecikme 

unsuru eş zamanlı olarak projeye etki etmiştir. 
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Đşveren sorumluluğunda gerçekleşen arkeolojik kazıdan kaynaklanan gecikme, 

projenin bütününü etkileyen önemli bir unsurdur. Arkeolojik kazılardan dolayı 

yükleniciye süre uzatımı verilmiştir. Gecikme analizi kapsamında da, arkeolojik 

kazıların proje süresince değerlendirilmesi gereken bir işveren gecikme unsuru 

olduğu belirlenmiştir. 

Đşveren sorumluluğunda gerçekleşen “VO28” (Variation Order - Değişiklik 

Talimatı), arkeolojik kazılardan dolayı durmak zorunda kalan kazı makinesinin, 

gecikmenin azaltılması amaçlanarak başka bir alandan kazma işlemine başlaması için 

işveren tarafından yükleniciye verilmiş olan değişiklik talimatıdır. Bu değişiklik 

talimatıyla kazı makinesinin taşınması konusunda gerçekleştirilecek ek 

uygulamalardan işveren sorumludur. 

“Durum Etüdü” (Condition Survey) çalışmasının FIDIC Gümüş Kitap (1999) ve eki 

işveren şartnamelerinde tanımlandığı şeklinde işe başlamadan önce yüklenici 

tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fakat taraflar arasındaki yazışmalar 

incelendiğinde sözleşme yükümlülüğüne rağmen yüklenicinin analizi yapmadığı 

anlaşılmış ve bu durum neticesinde ortaya çıkan gecikmenin yüklenicinin 

sorumluluğu altında olduğu belirtilmiştir. 

RFO (Ready For Operation - Operasyona Hazır Olma) aktivitesi, yüklenici 

tarafından “VO28” talimatı alındıktan sonra hemen işe başlanması gerektiği kazı 

işlerinde yapılan aksamalardan dolayı yüklenici sorumluluğu altında değerlendirilmiş 

bir gecikme unsurudur. 

“Đşe Geç Başlama”, yazışmalar üzerinden tespit edilen ve yüklenici tarafından 

düzenlenmiş bir dilekçeyle kazı işine başlayacakları tarihin belirtilmesine rağmen, 

nedeni belirtilmeden o tarihten daha sonra işe başlanmasından kaynaklanan yüklenici 

sorumluluğu altında gerçekleşmiş bir gecikme unsurudur. 

“TBM (Tunnel Boring Machine – Tünel Açma Makinesı) Durma”, işveren tarafından 

kazı işlemlerinin aksamaması için verilmiş “VO28” değişiklik talimatına rağmen, 

yüklenicinin arkeolojik kazıları mazeret olarak sunarak kazım işini durdurmasından 

dolayı ele alınmış bir gecikme unsurudur. Yazışmalarda asıl durma nedeninin Durum 

Etüdünün yapılmaması olduğu anlaşılmış ve bu gecikme yüklenici sorumluluğu 

altında ele alınmıştır. 
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5.2.5 Gecikme analiz metodu seçimi 

Proje üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra program kayıtları incelenmiş ve 

incelenen kayıtlardaki hataların düzenlenmesiyle sağlıklı bir planlanan programa 

ulaşılmıştır. Gecikme unsurlarının tespiti yapılmış öncül ve ardıl aktiviteleri 

belirlenmiş ve gecikme analizi yapılacak analiz tekniği üzerinden programa 

eklenmeye hazır hale getirilmiştir. 

Yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra projenin gecikme analizinin 

değerlendirileceği analiz tekniğinin seçilmesi gereklidir. Gecikme analiz metotları 

değerlendirildiğinde, ileriye dönük bir analiz çalışması yapılacağından dolayı APAB 

ve CAB analiz tekniklerinin uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşılmış ve geriye 

kalan TIA ve IAP analiz teknikleri arasından bir tercih yapılması gerektiği 

görülmüştür. Sürecin kontrollü bir şekilde ilerlemesinin gerekliliği, işveren ve 

yüklenici gecikme unsurlarının süreç içerisinde beraber ele alınması gibi 

özelliklerden dolayı, TIA tekniğinin IAP tekniğine göre daha doğru ve kabul 

edilebilir sonuçlar ortaya çıkaracağından dolayı TIA tekniğinin kullanılması uygun 

görülmüştür. 

5.2.6 Seçilen analiz metodu ile gecikme analizi uygulaması 

Proje içerisindeki bütün veriler incelendikten ve gerekli tespitler yapıldıktan sonra 

gecikme analizi uygulama aşamasına geçilmiştir. TIA gecikme analiz tekniğinin 

çalışma içerisinde kullanılması uygun görülmüş, bu tekniğin taban programı olarak 

ele alınacak planlanan program kontrolü ve sonrasında doğrulaması yapılmış, 

doğrulanan program üzerinde etkilenecek gecikme unsurlarının sorumluluk 

değerlendirmesi yapılmıştır. EK A.2 içerisinde gösterilmiş olan doğrulanmış taban 

planlanan programa önceden tespit edilmiş olan gecikme unsurları kronolojik sırayla 

etkilendirilmiştir. Program bünyesindeki Arkeolojik Kazı gecikme unsuru tüm proje 

sürecinin gecikmesine neden olan bir işveren sorumluluğundaki gecikme unsuru 

olduğu için gecikme analizinde değerlendirmeye katılmasının gerekmediği 

düşünülmüştür. Đşin tamamını geciktiren bu işveren sorumluluğundaki gecikme 

unsuruna karşılık analiz sonucunda ulaşılan yüklenici gecikmeleri ancak eş zamanlı 

olarak değerlendirilecektir. 
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Şekil 5.4 : TIA 1. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programı 

Şekil 5.4’de gösterilen TIA 1. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programında taralı 

alan içinde kalan VO28 ve Condition Survey gecikme unsurlarının etkisinin 1. analiz 

penceresinde değerlendirileceği anlatılmaktadır. 

Đşveren sorumluluğunda değerlendirilen VO28 gecikmesinin tek başına doğrulanmış 

taban programa dahil edilmesiyle işin mevcut bitiş tarihi üzerinde herhangi bir 

değişikliğin oluşmadığı görülmüştür. Bunun nedeni olarak VO28 gecikmesinin 

mevcut proje bolluğunu kullandığı anlaşılmaktadır. Ayrıca birinci analiz 

çalışmasından bağımsız olarak yüklenici sorumluluğunda değerlendirilen Condition 

Survey, gecikme unsurunun, tek başına doğrulanmış taban programa dahil 

edilmesiyle işin mevcut bitiş tarihinde yine bir değişiklik oluşmadığı görülmektedir. 

Đki gecikmenin de ayrı ayrı programa dahil edilerek yapılan analizlerde iş bitiş 

tarihlerinde herhangi bir değişkenliğin görülmemesinden sonra süreç içinde 

gerçekleşen her iki gecikmenin de programa beraber dahil edilmesiyle TIA 1. analiz 

penceresi oluşturulmuştur. Gerçekleştirilmiş olan bu analizin program kayıtlar EK 

A.3’te, TIA 1. analiz penceresinden elde edilen sonuçların özetlendiği sorumluluk 

etki çizelgesi ise Çizelge 5.1’de incelenebilir. Bu analiz sonucunda görülmüştür ki ne 

yüklenici, ne de işveren gecikme unsurlarının hiçbirisinin program sonucuna 

herhangi bir etkisi bulunmamıştır. 

Çizelge 5.1 : TIA 1. Analiz Penceresi Sorumluluk Etki Çizelgesi. 
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Şekil 5.5 : TIA 2. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programı 

Şekil 5.5’de gösterilen TIA 2. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programında taralı 

alan içinde kalan RFO ve Condition Survey gecikme unsurlarının etkisinin 2. analiz 

penceresinde değerlendirileceği anlatılmaktadır. 

Yüklenici sorumluluğunda değerlendirilen Condition Survey gecikme unsurunun tek 

başına doğrulanmış taban programa dahil edilmesiyle işin mevcut bitiş tarihi 

üzerinde herhangi bir değişikliğin oluşmadığı görülmüştür. Yapılmış olan bu analiz 

uygulamasından bağımsız olarak yüklenici sorumluluğunda değerlendirilen RFO 

gecikme unsurunun tek başına doğrulanmış taban programa dahil edilmesiyle birlikte 

işin mevcut bitiş tarihinin 130 gün ileriye gittiği görülmektedir. Đki gecikmenin 

program üzerinde ayrı ayrı değerlendirilmesinden sonra her iki gecikmenin de 

programa birlikte dahil edilmesiyle TIA 2. analiz penceresi oluşturulmuştur. 

Gerçekleştirilmiş olan bu analizin program kayıtları EK A.4’te, TIA 2. analiz 

penceresinden elde edilen sonuçların özetlendiği sorumluluk etki çizelgesi ise 

Çizelge 5.2’de incelenebilir. Bu analiz sonucunda görülmüştür ki yüklenici 

sorumluluğunda olan RFO gecikme unsurunun herhangi bir bolluğu kalmamış 

program içinde kritik yörüngeye yerleşerek ve işin tamamlanma süresini 130 gün 

ileriye itmiştir. 

