
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Çağla CEBĠOĞLU 

 

Anabilim Dalı : Mimarlık Anabilim Dalı 

Programı : Proje ve Yapım Yönetimi 

 

HAZĠRAN 2010 

 

DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠNDE 

HAKEDĠġLER VE HAKEDĠġ PROSEDÜRLERĠ 

 

 



 

 



 

HAZĠRAN 2010 
 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Çağla CEBĠOĞLU 

 (502081403) 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 07 Mayıs 2010 

Tezin Savunulduğu Tarih : 08 Haziran 2010 

 

Tez DanıĢmanı : Doç. Dr. A.Murat ÇIRACI (ĠTÜ) 

Diğer Jüri Üyeleri : Y. Doç. Dr. Hakan YAMAN (ĠTÜ) 

 Prof. Dr. Hakkı ÖNER (YTÜ) 

  

  

 

DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠNDE 

HAKEDĠġLER VE HAKEDĠġ PROSEDÜRLERĠ 

 





 
iii 

 

 

 

Canım Aileme, 



 
iv 



 
v 

ÖNSÖZ 

Altı senedir bir parçası olmaktan gurur duyduğum okulumda bu tezle beraber yüksek 

lisans eğitimimi tamamlamıĢ bulunmaktayım.  

Öncelikle ĠTÜ‟lü olmamda emeği geçen ve bana bu ayrıcalığı yaĢatan baĢta annem 

Havva Cebioğlu, babam Seyfi Cebioğlu ve kardeĢim Ceyhun Cebioğlu olmak üzere 

herkese teĢekkür ederim. 

Yüksek lisans eğitimim boyunca çalıĢma saatlerinde konusunda gösterdiği esneklik 

ve verdiği destek için Sn. Mustafa Ġnal, Sn. SavaĢ Yıldırım ve Sn. Atacan Çatak‟a  

Tez formatını oluĢturmamdaki yardımlarından ötürü Sn. Tuğhan Erdoğan‟a 

Yüksek lisans eğitimim ve tez çalıĢmalarım sırasında tartıĢılmaz bilgi birikimi ve 

tecrübesini bir an olsun esirgemeyen değerli hocam Sn. Doç. Dr. Murat Çıracı‟ ya  

Son olarak da bu iki seneyi unutulmaz kılan çok sevgili bölüm arkadaĢlarıma 

teĢekkürlerimi sunarım. 

 

 

Mayıs 2010 

 

Çağla CEBĠOĞLU 

(ĠnĢaat Mühendisi) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vii 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                                                                                                                                                 Sayfa 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................ v 

ĠÇĠNDEKĠLER ........................................................................................................ vii 
KISALTMALAR ...................................................................................................... ix 
ÇĠZELGE LĠSTESĠ .................................................................................................. xi 
ġEKĠL LĠSTESĠ ...................................................................................................... xiii 
ÖZET ......................................................................................................................... xv 

SUMMARY ............................................................................................................ xvii 
1. GĠRĠġ ...................................................................................................................... 1 

2. DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠ ....................... 5 
2.1 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi ve SözleĢme Dokümanları .. 5 

2.2 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde Tarafların Görev ve 

Sorumlulukları ........................................................................................................ 11 
2.2.1 B 132-2009 Mal sahibi- Mimar SözleĢmesi ............................................. 12 

2.2.1.1 Mal sahibinin sorumlulukları 13 
2.2.1.2 Mimarın sorumlulukları 16 

2.2.2 C 132-2009 Mal Sahibi- Yapım Yöneticisi SözleĢmesi ........................... 28 
2.2.2.1 Mal sahibinin sorumlulukları 28 
2.2.2.2 DanıĢman yapım yöneticisinin sorumlulukları 32 

2.2.3 A 232-2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi ............................................. 45 

2.2.3.1 Mal sahibinin sorumlulukları 45 
2.3 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminin Değerlendirilmesi ........ 66 

2.3.1 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemini Seçme Kararı .......... 66 

2.3.2 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminin Yararları ............... 69 
2.3.3 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminin Kısıtları ................. 71 

3. DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠ SÖZLEġME 

DOKÜMANLARINDA HAKEDĠġLERE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER .................... 73 
3.1 A 232- 2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde HakediĢlere ĠliĢkin Hükümler

 ................................................................................................................................ 74 
3.2 A 132- 2009 Mal Sahibi-Yüklenici SözleĢmesinde HakediĢlere ĠliĢkin 

Hükümler ................................................................................................................ 87 

3.2.1 Götürü bedel sözleĢmelerde hakediĢlere iliĢkin hükümler ....................... 88 
3.2.2 Maliyet+Ücret sözleĢmelerinde hakediĢlere iliĢkin hükümler .................. 91 
3.2.3 Maksimum fiyat garantili sözleĢmelerde hakediĢlere iliĢkin hükümler .... 93 

4. DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠNDE 

HAKEDĠġLER ĠÇĠN ĠDARĠ SÜREÇ VE PROSEDÜRLERĠN 

TANIMLANMASI ................................................................................................... 97 
4.1 Ġdari Süreç ve Prosedürler ................................................................................ 98 

4.1.1 Ġdari süreç ve prosedürlerin organizasyonel yapısı ................................... 99 
4.1.2 Ġdari süreç ve prosedürlerin diğer sözleĢme dokümanlarıyla iliĢkisi ...... 102 
4.1.3 Genel olarak kullanılan idari süreç ve prosedürler ................................. 106 



 
viii 

4.2 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde HakediĢler için Örnek 

Prosedürlerin Yazılması ....................................................................................... 112 
4.2.1 Götürü Bedel SözleĢmeler için Örnek HakediĢ Prosedürü ..................... 112 
4.2.2 Maliyet + Ücret SözleĢmeler için Örnek HakediĢ Prosedürü ................. 119 

4.2.3 Maksimum Fiyat Garantili SözleĢmelerde Örnek HakediĢ Prosedürü.... 125 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER ................................................................................... 133 
KAYNAKLAR ........................................................................................................ 137 
EKLER .................................................................................................................... 139 
 



 
ix 

KISALTMALAR 

AIA : American Institution of Architects 

A232 : Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, DanıĢman Yapım Yönetimi Proje     

    Teslim Sistemi Baskısı 

A132 : Mal Sahibi Yüklenici SözleĢmesi, DanıĢman Yapım Yönetimi Proje     

    Teslim Sistemi Baskısı 

B132 : Mal Sahibi Mimar SözleĢmesi, DanıĢman Yapım Yönetimi Proje  

    Teslim Sistemi Baskısı 

C132 : Mal Sahibi DanıĢman Yapım Yöneticisi SözleĢmesi, DanıĢman  

    Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi Baskısı 

CMAA : Construction Management Associations of America 

CSI : Construction Specification Institute 

DYY : DanıĢman Yapım Yönetimi 

KĠK : Kamu Ġhale Kurumu 

M/M : Mimar ve/veya Mühendis 

PTS : Proje Teslim Sistemi  
 

 

 

 



 
x 



 
xi 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

                                                                                                                                             

Çizelge 4.1 : Division 01 ile SectionFormat ĠliĢkisi ................................................ 100 
Çizelge 4.2 : Division 01 ile SectionFormat ĠliĢkisi ................................................ 101 

 



 
xii 



 
xiii 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

ġekil 2.1 : DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi ġeması ......................... 6 
ġekil 2.2 : DYY PTS SözleĢmesel ĠliĢki Diyagramı ................................................. 11 
 

ġekil 4.1 : Division 01 ile Diğer SözleĢme Dokümanları ĠliĢkisi ............................ 102 

ġekil 4.2 : Ġdari ve Prosedürel Gerekliliklerin HiyerarĢisi ...................................... 104 

ġekil 4.3 : Ġdari ve Prosedürel Gerekliliklerin HiyerarĢisi ...................................... 105 

 

ġekil A.1 : G 732/CMa HakediĢ BaĢvurusu ve Ödeme Onayı ................................ 139 

ġekil A.2 : G 703 Ġmalat Tutarları Tablosu ............................................................. 139 
ġekil A.3 : G 736 Proje HakediĢ BaĢvuru Özeti ve Onayı ...................................... 139 

ġekil A.4 : G 723/CMa  Proje HakediĢ BaĢvuru Özeti............................................ 139 
ġekil A.5 : G 704 / CMa  Geçici Kabul Onayı ........................................................ 139 

ġekil A.6 : G 706 Yüklenicinin Alacak ve Taleplerinden Feragat Beyannamesi ... 139 
ġekil A.7 : G 706A Yüklenicinin Rüçhanlı Takip Hakkından Feragat         

            Beyannamesi ......................................................................................... 139 

ġekil A.8 : G 707 Kesin HakediĢ Ödemesinde Kefilin Rızası ................................ 139 
ġekil A.9 : G 707A Teminat Ġadesinde Kefilin Rızası ............................................ 139 

 

 

 

 

 

 



 
xiv 



 
xv 

DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠNDE 

HAKEDĠġLER VE HAKEDĠġ PROSEDÜRLERĠ 

ÖZET 

Bir yapım projesinin hedeflenen zaman, maliyet ve kalite kıstaslarına uygun olarak 

tamamlanabilmesi için sözleĢme idaresi kapsamındaki görevlerin baĢarıyla yerine 

getirilmesi gerekir. Geleneksel proje teslim sisteminde sözleĢme idaresi mimar ya da 

mühendis tarafından yürütülürken, danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminde 

bu görev mimar ve danıĢman yapım yöneticisinin ortak çalıĢmalarıyla yürütülür.  

Projenin devamlılığı açısından ustalıkla yönetilmesi gereken sözleĢme idaresi 

süreçlerinden birisi de hakediĢ sürecidir. Bu süreç dahilinde meydana gelen herhangi 

bir aksaklık projeyi büyük ölçüde sekteye uğratır, baĢta koyulan maliyet ve zaman 

hedeflerinde geri dönüĢü olmayan sapmalar yaratır. Bu sürecin doğru yönetilmesi 

hem mal sahibi hem de yüklenici tarafının görev, sorumluluk ve yetki sınırlarının 

bilincinde olmasına bağlıdır.  

Bu tezde söz konusu sürecin en verimli Ģekilde iĢleyebilmesi için iyi bilinmesi ve 

doğru tanımlanması gereken danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminde 

hakediĢler ve hakediĢ prosedürleri ele alınmıĢtır.  

Tezin birinci bölümünde bu çalıĢmanın amacı ve yönetimi hakkında bilgi verilmiĢtir. 

Ġkinci bölüm teze de konu olan danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi için 

ayrılmıĢtır. Bu bölümde danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin genel 

özellikleri ele alınmıĢ ve yapım sürecinin baĢarıyla yönetilebilmesi için gereken 

sözleĢme dokümanlarından bahsedilmiĢtir. Ardından söz konusu sözleĢme 

dokümanları danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi bazına indirgenmiĢ, AIA 

tarafından bu teslim sistemi için geliĢtirilmiĢ tüm tip sözleĢmeler tarafların görev ve 

sorumlulukları baĢlığı altında detaylı olarak incelenmiĢtir. Bu bölümde son olarak da 

danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemini seçme kararı, danıĢman yapım 

yönetimi proje teslim sisteminin yarar ve kısıtları baĢlıkları altında bu sisteme ait çok 

faydalı olacak genel bir değerlendirmeye yer verilmiĢtir. 

Tezin üçüncü bölümünde yine AIA tarafından danıĢman yapım yönetimi proje teslim 

sistemi için geliĢtirilmiĢ tip sözleĢme dokümanları bu sefer hakediĢler bazında ele 

alınmıĢtır. Her sözleĢmenin hakediĢlere iliĢkin hükümleri detaylı olarak 

incelenmiĢtir. 

Dördüncü bölümde sözleĢme dokümanları arasında en az tip sözleĢmeler kadar 

önemli bir yere sahip idari süreç ve prosedürler incelenmiĢtir. Türk ĠnĢaat 

Sektöründe bilinmediği için kullanılmayan ama projeyi istenilen karlılıkta 

bitirebilmek için de hayati önem taĢıyan bu dokümanların genel iĢlevleri, diğer 

sözleĢme dokümanlarıyla iliĢkisi, yoğunlukla kullanılan bölümleri CSI Proje El 

Kitabı kaynak alınarak açıklanmıĢtır. Ġdari süreç ve prosedürler hakkında verilen 

geniĢ çaptaki bilginin ardından danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi için 

farklı ödeme tiplerini de kapsayan prosedürler geliĢtirilmiĢtir. 
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Tezin beĢinci bölümünde ise tüm çalıĢmaya sonucunda oluĢan çıkarımlara yer 

verilmiĢ, öneriler ile de tez sonlandırılmıĢtır. 
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PAYMENTS AND PAYMENT PROCESURES IN CONSTRUCTION 

MANAGER AS ADVISER PROJECT DELIVERY SYSTEM 

SUMMARY 

Accomplishing the contract administration tasks in order to reach the time, cost and 

quality targets plays a vital role in the overall success of a construction project. In 

traditional project delivery system, activities related to administering the contract for 

construction typically handled by A/E, whereas in construction management project 

delivery system contract administration is a chain of task performed by both A/E and 

construction manager as adviser. 

Payment phase should be carried out successfully as it is one of the most important 

phases of contract administration that ensure continuity in the construction process. 

Any fault or dispute that takes place within this phase interrupts the project widely, 

causes deviations in the previous cost and time targets. Managing this phase well 

mostly relies on the knowledge and experience of both the owner and the contractor 

about the responsibilities, duties and boundaries of authority in the scope of work.  

In this thesis, payments and payment procedures in construction manager as adviser 

project delivery system are examined in detail. The success of issued administrating 

process depends on the good knowledge and correct descriptions about the payment 

procedures. 

In the first chapter, general purpose and methodology of the thesis are discussed. 

Second chapter is on the general characteristics of the construction manager as 

adviser project delivery system with the common contract documents necessary to 

accomplish the project. Moreover, typical contracts that AIA has published 

specifically for this project delivery system is examined broadly in the scope of roles 

and responsibilities.  Lastly, decision to use construction management, advantages 

and disadvantages of the project delivery system are discussed in order to present an 

evaluation about the construction manager as adviser project delivery system as a 

whole. 

In the third chapter of the thesis, typical contracts published by AIA are examined 

again but this time in the scope of provisions about payments. All the provisions in 

each contract are discussed in detail. 

Fourth chapter is on Division 01 General Requirements, which is as important as the 

typical contracts among the contract documents. Division 01 and its sections have an 

undeniable effect on the project when used properly as part of cost, quality and time 

but unfortunately, Turkish Construction Industry is unfamiliar with these types of 

documents. Division 01‟s organizational basis, relations with other contract 

documents, mostly used sections are examined broadly in order to make the issue 

more comprehensible. CSI Project Manual is used as the main source for this 

purpose. After all these, procedures are formed regarding different basis of payments 

as lump sum, cost plus fee and guaranteed maximum price. 
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The thesis ends up with the fifth chapter discussing the final results and presenting 

suggestions.  
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1.  GĠRĠġ 

Türkiye‟de inĢaat sektörünün ülke ekonomisi açısından lokomotif sektör olarak 

anılmasında yarattığı katma değer ve istihdamın etkisi tartıĢılamaz. Sektör, yüzlerce 

çeĢit mal ve hizmet üretimi ile olan doğrudan bağlantısı, yoğun iĢ gücü kullanımı ve 

sosyoekonomik refah düzeyine olan katkısıyla ülke ekonomisi içerisinde kendine 

önemli bir yer edinmiĢtir. Buna rağmen, inĢaat sektörünün diğer birçok sektörle 

yakın iliĢkiler için de bulunması ve bu sektörlerde meydana gelen dalgalanmalara 

aĢırı duyarlı yapısı sektörün verimliliğini büyük ölçüde düĢürmektedir.  

ĠnĢaat sektörünün dıĢ etkenlere bağımlı yapısını değiĢtirmek mümkün olmasa da 

sektörün kendi içinde yapılacak iyileĢtirmeler tüm proje müelliflerinin karlılığı 

açısından faydalı sonuçlar doğurabilir.  

Bu tez çalıĢmasının amacı yurtdıĢında yaygın olan, fakat Türk ĠnĢaat Sektörü‟nün 

çok da aĢina olmadığı kavramları ortaya koymak ve bu kavramlardan ortaya çıkan 

sonuçlardan okuyucuyu haberdar etmektir.  

Bu kavramların baĢında sözleĢme idaresi gelir. SözleĢme idaresi mal sahibinin 

yüklenici ile sözleĢme imzalamasıyla baĢlar ve yükleniciye kesin hakediĢ ödemesinin 

yapılmasıyla son bulur. SözleĢme idaresinden sorumlu tarafın; yapım iĢinde tecrübeli 

ve sözleĢme dokümanlarına aĢina olmasının yanı sıra iyi iletiĢim becerilerine sahip 

olması, diğer proje katılımcılarına eĢit mesafede olması, açık görüĢlü ve uyumlu 

olması da büyük önem arz etmektedir. SözleĢme idaresi, tüm proje katılımcıları 

arasındaki sözleĢmelerin; projenin finansal ve iĢletmesel verimliliğini maksimuma 

çıkarma, proje riskini en aza indirgeme, ortaya çıkacak ürünün kullanıcı da dahil 

olmak üzere tüm tarafları tatmin etmek amacıyla yakından takip edilmesi ve en 

doğru Ģekilde yönetilme sürecidir.   

SözleĢme idaresi görevinin kim ya da kimler tarafından yürütüldüğü mal sahibi 

tarafından seçilen proje teslim sistemine bağlıdır. Geleneksel sistemde bu görev 

mimar tarafından üstlenilirken, danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminde 

danıĢman yapım yöneticisi ve mimar tarafından ortaklaĢa yürütülür.  
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Yapım yönetimi proje teslim sistemi Türkiye‟de yeni yeni kullanılmaya baĢlayan bir 

proje elde etme yöntemidir. Ülkemizde bu teslim sisteminin özelliklerinden, 

öneminden, kullanım alanlarından ve gerekliliklerinden çok az sayıda kurum, kuruluĢ 

ve kiĢinin haberdar olması göz önüne alınarak tez konusu olarak özellikle danıĢman 

yapım yönetimi proje teslim sistemi seçilmiĢtir. DanıĢman yapım yönetimi proje 

teslim sistemi doğru kullanıldığı zaman katılımcı her grubun maliyet, zaman ve 

kalite kıstaslarından sapma riskini en aza indirgeyen proje teslim sistemidir. Bu tezin 

amacı öncelikle, iĢ programının ve bütçe dağılımının karmaĢık olduğu, disiplinler 

arası üst düzey koordinasyon gerektiren ve mal sahibinin tasarım ve yapım evresine 

dair bilgi ve tecrübesinin bulunmadığı durumlarda en doğru sonucu veren danıĢman 

yapım yönetimi proje teslim sistemi hakkında yeterli detayda bilgi sunmaktır.  

Bu amaç doğrultusunda, tezin birinci bölümünde genel bir giriĢ yapıldıktan sonra 

ikinci bölümde ilk olarak danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin genel 

özelliklerine ve her teslim sistemi için geçerli sözleĢme dokümanlarına yer 

verilmiĢtir. Seçilen proje teslim sisteminden bağımsız olarak, bir yapım projesinde 

mutlak baĢarı ancak ve ancak sözleĢme dokümanlarının hatasız, eksiksiz ve birbiriyle 

çeliĢen ifadeler içermeyecek Ģekilde hazırlanmasıyla sağlanır. Bu sayede proje 

katılımcıları arasındaki bilgi ve iletiĢim akıĢının en verimli Ģekilde gerçekleĢeceği 

kesinleĢir. Proje katılımcıları arasındaki bilgi ve iletiĢim akıĢının ne Ģekilde 

gerçekleĢeceği sözleĢme dokümanlarında tanımlanmıĢtır. Tezde kaynak olarak AIA 

(Amerikan Mimarlar Enstitüsü) tarafından danıĢman yapım yönetimi proje teslim 

sistemi için geliĢtirilmiĢ tip sözleĢme dokümanları kullanılmıĢtır. AIA 

dokümanlarının tercih edilmesinin sebebi 1857 yılından bu yana faaliyet gösteren bu 

kurumun tip sözleĢme dokümanı hazırlamadaki tartıĢılmaz tecrübesi ve yetkinliğidir. 

Amerika‟da çokça baĢvurulan ve yayımlanan dokümanlarının sıkça kullanıldığı 

kurumların baĢında AIA gelir. Ülkemizde bu tarz tip dokümanlar yayımlayan Kamu 

Ġhale Kurumu ve Bayındırlık Bakanlığı gibi kuruluĢlar mevcut olsa da ortaya çıkan 

ürünler tatmin edici olmamakla beraber oldukça yetersizdir. Bu tezin en önemli 

amaçlarından biri de söz konusu eksikliğe dikkat çekmektir. Bu bölümün ilerleyen 

alt baĢlıklarında AIA tarafından yayımlanan tip sözleĢmeler ana katılımcıların görev 

ve sorumlulukları bazında incelenerek, danıĢman yapım yönetimi proje teslim 

sisteminin organizasyonel yapısı hakkında daha net bilgiye ulaĢılması hedeflenmiĢtir. 
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Bu bağlamda öncelikle AIA B 132 Mal Sahibi – Mimar SözleĢmesi ardından AIA C 

132 Mal Sahibi – Yapım Yöneticisi SözleĢmesi ve son olarak da AIA A 232 Yapım 

ĠĢleri Genel ġartnamesi incelenmiĢtir. Yüklenici sorumlulukları kapsamında AIA A 

132 Mal Sahibi- Yüklenici SözleĢmesine yer verilmemesinin sebebi, yüklenici 

sorumluluklarının AIA A 232‟de tanımlanmıĢ olmasıdır. Bu bölümde son olarak da 

danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi seçme kriterleri, teslim sisteminin 

yarar ve kısıtları göz önüne alınarak bu teslim sistemine ait genel bir 

değerlendirilmeye yer verilmiĢtir.  

Tezin üçüncü bölümünde tez kapsamında ortaya koyulan problem daha da 

özelleĢtirilmiĢ ve sözleĢme idaresi görevleri arasında belki de en önemlisi olan 

hakediĢler bazına indirgenmiĢtir. Proje toplantıları düzenlemek, yüklenici teslim 

belgelerini değerlendirmek, saha ziyaretlerinde bulunarak gözlem ve denetim 

yapmak, kalite güvencesini ve kontrolünü sağlamak, sözleĢme dokümanlarını 

açıklamak ve bu dokümanlar kapsamında ortaya çıkan değiĢiklikleri onaylamak, hak 

talepleri ve uyuĢmazlıkları çözmek gibi birçok farklı sözleĢme idaresi görevi 

mevcuttur. Tüm bu görevler arasından hakediĢlerin seçilmesinin baĢlıca sebebi 

konunun tüm yapım süreci boyunca en fazla anlaĢmazlığa sebebiyet veren ve yapım 

sürecini sekteye uğratıp, maliyet ve zaman hedeflerinde en fazla sapmayı 

yaratmasıdır. Bu yüzden hakediĢlerle ilgili hükümlerin her bir katılımcı 

sözleĢmesinde mümkün olan en yalın ve sade dil kullanılarak sorguya ve karmaĢaya 

mahal vermeyecek Ģekilde tanımlanması proje baĢarısı açısından büyük önem arz 

eder. Tezin bu bölümünde yine örnek teĢkil etmesi açısından AIA A 232 Yapım 

ĠĢleri Genel ġartnamesi ve AIA A 132 Mal Sahibi – Yüklenici SözleĢmesi‟nde 

hakediĢlerle ilgili hükümler detaylı olarak incelenmiĢtir.  
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Tezin dördüncü bölümü detay seviyesi bakımından tip sözleĢmelerden bir adım daha 

ileride olan, teknik Ģartnamelerin en temel bölümünü oluĢturan ve projeye özgü 

yazılan Ġdari Süreç ve Prosedürler incelenmiĢtir. Ġdari Süreç ve Prosedürler proje 

ilerleyiĢini hızlandırmakta oldukça önemli bir rol oynar. HakediĢler de dahil olmak 

üzere projeye dair herhangi bir konuda en detaylı bilgi Ġdari Süreç ve Prosedürlerin 

alt baĢlıklarında tanımlanmıĢtır. Bu bağlamda, tezin bu bölümünde sırasıyla idari 

süreç ve prosedürlerin genel özellikleri, organizasyonel yapısı, genel olarak 

kullanılan idari süreç ve prosedür bölümleri incelenmiĢtir. Ardından A 132 

sözleĢmesinde yer alan farklı ödeme tipleriyle uyumlu olacak Ģekilde götürü bedel, 

maliyet + ücret ve garantili maksimum fiyat sözleĢmeler için örnek hakediĢ 

prosedürleri geliĢtirilmiĢtir. Bu bölümde açıkça görüldüğü gibi, hakediĢ prosedürleri 

hakediĢlere dair en ayrıntılı bilginin bulunduğu sözleĢme dokümanıdır. Örnek 

prosedürlerde tüm süreç tanımlanmıĢ ve süreç boyunca izlenecek yol adım adım tarif 

edilmiĢtir.  

Tezin son bölümü sonuç ve öneriler için ayrılmıĢtır. Bu bölümde, tip sözleĢme 

dokümanlarıyla beraber idari süreç ve prosedür yazımının yaygınlaĢmasının proje 

baĢarısı açısından ne kadar etkin rol oynayabileceğinin altı çizilmiĢtir.  

Türkiye‟de yapım iĢleri kapsamında tip sözleĢme dokümanı hazırlayan tek kurum 

Kamu Ġhale Kurumu‟dur. Ne yazık ki KĠK tarafından yayımlanan tip sözleĢme 

dokümanları yalnızca geleneksel proje teslim sistemine ve kamu projelerine yönelik 

hazırlanmıĢtır. Tezin amacı danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemini 

tanıtmakla beraber, ülkemizde var olan ancak yetersiz kalan tip sözleĢme dokümanı 

oluĢturma mantığının geliĢtirilmesi ve bilinmeyen idari süreç ve prosedür yazımının 

yaygınlaĢtırılmasıdır.   



 
5 

2.  DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠ 

Proje teslim sistemi; farklı disiplinlerden gelmiĢ proje katılımcılarının mal sahibinin 

istediği ürünü ortaya çıkarmak için yine mal sahibinin karar verdiği organizasyonel 

yapı içinde bir araya gelmesidir.  

Proje teslim sistemi aynı zamanda proje katılımcıları arasındaki sözleĢmesel iliĢkiyi, 

katılımcıların birbirlerine karĢı olan görev ve sorumluluklarını ve projenin içindeki 

ağırlıklarını da belirler.  

Mal sahibinin proje teslim sistemini seçerken projenin kapsamını, maliyetini, 

kalitesini ve süresini göz önünde bulundurur. Örneğin karmaĢık ve süre kısıdı olan 

projeler için danıĢman yapım yönetimi sistemi uygunken, hızlandırılmıĢ süreç 

uygulanmayacak ve tasarım dokümanları tamamlanmadan ihaleye çıkılmayacak iĢler 

için de geleneksel sistem doğru sonuçlar verir. 

Bu bölümde tezin konusu olan danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi detaylı 

olarak incelenmiĢtir. Öncelikle danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi 

tanımlanmıĢ, bu sistemde kullanılan sözleĢme dokümanlarına yer verilmiĢ, bu 

sözleĢme dokümanları ise taraflar arasındaki sözleĢmesel iliĢkiler bazında 

incelenmiĢtir. Son olarak da danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin her tip 

proje için ideal sonuçlar doğurmadığı açıkça ortaya konmuĢ, yapım yönetimi teslim 

sistemini seçme kararı ve bu sisteminin yarar ve kısıtları ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır. 

2.1 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi ve SözleĢme Dokümanları 

Yapım yönetimi; projenin süresini, maliyetini ve kapsamını kontrol altına alabilmek 

için tasarım aĢamasından projenin tamamlanmasına kadar uygulanan profesyonel 

hizmettir.   

Birçok ülkede yapım yönetimine dair lisans eğitimi verilmese de; yapım yöneticisi 

mimar, mühendis ya da yüklenici olabilir. Proje organizasyonuna göre; mal sahibi 

yapım yöneticisine farklı derecelerde yetki verir.     
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Özel sektör ya da kamuya ait projelerde kullanılabilen yapım yöneticileri genel 

olarak iĢ programının ve bütçe dağılımının karmaĢık olduğu,  disiplinler arası üst 

düzey koordinasyon gerektiren ya da mal sahibinin tasarım ve yapım evresine dair 

bilgi ve tecrübesinin olmadığı durumlarda projeye dahil olur.   

Proje yöneticisine ekstra ücret vermek baĢta mal sahibi açısından dezavantaj olarak 

görülse de; mal sahibini projenin ileriki safhalarında ortaya çıkacak karmaĢa ve 

gecikmelerden korur (The Project Resource Manual, 2005).  

Yapım yöneticisi; inĢaat projelerinde danıĢman ve yüklenici olarak iki Ģekilde görev 

alabilir. Bu tezde yapım yöneticisinin danıĢman görevi üstlendiği sistem ele alınacak, 

bu sisteme ait sözleĢmeler ve proje katılımcıları arasındaki sözleĢmesel iliĢkiler 

detaylı olarak incelenecektir. Yapım yöneticisinin danıĢman görevi üstlendiği 

projelerde, proje katılımcıları arasındaki iliĢki ġekil 2.1‟de ĢemalaĢtırılmıĢtır. ġekil 

2.1‟deki sürekli çizgiler; proje katılımcıları arasındaki sözleĢmesel iliĢki ya da satın 

alma emrini, kesikli çizgi ise iletiĢimi ifade eder. 

 

ġekil 2.1 : DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemi ġeması 
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Yapım iĢinin planlanan zaman, bütçe ve kalite hedeflerini tutturabilmesi için proje 

katılımcıları arasında etkili bir iletiĢim ve bilgi akıĢı olması Ģarttır. Proje katılımcıları 

arasındaki etkili iletiĢim ve bilgi akıĢı ise; ancak sözleĢme dokümanlarının hatasız, 

eksiksiz ve birbirleriyle uyumlu olmasıyla sağlanır. 

SözleĢme dokümanları; hizmet gerçekleĢtirme, iĢçi sağlama, malzeme ve ekipman 

tedariği gibi alt gruplara ayrılan yapım iĢini tarifler (The Project Resource Manual, 

2005). 

Bir sözleĢmeyi oluĢturan temel sözleĢme dokümanları aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Yapım SözleĢmesi 

 Genel ġartname 

 Özel ġartname 

 Ġdari Süreç ve Prosedürler 

 Çizimler ve Teknik ġartnameler 

Yapım SözleĢmesi, iki taraf arasındaki yasal anlaĢmayı yansıtan ve temsil eden 

belgedir. Yapım SözleĢmesi herhangi iki proje katılımcısı arasında olabilir. 

SözleĢmenin amacı, iki tarafın anlaĢmaya vardığı konuları yazılı olarak kayıt altına 

almaktır. Tipik bir yapım sözleĢmesi aĢağıda sıralan bilgileri içermelidir: 

 SözleĢmenin tarihi 

 Tarafların isim ve adresleri 

 ĠĢin kapsamı 

 Zaman kısıdı 

 SözleĢme hususları 

 Ödeme koĢulları 

 Diğer dokümanlara atıf 

 Ġmzalar 
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Genel ġartname adı verilen doküman sözleĢmenin en önemli bölümlerinden biridir. 

Bu doküman, tarafların görev ve sorumluluklarını tanımlar. SözleĢme idaresinde 

kılavuz olarak kullanılır. Genel Ģartname hemen hemen tüm projelere 

uygulanabilecek standart metinlerdir. Amerikan ĠnĢaat Endüstrisi‟nde yaygın olarak 

kullanan ve Amerikan Mimarlar Birliği (American Institutions of Architects) 

tarafından yayımlanan tip sözleĢme dokümanları genel Ģartnameyi Ģu baĢlıklar 

altında inceler: 

 Genel KoĢullar 

 Mal Sahibi 

 Yüklenici  

SözleĢme idaresi 

 Altyükleniciler 

 Yapımın mal sahibi ya da diğer yükleniciler tarafından üstlenilen bölümleri 

 ĠĢte değiĢiklikler 

 Zaman 

 Ödemeler ve projenin tamamlanması 

 KiĢilerin ve mülkün korunması 

 Sigorta ve teminatlar 

 ĠĢin düzeltilmesi ve ortaya çıkarılması 

 Muhtelif koĢullar 

SözleĢmenin feshi ya da askıya alınması 

Özel ġartname, genel koĢulların belirli bir projeye özel olarak değiĢtirilmesiyle 

oluĢturulur. Özel koĢullar aĢağıda sıralanan maddeler hakkında bilgiler içerir: 

 Yükleniciye teslim edilecek sözleĢme dokümanlarının kopyalarının sayısı 

 Mal sahibi tarafından sağlanacak arazi bilgileri 

 Mal sahibi tarafından sağlanacak ekipmanlar 

 Sigorta gerekliliklerinde değiĢiklikler 

 AĢamalandırma gereklilikleri 
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 Saha ziyaretleri 

 Yapım iĢinin baĢlangıç tarihi 

 Güvenlik ve geçici tesisi gereklilikleri 

 Yüklenici teslimlerinin prosedürleri ve imalat çizimlerinin iĢlenmesi 

 Maliyet ve iĢ programı raporlama gereklilikleri 

 Trafik kontrolü ve sokak temizleme gereklilikleri 

 Test malzemelerine karĢı sorumluluklar 

 Tarihsel kalıntılarla karĢılaĢılmasının ardından izlenecek yol (Knutson ve diğ., 

2009). 

Ġdari Süreç ve Prosedürler, CSI tarafından oluĢturulan “Master Format Bölüm 01 

Genel Gereklilikler” düzenine göre 9 ana baĢlık ve ana baĢlıkların alt baĢlıklarında 

yer alan detaylı talimatlardan oluĢur. Söz konusu 9 ana baĢlık aĢağıda sıralanmıĢtır: 

01 00 00 Genel Gereklilikler 

01 10 00 ĠĢin Özeti 

01 20 00 HakediĢ ve Ödeme Prosedürleri 

01 30 00 Ġdari Gereklilikler 

01 40 00 Kalite Gereklilikleri 

01 50 00 Geçici Tesisler ve Hizmetlerin Kontrolü 

01 60 00 Ürün Gereklilikleri 

01 70 00 Yapım ve Proje KapanıĢ Gereklilikleri 

01 80 00 Performans Gereklilikleri 

01 90 00 YaĢam Dönemi Aktiviteleri 

Ġdari Süreç ve Prosedürler yukarıda sıralanan ana baĢlıkların uygulanılıĢı ile ilgili 

detaylı yükleniciye yönelik yazılmıĢ detaylı talimatlar içerir.   
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Çizimler, sözleĢmenin dayandığı iĢin grafiksel temsilleridir. Söz konusu grafiksel 

dokümantasyon plan görünüĢlerinden çok daha fazlasını içerdiği için, kullanılan 

terim planlar yerine çizimleri olmuĢtur. Çizimler; projenin miktarsal kapsamını ve 

proje öğelerinin birbiriyle olan iliĢkilerini gösterir (The Project Resource Manual, 

2005). 

Teknik ġartnameler, sözleĢmenin dayandığı iĢin ürün, malzeme ve iĢçilik 

gereksinimlerini tanımlar. Proje idare ve performans gerekliliklerini ortaya koyar 

(The Project Resource Manual, 2005). Proje kapsamında hedeflenen kalite 

ölçütlerine ulaĢmak çizim ve Ģartnamelerin bir arada etkin bir biçimde kullanılmasına 

bağlıdır.  

Yapım yönetimi proje teslim sistemine bağlı sözleĢmelerde; bir firma projenin 

tasarım evresinden kabul aĢamasına kadar olan tüm aktivitelerini koordine etmek için 

seçilir. Bu tip sözleĢmelerde, yapım yönetimi bir grubun proje iĢ programına bağlı 

olarak tasarım öncesi, tasarım ve yapım aĢamalarında tüm idari görevleri yürütmesi 

ve projeyi belirlenen zaman ve maliyet sınırları içinde tutması olarak tanımlanır. 

Seçilen yapım yönetimi firması, adeta bir trafik polisi gibi projede aktif olarak yer 

alan tüm katılımcılar arasındaki iletiĢim ve bilgi akıĢını sağlar. (Halpin, Woodhead, 

1998).  

Bahsi geçen iletiĢim ve bilgi akıĢının nasıl sağlanacağı ise danıĢman yapım yönetimi 

proje teslim sistemine ait sözleĢmelerde tariflenmiĢtir. ġekil 2.2, danıĢman yapım 

yönetimi proje teslim sistemi katılımcıları arasındaki sözleĢmesel iliĢkiyi açıklar. 

ġekilde de açıkça görüldüğü gibi; B132 mal sahibi ve mimar, C132 mal sahibi ve 

yapım yöneticisi, A 132 mal sahibi ve yüklenici, C 401 mimar ve danıĢman, A 401 

yüklenici alt yüklenici arasında imzalanan sözleĢmedir. A 232 sözleĢmesi; her ne 

kadar mal sahibi ve yüklenici arasında imzalanan bir sözleĢme olarak görülse de, bu 

sözleĢme yapım iĢleri genel Ģartnamesi olarak anılır ve projeye dahil olan tüm ana 

katılımcıların görev ve sorumluluk tariflerine bu sözleĢmede de yer verilir. G 732, 

G736 ve G737 ise danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminde en yaygın 

olarak kullanılan formları temsil eder. G 732 “Yüklenici HakediĢ BaĢvurusu ve 

HakediĢ Onayı” tek yüklenicinin bulunduğu projeler için, G 736 “Proje HakediĢ 

BaĢvurusu ve Proje HakediĢ Onayı” ve G737 “Proje HakediĢ BaĢvuru Özeti” ise 

birden fazla yüklenicinin bulunduğu projeler için geliĢtirilmiĢ tip formlardır. 
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Tezin ilerleyen bölümlerinde A 401 ve C 401 sözleĢmesi hariç; ġekil 2.2‟de görülen 

ve danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin temelini oluĢturan tüm sözleĢme 

ve formlar detaylı olarak incelenecektir.  

  

ġekil 2.2 : DYY PTS SözleĢmesel ĠliĢki Diyagramı 

2.2 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde Tarafların Görev ve 

Sorumlulukları 

Bir yapım projesinin; hedeflenen zaman, kalite ve maliyet sınırları içerisinde 

tamamlanabilmesi için tüm proje katılımcılarının üzerine düĢen görev ve 

sorumlulukları en iyi Ģekilde yerine getirmesi büyük önem taĢır. Yapım süreci birçok 

farklı aktörün eĢ zamanlı ve zincirleme çalıĢması sonucu oluĢtuğundan bağımsız bir 

grubun baĢarısı projenin genel baĢarısı için yeterli olmaz. Bu yüzden hangi teslim 

sistemi seçilirse seçilsin, sözleĢme dokümanları içerisinde katılımcıların görev ve 

sorumlulukları mümkün olan en açık ve sade dil kullanılarak tanımlanmalı, yetki 

çatıĢmalarına ve gruplar arasında anlaĢmazlığa sebebiyet verecek cümlelerden 

kaçınılmalıdır.   
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AIA tarafından danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi için geliĢtirilmiĢ ve tez 

dâhilinde incelenecek sözleĢmeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 B 132-2009 Mal Sahibi- Mimar SözleĢmesi 

 C 132-2009 Mal Sahibi-Yapım Yöneticisi SözleĢmesi 

 A 132-2009 Mal Sahibi-Yüklenici SözleĢmesi 

 A 232-2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi 

Sıralanan sözleĢme dokümanları arasında en temel olanı; A 232-2009 Yapım ĠĢleri 

Genel ġartnamesidir. Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde; mal sahibi, yüklenici, 

yapım yöneticisi ve mimarın görev ve sorumluluklarını tanımlamak için ayrılmıĢ 

bölümler bulunur. Söz konusu görev ve sorumluluklar daha detaylı olarak 

katılımcıların mal sahibi ile yaptıkları B 132-2009, C 132- 2009 gibi bağımsız 

sözleĢmelerde ele alınmıĢ olsa da; bu sözleĢmelerde yer alan hiçbir madde genel 

Ģartname ile çeliĢemez.  

Dikkat çekilmesi gereken bir baĢka nokta da; yükleniciye ait görev ve 

sorumlulukların, A 132-2009 Mal Sahibi-Yüklenici SözleĢmesinde değil, A 232 

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde tanımlanmıĢ olmasıdır. Bu yüzden tezin bu 

bölümünde A 132 sözleĢmesine yer verilmemiĢtir.  

2.2.1 B 132-2009 Mal sahibi- Mimar SözleĢmesi 

Mal sahibinin ihtiyaç programına ve bütçesine uygun tasarımı geliĢtirmekten 

sorumlu mimar; danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin temel 

katılımcılarından biri olsa da bu teslim sisteminin seçilmesi mimarın yapım 

evresindekini ağırlığını geleneksel sisteme göre azaltır. Mimar, bu teslim sisteminde 

geleneksel sistemde tek baĢına karar verdiği birçok konuda yapım yöneticisi ile 

koordineli çalıĢmak zorundadır. Bu konulara örnek olarak; hakediĢ onayı, değiĢiklik 

talimatlarının değerlendirilmesi ve hak taleplerinin çözülmesi verilebilir.  

Mal sahibi; projeyi baĢlatan, ihtiyacı tanımlayan, finansmanı sağlayan ve yapım iĢini 

sağlayan taraftır. Söz konusu taraf, özel ya da resmi kurumlardan gerçek ya da tüzel 

bir kiĢi olabilir. Mal sahibinin temel görevi proje finansmanını sağlamanın yanı sıra 

projenin kapsamını belirlemektir (Knutson ve diğ., 2009).  
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B 132-2009, danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminde mal sahibi ve mimar 

arasındaki tip sözleĢme dokümanıdır. B 132-2009 sözleĢmesi bu bölümde yalnızca 

mal sahibi ve mimarın görev ve sorumlulukları bazında incelenecektir. Söz konusu 

inceleme kapsamında önce mal sahibinin görevlerine yer verilecek ardından da 

mimarın sorumlulukları Ģematik evre, tasarım geliĢtirme, yapım dokümanlarının 

hazırlanması, ihale/pazarlık ve yapım evresi olmak üzere toplam beĢ evre için detaylı 

olarak ele alınacaktır.  

2.2.1.1 Mal sahibinin sorumlulukları 

Mal sahibi mimar sözleĢmesi kapsamında mal sahibinin görev ve sorumlulukları 

B132 Bölüm 5‟de tanımlanmıĢtır. 

B132‟ ye göre mal sahibinin baĢlıca sorumluluklarından biri, mimar için gerekli 

bilgiyi mimara vakitlice sunmaktır. Bu sorumluluktan Madde 5.1‟de Ģu Ģekilde 

bahsedilmiĢtir: 

“Sözleşmede aksi belirtilmedikçe mal sahibi mimarı; kendi plan, hedef, iş programı, kısıt, kriter, alan 

ihtiyaçları, ilişkiler, esneklikler, genişletebilirlikler, özel ekipman, sistem ve saha gereksinimlerini de 

içeren proje ihtiyaçları ve sınırlamaları hakkında zamanında bilgilendirmelidir. Mal sahibi, 

mimardan yazılı talep almasını takip eden 15 gün içerisinde, bu bilgileri yapım yöneticisinin 

değerlendirebileceği, uyarıda bulunabileceği, eğer varsa haciz ve ipotek hakkını yürütebileceği 

şekilde sağlamalıdır.” 

Madde 5.2, mal sahibinin projeye bir yapım yöneticisi dahil etmesi durumunda; bu 

yapım yöneticisiyle yapılan sözleĢmenin bir kopyasının mimara verilmesi 

gerektiğinden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi projeye, AIA Dokümanı C132-2009, Mal Sahibi Yapım Yöneticisi arasındaki Standart 

Sözleşme Formu’nda tanımlanan görev, sorumluluk ve hizmetleri yerine getirmesi için bir yapım 

yöneticisi dâhil edebilir. Bu durumda mal sahibi bahsi geçen yapım yöneticisi ile yapılan sözleşmenin 

bir kopyasını değişikliklerle beraber mimara vermelidir.” 

Mal sahibinin proje iĢ programı oluĢturulma sürecinde yapım yöneticisine vermesi 

gereken destek Madde 5.3‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Mal Sahibi, proje iş programı oluşturmaktan sorumlu olan yapım yöneticisine gerekli bilgiyi verir ve 

proje ilerledikçe ihtiyaç duyulduğu takdirde bahsi geçen iş programının güncellenmesini sağlar.” 
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Mal sahibinin proje bütçesi dahilindeki sorumlulukları Madde 5.4‟de incelenmiĢtir. 

Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi proje için bütçe belirledikten sonra bunu resmileştirmeli ardından da söz konusu bütçeyi 

düzenli aralıklarla güncellemelidir. Bütçede güncellenmesi gereken kalemler; işin maliyet bütçesi, 

mal sahibinin diğer maliyetleri, bu iki maliyetle alakalı ortaya çıkabilecek beklenmedik diğer 

maliyetler olarak sıralanabilir. Mal sahibi işin maliyeti ile ilgili tüm tahminleri yapmakla yükümlü 

yapım yöneticisine gerekli bilgiyi sağlamalıdır. Mal sahibi işin bütçesinde önemli bir düşürme ya da 

yükseltme yaparsa, yapım yöneticisi ve mimarı durumdan haberdar etmelidir. Mal sahibi ve mimar, 

yapım yöneticisine de danışarak projenin kapsamı, kalitesi ya da işin bedeli ile ilgili ortaklaşa 

anlaştıkları bir değişiklik üzerinde karar kılarlar.” 

Madde 5.4.1, yapımda hızlandırılmıĢ süreç tercih edilmesinin avantajları ve 

dezavantajlarından bahseder. Bu maddeye göre; 

“Yapım işi için; hızlandırılmış sürecin tercih edilmesi, projenin erken tamamlanmasını sağlasa da bir 

takım riskleri de beraberinde getirir. Söz konusu riskler; tüm sözleşme dokümanları tamamlanmadan 

proje öğelerinin satın alınması ya da düzenlenmesiyle mimarın yeniden tasarımı ve koordinasyonu 

veya yüklenicinin daha önceden hazırladığı işin yerini değiştirmesi sonucu mal sahibinin maruz 

kaldığı riskler olarak sıralanabilir. Mal sahibi bu tip bir tercihte bulunduğu zaman, proje bütçesine 

söz konusu ilave maliyetleri de dahil etmeyi göze alır.”  

Mal sahibinin mimarın yayımladığı teslim belgelerine zamanında müdahale 

edebilmesi için projeye kendi adına hareket etme yetkisine sahip bir vekil atamalıdır. 

Bu durum Madde 5.5‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Mal sahibi, proje dahilinde kendi adına hareket etme yetkisine sahip bir vekil atamalıdır. Mal sahibi, 

bu vekil sayesinde mimarın yayımladığı yüklenici teslim belgelerine zamanında müdahale eder. 

Böylece mimarın sıralı ve ardışık hizmetlerinde ortaya çıkabilecek gereksiz gecikmeler ortadan 

kalkmış olur.” 

Mal sahibinin projenin gerçekleĢtirileceği sahanın fiziksel karakterini, tesis 

yerleĢimini, yasal kısıt ve tanımını belirlemesi için yürütmesi gereken araĢtırmalar 

Madde 5.6‟da Ģu Ģekilde incelenmiĢtir. 

“Projenin gerçekleşeceği sahanın fiziksel karakterini, tesis yerleşimini, yasal kısıt ve tanımını 

belirleyen araştırmalar yapım yöneticisi tarafından yürütülmediği durumlarda mal sahibi 

sorumluluğundadır. Yapılan araştırma ve yasal tanımlar sonucunda; sokak kotları ve hatları (grades 

and lines of streets), geçitler (alleys), kaldırımlar (pavements), bitişik mülk ve yapıları (adjoining  

property and structures), sulak araziler (designated wetlands), bitişik kanalizasyon sistemleri 

(adjacent drainage), geçiş hakları (rights of way), kısıtlamalar (restrictions), irtifak hakları 

(easements), gasp (enroachments), imar (zoning), tapu şerhi (deed restrictions), sahanın sınır ve 

hatları (contours of site); var olan yapılara ait konum (locations), boyut (dimensions) ve gerekli diğer  
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veriler, ıslahatlar (improvements) ve bitki örtüsü (trees), özel ve kamu kuruluşlarına ait tesislerin alt 

ve üst kotlarına içeren bilgiler ortaya çıkmalıdır. Yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan veriler için 

proje kıyasını oluşturmalıdır.” 

Mal sahibinin sağlaması gereken geoteknik mühendisliği hizmetinin içeriği Madde 

5.7‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Geoteknik mühendisliği hizmeti sağlamak mal sahibinin sorumluluğundadır. Geoteknik mühendisliği 

hizmeti; sondaj çalışmaları, zemine ait taşıma kapasitesi ve muhteviyat değerlerinin belirlenmesi, 

sismik değerlendirme, korozyon, sızma, özgül direnç testleri, alt zemin güçlendirmesi gibi alt 

başlıkların raporlanması ve bu başlıklara ait önerilerde bulunma işlerini kapsamakla beraber, 

bunlarla sınırlı kalmaz.” 

Mimar ve mal sahibinin diğer danıĢmanları arasındaki görev koordinasyonunu 

sağlamak mal sahibinin sorumluluğundadır. Bu durum Madde 5.8 Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Mal sahibi; mimar ve diğer danışmanlar arasındaki görev koordinasyonunu sağlamalıdır. 

Mimardan gelecek talebe bağlı olarak, mal sahibi diğer danışmanlarıyla olan sözleşmelerin hizmet 

kapsamı ile ilgili olan kısımlarının kopyalarını mimar ile paylaşabilir. Danışmanların bu sözleşme 

dışında yer alan sorumlulukları yine mal sahibi tarafından düzenlenmelidir. Mimar söz konusu ilave 

hizmetleri talep ettiği ve proje kapsamında gerekli olduğunu kanıtlaması durumunda ise mal sahibi 

yapım yöneticisine bu hizmetleri düzenleme yetkisini vermelidir. Mal sahibi, danışmanlarından 

profesyonel mali sorumluluk sigortası ya da ilgili hizmete bağlı olarak diğer sigortaları talep 

edebilir.” 

Yine mal sahibinin yürütmekle yükümlü olduğu test, denetim ve raporlama iĢlerine 

Madde 5.9‟da yer verilmiĢtir. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi, yasa ya da sözleşme gereği olan tüm test, denetim ve raporlama işlerinin yürütülmesini 

sağlamalıdır. Yapısal, mekanik ve kimyasal testler, hava, su kirliliği ve zararlı madde testleri söz 

konusu test işleri dahilindedir.” 

Mali denetleme, muhasebe, sigorta ve yasal iĢlere ait hizmetlerin mal sahibinin 

kendisi tarafından karĢılanması gerektiği Madde 5.10‟da açıkça ortaya konmuĢtur: 

“Mal sahibi, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına projenin herhangi bir evresinde gerekli 

olabilecek mali denetleme, muhasebe, sigorta ve yasal işlere ait hizmetleri kendi karşılamalıdır.” 

Mal sahibinin mimarın hizmetleri de dahil olmak üzere proje kapsamında herhangi 

bir hata, eksiklik ya da uyumsuzluk fark etmesi durumunda izleyeceği yol Madde 

5.11‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Mal sahibi, mimarın hizmetlerinde fark ettiği hata, eksik ya da ihmal de dahil olmak üzere proje  
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kapsamında herhangi bir hata, eksiklik ya da uyumsuzluk fark ederse durumu yapım yöneticisi ve 

mimara yazılı olarak vakit kaybetmeden bildirmelidir.” 

Mal sahibi yüklenicilerle olan iletiĢimini yapım yöneticisi kanalıyla, mimarın 

danıĢmanlarıyla olan iletiĢimini de mimar kanalıyla gerçekleĢtirmelidir. Bu durum 

Madde 5.12‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Sözleşmede aksi belirtilmedikçe ya da doğrudan iletişim için özel onay verilmedikçe mal sahibi; 

yükleniciyle sözleşme dokümanlarına ilişkin sorunlar hakkında yapım yöneticisi kanalıyla iletişim 

kurmaya gayret göstermelidir. Mal sahibi yapım yöneticisi kanalıyla gerçekleştirdiği bu iletişiminden 

eş zamanlı olarak mimarı da haberdar etmelidir. Aynı şekilde mimarın danışmanlarının sözleşme 

dokümanlarına ilişkin sorunları da mimar kanalıyla çözülmelidir.” 

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi yürürlüğe girmeden önce, mal sahibi mimarın bu 

sözleĢme ve bahsi geçen sözleĢmedeki görev ve sorumluluklarını koordine etmelidir. 

Bununla birlikte yüklenicilerle yapılan tüm sözleĢmelerin kopyasının mal sahibi 

tarafından mimara verilmesi gerektiği Madde 5.13‟de Ģu Ģekilde yer bulmuĢtur:   

“Yapım İşleri Genel Şartnamesi yürürlüğe girmeden önce, mimarın bu sözleşme ve genel şartnamede 

yer alan görev ve sorumluluklarını düzenlemekten mal sahibi mükelleftir. Mal sahibi aynı zamanda 

yapım işleri genel şartnamesi dahil olmak üzere yüklenicilerle yaptığı tüm sözleşmelerin kopyasını 

mimara iletmelidir.”  

Mal sahibinin mimara tanıması gereken saha giriĢ hakkından Madde 5.14‟de Ģu 

Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Mal sahibi, mimara işin başlangıcından önce sahaya giriş hakkı vermeli; iş başladıktan sonra da 

yüklenici ve yapım yöneticisinin, mimara işin yürütüldüğü alanlara giriş hakkı vermesini zorunlu 

tutmalıdır.” 

2.2.1.2 Mimarın sorumlulukları 

Mimar; danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminde, mal sahibinin 

gereksinimlerinin yanı sıra kanun ve yönetmelikleri de göz önüne alarak uygun 

tasarımı ortaya koyan taraftır. (The Project Resource Manual, 2005) 

B 132- 2009 Mal Sahibi- Mimar SözleĢmesi‟nde Bölüm 3, mimarın temel 

sorumluluk kapsamını tarifler. Bu bölümde tarif edilenin dıĢındaki sorumlulukların 

ek hizmetlere gireceği Madde 3.1‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Mimarın 3. Bölümde tanımlanan temel hizmetleri; yapı, mekanik ve elektrik mühendisliği olarak 

sıralanabilir. Bu bölümde yer almayan hizmetlerin tümü ilave hizmetlere girer.” 
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Mimarın diğer proje katılımcılarıyla olan iliĢkilerini en genel olarak ele alan Madde 

3.1.1‟e göre; 

“Mimar, yapım yöneticisi ve mal sahibine de danışarak görevlerini düzenlemeli; uygun tasarım 

ölçütlerini araştırmalı, proje toplantılarına katılmalı, proje ekibiyle devamlı iletişim halinde olmalı ve 

mal sahibine iş ile ilgili ilerlemeleri raporlamalıdır.” 

Madde 3.1.2; proje katılımcılarının birbirlerine sağladığı hizmet ve bilgi akıĢının 

doğru ve eksiksiz olmasının önemini Ģu Ģekilde vurgular:  

“Mimar; yapım yöneticisi, mal sahibi ve mal sahibinin diğer danışmanlarıyla kendi arasındaki görev 

koordinasyonunu sağlamalıdır. Yapım yöneticisi, mal sahibi ve mal sahibinin diğer danışmanlarının 

mimara sağladığı hizmet ve bilgi doğru ve eksiksiz olmalıdır. Mimar, söz konusu hizmet ya da 

bilgilerde eksik ya da ihmalle karşılaştığında, vakit kaybetmeden durumu mal sahibine yazılı olarak 

bildirir.” 

Mimar; sözleĢmenin imzalanmasının ardından mal sahibi ve yapım yöneticisine 

kendi görev ve hizmetlerini sıralayan bir program teslim eder. Bu programın içeriği 

Madde 3.1.3‟de Ģu Ģekilde incelenmiĢtir: 

“Sözleşmenin imzalanmasının ardından; mimar, mal sahibi ve yapım yöneticisine yapım yöneticisinin 

hazırladığı proje programında yer almak üzere kendi görev ve hizmetlerini listeleyen bir program 

teslim etmelidir. Mimarın teslim edeceği programda, tasarıma ait hedef tarihler, maliyet tahminleri ya 

da tasarım değerlendirilmelerinin öngörüldüğü tarihler ve mal sahibinin değerlendirmesi, yapım 

yöneticisinin değerlendirmesi, mal sahibinin diğer danışmanlarının ifası ve proje üzerinde yargı 

yetkisine sahip otoritelerin onayı için izin verilen süreler bulunmalıdır.”  

Mimar ve yapım yöneticisinin koordineli çalıĢmasının gerekliliğinden bahseden 

Madde 3.1.4‟e göre; 

“Mimar, yapım yöneticisiyle bilgi alışverişi içinde olmalı, proje programının geliştirilmesi ve 

düzeltilmesinde yapım yöneticisine yardımcı olmalıdır.” 

Madde 3.1.5, makul bir sebep olmadıkça belirlenen proje süresine sadık kalınmasını 

hükmeder. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi ve mimar üzerinde anlaştıkları proje süresini makul bir sebep olmadıkça aşmamalıdır.” 

Mimarın kendi onayından bağımsız iĢleyen süreçlerden sorumlu tutulamayacağı 

Madde 3.1.6‟da Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Mimar mal sahibinin kendi onayını almadan verdiği talimatlardan, yer değiştirmelerden ya da 

uygunsuz iş kabulünden sorumlu tutulamaz.” 
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Mimarın tasarım iĢini yürütürken iletiĢim halinde olması gereken kurum ve 

kuruluĢlar Madde 3.1.7‟de tanımlanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Mimar yapım yöneticisiyle de koordineli olarak; uygun zamanlarda, sözleşme dokümanlarını 

onaylaması gereken resmi kurumlarla ve projeye kamu hizmeti sağlayan kuruluşlarla iletişim halinde 

olmalıdır. Mimar, projeyi tasarlarken bu tip kurum ve kuruluşların tasarım kıstaslarını göz önüne 

almalıdır.” 

Madde 3.1.8; mimarın mal sahibi ve yapım yöneticisine yargı yetkisine sahip 

otoritelerden alınacak onaylar konusunda vermesi gereken desteği Ģu Ģekilde ifade 

eder: 

“Mimar, proje üzerinde yargı yetkisi olan otoritelerin onayı için gereken ve mal sahibinin 

sorumluluğunda olan evrak dosyalama işinde mal sahibi ve yapım yöneticisine yardımcı olur.” 

Mimarın Ģematik tasarım evresi baĢlığı altında yer alan ilk sorumluluk Madde 

3.2.1‟de tanımlanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Mimar, proje programını ve mal sahibi veyahut yapım yöneticisinden gelen diğer bilgileri 

değerlendirmeli; kendi hizmet kapsamında yer alan mevzuat, kanun ve yönetmelikleri incelemelidir.” 

Mimarın projenin gereksinimleri tam olarak saptayabilmek için yaptığı ön 

değerlendirme Madde 3.2.2‟de Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır:  

“Proje gereksinimleri tam olarak belirleyebilmek için mimar; mal sahibinin projeye dair plan, 

program, bütçe, tedarik yöntemi, teslim sistemi ve benzeri verileri hakkında ön değerlendirmede 

bulunur. Mimar, proje için gerekli olan söz konusu verilerde veyahut danışmanlık hizmetlerinde 

uygunsuzluk saptarsa durumdan mal sahibini haberdar etmelidir.” 

Madde 3.2.3; mimarın gerekli ön değerlendirmeyi tamamladıktan sonra izleyeceği 

yolu tarifler. Bu maddeye göre; 

“Mimar ön değerlendirmesini yapım yöneticisi ve mal sahibine sunmalı, çevreye duyarlı tasarım 

yaklaşımları da dahil olmak üzere alternatif tasarım ve yapım yöntemleri üzerine mal sahibi ve yapım 

yöneticisiyle tartışmalıdır. Projenin gereksinimlerine bağlı olarak mimar mal sahibi ile tüm bu 

konular üzerine anlaşmaya varmalıdır.” 

Mal sahibi ve mimarın proje gereksinimleri üzerindeki mutabakatının ardından, 

mimarın mal sahibine sunacağı ön tasarım Madde 3.2.4‟de Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir:  

“Mal sahibi ile anlaşılmaya varılmış proje gereksinimlerine bağlı olarak, mimar mal sahibinin 

onayını almak üzere mal sahibi ve yapım yöneticisine proje bileşenleri arasındaki ilişkiyi ve projenin 

ölçeğini tanımlayan bir ön tasarım sunmalıdır.”  
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Madde 3.2.5; onaylanan ön tasarım ardından mimarın hazırlayacağı Ģematik tasarım 

dokümanlarından bahseder. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibinin ön tasarıma onay vermesinin ardından, mimar mal sahibinin onayı ve yapım 

yöneticisinin incelemesi için şematik tasarım dokümanlarını hazırlamalıdır. Şematik tasarım 

dokümanları; çizimler, saha planı, uygun görüldüğü takdirde bina planları, kesitler, yükseklikler, 

çalışma modelleri, perspektif kesitleri ve dijital modelleri içerebilir. Ana bina yapım yöntemi ve yapım 

malzemelerinin ön seçimi çizimlere not edilmeli veya yazılı olarak belirtilmelidir.” 

Mimarın tasarımını geliĢtirirken mal sahibinin gereksinimlerinin yanı sıra çevreye 

karĢı da duyarlı olması gerektiği Madde 3.2.5.1‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Mimar; mal sahibinin ihtiyaç ve iş programına, bütçesine uygun tasarımı ortaya çıkarmaya 

çalışırken estetik ve ihtiyaç kaygılarının yanı sıra malzeme seçimi ve yapım uyumuyla da çevreye karşı 

duyarlı olmalıdır.”  

Madde 3.2.5.2; mimarın en uygun tasarımı ortaya koymak için tüm bu süreç boyunca 

mal sahibi ve yapım yöneticisi ile bulunduğu bilgi alıĢveriĢinden bahseder. Bu 

maddeye göre; 

“Mimar; mal sahibinin iş programı ve bütçesine uygun tasarımı geliştirirken mal sahibi ve yapım 

yöneticisiyle estetik ve ihtiyaç kaygılarını da göz ardı etmeden alternatif malzeme bedelleri, yapım 

sistem ve ekipmanları üzerine fikir alışverişinde bulunmalıdır.” 

Mimar tarafından hazırlanan Ģematik tasarım dokümanlarının mal sahibi ve yapım 

yöneticisine teslim edildikten sonra, ilgili değerlendirmenin mimar ve yapım 

yöneticisi tarafından beraber yapılması gerektiğine Madde 3.2.6‟da Ģu Ģekilde yer 

verilmiĢtir:  

“Mimar, şematik tasarım dokümanlarını mal sahibi ve yapım yöneticisine iletmelidir. Mimar, yapım 

yöneticisiyle bir araya gelerek şematik tasarım dokümanlarını değerlendirmelidir.” 

Mimarın Ģematik tasarım dokümanlarının hazırlamasının ardından izleyeceği süreç 

Madde 3.2.7‟de açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre;  

“Mimar; yapım yöneticisinin değerlendirmeleri ve şematik tasarım evresinin sonundaki maliyet 

tahmininin ardından proje büyüklüğü, kalitesi ya da bütçesinde meydana gelen değişiklikleri ilgili 

dokümanlara işlemeli, şematik tasarım dokümanlarını onayını almak üzere mal sahibine iletmelidir. 

Şematik tasarım dokümanlarında yapılan revizyonlar sonucu ortaya çıkan maliyetin, mal sahibinin 

bütçesine göre düzenlenmesi gerekiyorsa, mimar söz konusu düzenlemeleri tasarım geliştirme 

evresine dahil eder.” 
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Tasarımın farklı evrelerini göz önüne alarak değiĢen maliyet hakkında tahminde 

bulunma görevinin proje teslim sistemine bağlı olarak mimardan yapım yöneticisine 

geçmesi Madde 3.2.8‟de açıkça ortaya konmuĢtur. Bu maddeye göre; 

“Şematik tasarım evresi ve tasarımın ileriki evrelerinde çizim ve şartnamelerin geliştirilmesiyle 

farklılaşan iş maliyeti kapsamında mimarın yapım yöneticisiyle yaptığı anlaşmaya dayanarak yapım 

yöneticisinin yaptığı maliyet tahminlerine güvenmeye hakkı vardır.” 

Mimar; tasarım geliĢtirme dokümanlarını, Ģematik tasarım evresi sonlandıktan sonra 

hazırlanmaya baĢlar. Tasarım geliĢtirme evresi hakkında detaylı bilgi Madde 3.3.1‟de 

verilmiĢtir. Bu maddeye göre;  

“Mal sahibinin şematik tasarım dokümanlarına onay vermesine ve mal sahibinin proje ihtiyaç 

programında ya da işin bütçesinde yaptığı değişikliklere bağlı olarak mimar; mal sahibinin onayına, 

yapım yöneticisinin değerlendirmesine sunmak üzere tasarım geliştirme dokümanları hazırlamalıdır. 

Tasarım geliştirme dokümanları, yapım yöneticisinden alınan bilgiler ve yine yapım yöneticisinin 

hazırladığı tahminlere dayandırılmalı, şematik tasarım evresi ardından gerçekleşen gelişmeyi 

yansıtmalıdır. Tasarım Geliştirme Dokümanlarının içinde çizim, plan, kesit, yükseklik, tipik yapım 

ayrıntıları, düzenlenecek yapım sistemlerinin yerleşim planı ile ilgili dokümanların yanı sıra projenin 

büyüklüğünü ve özelliklerini tanımlayan statik, mimari, mekanik ve elektrik sistemleriyle beraber 

uygun görülen diğer dokümanlar yer alır. Tasarım geliştirme dokümanları aynı zamanda ana 

malzeme ve sistemleri kalite seviyeleriyle tanımlayan şartname taslaklarını da içermelidir. “ 

ġematik tasarım evresinde olduğu gibi tasarım geliĢtirme evresinde de doküman 

değerlendirmesini mimar ve yapım yöneticisi beraber yapmalıdır. Bu durum Madde 

3.3.2‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Tasarım geliştirme evresinin tamamlanmasından önce, mimar tasarım geliştirme dokümanlarını mal 

sahibi ve yapım yöneticisine göndermelidir. Mimar, yapım yöneticisiyle tasarım geliştirme 

dokümanlarını incelemek için bir araya gelmelidir.” 

Tasarım geliĢtirme dokümanlarının onay sürecini tarif eden Madde 3.3.3‟e göre; 

“Mimar, tasarım geliştirme evresinin sonunda yapım yöneticisinden aldığı bilgi ve tahminler 

doğrultusunda hareket etmelidir. Tasarım geliştirme dokümanlarını onaylaması için mal sahibine 

başvuruda bulunmalıdır.” 

Tasarım geliĢtirme evresinin bir sonraki aĢaması olan sözleĢme dokümanları 

hazırlığına Madde 3.4.1‟de Ģu Ģekilde yer verilmiĢtir: 

“Mal sahibinin tasarım geliştirme dokümanlarına onay vermesine ve mal sahibinin proje ihtiyaç 

programında ya da işin bütçesinde yaptığı değişikliklere bağlı olarak mimar; mal sahibinin onayına, 

yapım yöneticisinin değerlendirmesine sunmak üzere tasarım geliştirme dokümanları hazırlamalıdır. 

Sözleşme dokümanları; tasarım geliştirme evresi ardından gerçekleşen gelişmeyi yansıtmalıdır. 
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Sözleşme dokümanları; malzeme ve sistemlerin kalite sınıflarını ve işin yapımına bağlı diğer 

gereklilikleri detaylı olarak tanımlayan çizim ve şartnamelerden oluşmalıdır. Mal sahibi ve mimar, 

yapım işini sürdürebilmek için mimarın değerlendireceği imalat çizimleri, malzeme bilgileri, 

numuneler ve benzeri yüklenici teslimleriyle ilgili diğer ilave bilgileri yüklenicinin sağlaması 

gerektiğini kabul eder.” 

Diğer tasarım evrelerinde olduğu gibi sözleĢme dokümanlarını hazırlarken de mimar, 

yargı yetkisine sahip otoritelerin tasarım ölçütlerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu 

durum Madde 3.4.2‟de Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: 

“Mimar, sözleşme dokümanlarının içine proje üzerinde yargı yetkisine sahip resmi otoritelerin 

tasarım ölçütlerini de ekler.” 

Mimarın sözleĢme dokümanlarını oluĢturan tüm belge ve formların hazırlanmasında 

yapım yöneticisine ve mal sahibine yardımcı olması Madde 3.4.3‟de Ģu Ģekilde 

iĢlenmiĢtir: 

“Mal sahibinin isteği üzerine, sözleşme dokümanlarının geliştirilmesi sırasında mimar, mal sahibi ve 

yapım yöneticisine ihale yerini, zamanını ve koşullarını tarif eden ihale formlarıyla beraber,  teklif ve 

satın alma bilgilerini,  mal sahibi ve yüklenici arasındaki sözleşmeyi,  yapım sözleşmesi şartnamesini 

(genel, ilave ve diğer koşullar) , yapım şartnamesi, ihale yeterliliği ve örnek formlar içeren proje el 

kitabını hazırlarken mal sahibi ve yapım yöneticisine yardım eder.” 

SözleĢme dokümanları evresinin tamamlanması için mimarın hazırladığı 

dokümanları mal sahibi ve yapım yöneticisine iletmeli; ilgili değerlendirmeleri 

yapım yöneticisiyle bir araya gelerek yürütmelidir. Bu durum Madde 3.4.4‟de Ģu 

Ģekilde ele alınmıĢtır: 

“Sözleşme dokümanları evresi tamamlanmadan, mimar sözleşme dokümanlarını mal sahibi ve yapım 

yöneticisine iletir. Mimar, sözleşme dokümanlarını değerlendirmek üzere yapım yöneticisiyle bir 

araya gelmelidir.” 

Mimar ve yapım yöneticisinin değerlendirmesinin ardından sözleĢme 

dokümanlarının onay süreci Madde 3.4.5‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Mimar, sözleşme dokümanları hazırlığı evresinin sonunda yapım yöneticisinden aldığı bilgi ve 

tahminler doğrultusunda hareket etmeli.  Ardından sözleşme dokümanlarını onaylaması için mal 

sahibine başvuruda bulunmalıdır.” 

SözleĢme dokümanlarının tamamlanmasının ardından iĢ ihale ya da pazarlık için 

hazır hale gelmiĢtir. SözleĢme dokümanlarının tamamlanmasını takip eden süreç 

Madde 3.5.1‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 
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“Mimar, mal sahibi ve yapım yöneticisine aday yüklenici listelerinin oluşturulmasında yardımcı 

olmalıdır. Mal sahibinin sözleşme dokümanlarını onaylamasının ardından; mimar, mal sahibi ve 

yapım yöneticisine rekabetçi teklif ortamı yaratılmasında ya da pazarlık edilmiş teklifler alınmasında, 

gelen tekliflere cevap verilmesinde,  teklifler arasından eğer varsa kazanan teklifin belirlemesinde, 

kazanan teklif sahibinin açıklanması ve yapım için sözleşme imzalanmasında yardımcı olur.” 

SözleĢme dokümanlarının hazırlanmasının ardından iĢ ihale ile yürütülmeye karar 

verilmiĢ ise oluĢturulacak ihale dokümanlarının içeriği Madde 3.5.2.1‟de Ģu Ģekilde 

ifade edilmiĢtir: 

“İhale dokümanları, ihale şartları ve gerekli görülen sözleşme dokümanlarını içermelidir” 

ĠĢi ihaleye çıkarılmaya hazır hale getirmek için izlenecek sürece Madde 3.5.2.2‟de 

yer verilmiĢtir. Bu maddeye göre;  

“Mimar, yapım yöneticisi ve mal sahibine ihale döneminde aşağıda sıralanan konularda destek verir: 

1.Yüklenici adaylarına ihale dokümanlarının dağıtılması 

2.Yüklenici adayları ile ön-ihale toplantısına katılım  

3.Yüklenici adaylarından gelen soruların cevaplandırılması, ihale dokümanlarının yorumlanması 

ve netleştirilmesi” 

Ġhale dokümanlarında değiĢiklik yapılması durumunda; yapım yöneticisinin de 

danıĢmanlığında mimar söz konusu değiĢiklikleri tüm adaylara iletir. Bu durum 

Madde 3.5.2.3‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Eğer ihale dokümanları değişikliğe izin veriyorsa, mimar yapım yöneticisine de danışarak 

onaylanmış değişiklikleri içeren bir ek hazırlayıp tüm adaylara iletmelidir.” 

SözleĢme dokümanlarının hazırlanmasının ardından iĢ ihale pazarlık yolu ile 

yürütülmeye karar verilmiĢ ise oluĢturulacak teklif dokümanlarının içeriği Madde 

3.5.3.1‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Teklif dokümanları, teklif gereklilikleri ve gerekli görülen sözleşme dokümanlarını içermelidir.” 

ĠĢi pazarlığa hazır hale getirmek için izlenecek sürece Madde 3.5.3.2‟de yer 

verilmiĢtir. Bu maddeye göre;  

“Mimar, mal sahibi ve yapım yöneticisine teklif alma aşamasında aşağıda sıralanan konularda destek 

verir: 

1.Yüklenici adaylarına teklif dokümanlarının dağıtılması, dokümanların geri dönüşünün  

sağlanması 

2.Yüklenici adayı seçme mülakatlarına katılım 
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3.Yüklenici adaylarıyla pazarlık yapılması” 

Pazarlık için oluĢturulmuĢ teklif dokümanlarında değiĢiklik yapılması durumunda; 

yapım yöneticisinin de danıĢmanlığında mimar söz konusu değiĢiklikleri tüm 

adaylara iletir. Bu durum Madde 3.5.3.3‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Eğer teklif dokümanları değişikliğe izin veriyorsa, mimar yapım yöneticisine de  

danışarak onaylanmış değişiklikleri içeren bir ek hazırlayıp tüm adaylara iletmelidir.” 

Madde 3.6.1; mimarın yapım evresi görevlerini en genel haliyle Ģu Ģekilde tanımlar: 

“Mimar, mal sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşme idaresi görevini AIA dokümanı A232-2009 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer aldığı şekilde üstlenmelidir. Mimar ve mal sahibi bu 

sözleşmede değişiklik yapmadıkça; mal sahibi ve yüklenicinin A232 sözleşmesinde değişiklik yapması 

mimarın görevlerini etkilemez.” 

Tüm proje katılımcılarının etkili bir biçimde çalıĢmasına olanak veren sözleĢme 

idaresi görevi her ne kadar mimarın sorumluluğunda da olsa; mimarın diğer 

katılımcıların değil yalnızca kendi ihmal ve davranıĢlarından sorumlu tutulacağı 

Madde 3.6.1.2‟de açıkça ortaya konmuĢtur. Bu maddeye göre;  

“Mimar, mal sahibi ve yapım yöneticisiyle yapım evresinde görüş alışverişi içinde olmalı ve 

önerilerde bulunmalıdır. Bu sözleşmede belirtilen sınırlar içinde mimarın mal sahibi yerine hareket 

etme yetkisi vardır. Mimar; yapım araç, yöntem, teknik ve prosedür seçiminde, yapım aşamalarının 

tayininde ya da iş ile ilgili güvenlik önlem ve programlarının uygulanmasında bir etkisi olmadığı gibi 

yüklenicinin işi sözleşme dokümanlarına uyumlu olarak gerçekleştirememesinden de sorumlu 

tutulamaz. Mimar, yapım yöneticisi, yüklenici ya da iş ile ilgili diğer şahıs ve tüzel kişilerin ihmalkar 

davranış ve kusurlarından sorumlu tutulamaz. Mimar yalnızca kendi ihmalkar davranış ve 

kusurlarından sorumludur.” 

Mimarın yapım evresi görevleri baĢlangıç ve bitiĢ zamanları Madde 3.6.1.3‟de Ģu 

Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Mimarın yapım evresindeki görevi yüklenici ile yapım sözleşmesinin imzalanmasıyla başlar; 

mimarın kesin hakediş onayı vermesiyle son bulur.” 

Mimarın iĢin değerlendirmesi baĢlığı altındaki görevleri Madde 3.6.2.1‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Mimar; işin ilerleyişini ve tamamlanan işin kalitesini yakından takip edebilmek, iş sona erdiğinde 

tüm işin sözleşme dokümanlarına uygun olarak tamamlandığından emin olabilmek için sahayı belirli 

aralıklarla ziyaret etmelidir. Bu durum, mimarın işin miktarını ve kalitesini saptamak için sürekli 

sahada olması ya da yorucu saha denetimlerinde bulunması gerektiği anlamına gelmez. Saha 

gözlemlerine bağlı olarak, mimar mal sahibini işin ilerleyişi ve kalitesi hakkında bilgi verir. Buna ek 
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olarak mimar, sözleşme dokümanları ve iş programındaki sapmaları, işte saptanan eksik ve yanlışları 

mal sahibine rapor eder.” 

Mimar; gerçekleĢtirilen iĢte sözleĢme dokümanlarına aykırılık gördüğü vakit, yapım 

yöneticisini de bilgilendirerek iĢi reddetme hakkına sahiptir. Söz konusu durum ile 

ilgili detaylı bilgi Madde 3.6.2.2‟de Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 

“Mimar, sözleşme dokümanlarına uygun olmayan işi kabul etmeme hakkına sahiptir. Mimar uygunsuz 

gördüğü iş hakkındaki reddi yapım yöneticisine bildirmelidir. Mimar mal sahibinin yazılı onayını 

aldıktan ve yapım yöneticisine bildirimde bulunduktan sonra gerekli gördüğü her anda işin bitip 

bitmemesinden bağımsız olarak iş ile ilgili sözleşme dokümanlarında denetim ve testleri yürütme 

yetkisine sahiptir. Bu tarz bir sorumluluğun mimara verilmesi, ya da iyi niyetle alınmış bir karar 

doğrultusunda böyle bir yetkinin uygulanması yüklenici, alt yüklenici, malzeme ve ekipman 

tedarikçisi, bu katılımcıların temsilcileri ya da iş ile ilgili her şahıs ve tüzel kişiyi mimara karşı 

sorumlu kılar.”  

Madde 3.6.2.3; mimarın yazılı talepler sonucu diğer katılımcılar tarafından 

kendisinden beklenen yorum ve kararları iletmesi için kendisine tanınan süre 

hakkında bilgi verir. Bu maddeye göre;  

“Mimar; mal sahibi, yapım yöneticisi ya da yapım yöneticisi kanalıyla yükleniciden gelen yazılı talep 

doğrultusunda sözleşme dokümanlarının gerektirdiği performans hakkındaki konularda yorumda 

bulunur ve karar verir. Mimar, bu konular hakkındaki kararlarını da yazılı olarak belirlenen zaman 

sınırları içinde ya da makul bir sürede bildirmelidir.” 

Madde 3.6.2.4 ise mimarın yorum ve kararlarını iletme formatı ve içeriği hakkında 

bilgi verir. Bu maddeye göre; 

“Mimarın yorum ve kararları; yazı ya da çizim formatında anlaşılır ve sözleşme dokümanlarına 

uyumlu olmalıdır. Mimar tüm karar ve yorumlarında mal sahibi ve yüklenicinin haklarını gözetmeli, 

taraf tutmamalıdır. Bununla beraber mimar, iyi niyetle verdiği hiçbir kararın ya da bulunduğu hiçbir 

yorumun sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Sözleşme dokümanlarına uygun olması koşuluyla, 

mimarın estetik konularda verdiği kararlar nihai olmalıdır.” 

Madde 3.6.2.5; hak taleplerinin değerlendirilmesinde mimarı baĢvurulacak ilk merci 

kılan maddedir. Bu maddeye göre; 

“AIA A232 -2009 sözleşmesinde belirtildiği üzere mal sahibi ve yüklenici ilk karar verici olarak başka 

bir kişi atamamışsa; mimar, mal sahibi ve yüklenici arasındaki hak taleplerinin değerlendirmesini 

yapacak ilk mercidir.” 

Yükleniciden gelen hakediĢ baĢvurusunu değerlendirip, onaylama mimarın sözleĢme 

idaresi görevleri arasında önemli bir yer tutar. Mimarın hakediĢe onay verirken 

izleyeceği adımlar Madde 3.6.3.1‟de Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 
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“Yükleniciden gelen hakediş başvurusunu değerlendirip, onaylayan mimardır. Mimar bu 

değerlendirme ve onay işlemini bir aydan kısa olmamak kaydıyla her hakediş döneminde yineler. 

Mimar, yapım yöneticisi aracılığıyla eline geçen hakediş başvurusunu bir hafta içinde 

değerlendirmeli ve hakedişe onay vermelidir. Mimarın hakedişe onay verirken izleyeceği adımlar 

aşağıda sıralanmıştır: 

Söz konusu işin yalnızca bir yüklenici tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, mimar yapım 

yöneticisi tarafından daha önce kontrol edilip onaylanmış hakediş başvurusunu inceler. Mimar, 

yüklenicinin gerçekleştirdiği iş doğrultusunda uygun gördüğü bedeli belirlemeli ve uygun gördüğü 

bedeldeki hakediş onayını bildirmelidir. 

 Söz konusu işin birden fazla yüklenici tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ise mimar yapım 

yöneticisinin daha önceden hazırladığı, değerlendirdiği ve onayladığı yüklenici hakediş başvuruları 

özet tablosunu incelemeli, hakediş onayını proje bazında toplam tutar olarak vermelidir.” 

Mimarın hakediĢe onay vermesi mal sahibinin çıkaracağı birçok sonucun temsili 

niteliğindedir. Söz konusu çıkarımlar Madde 3.6.3.2‟de detaylı olarak Ģu Ģekilde ele 

alınmıĢtır: 

"Mimarın hakediş onayı; mal sahibi için mimarın yapılan işi değerlendirdiğinin, bu değerlendirmeyi 

yaparken yüklenicinin veyahut yüklenicilerin hakediş başvurularını kapsayan bilgiyi esas aldığının, 

yapım yöneticisinin de referansıyla, tüm bilgi, birikim ve tecrübesini kullanarak işin hakediş onayında 

belirtilen noktaya geldiğine kanaat getirdiğinin ve yapılan işin kalitesinin sözleşme dokümanlarına 

uygun olduğunun temsilini teşkil eder.  İleriki temsiller, işin geçici kabulünden önce sözleşme 

dokümanlarına uygunluğunun tespit edilmesi, birbirini takip eden test ve denetimlerin sonuçları, işin 

kesin kabulünden önce düzeltilmesi gereken hataların ya da giderilmesi gereken eksiklerin 

tamamlanması ve mimarın belirlediği belirli kalite kıstaslarının yakalanmasını esas alır.” 

Mimarın hakediĢ onayının hangi durumların temsili olamayacağı Madde 3.6.3.3‟de 

açıkça ifade edilmiĢtir. Bu maddeye göre;  

“Hakediş ya da Proje Hakediş Başvurusuna onay vermek; mimarın işin kalite ve miktarını kontrol 

etmek için sürekli ve yorucu saha denetimleri yaptığının,  yapım yöntem, teknik, prosedür ve sırasını 

değerlendirdiğinin, alt yüklenici veyahut malzeme tedarikçilerinden gelen talepleri ya da yüklenicinin 

ödeme almaya hakkı olduğunu ispatlayan diğer verileri incelediğini kopyalarını incelediğinin 

yüklenicinin aldığı hakediş ödemesini ne amaçla kullandığını tespit ettiğinin temsili olamaz.” 

Mimarın hakediĢ baĢvuru ve ödeme onaylarına dair kayıt tutma yükümlülüğüne 

Madde 3.6.3.4‟de Ģu Ģekilde yer verilmiĢtir. 

“Mimar hakediş başvurularının ve ödeme onaylarının kopyalarını saklamalıdır.” 
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Mimarın yüklenici teslimleri kapsamındaki sorumluluklarından ilk olarak Madde 

3.6.4.1‟de bahsedilmiĢtir. Mimarın yüklenici teslim programı onayına zaman 

bağlamında göstermesi gereken hassasiyet Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Mimar, yapım yöneticisinin teslim programını incelemeli; sebepsiz yere gecikmeye sebep olmamalı 

ya da teslim onayı askıya almamalıdır. Mimar, teslim programı incelemesini daha önceden 

onaylanmış teslim programını temel alarak yapmalıdır. Onaylanan teslim programı olmadığı 

durumlarda ise mimar kendi değerlendirmesini yapabilecek zamanı ayırmak koşuluyla vakit 

kaybetmeden teslim programını onaylamalıdır.” 

Mimarın yüklenicinin teslim programının değerlendirme ve onay sürecindeki 

sorumlulukları Madde 3.6.4.2‟de detaylı olarak Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: 

“Mimarın onayladığı teslim programı gereğince; yapım yöneticisinin teslim programını 

değerlendirmesi ve programa onay vermesi gerekmektedir. Verilen onayın ve programın ilgili 

taraflara iletiminin ardından, mimar imalat çizimlerini, malzeme verilerini ve numuneleri inceler ve 

onaylar. Mimarın bu değerlendirme ve onayındaki amaç, işin sözleşme dokümanlarına uygunluğunu 

kontrol etmektir. Teslim tutanaklarını değerlendirmek, yüklenicinin sorumluluğunda olan sistem ve 

ekipmanların boyut, miktar, montaj ve performanslarına dair verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü 

kontrol etmek değildir. Yine bu değerlendirme, mimarın iş güvenliği önlemlerini ya da özellikle ifade 

ettiğinin dışında yapım, yöntem, prosedür ve sırasını onaylaması anlamına gelmemelidir. Ayrıca 

mimarın belirli bir parçayı onaylaması, söz konusu parçanın bileşen olduğu tüm montajı onayladığı 

anlamına gelmez.” 

Tasarım hizmetinin yüklenici ya da yüklenicinin seçtiği bir tasarım profesyoneli 

tarafından karĢılanması durumunda mimarın imalat çizimleri ve teslim tutanakları 

kapsamındaki görev ve sorumlulukları Madde 3.6.4.3‟de Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: 

“Sözleşme dokümanları gereği yüklenici profesyonel tasarım hizmeti sunmak zorundaysa ya da 

sözleşmede tanımlanan işi gerçekleştirmek üzere yüklenici tarafından kullanılacak sistem, malzeme ve 

ekipmanların bir tasarım profesyoneli tarafından onaylanması gerekiyorsa, mimar bu hizmetlerin 

karşılaması gerektiği performans ve tasarım kıstaslarını belirlemelidir. Söz konusu hizmeti yüklenici 

tarafından tutulan tasarım profesyoneli sağlıyorsa, bu profesyonelin tüm imalat çizimleri ve teslim 

tutanakları üzerinde imza ve mührü bulunmalıdır. Mimar, tasarım profesyoneli tarafından tasarlanıp, 

onaylanan tüm imalat çizimleri ve teslim tutanaklarını incelemelidir. Mimar tasarım profesyoneli 

tarafından sağlanan bu hizmetlerin uygunluğuna, doğruluğuna ve yeterliliğine itimat etme hakkına 

sahiptir.” 

Yüklenici tarafından sözleĢme dokümanlarına dair anlaĢılmayan noktaların 

çözülmesi yine mimarın sorumluluğundadır. Yüklenicinin bilgi talebinde 

bulunmasının ardından izlenecek süreç Madde 3.6.4.4‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  
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“Mimar, yapım yöneticisinin önerilerini aldıktan sonra, yükleniciden gelen bilgi taleplerine yanıt 

vermelidir. Mimar, yapım yöneticisinin danışmanlığında bilgi talep etme koşullarını sözleşme 

dokümanlarında ifade etmelidir. Mimarın bu taleplere cevabı, en azından, açıklığa kavuşturulması 

istenen çizim ya da şartnameyi işaret etmeli ve anlaşılmayan noktalar hakkında detaylandırılmış 

yazılı beyan şeklinde olmalıdır. Mimar, daha önce üzerinde anlaşılmış bir süre zarfı olması 

durumunda bu süre zarfında aksi takdirde makul bir zaman içinde, yazılı olarak cevabı ilgili 

yükleniciye iletir. Gerekli görüldüğü takdirde, mimar cevap olarak ek şartnameler ve çizimler 

hazırlayıp, sunabilir.” 

Aynı hakediĢ baĢvuruları ve onayında olduğu gibi mimar yüklenici teslimlerinin de 

bir kopyasını gerektiğinde mal sahibine sunmak üzere saklamalıdır. Bu durum 

Madde 3.6.4.5‟de açıkça ortaya konmuĢtur. Bu maddeye göre; 

“Sözleşme dokümanları gereğince, mimar yapım yöneticisi tarafından kendisine iletilmiş olan tüm 

teslim tutanaklarının kayıtlarını ve kopyalarını saklamalıdır.” 

ĠĢte yapılacak değiĢikliklere bağlı olarak hazırlanan değiĢiklik direktifleri ve 

talimatlarına karĢın mimarın izleyeceği yol Madde 3.6.5.1‟de Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir: 

“Mimar, yapım yöneticisinin mal sahibine onaylatmak ve sözleşmeyi yürütmek adına hazırladığı 

değişiklik talimatı ya da yapım değişikliği direktiflerini incelemeli ve imzalamalıdır.” 

Madde 3.6.5.2, mimarın sözleĢme bedeli ya da süresinde değiĢikliğe sebep 

olmayacak küçük çapta değiĢiklikleri onaylama hakkından bahseder. Bu maddeye 

göre;  

“Mimar; sözleşmenin amacıyla çelişmeyen, sözleşme bedelinde düzenlemeye ya da sözleşme 

süresinde uzatıma neden olmayacak küçük değişikliklere onay verebilir. Bu değişiklikler mimar 

tarafından hazırlanan yapım yöneticisi vasıtasıyla iletilen yazılı talimatlar doğrultusunda 

gerçekleştirilir.”  

Madde 3.6.5.3, mimarın iĢ ile ilgili yapılan değiĢiklikleri kayıt altında tutması 

gerektiğinden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Mimar, iş ile değişikliklerin kaydını tutmalıdır.” 