Çizelge 5.2 : TIA 2. Analiz Penceresi Sorumluluk Etki Çizelgesi. 
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Şekil 5.6 : TIA 3. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programı 

Şekil 5.6’da gösterilen TIA 3. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programında taralı 

alan içinde kalan Đşe Geç Başlama ve Condition Survey gecikme unsurlarının 

etkisinin 3. analiz penceresinde değerlendirileceği anlatılmaktadır. 

Yüklenici sorumluluğunda değerlendirilen Condition Survey gecikme unsurunun tek 

başına doğrulanmış taban programa dahil edilmesiyle işin mevcut bitiş tarihi 

üzerinde herhangi bir değişikliğin oluşmadığı görülmüştür. Yapılmış olan bu analiz 

uygulamasından bağımsız olarak yüklenici sorumluluğunda değerlendirilen Đşe Geç 

Başlama gecikme unsurunun tek başına doğrulanmış taban programa dahil 

edilmesiyle işin mevcut bitiş tarihinin 48 gün ileriye gittiği görülmektedir. Đki 

gecikmenin program üzerinde ayrı ayrı değerlendirilmesinden sonra her iki 

gecikmenin de programa birlikte dahil edilmesiyle TIA 3. analiz penceresi 

oluşturulmuştur. Gerçekleştirilmiş olan bu analizin program kayıtları EK A.5’te, TIA 

3. analiz penceresinden elde edilen sonuçların özetlendiği sorumluluk etki çizelgesi 

Çizelge 5.3’de incelenebilir. Bu analiz sonucunda görülmüştür ki yüklenici 

sorumluluğunda olan Đşe Geç Başlama gecikme unsurunun herhangi bir bolluğu 

kalmamış, program içerisinde kritik yörüngeye yerleşmiş ve işin tamamlanma 

süresini 48 gün ileriye götürmüştür. 

Çizelge 5.3 : TIA 3. Analiz Penceresi Sorumluluk Etki Çizelgesi. 
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Şekil 5.7 : TIA 4. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programı 

Şekil 5.7’de gösterilen TIA 4. Analiz Penceresi Şematik Kapsam Programında taralı 

alan içinde kalan TBM Durma ve Condition Survey gecikme unsurlarının etkisinin 4. 

analiz penceresinde değerlendirileceği anlatılmaktadır. 

Yüklenici sorumluluğunda değerlendirilen Condition Survey gecikme unsurunun tek 

başına doğrulanmış taban programa dahil edilmesiyle işin mevcut bitiş tarihi 

üzerinde herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Yapılmış olan bu analiz 

değerlendirmesinden bağımsız olarak yüklenici sorumluluğunda değerlendirilen 

TBM Durma gecikme unsurunun tek başına doğrulanmış taban programa dahil 

edilmesiyle işin mevcut bitiş tarihinin 107 gün ileriye gittiği görülmektedir. Đki 

gecikmenin program üzerinde ayrı ayrı değerlendirilmesinden sonra her iki 

gecikmenin de programa birlikte dahil edilmesiyle TIA 4. analiz penceresi 

oluşturulmuştur. Gerçekleştirilmiş olan bu analizin program kayıtları EK A.6’da TIA 

4. analiz penceresinden elde edilen sonuçların özetlendiği sorumluluk etki çizelgesi 

Çizelge 5.4’te incelenebilir. TIA 4. analiz penceresiyle birlikte yüklenici gecikme 

unsuru altında değerlendirilen TBM Durma gecikmesiyle birlikte işin tamamlanma 

süresini 107 gün ileriye götürmüştür. 

Çizelge 5.4 : TIA 3. Analiz Penceresi Sorumluluk Etki Çizelgesi. 
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5.3 Gecikme Analizi Sonuçlandırması 

M. Projesinin belirlenen bir parçasını içeren kısmında, belirlenen tarih aralığında 

yürütülen gecikme analiz çalışması pilot bir çalışma olup, bu analizden elde edilen 

sonuçların belirlenen sınırlar dahilinde geçerliliği bulunmaktadır. Bu analiz çalışması 

projenin bütünü ele alarak gerçekleştirildiğinde çok daha farklı sonuçlar verecektir. 

Belirlenen sınırlar içinde yürütülen analiz çalışması sonucunda toplamda 285 günlük 

yüklenici sorumluluğu altında gerçekleşen gecikme unsuru tespit edilmiştir. Daha 

önce de belirtildiği gibi mevcut işveren sorumluluğuna giren arkeolojik kazı 

gecikmesi, gecikmenin bütününde etkili olan bir unsur olduğu için bu değerlendirme 

kapsamına alınmamıştır. Eş zamanlı olarak arkeolojik kazı uygulamasının 

gerçekleştirildiği mevcut projeden ayrı bir noktada ilerleyen kazı imalatlarında 

yüklenici sorumluluğuna giren 285 günlük gecikme tespit edilmiştir. 

Gecikme analizinin gerçekleştirildiği 04.04.2006 başlangıç 15.05.2007 sonuçlanma 

tarihli toplamda 407 günlük analiz sürecinde, tüm bu 407 günün de arkeolojik 

kazılardan kaynaklı işveren sorumluluğundaki gecikme olduğu belirtilmiştir. TIA  

tekniği ile planlanan program üzerinden yapılan güncellemeler doğrultusunda proje 

sürecinin tekrar değerlendirildiği bir çalışma yürütülmüş ve 407 günlük sürede 285 

günlük yüklenici gecikme unsuru tespit edilmiştir. 407 günlük işveren gecikmesine 

karşılık oluşan 285 günlük yüklenici gecikmesi, gecikme analizinin sonucunu 285 

günlük yüklenici-işveren eş zamanlı gecikmesi ve 122 günlük işveren 

sorumluluğunda gerçekleşmiş gecikmeye çevirmiştir. 

Gecikme analizinin sonucunda, yükleniciye işveren gecikmelerinden kaynaklı 

toplamda 407 günlük bir süre uzatımı verilmesi gerekmektedir. Bu 407 günlük süre 

uzatımına karşılık, proje bütünündeki işveren ve yüklenicinin 285 günlük eş zamanlı 

gecikmeleri dikkate alındığında sadece belirlenen kısım kapsamında işverenin 

yükleniciye karşı 122 günlük bir tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Bu sonuçlar proje kapsamında sınırlı veriler ve sınırlı zaman aralığında örnek 

uygulama için yapılmış olup bağlayıcı özellik taşımamaktadır. Projenin bütünü göz 

önünde bulundurulduğunda çok daha farklı sonuçlar elde edilecektir. 
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6.  DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ 

Çalışmanın değerlendirme kısmında öncelikli olarak neden bu konunun seçildiği 

belirtilip konu hakkında verilen teorik bilgiler anlatılmıştır. Sonrasında pratik 

uygulama yöntemleri özetlenmiş ve mevcut yöntemlerin eksiklikleri belirtilmiştir. 

Sonuç olarak da belirtilen eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

Đnşaat projelerinin çok katılımcılı karmaşık yapısı, sürecin denetlenebilirliğindeki 

problemleri beraberinde getirmekte ve sektörün standartlaştırılma çalışmalarını 

güçleştirmektedir. Karışıklıklarla birlikte yürütülen projelerde gecikmelerin 

yaşanması, doğal karşılanması gereken bir durumdur. Burada asıl önemli olan, 

gecikmelerin sorumluluk analizlerinin tarafları ikna edecek bir şekilde tespit 

edilebilmesidir. Taraflar arasında kabul edilebilir bir gecikme analizinin 

gerçekleştirilmesi için, öncelikli olarak doğru kayıtlara ulaşılmalıdır. Bilinmezler 

içerisinde yer alan bu sektörde, sürecin düzenli bir şekilde kayıt altına alınmadığı 

durumlarda gecikme analizlerinde kullanılacak doğru verilerin elde edilme imkanı 

zorlaşmaktadır. Đnşaat sektöründe profesyonelleşme çalışmaları kapsamında, 

katılımcıların bilinçlendirilip, bilinmezler içerisindeki bu sürecin daha sistemli ve 

kontrol edilebilir bir hale getirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Günden güne 

geliştirilen gecikme analiz süreçleri, sektörün kontrol edilebilme çalışmalarında 

kritik bir noktada yer alır. 

Geleneksel yönetim şekli, inşaat sektöründeki bilinmezliklerin yarattığı süre ve 

maliyet artışlarını kontrol etmeye çalışmak yerine, bu risk unsuruyla oluşan olası 

artışların getirdiği zararlardan mevcut süre ve maliyetlere ön eklemelerde bulunarak 

kurtulma yoluna gitmektedir. Günümüz rekabetçi dünyasında ise alternatif yönetim 

sistemleriyle, geleneksel düşünce tarzının önüne geçilip, sektöründeki bilinmezlerle 

baş edilmektedir. Đnşaat sektörünün gelişim sürecinde önemli bir rol oynayan 

gecikme analizi uygulamaları, bu sektörün profesyonelleşme sürecinde hızlandırıcı 

bir etki yaratmaktadır. Son yirmi yıl içinde, inşaat projelerindeki gecikmelerin 

tespitinin yapılabilmesi adına birçok analiz tekniği tasarlanmış, günden güne bu 

analiz teknikleri geliştirilerek daha kontrollü yöntemler üretilmiştir.  
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Çalışma kapsamında, gecikme sorumluluk tespitinde kullanılmak üzere açıklamalı 

örneklerle değerlendirilmiş, birçok gecikme analiz tekniği incelenmiştir. Bütün 

tekniklerin farklı durum ve koşullara göre tasarlanmış farklı uygulama şekilleri 

bulunmaktadır. Uygulama şekillerindeki bu değişkenlik analiz süreçlerinin 

değerlendirilmesinde de farklılıklara neden olmaktadır. Aynı proje üzerinde 

yürütülen her tekniğin farklı sonuçlar doğurduğu görülmekle beraber, yine aynı proje 

üzerinde aynı gecikme analiz tekniği kullanarak farklı kişilerin oluşturmuş oldukları 

gecikme analizlerinin de değişik sonuçlar ortaya çıkarmış olduğu görülmektedir. 

Alkass ve diğerlerinin de belirttiği gibi (1995), asıl önemli olan nokta gecikmenin 

tespitinde kullanılan analiz tekniğinin hangisi olduğu değil, o tekniğin analizci 

tarafından nasıl kullanıldığıdır. 

Gecikme analiz tekniklerindeki değişkenliklerin nedeninin, eş zamanlı gecikmelerin 

analiz içerisindeki değerlendirme şekilleri olduğu söylenebilir. Mohan ve Al-Gahtani 

(2005), her tekniğin eş zamanlı gecikmeler üzerinde farklı bir yorumlarda 

bulunduğunu ve yorumlamalardaki bu farklılığın analizlerin sonuçlandırılmasında 

değişkenlik yaratacağını belirtmiştir. Hallock ve Mehta (2007), analiz uygulaması 

sırasında gerçekleştirilen ufak bir değişikliğin, gecikme analizinin bütününü 

etkileyen önemli sonuçlara sebep olabileceğini söylemiştir. 

Gecikme analizlerinin değerlendirilme aşamalarını kontrollü yürütülen bir süreç 

haline getirmek için, analizde uygulanacak yöntemlerin ve analiz boyunca ele alınan 

genel kabullerin standartlaştırılması gerekmektedir. SCL (2002) kurumunun bu 

sürecin standartlaştırılması için gecikme protokol çalışması düzenlediği görülmekle 

birlikte, bu protokol incelendiğinde gecikme analizleri konusunda detaylı 

değerlendirmelerde bulunmadığı ve sadece üst çerçeveden tavsiyelerde verildiği 

görülmüştür. Farrow (2007), SCL Gecikme protokolünün içersindeki bu sorunları 

detaylı bir şekilde ele almıştır. 

Profesyonelleşme süreci bünyesinde inşaat sektörünün kontrol altına alınma 

çalışmalarının hızlandırılması amacıyla, inşaat projelerinin gecikme analizi sürecinin 

detaylı bir şekilde ele alındığı bir çalışma düzenlenmiştir. Sektör içerisindeki 

gecikme analizleri hakkında bilgi sahibi olmayan katılımcıların, gecikme analizi 

sürecinden haberdar edilip bu konu hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. 
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Đnşaat sektöründeki gecikme analizlerinin değerlendirildiği bu çalışmada, öncelikli 

olarak gecikmelerin sınıflandırılması konusuna değinilmiştir. Gecikmeler 

tanımlandıktan sonra analiz teknikleri incelenmiş ve uygulama yöntemleri 

kıyaslamalı olarak değerlendirilmiştir. Analiz yapacaklara kolaylık yaratması adına, 

gecikme analizlerinin aşama aşama hangi uygulamaların gerçekleştirilmesiyle 

birlikte yürütülebileceğinin gösterildiği bir uygulama yol haritası çizilmiş ve yol 

haritası kullanılarak örnek bir gecikme analiz değerlendirmesi yapılmıştır. Bütün bu 

süreçlerin ele alınmasıyla birlikte, gecikme analizleri konusundaki her nokta 

aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Analiz teknikleri incelendiğinde bütün yöntemlerin kendi içerisinde artı ve eksi 

yönlerinin bulunduğu görülmüştür. Otoritelerce en doğru sonucu verdiği düşünülen 

TIA tekniğinin dahi, eş zamanlı gecikmelerde hızlanma ve yavaşlamaların 

denetiminde etkili olamadığı tespit edilmiştir. Winter ve Calvey (2006) TIA tekniği 

hakkında yapmış oldukları incelemeler sonrasında, metodun yaşanmış olan süreci 

gerçek bir şekilde canlandırmaya çalıştığını, fakat sadece gerçekliğe yaklaşabildiğini 

belirtmiştir. TIA’nın, genel olarak eş zamanlı gecikmelerin denetimindeki yaşadığı 

sorunlar, proje sürecindeki hızlanma ve yavaşlamaların tespitindeki eksiklikler gibi 

konular üzerinden eleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında yürütülen incelemeler ve 

edinilen deneyimler doğrultusunda görülmüştür ki TIA tekniği içerisinde yaşanan 

sorunların asıl kaynağı, geriye dönük analizlerdeki gerçekleşmiş program kayıtlarına 

yeteri kadar önemin verilmemesidir. 

Livengood (2007), geriye dönük gerçekleştirilen gecikme analizlerinde incelenmesi 

gereken asıl önemli unsurun gerçekleşen program kritik yörünge hattı olduğunu 

belirtmiştir. Gecikme analizi uygulamalarında otoriteler tarafından mevcut 

uygulamalar arasında en sağlıklı sonuçlar ürettiği düşünülen bir yöntem olan TIA 

tekniğinin bile gerçekleşen kritik yörüngeye gereken önemin verilmemesinden 

kaynaklı analiz sonuçlandırmalarında sorunlar yaşandığı görülmektedir. Winter ve 

Calvey (2009) tarafından yapılan açıklamalarda, TIA gecikme analiz tekniği 

gerçekliği canlandırmaya çalışan fakat gerçekliğe ancak yaklaşabilen bir yöntem 

olarak kalmaktadır. Sürekli olarak güncellenen analiz teknikleri içerisinde 

gerçekleşen program kayıtlarının göz ardı edilmeden planlanan program kayıtlarının 

aşamalı kıyaslanmasıyla proje sürecinin tekrardan canlandırılıp daha doğru sonuçlar 

verebilecek gecikme analiz tekniklerinin üretilmesi gerektiği görülmektedir. 
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Mevcut analiz uygulamalarında tam olarak sağlıklı sonuçlar üreten bir tekniğin 

bulunmadığı bilinmektedir. Her tekniğin kendi özgü uygulama yöntemi içersinde 

gecikmenin değerlendirilmesinde eksiklikleri bulumaktadır. Bu eksikliklerin giderilip 

daha sağlıklı analiz sonuçlarına ulaşabilmesi amacıyla gecikme analiz yöntemleri 

sürekli olarak geliştirilmektedir. Son yirmi yıl süresince yürütülen geliştirme 

çalışmaları sonrasında analiz süreci kapsamında kullanılacak yöntemlerden TIA ve 

CAB tekniklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Diğer tekniklerden üstün oldukları 

yönleri, mevcut bir program üzerinden aşamalı güncelleme yapılarak proje sürecini 

tekrardan canlandırmaya çalışmalarıdır. Bu kademeli analiz yaklaşımları tez 

çalışması kapsamında da belirtildiği gibi; TIA tekniğiyle planlanan program 

üzerinden, CAB tekniğiyle gerçekleşen program üzerinden güncellemelerin 

yürütülmesiyle gerçekleştirilir. Analizin güncellemeler doğrultusunda uygulanması, 

getirdiği üstünlüklerin yanı sıra analiz sürecini olumsuz etkilediği durumlar da ortaya 

çıkarabilmektedir. Tez çalışmasında yapılan incelemelerde, analiz tekniklerinin 

gecikmelerin yaşandığı zamanlar doğrultusunda güncellenme yapılarak uygulama 

yöntemleri işin bütününe karşı hakimiyeti olumsuz etkilediği, detaylar içerisinde 

yürütülen gecikme analizinin genel duruma karşı olan algı düzeyini azalttığı 

görülmektedir. Ayrıca her aşamasında belirli bir dönemin incelendiği süreç içerisinde 

bütün aktivitelerdeki hızlanma ve yavaşlamaların takibi zorlaşmaktadır. 