Projenin tamamlanması aĢamasında mimarın görev ve sorumlulukları Madde 

3.6.6.1‟de Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: 

“Mimar, yapım yöneticisinin de desteğiyle geçici ve kesin kabul tarihlerini belirler. Yapım 

yöneticisinin hazırladığı geçici kabul tutanaklarını onaylar, sözleşme dokümanları gereği olan ve 

yüklenici tarafından tutulan yazılı teminatları inceler, yüklenicinin kesin hakediş başvurusu üzerine 

yapım yöneticisinin değerlendirip, onayladığı kesin hakedişi bir kez de kendisi inceler, işin sözleşme 
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dokümanlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini tespit ettikten sonra kesin hakediş ödemesi onayını 

verir.”     

Yüklenici iĢi tamamlamasının ardından mimarın yapacağı denetimleri mal sahibi ve 

yapım yöneticisiyle koordineli olarak yürütmesi gerektiğinden Madde 3.6.6.2‟de Ģu 

Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Mimar, işin sözleşme dokümanlarına uygunluğuna, yapım yöneticisi ve yüklenici tarafından 

oluşturulan eksik listesinin kontrolüne dair gerçekleştirdiği denetimleri mal sahibi ve yapım 

yöneticisiyle koordineli olarak yürütmelidir.” 

ĠĢin geçici kabule hazır olduğu mimar ve yağım yöneticisi tarafından onaylanıyorsa; 

mimar mal sahibinin yapacağı ödemeler konusunda bilgilendirmelidir. Bu durum 

Madde 3.6.6.3‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Yapım yöneticisi ve mimar işi geçici kabule hazır buluyorlarsa, geçici kabul tutanağını 

onaylamalarının ardından; mimar mal sahibini kesin kabul ya da iş ile ilgili düzeltmeler için tutulan 

bedel de dahil olmak üzere sözleşme bedelinin ödenmeyen kısmı konusunda bilgilendirmelidir.”  

Geçici kabul tarihini takip eden bir sene içerisinde tesisin faaliyet ve performansını 

değerlendirmek için yapılacak toplantılara mimarın ek ücret talep etmeden katılma 

yükümlülüğü Madde 3.6.6.4‟te açıkça ortaya konmuĢtur. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibinin isteğine bağlı olarak, geçici kabul tarihinden itibaren bir sene içinde mimar ek ücret 

talep etmeden mal sahibi ile tesis faaliyet ve performansını değerlendirmek üzere bir araya 

gelmelidir.” 

2.2.2 C 132-2009 Mal Sahibi- Yapım Yöneticisi SözleĢmesi 

C 132-2009; mimar ve yükleniciden bağımsız danıĢmanlık görevi üstlenmiĢ yapım 

yöneticisi ve mal sahibi arasındaki standart sözleĢme formudur. 

C 132-2009, mal sahibi- mimar sözleĢmesi B 132-2009‟a uyumlu olarak 

hazırlanmıĢtır. Her iki sözleĢmede de bir ya da birden fazla yüklenicinin mal sahibi 

ile yaptıkları sözleĢme ya da sözleĢmelerin mimar ve danıĢman yapım yöneticisi 

tarafından idare edileceğini vurgular.  

2.2.2.1 Mal sahibinin sorumlulukları 

C 132- 2009 Mal Sahibi-DanıĢman Yapım Yöneticisi sözleĢmesinin, 5. Bölümü, mal 

sahibi sorumluluklarına ayrılmıĢtır.  

C 132-2009 sözleĢmesi kapsamında; mal sahibinin öncül sorumluluklarından biri, 
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yapım yöneticisine gerekli bilgiyi vakitlice sunmaktır. Madde 5.1‟de bu durum Ģu 

Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“ Sözleşmede aksi belirtilmedikçe mal sahibi yapım yöneticisini; kendi plan, hedef, iş programı, kısıt, 

kıstas, özel ekipman, sistem ve saha gereksinimlerini de içeren proje ihtiyaçları ve sınırlamaları 

hakkında zamanında bilgilendirmelidir. Mal sahibi, yapım yöneticisinden yazılı talep almasını takip 

eden 15 gün içerisinde, bu bilgileri yapım yöneticisinin değerlendirebileceği, uyarıda bulunabileceği, 

eğer varsa haciz ve ipotek hakkını yürütebileceği şekilde sağlamalıdır.” 

Mal sahibinin bütçe dahilindeki sorumluluğu bütçeyi belirlemekle bitmez. Mal 

sahibinin; bütçe oluĢturma, güncelleme ve bütçede oluĢan değiĢiklikleri ilgili 

taraflara bildirmeye iliĢkin yükümlülüklerine Madde 5.2‟de detaylı olarak yer 

verilmiĢtir. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi proje için bütçe belirledikten sonra bunu resmileştirmeli ardından da söz konusu bütçeyi 

düzenli aralıklarla güncellemelidir. Bütçede güncellemesi gereken kalemler; işin maliyet bütçesi, mal 

sahibinin diğer maliyetleri, bu iki maliyetle alakalı ortaya çıkabilecek beklenmedik diğer maliyetler 

olarak sıralanabilir. Mal sahibi işin bütçesinde önemli bir düşürme ya da yükseltme yaparsa, yapım 

yöneticisi ve mimarı durumdan haberdar etmelidir. Mal sahibi ve mimar, yapım yöneticisine de 

danışarak projenin kapsamı, kalitesi ya da işin bedeli ile ilgili ortaklaşa anlaştıkları değişikliği 

onaylarlar.” 

Madde 5.3; mal sahibinin, birtakım avantajlarını göz önüne alarak hızlandırılmıĢ 

süreç tercih etmesi durumunda ortaya çıkacak ilave maliyetleri göze alması 

gerektiğinden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Yapım işi için; hızlandırılmış sürecin tercih edilmesi, projenin erken tamamlanmasını sağlasa da 

ilave maliyet riskini de beraberinde getirir. Mal sahibi bu tip bir tercihte bulunduğu zaman, proje 

bütçesine söz konusu ilave maliyeti de dahil etmeyi göze alır.”  

Mal sahibi ve mimar arasında yapılan sözleĢmenin bir kopyasının, mal sahibi 

tarafından yapım yöneticisine iletilmesi gerektiği Madde 5.4‟de Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir: 

“ Mal sahibi; AIA Dokümanı B132-2009 mal sahibi ve mimar arasındaki standart sözleşme formunda 

tariflenen hizmet, görev ve sorumlulukları yerine getirmesi için proje bir mimar atamalıdır. Mal 

sahibi, atanan mimarla yaptığı sözleşmenin bir kopyasını yapılan değişikliklerle beraber yapım 

yöneticisine iletmelidir.” 

Mal sahibinin proje dahilinde kendi adına hareket etme yetkisine sahip bir vekil 

ataması, gereksiz gecikmeleri önlemek açısından büyük önem taĢır. Bu durum 

Madde 5.5‟de aĢağıdaki gibi iĢlenmiĢtir: 
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“Mal sahibi, proje dahilinde kendi adına hareket etme yetkisine sahip bir vekil atamalıdır. Mal sahibi, 

bu vekil sayesinde yapım yöneticisinin yayımladığı dokümanlara zamanında müdahale eder. Böylece 

yapım yöneticisinin sıralı ve ardışık hizmetlerinde ortaya çıkabilecek gereksiz gecikmeler ortadan 

kalkmış olur.” 

Madde 5.6; yapım yöneticisi üstlenmediğinde, mal sahibinin sorumluluğunda olan 

inceleme ve etütlerden bahseder. Madde 5.6‟ya göre; 

“Projenin gerçekleşeceği sahanın fiziksel karakterini, tesis yerleşimini, yasal kısıt ve tanımını 

belirleyen araştırmalar yapım yöneticisi tarafından yürütülmediği durumlarda mal sahibi 

sorumluluğundadır. Yapılan araştırma ve yasal tanımlar sonucunda; sokak kotları ve hatları, geçitler, 

kaldırımlar, bitişik mülk ve yapıları, sulak araziler, bitişik kanalizasyon sistemleri, geçiş hakları, 

kısıtlamalar, irtifak hakları, gasp, imar, tapu şerhi, sahanın sınır ve hatları; var olan yapılara ait 

konum, boyut ve gerekli diğer veriler, ıslahatlar ve bitki örtüsü, özel ve kamu kuruluşlarına ait 

tesislerin alt ve üst kotlarına içeren bilgiler ortaya çıkmalıdır. Yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan 

veriler için proje kıyasını oluşturmalıdır.” 

Madde 5.7; yapım yöneticisinin görevi dahilinde olmadıkça mal sahibinin üstlendiği 

geoteknik mühendisliği hizmetinden detaylı olarak Ģu Ģekilde bahseder:   

“Yapım yöneticisinin görevi dahilinde olmadıkça; geoteknik mühendisliği hizmeti sağlamak mal 

sahibinin sorumluluğundadır. Geoteknik mühendisliği hizmeti; sondaj çalışmaları, zemine ait taşıma 

kapasitesi ve muhteviyat değerlerinin belirlenmesi, sismik değerlendirme, korozyon, sızma, özgül 

direnç testleri, alt zemin güçlendirmesi gibi alt başlıkların raporlanması ve bu başlıklara ait 

önerilerde bulunma işlerini kapsamakla beraber, bunlarla sınırlı kalmaz.” 

Yapım yöneticisi ve mal sahibinin diğer danıĢmanları arasındaki koordinasyonu mal 

sahibi düzenlemelidir. Bu durum Madde 5.8‟de aĢağıdaki gibi açıklanmıĢtır:  

“Mal sahibi; yapım yöneticisi ve diğer danışmanları arasındaki görev koordinasyonunu sağlamalıdır. 

Yapım yöneticisinden gelecek talebe bağlı olarak, mal sahibi diğer danışmanlarıyla olan 

sözleşmelerin hizmet kapsamı ile ilgili olan kısımlarının kopyalarını yapım yöneticisi ile paylaşabilir. 

Danışmanların bu sözleşme dışında yer alan sorumlulukları yine mal sahibi tarafından 

düzenlenmelidir. Yapım yöneticisinin söz konusu ilave hizmetleri talep ettiği ve proje kapsamında 

gerekli olduğunu kanıtlaması durumunda ise mal sahibi yapım yöneticisine bu hizmetleri düzenleme 

yetkisini vermelidir. Mal sahibi, danışmanlarından profesyonel mali sorumluluk sigortası ya da ilgili 

hizmete bağlı olarak diğer sigortaları talep edebilir.” 

Mal sahibinin sorumlu olduğu test, denetim ve raporlamalara Madde 5.9‟da Ģu 

Ģekilde yer verilmiĢtir:    

“Mal sahibi, yasa ya da sözleşme gereği olan tüm test, denetim ve raporlama işlerinin yürütülmesini 

sağlamalıdır. Yapısal, mekanik ve kimyasal testler, hava, su kirliliği ve zararlı madde testleri söz 

konusu test işleri dahilindedir.” 
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Madde 5.10; yine mal sahibinin karĢılamakla yükümlü olduğu mali denetim, 

muhasebe, sigorta ve yasal iĢlemlerden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi, istek ve ihtiyaçlarını karşılamak adına projenin herhangi bir evresinde gerekli 

olabilecek mali denetleme, muhasebe, sigorta ve yasal işlere ait hizmetleri kendi karşılamalıdır.”  

Mal sahibinin proje dahilinde saptadığı hata, eksik ya da uyumsuzluklar sonucu 

izleyeceği yol Madde 5.11‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“Mal sahibi, mimarın ya da yapım yöneticisinin hizmetlerinde fark ettiği hata, eksik ya da ihmal de 

dahil olmak üzere proje kapsamında herhangi bir hata, eksiklik ya da uyumsuzluk fark ederse durumu 

yapım yöneticisi ve mimara yazılı olarak vakit kaybetmeden bildirmelidir.”  

Mal sahibinin iĢi yürütme ve sözleĢme verme yetkisini tanımlayan Madde 5.12 Ģu 

Ģekildedir:   

“Mal sahibi, projeyle ilgili yapım işini kendi iş gücüyle gerçekleştirme ve yapım yöneticisinin görevi 

dahilinde olmayan işler için de sözleşme verme yetkisine sahiptir. Mal sahibinin bu bağımsız 

hareketleri; yapım yöneticisinin kendi sözleşmesi kapsamındaki görevleri yerine getirmesini 

engelliyorsa, yapım yöneticisi durumu mal sahibine bildirmelidir. Projeyle alakalı yapım işlerini 

gerçekleştirirken, mal sahibi yüklenicilerle aynı mükellefiyet ve haklara sahip olmayı kabul eder.” 

Madde 5.13; sözleĢme dokümanlarına iliĢkin ortaya çıkan sorunların yapım 

yöneticisi kanalıyla halledilmesi gerektiğinden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Sözleşmede aksi belirtilmedikçe ya da doğrudan iletişim için özel onay verilmedikçe mal sahibi; 

yüklenici ve yapım yöneticisinin danışmanlarıyla sözleşme dokümanlarına ilişkin sorunlar hakkında 

yapım yöneticisi kanalıyla iletişim kurmaya gayret göstermelidir. Mal sahibinin söz konusu sorunlara 

ait taraflarla doğrudan iletişimde bulunması, yapım yöneticisini etkiliyorsa mal sahibi yapım 

yöneticisini durumdan vakitlice haberdar etmelidir.”  

Mal sahibi; yapım yöneticisinin bu sözleĢme ve yapım iĢleri genel Ģartnamesi 

dahilindeki görev ve sorumluluklarını koordine etmeli, yüklenicilerle yaptığı 

sözleĢme kopyalarını yapım yöneticisine iletmelidir. Madde 5.14‟de bu durum Ģu 

Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Yapım İşleri Genel Şartnamesi yürürlüğe girmeden önce, yapım yöneticisinin bu sözleşme ve genel 

şartnamede yer alan görev ve sorumluluklarını düzenlemekten mal sahibi mükelleftir. Mal sahibi aynı 

zamanda yapım işleri genel şartnamesi dahil olmak üzere yüklenicilerle yaptığı tüm sözleşmelerin 

kopyasını yapım yöneticisine iletmelidir.”   

Madde 5.15, yapım yöneticisinin sahaya giriĢ hakkı ile ilgilidir. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi, yapım yöneticisine işin başlangıcından önce sahaya giriş hakkı vermeli; iş başladıktan 

sonra da yükleniciyi yapım yöneticisine işin yürütüldüğü alanlara giriş hakkı vermesini zorunlu 
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tutmalıdır.” 

2.2.2.2 DanıĢman yapım yöneticisinin sorumlulukları 

DanıĢman yapım yöneticisi CMAA standart dokümanlarında, mal sahibinin 

temsilcisi ve proje boyunca mal sahibi adına hareket etme yetkisine sahip proje 

katılımcısı olarak tanımlanır. Ne var ki AIA standart dokümanlarında danıĢman 

yapım yöneticisine mal sahibi adına hareket etme yetkisi verilmez, yapım yöneticisi 

yalnızca mal sahibinin danıĢmanı olarak görülür. Her iki durumda da yapım 

yöneticisi danıĢmanlık görevi üstlendiği durumlarda finansal risk taĢımaz. Yapım 

yöneticisinin görevi mal sahibine projenin tasarımı ve yapımı konusunda önerilerde 

bulunmaktır. (The Project Resource Manual, 2005) 

C 132- 2009 Mal Sahibi – DanıĢman Yapım Yöneticisi SözleĢmesinin 3. Bölümü, 

Yapım Yöneticisi Sorumluluklarına ayrılmıĢtır. Bu bölümde yapım yöneticisi 

sorumlulukları genel, yapım öncesi ve yapım aĢaması olmak üzere üç alt baĢlıkta 

incelenmiĢtir. 

Madde 3.1; yapım yöneticisinin sorumluluklarını en genel haliyle sıralar. Bu 

maddeye göre;  

“Yapım Yöneticisinin temel görevleri birden çok yüklenici arasında; yapım koordinasyonunu 

sağlamak, iş programı hazırlamak, inşa edilebilirliliği değerlendirmek, maliyet tahmininde bulunmak, 

inşaat aktivitelerini bölüştürmek olarak sıralanabilir.” 

Yapım yöneticisinin yapım öncesi aĢamasında yer verilen ilk sorumluğu Madde 

3.2.1‟de tanımlanmıĢtır. Bu maddeye göre;  

“Yapım yöneticisi proje ihtiyaçlarını tam olarak saptayabilmek için mal sahibinin programını ve 

mimarın bu program üzerinde yaptığı değerlendirmeleri yeniden ele almalı, saptadığı ihtiyaçlar 

konusunda da mal sahibi ve mimar ile fikir birliği sağlamalıdır.” 

Madde 3.2.2, yapım yöneticisinin yapacağı ilk proje değerlendirmesinin içeriğinden 

Ģu Ģekilde bahseder: 

“Yapım yöneticisi, proje üzerine ilk değerlendirmesini mal sahibinin planı, iş programı ve yapım 

bütçesi gereklilikleri üzerine yapar.” 

Yapım yöneticisinin mal sahibine sunacağı yapım yönetim planı hakkında bilgi 

Madde 3.2.3‟de verilmiĢtir. Bu maddeye göre; 

“Yapım Yönetimi Planı’nın yazılı olarak hazırlanıp, mal sahibine sunulması yapım yöneticisinin 

görevidir. Bu plan en azından, madde 3.2.2’de açıklanan ön değerlendirmeleri, proje iş programını, 
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maliyet tahminlerini, proje teslim sistemi hakkında önerileri, hızlandırılmış süreç ya da çoklu 

yüklenici seçiminde yüklenicilerin iş kapsamını içermelidir. Proje ilerledikçe yapım yöneticisi 

hazırladığı yapım yönetimi planını güncellemelidir.” 

Madde 3.2.4‟de yapım yöneticisinin maliyet tahmini görevine Ģu Ģekilde yer 

verilmiĢtir: 

“Mimarın hazırladığı ön tasarım dokümanları ve tasarım kıstaslarını göz önüne alarak, yapım 

yöneticisi ön maliyet tahminlerinde bulunur. Yapım yöneticisi mimarın değerlendirmesine mal 

sahibinin de onayına sunacağı ön maliyet tahminini alan, hacim veya benzeri kavramsal tahmin 

yöntemlerini kullanarak oluşturur. Mimarın alternatif malzeme ya da sistem önermesi durumunda, 

yapım yöneticisi söz konusu alternatif malzeme ve sistem için de maliyet değerlendirmesinde bulunur 

ve bu doğrultuda kendi önerilerini sunar.” 

Yapım yöneticisinin tasarım aĢamasında mal sahibi ve mimara destek verip, 

önerilerde bulunduğu konular Madde 3.2.5‟de Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi vakit kaybetmeden tüm tasarım dokümanlarını incelemeli, dokümanlar revize 

edildikçe dokümanları değerlendirmeli, mal sahibi ve mimara saha mobilizasyon planı, malzeme 

seçimi, yapım teknikleri ve ekipmanları konusunda tavsiyelerde bulunmalıdır. Yapım yöneticisi buna 

ek olarak mal sahibi ve mimara; inşa edilebilirlik, malzeme ve işçi temini, aşamalı yapım işleri için 

sıralama, satın alma, montaj ve yapım için gerekli zaman,  alternatif tasarım maliyetleri, ön bütçe 

tahmini, proje yaşam döngüsü ve olası maliyet tasarruflarıyla sınırlı kalmayacak maliyet konularında 

da önerilerde bulunmalıdır.” 

Madde 3.2.6, yapım yöneticisinin yapım yönetimi planı dahilinde hazırladığı proje iĢ 

programı ile ilgilidir. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi; yapım yönetimi planı dahilinde hazırladığı proje iş programını mimarın 

değerlendirmesine, mal sahibinin de onayına sunmak için belirli aralıklarla güncellemelidir. Yapım 

yöneticisi, proje iş programının mimarın hizmetleriyle ilgili olan bölümünü mimara onaylatır. Yapım 

yöneticisinin hazırladığı iş programı; tüm proje katılımcılarının hizmetlerini koordine etmeli ve 

projenin zamanında bitmesini engelleyecek iş kalemlerine dikkati çekmelidir.” 

Yapım yöneticisinin maliyet tahminlerini hangi aralıklarla güncelleyeceği Madde 

3.2.7‟de açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Mimar; şematik tasarım, tasarım geliştirme ve yapım dokümanları hazırlama evrelerinde ilerledikçe 

hazırladığı maliyet tahminini mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimarın üzerinde anlaştığı aralıklarla 

güncellemelidir. Yapım yöneticisi her güncellemede detayı ve kesinliği artan maliyet tahminini 

hazırlarken tasarım, ihale ya da pazarlık evrelerinde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları, fiyat artışını 

ve pazar koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Bu tip tahminler mimarın değerlendirmesine ve mal 

sahibinin onayına sunulmalıdır. İşin maliyeti mal sahibinin bütçesini aşıyorsa; yapım yöneticisi mal 

sahibi ve mimarı uyarmalı ve söz konusu durumu düzeltici önerilerde bulunmalıdır.” 
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Yapım yöneticisi tüm tasarım evreleri boyunca inĢa edilebilirliğin, maliyetin ve iĢ 

programının olumsuz etkilenmemesi adına mal sahibi ve mimarla koordinasyon 

içindedir. Bu durum Madde 3.2.8‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Mimar; şematik tasarım, tasarım geliştirme ve yapım dokümanları hazırlama evreleri boyunca, 

yapım yöneticisi her ne zaman inşa edilebilirliği, maliyeti ve iş programını olumsuz yönde etkileyen 

bir tasarım detayıyla karşılaşırsa mal sahibi ve mimar ile görüşmelidir.” 

Yapım yöneticisi; mal sahibi ve mimara yüklenicilerin ortak kullanımında olan 

hizmet, malzeme, ekipman ve geçici tesisler içinde önerilerde bulunmalıdır. Bu 

durum, Madde 3.2.9‟da Ģu Ģekilde yer almıĢtır:  

“Yapım yöneticisi mal sahibi ve mimara, yüklenicilerin ortak kullanımında olan malzeme, ekipman ve 

hizmetler hakkında bilgi vermeli, önerilerde bulunmalıdır. Bu bilgi ve öneri akışına, proje geçici 

tesislerine dair sorumluluk atama konusu da dahildir. Yapım yöneticisi söz konusu gereklilik ve 

sorumluluk atamalarının sözleşme dokümanları gereği olduğunu doğrulamalıdır.”     

Yapım yöneticisinin iĢ güvenliği kapsamındaki sorumluluğu Madde 3.2.10‟da 

tanımlanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi, mal sahibine yükleniciler arasındaki iş güvenliği programlarına ilişkin sorumluluk 

dağılımı hakkında da bilgi vermeli ve önerilerde bulunmalıdır.” 

Madde 3.2.11, yapım iĢinin farklı bölümleri için yüklenici seçme süreci hakkındadır. 

Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi, mal sahibine işin farklı bölümleri için projeyi bağımsız sözleşmelere ayırma 

konusunda önerilerde bulunur. Bu öneriler yüklenici seçimi ve seçilen yüklenici ile sözleşme 

imzalama süreci üzerinedir. Çoklu yüklenici ile yürütülecek işler için, yapım yöneticisi çizim ve 

şartnameleri incelemeli ve yükleniciler arasında koordinasyon sağlanması, projenin tüm ihtiyaçları 

için uygun sözleşme atanması, olası yargısal itilafların azaltılması, aşamalı yapım için gerekli 

koordinasyonun sağlanması adına önerilerde bulunmalıdır.”    

Yapım yöneticisinin iĢ programını güncelleme dahilindeki sorumluluğuna Madde 

3.2.12‟de Ģu Ģekilde yer verilmiĢtir: 

“Yapım yöneticisi iş programını, işin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde güncellemelidir. İş 

programı; yapım aşamalarını, her yüklenicinin işe başlama ve işi bitirme tarihlerini, yapım işi 

başlamadan önce sipariş edilmesi gereken malzemeler de dahil olmak üzere tüm malzeme sipariş ve 

teslimlerini, son olarak da mal sahibinin kullanım ihtiyacını içermelidir.” 

Madde 3.2.13, yapım yöneticisinin yapım iĢinden önce sipariĢ edilmesi gereken 

malzemeler de dahil olmak üzere tüm malzemelerin sipariĢ ve teslim sürecini 

hızlandırması gerektiğini açıkça ortaya koyar. Bu maddeye göre; 
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“Yapım yöneticisi yapım işinden önce sipariş edilmesi gereken malzemeler de dahil olmak üzere, tüm 

malzemelerin sipariş ve teslimini hızlandırmalı ve koordine etmelidir.” 

Yapım yöneticisinin, topograf, özel danıĢman ve test laboratuarı gibi proje için 

gerekli olan profesyonel hizmeti verecek ekibin seçimi, atanması ve koordinasyonu 

konusunda da mal sahibine olan desteği Madde 3.2.14‟de iĢlenmiĢtir. Bu maddeye 

göre; 

“Yapım yöneticisi proje için gerekli profesyonel hizmeti sunacak topograf, özel danışman ve test 

laboratuarı seçimi, atanması ve koordinasyonu konusunda da mal sahibine destek olur.” 

Yapım yöneticisi iĢin farklı aĢamalarında gerekli olacak iĢçi tipi ve sayısını tayin 

etmeli, iĢçi eksikliği durumunda ortaya çıkacak sorunları en aza indirmek için mal 

sahibine tavsiyelerde bulunmalıdır. Bu durum, Madde 3.2.15‟de Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir: 

“Yapım yöneticisi; işin yürütülmesi için gerekli olan işçi tipi ve sayısı hakkında analiz yapmalı, kritik 

aşamalar için belirli kategorilerde çalışan işçi bulunabilirliğini değerlendirmelidir. Yapım yöneticisi 

işçi eksikliği durumunda ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için tavsiyelerde 

bulunmalıdır.”   

Madde 3.2.16, idari ve idari benzeri otoriteler tarafından gerekli görülen eĢit istihdam 

fırsatı ve benzeri programlar hakkında yapım yöneticisi desteğiyle bilgi alınması ve 

derlenen bilgilerin sözleĢme dokümanlarında yer alması ile ilgilidir. Bu maddeye 

göre;  

“Yapım yöneticisi, idari veya idari benzeri otoriteler tarafından gerekli görülen eşit istihdam fırsatı 

ve benzeri programlar hakkında bilgi toplanması ve sözleşme dokümanları içerisinde yer alması 

konusunda mal sahibini yönlendirmelidir.” 

Mal sahibinin çizim ve Ģartnamelerini onaylamasının ardından, maliyet tahmininin 

güncellenmesi adına izlenecek süreç Madde 3.2.17‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Mal sahibi çizim ve şartnameleri onayladıktan sonra, yapım yöneticisi maliyet tahmini ve iş 

programı üzerinde son güncelleme ve değişiklikleri yapar; maliyet tahmini ve iş programının geldiği 

son hali mimarın değerlendirmesine, mal sahibinin de onayına sunar.” 

Madde 3.2.18, ihaleye teklif vermesi olası aday listesinin yapım yöneticisi tarafından 

mal sahibi ve mimara sunulması ile ilgilidir. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi, muhtemel teklifçilerin listesini mimarın değerlendirmesine, mal sahibinin onayına 

sunmalıdır.” 

Yapım yöneticisinin teklif süreci ile ilgili sorumlulukları Madde 3.2.19‟da detaylı 
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olarak Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi teklifçilerin projeye olan ilgisini arttırmalı ve teklifçilere teklif programı 

sunmalıdır. Yapım yöneticisi, mimarın da desteğiyle ihale dokümanları yayımlamalı ve muhtemel 

teklifçilerle ön-ihale görüşmeleri yapmalıdır. Buna ek olarak her ihale dokümanı setinde, yapım 

yöneticisi iş programının son halini yayımlamalıdır. Yapım yöneticisi, teklifçilerden gelen sorular ve 

ihale dokümanı eklerinin yayımlanması konusunda mimara destek vermelidir.” 

Tekliflerin değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması sürecinde yapım yöneticisinin 

sorumlu olduğu iĢler Madde 3.2.20‟de açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi; teklifleri değerlendirmeli, mal sahibine sunmak üzere teklif analizlerinde 

bulunmalıdır. Yapım yöneticisi, mal sahibine sözleşmenin verilmesi ya da teklifin reddedilmesi 

konularında önerilerde bulunmalıdır.” 

Yapım yöneticisi sözleĢme dokümanlarının hazırlanması, alt yüklenici ve malzeme 

tedarikçisi seçimi konularında da mal sahibine yardımcı olur. Bu durum Madde 

3.2.21‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“Yapım yöneticisi, yapım sözleşmelerinin hazırlanmasında mal sahibine destek olmalıdır. Çok 

yüklenicili sistemde; alt yüklenici ve malzeme tedarikçisi seçimlerinde de yapım yöneticisi mal 

sahibine önerilerde bulunmalıdır.” 

Yapım yöneticisi sözleĢme dokümanlarının hazırlanması, alt yüklenici ve malzeme 

tedarikçisi seçimi konularında da mal sahibine yardımcı olur. Bu durum Madde 

3.2.21‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“Yapım yöneticisi, yapım sözleşmelerinin hazırlanmasında mal sahibine destek olmalıdır. Çok 

yüklenicili sistemde; alt yüklenici ve malzeme tedarikçisi seçimlerinde de yapım yöneticisi mal 

sahibine önerilerde bulunmalıdır.” 

Mal sahibinin sorumluluğunda olan inĢaat ve özel izinler adına yapım yöneticisinin 

mal sahibine vereceği destek Madde 3.2.22‟de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi, doğrudan yükleniciler tarafından alınması gereken izinler dışındaki tüm inşaat ve 

özel izinlerin alınması konusunda mal sahibine yardım eder. Yapım yöneticisi, söz konusu izinler için 

gereken ücret ve vergilerin mal sahibi tarafından ödendiğini kanıtlamalıdır. Yargı yetkisine sahip 

resmi kurumların onayı için doldurulması gereken belgeler hakkında da yapım yöneticisi mal sahibini 

bilgilendirmelidir. ” 

C132-2009 sözleĢmesi bölüm 3; yapım yöneticisinin yapım aĢaması görevlerinden 

sonra sözleĢme idaresi görevlerini tanımlar. Yapım yöneticisinin sözleĢme idaresi 

görevleri kapsamında yer verilen ilk göreve Madde 3.3.1‟de Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır: 
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“Yapım yöneticisinin sözleşme idaresi kapsamındaki sorumluluğu ilk yapım sözleşmesinin 

imzalanmasıyla başlar, mimarın kesin hakediş onayını vermesiyle son bulur.”  

Madde 3.3.2, yapım yöneticisinin iĢin yürütülme süreci boyunca sahada 

bulundurması gereken temsilci ya da temsilciler için oluĢturacağı kadro planı 

hakkındadır. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi, yapım işinin gerçekleştirildiği süreç boyunca sahada olacak bir ya da birden fazla 

temsilci için bir kadro planı oluşturmalıdır.” 

Yapım yöneticisi iĢin gerçekleĢtirildiği süreç boyunca imzalanan yapım 

sözleĢmelerine bağlı olarak saha idaresi görevini mimarla koordineli olarak üstlenir. 

Yapım yöneticisine atanan bu görev, yapım yöneticisinin kendi sözleĢmesinde 

değiĢiklik yapılmadıkça değiĢmez. Bu durum Madde 3.3.3‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“C132-2009 ve A232-2009 sözleşmelerinde belirtildiği üzere yapım yöneticisi proje boyunca yapım 

sözleşmelerine dair saha idaresi görevini mimarla koordineli olarak yürütmelidir. Mal sahibi ve 

yüklenicinin A232-2009 Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde değişiklik yapması, yapım yöneticisinin 

C132-2009 Mal Sahibi Yapım Yöneticisi Sözleşmesinde tanımlanan sorumluluklarını etkilemez. Yapım 

yöneticisi sorumluluklarının değişmesi C132 sözleşmesinde yapılacak değişikliklere bağlıdır.”  

Madde 3.3.4, yapım yöneticisinin en güncel iĢ programı ve sözleĢme dokümanlarına 

göre tüm proje katılımcılarının aktivitelerini koordine etmesi gerektiğinden bahseder. 

Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi programlanan yapım aktivitelerini ve proje katılımcılarının birbirlerine karşı 

sorumluluklarını koordine etmek için gerekli idari hizmeti sunmalıdır. Yapım yöneticisi güncellenen 

en son iş programı ve sözleşme dokümanlarına göre yüklenicilerin aktivitelerini koordine etmelidir.” 

Yapım yöneticisi iĢ programını yüklenicilerden gelen yapım programlarını 

kullanarak günceller. Bu güncelleme iĢleminin içeriği Madde 3.3.5‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi, yüklenicilerden gelen yapım programlarından faydalanarak iş programını 

günceller. İş programı güncelleme işlemi; mal sahibi, mimar ve yüklenicilerin görevlerinin 

birleştirilmesi, aktivitelere zaman, malzeme ve işgücü atanması, imalat çizimleri, malzeme bilgisi ve 

numunelerin işleme sokulması, inşaata başlanmadan önce sahada bulunması gereken malzemeler de 

dahil olmak üzere malzemelerin sipariş ve teslim tarihlerinin belirlenmesi gibi alt kalemlerden oluşur. 

İş programı mal sahibinin kullanım gereksinimleri ve kullanım önceliklerini de içermelidir. Yukarıda 

açıklanan durumları yansıtacak şekilde yapım yöneticisi iş programını güncellemelidir. Güncelleme 

sonucunda yapım yöneticisi bir önceki iş programındaki hedeflere erişilemeyeceğini görüyorsa, 

mimara ve mal sahibine durumu bildirmeli ve düzeltici önerilerde bulunmalıdır.” 
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ĠĢ ile ilgili izlek, ilerleme, koordinasyon ve planlama konularında tartıĢmak için 

toplantılar düzenlemek, toplantı tutanakları tutup bu tutanakları vaktinde ilgili 

taraflara iletmek yapım yöneticisinin sorumluluğundadır. Bu durum Madde 3.3.6‟da 

açıkça ortaya konmuĢtur. Söz konusu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi, işe dair izlek, ilerleme, koordinasyon ve planlama konuları tartışmak için 

toplantılar düzenlemelidir. Yapım yöneticisi, toplantı tutanakları hazırlamalı ve zamanlıca tutanakları 

mal sahibi, mimar ve yüklenicilere iletmelidir.” 

Madde 3.3.7, yapım yöneticisinin yapım aĢamalarını programlayıp koordine etmesi 

ve yüklenicilerin sahada kullanacakları alanı tayin etmesi görevi ile ilgilidir. Bu 

maddeye göre;  

“Yapım yöneticisi yüklenicilerden gelen bilgilerden faydalanarak yapım aşamalarını ve yüklenicilerin 

işi gerçekleştirdiği alanları güncel iş programı ve sözleşme dokümanlarına göre programlamalı ve 

koordine etmelidir.” 

SözleĢme dokümanları ya da resmi kurumlar tarafından zorunlu tutulan tüm test ve 

denetimleri yürütme iĢi yine yapım yöneticisine aittir. Bu durum Madde 3.3.8‟de Ģu 

Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi, sözleşme dokümanları ya da idari otoriteler tarafından zorunlu tutulan tüm test ve 

denetimleri planlamalı, söz konusu test ve denetimlerin raporlarını mal sahibi ve mimara iletmelidir.”  

Çoklu yüklenicili sistemde, yüklenicilerin performansı ve sözleĢmeye uygun faaliyet 

göstermelerinin takibi yapım yöneticisi tarafından yapılır. Madde 3.3.9‟da yapım 

yöneticisinin söz konusu görevinden Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Yapım yöneticisi, tüm yüklenicilerden yeterli performansı alabilmek için gayret sarf etmelidir. 

Herhangi bir sözleşmenin hükümleri yerine getirilmediğinde, yapım yöneticisi mal sahibini durumdan 

haberdar etmelidir.” 

Madde 3.3.10, yapım yöneticisinin projenin ilerlediği sırada yaptığı maliyet 

tahminlerinden bahseder. Bu maddeye göre;  

 “Yapım yöneticisi, ilerlemekte olan yapım aktivitelerinin maliyetlerini takip etmeli, bu maliyetlerden 

yola çıkarak işin geri kalan kısmının maliyeti üzerinde tahminlerde bulunmalıdır. Yapım yöneticisi, 

aynı zamanda gerçekleşen ve bütçelenen ya da tahmin edilen maliyetler arasındaki farkı mal sahibi ve 

mimara bildirmeli, konu dahilinde tavsiyelerde bulunmalıdır. Yüklenicinin maliyet kontrol tahmininde 

bulunduğu durumlarda, yapım yöneticisi mal sahibi ve yüklenici ile birlikte yapılan tahmini 

değerlendirmelidir. Sunulan bilgide tutarsızlık tespit edilmesi durumunda yapım yöneticisi yükleniciyi 

durumdan haberdar eder. Buna ek olarak yapım yöneticisi, yüklenicinin maliyet kontrol verilerini de 

mal sahibine raporlar.” 
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Yapım yöneticisinin proje dahilinde hazırladığı nakit akıĢ raporları ve yine proje için 

geliĢtirdiği öngörülerden Madde 3.3.11‟de bahsedilmiĢtir. 

“Yapım yöneticisi, proje için nakit akışı raporları hazırlamalı ve proje hakkında öngörülerde 

bulunmalıdır.” 

Madde 3.3.12, yapım yöneticisinin tuttuğu muhasebe kayıtları ile ilgilidir. Bu 

maddeye göre;  

 “Yapım yöneticisi, birim fiyatlar üzerinden yürütülen resmi iş için, fiili malzeme ve işçi maliyetleriyle 

gerçekleştirilen ilave işler için ve gerekli diğer tüm işler için muhasebe kayıtları tutmalıdır.”  

Yapım yöneticisinin tutmakla yükümlü olduğu muhasebe kayıtları Madde 3.3.12‟nin 

altında 4 alt maddede detaylandırılmıĢtır. Madde 3.3.12.1‟e göre; 

“Yapım yöneticisi, yükleniciler tarafından yapılan geçici ve kesin hakediş başvurularının 

değerlendirilip işleme sokulması için izlekler geliştirmelidir.” 

Yapım yöneticisinin bir ya da çoklu yüklenici ile yürütülen projeler için hakediĢ 

baĢvurularını inceleme ve ödeme onayı verme süreci Madde 3.3.12.2‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi bir aydan daha sık olmamak koşulu ile aşağıda açıklandığı gibi her bir yüklenici 

için söz konusu yüklenicinin gerçekleştirdiği iş doğrultusunda bir tutar belirlemelidir: 

Sözleşme konusu işi gerçekleştirmekten yalnızca bir yüklenici sorumluysa, yapım yöneticisi 

yüklenicinin hakediş başvurusunu takip eden 7 (yedi) gün içerisinde başvuruyu incelemeli ve 

yüklenicinin ilerleyişine göre bir hakediş tutarı belirleyip, yüklenicinin başvurusunu ve kendi 

hazırladığı ödeme onayını mimara iletmelidir. 

Sözleşme konusu iş birden fazla yüklenici ile gerçekleştirilecekse, yapım yöneticisi her bir 

yüklenicinin hakediş başvurusunu takip eden 7 (yedi) gün içerisinde; 

a. Her bir yüklenicinin hakediş başvurusunu incelemeli ve 

gerçekleştirilen iş doğrultusunda her bir yüklenici için bir hakediş tutarı 

belirlemelidir. 

b. Her bir yüklenicinin hakediş başvurusunu özetleyerek, Yüklenicilerin 

Hakediş Başvurusu Özeti (Summary of Contractors’ Application for Payment) 

oluşturur. 

c. Proje Hakediş Başvurusu (Project Application for Payment) ve 

Proje Hakediş Ödeme Onayı (Project Certificate for Payment) hazırlar. 

d. Tüm yüklenicilerin gerçekleştirdikleri iş doğrultusunda hak ettikleri 

ödeme tutarını toplu hesaplar. 
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e. Ödenecek toplam tutarı hesap eden yapım yöneticisi bu işlemin 

ardından; hakediş başvuruları özet tablosunu, proje hakediş başvurusu ve proje 

hakediş ödeme onayını mimara iletir.” 

Yapım yöneticisinin hakediĢ ödeme onayı vermesinin mal sahibi için ne anlama 

geldiği Madde 3.3.12.3‟de detaylı olarak açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

"Yapım yöneticisinin hakediş onayı; mal sahibi için yapım yöneticisinin yapılan işi 

değerlendirdiğinin, bu değerlendirmeyi yaparken yüklenicinin veyahut yüklenicilerin hakediş 

başvurularını kapsayan bilgiyi esas aldığının, tüm bilgi, birikim ve tecrübesini kullanarak işin hakediş 

onayında belirtilen noktaya geldiğine kanaat getirdiğinin ve yapılan işin kalitesinin sözleşme 

dokümanlarına uygun olduğunun temsilini teşkil eder. İleriki temsiller, işin geçici kabulünden önce 

sözleşme dokümanlarına uygunluğunun tespit edilmesi, birbirini takip eden test ve denetimlerin 

sonuçları, işin kesin kabulünden önce düzeltilmesi gereken hataların ya da giderilmesi gereken 

eksiklerin tamamlanması ve yapım yöneticisinin belirlediği belirli kalite kıstaslarının yakalanmasını 

esas alır. Yapım yöneticisi tarafından hakediş ödeme onayı verilmesi, söz konusu yüklenicinin 

onaylanan tutarı hak ettiğine dair mimar ve mal sahibi için öneri niteliği taşır. ” 

Madde 3.3.12.4 ise yapım yöneticisinin hakediĢ onayı vermesinin mal sahibi ya da 

mimar için neyin temsili olmadığı ile ilgilidir. Bu maddeye göre; 

“Hakediş ya da Proje Hakediş Başvurusuna onay vermek;  yapım yöneticisinin  

1. İşin kalite ve mimarını kontrol etmek için sürekli ve yorucu saha denetimleri yaptığının  

2. Yapım yöntem, teknik, prosedür ve sırasını değerlendirdiğinin,  

3. Alt yüklenici veyahut malzeme tedarikçilerinden gelen talepleri ya da yüklenicinin ödeme 

almaya hakkı olduğunu ispatlayan diğer verileri incelediğini kopyalarını incelediğinin 

4. Yüklenicinin aldığı hakediş ödemesini ne amaçla kullandığını tespit ettiğinin temsili olamaz.”  

Yükleniciler arasında iĢ güvenliği koordinasyonunu sağlamak yapım yöneticisinin 

görevidir. Yalnız yapım yöneticisinin bu görevi üstlenmesi; yüklenicilerin, alt 

yüklenicilerin, onların çalıĢanları ya da danıĢmanlarını doğrudan kontrol edeceği, 

hareket ve ihmallerinden sorumlu tutulabileceği anlamına gelmez. 

“Yapım yöneticisi her bir yüklenicinin iş güvenliği programını, tüm yükleniciler arasında 

koordinasyon sağlayabilmek ve mal sahibine eksikler konusunda önerilerde bulunmak için ayrı ayrı 

inceler. Yapım yöneticisini doğrudan kendi adına çalışan katılımcılar hariç; yüklenicilerin, alt 

yüklenicilerin, onların danışman ya da çalışanlarının hareket ya da ihmallerinden doğrudan sorumlu 

değildir.” 

Mal sahibinin yazılı onayı ve sözleĢme koĢullarının da dıĢına çıkmamak kaydıyla 

yapım yöneticisi ek test ve denetimler yürütebilir. Bu yetki hakkında detaylı bilgi, 
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Madde 3.3.14‟de Ģu Ģekilde verilmiĢtir:  

“Yapım yöneticisi her bir yüklenicinin işini sözleşme dokümanlarına uygun gerçekleştirdiğinden emin 

olmalıdır; aksine bir durumla karşılaştığında ise mal sahibi, yüklenici ve mimarı eksik ve hatalardan 

haberdar etmelidir. Yapım yöneticisinin sözleşme dokümanlarına uygun olmayan işi reddetmemesi, 

söz konusu işin kabul edildiği anlamına gelmez. Yapım yöneticisi reddettiği işe günlük kayıtlarında 

yer vermeli, mal sahibi ve mimara sunduğu ilerleme raporlarında reddedilen işten bahsetmelidir. İşin 

tamamlansa da tamamlanmasa da; yapım yöneticisi mal sahibinden aldığı yazılı onayla sözleşme 

koşullarına uygun olarak ek denetim ve testler yapabilir. Bu durumda, yapım yöneticisi mimara 

yürütülecek ek test ve denetimlerin yeri ve zamanı hakkında bilgi vermelidir. Bu sayede mimar söz 

konusu test ve denetimler için izlekler geliştirir.”     

Madde 3.3.15, yapım yöneticisinin yapım aĢamasında mimar ve mal sahibi ile sürekli 

görüĢ alıĢveriĢinde bulunması gerektiğinden bahseder. Bununla beraber yapım 

yöneticisinin yalnızca kendi ihmalkar davranıĢlarından sorumlu tutulabileceği yine 

bu maddede açıklanmıĢtır. Söz konusu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi yapım aşamasındaki görevlerini yürütürken mimar ve mal sahibine önerilerde 

bulunmalı, mimar ve mal sahibi ile tüm bu süreç boyunca görüş alışverişinde bulunmalıdır. Yapım 

yöneticisinin mal sahibi adına hareket etme yetkisi yalnızca bu sözleşmede sağlanan haklarla 

sınırlıdır. Sözleşme dokümanlarına göre yüklenicinin sorumluluğunda olan yapım teknik, metod, 

yöntem, sıra ve izleklerinden, buna ek olarak iş güvenliği programlarından yapım yöneticisi sorumlu 

tutulamaz. Yapım yöneticisi yalnızca kendi davranış ve ihmallerinden sorumludur. Yüklenicilerin, alt 

yüklenicilerin, onların çalışanları ya da danışmanlarının veya işi gerçekleştirmekle sorumlu diğer 

kişilerin ihmalkar davranışlarından yapım yöneticisi sorumlu tutulamaz.”  