Analiz tekniklerinin gecikmelerin yaşandığı zaman aralıklarında incelemelerde 

bulunması ve analiz sürecinin bir bütün olarak değil parçaların kademeli 

değerlendirmesiyle yürütülmesi, sorumlulukların tespitinde sağlıklı sonuçlar 

alınmasını engellemektedir. Đleriye yönelik analiz çalışmalarında mevcut gerçekleşen 

gecikmenin sürecin sonucunda nasıl bir yol alacağının öngörülememesinden dolayı 

güncelleme yapılarak gecikmenin değerlendirilme çalışılması sorun teşkil 

etmemektedir. Fakat geriye dönük yapılan analiz çalışmalarında mevcut 

gecikmelerin süreci nasıl etkilediğinin bilindiği durumlarda kademeli analiz 

uygulamasının ne kadar sağlıklı sonuçlar üretebileceği meçhuldür. Birönceki zaman 

aralığında gerçekleşen bir gecikmenin bir sonraki dönemde gerçekleşmiş olan 

gecikmeyle olan ilişki ve etkileşimleri düşünülmeden sadece belirlenen bir zaman 

aralığında incelemeye alınmasının ne kadar doğru olduğu tartışılmalıdır. Bu 

kademeli analiz yaklaşımının proje bütününü göz ardı etmeden daha farklı 

yorumlanması gerektiği bu çalışma süresince görülmüş bir deneyimdir. 
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Çalışma sonucunda elde edilmiş olan çıkarımların bir örnek üzerinden anlatılması 

uygun bulunmuştur. Verilen örnekte, birbirlerinden bağımsız olarak yütüyülen iki 

yörüngeli bir program oluşturulmuştur. Birinci yörünge üzerinde A, B, C ve D 

aktiviteleri, ikinci yörünge üzerindeki E, F, G ve H aktiviteleri FF ilişki ağı içerisinde 

sıralı olarak bağlanmıştır.  Proje incelendiğinde, birinci yörüngedeki A aktivitesinin 

4 günlük işveren gecikmesi ve ikinci yörüngedeki G aktivitesinin ise 10 günlük 

yüklenici gecikmesi yaşadığı görülür. Ayrıca ikinci yörüngenin projenin 

başlangıcında iki günlük bir bolluğu olduğu da görülmektedir. 

 

Şekil 6.1 : Örnek Proje CAB Tekniği Gecikme Analizi 

Verilen örnek üzerinden CAB tekniği kullanılarak yapılan gecikme analizi şeması, 

Şekil 6.1’de gösterilmiştir. CAB tekniğinin, gerçekleştirilen program üzerinde 

belirlenen gecikmelerin, ters kronolojik sırayla çıkarılmasıyla yürütülen yöntemi tez 

çalışması içerisinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Burada bu analiz süreci sadece 

sözel yolla değerlendirilecektir.  
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Ters kronolojik sırayla gerçekleştirilmiş programdan gecikme unsurlarının 

çıkarılması işleminde, öncelikli olarak G aktivitesinde yer alan yüklenici 

sorumluluğundaki 10 günlük gecikmenin ele alınması gerektiği görülmüştür. Bu 

gecikmenin programdan çıkarılmasıyla mevcut iş bitiş tarihinin 4 gün öne kaydığı ve 

sonrasında işveren sorumluluğundaki 4 günlük A gecikmesinin de programdan 

çıkarılmasıyla, güncellenmiş olan iş bitiş tarihinin yine 4 günlük değişkenlik 

gösterdiği görülmüştür. CAB tekniğiyle yapılan gecikme analizi sonucunda 4 günlük 

işverene ve 4 günlük de yüklenici sorumluluğuna bağlı gecikme tespit edilmiştir. 

 

Şekil 6.2 : Örnek Proje TIA Tekniği Gecikme Analizi 

Verilen örnek üzerinden TIA tekniği kullanılarak yapılan gecikme analizi şeması 

Şekil 6.2’de gösterilmiştir. TIA tekniğinin, planlanan program üzerinde belirlenen 

gecikmelerin kronolojik sırayla eklenmesiyle yürütülen analiz yöntemi tez çalışması 

içersinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Burada bu analiz süreci sadece sözel yolla 

değerlendirilecektir.  
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Kronolojik sırayla planlanan programa gecikmelerin eklenmesi işleminde, öncelikli 

olarak A aktivitesi üzerinde ortaya çıkan işveren sorumluluğundaki 4 günlük 

gecikme değerlendirilmiştir. Bu gecikmenin programa eklenmesiyle birlikte zaten 

kritik yörünge üzerinde bulunan A aktivitesindeki gecikmenin işin bitiş tarihini 4 

günlük ileriye taşıdığı, sonrasındaki yüklenici sorumluluğunda gerçekleşen 10 

günlük G aktivitesindeki gecikmenin programa eklenmesiyle işin güncellenmiş bitiş 

tarihinin 4 gün daha ileriye götürüldüğü belirlenmiştir. TIA tekniğiyle yapılan analiz 

doğrultusunda aynı CAB tekniğindeki gibi 4 günlük işveren ve 4 günlük yüklenici 

gecikmesi tespit edilmiştir. Az sayıda aktivitenin beraberinde yürütülen bir örnek 

olmasından dolayı analiz teknikleri sonuçlarında bir değişkenlik görülmemektedir. 

Her iki örnekte de işveren ve yüklenici sorumluluğundaki gecikmelerin farklı süreleri 

olmalarına rağmen proje sonuçlarını aynı derecede etkiledikleri görülmüştür. Bunun 

en büyük nedeni gecikmelerin değerlendirilmesi aşamasında diğer gecikme 

unsurlarının göz önünde bulundurulmasıdır. G aktivitesinde işveren 

sorumluluğundan kaynaklanan 10 günlük bir gecikme olmasına rağmen, projenin 

başlangıcındaki 2 günlük bolluğa ek olarak A aktivitesindeki gecikmenin 

oluşturduğu 4 günlük bolluğu da kullanarak sadece 4 günlük bir gecikmeden sorumlu 

tutulmasının tartışılması gereklidir. Birbirlerinden bağımsız bir yörüngede yürütülen 

A ve G aktivitelerindeki gecikmelerin tek bir iş bitiş tarihine bağlı kalınarak aynı 

süreç içerisinde değerlendirilmesi ne kadar doğrudur? Birbirleriyle hiçbir bağlantısı 

olmayan bu gecikme unsurlarındaki A gecikmesinin G gecikmesinden önce 

gerçekleşmiş olması durumu, G aktivitesindeki gecikmenin bir kısmını mazur 

gösterebilir mi? A gecikmesinin yaratmış olduğu süre bolluğu G gecikmesi içerisinde 

kullanılabilir mi? Bütün bu sorular mevcut analiz tekniklerine karşı yapılmış 

eleştirilerdir. Bu eleştiriler doğrultusunda mevcut analiz tekniklerinin geliştirilip, 

daha sağlıklı sonuçlar yaratan güvenilir tekniklerin üretilmesi gereklidir. 

CAB ve TIA tekniklerinin birçok pencerenin güncellenmesiyle yürütülen analiz 

süreçlerinden dolayı çok aktiviteli projelerde analiz sürecinin kontrol edilebilirliği 

gittikçe zorlaşmaktadır. Onlarca, belki de yüzlerce pencere güncellemeleri içerisinde 

analiz sürecinin kontrolü ve buna bağlı olarak da güvenilirliği azalmaktadır. Ayrıca 

güncellemelerin getirmiş olduğu karışık düzen, gecikmelerden bağımsız bir noktada 

gerçekleşen aktivitelerin verimlilik, hızlanma ve yavaşlama analizlerinin de 

gerçekleştirilmesini güçleştirmektedir. 
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Tez çalışması süresince yürütülen incelemeler ve elde edilen deneyimler 

doğrultusunda mevcut analiz tekniklerindeki sorunlar tespit edilmiş ve bu sorunların 

çözümlenebileceği daha sağlıklı sonuçlar üretebilen tekniklerin tasarlanabilmesi için 

şematik olarak belirtilen bir analiz tekniği önerisinde bulunulmuştur (Şekil 6.3). Bu 

öneride, diğer tekniklerdeki en önemli eksiklik olarak görülen, gerçekleşen kritik 

yörüngenin üzerinden gecikme analizinin yürütülmesi kavramı yeni tekniğinin ana 

çıkış noktasını oluşturmaktadır. Geriye dönük yapılan incelemelerde ele alınması 

gereken asıl unsur projenin gerçekleşmiş aktivite yörüngesidir. 

 

Şekil 6.3 : Örnek Proje Şematik Analiz Tekniği Önerisi 

Parçalı analiz yöntemi, ileriye dönük analizlerde etkili olmasına karşın, geriye dönük 

analizlerde sorun teşkil etmektedir. Örnek proje üzerinde, şematik olarak tasarlanmış 

analiz tekniği öneri programı oluşturulmuştur (Şekil 6.3). Bu programda gerçekleşen 

program kritik yörüngesinin önemi vurgulanmıştır. Kritik yörünge üzerindeki sürecin 

bütününde gecikmeye neden olan 10 günlük G aktivitesindeki gecikme, 4 günlük A 

aktivitesindeki gecikme ile eş değerli görülmemelidir. Her iki gecikmenin de 

incelenmesiyle birlikte gecikmenin sorumluluklarının kıyaslanarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca analizin tek bir pencere üzerinden yürütülmesi; analiz süresini 

azaltarak uygulanma ve anlaşılmasındaki zorlukları ortadan kaldırıp, aktiviteler 

üzerindeki hızlanma ve yavaşlamaların tespit edilmesini sağlayacaktır. 

Mevcut gecikme analiz tekniklerinin geliştirilmesi gerekmekte olup, bu tekniklerinin 

geliştirilmesi sırasında öncelikli olarak uygulamalarda belirlenen aksaklıkların 

giderilmesi hedeflenmelidir. Tez çalışması kapsamında bu doğrultuda tespit edilen en 

büyük aksaklık olarak mevcut yöntemlerin gerçekleşen program kritik yörüngesine 

gereken önemi vermemesi görülmüştür. Gerçekleşen program kritik yörüngesi ele 

alınarak daha kontrollü analiz tekniklerinin elde edileceği öngörülmüştür. 
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EK A.1  

SCL GREAT DEBATE 

Gecikme Senaryosu 

Burada anlatılacak olan gecikme senaryosunda, bizlerin olası gecikme durumlarında 

olayları nasıl değerlendirdiğimizi neden ve sonuç ilişkileri içerisinde göreceğiz. 

Örnekte; “Yüklenicinin Hak Talebi”, “Đşverenin Savunması”, “Mühendisin Kararı” 

ve son olarak da “Hakemin Tavsiyesi” bölümlerini oluşturan bütün analiz metotlarını 

örnekler ve alt yapıları ile birlikte göreceksiniz. 

Yapım Sözleşmesi 

Proje: Zemin altı su yalıtımlı, güçlendirilmiş döşeme imalatı 

Sözleşme içerisinde yüklenicinin üstlenmek durumunda kaldığı riskler: 

1. Yapılacak işi, kaliteli donanım ve işçi gücüyle yürütme zorunluluğu, 

2. Đşin tüm süresi boyunca gerekli olan işçilik, malzeme ve teçhizatı sağlama 

zorunluluğu, 

3. Hafriyat işinde suyu uzaklaştırma sorumluluğu. 

Yüklenici 15 Mart tarihinde işe başlayıp 27 Nisan tarihinde işi tamamlamak ve işin 

tamamlanma süresindeki olası uzamada günlük 10₤ cezayı yüklenmekle sorumludur. 

Eğer söz konusu işin gecikmesi şu nedenlerden dolayı oluşmuş ise; 

1. Projede değişiklik, 

2. Đşin tanımındaki hata veya belirsizlik, 

3. Đşin tamamlanması için gereken bilgi, çizim veya detayın zamanında 

verilmemesi. 

işveren işin tamamlanmasında adil bir şekilde süre uzatımına gitmelidir. 

Planlanan program 

Yüklenici hafta sonlarında ve Easter Bank tatili (26-29Mart) süresince 

çalışmayacağını programda belirtmiştir. 

1030id kodlu 1 Nisan tarihinde başlayacağı belirtilen imalat için, çelik büküm 

şemalarının 25 Mart tarihinde verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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Şekil A.1 : Proje Planlanan Program 

 

Şekil A.2 : Proje Gerçekleşen Program 

Yukarıda belirtilen gerçekleşen program üzerinde taraflar anlaşmıştır. 

Gerçekleşen süreç içerisinde karşılaşılan durumlar: 

1. Hafriyat sırasında hava çok kötüydü. Yüklenicinin su pompaları kırıldı ve 

çalışamaz hale geldi. Đş askıya alınmak durumunda kaldı. Hafriyat çöktü. 

Hafriyat çökmesinden kaynaklı ek hafriyat çalışması yapılmak durumunda 

kalındı. 

2. 18 Mart tarihinde işveren su yalıtımı detayında değişiklik yapacağını belirtti. 

Đşveren, yükleniciye yeni su yalıtım detayı için tavsiyelerini belirtmesini 

istedi. 

3. 12 Nisan tarihinde yükleniciye admix (beton yerleştirilmesi sırasında katılan 

su yalıtım malzemesi) kullanması için talimat verildi fakat katkı malzemesi 

22 Nisan tarihine kadar teslim edilmedi. 

4. Yükleniciye 4 gün beton kürlenmesi, 5 gün de su yalıtımı imalatı için ek süre 

verildi. Fakat sonrasındaki su yalıtımı yerine uygulanan admix ile beton 

dökümü için aslında 7 gün verilmesi yeterliydi. 
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5. 23 Mart tarihinde işveren yanlış ölçüm yapılıp, yanlış hafriyat çalışması 

yapıldığını belirtmiştir. Fakat çizimlerde yanlışlıkla ek olarak gösterilen bir 

ölçünün kabul alınıp o ölçü üzerinden çalışmaların yönlendirildiği 

görülmüştür. Bu nedenle yüklenici ek olarak hafriyat ve dolgu çalışması 

yapmak zorunda kalmıştır. 

6. Demir büküm şemalarının yükleniciye 25 Mart tarihinde verileceğinin 

belirtilmiş olmasına rağmen, bu detaylar işverenin işlerindeki artıştan dolayı 

12 Nisan tarihine kadar verilmemiştir. 

7. 15 Mart tarihinde yüklenici demir büküm alt taşeronunu hafta sonu çalışmaya 

zorlamıştır ve çalıştırmıştır. 

8. Đş; 4 Mayıs tarihinde, yani sözleşmede belirtilenden 7 gün sonra 

gerçekleşmiştir. 
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Şekil A.3 : Saha Raporları Özeti 
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YÜKLENĐCĐNĐN HAK TALEBĐ 

(IAP kullanarak) 

Bu iş, bizim için çok basit bir işti. Zemin işleri ve güçlendirilmiş beton işi bizim 50 

yıllık uzmanlık alanımız. Biz daha önce böyle bir işverenle çalışmamıştık. Biz işe 

başlamadan önce zaten bize bu işverenle uzlaşmanın zor olduğunu söylemişlerdi. 

Fakat ortada şüpheli bir durum olmasına rağmen biz onlara bir fırsat verdik. Bu 

yaptığımız büyük bir hataydı. 

 

Şekil A.4 : IAP Planlanan Program 

Bizim kullandığımız yöntem IAP metodudur. Bu metot mevcut gecikmelerin 

planlanan programa dahil edilmesi ile düzenlenmektedir. Bu metodu şu 

özelliklerinden dolayı seçtiğimizi belirtmek isterim; 

• Kolay anlaşılması, 

• Maliyetinin düşük olması, 

• Her duruma karşı orantılı bir yaklaşımda olması, 

• Projenin limitli sayıda aktivitesinin bulunması, 

• Đşleyişin doğasının bu metoda uygun olması, 

• Hızlanma ve hafifletme çalışmalarımızı göstermek. 
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Yüklenicinin hak talebi 

Projenin bitirilmesi için belirtilen zaman: 27 Nisan 

Projenin gerçek bitiş zamanı: 4 Mayıs 

Fazla süre: 7 gün 

Bizim hak talebimizde aşağıdaki gecikmeler belirtilmiştir; 

1. Beklenmedik hava koşulları, 

2. Yanlış hafriyat detay bilgisi, 

3. Demir çubuk büküm detaylarının geç temini, 

4. Su yalıtım detayındaki değişiklikler. 

Beklenmedik Hava Koşulları 

Đlk günden işler yanlış gitmeye başladı ve biz iki gecikmeyle aynı anda baş etmek 

durumunda kaldık. 

Đlk problem hava koşullarıydı. Yağmur sele dönüşmüştü. Pompalar sezon 

yağmurlarına dayanıklı bir şekilde tasarlanmıştı fakat hava koşulları beklendiği gibi 

değildi. Bizler takdir etmekteyiz ki, sözleşme bizlere yağmur koşullarına karşı 

tedbirler almamızı zorunlu kılmıştır. Fakat istisnai derecedeki ağır yağmur ve fırtına 

bizim almamız gereken bir risk değildir. Avukatımız bize, sözleşmede yer alan 

zaman uzatma hakkındaki maddenin yeterli olmadığını, sözleşmenin bu kadar ağır 

hava koşullarında zaman uzatma hakkını garanti etmesi gerektiğin, bu koşulun 

bizlere çeşitli yasal haklar tanıyacağını belirtmiştir. Bütün bu koşullardan dolayı 

bizler, 16 Mart ve 2 Nisan arasında yer alan 9 günlük zaman dilimi içerisindeki 

istisnai hava koşulları etkisi ile oluşan gecikme olarak kabul etmekteyiz. 

Đkinci problem ise işverenin bütün teknik çizimler içerisinde verdiği ölçü hatalarının 

bulunmasıydı. 23 Mart tarihinde işveren bizlere kendi çizim hatalarından 

kaynaklanan yanlış bir kazım yapıldığını belirtmiştir. Bu, bizim çözüm bulmak için 

ek işler yapmak durumunda kaldığımıza ve buna bağlı olarak işi en erken 2 Nisan 

tarihinde tamamlayabileceğimiz anlamına gelmiştir. 
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Bütün bu durumları aşağıdaki programda belirtmiş bulunmaktayız; 

Gri: Planlanan ana hat 

Mavi: Sonradan gelişen kritik beklenmedik durumlar  

Kırmızı: Süreç ana hat 

Elmas: Dönüm noktası 

 

Şekil A.5 : IAP Program Düzenleme 

Bizler havanın etkisini 1011 no.lu aktiviteyle eklemiş bulunmaktayız. 

Yanlış hafriyat bilgisi 

Yanlış hafriyat bilgisinden dolayı 1012 no.lu aktivite eklenmiştir. Bütün bu 

aktivitelerle beraber imalatın tamamlanma süresi en erken tarih olarak 2 Nisan 

görülmektedir. Gecikme aktiviteleri FF olarak 1010 no.lu hafriyat aktivitesine 

bağlanmıştır. Bu grafikte de ayrıca görülmektedir ki belirtilen nedenlerden dolayı 

işin tamamlanması 11 Mayıs tarihine, yani işin gerçek tamamlanma süresinden 7 gün 

sonrasına kadar uzamıştır. 
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Demir çubuk büküm detaylarının geç temini 

Demir profillerin büküm detaylarını biz 12 Nisan tarihinde almış bulunmaktayız. 