Yüklenicilerin çizim ve Ģartnamelere dair sorularını mimara ileten yapım 

yöneticisidir. Bu soruların cevaplanmasında yapım yöneticisi mimara destek verir. 

Söz konusu durumdan Madde 3.3.16‟da Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Yapım yöneticisi, yüklenicilerden gelen çizim ve şartnamelerin yorumlanması taleplerini mimara 

kendi yazılı önerileriyle birlikte iletir. Söz konusu taleplerin cevaplandırılmasında yapım yöneticisi 

mimara destek vermelidir.” 

Yapım yöneticisinin değiĢiklik direktifi ve değiĢiklik emri hazırlama görevi Madde 

3.3.17‟de Ģu Ģekilde açıklanır: 

“Yapım yöneticisi, değişiklik taleplerini inceler, yükleniciden gelen tekliflerin pazarlık aşamasında 

mimar ve mal sahibine destek olur, yazılı önerilerde bulunur. Değişikliklerin kabul edilmesi halinde 

mimarın sözleşme dokümanlarında yaptığı değişiklikleri yansıtan değişiklik emri ya da değişiklik 

direktifi hazırlar.”  

Madde 3.3.18, yapım yöneticisinin hak taleplerinin değerlendirilmesi sırasında ilk 
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karar vericiye verdiği destek ile ilgilidir. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi hak taleplerinin değerlendirilmesinde, karara bağlanıp, belgelendirilmesinde ilk 

karar vericiye (initial decision maker) destek olmalıdır.” 

Yapım yöneticisi tarafından hazırlanan proje teslim programı hakkında detaylı bilgi 

Madde 3.3.19‟da Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi, proje teslim programı hazırlamalı ve belirli aralıklarla güncellemelidir. Yapım 

yöneticisi bu teslim programını hazırlarken her bir yükleniciden aldığı teslim programının yanı sıra 

mal sahibi, mal sahibinin danışmanları, bağımsız yüklenicileri, tedarikçileri, idari kurumlar ve diğer 

proje katılımcılarından aldığı bilgiden faydalanır. Proje teslim programı ve bu programda yapılan 

değişiklikler mimarın onayına sunulur. Yapım yöneticisi, yüklenicilerden aldığı tüm imalat çizimlerini, 

malzeme bilgilerini, numuneleri ve diğer teslim programlarını vakitlice incelemelidir. Bu 

incelemedeki amaç, yüklenicilerden alınan teslim programının sözleşmedeki teslim gerekliliklerine ve 

ilgili belgelerdeki bilgilere uyumunu sağlamaktır. Yapım yöneticisi değerlendirmesinden sonra teslim 

programını mimara iletir. Yapım yöneticisi mimar tarafından onaylanan teslim programına göre 

hareket eder. Onaylanan bir teslim programının olmadığı durumlarda ise, yapım yöneticisi işte, 

yüklenici ya da yüklenicilerin, mal sahibinin ve mimarın aktivitelerinde gecikmeye sebep olmayacak 

makul bir hızla hareket etmelidir.” 

Yapım yöneticisi mal sahibinin isteği üzerine sahadaki faaliyete dair günlük rapor 

tutar. Söz konusu günlük raporun içeriği Madde 3.3.20‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Mal sahibi yapım yöneticisinin günlük rapor tutmasını ister. Günlük rapor içeriği; o günkü hava 

durumu, her bir yüklenicinin sahadaki faaliyeti, sahada çalışan işçi sayısı, ekipman listesi, 

gerçekleştirilen iş, karşılaşılan problemler ve buna benzer diğer bilgiler olarak sıralanabilir.” 

Yapım yöneticisinin mimara ve mal sahibine sunduğu raporlar günlük bazla sınırlı 

kalmaz. Yapım yöneticisi aylık ya da mal sahibinin kabul ettiği herhangi bir aralıkta 

iĢin ilerleyiĢini yansıtan raporlar hazırlamakla yükümlüdür. Bu raporlardan ve 

raporların içeriğinden Madde 3.3.20.1‟de Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Yapım yöneticisi proje ilerleyişini aylık ya da mal sahibinin kabul ettiği herhangi bir aralıkta kayıt 

altına alır. Yapım yöneticisi mal sahibi ve mimara tamamlanma yüzdelerini ve aşağıda maddelenen 

bilgileri içeren yazılı ilerleme raporları sunar: 

1.Raporun hazırlandığı dönemde tamamlanan iş 

2.Proje iş programı durumu 

3. Kalan ve askıda tutulan teslim özetini içeren teslim programı ve teslim programının 

durumu 

4.Bilgi talepleri, değişiklik emri ve değişiklik direktifleri için durum raporu 
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5.Test ve denetim raporları 

6.Uygunsuz ve reddedilen işler için durum raporu 

7.Günlük kayıtlar 

8.Tüm yüklenicilerin hakediş başvurularının özeti 

9.Eğer varsa yapım yöneticisinin tazminat ve geri ödenebilir masraflarını da kapsayan işin 

toplam bedeli 

10.Nakit akışı ve maliyet tahmin raporları 

11.Mal sahibinin isteyeceği diğer bilgiler” 

ĠĢin maliyetinin temel alındığı projelerde ilerleme raporlarına eklenmesi gereken 

diğer bilgiler Madde 3.3.20.2‟de Ģu Ģekilde yer almıĢtır: 

“Buna ek olarak, işin maliyeti temel alınarak yürütülen projelerde yapım yöneticisi aşağıda sıralanan 

bilgileri ilerleme raporlarına ek olarak eklemelidir. 

1. Yüklenicinin iş gücü raporu 

2.   Ekipman kullanım raporu 

3.   Gerçekleşen maliyetle güncellenen maliyet tahminlerini karşılaştıran maliyet özeti 

4.   Mal sahibinin istediği diğer belgeler” 

Yapım yöneticisinin tuttuğu kayıtlar hakkında detaylı bilgiyi Madde 3.3.21‟de 

bulmak mümkündür. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi yükleniciler tarafından sağlanan dokümanlardan faydalanarak, tüm sözleşmelerin, 

çizimlerin, şartnamelerin, zeyilnamelerin, eklerin, değişiklik talimatlarının, diğer değişikliklerin bir 

kopyasını düzenli ve üzerinde yapılan tüm değişiklik ve seçimleri yansıtacak şekilde saklar. Yapım 

yöneticisi aynı zamanda onaylanmış imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve benzeri 

teslimlerin kopyalarını da saklar. Yapım yöneticisi bu kayıtların tümünü mimar ve yüklenici için hazır 

bulundurmalıdır. Projenin tamamlanmasıyla beraber yapım yöneticisi tüm bu kayıtları mal sahibine 

teslim eder.” 

Mal sahibinin satın aldığı tüm malzeme, sistem ve ekipman projenin parçası haline 

gelene kadar mal sahibi sorumluluğundadır. Bu durum Madde 3.3.22‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi mal sahibinin satın aldığı tüm malzeme, sistem ve ekipmanların projenin bir 

parçası haline gelinceye kadar ki tesliminden, saklanmasından, korumasından ve güvenliğinden 

sorumludur.”  

Yapım yöneticisinin mimar ve mal sahibinin bakım ekibiyle iĢin tamamlanma 

evresinde yaptığı gözlemler Madde 3.3.23‟de anlatılmıĢtır. Bu maddeye göre; 
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“Yapım yöneticisi, mimar ve mal sahibinin bakım ekibiyle yüklenici ya da yüklenicilerin final 

testlerini, tesislerin ve ekipmanlarının devreye alma işlemlerinin yanı sıra sözleşmenin gerektirdiği 

kabulleri gözlemlemelidir.” 

Madde 3.3.24, yapım yöneticisinin geçici kabul iĢlemleri ve tamamlanan iĢlerin 

denetimleri sırasında mimara olan desteğinden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi herhangi bir yüklenicinin sorumlu olduğu işin tümünü ya da belirlenen bölümünü 

tamamladığını düşünüyorsa, yüklenici ile beraber mimar için tamamlanmamış ya da istenildiği gibi 

olmayan işlerin listesini ve tamamlanma programlarını hazırlarlar. Yapım yöneticisi mimara bu 

denetimlerin yürütülmesi sırasında ve yapılan işin geçice kabule hazır olup olmadığının 

kararlaştırılması konusunda destek olur.” 

Madde 3.3.25, geçici kabul süreci ile ilgilidir. SözleĢme koĢullarına göre, geçici 

kabul tutanağını yapım yöneticisi hazırlar. Yapım yöneticisi hazırladığı geçici kabul 

tutanağını mimar ile beraber iĢleme sokar. Madde 3.3.25‟e göre;  

“Yapım yöneticisi, işin tamamı ya da belirlenen bölümü büyük ölçüde tamamlandığında geçici kabul 

tutanağı hazırlar ve bu tutanağı mimarla beraber işleme sokar. İşleme sokulan geçici kabul tutanağı 

yapım yöneticisi tarafından mal sahibi ve yükleniciye iletilir. Yapım yöneticisi geri kalan işin 

tamamlanması ve eksiklerin giderilmesi ile de yakından ilgilenir. Geçici kabulden sonraki aşamada, 

yapım yöneticisi tamamlanmış işi değerlendirir. Yapım yöneticisi işin son kontrollere hazır olduğuna 

karar vermişse, bu durumu mimara iletir. Yapım yöneticisi son kontrollerin yürütülmesinde mimara 

yardımcı olur.  Kesin hakediş ödemesinde kefilin rızası beyannamesi, kefil firma tarafından projenin 

sonunda çıkarılır. Buradaki rıza, mal sahibinin haklarının korunduğunu ve kefil firmanın son 

hakedişle yükümlülüklerinden kurtulmadığının bilincinde olduğunu beyan eder.” 

Yapım yöneticisinin yüklenicilerden elde ettiği ve bir kopyası da mimara verilmek 

üzere mal sahibine sunduğu belgeler Madde 3.3.26‟da Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi yüklenici veya yüklenicilerden aldığı bilgileri mal sahibine iletir. Söz konusu 

bilgileri içeren dokümanlar aşağıda sıralanmıştır. Yapım yöneticisi tüm bu dokümanların bir 

kopyasını da mimara iletir. 

1. Yüklenici ya da yüklenicilerden alınmış sigorta poliçeleri 

2. Kefilin ya da kefillerin rızası 

3. Yeminli beyan, tahsil makbuzu, feragat ve ibraname ya da mal sahibini herhangi bir hak 

talebinden koruyan senet 

4. Yüklenicinin sözleşme gereği sağlaması gereken garanti, teslim belgeleri ve benzeri diğer 

dokümanlar” 

Madde 3.3.27‟de yapım yöneticisinin mal sahibine teslim etmesi gereken 

dokümanlardan ve mimara iletmesi gereken hakediĢ baĢvuruları ve ödeme 
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onaylarından Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Yapım yöneticisi; tüm anahtarları (keys), çizimleri, el kitaplarını ve bakım envanterlerini 

(maintenance stock) mal sahibine teslim etmelidir. Yapım yöneticisi, yüklenicinin işini sözleşme 

dokümanlarıyla uyumlu gerçekleştirmesine bağlı olarak yüklenicinin hakediş başvurusunu, hakediş 

ödeme onayını, kesin hakediş başvurusunu ve kesin hakediş ödeme onayını mimara iletir.” 

Madde 3.3.28, yapım yöneticisine tanınan hakların diğer proje katılımcılarının rızası 

olmadan kısıtlanamayacağı, değiĢtirilemeyeceği ve geniĢletilemeyeceğinden 

bahseder. Bu maddeye göre;  

“Yapım yöneticisinin sözleşme dokümanlarında tanımlanan görev, sorumluluk ve otorite kısıtları mal 

sahibinin, yapım yöneticisinin, mimarın, yüklenici ve/veya yüklenicilerin yazılı rızası alınmadan 

kısıtlanamaz, genişletilemez ya da değiştirilemez. Söz konusu rıza sebepsiz yere askıya alınamaz.” 

Geçici kabulü takip eden bir sene içerisinde yapım yöneticisinin ek ücret talep 

etmeden mal sahibiyle tesisin iĢleyiĢ ve performansını değerlendirmek üzere toplantı 

yapması gerektiği Madde 3.3.29‟da Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Mal sahibinin isteğine bağlı olarak, geçici kabulü takip eden bir sene içerisinde yapım yöneticisi ek 

ücret talep etmeden, mal sahibi ile tesisin işleyiş ve performansını değerlendirmek üzere bir toplantı 

düzenlemelidir.” 

2.2.3 A 232-2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi 

AIA Dokümanı A 232-2009; danıĢman yapım yönetimi sözleĢme ailesinin temel 

taĢını oluĢturan yapım iĢleri genel Ģartnamesidir. Yapım iĢleri genel Ģartnamesi; 

yapım iĢi sırasında beraber çalıĢacak mal sahibi, mimar, yapım yöneticisi ve 

yüklenici gibi tüm proje katılımcılarının sorumluluklarını ve yetki sınırlarını 

tanımlar. Genel Ģartnamede tanımlanan görev ve sorumluluklar kapsamında öncelikle 

mal sahibine ardından yükleniciye son olarak da danıĢman yapım yöneticisi ve 

mimara yer verilecektir. Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde, danıĢman yapım 

yöneticisi ve mimarın sorumlulukları tek bir baĢlık altında incelenmiĢtir.     

2.2.3.1 Mal sahibinin sorumlulukları 

Mal sahibi tüm yapım iĢini baĢlatan en önemli proje katılımcısı olsa da, mimar ve 

yapım yöneticisinin projenin sağlıklı yürümesi doğrultusundaki önerilerini dikkate 

almalıdır. Mal sahibi her bir yükleniciyle sözleĢmeyi kendi imzalar ancak söz konusu 

sözleĢmeleri imzalamadan önce yapım yöneticisinin değerlendirmesine sunması ve 

yapım yöneticisinden gelen görüĢlere göre hareket etmesi gerekir. Buna benzer 
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olarak mimarın kendi bütçe ve ihtiyaç programına uygun olarak ortaya koyduğu 

tasarım üzerinde de bütçeyi aĢacak ya da yapıma uygun olmayacak diretmelerde 

bulunmamalıdır. 

Mal sahibi sorumlulukları, AIA A 232-2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi Bölüm 

2‟de “Mal Sahibi” baĢlığı altında tanımlanmıĢtır. 

Mal sahibi, Madde 2.1.1 aĢağıdaki gibi tanımlamıĢtır: 

“Mal sahibi, sözleşmede bu sıfatla anılan ve tüm sözleşme dokümanlarında tekil kişi olarak bahsi 

geçen şahıs ya da teşebbüstür. Mal sahibi yazılı olarak kendi yetki ve onayını gerektiren durumlarda 

açık yetki verdiği bir temsilci belirlemelidir. Mimar ve yapım yöneticisi sorumluluklarını tanımlayan 

Bölüm 4’ te aksi belirtilmedikçe yapım yöneticisi ya da mimar bu yetkiye sahip değildir. Sözleşme 

dokümanları boyunca kullanılan  “mal sahibi” terimi mal sahibi ya da mal sahibi temsilcisini işaret 

eder.” 

Madde 2.1.2 mal sahibi ile yüklenici arasındaki bilgi akıĢını tanımlar. Madde 2.1.1 

gereğince; 

“Mal sahibi, yükleniciden yazılı talep almasını takip eden 15 gün içerisinde, bu bilgileri yüklenicinin 

değerlendirebileceği, uyarıda bulunabileceği , eğer varsa haciz ve ipotek hakkını yürütebileceği 

şekilde sağlamalıdır.” 

Mal sahibinin sağlaması gereken bilgi ve hizmet baĢlığı altında, mal sahibinin 

sorumlulukları altı ana madde altında incelenmiĢtir. 

Yüklenici, kendini garanti altına almak adına iĢe baĢlamadan mal sahibinin proje 

dahilindeki finansmanı hakkında bilgi isteyebilir. Madde 2.2.1, hangi durumlar 

altında mal sahibinin yükleniciye proje bütçesi hakkında bilgi vereceğini açıklar. Söz 

konusu maddeye göre;  

“İşin başlangıcından önce; yüklenici,  mal sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmek adına gerekli 

finansal düzenlemeleri yaptığının kanıtını yazılı olarak isteyebilir. Bundan sonra yüklenici bu tip 

kanıtları ancak  sözleşme dokümanları gereği mal sahibinin yapması gereken ödemeleri yapmaması,  

sözleşme bedelini değiştiren değişikliklerin ortaya çıkması, ya da mal sahibinin yazılı olarak ödeme 

yapamayacağına dair kaygısını dile getirmesi durumunda isteyebilir. Mal sahibi bu kanıtı yükleniciye 

iş başlamadan önce, işte değişiklik olması durumunda ise iş devam ederken sunar. Mal sahibi 

yükleniciye geçerli kanıtı sunduktan sonra yükleniciye haber vermeden finansal düzenlemede 

değişiklik yapamaz.” 

Madde 2.2.2; mal sahibinin yapım iĢini yürütme adına alması gereken izinler ve 

ödemesi gereken harçları aĢağıdaki Ģekilde tarifler:  
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“Sözleşme dokümanları gereğince yüklenicinin sorumluluğunda olan izin ve harçlar hariç mal sahibi 

yapım işi için gerekli olan tüm onay (approvals), irtifak hakkı (easements), değerlendirme 

(assessments) ve vergi masraflarını(charges) , kalıcı tesislerin kullanım ücretlerini ya da var olan 

tesislerde yapılan kalıcı değişiklik giderlerini ödemelidir. Buna ek olarak; sözleşme dokümanlarında 

aksi belirtilmedikçe, mal sahibi yapım yöneticisi vasıtasıyla inşaat ruhsatını almalıdır.” 

Madde 2.2.3 mal sahibinin yükleniciye sunmak üzere saha hakkında yürüteceği 

incelemeler hakkında bilgi verir. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi, sahanın fiziksel özelliklerini, yasal kısıtlarını, alt yapı tesislerinin yeri ve konumunu 

belirleyen ve sahayı kanuni olarak tanımlamaya yardımcı olacak incelemelerde bulunmalıdır. 

Yüklenicinin, mal sahibinin sunduğu bilginin doğruluğuna güvenme hakkı vardır. Buna rağmen 

yüklenici iş güvenliği açısından alması gereken önlemler üzerine çalışmalıdır.” 

Mal sahibi tarafından yükleniciye aktarılacak bilgiler için zaman sınırı Madde 

2.2.4‟de tariflenmiĢtir. Söz konusu maddeye göre; 

“Mal sahibi sözleşme dokümanları gereği kendisinden beklenen hizmet ve bilgiyi makul zaman 

sınırları içinde yükleniciye sağlamalıdır. Mal sahibi, yüklenicinin yazılı talebini aldıktan sonra 

mümkün olan en kısa zamanda yüklenicinin işi ile ilgili kendi kontrolü altında olan hizmet ve bilgiyi 

de yükleniciye sağlamalıdır.” 

SözleĢme dokümanlarının çoğaltılması sırasında mal sahibi tarafından izlenecek yol 

Madde 2.2.5‟de açıklanmıĢtır: 

“Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmedikçe, mal sahibi Genel Koşullar altındaki Madde 1.5.2 

gereğince yükleniciye çoğaltması amacıyla sözleşme dokümanlarının bir kopyasını teslim etmelidir.” 

Madde 2.2.6, mal sahibi ve yüklenici arasındaki iletiĢimin dolaylı olarak yapım 

yöneticisi vasıtasıyla, mal sahibi ve mimar arasındaki iletiĢimin ise doğrudan 

gerçekleĢeceğinden bahseder. Madde 2.2.6, söz konusu durumu aĢağıdaki Ģekilde 

ifade etmiĢtir.  

“Mal sahibi tüm haberleşme akışını yapım yöneticisi vasıtasıyla yükleniciye iletmelidir, sözleşme 

dokümanları ile ilgili konularda da  aynı haberleşme akışını eş zamanlı olarak mimara iletmelidir.” 

Madde 2.7‟de tanımlanan koĢulların ortaya çıkması durumunda mal sahibine iĢi 

durdurma hakkı tanınmıĢtır. Mal sahibinin bu kapsamdaki hakları aĢağıda 

tanımlanmıĢtır: 

“Yüklenici; sözleşme dokümanlarına uygun olmayan işi düzeltmekte başarılı olamıyorsa ya da işi 

sözleşme dokümanlarına uygun yürütmekte sürekli yetersiz kalıyorsa, mal sahibinin yazılı bir 

talimatla işin tamamını ya da bir bölümünü durdurma hakkı vardır. İşin aksaması son buluncaya 
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kadar mal sahibinin bu kararı baki kalır. Buna rağmen, mal sahibi bu hakkı yüklenici, diğer şahıs ya 

da teşebbüslerin çıkarı için kullanmamalıdır.” 

Yüklenicinin sözleĢme dokümanlarına aykırı davranması durumunda mal sahibine iĢi 

durdurma hakkının yanısıra iĢi yürütme hakkı da tanınmıĢtır. Bu hak, Madde 2.8‟de 

aĢağıdaki gibi tariflenmiĢtir:  

“Yüklenici; işi sözleşme dokümanlarına uygun olarak yürütemezse ya da yürütmeyi reddederse ve mal 

sahibinden aldığı yazılı ihtarı takip eden 10 gün içinde hatalarını özenle ve hızlıca düzeltmeye 

başlamazsa, mal sahibi yasal olarak haksız bir hüküm vermeden hataları kendi düzeltmeye 

başlayabilir. Bu durumda; değişiklik direktifi yayımlanır. Değişiklik direktifine mal sahibinin 

düzeltme işlemlerinden kaynaklanan maliyetin yanısıra mimar, yapım yöneticisi ve onların 

danışmanlarının masrafları da yansıtılır. Mal sahibinin bu tutumu ve yükleniciye yansıtılan tutar 

yapım yöneticisinin de danışmanlığıyla öncelikle mimarın onayından geçer. Yükleniciye yapılacak 

ödemelerin söz konusu düzeltme masraflarını karşılamadığı durumlarda ise yüklenici aradaki farkı 

mal sahibine ödemek zorundadır.”   

2.2.3.2 Yüklenicinin sorumlulukları 

Yüklenici, kendi iĢ gücünü gerektiği zaman alt yüklenicilerinki ile de takviye ederek 

iĢi gerçekleĢtiren taraftır (The Project Resource Manual, 2005). Yüklenici 

sorumlulukları, AIA A 232-2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi Bölüm 3‟de 

“Yüklenici” baĢlığı altında tanımlanmıĢtır. 

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi Bölüm 3, yüklenici sorumluluklarını açıklamaya 

yüklenicinin tanımı yaparak baĢlar. Genel alt baĢlığı altında, Madde 3.1‟e göre; 

 “Yüklenici, sözleşmede tanımlanan gerçek ya da tüzel kişidir. Tüm sözleşme dokümanlarında 

yükleniciden tekil kişi olarak bahsedilir. Projenin gerçekleştirileceği yerdeki yargılama yetkisi göz 

önünde bulundurularak, gerektiği takdirde yüklenici yasalara uygun şekilde ruhsatlandırılmış 

olmalıdır. Bunun yanı sıra, yüklenici yazılı olarak açık yetki verdiği bir temsilci belirlemelidir. Söz 

konusu temsilci yüklenicinin tüm sözleşme maddelerini yerine getireceğini taahhüt eder. Sözleşmede 

geçen yüklenici kelimesi, yüklenicinin kendisi ya da yetkilendirdiği temsilcisidir.” 

Madde 3.2 ise yapım iĢini gerçekleĢtirecek birden fazla yüklenici olması durumunu 

inceler. Bu durumda, yapım iĢleri genel Ģartnamesi yükleniciyi aĢağıdaki gibi 

tanımlar: 

“Birden fazla ana yüklenici, yapım işini mal sahibiyle yaptığı ve yapım yöneticisi tarafından idare 

edilen sözleşme bağlamında gerçekleştiren gerçek ya da tüzel kişileri temsil eder. Mal sahibinin 

gerçek ya da tüzel kişilerle yaptığı, yapım yöneticisi tarafından idare edilmeyen bağımsız sözleşmeler 

birden fazla yüklenici terimine dahil edilmez.” 
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Madde 3.1.3, yüklenicinin en temel sorumluluğunu tanımlar: 

“Yüklenici işi sözleşme dokümanlarına uygun gerçekleştirmelidir.” 

Genel alt baĢlığı altında tanımlanan son sorumluluk Madde 3.1.4‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Yüklenicinin işi sözleşme dokümanlarına uygun yürütme mesuliyetini, ne yapım yöneticisi ve 

mimarın sözleşmesel sorumlulukları ne de belirli test ve denetimleri yürütecek, belirli onayları 

verecek gerçek ya da tüzel kişilerin sorumlulukları hafifletir.” 

Yüklenici tarafından sözleĢme dokümanları ve saha koĢullarının değerlendirilmesi alt 

baĢlığı altında yer verilen ilk madde 3.2.1‟dir. Bu maddeye göre; 

“Yüklenicinin sözleşme edimi, yüklenicinin sahayı gezdiğinin, projenin gerçekleşeceği yerel koşullara 

aşina olduğunun ve sözleşme dokümanlarıyla ilişkili kişisel gözlemlerde bulunduğunun 

göstergesidir.” 

SözleĢme dokümanlarının bütünlüğü Madde 3.2.2‟de aĢağıdaki gibi ifade edilmiĢtir: 

 “Sözleşme dokümanları mütemmim olduğundan, yüklenici işin bir bölümüne başlamadan önce, mal 

sahibinden gelen bilgiyi değerlendirmenin yanı sıra tüm sözleşme dokümanlarını incelemeli ve 

birbiriyle kıyaslamalıdır. Buna ek olarak yüklenici işin söz konusu bölümünü ilgilendiren arazi 

ölçümlerinde bulunmalı, işi etkileyebilecek koşulları saptamalıdır. Bu sorumluluklar yükleniciye; 

sözleşme dokümanlarında hata, eksik ve tutarsızlık bulması amacıyla değil, yapım ve koordinasyon 

işini kolaylaştırmak amacıyla yüklenmiştir. Buna rağmen, yüklenici sözleşme dokümanlarında hata, 

eksik ya da tutarsızlık görürse durumu yapım yöneticisi ve mimara bilgi talebi biçiminde vakit 

kaybetmeden iletmelidir. Yüklenici bilgi talep formunu mimar ve yapım yöneticisinin istediği biçimde 

sunmalıdır. Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmedikçe, yüklenicinin değerlendirmesi lisanslı 

tasarım uzmanı gibi değil yüklenici gibi olmalıdır. “  

Madde 3.2.3‟e göre yüklenici sözleĢme dokümanlarını hukuksal açıdan incelemek 

zorunda değildir. Buna rağmen sözleĢme dokümanlarında hata, eksik ya da 

tutarsızlık saptayan yüklenici durumu ilgili kiĢileri durumdan haberdar etmeli, konu 

hakkında bilgi talebinde bulunmalıdır. Bu durum ilgili maddede Ģu Ģekilde açıklanır: 

“Yüklenici sözleşme dokümanlarının ilgili mevzuat, yazılı ve model kanunlar, kurallar, tüzük, 

yönetmelik ve devlet makamlarının yasal düzenlemeleriyle uyumluluğunu araştırmak zorunda 

değildir. Buna rağmen; yüklenici sözleşme dokümanlarında bir uygunsuzluk saptarsa, durumu yapım 

yöneticisi ve mimara bilgi talebi olarak iletmelidir. Yüklenici bilgi talep formunu mimar ve yapım 

yöneticisinin istediği biçimde sunmalıdır.” 

Yüklenici sözleĢme dokümanlarında hata, eksik ya da tutarsızlık saptadığında madde 

3.2.2 ve 3.2.3‟de açıklanan sorumluluklarını yerine getirse, ortaya çıkacak zarar ve 
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kayıplardan sorumlu sayılmaz. Bununla beraber yüklenicinin; sözleĢme 

dokümanlarında hata, eksik ya da tutarsızlık saptamasına rağmen bilgi talebinde 

bulunmadığı durumda karĢı karĢıya kalacağı muamele madde 3.2.4‟de açıklanmıĢtır. 

Bu maddeye göre; 

“Yüklenici madde 3.2.2 ya da 3.2.3 gereğince tebliğ ve bilgi taleplerine mimardan gelen yanıtlar 

sonucunda işin ilave süre ve maliyet gerektirdiğine karar verirse, hak talebinde bulunmalıdır. 

Yüklenici madde 3.2.2 ya da 3.2.3’ de açıklanan yükümlülüklerini yerine getirmezse, ortaya çıkacak 

zarar ve maliyetlerini mal sahibine ödemelidir. Yüklenici söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiği 

vakit; sözleşme dokümanlarındaki hata, eksik ve tutarsızlıklardan, sözleşme dokümanlarıyla saha 

ölçüm ve koşulları arasındaki farklılıklardan ve sözleşme dokümanlarının ilgili mevzuat, yasa, kanun, 

yönetmelik, tüzük ve devlet makamlarına ait yasal düzenlemelerle olan uyuşmazlığından mal sahibi ve 

mimara karşı sorumluluk taşımaz.” 

Yüklenicinin bir diğer ana sorumluluğu; genel Ģartnamede „Kontrol ve Yapım 

Prosedürleri‟ olarak ele alınmıĢtır. Bu baĢlık altındaki ilk madde olan 3.3.1 Ģu 

Ģekildedir: 

“Yüklenici tüm dikkat ve becerisini işi yürütme ve kontrol etme üzerinde yoğunlaştırmalıdır. Sözleşme 

dokümanlarında aksi belirtilmedikçe, yüklenici tüm yapım yöntem, metot, teknik, sıralama ve 

izleklerinin yanı sıra sözleşme dokümanlarında tariflenen işin gerçekleştirilmesinden münferiden 

sorumludur. Sözleşme dokümanlarında; yapım yöntem, metot, teknik, sıralama ve izleklerine dair özel 

talimatlar verilmişse, yüklenici bunlarla ilgili saha güvenliği değerlendirmesi yapmalıdır. Aşağıda 

belirtilen durum dışında, yüklenici tüm bu yapım yöntem, metot, teknik, sıralama ve izleklerin ortaya 

çıkaracağı güvenlik önlemlerinden münferiden sorumludur. Yüklenici söz konusu yapım yöntem, 

metot, teknik, sıralama ve izleklerinin güvensiz olduğuna kanaat getirirse, durumu mal sahibi, yapım 

yöneticisi ve mimara bildirmeli, yapım yöneticisi vasıtasıyla mimardan yazılı talimat almadıkça da 

işin tehlike arz eden bölümünü daha fazla ilerletmemelidir. Yüklenicinin yapım yöntem, metot, teknik, 

sıralama ve izlekleri hakkındaki itirazları mimar tarafından kabul edilmezse ve mimar aynı yöntem, 

metot, teknik, sıralama ve izleklerle yapıma devam edilmesi talimatını verirse, ortaya çıkabilecek 

zarar ve kayıplardan yüklenici sorumlu değildir.” 

Yüklenicinin doğrudan ya da dolaylı kendi adına çalıĢan kiĢiler adına mal sahibine 

karĢı sorumluluğu madde 3.3.2‟de tanımlanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Yüklenici, kendi çalışanlarının ve kendi adına çalışan alt yükleniciler ve diğer çalışanların davranış 

ve kusurlarından mal sahibine karşı sorumludur.” 

Yüklenicinin denetim bazındaki sorumlulukları ise Madde 3.3.3‟de Ģu Ģekilde 

tanımlanmıĢtır: 

“Yüklenici tamamladığı işin, müteakip işe uygunluğunu saptamak için yapılması gereken 

denetimlerden sorumludur.” 



 
51 

A 232 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi; yüklenicinin kontrol ve yapım prosedürleri 

bazındaki sorumluluklarını tanımladıktan sonra, iĢçi ve malzeme temelli 

yükümlülükleri tanımlar. Bu baĢlık altındaki ilk madde 3.4.1‟dir. Bu maddeye göre; 

“Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmediği takdirde, yüklenici iş dahilinde ya da dışında işi 

yürütmek ve tamamlamak adına gereken tüm işçilik, malzeme, ekipman, araç, donanım, makine, su, 

ısıtma ve yardımcı servisler, ulaşım ve diğer tesis ve hizmetlerin sağlanmasıyla beraber bunlara dair 

ödemelerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.” 

Madde 3.4.2 yüklenicinin hangi koĢullar altında yürütmekle sorumlu olduğu iĢ 

bazında değiĢiklik yapabileceğini Ģu Ģekilde tanımlar: 

“Mimarın onayladığı küçük değişiklikler dışında, yüklenici ancak mimarın değerlendirmesinden 

sonra, yapım yöneticisinin danışmanlığı, mal sahibinin rızasıyla, değişiklik talimatı ya da değişiklik 

direktifine uygun olarak değişiklik yapabilir.” 

Yüklenicinin iĢi yürüten ekibe karĢı takınması gereken tutum Madde 3.4.3‟de 

açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre;  

“Yüklenici işi yürüten ekibi muntazam bir düzen içinde tutmalı, çalışanlarına ve işi yürüten ekibe katı 

bir disiplin uygulamalıdır. Yüklenici kendisine verilen işi yerine getiremeyecek kişileri işe 

almamalıdır.” 

Yüklenici, iĢi sözleĢme dokümanlarına uygun olarak zamanında ve belirlenen kalite 

ölçütlerine uyarak yerine getirmelidir. Madde 3.4.4; yüklenicinin bu konuda mal 

sahibine sunması gereken garantiden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Sözleşme dokümanlarında aksine izin verilmedikçe, yüklenici mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimara 

iş kapsamında kullandığı malzeme ve ekipmanın iyi kalitede ve yeni olduğunun garantisini verir. Yine 

sözleşme dokümanlarında aksine izin verilmedikçe, yüklenici yürüttüğü yapım işinin sözleşme 

dokümanlarına uygun ve hatalardan arınmış olduğunun teminatını verir. Söz konusu kıstaslara 

uymayan tüm iş, malzeme ve ekipman kusurlu sayılır. Yüklenici; kendinden kaynaklanmayan kötüye 

kullanım ve değişiklikler sonucunda ortaya çıkan zararları karşılamayı garantilemez. Bunun dışında 

uygunsuz işletim, uygunsuz kullanım, normal kullanım veya normal yıpranma sonucu ortaya çıkan 

olumsuzluklarda da yüklenici sorumlu değildir. Yapım yöneticisi ve mimarın gerekli gördüğü 

takdirde, yüklenici yapım yöneticisi ve mimara malzeme ve ekipmanın tipi ve kalitesine dair tatmin 

edici kanıt sunmalıdır.”Yüklenicinin vergiler dahilindeki sorumluluğu Madde 3.6‟da Ģu 

Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Yüklenici işin tamamı ya da sorumlu olduğu bölüme ait, tekliflerin alınmasından ya da pazarlığın 

sona ermesinden sonra resmi olarak kanunlaştırılan satış, tüketici ve kullanım vergilerini yürürlüğe 

girsin ya da girmesin ödemelidir.” 
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Genel ġartnamede; izinler, harçlar, tebligatlar ve yasaya uygunluk konusu Madde 

3.7.1‟de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, mal sahibi yapım yöneticisi vasıtasıyla yapım iznini almalı ve izin 

için gereken ücreti ödemelidir. Yüklenici ise sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra teminat altına 

alınmış, tekliflerin alınmasından ya da pazarlığın sona ermesinin ardından yasallaştırılmış, işi 

yürütmek ve tamamlama adına resmi kurumlar tarafından zorunlu tutulmuş diğer izin ve lisansları 

almalı, gerekli harç ve denetim ücretlerini ödemelidir.”  

Madde 3.7.2 iĢin performansı sırasında yüklenicinin uyması gereken hukuki 

prosedürleri tanımlar. Bu maddeye göre; 

“Yüklenici işin performansı sırasında ilgili mevzuat, yazılı ve model kanun, kural, tüzük, yönetmelik 

ve devlet makamlarının yasal düzenlemelerine riayet etmeli, gerekli tebligatları yayımlamalıdır.” 

Yüklenicinin iĢi yürütürken bilinçli olarak hukuki ihlallerde bulunması durumunda 

karĢılacağı yaptırımlar Madde 3.7.3‟de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Yüklenici işin ilgili mevzuat, yazılı ve model kanun, kural, tüzük, yönetmelik ve devlet makamlarının 

yasal düzenlemelerine aykırı olduğunu bilerek devam ediyorsa, bu yüklenicinin o iş için sorumluluğu 

üzerine aldığını ve düzeltme için gerekli maliyetlere katlanacağını gösterir.” 

Yüklenici yapım iĢini yürütürken sözleĢme dokümanlarında belirtilenin dıĢında 

fiziksel koĢullarla karĢılaĢabilir. Söz konusu fiziksel koĢullar yapım sürecini hem 

maliyet hem de zaman açısından etkileyebilir. Bu tip durumlarda yüklenicinin ne 

Ģekilde hareket etmesi gerektiği Madde 3.7.4‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Yüklenici sahada sözleşme dokümanlarında belirtilenin dışında gizlenmiş fiziksel koşullarla, ya da 

daha önce saptanan ve inşaat aktivitelerinin özünde bulunulduğu kabul edilenden farklı, bilinmeyen 

fiziksel özelliklere sahip olağandışı tabiat koşullarıyla karşılaşırsa; vakit kaybetmeden, sahadaki 

koşullar kaybolmadan ve ilk gözlemi takip eden 21 gün içinde mal sahibi, mimar ve yapım 

yöneticisine yazılı ihtarda bulunur. Mimar ve yapım yöneticisi vakit kaybetmeden sahadaki koşulları 

inceler, yapım yöneticisinin de danışmanlığıyla mimar söz konusu koşulların sözleşme bedelinde ya 

da süresinde artma veya azalmaya sebep olacağına karar vermişse sözleşme bedeli, sözleşme süresi 

ya da her ikisinde de adil bir düzenleme yapar. Yapım yöneticinin de danışmalığıyla mimar sahadaki 

koşulların sözleşme dokümanlarındakinden farklı olmadığına kanaat getirirse, durumu nedenleriyle 

birlikte vakit kaybetmeden mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimara bildirmelidir. Mal sahibi veya 

yüklenici mimarın verdiği kararda anlaşmazlığa düşerse, genel şartnamenin hak talepleri ve 

anlaşmazlıklar bölümünde açıklanan şekilde hareket etmelidir.”   

Yüklenici iĢin seyri sırasında bilinmeyen fiziksel koĢulların yanısıra; insan 

kalıntıları, arkeolojik kalıntılar ya da bataklık alanıyla da karĢılaĢabilir. Söz konusu 

durum Madde 3.7.5‟de Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: 
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“İşin seyri sırasında; yüklenici insan kalıntıları, gömü işaretleri, arkeolojik ya da bataklık alanıyla 

karşılaşırsa, bu kalıntılara zarar verecek her türlü operasyonu durdurmalı; mal sahibi, mimar ve 

yapım yöneticisine durumu bildirmelidir. Mal sahibi bu tip bir ihtarı alır almaz, işin devam etmesi 

için gerekli resmi izinleri almak için harekete geçmelidir. Mal sahibinden aksine bir talimat 

almadıkça yüklenici işin kalıntılara zarar veren kısmını askıya alır, zarar vermeyen kısımlar için 

çalışmaya devam eder. Kalıntıların bulunmasından kaynaklanan sözleşme bedeli ve sözleşme süresi 

düzenleme talepleri şartnamenin hak talepleri ve anlaşmazlıklar bölümünde açıklandığı gibi 

yapılmalıdır.” 

Yüklenici, yapım iĢi esnasında ortaya çıkabilecek ve bedeli tahmin edilemeyen iĢler 

için sözleĢme dokümanlarında yer alan tüm ödenekleri sözleĢme bedeline dahil 

etmelidir. Söz konusu durum Madde 3.8.1‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Yüklenici, sözleşme bedeline sözleşme dokümanlarında yer alan tüm ödenekleri dahil etmelidir. 

Ödenek listesinde olan malzemeler mal sahibinin de yönlendirmesiyle seçilmiş miktarda, seçilmiş 

şahıs ya da tüzel kişilerden alınır. Buna rağmen yüklenicinin itirazda bulunduğu kişi ya da 

teşebbüsleri görevlendirme zorunluluğu yoktur.” 

Ödenekler ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Madde 3.8.2‟de Ģu Ģekilde devam eder: 

“Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmedikçe; 

1.Ödenekler; sahaya teslim edilen tüm malzeme ve ekipman masraflarının yanı sıra tüm vergi ve 

satış ıskontolarını da karşılamalıdır. 

2. Yüklenicinin malzeme doldurma-boşaltma, işçilik, montaj, genel gider ve diğer masrafları 

ödenekler içinde değil sözleşme bedeli içerisinde yer almalıdır. 

3.Maliyetlerin ödeneklerden fazla ya da az olması durumunda sözleşme bedelinde değişiklik 

direktifiyle düzenleme yapılır. Değişiklik direktifinin bedeli, gerçek maliyetle ödenekler 

arasındaki farkı ve yüklenicinin giderlerindeki değişikliği yansıtmalıdır.” 

Genel Ģartnamede ödenekler ile ilgili son madde 3.8.3‟dür. Bu maddeye göre; 

“Ödenek altındaki malzeme ve ekipmanlar mal sahibi tarafından vakit kaybetmeden seçilmelidir.” 

Yüklenici,  gerçekleĢtirilen iĢin sözleĢme dokümanlarına uygunluğunu sağlamak 

adına sahada konusunda uzman kontrolörleri bulundurmalıdır. Bu yükümlülük 

Madde 3.9.1‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Yüklenici, tüm iş süreci boyunca sahada işinin ehli olan kontrolörleri ve gerekli yardımcıları 

bulundurmalıdır. Kontrolör, yüklenicinin temsilcisidir; mal sahibinden gelen ve yükleniciyi bağlayan 

her türlü bildirim kontrolörü de bağlar.” 

Mal sahibi, mimar ya da yapım yöneticisinden gelen her türlü bildirimin yüklenicinin 

seçtiği kontrolörü de bağlamasını göz önüne alarak, yüklenici seçtiği kontrolör 
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hakkında gerekli bilgileri en kısa zamanda mal sahibi ve mimara yapım yöneticisi 

vasıtasıyla iletmelidir. Bu durum Madde 3.9.2‟de Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: 

“Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra mümkün olan en kısa sürede mal sahibi ve mimara 

yapım yöneticisi vasıtasıyla kontrolörün adı ve niteliklerini yazılı olarak bildirmelidir. Mal sahibi, 

mimar ya da yapım yöneticisinin önerilen kontrolöre itirazı varsa, ya da mal sahibi, mimar ve yapım 

yöneticisinin herhangi biri önerilen kontrolörü değerlendirmek için ilave zamana ihtiyaç duyuyorsa 

yapım yöneticisi durumu yükleniciye 14 gün içerisinde iletmelidir aksi takdirde kontrolör itirazsız 

kabul edilmiş olunur.” 

Yüklenicinin; mal sahibi, mimar ya da yapım yöneticisinin onaylamadığı kontrolörü 

iĢe alma hakkı olmadığı gibi mal sahibinin rızası dıĢında kabul görmüĢ kontrolörü 

değiĢtirme hakkı da yoktur. Madde 3.9.3 bu durumu Ģu Ģekilde açıklar: 

“Yüklenici; mal sahibi, mimar ve yapım yöneticisinin itiraz ettiği kontrolörü işe almamalıdır. 

Yüklenici, mal sahibinin rızası olmadan kontrolörü değiştirmemelidir.” 

Madde 3.10.1, yüklenicinin hazırlamakla yükümlü olduğu ve tarafların iĢin gidiĢatını 

izlemesi açısından büyük fayda sağlayan iĢ programından bahseder. Bu maddeye 

göre; 

“Yüklenici sözleşmenin kendisine verilmesinin ardından; mal sahibi, mimarın bilgisine, yapım 

yöneticisinin de onayına sunmak için iş programı hazırlamalıdır. Yüklenici tarafından hazırlanan iş 

programı, sözleşme dokümanlarında belirtilen zaman kısıtlarını aşmamalı, projenin koşullarına bağlı 

olarak belirli aralıklarla güncellenmeli, sözleşme kapsamıyla uyumlu olmalı, işi pratik ve hızlı 

yürütmeye olanak sağlamalıdır. İş ile ilgili gecikme ve anlaşmazlık yaratmamak, mal sahibi ya da 

diğer yüklenici ekiplerinin çalışmalarına engel olmamak adına yüklenici iş programını hazırlarken 

yapım yöneticisi ile koordinasyon içinde olmalıdır.”  