Bütün bu gecikmeden kaynaklı işlerin daha erken bitmesi ayrıca gecikmeleri telafi 

etmek ve işi hızlandırmak için bizler elimizden gelen her şeyi yapmış, demir büküm 

taşeronumuzu hafta sonu çalıştırıp süreci elimizden gelen maksimum düzeyde 

iyileştirmeye çalışmışızdır. 

Aşağıdaki planlanan programda 25 Mart tarihinde verilmesi gereken teknik 

çizimlerin 12 Nisan tarihinde verilmiş olmasından kaynaklanan bir düzenleme 

yapmış bulunmaktayız. Bu analizde, yeni düzenlemeden sonra şunu görmekteyiz ki 

telafi etme-hızlandırma süreci içerisinde fabrikasyon bükme imalatı en erken 15 

Nisan tarihinde başlamaktadır. 

 

Şekil A.6 : IAP Program Düzenleme 

Admix’in etkisi 

Son olarak su yalıtımı sistemindeki büyük değişikliği belirtmek istiyoruz. Planlanan 

program içerisinde 1050 aktivite kodlu su yalıtımı imalatı yapılacağı belirtilmiştir. 
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18 Mart tarihinde bize bu detayın değiştirileceği bildirilmiş ve 12 Nisan tarihinde 

Admix sistemi kullanılacağı söylenmiştir. Fakat 22 Nisan tarihine kadar Admix 

teslim edilmemiştir. Gerçekleşen programa baktığımız zaman 22 Nisan tarihinde 

bizim bütün demir işlerini tamamlayıp beton döküm işine hazır olduğumuz 

görülmektedir. Aşağıda bütün bu durumlar dahilinde düzenlenmiş programı 

görmektesiniz.  

 

Şekil A.7 : IAP Program Düzenleme 

Admix’in teslim ediliş günü olan 22 Nisan tarihini dönüm noktası olarak 

programımıza dahil ettik. Bu durum bizim beton döküm tarihimizin en erken bu tarih 

olduğunu göstermektedir. Fakat şu zamana kadar belirtmiş olduğumuz bütün bu 

gecikme nedenlerinden dolayı maalesef bu imalata zamanında başlayamamış 

durumdayız. 

Admix sistemine geçmekle beton dökümü ve su yalıtımı süresi gerçek süreye oranla 

azalmış bulunmaktadır. Planlanan programda sürenin 9 gün olmasına karşın  

gerçekleşen programda sürenin 7 gün olduğunu görmekteyiz. Bunun detayına 

baktığımız zaman imalatın 5 gününün beton dökümü ve 2 gününün de Admix 

imalatını olduğunu görmekteyiz. 
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Sonuç olarak programımızda bu iki seçeneği de göstermiş bulunmaktayız. Birinci 

olarak (kırmızı çubuklar) orijinal programa göre aktivite 1040 ve 1050 ile göstermiş 

olduğumuz programda işin sonuçlanma tarihi 12 Mayıs olarak gösterilmektedir. 

Đkinci alternatifte ise (yeşil çubuklar ile) aktivite 1053 ile işin tamamlanma tarihi 10 

Mayıs olarak gösterilmektedir. 

Her iki bitiş tarihi de gerçekleşen bitiş tarihi olan 4 Mayıs tarihinin sonrasında yer 

almaktadır. Gerçekleşen bitiş süresi ile bizim oluşturduğumuz etkilenen bitiş süresi 

arasındaki fark aşağıda belirtmiş olduğumuz nedenlerle sağlanmıştır; 

• Demir imalatı programındaki iyileştirme çalışmalarımız, 

• Demir fabrikasını hafta sonunda da çalıştırıp imalatı hızlandırmamız, 

• Su yalıtımındaki yeni metodun zamanı kısaltması, 

• 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde çalışmamız, 

• Bank tatili olan 3 Mayıs tarihinde çalışmamız. 

Özet 

Özet olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz düzenlenmiş planlanan program sayesinde 

görmüş oluyoruz ki eğer bizim hızlandırma ve iyileştirme çalışmalarımız olmasaydı 

proje 12 Mayıs tarihinde bitmiş olacaktı. 

Bizler bütün bu nedenlerden dolayı,  hakemin adaletli bir şekilde değerlendireceğine 

güvenerek 4 Mayıs tarihinden sonraki bu farkın hak talebinde bulunuyoruz. 

ĐŞVERENĐN SAVUNMASI 

(APAB kullanarak) 

Yüklenici, bu çalışmanın bizlerle olan ilk işleri olduğunu belirtmiştir. Şunu belirtmek 

isteriz ki eğer böyle bir performans göstereceklerse bu kesinlikle bizimle olan son 

işleri olacaktır. Bu iş çok hassas olduğumuz ve yeni bir döşeme tasarımı üzerinde 

denemelerde bulunduğumuz önemli bir uygulamadır. Tasarlanma ve yapım süresince 

birçok uzmanın danışmanlığı ile projeyi yürüttük. Süreç boyunca birçok maliyeti 

göze almışken yüklenicinin işi uzatması ve ek maliyete neden olması bizi zarara 

sokmuştur. 
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Malesef ki bizim ekibimizde bu iş süreci boyunca profesyonel bir planlamacı 

çalışmadı. Bu durumun getirdiği dezavantajı taşımaktayız. Fakat benim              

kalite-kontrol ekibimin projede sürece karşı olan hakimiyetini göz önünde 

bulundurarak, değerlendirmemizi APAB yöntemi üzerinden uygulayacağız. 

Bu yöntemde yüklenicinin performansı planlanan program ile uygulanan programın 

kıyaslanması şeklinde kontrol edilmektedir. 

 

Şekil A.8 : APAB Şeması 

Planlanan program ile gerçekleşen program arasındaki farkın nedeni eğer işveren 

kaynaklı ise, işveren yükleniciye zamanı uzatma imkanı sunabilmektedir. Fakat işin 

zamanında tamamlanamamasının nedeni yüklenici ise herhangi bir süre uzatım 

talebine izin verilmemektedir. Projeyi inceleyebilmek için ilk başta sözleşmede 

belirtildiği şekliyle, yüklenicinin iş başlamadan önce temel aldığı programı aşağıda 

sizlere göstermek isterim; 

 

Şekil A.9 : APAB Planlanan Program 

Bu program gayet net bir şekilde göstermektedir ki yüklenici hafriyat çalışmalarına 

15 Mart tarihinde başlayıp 22 Mart tarihinde bitirmelidir. Bildiğimiz gibi kendileri 

bu işi zamanında yapmamışlardır. 
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Đşveren riskleri 

Bizim bu süreç zarfında kendilerine temin etmemiz gereken tek bilgi demir büküm 

şemasıdır ve bizim arazi mühendisimiz bu aktivitede bolluk olduğunu zamanında 

belirtmiştir. Burada açıkça görülmektedir ki, demir büküm imalatı başlamadan 

hemen önce yükleniciye bu bilginin iletilmesi yeterli olacaktır. Program 

göstermektedir ki yüklenici firma bu imalata kalıp imalatlarını tamamlamadan 

başlamayacaktır. Benim görüşüme göre, kalıp imalatını tamamlamadan önceki 

herhangi bir zaman dilimi içerisinde benim kendilerine demir büküm şemasını 

iletmiş olmam yüklenicinin ek süre istemeyi hak etmeyeceği anlamına gelmektedir. 

Yüklenicinin riskleri 

Sözleşme koşullarına göre yüklenicinin yüklenmek durumunda olduğu birçok risk 

bulunmaktadır. Öncelikli olarak kendileri iyi kalitede malzeme, teçhizat ve işçilik 

temin etmekle ve hafriyat çalışmasındaki suyu sahadan ve imalattan uzaklaştırmakla 

yükümlüdürler. Son olarak da hafriyat çalışması doğru çizimden doğru bilgiler 

alınarak yapılmalıdır. 

Gerçekleşen program 

Şimdi gerçekleşen programı, içerisinde bütün bilgilerin yer aldığı şekliyle aşağıda 

bilgilerinize sunarım. 

 

Şekil A.10 : APAB Gerçekleşen Program 

23 Mart tarihinde yüklenicinin yanlış kazım yapmış olduğu tarafımca tespit 

edilmiştir. Bu yanlış kazım fazladan kazılan yerlerin doldurulması ve ek olarak daha 

fazla kazım yapılması anlamına gelmektedir. Ayrıca hafriyat çalışmaları süreçten çok 

daha yavaş ilerlemiştir. Hafriyat sırasında oluşan suyun aktarılmasında yüklenici 

sorun yaşamıştır ve bütün sorunlar yüklenicinin riski altındadır. 
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Şimdi size şunu kabul ettiğimi belirtmek isterim ki, demir bükümü için gerekli olan 

teknik bilgiler benim çalışanlarım tarafından kendilerine zamanında verilmemiştir. 

Fakat bu bilgi zaten kendilerinin kalıp imalatını bitirdikten sonra ihtiyaç duyacağı bir 

bilgi olup, tarafımızdan kendilerine kalıp imalatını bitirmeden önce ulaştırılmıştır. Bu 

program açık bir şekilde bunu göstermektedir. 

Ayrıca su yalıtımının tekrar tasarlanması konusunda kayıtlarda görüldüğü üzere 22 

Nisan tarihinde kendilerine admix malzemesi ulaştırılmıştır. Bu tarih yüklenici 

firmanın beton dökümünden bir gün öncedir. Yani bu tasarım değişikliği ve malzeme 

getirilmesi kendilerini etkilememiştir. 

Sonuç 

Sözleşme koşullarına göre yüklenici sadece aşağıda belirtilen konularda haklı olarak 

gecikme talebinde bulunabilmektedir; 

• Projede değişiklik, 

• Đşin tanımındaki hata veya belirsizlik, 

• Đşin tamamlanması için gereken bilgi, çizim veya detayın zamanında 

verilmemesi. 

Planlanan program ile gerçekleşen programın kıyaslanmasıyla oluşan analizde, su 

yalıtımı tasarımındaki değişikliğin, “projede değişiklik olarak görülmesiyle beraber 

herhangi bir gecikmeye neden olmadığı aşikardır. Benim vardığım sonuç ortada 

oluşan gecikmeden tamamıyla yüklenicinin sorumlu olduğudur. 

 

Şekil A.11 : APAB Gerçekleşen-Planlanan Program Kıyaslaması 

Son olarak yüklenicinin süre uzatımı için herhangi bir talepte bulunma hakkı 

olmadığı ve sözleşmeden doğan gecikme kaynaklı toplamda 80₤ ödemekle yükümlü 

olduğu düşüncesi içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. 
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MÜHENDĐSĐN KARARI 

(CAB kullanılarak) 

Genel olarak kabul edilen “yapım gecikme anlaşmazlıklarında TIA en uygun analiz 

metodudur” görüşünün tam olarak doğru olmadığını ve sadece TIA’nın değil aynı 

zamanda CAB metodunun da bu konuda etkili bir analiz yöntemi olduğunu 

belirtirim. CAB metodunda sürece etki eden bütün olaylar programdan teker teker 

çıkarılıp ve her defasında bu işin süreci nasıl etkilediğine bakılarak analiz 

yapılmalıdır. 

CAB metodunun uygulanmasında 5 ana hat bulunmaktadır; 

• Gerçekleşen kayıtların hepsini bir araya getirmek, 

• Gerçekleşen aktiviteleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlamak ve gerçek 

süreçlerini toplamak, 

• Đlişki ağını inceleyip network kurmak, 

• Çıkarma işlemi uygulanacak gecikmeleri tanımlamak, 

• Çıkarma işlemine başlamak. 

Birinci aşamada gerçekte neyin yapıldığı tespit edilmelidir. Öncelikli olarak süreç 

içerisindeki bütün veritabanı kayıtlarına ulaşılmalıdır. Bu veritabanı istenildiği 

taktirde program içerisinde de tanımlanabilir (Şekil A.12). 

 

Şekil A.12 : CAB Kayıt Raporu 
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Veritabanı aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir; 

1. Đş takviminin gerçek çalışma zamanlarıyla oluşturulması, 

2. Veritabanında gerçekleşen aktivite kayıtlarının arasındaki ilişkilerin 

tanımlanması, 

3. Veritabanında birbiriyle ilişkili olan gerçekleşen aktivitelerin ayrı ayrı 

tanımlanması, 

4. Her gerçekleşen aktivite için gerçek başlangıç ve bitiş tarihlerinin 

oluşturulması. 

Bu tamamlandığı zaman aşağıdaki gibi bütün aktivitelerin ve kayıtların görülebildiği 

bir gerçekleşen kayıt inceleme şeması oluşturulacaktır. 

 

Şekil A.13 : CAB Kayıt Đnceleme 

Bu şema şunları tanımlamaktadır: 

• Çalışılmayan günler, 

• Birbirleriyle ilişkili gerçekleşen aktiviteler, 

• Birbirleriyle ilişkili süreç kayıtları, 

• Tanımlanan her aktivitenin başlangıç ve bitiş tarihleri. 
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Şekil A.14 : CAB Taban Program 

Gerçekleşen program şemasında şunlar görülmektedir; 

• Bir önceki süreç kayıtlarından oluşturulan gerçekleşen aktivite çubukları 

• Ağ ilişkisi kurulmuş aktivite çubukları ve bunlar arasındaki ilişki ağı 

CAB, işin sürecine etki eden aktivitelerin teker teker çıkarılıp; “but-for” yöntemi ile 

tekrardan programın inşa edilmesi ve olayın olası sonuçlarının toplanmasıdır. 

Sürece etki eden olaylar 

Bu projenin sürecine etki eden olaylar aşağıda belirtilmiştir; 

1. 12 Nisan tarihinde su yalıtımında admix kullanılacağı bilgisinin gelmesi, 

2. 23 Mart tarihinde hafriyatın yanlış yapıldığının anlaşılması, 

3. 18 Mart tarihinde su yalıtımının değiştirileceğinin belirtilmesi. 

Collapse no.1 

12 Nisan tarihinde su yalıtımında admix kullanılacağı bilgisinin gelmesi 

Araştırma sonucunda bu olayın 1 günlük bir gecikmeye neden olduğu görülmektedir. 

Programı tekrardan “but-for” yöntemi ile inşa ettiğimizde şu  programa ulaşırız. 

 

Şekil A.15 : CAB 1. Pencere Güncellemesi 
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Bu şemada görmekteyiz ki; 

• Ağ ilişkileri ile tanımlanmış program kayıtları detaylı bir şekilde 

incelendiğinde admix kullanımının betonun kür süresini 4 günden 5 güne 

çıkardığı tespit edilmiş ve eğer bu admix tasarım değişikliği kararı 

verilmeseydi genel sürecin 1 gün düşeceği görülmüştür. 

• Bir aktivitenin 1 günlük bir değişikliğe neden olması bütün işin tamamının 1 

günlük gecikmeye neden olmuştur. 

Collapse no.2 

23 Mart tarihinde hafriyatın yanlış yapıldığının anlaşılması 

Kayıtlar incelendiği zaman, ek olarak oluşan bu durumun sürecin uzamasına neden 

olduğu görülmüştür. Eğer bu beklenmedik durum oluşmasaydı programın nasıl 

seyredeceği aşağıda yeniden inşa edilmiş programda görülmektedir. 

 

Şekil A.16 : CAB 2. Pencere Güncellemesi 

Bu şemada görmekteyiz ki, aplikasyon hatasından dolayı kazılmamış alanların ek 

olarak kazılması ve fazladan yapılan kazılan alanların doldurulması durumu genel 

toplamda 4.5 günlük bir aksamaya neden olmuştur. 

Collapse no.3 

18 Mart tarihinde su yalıtımının değiştirileceğinin belirtilmesi 

Aşağıdaki revize edilmiş programda, aktivitedeki bu değişiklik kararının 

verilmesinin projenin genel sonucunu yarım gün ileriye götürdüğünü görmekteyiz. 
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Şekil A.17 : CAB 3. Pencere Güncellemesi 

Sonuç 

CAB metodu analizi sayesinde olayların gerçekte oluş süresi ve buna bağlı olarak 

imalatları nasıl etkilediği görülmektedir. Yukarıda belirtilen gecikmelerin 

yaşanmaması durumunda yüklenicinin işi şu anda tamamladığı süreden yarım gün 

sonra tamamlayabileceği görülmektedir. Buna bağlı olarak sözleşme bizlere zaman 

uzatımı yahut tazminat verme yetkisini vermemektedir.  

HAKEMĐN TAVSĐYESĐ 

(TIA kullanarak) 

Şimdiye kadar gördük ki işveren ve yüklenici kendi davalarına en uygun olan 

yöntemlerle birer analiz oluşturdular. Mühendis de probleme cevap bulmak adına 

kendi analizini ortaya koydu. 

 

Şekil A.18 : TIA 1. Pencere Güncellemesi 
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Đlk olay işveren risk unsuru içerisinde 18 Mart tarihinde ortaya çıkmaktadır. Ortada 

sözlü bir değişiklik talimatı vardır. Bu değişikliğin gerçek etkisini görebilmemiz için 

programı 18 Mart tarihine göre revize etmemiz gereklidir. 

Yukarıdaki güncellenmiş programa göre ortada yüklenicinin zaman uzatımı talebinde 

bulunamayacağı kötü hava koşullarından dolayı bir yavaş ilerleme söz konusudur. 

Buna göre açıkça görülmektedir ki yavaş ilerleme gecikmeye yol açmaktadır. Ayrıca 

bu durumun sürecin gecikmesine de neden olacağı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı 

demir büküm işinin başlayabilmesi için 1 Mart tarihinde gerekli olan bilgi ve 

çizimlerin 3 Mart tarihinde gerekeceği görülmüştür. 