Yüklenici; yapım yöneticisi, mimar ve mal sahibine sunması gereken bir diğer belge 

de teslim programıdır. Madde 3.10.2‟de yüklenicinin hazırlayıp onaylatmakla 

yükümlü olduğu teslim programı hakkında detaylı bilgi verilmiĢtir. Bu maddeye 

göre; 

“Yüklenici sözleşmenin kendisine verilmesinin ardından, yapım yöneticisi ve mimarın onayına sunmak 

üzere teslim programı hazırlamalı, belirli zaman aralıklarında programı güncellemeli, mimar ve 

yapım yöneticisinin onayına sunmalıdır. Mimar ya da yapım yöneticisinin onayı sebepsiz yere askıya 

alınamaz ve geciktirilemez. Teslim programı; yüklenicinin iş programı ile uyumlu olmalı, yapım 

yöneticisi ve mimarın değerlendirmesi için yeterli zamanı sunmalıdır. Eğer yüklenici teslim programı 

hazırlamazsa, teslimlerin değerlendirilmesine bağlı olarak ilave zaman ve maliyet talebinde 

bulunamaz.” 
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ĠĢ programının amacına hizmet etmesi; yapım iĢinden sorumlu tüm katılımcılarla 

koordineli çalıĢmasına bağlıdır. Bu durum Madde 3.10.3‟de detaylı olarak ele 

alınmıĢtır. Söz konusu maddeye göre;  

“Yüklenici iş programlarının değerlendirme ve düzenleme aşamalarında diğer yükleniciler, yapım 

yöneticisi ve mal sahibi ile beraber çalışır. Amaç tüm iş programlarının yapım yöneticisinin 

hazırladığı genel iş programına uyumunu sağlamaktır. Yüklenici gerekli görüldüğü takdirde yapım 

yöneticisi tarafından hazırlanan iş programına uyum sağlaması açısından kendi yapım ve teslim 

programında değişiklik yapabilir.” 

Yüklenicinin söz konusu iĢi, hangi iĢ programına göre yöneteceği hakkında bilgi 

Madde 3.10.4‟de Ģu Ģekilde verilmiĢtir: 

“Yüklenici işi; mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimara iletilen, genel iş programı ile koordine edilmiş 

güncel iş programına göre yürütmelidir.” 

Yüklenicinin saha dokümantasyonuna dair yükümlülükleri Madde 3.11.1‟de ayrıntılı 

olarak ele alınmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Yüklenici sahada mal sahibine sunmak üzere; tüm çizim, şartname, ek, değişiklik direktifi ve diğer 

değişikliklerin bir kopyasını muntazam olarak saklamalıdır. Tüm dokümanlar üzerinde yapılan 

değişiklikler ve yapım esnasındaki seçimler belirtilmelidir. Buna ek olarak yüklenici; imalat çizimleri, 

malzeme bilgileri, numuneler ve teslim belgelerinin de bir kopyasını mal sahibi için sahada hazır 

bulundurmalıdır. Bu dokümanlar mimar için de ulaşılabilir olmalı, işin bitmesinin ardından mal 

sahibinin onayına sunmak için de yapım yöneticisine teslim edilmelidir.” 

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin imalat çizimleri, malzeme bilgileri ve numuneler 

baĢlığı altında yer verdiği ilk madde imalat çizimlerini tanımlar. Madde 3.12.1‟e 

göre; 

“İmalat çizimleri; yüklenici, alt yüklenici, alt- alt yüklenici, üretici ve malzeme tedarikçileri 

tarafından hazırlanan, işin belirli bir bölümünü tanımlayan çizim, diyagram, program ve diğer 

verilerdir.” 

Aynı baĢlık altındaki Madde 3.12.2 ise malzeme bilgilerini Ģu Ģekilde tanımlar: 

“Malzeme bilgileri; yüklenici tarafından sağlanan işin belirli bir bölümünü tanımlayan resimler, 

standart listeler, performans çizelgeleri, talimatlar, broşürler, diyagramlar ve diğer bilgilerdir.” 

Madde 3.12.3‟de de numune tanımı yapılır. Bu maddeye göre; 

“Numuneler; malzeme, ekipman ve işçiliği tanımlayan, yapılan işin değerlendirilmesi için gereken 

standartları ortaya koyan fiziksel örneklerdir.” 

Madde 3.12.4; ilk üç maddede tanımlanan imalar çizimleri, numune ve teslim 

belgelerinin var olma amacını açıklar. Bu maddeye göre; 



 
56 

“İmalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve diğer teslim belgeleri sözleşme dokümanı değildir. 

Bu dokümanların amacı, yüklenicinin işi sözleşme dokümanlarında yer alan teknik kriterlere uygun 

şekilde yürüttüğünü kanıtlamaktır. Mimar ve yapım yöneticisinin değerlendirme esnasında tabi 

olduğu kısıtlar ilgili maddelerde tanımlanmıştır. Yapım yöneticisi ve mimarın cevaplamak zorunda 

olmadığı bilgisel teslimler sözleşme dokümanlarında tanımlanmalıdır. Sözleşme dokümanlarınca 

gerekli olmayan teslim belgelerini yapım yöneticisi ve mimar cevapsız bırakabilir.” 

Yüklenici tarafından hazırlanan imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve 

diğer teslim belgelerinin onay ve teslim süreci Madde 3.12.5‟de detaylı olarak Ģu 

Ģekilde ele alınmıĢtır:    

“Yüklenici; yapım yöneticisi ve mimar tarafından onaylanan genel iş programına uygun ve sözleşme 

dokümanlarınca da gerekli olan imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneleri ve diğer teslim 

belgelerini incelemeli, onaylamalı ve yapım yöneticisine teslim etmelidir. Onaylanmış genel bir iş 

programının bulunmaması durumunda ise, yüklenici söz konusu dokümanları diğer yüklenicilerin ve 

mal sahibi ekibinin çalışmasına engel olmayacak ve işte gecikme yaratmayacak makul bir zaman 

dilimi içerisinde yapım yöneticisine teslim etmelidir. Yüklenici; imalat çizimleri, malzeme bilgileri, 

numuneler ve teslim belgelerinin diğer yükleniciler tarafından yayınlanan benzer belgelerle uyumlu 

olmasını sağlamak için yapım yöneticisi ile işbirliği içinde olmalıdır.” 

Madde 3.12.6‟ya göre; 

“Yüklenici; imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve teslim belgelerini sunarak, bu 

dokümanları inceleyip onayladığını,  kullanılacak malzeme, saha ölçüm ve yapım kriterlerine karar 

verip, tasdik ettiğini, teslim belgelerinde yer alan bilgileri işin gereklerine ve sözleşme dokümanlarına 

göre kontrol edip koordine ettiğini onayladığını gösterir.“ 

Mimarın yüklenicinin hazırladığı imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve 

diğer teslim belgelerini zamanında onaylamasının önemi Madde 3.12.7‟de Ģu Ģekilde 

ifade etmiĢtir: 

“Yüklenici sözleşme dokümanları gereği mimara teslim ettiği imalat çizimleri, malzeme bilgileri, 

numuneler ve diğer teslim belgeleri mimar tarafından onaylanmadan işi yürütmek zorunda değildir.” 

Madde 3.12.8; onaylanan diğer yardımcı dokümanlardan bağımsız olarak 

yüklenicinin temel olarak sözleĢme dokümanlarına uyumlu iĢ yürütme 

yükümlülüğünü açıkça Ģu Ģekilde ortaya koymuĢtur:  

“İş, onaylanan teslim belgelerine uygun olarak yürütülmelidir. Mimarın; yüklenici tarafından sunulan 

imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve teslim belgelerini onaylaması yükleniciyi sözleşme 

dokümanlarına uyumlu iş yürütme yükümlülüğünden kurtarmaz. Yüklenicinin teslim zamanı yapım 

yöneticisi ve mal sahibine özel olarak yazılı bildirimde bulunması hariç, yüklenici sözleşme 

dokümanlarındaki her türlü sapmadan sorumludur. Mimarın söz konusu sapmaya değişiklik olarak 



 
57 

yazılı onay vermesi, ya da sapmanın değişiklik emri veya değişiklik direktifi olarak yayımlanması 

durumlarında yüklenici sapmadan muaf sayılır.” 

Ġlgili düzeltmeler ya da yenilemeler yapılıp yeniden gönderilen imalat çizimleri, 

malzeme bilgileri, numuneler ve diğer teslim belgelerinin onayına iliĢkin izlenecek 

yol Madde 3.12.9‟da Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Yüklenici, yeniden gönderdiği imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve diğer teslim 

belgelerine özel ilgi göstermelidir, tekrar gönderilen bilgiler adına mimara yazılı bildirimde 

bulunmalıdır. Yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde, tekrar arz edilen dokümanların revizyon 

onayları mimar tarafından gerçekleştirilemez.” 

Yükleniciden profesyonel mimarlık ya da mühendislik hizmeti beklenmediğine dair 

açıklamalara Madde 3.12.10‟da detaylı olarak yer verilmiĢtir. Bu maddeye göre; 

“Yüklenici, sözleşme dokümanlarında yer almadığı müddetçe işin belirli bir kısmı ya da tamamı için 

profesyonel mimarlık ve mühendislik hizmeti sunmak zorunda değildir. Buna ek olarak yüklenici 

yürürlükteki yasanın çiğnenmesi durumunda da profesyonel hizmet sunmak zorunda değildir. 

Sözleşme dokümanları gereğince; yapım sistemleri, malzemeler ve ekipmanlarla ilgili profesyonel 

tasarım hizmeti ya da onay işlemleri yükleniciden bekleniyorsa, mal sahibi ve mimar söz konusu 

hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken tüm performans ve tasarım ölçütlerini belirlemelidir. 

Yüklenici bu hizmetleri lisanslı bir tasarım profesyoneli üzerinden gerçekleştirebilir. Belirlenen 

tasarım profesyonelinin imza ve mührü tüm çizimler, hesaplamalar, şartnameler, onay belgeleri, 

imalat çizimleri ve diğer teslim belgelerinin üzerinde bulunur. Tasarım profesyoneli tarafından 

hazırlanan ve onaylanan imalat çizimleri ve diğer teslim belgeleri mimara teslim edilirken tasarım 

profesyonelinin yazılı onayını içermelidir. Mal sahibi ve mimarın,  tüm performans ve tasarım 

ölçütleri hakkında yükleniciyi bilgilendirdikten sonra tasarım profesyonelinin sağladığı tüm hizmet, 

belgelendirme ve onayların eksiksizliğe, doğruluğuna ve bütünlüğüne güvenme hakkı vardır. Mimarın 

teslim belgelerine dair değerlendirme, onay ve benzeri hareketleri sözleşme dokümanlarındaki 

kıstaslara uygunluğunu kontrol etmekle sınırlıdır. Yüklenici sözleşme dokümanlarında yer alan 

performans yeterliliği ve tasarım ölçütlerinden sorumlu tutulamaz.” 

Yüklenicinin saha kullanımı esnasında sözleĢme dokümanlarıyla beraber yasal belirli 

yasal düzenlemelere uyma yükümlülüğü Madde 3.13.1‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır. 

“Yüklenici sahadaki faaliyetlerini ilgili mevzuatlar, yazılı ve model kanunlar, kurallar, tüzük ve 

yönetmelikler, resmi kurumlar tarafından yayımlanan yasal düzenlemeler ve sözleşme dokümanları 

sınırları içinde tutmalıdır; sahayı sebepsiz yere malzeme ve ekipmanla doldurmamalıdır.” 

Yüklenicinin sahadaki faaliyetlerini düzenlerken mutlaka yapım yöneticisinin 

onayını alması gerektiği Madde 3.13.2‟de açıkça ortaya koyulmuĢtur. Bu maddeye 

göre; 
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“Yüklenici sahadaki faaliyetlerini yapım yöneticisi ile koordine etmeli, sahanın herhangi bir 

bölümünü kullanırken yapım yöneticisinin onayını almalıdır.” 

Yüklenicinin düzeltme ve yama alt baĢlığı altında tanımlanan ilk yükümlülüğü olan 

Madde 3.14.1 Ģu Ģekildedir: 

“Yüklenici işi tamamlamak ya da işin bölümlerini birbirine uydurmak için gerekli tüm düzeltme, 

ayarlama ya da yama işlerinden sorumludur. Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmedikçe kesme, 

ayarlama ya da yama uygulanan tüm alanlar tüm bu işlemler uygulanmadan önceki haline 

dönüştürülmelidir.”  

Madde 3.14.2, yüklenicinin düzeltme ve yama iĢlerine iliĢkin yetki sınırını belirler. 

Bu maddeye göre; 

“Yüklenici işin kendi gerçekleştirdiği, diğer yüklenicilerin ya da mal sahibi ekibinin kısmen ya da 

tümden tamamladığı işin herhangi bir bölümüne kesme, yama ve kazı gibi işlemler uygulayarak zarar 

veremez. Yüklenici söz konusu işlemleri ancak ve ancak yapım yöneticisinin yazılı rızasıyla 

uygulayabilir. Yapım yöneticisinden bu yönde gelen bir talep sebepsiz yere askıya alınamaz. 

Yüklenici, diğer yüklenicilerden ya da mal sahibinden işi değiştirme iznini saklayamaz.”  

Saha temizliği; A232 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi gereği yüklenicinin 

sorumluluğundadır. Söz konusu sorumluluk Madde 3.15.1‟de Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir: 

“Yüklenici; araziyi ve çevresini atık madde birikimden ve sözleşme gereği yapılan işler sonucu oluşan 

çöpten arındırılmış olarak bırakmalıdır. İşin sonlanmasının ardından, yüklenici tüm atık maddeyi, 

çöpü, kendisine ait araç, gereci, malzeme, yapım ekipman ve teçhizatı sahadan kaldırmalıdır.” 

Yüklenicinin, sorumluluğu altında olan temizlik iĢini yerine getirmemesi durumunda 

karĢılaĢacağı yaptırım Madde 3.15.2‟de tanımlanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Eğer yüklenici sözleşme dokümanlarınca zorunlu tutulan temizliği yapmazsa, temizlik işini mal 

sahibi onayı ile mal sahibi ya da yapım yöneticisi gerçekleştirir. Mal sahibinin temizlik işi giderlerini 

yükleniciden tahsil etme hakkı vardır.” 

Yüklenicinin yapım iĢi öncesi ve sonrasında mal sahibi, mimar ve yapım yöneticisine 

sağlaması gereken geçit hakkına Madde 3.16‟da Ģu Ģekilde yer verilmiĢtir: 

“Yüklenici; mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimara işe hazırlık evresinde ve işi yürütme esnasında 

geçit hakkı tanımalıdır.” 

Lisans, patent ve telif haklarına dair açıklamalara Madde 3.17‟de yer verilmiĢtir. Bu 

maddeye göre;  

“Yüklenici tüm lisans ve telif hakkı ücretlerini ödemelidir. Yüklenici lisans ve patent hakkı ihlaline 

karşı her dava ve hak talebini reddetmeli, mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimarı bu dava ve hak 
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taleplerine mahsuben korumalıdır. Sözleşme dokümanlarında belirli bir üretici ya da üreticilerin 

belirli tasarım ya da ürünlerinin kullanılmasının şart koşulması durumunda ise yüklenici bu 

sorumluluktan feragat etmiş olur. Telif hakkı ihlalinin mal sahibi, yapım yöneticisi ya da mimar 

tarafından hazırlanmış çizim, şartname ve diğer dokümanlarda yer alması durumunda da 

yükleniciden ihlale karşı mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimarı koruması beklenemez. Buna rağmen, 

yüklenici gerekli tasarım, işlem ya da ürünün telif ya da patent hakkını ihlal ettiğini düşünmesine 

rağmen durumu yapım yöneticisi aracılığıyla mimara iletmezse, söz konusu durumdan kaynaklanacak 

ayıplardan sorumludur.” 

Yüklenicinin mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimara belirlenmiĢ durumlarda 

sağlamak zorunda olduğu tazminatın kapsamı Madde 3.18.1‟de açıklanmıĢtır. Bu 

maddeye göre; 

“Yasanın imkan verdiği en geniş kapsamda, yüklenici; mal sahibini, yapım yöneticisini, mimarı, 

yapım yöneticisi ve mimarın danışmanlarını, temsilcilerini, çalışanlarını işin gerçekleştirilmesi 

sırasında ya da sonucunda ortaya çıkan iddia, zarar, kayıp ve masraflara karşı korumalı, oluşan 

maliyetleri karşılamalıdır. Yüklenicinin oluşan maliyetleri tazminat adı altında karşılayabilmesi için 

oluşan zarar, kayıp, masraf ve hak talepleri yüklenicinin direk ya da endirekt elamanlarının 

sorumsuzluk ve ihmalinden kaynaklanmalı, fiziksel sakatlık, hastalık, yaralanma, ölüm ya da maddi 

malların zarar görmesi şeklinde sonuçlanmalıdır. Yüklenicinin ödeyeceği tazminat yalnızca avukatlık 

ücretleriyle sınırlı değildir. Bu yükümlülükler; başka taraf ve kişilere olan diğer tazminat hakkı ve 

yükümlülüklerini çürüten ya da tenzil eden yükümlülükler olarak yorumlanmamalıdır.” 

Genel Ģartnamede yüklenici sorumlulukları baĢlığı altındaki son maddesi, Madde 

3.18.2‟ye göre; 

“Bu bölümde tazmin edilen şahıs ya da teşebbüslere karşı yüklenici ya da alt yüklenicilerin direk ya 

da endirekt elemanları tarafından yapılan hak taleplerinde, tazminat yükümlülüğü miktar ya da zarar 

türü bazında sınırlandırılmamalıdır.”     

2.2.3.3 DanıĢman yapım yöneticisi ve mimarın sorumlulukları 

A 232-2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi‟nin 4. Bölümü, danıĢman yapım 

yönetimi proje teslim sisteminde koordinasyon içinde çalıĢan mimar ve yapım 

yöneticisi sorumluluklarını tanımlar. Mimar ve yapım yöneticisi sorumlulukları; 

genel, sözleĢme idaresi ve sözleĢme idaresini kolaylaĢtıran haberleĢme kanalları 

olarak üç alt bölümde incelenmiĢtir. 

Genel Ģartnamede, mimar ve yapım yöneticisi sorumlulukları açıklanmadan öncelikle 

mimar ve yapım yöneticisi tanımı yapılır. Madde 4.1.1, mal sahibi tarafından projeye 

dahil edilecek mimarı tanımlar. Bu maddeye göre; 
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“Mal sahibi, proje dahilinde mimarlık mesleğini icra edecek bir mimarı vekil olarak atar. Vekil 

olarak atanacak kişi, gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Burada önemli olan gerçek ya tüzel kişinin 

mimarlık mesleğini yasal olarak icra etmesi için gerekli izne sahip olmasıdır. Projeye atanan gerçek 

ya da tüzel kişi sözleşmede mimar olarak tanımlanır ve tüm sözleşme dokümanları boyunca tekil kişiyi 

temsil eder.” 

Madde 4.1.2 ise, yine mal sahibi tarafından projeye dahil edilecek yapım yöneticisini 

tanımlar. Ġki durumda da açıkça görüldüğü gibi; yapım yöneticisi ve mimarın 

görevlerini icra edebilmek için gerekli yasal izne sahip olmaları büyük önem taĢır. 

Bu maddeye göre;  

“Mal sahibi, proje dahilinde yapım yöneticiliğini üstlenecek bir yapım yöneticisini vekil olarak atar. 

Vekil olarak atanacak kişi, gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Burada önemli olan gerçek ya tüzel kişinin 

yapım yöneticiliği görevini yasal olarak icra etmesi için gerekli izne sahip olmasıdır. Projeye atanan 

gerçek ya da tüzel kişi sözleşmede yapım yöneticisi olarak tanımlanır ve tüm sözleşme dokümanları 

boyunca tekil kişiyi temsil eder.” 

Mimar ve yapım yöneticisinin sözleĢmede yer alan görev ve sorumlulukları diğer 

katılımcıların yazılı izni alınmadan kısıtlanamaz, değiĢtirilemez ya da geniĢletilemez. 

Bu durum Madde 4.1.3‟ de açıkça Ģu Ģekilde ortaya konmuĢtur: 

“Mimar ve mal sahibinin sözleşme dokümanlarında tanımlanan görev, sorumluluk ve otorite sınırları 

mal sahibi, yapım yöneticisi, mimar ve yüklenicinin yazılı onayı alınmadan kısıtlanamaz, 

değiştirilemez ya da genişletilemez. Bahsi geçen yazılı onay sebepsiz yere askıya alınamaz.” 

Yapım yöneticisi ve mimarın herhangi bir Ģekilde iĢine son verilip, projeden 

ayrılması durumunda yerlerine eski yapım yöneticisi ve mimarın tüm haklarına sahip 

yeni bir yapım yöneticisi ve mimar atanabilir. Bu durum Madde 4.1.4‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır:  

“Yapım yöneticisi ve mimarın işine son verildiği durumlarda, mal sahibi projeye işine son verilen 

yapım yöneticisi veya mimarın yerine geçen yeni bir yapım yöneticisi veya mimar atar. Atanan yapım 

yöneticisi ve mimara yüklenicinin bir itirazı olamaz ve atanan yapım yöneticisi ve mimar sözleşme 

dokümanlarında eski yapım yöneticisi ve mimara verilmiş tüm haklara sahiptir.” 

SözleĢme Ġdaresi alt baĢlığı altında yer alan ilk sorumluluk Madde 4.2.1‟de 

tanımlanmıĢtır. Madde 4.2.1, mimar ve yapım yöneticisinin beraber üstlendiği 

sözleĢme idaresi görevinin baĢlangıç ve bitiĢ zamanlarını Ģu Ģekilde ifade eder:  

“Yapım yöneticisi ve mimar, sözleşme dokümanlarında tanımlandığı gibi sözleşme idaresi görevini 

üstlenirler; mimarın kesin hakediş ödeme onayını verdiği tarihe kadar da, mal sahibinin temsilcisi 

olurlar. Yapım yöneticisi ve mimarın, mal sahibi adına hareket etme yetkisi sözleşme dokümanlarında 

yer alan kapsamla sınırlıdır.”  
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Mimarın iĢin ilerlemesine aĢina olmak, yapılan iĢin kalitesini denetlemek ve 

gerçekleĢen iĢe bakarak iĢin tamamlandığında sözleĢme dokümanlarına uygun olup 

olmayacağına karar vermek için yaptığı saha ziyaretleri hakkında detaylı bilgi Madde 

4.2.2‟de verilmiĢtir. Bu maddeye göre; 

“Mimar, yapım aşamalarına uygun olarak ya da mal sahibi ile anlaştıkları zaman aralıklarında 

sahayı ziyaret eder. Bu saha ziyaretlerinde amaç; işin ilerleyişine aşina olmak, yapılan işin kalitesini 

denetlemek ve gerçekleşen işe bakarak işin tamamlandığında sözleşme dokümanlarına uygun olup 

olmayacağına karar vermektir. Buna rağmen, mimar sahadaki işin kalitesi ve miktarını saptayabilmek 

için sürekli ve yorucu saha ziyaretlerinde bulunmak zorunda değildir. Mimar; saha ziyaretlerine 

dayanarak mal sahibini işin ilerleyişi ve tamamlanan işin kalitesi hakkında makul şekilde 

bilgilendirir. Mimar, yine yaptığı saha ziyaretlerine dayanarak yapım yöneticisi ve mal sahibini 

yapım yöneticisi tarafından hazırlanan güncel iş programı ve sözleşme dokümanlarından sapmalar ve 

işte gözlenen eksik ve kusurlardan haberdar eder.” 

Yapım yöneticisinin genel sorumlulukları ve sahada temsilci bulundurma hakkı 

Madde 4.2.3‟de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi, işin yürütüldüğü her an sahada bulanacak bir ya da daha fazla temsilciyi içeren 

bir kadro planı oluşturur. Yapım yöneticisi, sahada gerçekleştirilen işin genel olarak sözleşme 

dokümanları ile olan uyumunu saptar ve işin ilerleyişi hakkında mal sahibine kararınca bilgi sunar. 

Yapım yöneticisi aynı zamanda, sözleşme dokümanları ve iş programında oluşan sapmalar ve işte 

gözlenen eksik ve hatalardan da mimar ve yapım yöneticisini haberdar eder.” 

Madde 4.2.4, yapım yöneticisinin proje iĢ programını güncelleme ve güncellediği iĢ 

programına göre yüklenici ya da yüklenicilerin faaliyetlerini bu programa göre 

koordine etme sorumluluğundan bahseder. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi son güncellenen iş programına göre, yüklenici ya da yüklenicilerin faaliyetlerini 

programlar ve koordine eder.” 

Madde 4.2.4, yapım yöneticisinin proje iĢ programını güncelleme ve güncellediği iĢ 

programına göre yüklenici ya da yüklenicilerin faaliyetlerini bu programa göre 

koordine etme sorumluluğundan bahseder. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi son güncellenen iş programına göre, yüklenici ya da yüklenicilerin faaliyetlerini 

programlar ve koordine eder.” 

Yapım yöneticisi ve mimarın yapım yöntem, metot, sıralama ve izleklerinin ya da iĢ 

güvenliği önlem ve programlarının belirlenmesinden sorumlu tutulamayacağı Madde 

4.2.5 açıkça belirtilmiĢtir. Yapım yöneticisi ve mimarın yalnızca kendi davranıĢ ve 

ihmallerinden sorumlu tutulabileceği de bu maddede Ģu Ģekilde yer bulur: 
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“Yapım yöneticisi ve mimar; yapım yöntem, metot, sıralama ve izleklerinin ya da iş güvenliği önlem 

ve programlarının belirlenmesinden sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak; yapım yöneticisi ve mimar; 

hiçbir şekilde yüklenici, alt yüklenici, onların danışmanları ve işi yürütmekten sorumlu herhangi bir 

kurumun davranış ve ihmallerinden sorumlu tutulamaz.” 

Proje katılımcılarının birbirleriyle olan iletiĢimlerinde izleyeceği yol Madde 4.2.6‟da 

detaylı olarak Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmedikçe, ya da doğrudan iletişime özel olarak izin 

verilmedikçe; mal sahibi ve yüklenici birbirleriyle olan iletişimlerini yapım yöneticisi kanalıyla 

sürdürmeye gayret gösterir. Sözleşme dokümanlarıyla ilgili konularda mimarla iletişime geçmek 

isteyen yüklenici aynı şekilde söz konusu iletişimi doğrudan değil, yapım yöneticisi kanalıyla yürütür. 

Mimarın danışmanlarıyla olan iletişim mimar kanalıyla, alt yüklenici ve malzeme tedarikçileri ile 

olan iletişim yüklenici kanalıyla, yüklenicilerle olan iletişim ise yapım yöneticisi kanalıyla yürütülür. 

Eğer yüklenicilerle olan iletişim sözleşme dokümanları hakkındaysa, bu iletişimden eş zamanlı olarak 

mimar da haberdar edilmelidir. Mal sahibinin kendi ekibiyle  olan iletişim ise mal sahibi kanalıyla 

yürütülür.” 

Madde 4.2.7, yükleniciden gelen hakediĢ taleplerinin değerlendirilme ve onay 

iĢlemlerinin mimar ve yapım yöneticisi tarafından yürütüldüğünden bahseder. Bu 

maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi ve mimar, yükleniciden gelen hakediş talebi değerlendirme ve onay işlemlerini 

ödemeler bölümünde yer alan koşullara uygun olarak gerçekleştirir.” 

Mimar ve yapım yöneticisinin sözleĢme dokümanlarına uygun olmayan iĢi reddetme 

hakkı Madde 4.2.8‟de detaylı olarak açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Mimar ve yapım yöneticisine, sözleşme dokümanlarına uygun olmayan işi reddetme hakkı 

tanınmıştır. Mimar ve yapım yöneticisi reddettikleri işleri birbirlerine bildirir. Yapım yöneticisi genel 

olarak yüklenicinin gerçekleştirdiği işin sözleşme dokümanlarına uygunluğunu saptar; mal sahibi, 

yüklenici ve mimarı saptadığı eksik ve hatalar konusunda bilgilendirir. İşin tamamlanıp 

tamamlanmamasından bağımsız olarak, mal sahibinin yazılı izniyle yapım yöneticisinin gerekli 

gördüğü durumlarda ilave test ve denetimler yürütmeye hakkı vardır. Yapım yöneticisinin bu 

aşamadan sonraki otoritesi, mimarın yorum ve kararlarına istinaden Madde 4.2.18 ile Madde 4.2.20 

arasındaki koşullara bağlıdır. Buna rağmen, yapım yöneticisinin veya mimarın iyi niyetle ilave test ve 

denetim yürütme kararı vermesi; yapım yöneticisi ve mimarı yükleniciye, alt yükleniciye, malzeme ve 

ekipman tedarikçisine, onların danışmanları ve çalışanlarına ve işin herhangi bir kısmını 

gerçekleştiren diğer kişilere karşı sorumlu kılmaz.” 

Yapım yöneticisi yüklenici teslimlerini değerlendirilmesi süreci ve bu kapsam 

dahilindeki sorumlulukları Madde 4.2.9‟da açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre;  
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“Yapım yöneticisi, yükleniciden aldığı imalat çizimleri, malzeme bilgileri ve numuneler gibi tüm 

teslim belgelerinin sözleşme dokümanlarındaki teslim gerekliliklerine uyumunu zamanlıca 

değerlendirir. Birden çok yüklenici olduğu zaman; yapım yöneticisi buna ek olarak her teslim 

belgesindeki bilginin doğruluğunu kontrol eder, tüm teslim belgeleri arasındaki koordinasyonu sağlar 

ve belgeleri önerileriyle beraber mimara iletir. Yapım yöneticisi; imalat çizimleri, malzeme bilgileri 

ve benzeri teslim bilgilerini ileterek, mal sahibi ve mimara tüm bu dokümanların incelenip 

değerlendirildiğini ve onaya hazır olduğunu ifade etmiş olur. Yapım yöneticisi, mimar tarafından 

onaylanmış proje teslim programına göre hareket eder. Mimar tarafından onaylanmış bir proje teslim 

programının bulunmadığı durumlarda ise, yapım yöneticisi mimara değerlendirme zamanı tanıyacak 

hızda hareket eder.” 

Mimarın yüklenici teslimlerini değerlendirilme ve onaylama sürecine ek olarak bu 

kapsam dahilindeki sorumlulukları Madde 4.2.10‟da açıklanmıĢtır. Bu maddeye 

göre; 

“Mimar; imalat çizimleri, malzeme bilgileri ve numuneler gibi yüklenici teslimlerini değerlendirip, 

onaylar. Mimarın teslim belgelerini değerlendirme amacı, sözleşme dokümanlarında yer alan bilgi ve 

tasarım kıstaslarına uygunluğu saptamakla sınırlıdır. Mimar, teslimleri onaylama sürecini yine kendi 

onayladığı teslim programına göre yürütür. Onaylanmış bir teslim programının olmadığı durumlarda 

ise mimar profesyonel değerlendirmesini yapabileceği zamanı kendine tanımalıdır. Mimar, teslim 

belgeleri ile ilgili değerlendirmeleri tamamladıktan sonra onaylanmış belgeleri yapım yöneticisine 

iletir.” 

Yapım yöneticisi ve mimarın teslim belgelerinin değerlendirme sürecinde 

sorumlulukları dahilinde olmayan iĢler Madde 4.2.11‟de detaylı olarak açıklanmıĢtır. 

Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi ve mimarın yüklenici teslimlerini değerlendirirken, teslim belgelerinin içinde yer 

alan boyut ve miktar gibi verilerin doğruluğunu kanıtlama, montaj yöntemlerini destekleme, ekipman 

ve malzeme performansını doğrulama amacı gütmezler. Bu sorumluluklar, sözleşme dokümanlarında 

belirtildiği gibi yükleniciye aittir. Yapım yöneticisi ve mimarın teslim belgelerini incelemesi 

yükleniciyi söz konusu sorumluluklarından kurtarmaz. Yapım yöntem, metot, teknik ve izleklerinin ya 

da iş güvenliği önlemleri ve programlarının değerlendirilmesi yapım yöneticisi ve mimarın görev 

kapsamında değildir. Mimarın montajın bir öğesi olan tek bir parçaya onay vermesi, tüm montajı 

onayladığı anlamına gelmez.” 

Yapım yöneticisinin değiĢiklik talimatları ve değiĢiklik direktifleri hazırlama 

sorumluluğu Madde 4.2.12‟de açıkça belirtilmiĢtir. Bu maddeye göre; 

“Yapım yöneticisi, değişiklik talimatları ve değişiklik direktiflerini hazırlamaktan sorumludur.” 
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DeğiĢiklik direktifi veya değiĢiklik talimatı hazırlama adına mimar ve yapım 

yöneticisinin içinde bulunduğu koordinasyon Madde 4.2.13‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi ve mimar, değişiklik talimatları ve değişiklik direktifleri için gerekli adımları atar. 

Mimarın işi yürütme adına küçük değişiklikler talep etme hakkı vardır. Mimar, yapım yöneticisine de 

danışarak bilinmeyen ve gizlenmiş koşulları araştırır, saptar ve önerilerde bulunur.” 

Tüm sözleĢme dokümanlarının, onaylanmıĢ imalat çizimlerinin, malzeme 

bilgilerinin, numunelerin ve diğer benzeri teslim belgelerinin bir kopyası yapım 

yöneticisi tarafından mal sahibi için sahada hazır tutulur. Ġyi bir düzen içinde tutulan 

bu kopyalar, üzerlerinde yapılmıĢ tüm değiĢiklikleri yansıttığı gibi seçimleri de 

gösterir. Bu durum Madde 4.2.14‟de Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır:  

“Yükleniciden gelen dokümanlardan faydalanarak, yapım yöneticisi mal sahibi için tüm sözleşme 

dokümanlarının, onaylanmış imalat çizimlerinin, malzeme bilgilerinin, numunelerin ve diğer benzeri 

teslim belgelerinin bir kopyasını hazır bulundurmalıdır. Tüm kopyalar iyi bir düzende ve üzerinde 

yapılmış tüm değişiklik ve seçimleri yansıtacak şekilde saklanmalıdır. Mimarın ve yüklenicinin de 

erişimine sunulan tüm bu dokümanlar, projenin tamamlanmasının ardından mal sahibine teslim 

edilir.” 

Geçici ve kesin kabul tarihlerinin belirlenmesi ve kesin hakediĢlerin onaylanma 

süreci Madde 4.2.15‟de Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır: 

“Yapım yöneticisi mimara geçici ve kesin kabul tarihlerinin belirlenmesi için yapılacak denetimlerde 

yardımcı olur. Geçici kabul onayına; yapım yöneticisi ve mimarın beraber karar verirler. Yazılı 

teminat ve sözleşmenin gerektirdiği yüklenici tarafından sağlanan belgelerin mal sahibine iletilmesi 

de yapım yöneticisi ve mimarın sorumluluğundadır. Yüklenicinin sözleşme dokümanlarına uygun iş 

gerçekleştirmesine bağlı olarak, yapım yöneticisi kesin hakediş başvurusu ve kesin hakediş ödeme 

onayını mimara iletir. Projede birden fazla yüklenicinin yer aldığı durumlarda ise; yine söz konusu 

yüklenicilerin sözleşme dokümanlarına uygun iş gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapım yöneticisi 

mimara proje kesin hakediş başvurusu ve proje kesin hakediş ödeme onayını iletir.” 

Mimar, sahadaki görevlerini yürütme konusunda kendisine yardımcı olabilecek bir 

veya birden fazla temsilci seçebilme hakkı Madde 4.2.16‟da Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir: 

“Mimar ve mal sahibinin ortak kararına bağlı olarak; mimar, sahadaki sorumlulukları konusunda 

kendisine yardımcı olacak bir veya birden fazla temsilci seçebilir. Bu temsilcilerin görev, sorumluluk 

ve kısıtları sözleşme dokümanlarına dahil olacak bir ekte düzenlenir.” 

Madde 4.2.17; yapım yöneticisi kanalıyla mimara gelen yüklenici bilgi taleplerine 

mimarın cevap verme süreci hakkında bilgi verir. Bu maddeye göre; 
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“Mimar; yapım yöneticisi kanalıyla yapım yöneticisinin kendisinden, mal sahibinden ya da 

yükleniciden gelen yazılı taleple iş performansı ile ilgili konularda karar verir, yorumlamalarda 

bulunur. Mimar, bu taleplere yazılı olarak ve üzerinde anlaşılmış bir zaman aralığı içinde cevap 

verir. Üzerinde anlaşılmış bir zaman aralığı olmadığı durumlarda ise mimar makul bir süre içinde 

cevabını ilgili taraflara iletmelidir.” 

Mimarın yükleniciden gelen bilgi taleplerine karĢı tarafsız olmasının önemi Madde 

4.2.18‟de vurgulanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Mimarın yorum ve kararları, sözleşmenin amacına uygun olmakla beraber sözleşme 

dokümanlarından da anlaşılır olmalıdır. Mimar yorum ve kararlarını, yazılı olarak ya da çizim 

şeklinde iletir. Mimar bu tip karar ve yorumlarda bulunurken; iyi niyetli ve tarafsız olmalı, ne mal 

sahibinin ne mimarın çıkarını ön planda tutmalıdır.”  

Mimar, estetik konular hakkında son karar merciidir. Bu konuda, mimar tarafından 

verilen kararların sözleĢme dokümanlarına aykırı olmaması tek kıstastır. Bu durum, 

Madde 4.2.19‟da Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir:  

“Sözleşme dokümanlarında belirtilen amaçla çelişmediği müddetçe; mimarın estetik konularda 

verdiği kararlar nihaidir.” 

Mimarın yükleniciden gelen bilgi taleplerine cevabı, yazılı olduğu gibi çizim 

Ģeklinde de olabilir. Bu noktada önemli olan yapım yöneticisi ve mimarın 

değerlendirmelerini makul bir sürede gerçekleĢtirmeleridir. Madde 4.2.20‟de bu 

durumdan Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir. 

“Yapım yöneticisi, yüklenicilerden aldığı bilgi taleplerini değerlendirir ve kendi tavsiyeleriyle beraber 

mimara iletir. Sözleşme dokümanları ile ilgili söz konusu bilgi taleplerini mimar değerlendirir, ve 

yazılı cevabını yapım yöneticisine iletir. Yükleniciden gelen talepler için yapım yöneticisinin sunduğu 

öneriler ve mimarın cevabı; üzerinde anlaşılmış bir zaman aralığı içinde, böyle bir aralık yoksa da 

makul bir sürede yazılı olur. Gerekli görüldüğü durumlarda, taleplere cevap niteliğinde mimar ek 

çizim ve şartnameler yayımlar.”    
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2.3 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminin Değerlendirilmesi 

Maliyet, zaman ve kalite kıstasları göz önüne alınarak düĢünüldüğünde, her inĢaat 

projesini mutlak baĢarıya ulaĢtıracak tek bir teslim sistemi yoktur. Dolayısıyla mal 

sahibi tarafından konulan hedeflerin ĢaĢılması ve mal sahibinin tam anlamıyla 

kafasındaki projeyi gerçekleĢtirebilmesi adına seçeceği proje teslim sistemi söz 

konusu projenin kaderini belirleyecek en kritik kararlardan biridir. 

Her ne kadar tüm proje teslim sistemleri arasında konulan hedeflerin ĢaĢılmamasına 

en yüksek oranda katkı sağlayan teslim sistemi danıĢman yapım yönetimi proje 

teslim sistemi olsa da bu sisteminde uygun olmadığı proje tipleri vardır. Doğru 

kullanıldığında danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi mal sahibini birçok 

açıdan rahatlatsa da, bu teslim sisteminin uygunsuz kullanılması mal sahibini 

katlanılması zor maliyetlerin altına sokar. 

Bu yüzden tezin bu bölümü, danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin 

değerlendirilmesine ayrılmıĢtır. Öncelikle mal sahibinin bu teslim sistemini seçerken 

gözden kaçırmaması gereken hususlar incelenmiĢ, ardından da danıĢman yapım 

yönetimi proje teslim sisteminin yarar ve kısıt bazında değerlendirmesine geçilmiĢtir. 

Buna ek olarak en az seçilen teslim sistemi kadar önem taĢıyan yapım yöneticisi 

seçimine de değinilmiĢtir. Bir yapım yöneticisinin hangi konularda derin bilgi ve 

deneyime sahip olması gerektiği kısaca açıklanmıĢtır. 

2.3.1 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sistemini Seçme Kararı 

Yapım yönetimi proje teslim sisteminin uygunluğu için belirli kurallar söz konusu 

olmasa da projenin büyüklüğü ve karmaĢıklığının yanı sıra tahmini enflasyon, faiz 

oranları, kısa süreli planlama ve önceki projelerin baĢarısı gibi ekonomik kıstaslar 

söz konusu teslim sistemi tercihini etkileyen baĢlıca etmenlerdir. Mal sahibinin kritik 

gereksinimleri karĢılamak zorunda olduğu ya da çok sıkıĢık planlama gerektiren 

projelerde yapım yönetimi teslim sisteminden faydalanılabilir. Mal sahibinin 

kadrosunda projenin liderliğini üstlenecek kiĢinin bulunmaması durumu da yapım 

yönetimi teslim sisteminin tercih edilmesinin bir baĢka sebebidir (The Project 

Resource Manual 2005).  
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Yapım yönetimi proje teslim sistemi daha çok karmaĢık yapıların inĢasında rol 

oynayan fakat kendi bünyesinde tam zamanlı çalıĢacak bir yapım ekibi istemeyen 

inĢaat firmaları tarafından tercih edilir. Bu bakıĢ açısına sahip mal sahibi, seçtiği 

yapım yöneticisi ile tüm proje katılımcılarının aktivitelerinin planlama, geliĢtirme ve 

koordinasyon iĢlerini sağlamıĢ olur (Halpin W.D., Woodhead W.R., 1998).  

SözleĢmelerin ihale ya da pazarlık yoluyla yapılması yapım yöneticisi kullanımını 

etkilemez. Bu yüzden bu teslim sistemi özel iĢlerde olduğu gibi kamu iĢlerinde de 

kullanılabilir. Bununla beraber, danıĢman yapım yöneticisinin her kamu iĢi için 

uygun olduğunu söylemek de yanlıĢtır çünkü bazı idari gruplar mali iĢlerle ilgili 

yetkilerini danıĢmana aktarmak istemeyebilirler. Yargısal koĢullar gereği iĢin 

mekanik ve elektrik gibi bazı bölümlerinin birbirinden ayrı ihale edilmek zorunda 

olduğu kamu projeleri ise, yapım yönetimi metodunun baĢarıyla uygulanabileceği 

iĢlerdir. 

Yapım yönetimi metodu tercih edilmeden önce aĢağıda sıralanan soruların cevapları 

detaylı olarak irdelenmelidir; 

 Projenin karmaĢıklığı profesyonel yönetimi zorunlu kılıyor mu? 

 Mal sahibi projeyi baĢarıyla sonuçlandırabilecek yeterli kadroya sahip mi? 

 Birçok katılımcıyı içeren çoklu sözleĢmeler mevcut mu? 

 Uzun vadeli sipariĢ kalemleri mevcut mu? 

 Yapım yönetimini tercih etmek maliyetini azaltıcı etki mi gösterecek yoksa 

hiçbir yarar sağlamayan ilave bir yönetim tabakası mı oluĢturacak? 

 Olası bütçe ve zaman aĢımı olasılığını azaltmak gerekli mi? 

Süre yönetimi de yapım yönetimi teslim sistemi tercihinin bir baĢka sebebidir. 

SözleĢme dokümanları yapım aĢamasından önce tamamlanabildiği gibi genelde 

hızlandırılmıĢ süreç takip edilir. HızlandırılmıĢ süreç tasarım kararlarının bir an önce 

verilmesini destekler. Bu da mal sahibi, yapım yöneticisi, M/M ve yüklenicilerin 

iĢbirliği ile mümkün olur. HızlandırılmıĢ süreç sözleĢme dokümanlarının 

hazırlanması ve yapım iĢlerinde kesiĢme yaratır. Bu kesiĢme yapımın tüm sözleĢme 

dokümanları tamamlanmadan baĢlamasıyla sonuçlanır. Birçok sözleĢmeye bölünmüĢ 

projeler için hızlandırılmıĢ süreç uygulanması projeyi belirlenen süre içinde bitirmek 

açısından uygun olur. 
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Yapım yönetimi teslim sistemi tercih edilmeden önce projenin tipi, mal sahibinin 

proje gereksinimlerini kendi kaynağı ile karĢılama durumu, projenin gerçekleĢeceği 

alandaki yasal düzenlemeler ve yapım yöneticisinin mevcudiyeti 

değerlendirilmelidir. Yapım yöneticileri; tasarımda, zaman ve maliyet tasarrufunda, 

tamamlanmıĢ projeyi en üst düzeyde değerleme açısından bazı mal sahiplerinin 

istediği uzmanlaĢmıĢ hizmeti sunar. Mal sahibi yapım yönetimi teslim sistemini 

kullanmaya karar verdiğinde ise projeye atayacağı yapım yöneticisine hangi görevi 

yükleyeceğine de karar vermelidir çünkü bir projede yapım yöneticisi iki Ģekilde var 

olabilir. Bunlardan biri danıĢman olması diğeri ise yüklenici olmasıdır (The Project 

Resource Manual, 2005).  

Yapım yönetimi sözleĢmesinde tarafların görev tanımları ayrıntılı bir biçimde yer 

almalıdır. Aynı Ģekilde mal sahibinin kadrosunun da söz konusu proje 

gereksinimlerini karĢılayıp karĢılayamayacağı iyice irdelenmelidir. M/M ya da 

yüklenicinin çift yönlü görev aldığı durumlarda ise oluĢabilecek anlaĢmazlıklar 

değerlendirmesi yapılmalıdır. Yapım yönetimi alanında hizmet veren firmaların 

kadrolarının tasarım ya da yapım endüstrisinde çalıĢan profesyonellerden oluĢması, 

söz konusu profesyonellerin projeye fikir aĢamasından baĢlayarak tüm aĢamalar 

dahilinde hizmet vermelerini mümkün kılar (The Project Resource Manual, 2005). 
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Mal sahibinin karmaĢık ve kritik projeler için yapım yönetimi teslim sistemini tercih 

etmesi kadar doğru yapım yöneticisini seçmesi de büyük önem taĢır. Mal sahibi 

tarafından projeye atanan yapım yöneticisi tasarım öncesi evrede en genel olarak; 

maliyet tahmini yapacak, alternatif malzeme, sistem ve yapım tekniği üzerine 

önerilerinde bulunacak, tasarım dokümanlarını inceleyip değerlendirecek, ihale 

paketleri hazırlayıp adayların yeterliliğini saptayacak ve bu doğrultuda sözleĢme 

taslakları hazırlayabilecek bilgi ve tecrübede olmalıdır. DanıĢman yapım yöneticisi, 

yapım evresinde ise; sözleĢme idaresi, tüm proje katılımcıları koordinasyonu, genel 

iĢ programı hazırlama, fiili inĢaat maliyetini izlemek ve güncelleme, toplantılar 

düzenleme, nakit akıĢ raporları hazırlama, hakediĢ inceleme ve onaylama, iĢ 

güvenliği programları oluĢturma, değiĢiklik ve hak taleplerini inceleme ve onaylama, 

kabul iĢlemleri, test ve iĢletmeye alma gibi birçok görev üstlenir. DanıĢman yapım 

yöneticisinden beklenen tüm bu sıralanan görevleri layıkıyla yerine getirmesidir.     

Doğru yapım yöneticisi seçildiği takdirde, danıĢman yapım yönetimi proje teslim 

sistemi tüm teslim sistemleri arasında projenin baĢlangıçtan sona kadar planlanan 

bütçe ve zaman içinde bitirileceğinin en yüksek oranda garantisi veren sistemdir. 

2.3.2 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminin Yararları 

Yapım yönetimi teslim sisteminin; birden çok sözleĢme içeren, hızlandırılmıĢ sürece 

sahip ya da karmaĢık yapısının profesyonel yönetimi zorunlu kılan projelerde 

kullanılması uygundur. Bu tip projeler; M/M ya da mal sahibinin ekibinin 

sağlayabileceği hizmetin çok daha ötesinde bir hizmet gerektirir. Yapım yöneticisi 

tercihi, çoklu sözleĢmeler ve ihale paketleri hazırlanması için M/M ödenecek ek 

ücretleri de ortadan kaldırır.  

Yapım yöneticisini tasarım aĢamasından itibaren projeye dahil etmek, söz konusu 

yöneticinin yapım, maliyet ve planlama bilgisinden yararlanmak adına çok faydalı 

sonuçlar doğurur. Bu sayede yapım yöneticisi tasarım aĢamasında malzemelerin 

maliyeti, uygunluğu ve performansı hakkında tavsiyelerde bulunarak tasarıma 

olumlu yönde etki eder. Yapım yöneticisi aynı zamanda projenin ana öğelerinin 

olduğu gibi detaylarının tasarım ve yapıma uygunluğu hakkında da yardımcı bilgiler 

verir. Yapım yöneticisi kimliğine sahip kiĢiler mimar, mühendis, yüklenici, fiyat 

tahmincisi, değer analisti, yapım hakkında bilgi ve tecrübe sahibi diğer bir 



 
70 

profesyonel olabilir. Yapım yöneticileri aĢağıda sıralanan alanlarda bilgi ve tecrübe 

sahibi kiĢilerdir. 

 Yapım koordinasyonu 

 Veri yönetimi 

 Maliyet yönetimi 

 Zaman yönetimi 

 Kalite yönetimi 

 ĠĢ güvenliği 

Yapım yöneticisi, tasarım ve yapım evrelerinde katılımcılar arasında bilgi akıĢını 

sağlayarak değiĢiklik direktiflerinin azalmasını sağlar ve bütçe aĢımına engel olur. 

M/M‟ e tasarım evresinde yapım yöneticisi tarafından verilen destek danıĢman yapım 

yönetimi proje teslim sisteminin bir diğer avantajıdır. M/M, yapımdan sorumlu 

kadrodan alacağı bilgiler dahilinde tasarımına Ģekil verir. Yapım yöneticisinin 

tasarımın ilk aĢamasından itibaren projeye dahil olması sonucu, malzeme seçimine 

etki etmesi ve kullanılacak malzemelerden haberdar olması malzeme ve 

ekipmanların erken tedarikine olanak sağlar. Söz konusu erken alım; yapım 

yöneticisinin yapacağı planlamanın doğruluğunu artırır. Yapım yöneticisinin katılımı 

ve tecrübesi; etkili bir tasarıma olanak sağlayarak tasarımda değiĢiklik ya da yeniden 

tasarım olasılıklarının önüne geçer, bu sayede planlanan bütçe hedefi aĢılmamıĢ 

olunur. Yapım yöneticisinin maliyet kontrolünü üstlendiği durumlarda M/M‟ de ilk 

maliyet tahminini yapma görevinden feragat eder. Yapım yöneticisinin bütçe 

üzerindeki kontrolü, M/M ekibinin yeniden tasarım yapmayacağının garantisini verir.  

Yapım yönetimi proje teslim sistemi doğası gereği farklı projelerin farklı ihtiyaçları 

için uyarlanmaya uygundur. Yapım yönetimi sisteminin esnekliği sayesinde mal 

sahibinin kendi kadrosunun yerine getiremediği hizmetleri sağlamayı, var olan 

hizmetlere de destek vermeyi mümkün kılar (The Project Resource Manual, 2005). 
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2.3.3 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminin Kısıtları 

Küçük çaplı ve götürü bedel usulüyle tek bir sözleĢmeye bağlı iĢler için yapım 

yönetimi sisteminin kullanılması uygun değildir. Aynı zamanda çok az ya da hiç 

zaman kısıdı olmayan projeler için de bu teslim sisteminin kullanılması tavsiye 

edilmez. Eğer mal sahibi tüm sorumluluğun tek bir tarafta toplanmasını istiyorsa ya 

da birden çok sözleĢmeye ve yapım aĢamasına ayıracak zamanı yoksa baĢka bir proje 

teslim sistemini seçmesi uygun olur. 

Mal sahibi yapım yönetimi teslim sistemini seçtiğinde yalnızca M/M ve yüklenicinin 

olduğu duruma nazaran hem M/M‟ e hem de yapım yöneticisine çok daha yüklü 

miktarlarda ödeme yapmak durumundadır. Buna ek olarak; yapım yöneticisinin 

projeye dahil olması projenin toplam süresini de uzatabilir. 

Projeye, yapım yöneticisi gibi ek bir otorite eklemek; iletiĢim, raporlama ve sözleĢme 

idaresi içerikli kağıt iĢlerini çoğaltır. Bunun sebebi yapım yöneticisinin uygulama ve 

kayıt altına alma iĢlerini sürdürebilmesi için tüm bu kağıt iĢine ihtiyaç duymasıdır. 

Bu tip gereksinimlerin artması sözleĢme idaresi görevinin verimliliğini azaltmakla 

beraber, M/M ve yükleniciler için zaman alıcı ve maliyeti olur. Bu gizli maliyetler, 

mal sahibine yüksek ücret ve ödeme olarak geri döner. 

Buna ek olarak; projeye bir yapım yöneticisi atamak mal sahibi-mimar ya da mal 

sahibi-yüklenici arasındaki doğrudan iletiĢimi kısıtlar. Bu da mal sahibini, tasarım ya 

da gerçekleĢtirilen iĢ ile ilgili bazı noktalarda uzlaĢmaya varmak zorunda bırakır. 

Yapım yönetimi teslim sisteminin tercih edilmesi, mal sahibinin yapım yöneticisine, 

mimara ve yüklenicilerinin deneyim ve profesyonelliklerine duyduğu aĢırı güvenin 

bir göstergesidir (The Project Resource Manual, 2005). 
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3.  DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠ SÖZLEġME 

DOKÜMANLARINDA HAKEDĠġLERE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER 

Mal sahibinin yapım süreci boyunca yükleniciye karĢı en büyük yükümlülüğü 

hakediĢ ödemelerini zamanında yapmasıdır. Yüklenicinin sahadaki imalat sürekliliği 

doğrudan hakediĢ ödemelerine bağlı olduğu için; iĢ sözleĢme dokümanlarına uygun 

olarak gerçekleĢtirildiği müddetçe mal sahibi, yapım yöneticisi ya da mimar ödemeyi 

askıya almamalıdır.  

DanıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi için geliĢtirilmiĢ sözleĢme ailesi 

içinde hakediĢlere iliĢkin hükümler içeren sözleĢmeler A 232-2009 Yapım ĠĢleri 

Genel ġartnamesi ve A 132-2009 Mal Sahibi-Yüklenici SözleĢmesidir. 

Her iki sözleĢmede de hakediĢler geçici hakediĢ ve kesin hakediĢ olmak üzere iki 

grupta incelenmiĢtir. Nunnally (1993), birkaç aydan daha uzun sürecek projeler için 

mal sahibinin yükleniciye geçici hakediĢ ödemelerinde bulunmasının uygun 

olduğunu savunmuĢtur. DanıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin tercih 

edildiği projelerin karmaĢık, yüksek maliyetli ve zaman kısıtlı yapıları göz önüne 

alındığında bu görüĢe karĢı çıkmak güçtür.  

Geçici hakediĢler için baĢvuru ve ödeme aralıkları sözleĢmede belirtilmiĢ. Büyük 

projeler için bu zaman aralığı genelde bir ayken, küçük projelerde iki hafta ve 

ilerleme hızına bağlı olarak bir haftaya dahi düĢebilir. Nunnally (2003) tarafından 

geçici hakediĢ ödemeleri üzerine dikkat çekilen bir baĢka hususta; bu ödemelerin 

sahada gerçekleĢtirilen iĢ ve yapımın ileriki safhalarında kullanılmak için Ģantiyeye 

getirilmiĢ ihzarat malzemeleri adına yapıldığıdır. Dolayısıyla; sözleĢmede 

kesintilerle ilgili bir madde olmasına bağlı olarak her geçici hakediĢ ödemesinden 

hatalı ve kusurlu iĢlerin düzeltilmesini ve tüm iĢin ödenmemiĢ sözleĢme tutarıyla 

bitirilebileceğini garanti altına almak adına belirli bir oranda kesinti yapmak 

uygundur.  

Kesin hakediĢ ödemesi ise iĢin geçici kabulünde saptanan eksiklerin 

tamamlanmasının ardından yüklenicinin kesin hakediĢ baĢvurusu ile yapım yöneticisi 
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ve mimarın değerlendirmesine alınan ödeme tipidir. Mimar ve yapım yöneticisi 

geçici kabul sırasında saptanan eksik, hata ve kusurların düzeltildiğine ve iĢin 

bütününün sözleĢme dokümanlarına uygun olarak tamamlandığına kanaat getirmiĢse 

mal sahibini durumdan haberdar eder ve yükleniciye kesin hakediĢ ödemesi yapılır.   

Geçici ve kesin hakediĢlere ek olarak; A 132 sözleĢmesi hakediĢlere iliĢkin 

hükümleri bir de ödeme tipi bazında incelerken A 232‟de böyle bir ayrıma yer 

verilmemiĢtir. Tezin bu bölümünde her iki sözleĢmeye ait hakediĢ hükümleri detaylı 

olarak ele alınmıĢtır.  

3.1 A 232- 2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde HakediĢlere ĠliĢkin 

Hükümler 

DanıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi için yapım sözleĢmesinin genel 

koĢullarını A232-2009 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi tarifler. Genel Ģartnamede; 

hakediĢ ödemelerine iliĢkin hükümlere Bölüm 9 Ödemeler ve ĠĢin Tamamlanması 

baĢlığı altında yer verilmiĢtir. Bu baĢlık; sözleĢme bedeli, imalat tutarları tablosu, 

hakediĢ baĢvurusu, hakediĢ onayı, hakediĢ onayının askıya alınması, geçici 

hakediĢler, hakediĢ ödemesinin yapılamaması, geçici kabul, kısmi kabul-kısmi 

kullanım ve kesin kabul-kesin hesap olarak toplam on alt baĢlığa ayrılmıĢtır.   

Ödemeler ve ĠĢin Tamamlanması baĢlığı altında yer verilen ilk alt baĢlık, “SözleĢme 

Bedeli”dir. Madde 9.1‟de sözleĢme bedeli Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır:  

“Sözleşme bedeli, mal sahibi tarafından yükleniciye sözleşme dokümanlarında tariflenen işi 

gerçekleştirmesi adına ödenen toplam bedeldir. Sözleşmede yer alan bu toplam bedel aynı zamanda 

taraflar tarafından incelenip onaylanmış değişiklikler sonucu ortaya çıkan tutarları da içerir.” 

Götürü bedel ya da garantili maksimum bedel usulü sözleĢmelerde yüklenici ilk 

hakediĢ baĢvurusundan önce yapım yöneticisine imalat tutarları tablosu (schedule of 

values) teslim etmelidir. Ġmalat tutarları tablosu; yüklenicinin gerçekleĢtirmekten 

sorumlu olduğu iĢi ana kalemlere (inĢaat, mekanik, elektrik, mimari vb.) bölerek her 

ana kalemin sözleĢme bedeli içindeki ağırlığını gösteren bir belgedir. Yüklenici 

gerçekleĢtirdiği iĢ doğrultusunda imalat tutarları tablosunu doldurur ve hakediĢ 

baĢvurusuyla beraber yapım yöneticisine iletir. Yüklenicinin imalat tutarları tablosu 

yaptığı iĢ ile orantılı olarak doldurması hakediĢ baĢvurusunun doğru 

değerlendirilmesi açısından büyük önem taĢır. Ġmalat tutarları tablosunun ilgili proje 

müelliflerine iletim Ģekli Madde 9.2‟de detaylı olarak açıklanmıĢtır:  
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“İmalat tutarları tablosu, götürü bedel ve garantili maksimum bedel usulü sözleşmelerde yüklenicinin 

hakediş başvurusundan önce yapım yöneticisine teslim etmesi gereken bir belgedir. İmalat tutarları 

tablosu; tüm sözleşme bedelini ana iş kalemleri arasında bölüştüren ve bu ana iş kalemlerine ait 

gerçekleşen imalat yüzdelerini yansıtan bir belgedir. Söz konusu belgenin sahada gerçekleştirilen 

imalatlar üzerinden hazırlanması yapım yöneticisi ve mimarın talep ettiği doğruluk açısından çok 

önemlidir. Yapım yöneticisi ve mimarın itiraz etmediği durumlarda imalat tutarları tablosu 

yüklenicinin hakediş başvurusu değerlendirilirken kullanılır. Yapımı tek bir yüklenicinin üstlendiği 

durumlarda danışman yapım yöneticisi imalat tutarları tablosunu mimara iletir. Eğer yapım birden 

çok yüklenici tarafından gerçekleştiriliyorsa yapım yöneticisi imalat tutarları tablosunu yalnız 

mimardan talep gelmesi durumunda mimara iletir.” 

Yüklenicinin hakediĢ ödemesi alabilmesi için atması gereken ilk adım hakediĢ 

baĢvurusunda bulunmaktır. Yüklenici hakediĢ baĢvurusunda bulunurken daha 

önceden yapım yöneticisine teslim ettiği imalat tutarları tablosunu temel alır. O 

hakediĢ dönemi için yapılan iĢ göz önüne alınarak doldurulan imalat tutarları tablosu, 

yapım yöneticisi ve mimarın gerek gördüğü diğer belgelerle birlikte hakediĢ 

baĢvurusunun değerlendirilmesi için yapım yöneticisine teslim edilir. Yüklenici 

hakediĢ baĢvurusunu sözleĢmede belirtilen ödeme tarihinden en az 15 gün önce 

yapmalıdır. Bu süre, söz konusu baĢvurunun yapım yöneticisi ve mimar tarafından 

sağlıklı değerlendirilmesi için ayrılmıĢtır. Bu madde 9.3.1‟de Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir:  

“Hakediş Başvurusu, işin tamamlanmış bölümleri için yüklenici tarafından imalat tutarları tablosuna 

uygun olarak hazırlanır. Yüklenici her hakediş başvurusunu, hakediş ödemeleri için belirlenen 

tarihten en az 15 gün önce danışman yapım yöneticisine iletir. Hakediş başvurusu gerekiyorsa 

tasdiklenmeli; yüklenici, mal sahibi, danışman yapım yöneticisi ya da mimarın gerek göreceği üzere 

ödeme alma hakkını, alt yüklenici ve/veya malzeme tedarikçilerinden gelen resmi talep formlarının 

kopyaları ile doğrulamalıdır. Sözleşme dokümanlarında yer alması durumunda hakediş başvurusu 

kesintileri de yansıtır.” 

Mal sahibi ve yüklenici arasında sözleĢme imzalandıktan sonra da iĢin gidiĢatına 

bağlı olarak sözleĢmede yer alan iĢ kapsamında değiĢiklik yapılabilir. AIA 

Dokümanlarına göre söz konusu değiĢiklikler; değiĢiklik emri ya da değiĢiklik 

talimatı olarak iki Ģekilde ifade edilir. DeğiĢiklik emri ve değiĢlik talimatının ortak 

özelliği; sözleĢmenin imzalanmasından sonra sözleĢme kapsamındaki iĢte artırımı, 

azaltmayı ve revizyonu onaylamasıdır. Bununla birlikte, değiĢiklik emri yapılacak 

artırım, azaltma ve revizyona bağlı olarak sözleĢme süresinde ya da bedelinde 

oluĢacak değiĢikliğe de onay verirken, değiĢiklik talimatı bu konuda onay vermez. 

Yüklenici hakediĢ baĢvurusunda bulunurken henüz değiĢiklik emri olarak kabul 
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edilmese de değiĢiklik talimatları içinde yer alan iĢler için ödeme talep edebilir. Bu 

husustan Madde 9.3.1.1‟de Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir:  

“Hakediş Başvurusu; aynı zamanda henüz değişiklik emrinin içinde yer almayan, yalnız değişiklik 

talimatı olarak kabul edilmiş, mimar ve/veya danışman yapım yöneticisi tarafından onaylanmış 

değişikliklere bağlı istekleri de içerebilir.”  

HakediĢ baĢvurusu, sözleĢmenin herhangi bir bölümünü gerçekleĢtirmekten sorumlu 

olmayan alt yüklenici ya da malzeme tedarikçileri için ödeme taleplerini içeremez. 

Bu durumdan Madde 9.3.1.2‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Hakediş Başvurusu; alt yüklenicilerin ya da malzeme tedarikçilerini gerçekleştirmediği, buna bağlı 

olarak da yüklenicinin bir ödeme yapmak zorunda olmadığı işler için ödeme talepleri içeremez.”  

Yüklenici tarafından mal sahibinin uygun gördüğü Ģekilde sahaya getirilen ve 

depolanan malzemeler için yapılacak ihzarat ödemeleri hakkında bilgi Madde 

9.3.2‟de verilmiĢtir. Yüklenicinin ihzarat ödemesi alabilmesi için söz konusu 

malzemelerin sahada bulunması Ģart değildir. Mal sahibinin uygun gördüğü Ģekilde 

saha dıĢında bir yerde depolanan ve korunan malzemeler için de yüklenici ihzarat 

ödemesi alabilir. Yalnız iki durumda da geçerli olan ana koĢul bu malzemeler 

üzerinde mal sahibinin öncül hakkının tanımlanması ve çıkarlarının korunmasıdır. 

Madde 9.3.2‟ye göre; 

“Sözleşme dokümanlarında aksi belirtilmediği takdirde, malzeme ve ekipmanlar adına yapılan 

ödemeler işin ileriki aşamalarında kullanılmak üzere şantiyeye teslim edilmiş ve uygun şekilde 

depolanmış ihzarat miktarı üzerinden yapılmalıdır. Mal sahibinden onay alındığı takdirde malzeme ve 

ekipmanlar yazılı olarak anlaşılmış saha dışında bir yerde de depolanabilir. Sahanın içinde ya da 

dışında depolanmış malzemelerin tümü için yüklenici tarafından imzalanmış, söz konusu malzemeler 

üzerinde mal sahibinin hakkını ön plana çıkaran, mal sahibinin çıkarını koruyan özellikle saha 

dışında depolanan malzemeler için uygun sigorta, depolama ve nakliye maddelerini içeren 

prosedürler olmalıdır.” 

Yüklenici sözleĢme dokümanlarına uygun olarak tamamlamadığı herhangi bir iĢi 

hakediĢ baĢvurusuna dahil etmemelidir. Yüklenici; hakediĢ baĢvurusunda yer verdiği 

iĢlerin de sözleĢme dokümanlarına uygun olarak tamamlandığı, her türlü hak, alacak, 

borç ve benzeri etmenlerden uzak olduğunu temin eder. Bu teminata alt 

yüklenicilerin ve malzeme tedarikçilerinin de tamamlanmıĢ iĢ adına ekstra taleplerde 

bulunamaması dahildir. Madde 9.3.3, bu durumu Ģu Ģekilde açıklar: 
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“Yüklenici hakediş başvurusunda yer alan tüm işlerin ödeme almadan önce bitirilip mal sahibine 

teslim edildiğini garanti eder. Bunun dışında yüklenici gerçekleştirdiği ve buna bağlı olarak 

ödemesini aldığı işin tüm bilgi, tecrübe ve inancına dayanarak her türlü hak talebi, borç, alacak ya da 

güvenlik dışı diğer etmenlerden uzak olduğunu temin eder. Böylelikle yüklenici kendi dışında herhangi 

bir alt yüklenici ya da malzeme tedarikçisinin de ödemesi gerçekleştirilmiş iş hakkında herhangi bir 

ekstra talepte bulunamayacağını garantilemiş olur.” 

DanıĢman yapım yöneticimi proje teslim sisteminde, yükleniciden gelen hakediĢ 

baĢvurusunu önce yapım yöneticisi değerlendirir. Yapım yöneticisi gerçekleĢtirilen iĢ 

doğrultusunda yükleniciye ödenecek tutarı belirler, hakediĢ baĢvurusuna bu Ģekilde 

onay verir ve baĢvuruyu kendi onayıyla beraber mimarın değerlendirmesine sunar. 

Mimar yapım yöneticinden gelen hakediĢ onayını değerlendirir. Mimarın ödenecek 

hakediĢ tutarı konusunda verdiği karar nihaidir. Genel Ģartname kapsamında mimara 

ve yapım yöneticisine yükleniciden gelen hakediĢ baĢvurusunu değerlendirmek için 

verilen süre bir haftadır. Mimar söz konusu süre zarfı içerisinde tamamladığı hakediĢ 

onayını mal sahibine iletebildiği gibi herhangi bir sebepten ötürü hakediĢ ödemesinin 

askıya alınmasına da karar verebilir. Bu durum Madde 9.4.1‟de detaylı olarak ele 

alınmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Tek yüklenicili sistemde; yüklenicinin hakediş başvurusunda bulunmasını takip eden bir hafta 

içerisinde danışman yapım yöneticisi başvuruyu inceler, gerçekleştirilen işe paralel olarak uygun 

gördüğü miktarı belirler ve hakediş başvurusunu kendi onayıyla beraber mimara iletir. Mimar; ilgili 

belgeleri teslim almasını takip eden bir hafta içerisinde yapım yöneticisinin hakediş onayını 

değerlendirir, uygun gördüğü miktarı belirler uygun gördüğü miktarı belirler, yüklenicinin hakediş 

başvurusunu kendi onayıyla beraber mal sahibine iletir. Mimar; mal sahibine ilettiği hakediş onayının 

bir kopyasını da danışman yapım yöneticisine verir. Bunun dışında eğer mimar herhangi bir sebepten 

ötürü hakediş ödemesinin askıya alınmasına karar vermişse bu durumu nedenleriyle birlikte mal 

sahibi ve danışman yapım yöneticisine yazılı olarak bildirir. Danışman yapım yöneticisi ise zaman 

kaybetmeden mimarın bu kararını yükleniciye iletir. 

Çok yüklenicili sistem için hakediĢ onay sürecinde yapım yöneticisinin 

sorumlulukları Madde 9.4.2‟de tanımlanmıĢtır. Tek yüklenicili sisteme benzer 

olarak; bu sistemde de mimarın önüne tüm yükleniciler için tek bir hakediĢ 

baĢvurusu ve hakediĢ onayı gelir. Farklı yüklenicilerden gelen tüm baĢvuruları özet 

haline getirip, tek bir hakediĢ baĢvurusu ve hakediĢ onayı formuna sokmak yapım 

yöneticisinin sorumluğundadır. Madde 9.4.2‟ye göre; 
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“Çoklu yüklenicili sistemde; danışman yapım yöneticisi önce tüm yüklenicilerden gelen hakediş 

başvurularını inceler, uygun gördüğü ödeme miktarını belirler, tüm yüklenicilerin hakediş 

başvurularını derleyerek Proje Hakediş Başvurusu Özet Tablosu’nu (Summary of Contractors’ 

Application for Payment) oluşturur, projenin bütünü dahilinde gerçekleştirilen işi yansıtacak Proje 

Hakediş Başvurusu (Project Application for Payment) ve Proje Hakediş Onayı’nı (Project 

Certification for Payment) hazırlar, tüm yüklenicilere ödenecek toplam hakediş tutarını belirler, Proje 

Hakediş Başvurusu Özet Tablosu’nu, Proje Hakediş Başvurusu’nu ve Proje Hakediş Onayı’nı mimara 

iletir.” 

Mimar; yapım yöneticisinden teslim aldığı proje hakediĢ baĢvurusu ve hakediĢ 

onayını bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonuca bağlar. Proje hakediĢ 

baĢvurusunda yer alan iĢleri sözleĢme dokümanlarına uygun bulması takdirde, 

hakediĢ ödeme onayını belirlediği tutarla beraber mal sahibine iletir. Çok yüklenicili 

sistemde, mimarın hakediĢ onay sürecindeki sorumlulukları detaylı olarak Madde 

9.4.3‟de tanımlanmıĢtır. Bu maddeye göre;  

“Mimar, danışman yapım yöneticisinden teslim aldığı belgeleri bir hafta içinde inceler ve hakediş 

onayını sonuçlandırır. Mimar onayladığı hakediş tutarını mal sahibine iletir. Mal sahibine ilettiği 

hakediş onayının bir kopyasını danışman yapım yöneticisine de gönderir. Mimar herhangi bir 

sebepten ötürü hakediş ödemesinin askıya alınmasına karar verirse; bu kararını sebepleriyle birlikte 

yazılı olarak mal sahibine ve danışman yapım yöneticisine bildirir. Danışman yapım yöneticisi ise 

zaman kaybetmeden mimardan gelen bu bildiriyi yüklenicilere iletir.” 

Yapım yöneticisinin yükleniciden gelen hakediĢ baĢvurusunu onaylaması, iĢin söz 

konusu baĢvuruda yer alan düzeye sözleĢme dokümanlarına uygun olarak geldiğini 

gösterir. Yapım yöneticisi tarafından onaylanan hakediĢ baĢvurusu aynı zamanda mal 

sahibi ve mimara ödenecek tutar hakkında fikir vermiĢ olur. Bu durum Madde 

9.4.4‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Tek yüklenicinin olduğu projelerde hakediş onayı, birden çok yüklenicinin olduğu projelerde ise 

proje hakediş başvurusu ve proje hakediş onayı danışman yapım yöneticisinin iş konusundaki 

değerlendirmeleri sonucu oluşturulur. Hakediş onayı danışman yapım yöneticisinin tüm bilgi, tecrübe 

ve inancını kullanarak işin hakediş onayında yer alan düzeye geldiğinin ve yapılan işin sözleşme 

dokümanlarına uygun olduğunun göstergesidir. Danışman yapım yöneticisi tarafından onaylanan 

hakediş aynı zamanda mimara ve mal sahibine yükleniciye ödenecek tutar hakkında fikir vermiş 

olur.” 

Mimarın danıĢman yapım yöneticisinden teslim aldığı belgeleri değerlendirerek 

verdiği hakediĢ onayı, aynı yapım yöneticisinde olduğu gibi mimarın da yapılan iĢin 

sözleĢme dokümanlarına uygun olduğunu ve belirlenen ödeme tutarı doğrultusunda 

iĢin gerçekleĢtirildiğini gösterir. Bu durum Madde 9.4.5‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 
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“Danışman yapım yöneticisi gibi mimar da tek yüklenicili sistemde hakediş onayını, çok yüklenicili 

sistemde ise proje hakediş başvurusunu ve proje hakediş onayını değerlendirirken tüm bilgi, tecrübe 

ve inancını kullanır. Mimar hakedişe onay vermekle işin söz konusu noktaya geldiğini teyit eder ve 

gelinen noktaya kadar işin kalitesinin sözleşme dokümanlarıyla uyumlu olduğunu kabul eder.” 

Mimar ve danıĢman yapım yöneticisinin yüklenici tarafından gerçekleĢtirilen iĢi 

değerlendirirken ele aldığı ölçütler Madde 9.4.6‟da açıkça ortaya konmuĢtur. Bu 

maddeye göre; 

“Mimar ve danışman yapım yöneticisi yapılan işi değerlendirirken kısmi kabul şartlarını, müteakip 

test ve kontrol sonuçlarını, projenin tamamlanmasından önce sözleşme dokümanlarına uyumsuz küçük 

hataların düzeltilmesini ve belirli yeterlilik kıstaslarını göz önünde bulundururlar.” 

Tek ya da çok yüklenicili sistemde danıĢman yapım yöneticisinin ya da mimarın 

hakediĢ ödeme onayı vermesi, yüklenicilerin sorumluluğunda olan bir takım 

görevleri yapım yöneticisi ya da mimara yüklemez. Söz konusu durum hakkında 

detaylı bilgi Madde 9.4.6‟da Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Tek yüklenicili sistemde hakediş ödeme onayı, birden fazla yüklenicinin olduğu sistemde proje 

hakediş ödeme onayı vermek danışman yapım yöneticisi ya da mimarın; yapılan işin kalitesini ve 

miktarını kontrol etmek için sürekli ve yorucu saha denetimlerinde bulunması, yüklenicinin yapım 

yöntem, teknik ve metotlarını incelemesi, altyükleniciden ya da malzeme tedarikçilerinden gelen 

ödeme taleplerini ya da mal sahibi tarafından istenen ve yüklenicinin alacaklı olduğunu gösteren 

diğer belgeleri incelemesi, yüklenicinin yaptığı iş oranında aldığı ödemeleri nasıl harcadığını 

saptaması demek değildir.”   

DanıĢman yapım yöneticisi ve mimarın uygun gördüğü durumlarda hakediĢ 

ödemesinin bir kısmını ya da tamamını askıya alma hakkı vardır. HakediĢ 

ödemesinin askıya alınması yüklenicinin yerine getirmediği sorumluluklarına karĢı 

mal sahibini korumak amaçlıdır. HakediĢ ödemesinin askıya alınması durumu Madde 

9.5.1‟de detaylı olarak Ģu Ģekilde incelenmiĢtir:  

“Hakediş ödemesinin askıya alınması, yüklenicinin söz konusu sorumluluklarını yerine getiremediği 

durumlarda mimar ya da danışman yapım yöneticisinin mal sahibini korumak amaçlı verdiği bir 

karardır. Eğer danışman yapım yöneticisi ya da mimar, işin hakediş başvurusunda iddia edilen 

noktaya geldiğini onaylayamıyorsa; hakediş ödemesinin bir kısmı ya da tamamı askıya alınabilir. 

Mimar, mal sahibine; danışman yapım yöneticisi de yükleniciye durumu bildirir. Eğer yüklenici, 

danışman yapım yöneticisi ve mimar revize edilmiş tutar üzerinde de anlaşamamışlarsa; mimar 

zaman kaybetmeden kendi uygun gördüğü, buna eş olarak mal sahibine de savunmasını yapacağı 

tutar üzerinden yükleniciye ödemeyi gerçekleştirir. Tüm bunların dışında aşağıda sıralanan sebepler 

yüzünden de mimar ya da danışman yapım yöneticisi mal sahibinin çıkarlarını korumak ve 
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yüklenicinin hatasından kaynaklanan kayıpları önlemek için hakediş ödemesinin bir kısmını ya da 

tamamını askıya alabilir: 

1.  Düzeltilmemiş kusurlu işler 

2. Üçüncü şahısların kayda geçmiş hak talepleri  

3. Yüklenicinin altyüklenicilere ödeme yapamaması ya da malzeme, işçi ve ekipman ücretlerini 

ödememesi 

4. Sözleşmenin ödenmemiş tutarı ile geri kalan işin bitirilemeyeceğinin açık şekilde ortada olması 

5. Mal sahibine ya da diğer yükleniciye zarar verilmesi 

6. İşin sözleşme süresi içerisinde bitirilemeyeceğinin açık olması ve sözleşmenin ödenmemiş 

tutarın gecikmeden kaynaklanacak zararları kapatmayacağının saptanması 

7. Yüklenicinin işi sözleşme dokümanlarına uygun olarak tekrar tekrar yerine getirememesi  

Madde 9.5.2‟ye göre, Madde 9.5.1‟de sıralanan sebepler ortadan kalktığı an hakediĢ 

ödemesinin askıya alınan kısmı ödenmelidir. 

“Yukarıda sıralanan koşullar ortadan kalktığı zaman ise hakedişin askıya alınan kısmı ödenmelidir.”  

Mal sahibi kendi inisiyatifini kullanarak yapım yöneticisi ya da mimarın askıya 

aldığı hakediĢ ödemesine karĢılık yüklenici ve yüklenicinin ödeme yapmakla 

yükümlü olduğu alt yüklenici, malzeme ve ekipman tedarikçilerine ortak çek (joint 

check) ile ödeme yapabilir. Yalnız mal sahibi ortak çek ile ödeme yaptığından mimar 

ve danıĢman yapım yöneticisini haberdar etmelidir. Mimar ve mal sahibi ortak çek 

tutarını yüklenicinin bir sonraki hakediĢinden keser. Bu durum Madde 9.5.4‟de Ģu 

Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“Mimar ya da danışman yapım yöneticisi Madde 9.5.2’ye dayanarak hakediş ödemesinin bir kısmını 

ya da tamamını askıya almışsa, bu durumda mal sahibi kendi inisiyatifini kullanarak yükleniciye ya 

da işi gerçekleştirmelerine, malzeme ve ekipmanı uygun şekilde teslim etmelerine rağmen yüklenicinin 

ödeme yapmadığı alt yüklenicilere, malzeme, ekipman tedarikçilerine ortak çek ile ödeme yapar. Mal 

sahibinin ortak çek ile ödeme yaptığından, mimar ve danışman yapım yöneticisinin haberi olmalıdır. 

Mimar ve danışman yapım yöneticisi, söz konusu ortak çeki yüklenicinin bir sonraki hakedişinden 

keser.”  

Mal sahibi tarafından yükleniciye geçici hakediĢ ödemesinin yapılabilmesi için 

mimarın hakediĢ ödeme onayını vermesi gerekir. Bu onay; tek yüklenicili sistemde 

hakediĢ onayı adını alırken, çok yüklenicili sistemde proje hakediĢ onayı olarak 

adlandırılır. Mimarın onayının ardından, yükleniciye hakediĢ ödemesini yapmakla 

yükümlü mal sahibi, sözleĢme dokümanlarında belirtilen süre ve koĢullara riayet  
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etmelidir. Geçici hakediĢ ödemelerinden bahseden Madde 9.6.1‟e göre;  

“Mimar; tek yüklenicili sistemde hakediş onayını, çok yüklenicili sistemde proje hakediş onayını 

verdikten sonra geçici hakediş ödemeleri mal sahibi tarafından sözleşme dokümanlarında belirtilen 

süre ve biçimde yapılır. Mal sahibi yükleniciye yaptığı geçici hakediş ödemesinden mimar ve 

danışman yapım yöneticisini haberdar etmelidir.” 

Yüklenicinin, mal sahibinden geçici hakediĢ ödemesini almasından ardından alt 

yüklenicilere hak ettikleri ödemeyi yapma yükümlülüğü Madde 9.6.2‟de Ģu Ģekilde 

ifade edilmiĢtir:  

“Yüklenici mal sahibinden geçici hakediş ödemesi almasını takip eden yedi gün içinde alt 

yüklenicilere hak ettikleri ödemeyi yapmalıdır. Aynı zamanda yüklenici alt yüklenicilerin de eğer 

varsa kendi alt yüklenicilerine hak ettikleri miktarı geciktirmeden ödediğinden emin olmalıdır.” 

Alt yüklenici ya da malzeme ve ekipman tedarikçilerinin talebi üzerine danıĢman 

yapım yöneticisi alt yükleniciyi, yüklenicinin hakediĢ baĢvurusu içeriği ve sonucu 

hakkında bilgilendirebilir. Madde 9.6.3, danıĢman yapım yöneticisinin bu hakkını 

açıkça Ģu Ģekilde ortaya koyar: 

“Danışman yapım yöneticisi; alt yükleniciden gelen talebe bağlı olarak alt yükleniciye, yükleniciden 

gelen hakediş başvurusunun içeriği ve sonucu hakkında bilgi verebilir. Bu durum malzeme ve 

ekipman tedarikçileri için de geçerlidir.” 

Mal sahibi bazı durumlarda yüklenicinin; alt yüklenicilere, malzeme ve ekipman 

tedarikçilerine ödeme yapıp yapmadığını kanıtlamasını isteyebilir. Yüklenici yeterli 

kanıtı sunamıyorsa, mal sahibi bağımsız olarak ilgili taraflarla irtibata geçebilir, 

ödemenin yapılıp yapılmadığına dair bilgi alabilir. Buna rağmen, mal sahibi 

yüklenicinin yükümlüğünde olan bu ödemeleri gerçekleĢtirmekten sorumlu 

tutulamaz. Bu durumdan Madde 9.6.4‟de Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Mal sahibi; yükleniciden, altyüklenici ve malzeme, ekipman tedarikçilerine hak ettikleri oranda 

ödeme yaptığını ispat etmesini isteyebilir. Yüklenicinin gerekli belgeleri sağlayamaması durumunda 

mal sahibi her bir alt yükleniciyle irtibata geçip, alt yüklenicilerden ödemelerini alıp almadıklarına 

dair bilgi alabilir. Buna rağmen; mal sahibi, mimar ve danışman yapım yöneticisi yasada aksi 

belirtilmedikçe yüklenicinin gerçekleştirmediği bu ödemeleri üstlenmek zorunda değildir.”  

Madde 9.6.4‟de koĢulların malzeme ve ekipman tedarikçileri için de geçerli olduğu 

Madde 9.6.5 açıkça ortaya konmuĢtur. Bu maddeye göre; 

“Bu koşullar, malzeme ve ekipman tedarikçileri için de geçerlidir.” 
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Mimar tarafından verilen hakediĢ onayına bağlı olarak mal sahibinin yükleniciye 

geçici hakediĢ ödemesinde bulunması veya mal sahibinin projeyi tümden veya kısmi 

kullanımı sözleĢme dokümanlarına aykırı iĢlerin kabul edildiği anlamına gelmez. Bu 

durum Madde 9.6.6‟da açıkça Ģu Ģekilde vurgulanmıĢtır: 

“Hakediş onayı, geçici hakediş ödemesi, projenin kısmi ya da tümden kullanımı mal sahibinin 

sözleşme dokümanlarına uygun olmayan işleri kabul ettiği anlamına gelmez.”  

Geçici hakediĢler alt baĢlığının son maddesi olan Madde 9.6.7‟ye göre; 

“Eğer yüklenici mal sahibine sözleşme bedelinin tamamını kapsayacak bir teminat mektubu 

sunmazsa; yüklenici, altyüklenici ve tedarikçilerin sözleşme dokümanlarına uygun olarak 

gerçekleştirdiği iş adına mal sahibinden aldığı ödemeyi yine alt yükleniciler ve malzeme tedarikçileri 

adına tutabilir. Bu hüküm hiçbir şekilde yüklenicinin söz konusu tutarı ayrı bir hesapta tutup kendi 

parasıyla karıştırmamasını, yüklenicinin güven ihlali açısından herhangi bir yediemin ya da emanete 

ihanet yükümlülüğüyle bağlanmasını, yüklenicinin bu koşulları ihlali sonucunda herhangi bir kurum 

ve kuruluş tarafından cezai sorumluluk altında kalmasını gerektirmez.”    

Yüklenicinin hakediĢ baĢvurusunu takip eden 14 gün içinde ödeme alamaması mal 

sahibi tarafından hakediĢ ödemesinin yapılamadığı anlamına gelir. Yüklenici bunun 

üzerine mal sahibi, mimar ve yapım yöneticisine yazılı bildirimde bulunur. Bu yazılı 

bildirimin içeriği; mal sahibine tanınmıĢ 7 ilave gündür. Bu sürenin sonunda da mal 

sahibi ödemeyi gerçekleĢtiremiyorsa, yüklenici iĢi durdurabilir. ĠĢin durmasından 

kaynaklanan tüm zararlar mal sahibine aittir. Bu durum detaylı olarak Madde 9.7‟de 

ele alınmıĢtır: 

“Hakediş ödemesinin yapılamaması, yüklenicinin hakediş başvurusunda bulunmasını takip eden 14 

(on dört) gün içerisinde danışman yapım yöneticisinin ya da mimarın yüklenicinin hiçbir hatası 

olmamasına karşın hakediş ya da proje hakediş onayı çıkarmadığı, ya da mal sahibinin danışman 

yapım yöneticisi ve mimarın uygun gördüğü tutarı sözleşme dokümanında yer alan tarihten bir hafta 

geçmesine rağmen yükleniciye ödememesi ve ihtilaf çözümlerini engelleyici rol üstlendiği durumlarda 

ortaya çıkar. Bu durumda yüklenici; mal sahibi, danışman yapım yöneticisi ve mimara yazılı 

bildirimde bulunur. Bu bildirimde yüklenici mal sahibine gerekli ödemeyi yapması için 7 (yedi) ilave 

gün daha verir ve ödemenin yapılmaması durumunda işi durduracağını belirtir. Sözleşme 

dokümanlarında yer aldığı üzere yüklenicinin işi durdurmasından kaynaklanan tüm zararı mal sahibi 

tarafından telafi edilir. Sözleşme süresi ve bedeli tüm bu zararları karşılayacak şekilde uzatılır ve 

artırılır.”  

Geçici kabul tanımı Madde 9.8.1‟de Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: 

“Geçici kabul, sözleşme dokümanlarına uygun olarak ilerleyen işin belirli bir aşamaya gelmesi 

sonucu mal sahibinin ortaya konan ürünü amacı doğrultusunda kullanabilmesidir.”  
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Geçici kabul süreci Madde 9.8.2‟den itibaren anlatılmaya baĢlanmıĢtır. Bu madde de 

geçici kabul süreci dahilinde yüklenici ve yapım yöneticisinin koordinasyonundan 

bahsedilir. Söz konusu maddeye göre; 

“Yüklenici işi mal sahibinin teslim alabileceği noktaya getirdiğini düşünüyorsa, danışman yapım 

yöneticisini durumdan haberdar eder ve danışman yapım yöneticisiyle beraber mimara verilmek üzere 

kapsamlı bir liste hazırlar. Söz konusu liste, kesin hesaptan once yüklenicinin tamamlaması ya da 

düzeltmesi gereken iş kalemlerini içerir. Bu listede yer alan herhangi bir maddeyi yerine getirmemek 

yüklenicinin tüm işi sözleşme dokümanlarına uygun olarak tamamlaması sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz.” 

Mimar, danıĢman yapım yöneticisi ve yüklenicinin hazırladığı listeyi aldıktan sonra 

iĢin geçici kabule hazır olup olmadığını saptayabilmek için saha denetimine çıkar. 

Mimarın herhangi bir iĢ kaleminde sözleĢme dokümanlarına uygunsuzluk saptaması 

geçici kabulün ertelenmesi için yeterlidir. Bu tip bir durumda mimar, yükleniciye 

eksik ya da hatalı gördüğü iĢler hakkında bilgi verir ve bunları düzeltmesini ister. 

Geçici kabul kapsamında mimarın genel Ģartnamede tanımlanan görevleri Madde 

9.8.3‟de yer almıĢtır. Bu maddeye göre;  

“Danışman yapım yöneticisi ve yüklenici tarafından hazırlanmış listeyi teslim alan mimar, danışman 

yapım yöneticisinin de yardımıyla sahada teftişe çıkar. Mimarın bu teftişteki amacı işin tamamının ya 

da belirlenmiş bir kısmının tamamlanıp tamamlanmadığını tayin etmektir. Mimarın teftişi sırasında 

listede yer alsın ya da almasın herhangi bir iş kaleminde sözleşme dokümanlarına uyumsuzluk 

saptaması,   mal sahibinin tamamlanan iş doğrultusunda ortaya konan ürünü amacına yönelik 

kullanamayacağı anlamına gelir. Buna bağlı olarak mal sahibinin çıkarlarını korumakla görevli 

mimar sözleşme dokümanlarına uygunsuz gördüğü kısımları yükleniciye bildirir ve düzeltmesini ister. 