 

Şekil A.19 : TIA 1. Pencere Güncellemesi 

18 Mart tarihinde sözlü olarak belirtilen su yalıtımı değişikliği talebi için planlanan 

programa 5 gün eklenmiştir. Yukarıdaki şema göstermektedir ki bu değişiklikle 

yüklenicinin süreç içerisindeki gecikmesi, işverenin yükleniciye ek süre uzatım 

vermesiyle birlikte erken tamamlanmaya dönüşmüştür. 

Đkinci güncelleme ve ikinci olayın etkisi 

Bir sonraki olay 23 Mart tarihinde ortaya çıkmış olup yüklenicinin yanlış 

konumlandırılmış hafriyat çalışmasını sürdürdüğünün tespit edilmesiyle ilgilidir. 
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Şekil A.20 : TIA 2. Pencere Güncellemesi 

Yukarıda güncellenmiş programda görülmektedir ki yüklenici hava koşulları 

nedenliyle yavaş ilerlemeye devam etmektedir. Bu gecikme daha önceki programda 

belirtilen erken bitirme zamanında eksilmeye yol açmaktadır. 1030 kodlu aktivite 

olan demir büküm imalatının en erken başlama tarihi şimdilik 4 Mart olarak 

görülmektedir. 

23 Mart tarihinde işveren, hafriyat çalışmasının yanlış aplikasyon üzerinden 

yürütüldüğünü tespit etmiştir. Konumlandırmadaki hatanın kaynağının işveren 

tarafından verilen çizimlerdeki ölçülerin uyumsuzluğundan kaynaklandığı, bir 

çizimde doğru bir ölçü verilmişken diğer çizimde yanlış bir ölçü verildiği 

görülmüştür. Đki çizim arasında tutarsızlık bulunmaktadır. Bu durumun sebebi doğru 

çizim vermekle yükümlü olmasından dolayı muhtemelen işverenin risk 

sorumluluğunda olmakla birlikte, yüklenicinin doğru ölçüyü tespit etmesi 

yükümlülüğünün de varlığıyla ortada bu hatanın kimin risk unsurunda olduğu sorusu 

çözümsüz kalmaktadır. Örnekte bu durum işverenin risk unsuru kapsamında ele 

alınacaktır. 
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Şekil A.21 : TIA 2. Pencere Güncellemesi 

Yukarıda güncellenmiş program göstermektedir ki işverenin bu yanlışlığı tespit 

etmesinden itibaren 2 gün süresince ne yapılması gerektiği düşünülmüştür. 

Sonrasındaki 2 günlük süreçte ek olarak yapılan hatanın giderilmesi için çalışılmıştır. 

Hafriyat çalışmasının tamamlanıp bir sonraki kalıp imalatının başlayabilmesi için 3 

günlük bir hafriyat çalışmasının daha yapılması gerektiği ve böylece demir büküm 

imalatının 12 Nisandan önce yapılamayacağı görülmektedir. 

Üçüncü güncelleme ve üçüncü olayın etkisi 

Üçüncü olay işverenin demir büküm detayını vermesinin gecikmesi olayıdır. Detay 

çiziminin 25 Mart tarihinde verilecekken bu durumun 12 Nisan tarihine kadar 

ertelendiği görülmüştür. Sözleşmede belirtilen yüklenicinin 2 günlük çeliği tedarik 

etme süreci de düşünüldüğünde bu imalatın 14 Nisan’dan önce başlayamayacağı 

görülmektedir. 

Herhangi bir iyileştirme veya hızlanma durumu söz konusu olmadan bu gecikmenin 

işin toplamında 7 günlük bir uzamaya neden olacağı görülmüştür ve böylece işin 

tamamlanma süresinin ancak 4 Mayıs’tan sonra olabileceği tespit edilmiştir. 
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Şekil A.22 : TIA 3. Pencere Güncellemesi 

Fakat buna rağmen bir sonraki güncellemede görüleceği üzere, yüklenici 2 günlük 

çeliği tedarik etme süresini kullanmamış ve süreç içerisinde ayrıca hızlandırmaya 

gidip sürecin gecikmesini telafi etmiştir. 

 

Şekil A.23 : TIA 3. Pencere Güncellemesi 
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Dördüncü güncelleme ve dördüncü olayın etkisi 

4. Güncellemede admix malzemesinin kullanılması kararın verilmesi ve malzemenin 

gelmesi için belirtilen 8 iş günlük teminat süresinin gecikmesi durumu ele alınmıştır. 

 

Şekil A.24 : TIA 4. Pencere Güncellemesi 

Yukarıda güncellenen programda görülmektedir ki malzeme kararındaki değişiklik 

ve malzemenin geç temininin beton imalatının başlamasında herhangi bir etkisinin 

olmadığı ve bu değişikliğin işin gecikmesine neden olmayacağı tespit edilmiştir. 

 

Şekil A.25 : TIA 4. Pencere Güncellemesi 
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Fakat yukarıdaki güncelleştirmede bu süre zarfında yüklenicinin işin sürecini 1 gün 

hızlandırdığı ve bu hızlandırmanın işin bitiş tarihini bir gün öne aldığı görülmektedir. 

Üretkenlikteki azalmanın zaman etkisinin hesaplanması 

Admix kullanılması talimatıyla yüklenici farklı bir imalat yapma durumunda kaldığı 

için, üretkenlikte azalma yaşanmıştır. Azalma miktarının hesaplanması için öncelikli 

olarak üretkenlik ana hattının tespit edilmesi gereklidir. 

Bu örnekte kayıtlar göstermektedir ki yüklenici 16 parçaya bölmüş olduğu beton 

döküm imalatını 4 günde tamamlamayı düşünmektedir. Bu da gün başına 4 döküm 

anlamına gelmektedir. Fakat gerçekleşen kayıtlara bakıldığında gün başına 3 adet 

döküm işi yapıldığı görülmektedir. Bu da %75’lik kapasitede bir üretkenlik durumu 

anlamına gelmektedir ve 4 günde tamamlanabilecek olan işin 6 günde tamamlandığı 

anlamına gelir. Buradaki fazla görünen 2 günlük gecikmenin işveren gecikmesi 

olarak eklenmesi gereklidir. 

Beşinci güncelleme ve altıncı olayın etkisi 

Aşağıdaki güncellenmiş programda daha önceki 1 günlük işveren gecikmesine 2 gün 

daha eklenerek işin tamamlanmasındaki muhtemel gecikme 3 gün olarak 

belirtilmiştir. 

 

Şekil A.26 : TIA 5. Pencere Güncellemesi 
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Son olarak aşağıdaki güncellemede görülmektedir ki yüklenici beton döküm imalatı 

işi için planladığından daha fazla zaman harcamıştır.  Gerçekte bu imalatın 

tamamlanması için 7 gün kullanılmıştır (4 gün planlanan, 2 gün değişiklik için ek 

süre talebi, 1 gün yüklenicini riski). 

 

Şekil A.27 : TIA 5. Pencere Güncellemesi 

Sonuç 

Sonuç olarak yüklenici gerçekte işveren nedenli olarak 3 gün kaybetmiştir. Đşverenin 

zayıf yönetim ve malzeme tedariğindeki sorunlardan kaynaklana diğer gecikme 

sürelerindeki artış, üretkenlik düşüşü yaşamasıyla kaybına yol açmıştır. Ek olarak 

bank tatilinde de çalışmanın etkisiyle işin tamamlanma süresi 4 Mayıs tarihinde 7 

gün geç gerçekleşmiştir. 

Özet olarak yüklenicinin yaşadığı bu gecikmeden dolayı hak talebinde bulunması 

sözleşme koşulları altında geçerli görülmüştür. Gerçek etki olarak; 

• 1 gün yanlış hafriyat detayından kaynaklanan, 

• 2 gün admix kullanımındaki farklılıktan kaynaklanan etki görülmektedir. 

Bu yüzden çizimler arasındaki uyumsuzluğun yönetimsel hata olmasından ötürü 

yüklenicinin 3 günlük süre uzatım hakki bulunmaktadır. 
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EK A.2 

 

Şekil A.28 : TIA Taban Program 1. Kısım 
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Şekil A.29 : TIA Taban Program 2. Kısım 
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Şekil A.30 : TIA Taban Program 3. Kısım 
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Şekil A.31 : TIA Taban Program 4. Kısım 
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Şekil A.32 : TIA Taban Program 5. Kısım 
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Şekil A.33 : TIA Taban Program 6. Kısım 
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Şekil A.34 : TIA Taban Program 7. Kısım 
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EK A.3 

 

Şekil A.35 : TIA 1. Pencere Analizi 1. Kısım 
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Şekil A.36 : TIA 1. Pencere Analizi 2. Kısım 
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Şekil A.37 : TIA 1. Pencere Analizi 3. Kısım 
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Şekil A.38 : TIA 1. Pencere Analizi 4. Kısım 
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Şekil A.39 : TIA 1. Pencere Analizi 5. Kısım 
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Şekil A.40 : TIA 1. Pencere Analizi 6. Kısım 
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Şekil A.41 : TIA 1. Pencere Analizi 7. Kısım 
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EK A.4 

 

Şekil A.42 : TIA 2. Pencere Analizi 1. Kısım 
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Şekil A.43 : TIA 2. Pencere Analizi 2. Kısım 
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