Bu durumda yüklenici mimarın saptadığı kalemleri düzelttikten sonra mimara danışman yapım 

yöneticisi desteğiyle geçici kabulü onaylaması için bir teftiş başvurusunda bulunur.”  

Sahada yaptıkları denetimleri göz önüne alarak; mimar ve yapım yöneticisi iĢin 

tümünün ya da belirlenmiĢ bir kısmının geçice kabule hazır olduğuna karar vermiĢse, 

danıĢman yapım yöneticisi geçici kabul tutanağını hazırlar ve bu tutanak mimarın da 

onayıyla resmileĢir. Bu süreç hakkında detaylı bilgi Madde 9.8.4‟de Ģu Ģekilde 

tariflenmiĢtir:  

“Mimar ve danışman yapım yöneticisi sahada yaptıkları detaylı teftiş sonucu işin tamamının ya da 

belirlenmiş kısmının uygun şekilde bittiğine karar vermişlerse, danışman yapım yöneticisi geçici kabul 

tutanağını hazırlar ve mimarla beraber yürürlüğe koyar. Geçici kabul tutanağı; geçici kabul tarihini, 

mal sahibi ve yüklenicinin güvenlik, bakım, tesisat sistemi, elektrik ve su sistemi, zarar ve sigorta 

hakkındaki tüm sorumluluklarını detaylı olarak tanımlamalı, yüklenicinin geçici kabule ekli listede yer  
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alan tüm eksiklerini tamamlayacağı tarihi de belirtmelidir. Aksi belirtilmediği takdirde sözleşme 

gereği yüklenicinin sağlamak zorunda olduğu garanti süreleri geçici kabul tarihinden itibaren 

başlar.” 

Mimar ve danıĢman yapım yöneticisinin geçici kabul tutanağı çıkarmaları, yüklenici 

ve mal sahibini sözleĢmede yer alan sorumluluklarından kurtarmaz. Yüklenici, 

danıĢman yapım yöneticisi ve mimarın kusurlu gördüğü iĢleri kesin kabule kadar 

düzeltmek zorundadır. Mal sahibi söz konusu kusurlu iĢlerin düzeltilmesi adına 

yükleniciye nakit teminat geri ödemesinde bulanabilir. Bu durumdan Madde 9.8.5‟de 

Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Mimar ve danışman yapım yöneticisinin yürürlüğe soktuğu geçici kabul tutanağı, mal sahibi ve 

yükleniciye de tutanakta yer alan sorumluluklarını yazılı olarak kabul ettiklerinin teyidini almak için 

gönderilir. Tarafların sorumluluklarını kabul ettiklerinin yazılı beyanına dayalı olarak, mal sahibi 

yüklenicinin kusurlu görülen işleri düzeltmesi için nakit teminat geri ödemesinde bulunabilir.”  

Kısmi kullanımın tanımı ve mal sahibinin kısmi kullanım hakkı Madde 9.9.1‟de 

detaylı olarak ele alınmıĢtır. Bu maddeye göre; 

Kısmi kullanım, mal sahibi ve yüklenicinin arasındaki ayrı bir anlaşma sonucu mal sahibinin işin 

tamamlanmış ya da kısmi olarak tamamlanmış bölümlerini kendi amacına yönelik kullanmasıdır. Mal 

sahibi ve yüklenici arasındaki anlaşma sonucu mal sahibine sağlanan kısmi kullanım hakkı sigorta 

şirketinin rızası dahilinde olmakla beraber proje üzerinde yargı yetkisine sahip otoriteler tarafından 

da ruhsatlandırılmıştır. Kısmi kullanım, işin tümünün ya da bir bölümünün tamamlanmasından 

bağımsız olarak mal sahibi ve yüklenicinin yazılı olarak proje dahilindeki sorumluluklarını kabul 

etmesiyle başlar. Proje dahilindeki sorumluluklar; ödemeler (kesinti varsa yansıtılmış olarak), 

güvenlik, bakım, tesisat sistemi, elektrik ve su sistemi, zarar ve sigorta olarak sıralanabilir. Bununla 

birlikte yüklenicinin yazılı olarak gerekli düzeltmeleri belirlenen süre içinde bitireceğini ve garanti 

kapsamının başlangıcının sözleşme dokümanlarıyla uyumlu olacağını kabul etmiş olması gerekir. 

Daha önce de belirtildiği gibi yüklenici işin belirli bir kısmını bitirdiğinde danışman yapım 

yöneticisine kısmi kabul (geçici kabul) başvurusunda bulunur. Yüklenici ve danışman yapım yöneticisi 

beraber hazırladıkları kısmi kabul tutanağını mimara iletirler. Kısmi kabul onayı sebepsiz yere askıya 

alınmamalıdır. İşin geldiği nokta mal sahibi ve yüklenici arasındaki bir anlaşmayla belirlenmelidir, 

anlaşma sağlanamadığı zaman ise söz konusu aşama yapım yöneticisinin de danışmanlığı ile mimar 

tarafından belirlenir. 

Mal sahibinin kısmi kullanım hakkını kullanmadan önce, kullanılacak alanın mal 

sahibi, danıĢman yapım yöneticisi ve mimar tarafından denetlenmesi gerekliliği 

Madde 9.9.2‟de Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir: 

“Kısmi kullanımdan hemen önce; mal sahibi, danışman yapım yöneticisi, yüklenici ve mimar 

kullanılacak alanı teftiş ederek işin durumunu kayıt altına alırlar.”  
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Yüklenicinin geçici kabul (kısmi kabul) onayını alması, iĢin bütünün sözleĢme 

dokümanlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmesi gerektiği gerçeğini ortadan 

kaldırmaz. Bu durum Madde 9.9.3‟de açıkça ortaya konmuĢtur:   

“Aksi üzerine anlaşılmadıkça, kısmi kabul onayı vermek işin sözleşme dokümanlarına uymayan 

kısımlarının kabul edildiği anlamına gelmez.” 

Yüklenici geçici kabulde saptanan eksikleriyle beraber iĢin bütününü sözleĢme 

dokümanlarına uygun olarak tamamladığında, yapım yöneticisine kesin hesap 

baĢvurusunda bulunur. Kesin hesap baĢvurusunun onay sürecinde proje 

katılımcılarının izleyeceği yol Madde 9.10.1‟de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Yüklenici işi tamamlanma noktasına getirdiğinde danışman yapım yöneticisine yazılı olarak işin 

bittiğini ve son teftiş için hazır olduğu yazılı olarak bildirir. Yüklenici bununla beraber danışman 

yapım yöneticisine kesin hesap başvurusunda da bulunur. Danışman yapım yöneticisi söz konusu 

başvurular eline ulaşır ulaşmaz işi değerlendirmeye başlar. Danışman yapım yöneticisi 

değerlendirme süreci sonunda ortaya çıkan tavsiyelerini yükleniciden gelen başvurularla beraber 

mimara iletir. Mimar değerlendirmeleri sonucu yapılan işi sözleşme dokümanlarına uygun bulur ve 

ortaya konan işin sözleşmede tanımlanan iş ile birebir örtüştüğüne kanaat getirirse, danışman yapım 

yöneticisi ile beraber kesin hakedişe ya da proje kesin hakedişine onayı verir. Mimarın kesin hakedişe 

onay vermesi; tüm bilgi, tecrübe ve inancını sahada yaptığı gözlemlerle de birleştirerek işin sözleşme 

dokümanlarına uyduğunu belirlemesi ve kalan bakiyenin yükleniciye ödenmesinin uygun olduğuna 

kanaat getirmesi demektir.” 

Yüklenicinin kesin hesap ya da kesinti ödemelerini mal sahibinden alabilmesi için 

mal sahibine teslim etmesi gereken belgeler Madde 9.10.2‟de sıralanmıĢtır. 

Yüklenicinin söz konusu belgeleri teslim etmemesi durumu yine aynı maddede Ģu 

Ģekilde ele alınmıĢtır: 

“Kesin hesap ya da kesinti sonucu kalan herhangi bir bakiye tutarına ait ödemenin mal sahibi 

tarafından yapılabilmesi için yüklenici; maaş bordrolarının, malzeme ve ekipman faturalarının ve iş 

ile ilgili olan buna bağlı olarak mal sahibinin yükümlülüğü dahilinde kalacak diğer borçların 

ödendiğine dair resmi beyanı, sözleşme koşullarının gereği olan sigortanın kesin hesap ödemesi 

gerçekleştikten sonra da geçerli kalması ve mal sahibine yazılı olarak en az 30 gün önceden haber 

verilmedikçe iptal edilmemesi ya da geçerliliğinin dolmayacağını kanıtlayan belgeleri, yüklenicinin 

sigortayı çok geçerli bir sebebi olmadıkça sözleşmede belirtilen sürenin tümünü kapsayacak şekilde 

yapacağını gösteren yazılı bildiriyi, kesin hakediş ödemesinde kefilin rızası beyannamesini, mal 

sahibinin talebi doğrultusuna yüklenici yine mal sahibinin istediği şekilde senet makbuzları, 

ibranameyi, rehin hakkından ve diğer hak taleplerinden vazgeçildiğini gösteren belgeleri mal 

sahibine teslim etmelidir. Eğer alt-alt yüklenici tüm haklarından feragat ettiğini gösteren ibranameyi 

mal sahibine teslim etmeyi reddediyorsa, yüklenici mal sahibini bu tip hak taleplerinden koruyacak 
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teminatı sağlar. Tüm ödemeler gerçekleştikten sonra bu tip bir hak talebi karşılıksız kalırsa; yüklenici 

mal sahibine söz konusu hak talebinden doğan masrafları ve avukat ücretlerini ödemesi için geri 

ödeme yapar.” 

Kesin kabulün yüklenicinin hatası olmamasına rağmen sürekli yayımlanan değiĢiklik 

talimatlarıyla geciktirilmesi durumunda izlenecek yol Madde 9.10.3‟de detaylı 

Ģekilde ele alınmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Kesin kabul; yüklenicinin hiçbir hatası olmamasına rağmen bariz bir şekilde ertelenebilir ya da 

değişiklik talimatları kesin kabulü sürekli geciktirebilir. Bu durumu; mimar ve yapım yöneticisi de 

kabul ediyorsa, mal sahibi yüklenicinin yazılı talimatı, yapım yöneticisi ve mimarın onayı ile sözleşme 

bedelinin geri kalan kısmını tamamlanan ve kabul edilen iş oranında yükleniciye öder. Bu koşullar 

altında, söz konusu ödeme sözleşme bedelinin tümünü kapsıyor olsa dahi sözleşme sona ermiş 

sayılmaz. Tamamlanmayan ya da düzeltilmeyen iş tutarı sözleşme dokümanlarında öngörülen kesinti 

tutarından daha az ve yüklenicinin teminat mektubu iade edilmemişse, yüklenici kesin hakediş 

ödemesi için yapım yöneticisi vasıtasıyla kefilin kesin hakediş ödemesine rızasını gösteren belgeyi 

mimara iletir. Bu ödeme her ne kadar kesin hakediş ödemesi niteliği taşısa da iki tarafı da hak 

taleplerinden vazgeçmiş sayılmaz.”         

Kesin hakediĢ ödemesinin hangi koĢullar altında mal sahibinin haklarından feragat 

etmesine sebep olmayacağı Madde 9.10.4‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Aşağıda sıralanan koşullar hariç, kesin hakediş ödemesinin yapılmasının ardından mal sahibi tüm 

haklarından feragat eder.  

1. Sözleşmeden kaynaklanan belirsiz kalmış alacaklar, hak talepleri, güvenlik 

hakkı, engeller 

2. İşin sözleşme dokümanlarına uygun gerçekleştirilmemesi 

3.Sözleşme dokümanlarınca şart koşulmuş özel garanti koşulları” 

Kesin hakediĢ ödemesinin hangi koĢullar altında yüklenici, alt yüklenici ve malzeme 

tedarikçilerinin sözleĢmede tanımlanan haklarından feragat etmesine sebep 

olmayacağı Madde 9.10.5‟de Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır: 

“Kesin hakediş ödemesinin yapılması; yüklenici, alt yüklenici ve malzeme tedarikçisinin de sözleşme 

dahilindeki haklarından feragat etmesi demektir. Kesin hakediş sırasında alacaklı tarafından daha 

önceden yazılı olarak tanımlanmış belirsiz kalmış hak talepleri kapsam dışındadır.”  
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3.2 A 132- 2009 Mal Sahibi-Yüklenici SözleĢmesinde HakediĢlere ĠliĢkin 

Hükümler 

Fisk (1992)‟ e göre hakediĢ ödemelerinin temeli, hakediĢ baĢvurusu teslim edilinceye 

kadar yüklenici tarafından sahada gerçekleĢtirilen iĢ miktarının belirlenmesi dayanır. 

Söz konusu iĢ miktarının belirlenmesi sırasından gösterilen hassasiyeti belirleyen ise 

seçilen sözleĢme tipidir. 

SözleĢme tiplerini fiyat bazında gruplandırmanın sayısız yolu olsa da uygulamada en 

fazla karĢılaĢılan sınıflandırma sabit fiyatlı ve maliyet esaslı yöntemlerdir. Sabit 

fiyatlı sözleĢmeleri götürü bedel ve birim fiyat olarak ikiye ayırmak mümkünken; 

maliyet esaslı yöntemler için birçok türev üretmek olasıdır. Garantili maksimum 

fiyat, maliyet + ödüllü ücret, maliyet + sabit ücret bunlardan birkaçıdır (Korkmaz, 

2004). 

A 132-2009 Mal Sahibi Yüklenici sözleĢmesinde ödemelere iliĢkin hükümler Bölüm 

5‟de yer alır. Bu bölümde öncelikle tüm sözleĢme tipleri için genel olarak geçici 

hakediĢlerden bahsedilir. Ardından sözleĢme bedelinin götürü bedel, maliyet+ücret 

ve garantili maksimum fiyat olmasına bağlı olarak değiĢen ödeme prosedürleri 

hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilir. Ödemeler bölümünün son alt baĢlığı ise kesin 

hakediĢlere ayrılmıĢtır. 

Geçici hakediĢ ödemeleri, yüklenicinin sahada sözleĢme dokümanlarına uygun 

olarak gerçekleĢtirdiği iĢe paralel olarak mal sahibi tarafından yükleniciye ödenen 

tutardır. Bu tutarın hesaplanma biçimi ve ödenme aralıkları mal sahibi ve yüklenici 

arasındaki sözleĢmenin koĢullarına bağlıdır.  

Mal sahibinin yükleniciye hakediĢ ödemesinde bulanabilmesi için öncelikle 

yüklenicinin yapım yöneticisine hakediĢ baĢvurusunda bulunması gerekir. 

Yüklenicinin baĢvurusu önce yapım yöneticisi ardından da mimar tarafından 

değerlendirilir. Yüklenicinin sözleĢme dokümanlarına uygun olarak gerçekleĢtirdiği 

iĢ doğrultusunda bir tutar belirlenir. Mal sahibi de mimar ve yapım yöneticisinin 

üzerinde anlaĢtığı tutar değerinde yükleniciye hakediĢ ödemesini gerçekleĢtirir. 

Madde 5.1.1‟de bu süreçten Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir:   

“Yüklenicinin yapım yöneticisine geçici hakediş başvurusunda bulunmasının, yapım yöneticisi ve 

yüklenicinin söz konusu başvuruyu değerlendirip, onaylamasının ve mimarın mal sahibini bu 
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durumdan haberdar etmesinin ardından, mal sahibi sözleşme dokümanlarının bu ve diğer 

bölümlerinde belirtildiği üzere sözleşme bedeline bağlı olarak yükleniciye hakediş ödemesini yapar.” 

Yüklenicinin hakediĢ baĢvurusunda bulunabileceği zaman aralıkları sözleĢmede 

açıkça belirtilmiĢtir. Genel olarak geçici hakediĢ baĢvuruları yüklenici tarafından 

ayda bir kez yapılır. Yüklenici ve mal sahibi hakediĢ baĢvuruları için farklı bir zaman 

aralığı kararlaĢtırmıĢlarsa, söz konusu aralık yine sözleĢmenin bu maddesinde yer 

alır. Madde 5.1.2‟ye göre;  

“Geçici hakediş başvuruları bir aylık süre zarfında yapılmalı, başvuru tarihi ayın son günü ile son 

bulmalıdır ya da ...” 

Madde 5.1.3; yüklenicinin geçici hakediĢ baĢvurusunu belirli bir tarihten sonraya 

bırakmaması durumunda mal sahibinin de ödemeyi belirli bir tarihten sonraya 

bırakmaması gerektiğinden bahsetmiĢtir. Yüklenicinin belirlenen tarihler dıĢında 

baĢvuruda bulunması durumunda ise mal sahibi baĢvuru tarihini baz alarak ödemeyi 

belirlenen bir zaman aralığı içinde gerçekleĢtirmelidir. Söz konusu tarih ve zaman 

aralıklarının tayini mal sahibi ve yüklenici tarafından ortaklaĢa kararlaĢtırılır. 

Dolayısıyla her proje için baĢvuru tarihleri ve ödeme için ayrılan süre değiĢkenlik 

gösterir. Madde 5.1.3‟e göre;  

“Geçici hakediş başvurusunun yapım yöneticisine ayın .... gününden sonra yapılmaması durumunda, 

mal sahibi de yükleniciye onaylanan hakediş bedeli ödemesini ayın .... gününden sonraya 

bırakmamalıdır. Eğer yapım yöneticisine yukarıda belirlenen tarihte başvuruda bulunulmazsa, mal 

sahibi hakediş ödemesini yapım yöneticisinin başvuruyu almasını takip eden ... içinde yapmalıdır. 

(Yasalar ödemenin belirli zaman aralığı içinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılar.)” 

3.2.1 Götürü bedel sözleĢmelerde hakediĢlere iliĢkin hükümler 

Götürü bedel sözleĢmelerde; yapım dokümanlarında tanımlanan iĢin 

gerçekleĢtirilmesi için tek bir fiyat öngörülür (Nunnally, 1993).  

Bu sözleĢme tipinde mal sahibi tamamlanmıĢ yapım dokümanları (çizimler, 

Ģartnameler vs.) ile birlikte birden fazla firmaya baĢvurur ve her birinden iĢi 

gerçekleĢtirmeleri adına tek bir fiyat ister. Götürü bedelle sunulan fiyat; yalnızca 

yüklenicinin direkt ve endirekt giderlerini değil aynı zamanda karını içerir (Halphin 

W.D., Woodhead W.H., 1998). 

Götürü bedel sözleĢmelerin mal sahibi açısından en büyük avantajı, mal sahibinin 

cebinden çıkacak parayı kesin olarak bilmesidir. Bunun yanı sıra; geçici hakediĢ 

baĢvurularında yüklenici tarafından talep edilen tutar da tüm yapım dokümanlarının 
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yapım iĢine baĢlanmadan hazır olmasından dolayı mal sahibi açısından sürpriz 

olmaz. Bu sözleĢme tipi sayesinde yüklenici her hakediĢ döneminde yükleniciye 

yapacağı ödeme tutarını bilir. 

Götürü bedel sözleĢme tipinin en büyük dezavantajları ise, ihale ve yapım sürecine 

tüm yapım dokümanları tamamlanmadan baĢlanamaması, tasarımda değiĢiklik 

yapma ve sözleĢmeyi değiĢtirme zorluğu olarak sıralanabilir. Tüm sözleĢme tipleri 

arasında kullanıcılara en az esneklik sağlayan sözleĢme tipi götürü bedeldir (Halphin 

W.D., Woodhead W.H., 1998). 

Götürü bedel sözleĢmelerin en uygun kullanım alanları; detaylı plan ve Ģartnamelerin 

hazır olduğu ve değiĢiklik üretmenin zor olduğu projelerdir. Kamuya ait toplu konut 

iĢleri götürü bedelin baĢarıyla uygulanabileceği projelerdir (Halphin W.D., 

Woodhead W.H., 1998). 

SözleĢme Bedelinin götürü bedel usulüyle belirlendiği projelerde, geçici hakediĢ 

ödemelerinde izlenen prosedür Madde 5.1.4‟ün alt maddelerinde incelenmiĢtir. 

Madde 5.1.4.1; yüklenicinin hakediĢ baĢvurusunun içeriğini oluĢturan icmal 

tablosundan bahseder. Yüklenicinin hazırladığı icmal tablosunda yüklenicinin her iĢ 

kalemine ait gerçekleĢtirdiği imalat tutarları açıkça görülür. HakediĢ baĢvurusunun 

doğru değerlendirilmesi açısından icmal tablosunun doğru hazırlanması büyük önem 

taĢır. Madde 5.1.4.1‟e göre;  

“Yüklenici tarafından yapılan her geçici hakediş başvurusu, sözleşme dokümanlarına uygun güncel 

imalat tutarları tablosuna  dayandırılarak oluşturulmalıdır.İmalat tutarları tablosu, sözleşme 

bedelinin işin farklı bölümlerinin ağırlığına bağlı olarak nasıl dağıtıldığını gösterir. İmalat tutarları 

tablosunun  formatı ve  verileri  yapım yöneticisi ve mimarın gerekli gördüğü tutarlılıkta olmalıdır. Bu 

tablo, yapım yöneticisi ya da mimarın itirazı olmadıkça yüklenicinin hakediş başvurularını 

değerlendirirken temel alınabilir.” 

Geçici hakediĢ baĢvurusunda yüklenici tarafından gerçekleĢtirilen iĢler yüzde olarak 

ifade edilir. Bu durum Madde 5.1.4.2‟de Ģu Ģekilde ortaya konmuĢtur:  

“Geçici hakediş başvurusu, başvurunun yapıldığı dönemi kapsayacak şekilde her iş grubundaki 

gerçekleşen imalat miktarını yüzde olarak yansıtmalıdır.” 

Madde 5.1.4.3, götürü bedel usulüyle gerçekleĢtirilecek iĢler için hakediĢ bedelinin 

nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi verir. Bu maddeye göre; 

“Sözleşme hükümlerine bağlı olarak her hakediş bedeli aşağıda açıklandığı gibi hesaplanmalıdır. 
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1. İmalat tutarları tablosunda, her iş kalemine karşılık gelen ve söz konusu işin tüm iş 

içerisindeki ağırlığını gösteren bir yüzde bulunur. Geçici hakediş bedeli hesaplanırken, 

imalatın gerçekleştirildiği her iş kalemi yüzdesi, gerçekleşen imalat yüzdesiyle çarpılarak o 

iş kaleminin tüm proje bazında tamamlanma yüzdesi hesaplanmış olur. Bu işlem imalatın 

gerçekleştiği her kalem için yapılır ve ortaya projenin ilerlemesini yüzdesel olarak ifade eden 

bir değer ortaya çıkmış olur. Toplam ilerlemeyi yansıtan bu yüzde değeriyle sözleşme bedeli 

çarpılarak hakediş bedeli elde edilir. Yükleniciye ödenecek kesin tutar ise ... altında kalan bir 

kesintinin hakediş bedeline yansıtılmasıyla ortaya çıkar. İhtilaflı tutarlar hariç işte meydana 

gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan ilave maliyetler de hakediş bedeline dahil edilir. 

2. Bu bedele, yapımın ileriki aşamalarında kullanılmak üzere sahaya getirilmiş ve uygun 

şekilde muhafaza edilen malzeme ve ekipman için ödenecek ihzarat bedeli ilave edilir. 

İhzarat ödemesi yalnızca sahada depolanmış malzeme ve ekipman için yapılmayabilir. Mal 

sahibi ve yüklenicinin saha dışında anlaştıkları ayrı bir yerde depolanacak malzeme ve 

ekipman için ihzarat ödemesi yapılabilir. 

3. Mal sahibi tarafından daha önce ödenmiş hakedişler toplam bedelden düşülür. 

4. Yapım yöneticisi veya mimarın belirli sebeplerden dolayı askıya aldığı ya da iptal ettiği 

ödemeler de hakediş bedelinden düşülür.” 

Hesaplanan hakediĢ tutarının hangi durumlar altında değiĢtirilebileceği Madde 

5.1.4.4‟de Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

“Madde 5.1.4.3’de açıklandığı şekilde hesaplanan hakediş tutarı aşağıda tanımlanan durumlar 

oluştuğunda değiştirilebilir: 

1. İşin geçici kabulünün ardından sözleşme bedelinin belirli bir yüzdesi yükleniciye ödenebilir. 

Bu yüzde, yapım yönetici ve mimarın saptadığı eksik ve kusurlu işlere bağlı olarak 

düşürülebilir. 

2. Yüklenicinin hiçbir hatası olmamasına rağmen işin kesin kabulü sürekli erteleniyorsa ya da 

genel şartnameye göre ödenecek ilave tutarlar oluşmuşsa, bu durumda hakediş bedeli 

arttırılır.”  

Madde 5.1.4.4‟de bahsedilen kesinti yüzdesinin azaltma ya da kısıtlanma prosedürü, 

sözleĢme dokümanlarının baĢka herhangi bir bölümünde geçmiyorsa bu bölümde yer 

alır. Madde 5.1.4.5‟e göre; 

“İşin geçici kabulünden önce yükleniciye ödenecek hakediş tutarına uygulanan kesinti azaltılacak ya 

da kısıtlanacaksa, bu azaltma ya da kısaltmanın ne şekilde uygulanacağı bu maddede yer alır.”  

Kesin hakediĢ ödemesi ile ilgili hükümler Madde 5.2.1‟de yer almıĢtır. Bu maddeye 

göre; 

“Sözleşme bedelinin kalan kısmını oluşturan kesin hakediş ödemesi;  
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1. Yüklenici, genel şartnameye göre düzeltmekle yükümlü olduğu küçük hatalar hariç işi kesin 

kabule hazır hale getirdiğinde 

2. Yüklenici işin bedeli için kesin hesap çıkardığında ya da sözleşmenin garantili veya 

garantisiz maksimum fiyat ile yapıldığı işlerde, işin bedeli belirlendiğinde  

3. Mimarın kesin hakediş ödemesini onaylamasını takip eden 30 gün içerisinde  

mal sahibi tarafından yükleniciye ödenir.” 

3.2.2 Maliyet+Ücret sözleĢmelerinde hakediĢlere iliĢkin hükümler 

Maliyet, iĢçilik, ekipman ve malzeme masrafları baz alınarak iĢin yükleniciye mal 

olduğu toplam tutardır. Ücret ise; yüklenicinin genel gider, kar ve benzeri masrafları 

toplamıdır. Maliyet ve ücret toplanarak iĢin fiyatı ortaya çıkmıĢ olur ki bu da 

yükleniciye o iĢ için ödenmiĢ toplam tutardır (Korkmaz, 2004). 

Tasarım dokümanlarının hazır olmadığı durumlarda en yaygın olarak kullanılan 

sözleĢme tipi maliyet+ücrettir. Bu tip sözleĢmelerde rekabetçi ihale ortamının tersine 

projenin finansmanını yüklenici üstlenir ve yüklenici gerçekleĢtirdiği iĢ oranında mal 

sahibinden geri ödeme alır. Mal sahibi ve yüklenici arasında imzalanan sözleĢmede 

hangi kalemlerin geri ödemesinin yapılacağını açıkça belirtilmelidir (Halphin W.D., 

Woodhead W.H., 1998). 

ĠĢin miktarının ve bedelinin belirlenemediği projeler için en uygun sözleĢme tipi olan 

maliyet+ücret sözleĢmelerinde geçici hakediĢ ödemeleri sırasında iĢin miktarı yerine 

kaydı tutulmuĢ malzeme faturaları, ekipman kiralama fiĢleri, iĢçilere ödenen maaĢ 

bordroları göz önüne alınır. (The Project Resource Manual, 2005) 

SözleĢme bedelinin maliyet+ücret usulüyle belirlendiği iĢlerde, yüklenicinin hakediĢ 

baĢvurusuyla beraber teslim etmesi gereken belgeler Madde 5.1.5.1‟de Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır: 

“Yüklenici her hakediş başvurusunda gereken maliyet kontrol verilerini yapım yöneticisine 

sunmalıdır. Maliyet kontrol verilerine ek olarak; maaş bordroları, ikinci dereceden nakit hesapları, 

ödenmiş faturalar, ödeme tarihi belirli çekler ve mal sahibi, yapım yöneticisi veya mimarın istediği 

diğer belgeler de yapım yöneticisine hakediş başvurusuyla beraber teslim edilir. Tüm bu belgelerin 

teslimindeki amaç; yüklenicinin iş adına yaptığı harcamaların o zamana kadar aldığı geçici hakediş 

ödemelerine eşit ya da geçici hakediş ödemelerini geçtiğini kanıtlamaktır. Her hakediş başvurusuna 

denk gelen hakediş ödemesi hesaplanırken, öncelikle gerçekleştirilen toplam iş bedelinden ödemesi 

yapılan iş bedeli çıkarılır. Bulunan tutara, söz konusu hakediş başvuru dönemini kapsayan maaş 

bordroları da eklenince o hakediş dönemine ait hakediş tutarı bulunulmuş olur.”       



 
92 

Yüklenicinin hakediĢ baĢvurusunun içeriği Madde 5.1.5.2‟de Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Yüklenicinin hakediş başvurusu; başvuru döneminde gerçekleştirdiği işi ve bir sonraki hakediş 

başvurusundan önce yüklenicinin yaptığı ya da yapmayı planladığı ödeme tutarlarını gösterir.”  

Garantisiz maksimum bedel usulüyle yürütülecek iĢlerde geçici hakediĢ tutarlarının 

nasıl hesaplanacağı Madde 5.1.5.3‟de detaylı olarak anlatılmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Sözleşme dokümanlarının diğer hükümlerine bağlı olarak; her geçici hakediş ödemesi tutarı 

aşağıdaki gibi hesaplanır: 

1. Yapılan işin bedeli, sözleşmede “İşin Bedelinin Belirlenmesi”  bölümünde tariflendiği gibi 

hesaplanır 

2. Bu bedele  % .... kesintiden az olmak kaydıyla yüklenici ücreti eklenir. Yüklenicinin ücreti, 

işin bedeline bağlı olarak ilgili bölümde tariflenen oranla hesaplanır. Eğer yüklenicinin 

ücreti sabit meblağ olarak belirlenmişse, gerçekleştirilen işi yansıtan makul bir tahmini 

yüzde belirlenerek hakediş bedeli bulunulmuş olur.  

3. % .... kesinti bulunan bedelden düşülür. 

4. Mal sahibi tarafından önceden ödenen tutarların tümü düşülür. 

5. Yüklenici tarafından belirtilen ya da mal sahibinin danışmanları tarafından saptanan eksik 

ve hataların bedeli düşülür. 

6. Yapım yöneticisi ya da mimarın askıya aldığı herhangi bir hakediş onayı varsa düşülür.”  

Yüklenicinin alt yüklenicilerle imzaladığı sözleĢme hükümlerini mal sahibi ile daha 

önceden üzerinde anlaĢtığı prosedürler belirler. Bu prosedürlere örnek olarak; alt 

yükleniciden gelecek ödemelerin değerlendirilmesi ve onaylanması verilebilir. Bu 

durumdan Madde 5.1.5.4‟de Ģu Ģekilde bahsedilmiĢtir: 

“Mal sahibi ve yüklenici; alt yüklenicilere yapılacak ödemelerin değerlendirilmesi ve onaylanması 

için ortaklaşa anlaştıkları bir prosedür ve alt yüklenicilere uygulanacak bir kesinti yüzdesi 

belirlemelidir. Yüklenici de alt yüklenicilerle belirlenen bu prosedürlere göre sözleşme imzalar.”   

Yapım yöneticisi ve mimarın yükleniciden gelen hakediĢ baĢvurusunu değerlendirme 

ve hakediĢ ödeme onayı verme konusundaki sorumluluk kapsamı Madde 5.1.5.5‟de 

açıklanmıĢtır. Bu maddeye göre; 

“Yüklenicinin hakediş başvurusunu işleme alırken; yapım yöneticisi ve mimara, hakediş 

başvurusunda yer verilen bilgilerin doğruluğuna ve bütünlüğüne güvenme hakkı tanınmıştır. Hakediş 

başvurusunun işleme alınması; yapım yöneticisi ve mimarın detaylı inceleme, denetim ya da 

belgelerde sayısal kontrol yaptığı anlamına gelmez. Buna ek olarak sahada süregelen yorucu teftişler 

yapmak ve yüklenicinin aldığı hakediş ödemelerini ne amaçla harcadığını saptamak yapım yöneticisi 
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ve mimarın görevi değildir. Bu tip denetimler, incelemeler ve doğrulamalar mal sahibinin talebi 

doğrultusunda yine mal sahibinin mali denetimcileri tarafından yürütülür.”   

Yüklenicinin sahaya gelen malzeme ve ekipman için mal sahibinin onayını almadan 

yükleniciye avans ödemesi yapmaması gerektiği Madde 5.1.5.5‟de açıkça 

belirtilmiĢtir. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibinin onayını almadan yüklenici sahaya gelmeyen malzeme ve ekipman için tedarikçilere 

avans ödemesi yapmamalıdır.” 

Kesin hakediĢ ödemesi ile ilgili hükümler Madde 5.2.1‟de yer almıĢtır. Bu maddeye 

göre; 

“Sözleşme bedelinin kalan kısmını oluşturan kesin hakediş ödemesi;  

1. Yüklenici, genel şartnameye göre düzeltmekle yükümlü olduğu küçük hatalar hariç işi kesin 

kabule hazır hale getirdiğinde 

2.Yüklenici işin bedeli için kesin hesap çıkardığında ya da sözleşmenin garantili maksimum fiyat 

ve maliyet+ücret usulü ile yapıldığı işlerde, işin bedeli belirlendiğinde  

3.Mimarın kesin hakediş ödemesini onaylamasını takip eden 30 gün içerisinde  

mal sahibi tarafından yükleniciye ödenir.” 

3.2.3 Maksimum fiyat garantili sözleĢmelerde hakediĢlere iliĢkin hükümler 

Ġleri teknoloji gerektiren ya da belirsizliğin çok olduğu projelerde tercih edilen 

maliyet tabanlı sözleĢme tiplerinden biri de maksimum fiyat garantili sözleĢmelerdir. 

Sabit fiyatlı sözleĢmelerin katılığını azaltmak için tercih edilen maksimum fiyat 

garantili sözleĢme genel olarak maliyet+ücrete benzer. Yalnız maliyet+ücretten farklı 

olarak mal sahibi tarafından bir de tavan fiyat belirlenmiĢtir. Tavan fiyat, mal 

sahibinin maliyet artıĢını üstlendiği en üst sınırdır. Bu fiyatın üzerindeki tutarlar 

yüklenici tarafından karĢılanır. Projenin öngörülen maliyetin altında bitmesi 

durumunda ise mal sahibi ve yüklenici tasarrufu daha önceden belirledikleri bir 

katsayı oranında paylaĢırlar (Korkmaz, 2004). 

Bu yöntem her ne kadar yapım dokümanlarının hazır olmadığı, hızlandırılmıĢ süreç 

gerektiren ve belirsizliklerin yapıma baĢlanmadan çözülemeyeceği projeler için 

avantajlı olsa da projenin maliyetin altında bitmesi olgusu yüklenicinin belirli kalite 

kıstaslarından sapmasına sebep olabilir. Bu durumda mal sahibine düĢen ise 

yüklenicinin sıkı takibidir.  



 
94 

SözleĢme bedelinin garantili maksimum fiyat usulüyle belirlendiği iĢlerde, 

yüklenicinin hakediĢ baĢvurusuyla beraber teslim etmesi gereken belgeler Madde 

5.1.6.1‟de Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: 

“Her hakediş başvurusunda yüklenici tarafından; maaş bordroları, ikinci dereceden nakit hesapları, 

ödenmiş faturalar, ödeme tarihi belirli çeklere ek olarak mal sahibi, yapım yöneticisi ve mimarın 

istediği diğer belgeler de yapım yöneticisine hakediş başvurusuyla beraber teslim edilir. Tüm bu 

belgelerin teslimindeki amaç; yüklenicinin iş adına yaptığı harcamaların o zamana kadar aldığı 

geçici hakediş ödemelerine eşit ya da geçici hakediş ödemelerini geçtiğini kanıtlamaktır. Her hakediş 

başvurusuna denk gelen hakediş ödemesi hesaplanırken, öncelikle gerçekleştirilen toplam iş 

bedelinden ödemesi yapılan iş bedeli çıkarılır. Bulunan tutara, söz konusu hakediş başvuru dönemini 

kapsayan maaş bordroları da eklenince o hakediş dönemine ait hakediş tutarı bulunulmuş olur.”       

Yüklenici hakediĢ baĢvurusunu oluĢtururken; güncel imalat tutarları tablosunu temel 

alır. Güncel imalat tutarları tablosu yüklenicinin o zamana kadar sahada 

gerçekleĢtirdiği imalat miktar ve tutarlarını gösterir. Ġmalat tutarları tablosu sahada 

gerçekleĢen imalatla tutarlı olması; yapım yöneticisi ve mimarın doğru 

değerlendirme yapabilmesi açısından büyük önem taĢır. Bu durum Madde 5.1.6.2‟de 

Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“Yüklenici tarafından yapılan her geçici hakediş başvurusu, sözleşme dokümanlarına uygun güncel 

imalat tutarları tablosuna  dayandırılarak oluşturulmalıdır. İmalat tutarları tablosu, sözleşme 

bedelinin işin farklı bölümlerinin ağırlığına bağlı olarak nasıl dağıtıldığını gösterir. İmalat tutarları 

tablosu, formatı ve içindeki veriler itibariyle yapım yöneticisi ve mimarın gerekli gördüğü tutarlılıkta 

olmalıdır. Bu tablo, yapım yöneticisi ya da mimarın itirazı olmadıkça yüklenicinin hakediş 

başvurularını değerlendirirken temel alınabilir.”  

HakediĢ baĢvurusu; sahada gerçekleĢen toplam imalatı iĢ dökümü yapısına göre 

ayrıĢtırılmıĢ bölümleri yüzdelendirerek yansıtır. Madde 5.1.6.3‟de söz konusu 

yüzdelendirmeye ait belirli kısıtlar Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır:  

“Geçici hakediş başvurusu, başvurunun yapıldığı dönemi kapsayacak şekilde her iş grubunda 

gerçekleşen imalat miktarını yüzde olarak yansıtmalıdır. Tamamlanma yüzdesi; işin fiili olarak bitmiş 

kısmından ve işin ilgili bölümüne ait yüklenicinin o hakediş dönemine kadar mal sahibinden aldığı 

ödemenin söz konusu bölümün toplam tutarına bölünmesiyle bulunmuş değerden az olmalıdır.” 

SözleĢme bedelinin garantili maksimum bedel usulüyle belirlendiği iĢlerde, geçici 

hakediĢ tutarı hesaplama prosedürü Madde 5.1.6.4‟de aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır: 

“Sözleşme dokümanlarının diğer hükümlerine bağlı olarak; her geçici hakediş tutarı aşağıda 

açıklandığı gibi hesaplanır. 
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1. İmalat tutarları tablosunda cetvelinde, iş dökümü yapısına göre  her iş kalemine karşılık 

gelen ve söz konusu işin tüm iş içerisindeki ağırlığını gösteren bir yüzde bulunur. Geçici 

hakediş bedeli hesaplanırken, imalatın gerçekleştirildiği her iş kalemi yüzdesi, gerçekleşen 

imalat yüzdesiyle çarpılarak o iş kaleminin tüm proje bazında tamamlanma yüzdesi 

hesaplanmış olur. Bu işlem imalatın gerçekleştiği her kalem için yapılır ve ortaya projenin 

ilerlemesini yüzdesel olarak ifade eden bir değer ortaya çıkmış olur. Toplam ilerlemeyi 

yansıtan bu yüzde değeriyle sözleşme bedeli çarpılarak hakediş bedeli elde edilir. 

Yükleniciye ödenecek kesin tutar ise ... altında kalan bir kesintinin hakediş bedeline 

yansıtılmasıyla ortaya çıkar. İhtilaflı tutarlar hariç işte meydana gelen değişiklikler sonucu 

ortaya çıkan ilave maliyetler de hakediş bedeline dahil edilir. 

2. Bu bedele, yapımın ileriki aşamalarında kullanılmak üzere sahaya getirilmiş ve uygun 

şekilde muhafaza edilen malzeme ve ekipman için ödenecek ihzarat bedeli ilave edilir. 

İhzarat ödemesi yalnızca sahada depolanmış malzeme ve ekipman için yapılmayabilir. Mal 

sahibi ve yüklenicinin saha dışında anlaştıkları ayrı bir yerde depolanacak malzeme ve 

ekipman için ihzarat ödemesi yapılabilir. 

3. Bu bedele  % .... kesintiden az olmak kaydıyla yüklenici ücreti eklenir. Yüklenicinin karı, işin 

bedeline bağlı olarak ilgili bölümde tariflenen oranla hesaplanır. Eğer yüklenicinin ücreti 

sabit meblağ olarak belirlenmişse, gerçekleştirilen işi yansıtan makul bir tahmini yüzde 

belirlenerek hakediş bedeli bulunulmuş olur.  

4. % .... kesinti bulunan bedelden düşülür. 

5. Mal sahibi tarafından daha önce ödenmiş hakedişler toplam bedelden düşülür. 

6. Yapım yöneticisi veya mimarın belirli sebeplerden dolayı askıya aldığı ya da iptal ettiği 

ödemeler de hakediş bedelinden düşülür.” 

Madde 5.1.6.5; yüklenicilerin, alt yüklenicilerle sözleĢme imzalarken mal sahibi ile 

ortaklaĢa anlaĢtıkları ödeme değerlendirme ve onay prosedürlerini göz önüne alması 

gerektiğinden bahseder. Bu maddeye göre; 

“Mal sahibi ve yüklenici; alt yüklenicilere yapılacak ödemelerin değerlendirilmesi ve onaylanması 

için ortaklaşa anlaştıkları bir prosedür ve alt yüklenicilere uygulanacak kesinti yüzdesi belirlemelidir. 

Yüklenici de alt yüklenicilerle belirlenen bu prosedürlere göre sözleşme imzalar.”   

Madde 5.1.6.6‟da, yapım yöneticisi ve mimarın yükleniciden gelen hakediĢ 

baĢvurusunu değerlendirme ve hakediĢ ödeme onayı verme konusundaki sorumluluk 

kapsamından bahsedilir. Bu maddeye göre; 

“Yüklenicinin hakediş başvurusunu işleme alırken; yapım yöneticisi ve mimara, hakediş 

başvurusunda yer verilen bilgilerin doğruluğuna ve bütünlüğüne güvenme hakkı tanınmıştır. Hakediş 

başvurusunun işleme alınması; yapım yöneticisi ve mimarın detaylı inceleme, denetim ya da 

belgelerde sayısal kontrol yaptığı anlamına gelmez. Buna ek olarak sahada süregelen yorucu teftişler 
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yapmak  ve yüklenicinin aldığı hakediş ödemelerini ne amaçla harcadığını saptamak yapım yöneticisi 

ve mimarın görevi değildir. Bu tip denetimler, incelemeler ve doğrulamalar mal sahibinin talebi 

doğrultusunda yine mal sahibinin mali denetimcileri tarafından yürütülür.”   

Yüklenici sahaya gelen malzeme ve ekipman için mal sahibinden onay almadan alt 

yüklenicilere ödeme yapmamalıdır. Bu durum Madde 5.1.6.7‟de Ģu Ģekilde ifade 

edilmiĢtir:  

“Mal sahibinin onayını almadan yüklenici sahaya gelmeyen malzeme ve ekipman için tedarikçilere 

avans ödemesi yapmamalıdır.” 

Kesin hakediĢ ödemesi ile ilgili hükümler Madde 5.2.1‟de yer almıĢtır. Bu maddeye 

göre; 

“Sözleşme bedelinin kalan kısmını oluşturan kesin hakediş ödemesi;  

1.Yüklenici, genel şartnameye göre düzeltmekle yükümlü olduğu küçük hatalar hariç işi kesin 

kabule hazır hale getirdiğinde 

2.Yüklenici işin bedeli için kesin hesap çıkardığında ya da sözleşmenin garantili veya garantisiz 

maksimum fiyat ile yapıldığı işlerde, işin bedeli belirlendiğinde 

3.Mimarın kesin hakediş ödemesini onaylamasını takip eden 30 gün içerisinde 

              mal sahibi tarafından yükleniciye ödenir.”
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4.  DANIġMAN YAPIM YÖNETĠMĠ PROJE TESLĠM SĠSTEMĠNDE 

HAKEDĠġLER ĠÇĠN ĠDARĠ SÜREÇ VE PROSEDÜRLERĠN 

TANIMLANMASI 

Proje elde etme yöntemi olarak hangi teslim sistemi seçilirse seçilsin, mal sahibi 

tarafından yükleniciye yapılacak hakediĢ ödemelerindeki istikrar projenin baĢarıyla 

sonuçlanabilmesine birinci dereceden etki eder. DanıĢman yapım yönetimi proje 

teslim sisteminde yüklenici tarafından yapılan hakediĢ baĢvurusu önce yapım 

yöneticisi ardından da mimar tarafından değerlendirilip onaylanır, ödemesinin 

yapılması için mal sahibine iletilir. Tanımlanan hakediĢ süreci basit gözükse de proje 

yaĢam döngüsü boyunca ortaya çıkan anlaĢmazlık ve hak taleplerinin çoğu bu 

sürecin iĢleyiĢinde ortaya çıkan aksaklıklardan kaynaklanır. HakediĢ sürecinin doğru 

iĢleyebilmesi sözleĢme dokümanlarının hatasız ve eksiksiz hazırlanmasına bağlıdır. 

Her sözleĢme dokümanı farklı detay düzeyi ve içeriğine sahip olsa da birbirini 

tamamlayıcı olmalı ve hiçbir sözleĢme dokümanı birbiriyle çeliĢmemelidir.  

Yapım iĢleri genel Ģartnamesi en temel sözleĢme dokümanıdır. En genel haliyle; 

sözleĢmenin kapsamı ve proje katılımcılarının görev ve sorumlulukları genel 

Ģartnamede tanımlanır. HakediĢlerle ilgili en az detay seviyesine sahip hükümleri de 

bu dokümanda bulmak mümkündür. Yüklenici ve mal sahibi sözleĢmesi genel 

Ģartnameye göre bir üst detay seviyesine sahip olsa da söz konusu sürecin en verimli 

Ģekilde iĢleyebilmesi için yetersiz kalır. Ġdari süreç ve prosedürlere de tam anlamıyla 

bu noktada ihtiyaç duyulmuĢtur. Teknik Ģartnamelerin en temel bölümünü oluĢturan 

ve projeye özgü yazılan Ġdari Süreç ve Prosedürler proje ilerleyiĢini hızlandırmakta 

oldukça önemli bir rol oynar. HakediĢlerde dahil olmak üzere projeye dair herhangi 

bir konuda en detaylı bilgi Ġdari Süreç ve Prosedürlerin alt baĢlıklarında 

tanımlanmıĢtır. 
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Tezin bu bölümünde öncelikle Ġdari Süreç ve Prosedürler tanımlanmıĢ, idari süreç ve 

prosedürlerin organizasyonel yapısı, diğer sözleĢme dokümanlarıyla olan iliĢkisi ve 

en çok kullanılan bölümlerine yer verilmiĢ ardından da farklı ödeme tipleri göz 

önüne alınarak örnek hakediĢ prosedürleri geliĢtirilmiĢtir. 

4.1 Ġdari Süreç ve Prosedürler 

Yüklenici tarafından proje sahasında gerçekleĢtirilen iĢ genel Ģartname ve projeye 

özgü geliĢtirilmiĢ özel Ģartnamede yer alan koĢullar çerçevesinde yürütülür. Bunların 

dıĢında geliĢtirilen Ģartnameler, kalite kontrol ve güvencesini sağlamak için 

hazırlanır.  

MasterFormat içerisinde yer alan Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler) , idari 

süreç ve prosedürlerin tanımlanması için geliĢtirilmiĢtir. Bu bölümde ele alınan temel 

baĢlıklar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 Ġdari gereklilikler (Administrative requirements)  

 Prosedürel gereklilikler (Procedural requirements) 

 Geçici tesisler ve hizmetlerin kontrolü (Temporary facilities and controls) 

 Performans gereklilikleri (Performance requirements) 

 Proje yaĢam döngüsü aktiviteleri (Life cycle activities) 

Ġdari ve prosedürel gereklilikler; sözleĢmesel iliĢkilerin tayini, iletiĢim, kontrol ve 

kalite güvencesi metotları gibi sözleĢme idaresi görevleriyle ilgilidir. Geçici tesis ve 

hizmet kontrolü gerekliliklerine, yalnızca yapım esnasında baĢvurulur. Yapım iĢi 

tamamlandıktan sonra, bu baĢlık altında tanımlanan süreç ve izleklere gerek 

duyulmaz. Performans gereklilikleri tesis ve sistem iĢleyiĢi, proje yaĢam döngüsü 

gereklilikleri ise kabul, bakım, iĢletmeye alma ve hizmetten çıkarma iĢleri ile 

ilgilidir. 

Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler) altında yer alan bölümler yapım iĢinin 

gerçekleĢtirilmesi için gereken süreç ve izlekleri en genel haliyle tanımlar. Bu 

yüzden Division 01‟in diğer bölümleri de kapsayacak genel bir dille yazılması büyük 

önem taĢır. Aksi takdirde bu bölümde yer alan idari süreç ve prosedürlere dair 

bilgiler her bölümde tekrarlanır, bu da CSI ‟ın bir bilgiye bir kez ve doğru bölümde 

yer vermesi mantığına aykırıdır.  
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4.1.1 Ġdari süreç ve prosedürlerin organizasyonel yapısı 

Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟in idari bölümleri MasterFormat‟ta 

tanımlanan baĢlıklara, prosedürel sıralaması da SectionFormat‟ta yer alan Bölüm1, 

Bölüm2 ve Bölüm3‟e paraleldir.  

MasterFormat, Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟de yer alan bölüm baĢlık 

ve numaralarını tanımlar. MasterFormat düzenini Division 01 (Bölüm 01-Genel 

Gereklilikler)‟e uyarlarken göz önüne alınması gereken faktörler hususlar Ģu Ģekilde 

sıralanmıĢtır: 

 MasterFormat‟ın içinde bir inĢaat projesinin el kitabında asla yer almayacak 

bölüm ve bu bölümlere denk gelen numaralar vardır. Söz konusu duruma örnek 

olarak, “ĠĢletim ve Bakım” bölümü verilebilir. 

MasterFormat‟ın içinde bir inĢaat projesinin el kitabında mutlaka bulunması 

gereken doğrudan yapım iĢi ile ilgili bölüm ve numaralar vardır. Bu duruma 

örnek olarak; “ĠĢ kısıtları” ve “Geçici Tesis ve Kontroller” bölümleri verilebilir. 

 Yapım ġartnameleri, genel olarak proje yaĢam döngüsü aktivitelerinin yapım  

aĢamasında verilen hizmet için oluĢturulduğundan MasterFormat‟ın içinde “Tesis 

ĠĢletimi” gibi yapım ile ilgili olmayan bölümler de bulunur. 

Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler), projenin tümüne ve temel Ģartnamelere 

uyan prosedürel gereklilikleri tanımlar. Bu gerekliliklerin birçoğu proje 

aktivitelerinin idaresi, geri kalanları ise ürün ve yerine getirme gereklilikleri ile 

ilgilidir. Daha önce de belirtildiği gibi; Division 01 (Bölüm 01-Genel 

Gereklilikler)‟de baĢlık ve numaralandırmanın MasterFormat‟a paralel olmasına 

benzer olarak, bilgi veriliĢ sırası da SectionFormat‟a paraleldir. Çizelge 4.1 ve 

Çizelge 4. 2, SectionFormat ve Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler) 

baĢlıkları arasındaki uyumu açıkça ortaya koyar. 
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Çizelge 4.1 : Division 01 ile SectionFormat ĠliĢkisi 

 

Çizelge 4.1 ‟de de görüldüğü gibi, 

Bölüm 1 Genel ile aynı hizaya getirilen baĢlıklar: 

 Özet 

 Ücret ve Ödeme Prosedürleri 

 Ġdari Gereklilikler 

 Kalite Gereklilikleri 

 Geçici Tesis ve Kontroller 
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Çizelge 4.2 : Division 01 ile SectionFormat ĠliĢkisi 

 

Çizelge 4.2‟de de görüldüğü gibi, 

Bölüm 2 Ürünler ile aynı hizaya getirilen baĢlıklar: 

 Ürün Gereklilikleri 

 Performans Gereklilikleri 

Bölüm 3 Yapım ile aynı hizaya getirilen baĢlıklar: 

Yerine Getirme ve KapanıĢ Gereklilikleri 

 Proje  

YaĢam Döngüsü Aktiviteleri 



 
102 

 

Division 01 ile SectionFormat arasındaki iliĢki düzen prensibinden ileri gelir. Bu 

düzenin arkasındaki mantık kullanıcıya; projenin karmaĢıklığına göre farklı 

prosedürel gereklilikleri az sayıda baĢlığa indirgeme ya da birçok baĢlıkla 

detaylandırma esnekliği sağlar.  

4.1.2 Ġdari süreç ve prosedürlerin diğer sözleĢme dokümanlarıyla iliĢkisi 

Her bir sözleĢme dokümanı birbirini tamamlamalı ve bir dokümanda yer alan bilgi 

diğerinde tekrar edilmemelidir. SözleĢmeler; sözleĢme konusu iĢin gerçekleĢtirilmesi 

esnasında uyulacak koĢulları belirlerken, Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler) 

bu koĢulları Ģartnamelere uygulanacak Ģekilde detaylandırır. ġartname ve çizimler ise 

Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟de tanımlanan süreç ve prosedürleri 

daha ayrıntılı Ģekilde ele alarak, iĢin belirli bölümleri için özel gereklilikleri tanımlar. 

Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟in diğer sözleĢme dokümanlarıyla olan 

iliĢkisi ġekil 4. 1‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 4.1 : Division 01 ile Diğer SözleĢme Dokümanları ĠliĢkisi 
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Tedarik KoĢulları,  AIA ve EJCDC‟de tanımlanan genel koĢullara göre sözleĢme 

dokümanlarının bir parçası sayılmazlar. Yalnızca tedarik koĢullarında yer alan 

hükümler, yapım sözleĢmesi idaresinde uygulanamazlar. Tedarik KoĢulları, Division 

01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟deki hükümleri yinelememeli ancak teklif veren 

kiĢiyi gerekli bilgiye yönlendirecek Ģekilde Division 01 (Bölüm 01-Genel 

Gereklilikler) içerisindeki numara ve baĢlıklara referans vermelidir. Doküman temini 

ve maliyeti, teklif gizliliği Ģartları, ihale yeri, ihale günü ve ihale saati gibi yalnızca 

teklif aĢamasında gerek duyulacak bilgilere Division 01(Bölüm 01-Genel 

Gereklilikler) yerine tedarik koĢullarında yer verilmelidir. 

Mal Sahibi – Yüklenici SözleĢmesi; diğer tüm sözleĢme dokümanlarına atıfta 

bulunur. Mal sahibi ve yüklenici sözleĢmesindeki bazı koĢullar Division 01 (Bölüm 

01-Genel Gereklilikler) altındaki baĢlıklarda detaylandırılmıĢtır. Örneğin, Bölüm 01 

00 00- Özet baĢlığı altında yapılacak iĢin özeti, diğer sözleĢmelerin tanımlanması, 

saha kullanımı ve geçit hakkına dair kısıtlar, mal sahibinin kullanım hakkı, idari 

detaylar ve mal sahibi, yüklenici sorumluluklarına ait detaylı bilgi verilir.  

Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, iĢin gerçekleĢtirilmesi safhasını kapsar ve Division 

01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟de dahil olmak üzere tüm Ģartnameleri kapsar. 

Genel ġartname‟de; arazi analizleri, geçici uygulamalar ve servisler, garantiler, kayıt 

dokümanları, yüklenici teslimleri, imalat öncesi hazırlık ve imalat sonrası temizlik, 

pursantaj yüzdeleri, hakediĢ baĢvuruları ve kapanıĢ prosedürleri oldukça yüzeysel 

olarak ele alınır. Genel ifadelerle tanımlanmıĢ bu bölümler hakkındaki detaylı bilgi 

ise Division 01(Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟de bulunur. Aynı baĢlıkların hem 

genel Ģartnamede hem de Division 01‟de yer alması CSI‟ın “her baĢlığın tek bir 

yerde” toplanması prensibine aykırı değildir çünkü genel Ģartname ve Division 01 

(Bölüm 01-Genel Gereklilikler) aynı baĢlığı farklı detay seviyelerinde, yinelemeden, 

çeliĢki yaratmayacak Ģekilde ele almıĢtır. Örneğin, yapım iĢleri genel Ģartnamesi mal 

sahibinin, birden fazla yüklenici ile çalıĢması durumunda aradaki koordinasyondan 

sorumlu olduğunu ifade eder. Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler) ise Bölüm 

01 12 00- Çok Yüklenicili SözleĢme Özeti baĢlığı altında sözleĢmeler, sözleĢme 

kapsamları, mal sahibi, mimar, mühendis ve yüklenicinin koordinasyon sırasındaki 

sorumlulukları hakkında detaylı bilgi verir.  
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Ek KoĢullar, yapım iĢleri genel Ģartnamesinde yer alan genel koĢulları 

tekrarlamamalı daha çok Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟de 

numaralandırılan baĢlıklara atıfta bulunmalıdır. Division 01 (Bölüm 01-Genel 

Gereklilikler) ve ek koĢullar arasındaki koordinasyon; karmaĢa, kusur ve tekrarların 

önüne geçer.  

Ek koĢullarda yer alan hükümler Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟e genel 

referans vermek yerine kullanıcıyı belirli bölümlere yönlendirmelidir. Örneğin, ek 

koĢullarda yer alan imalat çizimleri, malzeme bilgileri, numuneler ve diğer yüklenici 

teslimlerinin hazırlık ve teslim sürecinde izlenecek yol için doğrudan Bölüm 01 33 

00- Teslim Prosedürleri iĢaret edilmelidir. Ek koĢullar bir nevi projeye özgü özel 

Ģartname niteliği taĢır. 

Genel ve ek koĢulların Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler) ile olan iliĢkisi 

ġekil 4. 2‟de açıkça görülmektedir. 

 

ġekil 4.2 : Ġdari ve Prosedürel Gerekliliklerin HiyerarĢisi 

 

Genel ve Ek KoĢullar ile Division 01 ĠliĢkisi 

Diğer ġartname Bölümleri; sözleĢme ve Division 01 (Bölüm 01-Genel 

Gereklilikler)‟in getirdiği idari ve prosedürel gerekliliklere bağlıdır. Proje 

gereklilikleri üç sıralı hiyerarĢinin her bölümünde daha çok özelleĢir.  

 Genel ġartname, sözleĢme hükümlerini genel bir dille ifade eder. 
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 Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikleri), genel Ģartnamede tanımlanan 

hükümlerin detayına inse de hala Ģartnamelerin tüm bölümlerini kapsar. 

 ġartnamelerin “Bölüm1- Genel” bölümü ise yalnızca söz konusu bölüm ile  

ilgili özel proje gerekliliklerinden bahseder. 

ġekil 4. 3, bu hiyerarĢiyi Ģu Ģekilde resmeder: 

 

ġekil 4.3 : Ġdari ve Prosedürel Gerekliliklerin HiyerarĢisi 

Örneğin; genel Ģartname test ve denetimlerin gerekliliğinden bahseder. Division 01 

ise laboratuarın kim tarafından seçileceği, hangi proje katılımcısının hangi hizmet 

için bedel ödeyeceği, testlerin gerçekleĢeceği laboratuarın kalitesi, raporların teslimi 

ve yüklenicilerin koordinasyon sorumlulukları gibi test iĢlemleri hakkında detaylı 

bilgi verir. ġartnamenin testler için oluĢturulmuĢ bağımsız bölümlerinde ise hangi 

testlerin yapılacağı, kaç adet testin gerekli olduğu ve yalnızca test iĢlemini 

ilgilendiren daha derin detaylar bulunur. 

Division 01(Bölüm 01-Genel Gereklilikler), SectionFormat‟ın üç bölümünün sırasına 

göre düzenlenmiĢtir. Bölüm 1 Genel birçok durumda diğer bölümlerin de esas 

kısmını oluĢturur. Bölüm 2 Ürünler ve Bölüm 3 Yapım baĢlıkları altında ise idari ve 

prosedürel gereklilikler bulunur. Örneğin; Division 01 (Bölüm 01-Genel 
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Gereklilikler)‟de yer alan kalite kontrol gereklilikleri, kalite kontrol standardı olarak 

modelin yapım ve onay süreci hakkında genel bilgi içerir. Bölüm 1 Genel‟de perdahlı 

perde duvarın su ve hava geçirgenliğinin ölçülmesi için kullanılacak modelin ASTM 

ya da AAMA standartlarına uygun olması gerektiğini ortaya koyar. Bölüm 2 Ürünler, 

üreticinin kalite kontrol güvencesini sağlamak adına mal sahibinin test laboratuarında 

yine mal sahibinin danıĢmanlarının gözetimi altında gerçekleĢtirmesi gereken 

testlerden bahseder. Bölüm 3 Yapım‟da ise üreticinin onaylanan modelle yerinde 

üretimin birbiriyle örtüĢtüğünü kanıtlamak adına sağlaması gereken fabrika 

temsilcisinden bahseder. 

Çizimler; yapılacak iĢin kapsamını grafiksel olarak ifade eden sözleĢme 

dokümanlarıdır. Çizimler, Division 01 (Bölüm 01-Genel Gereklilikler)‟in her 

bölümüyle doğrudan iliĢkili değildir. Örneğin; yüklenici teslimleri, kalite standartları 

ve kapanıĢ prosedürleri çizimler ile doğrudan koordinasyon gerektirmezken, proje 

sahasının kullanımı, aĢamalı inĢa ve çoklu yüklenici bölümleri doğrudan çizimlerle 

ilgilidir ve bu bölümlerin çizimler ile sıkı bir koordinasyon içerisinde bulunması 

gerekir. 

4.1.3 Genel olarak kullanılan idari süreç ve prosedürler 

Ġdari Süreç ve Prosedürler; her proje için değiĢkenlik gösterse de, aĢağıda tüm proje 

teslim sistemleri ve ödeme koĢulları altında en yaygın olarak kullanılan bölümler 

sıralanmıĢtır.  

Bölüm 01 10 00 Özet 

Bölüm 01 11 00 ĠĢin Özeti: Bu bölüm, tek yüklenicili sistemin tercih edilmesi 

durumunda kullanılır. Bu bölümde proje tanımına yer verildiği takdirde, sözleĢme 

tipi ve kapsamına da detaylı olarak yer verilmelidir.      

Bölüm 01 12 00 Çoklu SözleĢme Özeti: Bu bölüm, çoklu yüklenicili sisteminin 

tercih edilmesi durumunda kullanılır. Bu bölümde proje tanımına yer verildiği 

takdirde, sözleĢme tipi ve kapsamına da detaylı olarak yer verilmelidir.   

Bölüm 01 14 00 ĠĢ Kısıtları: Mal sahibi tarafından proje sahasında bulunan eski ya da 

yeni yapıların erken kısmi kullanım prosedürleri bu bölümde tanımlanmıĢtır. Yapım 

sırasında proje sahası mal sahibi tarafından kullanılacaksa, yüklenicinin arazi 

kullanımı konusunda uyması gereken kısıtlar bu bölümde açıklanmıĢtır.   
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Bölüm 01 20 00 Ücret ve Ödeme Prosedürleri 

Bölüm 01 21 00 Ödenekler: Maliyet ya da tutar bazında olabilen ödenekler, iĢin 

baĢlangıcından önce belirlenemeyen tasarım kriterlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu 

bölümde yalnızca mal sahibi tarafından onaylanan ödeneklere yer verilir. 

Bölüm 01 22 00 Birim Fiyatlar: Bu bölümde birim fiyat tariflerine ve yükleniciye 

ödenecek hakediĢin belirlenmesi için kullanılacak metraj yöntemine yer verilir.  

Bölüm 01 24 00 Değer Analizi: Katılımcıların tanımı, iĢ programı, maliyet, 

değerlendirme ve raporlama gibi baĢlıklar altında değer analizinin nasıl yürütüleceği 

ve ortaya çıkan sonuçların nasıl değerlendirileceği bu bölümde tanımlanmıĢtır.  

Bölüm 01 25 00 Ġkame (Substitution) Prosedürleri: Yüklenicinin eĢdeğer malzeme ya 

da ürün teklifleri için izleyeceği süreç bu bölümde tanımlanır.   

Bölüm 01 26 00 SözleĢme DeğiĢiklikleri Prosedürleri: Bu bölüm, yüklenici ve mal 

sahibine ana sözleĢmede değiĢiklik yapmaya gerek kalmadan sözleĢme 

dokümanlarında anlaĢılmayan bölümlerin açıklığa kavuĢturulmasına olanak sağlar. 

Yüklenicinin bilgi isteme ve M/M cevap verme prosedürü bu baĢlık altında 

tanımlanmıĢtır. Buna ek olarak; sözleĢmede değiĢiklik yapılabilmesi, ekstra zaman 

ya da maliyet talebinde bulunulabilmesi için gerekli prosedürler de Bölüm 01 26 

00‟de açıkça ortaya konmuĢtur. 

Bölüm 01 29 00 HakediĢ Prosedürleri: Bu bölüm, yüklenicinin tarafından teslim 

edilecek pursantaj tablosu ve hakediĢ baĢvurusu formatına dair prosedürleri tanımlar. 

Ġki iĢlem için de yürütülecek süreç bu baĢlık altında ele alınır. Buna ek olarak; bu 

süreç boyunca kullanılacak formlar, teslim edilecek kopya sayısı ve teslim etme 

zamanı da bu bölümde incelenir. 

Bölüm 01 30 00 Ġdari Gereklilikler 

Bölüm 01 31 00 Proje Yönetimi ve Koordinasyonu: Bu bölümde; proje 

koordinasyonu, proje toplantıları, proje/saha idaresi ve çizim koordinasyonu ile ilgili 

prosedürler tanımlanır. Çoklu yüklenicili sistemde ise söz konusu koordinasyonun 

gerçekleĢtirilebilmesi için yükleniciler arasında sorumluluk paylaĢımı yapılır. 

Süpervizörlük hizmetleri hakkında da prosedürler içeren bu bölümde aynı zamanda 

altyüklenici, yüklenici ve mal sahibi koordinasyonu gereklilikleri de tanımlanır. 
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Gerekli görüldüğü durumlarda; yapım öncesi, montaj öncesi toplantılar, ilerleme ve 

koordinasyon toplantıları gereklilikleri de bu baĢlık altında tanımlanır.  

Bölüm 01 32 00 Yapım Ġlerleme Raporları: Bu baĢlık altında, yükleninin iĢ programı 

ve ilerleme raporları teslimi, iĢ programı tipi, günlük saha raporu ve fotoğrafik 

dokümantasyon formatı ele alınır.    

Bölüm 01 33 00 Yüklenici Teslim Prosedürleri: Bu bölümde yüklenici teslim 

programı ile ilgili gereklilikler ele alınır. Ġmalat çizimleri, numuneler ve saha 

verilerinin kabullerden önce nasıl iĢleneceğinin ele alındığı bu bölüm aynı zamanda 

imalat çizimlerinin formatı, mal sahibine teslim edilecek kopya sayısı hakkında da 

bilgi verir.   

Bölüm 01 35 00 Özel Prosedürler: Bu baĢlık altında alıĢılmıĢın dıĢında iĢçilik 

gerektiren havaalanı, alıĢveriĢ merkezi, hastaneler ve nükleer tesisler için idari 

gereklilikler tanımlanır. 

Bölüm 01 40 00 Kalite Gereklilikleri 

Yapım iĢinin kalitesini ve yüklenicinin performansını kontrol etmek, ölçmek ve 

raporlamak için prosedürler bu bölümde tanımlanmıĢtır. Sahadan alınan numunelerin 

ve kullanılan modellerin sözleĢme dokümanlarında belirlenen kalite standartlarına 

uygunluğu bu baĢlık kapsamında değerlendirilir. Test laboratuarlarının kalitesi, ilgili 

testler, otoriteler tarafından uygulanan kısıtlar, yüklenici katılımı gereklilikleri, 

ödemeden sorumlu taraflara dair prosedürler bu bölümde ele alınır.  

Bölüm 01 50 00 Geçici Tesis ve Kontroller 

Tüm proje katılımcıları bu bölümü ve bölüm içerisindeki alt baĢlıkları incelemelidir. 

Çoklu yüklenicili sistemde, geçici tesisler konusunda sorumluluk paylaĢımı yapılır.  

Bölüm 01 51 00 Geçici Tesisler: Su, elektrik, telefon hattı temini, ısıtma, soğutma ve 

havalandırma temini ile ilgili sorumlulukları montaj ve kullanım maliyeti bazında ele 

alır.  

Bölüm 01 52 00 ġantiye Tesisleri: ġantiye ofisleri ve temizlik iĢleri konusunda 

yüklenici sorumluluklarının maliyet ve montaj bazında tanımlandığı bu bölüm de 

Ģantiye kurulum gereklilikleri ve kısıtları hakkında da bilgi bulmak mümkündür.  
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Bölüm 01 53 00 Geçici Yapım: Geçici yapılara sağlanacak giriĢ-çıkıĢ ve park 

prosedürleri yalnızca yapısal olarak ele alınmıĢtır. Konu hakkında detaylı bilgi 

Bölüm 01 55 00 Araç GeçiĢi ve Park baĢlığı altında tanımlanmıĢtır. 

Bölüm 01 54 00 Yapım Ekipmanları: Geçici asansör, vinç, yapı iskelesi ya da 

platformlar için gereklilikler bu bölümde tanımlanmıĢtır. Yapım esnasında 

kullanılacak alet ve ekipmanların prosedürleri de yine bu bölümde tanımlanır. Buna 

ek olarak; çoklu yüklenicili sistemde yapım ekipmanlarının paylaĢılması 

konusundaki prosedürler de bu baĢlık altında tanımlanmıĢtır.  

Bölüm 01 55 00 Araç GeçiĢi ve Park: Bu bölümde, yapım ya da mal sahibi 

faaliyetleri için tesis çevresinde oluĢturulacak giriĢ-çıkıĢlar ve park prosedürleri 

tanımlanır. GiriĢ çıkıĢ ve park konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu ise bu 

duruma Bölüm 01 14 00 ĠĢ Kısıtları baĢlığı altında yer verilir. 

Bölüm 01 56 00 Geçici Bariyer ve Çitler: Yapım esnasında tesis kullanıcılarının ve 

var olan yapıların konrunması için gerekli prosedürler bu bölümde tanımlanmıĢtır. 

Tel örgü, ses ve toz bariyerleri ve yapım sonucu ortaya çıkan zararlı atıkların ortadan 

kaldırılması ile ilgili prosedürleri içerir. 

Bölüm 01 57 00 Geçici Kontroller: Bu bölümde, yüzey suyu kontrolü ve çevreleyici 

düzeneklerin montaj ve demontajına yönelik idari ve prosedürel koĢullar tanımlanır. 

Bölüm 01 58 00 Projenin Tanımlanması: Proje tanımlanması ve geçici tabelalar için 

prosedürler ve kısıtlar bu bölümde tanımlanmıĢtır. Buna ek olarak; Bölüm 01 57 00 

erozyon, tortul madde birikimi ve haĢere önlenmesi konusunda da bilgiler içerir.  

Bölüm 01 60 00 Malzeme Gereklilikleri 

Bölüm 01 62 00 Ġkame Ürünler: Yüklenicinin eĢdeğer ürün seçme sırasında gerek 

duyacağı temel kurallar ve prosedürler bu bölümde tanımlanır.  

Bölüm 01 64 00 Mal Sahibi Tarafından Temin Edilen Ürünler: Bu bölüm; mal sahibi 

tarafından temin edilen malzemelerin ya da ürünlerin için idari prosedürlerinin 

tanımlanması için oluĢturulmuĢtur. Satın alması mal sahibi, montajı ise yüklenici 

tarafından gerçekleĢtirilecek malzemelerin temel özellikleri bu baĢlık altında 

sıralanır. Buna ek olarak; teslim zamanında malzeme ya da ürünlerin kabul edilebilir 

düzeyde olması için malzeme ve ürünlerin koordinasyonu, teslim programı ve teslim 

alınması ile ilgili temel gereklilik ve prosedürler Bölüm 01 64 00‟de  tanımlanır.  
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Bölüm 01 65 00 Ürün Teslim Gereklilikleri: Malzemelerin ya da ürünlerin 

ambalajlama, nakliye, teslim ve sahaya kabul süreçleri ile ilgili temel prosedürleri 

tanımlar. 

Bölüm 01 66 00 Ürün Depolama ve Yükleme-BoĢaltma Gereklilikleri: Malzemelerin 

ya da ürünlerin sahada depolanma ve yükleme-boĢaltılmasına dair temel 

gereklilikleri tanımlar.  

Bölüm 01 70 00 Yerine Getirme ve KapanıĢ Prosedürleri 

Bölüm 01 71 00 Denetim ve Hazırlanma: Ġlk yapım planı, arazi etüdü, çevre 

yapıların korunması gibi yapıma hazırlık evresinde ortaya çıkabilecek olağandıĢı 

gereklilikleri ortaya koyar. Bu bölüm aynı zamanda seçilen ürünlerin montaj, inĢa ve 

uygulam prosedürlerine iliĢkin de temel gereklilikleri tanımlar. 

Bölüm 01 73 00 Yapım: Önceden ya da yeni alınan tüm malzemelerin montaj ve 

uygulama gereklilikleri bu bölümde tanımlanır. Her ne kadar mal sahibi tarafından 

temin edilen malzemelerin montaj ve uygulama prosedürleri de bu bölümde yer alsa 

da, söz konusu ürünlerin özellikleri için “Bölüm 01 64 00 Mal Sahibi Tarafından 

Temin Edilen Malzemeler” baĢlığına baĢvurulmasında yarar vardır. Bununla beraber 

“Bölüm 01 73 00 Yapım” baĢlığı altında var olan bir çok malzeme ve ekipmanı; 

değerlendirilip tekrar montaja dahil edilen malzeme ve ekipmanlar, yüklenici 

tarafından hurda değerine satılan malzeme ve ekipmanlar ve doğrudan mal sahibine 

teslim edilen malzeme ve ekipmanlar gibi bölümlere ayırarak takibi kolaylaĢtırmıĢtır. 

Bölüm 01 74 00 Temizlik ve Atık Yönetimi: Yapım esnasında ve yapımdan sonra 

yüklenicinin sorumluluğunda olan temizlik iĢi prosedürlerini tanımlar. Bu bölüm 

aynı zamanda, geri dönüĢebilir malzemeler için de bilgiler içerir. 

Bölüm 01 75 00 Devreye Alma ve Ayarlama: Sistem ve ekipmanların devreye alınıp, 

istenilen Ģekilde çalıĢmalarını sağlamak için gerekli ayarlama programı bu bölümde 

tanımlanmıĢtır. Buna ek olarak; söz konusu sistem ve ekipmanlara ait tüm devreye 

alma, ayarlama ve hizmet alımı gereklilikleri bu bölümde yer alır. Mevsimsel iĢletim 

gerekliliklerini de içeren Bölüm 01 75 00 aynı zamanda belirlenen gereklilikleri 

raporlama metotlarına dair bilgiler içerir.   

Bölüm 01 76 00 Yapımın TamamlanmıĢ Bölümlerinin Korunması: Yapım devam 

ederken de tamamlanan iĢin korunmasına dair temel gereklilikleri tanımlar. Zarar 

gören imalatlara ait düzeltme ve değiĢtirme süreci de bu bölümde incelenmiĢtir. 
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Bölüm 01 77 00 KapanıĢ Prosedürleri: Geçici Kabul ve Kesin Kabul ile ilgili idari 

prosedürleri tanımlar. Buna ek olarak; eksikler tutanağı listesindeki kalemlerin 

tanımlanması, düzeltilmesi ve tanımlanması ile ilgili prosedürleri de tanımlar.  

Bölüm 01 78 00 KapanıĢ Teslimleri: Rapor dokümanları, garantiler, yedek parçalar, 

bakım ve iĢletim verileri gibi kapanıĢ teslimlerine dair gereklilikleri tanımlar. El 

kitabı olarak teslim edilecek verilerin sayısını ve düzenini belirler.  

Bölüm 01 79 00 Tanıtım ve Eğitim: Mal sahibinin bakım ve iĢletme kadrosunu 

eğitmek de dahil olmak üzere, tesis dahilinde kullanılacak ürün ve sistemlerin 

tanıtıma dair prosedür ve gereklilikleri ortaya koyar.  

Bölüm 01 80 00 Performans Gereklilikleri 

Bölüm 01 81 00 Tesis Performans Gereklilikleri: Sürdürülebilirlik, enerji ve çevresel 

tasarım gereklilikleri gibi tüm tesise uygulanabilecek performans kriterlerini 

tanımlar.  

Bölüm 01 82 00- 01 89 00: Altyapı, üstyapı, malzeme ve dekorasyon gibi birçok 

Ģartname bölümünde tanımlanan konulara dair performans kriterlerini tanımlar. 

Bölüm 01 90 00 Proje YaĢam Döngüsü Aktiviteleri 

Bölüm 01 91 00 Kabul ĠĢlemleri: Diğer yüklenicilerin ve kabul heyetinin 

sorumlulukları da dahil olmak üzere bir tesisin ya da söz konusu tesise ait sistemlerin 

kabulü sırasında izlenecek süreç ve uygulanacak prosedürleri tanımlar. Kabul 

iĢleminin bir parçası olan; tesise ait test, ayarlama ve dengeleme sürecine dair 

prosedürler de bu baĢlık altında tanımlanır. Kabul öncesi ekipman hazırlığı ile ilgili 

prosedürler içeren “Bölüm 01 75 00 BaĢlangıç ve Ayarlama” ile koordinasyon 

içindedir. 

Bölüm 01 92 00 Tesis ĠĢletimi: SözleĢmenin bir kısmı olan tesis iĢletimi hakkındaki 

gereklilik ve prosedürleri tanımlar. 

Bölüm 01 93 00 Tesis Bakımı: Bakım ve Ģantiye günlük raporları dahil olmak üzere 

tesisin bakımı ile ilgili gereklilik ve prosedürleri tanımlar. Bu baĢlık altında geri 

dönüĢüm faaliyetlerine dair prosedürleri de bulmak mümkündür. 

Bölüm 01 94 00 Tesisin Hizmetten Alınması: Bir tesisin ya da o tesise ait sistem ve 

ekipmanların hizmetten alınması ile ilgili prosedürleri içerir. Buna ek olarak; proje 
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sahasının zararlı atıklardan arındırılması ile ilgili süreç de bu baĢlık altında 

tanımlanmıĢtır. 

4.2 DanıĢman Yapım Yönetimi Proje Teslim Sisteminde HakediĢler için Örnek 

Prosedürlerin Yazılması 

Proje yaĢam döngüsü boyunca; yüklenici için en fazla önem arz eden konuların 

baĢında hakediĢ ödemeleri gelir. Yüklenicinin gerçekleĢtirdiği iĢ doğrultusunda mal 

sahibinden hakediĢ ödemesi alması proje devamlılığı açısından vazgeçilmez bir 

unsurdur.  

Yüklenici, sorumlu olduğu iĢi sözleĢme dokümanlarına uygun olarak gerçekleĢtirdiği 

müddetçe hak ettiği ödeme mal sahibi tarafından geciktirilmeden yapılmalıdır. 

Yalnız, mal sahibinin de söz konusu ödemeyi gecikmeden gerçekleĢtirmesi yapım 

yöneticisi ve mimarın koordineli çalıĢmaları sonucu ortaya çıkan ve yüklenicinin 

izlemekle yükümlü olduğu ödeme prosedürlerine uymasına bağlıdır.  

Ödeme ile ilgili hükümlere; sözleĢme formu, genel ve özel koĢullar, genel 

gereklilikler gibi hemen hemen tüm sözleĢme dokümanlarında yer verilir. HakediĢ 

ödemeleri konusunda yüklenicinin uyması gereken prosedürler en detaylı olarak idari 

süreç ve prosedürlerin ücret ve ödeme bölümü altında ödeme prosedürleri alt 

baĢlığında tanımlanmıĢtır. 

Daha önceden de belirtildiği gibi sözleĢmeleri ödeme tiplerine göre sınıflandırmak 

mümkündür. Aynı teslim sistemine ait olsa dahi her ödeme tipinde farklı ödeme 

koĢullarının öngörülmesi; ödeme prosedürlerinde de farklılık yaratır. Tezin bu 

bölümünde götürü bedel, maliyet+ücret ve garantili maksimum fiyat olmak üzere    

A 132 sözleĢmesinde yer verilen tüm ödeme tipleri için örnek hakediĢ prosedürleri 

geliĢtirilmiĢtir. 

4.2.1 Götürü Bedel SözleĢmeler için Örnek HakediĢ Prosedürü 

Götürü bedel; çizim ve teknik Ģartnameler gibi tüm yapım dokümanları hazır olan 

yapım iĢini gerçekleĢtirmek adına yüklenicinin sunduğu kesin fiyattır. Bu fiyat 

yüklenicinin direk ve endirekt giderlerini içerdiği gibi karını da içerir. Götürü bedel 

iĢlerde yapılacak iĢ net bir Ģekilde ortada olduğu için; yalnızca tahmin edilemeyen 
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iĢler için mal sahibi tarafından sağlanan ödenek dıĢında fiyatta değiĢiklik yapılması 

söz konusu değildir.  

Bu bölümde götürü bedel sözleĢmeler için örnek hakediĢ prosedürü geliĢtirilmiĢtir. 

GeliĢtirilen prosedür özet, imalat tutarları tablosu ve hakediĢ baĢvurusu olarak 

toplam üç ana bölümden oluĢmuĢtur.  

Özet bölümü, söz konusu hakediĢ prosedürünün geliĢtirilme amacından bahseder. 

Ġmalat tutarları tablosu bölümünde yüklenicinin her hakediĢ baĢvurusundan önce 

teslim etmesi gereken imalat tutarları tablosunun format ve içeriği hakkında bilgi 

verir. 

Ġmalat tutarları tablosunun prosedürde belirtilen formata uygun olması ve yine 

prosedürde yer alan bilgileri içermesi yapım yöneticisi ve mimarın hakediĢ 

baĢvurusunu değerlendirmeye alması açısından büyük önem taĢır.  

Bölüm 1.2‟de aynı zamanda götürü bedel iĢler için hakediĢ tutarının nasıl 

hesaplanacağı da adım adım tarif edilmiĢtir. Yüklenici hakediĢ tutarını hesaplarken 

tariflenen adımlara uymakla yükümlüdür. 

HakediĢ BaĢvurusu bölümü altında; tüm hakediĢ süreci boyunca uyulması gereken 

idari ve prosedürel gereklilikler tanımlanmıĢtır. Bu bölümde hakediĢ baĢvurusunun  

nasıl yapılacağı, kesin ve geçici kabul aĢamasındaki hakediĢ baĢvuru sürecindeki 

farklılıklar, hakediĢ baĢvurusunda bulunması gereken ekler ve yüklenicinin hakediĢ 

baĢvurusunu nasıl teslim edeceği yalın ve net bir dille anlatılmıĢtır. 

Atıf yapılan ekler, AIA tarafından danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi için 

geliĢtirilmiĢ tip formlardır. 

BÖLÜM 1- GENEL 

1.1 ÖZET 

A. Bu bölüm, götürü bedel sözleĢmeler için hakediĢ ödeme baĢvurusunun 

hazırlanması ve iĢleme koyulması ile ilgili idari ve prosedürel Ģartları 

tanımlar. 

1.2 ĠMALAT TUTARLARI TABLOSU  

A. Koordinasyon: Yüklenicinin iĢ programı ve imalat yüzdeleri tablosu 

birbiriyle koordineli olarak yürütülür. 
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1. Ġmalat Tutarları Tablosu‟ndaki kalemler aĢağıda sıralanan form ve 

tablolarla iliĢkilendirilir: 

a. Ekleriyle beraber hakediĢ baĢvuru formu 

b. Yüklenici teslimleri tablosu 

c. Yüklenicinin iĢ programında yer alan aktiviteler 

d. Ġmalat Tutarları Tablosu, mümkün olan en kısa sürede 

yapım yöneticisi vasıtasıyla mimara iletilir. Ġmalat tutarları 

tablosu en geç, hakediĢ baĢvurusu için belirlenmiĢ tarihten bir 

hafta önce teslim edilmelidir. 

B. Format ve Ġçerik: Ġmalat tutarları tablosunu oluĢturan kalemler 

belirlenirken Proje El Kitabı içeriği kullanılır. Her bir Ģartname bölümü için 

en az bir kalem imalat tutarları tablosuna dahil edilir. 

1. Tanımlama: Ġmalat tutarları tablosunda proje hakkında aĢağıda 

sıralanan bilgiler yer alır. 

a. Proje adı ve yeri 

b. Mimarın adı 

c. Mimarın proje numarası 

d. Yüklenicinin adı ve adresi 

e. Teslim tarihi 

2. Ġmalat Tutarları Tablosu, AIA Dokümanı G703 formatına uygun 

olarak hazırlanır. 

3. HakediĢ baĢvurularını değerlendirmek ve ilerlemeyi 

saptayabilmek için sözleĢme bedeli yeterli detayda ayrıĢtırılır. Bu 

ayrıĢım, proje el kitabı içeriği ile tutarlı olarak gerçekleĢtirilir.  

4. Her iĢ kaleminin sözleĢme içindeki yüzdesel ağırlığı, sözleĢme 

bedeli ile çarpılarak o kaleme ait toplam bedel bulunur. 

5. Ġmalat tutarları tablosu yüklenicinin her iĢ kalemi için 

gerçekleĢtirdiği imalat yüzdesini yansıtmalıdır. Bir kaleme ait 
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tamamlanma yüzdesi, o kalemin sözleĢme içindeki bedeliyle 

çarpılarak o kalem için yükleniciye ödenecek tutar bulunmuĢ olur.  

6. Bu iĢlemin her kalem için tekrar edilip, bulunan değerlerin 

toplanmasıyla imalat bazında toplam hakediĢ bedeli ortaya çıkar. 

7. Ġmalat tutarları tablosunda, satın alınıp sahaya getirilen yalnız 

montajı tamamlanmayan ihzarat malzeme ve ekipmanları için de ayrı 

bir satır açılır.  

8. Ġmalat tutarları tablosunda, malzemelerin ilk maliyetleri, 

tamamlanma aĢamaları ve toplam tamamlanma yüzdelerine ait 

değerler yer alır. 

9. Her ihzarat malzeme ve ekipmanı için yükleniciye ödenecek 

tutarlar bulunup toplanınca ihzarat bazında toplam hakediĢ bedeli 

ortaya çıkar. 

10. Hem imalat hem de ihzarat bazında toplam hakediĢ tutarları 

toplanarak toplam hakediĢ tutarı bulunur. 

11. Bu tutardan mal sahibi tarafından yapılan önceki hakediĢ 

ödemeleri düĢülür. 

12. Mimar ve yapım yöneticisinin belirli bir sebeple askıya aldığı 

ödemeler, hatalı iĢ tutarları ve sözleĢmede belirtilen kesintiler toplam 

hakediĢ tutarından düĢülünce yükleniciye ödenecek tutar bulunur. 

13. Ödenekler: Her bir ödenek için, imalat tutarları tablosunda ayrı bir 

satır açılır. Ödenekler, tabloya malzeme birim fiyatı ve malzeme 

miktarının çarpımı cinsinden aktarılır. Söz konusu miktarlar, sözleĢme 

dokümanlarındaki bilgiler kullanılarak belirlenir. Ödenek kapsamına 

giren malzeme ve ödenek tutarları A 132 Mal Sahibi Yüklenici 

SözleĢmesi Bölüm 4 SözleĢme Bedeli baĢlığı altındaki Bölüm 4.2 

Götürü Bedel alt baĢlığında açıkça belirtilir. 

14. Ġmalat tutarları tablosu ve hakediĢ baĢvurusunda yer alan her 

kalem tamamlanmıĢ olmalıdır.  

a. Ġmalat tutarları tablosuna her kalemin sözleĢme içindeki 

bedeli, her kaleme ait önceki hakediĢ bedeli, her kalemin o 
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ayki hakediĢ bedeli, o ayki ihzarat bedeli, toplam imalat ve 

ihzarat bedeli, tamamlanma yüzdesi ve kalan yüzdesi eksiksiz 

olarak girilmelidir. 

15. Ġmalat Tutarları Tablosunun Güncellenmesi: DeğiĢiklik emri ya da 

değiĢiklik talimatı sonucunda sözleĢme bedeli değiĢmiĢse, bir sonraki 

hakediĢ baĢvurusundan önce imalat tutarları tablosu güncellenmelidir. 

1.3 HAKEDĠġ BAġVURUSU 

A. Her bir hakediĢ baĢvurusu; mimarın ve yapım yöneticisinin onayladığı 

önceki baĢvurularla ve mal sahibinin gerçekleĢtirdiği ödemelerle tutarlı 

olmalıdır. 

1. Ġlk hakediĢ baĢvurusu, geçici kabul zamanı hakediĢ baĢvurusu ve 

kesin hakediĢ baĢvurusu ilave Ģartlar içerir. 

B. HakediĢ BaĢvurusu Zamanları: Geçici hakediĢler ayın 25‟inde yapım 

yöneticisine teslim edilmelidir. Her bir baĢvuruyu kapsayan süre bir aydır ve 

ayın son günü sona erer.   

C. HakediĢ BaĢvurusu Formları:  

1. HakediĢ baĢvuru formları olarak tek yüklenicili sistemde AIA 

Dokümanı G732 ve AIA Dokümanı G703 kullanılır. (Bkz. Şekil A.1 ve 

Şekil A.2)  

2. HakediĢ baĢvuru formları olarak çok yüklenicili sistemde AIA 

Dokümanı G736, AIA Dokümanı G723 ve AIA Dokümanı G703 

kullanılır. (Bkz. Şekil A.3, Şekil A.4 ve Şekil A.2)  

D. BaĢvuru Hazırlama: Form üzerindeki her giriĢ doldurulur. Formlar, 

yüklenici adına yasal imza yetkisi bulunan bir kiĢi tarafından imzalı ve onaylı 

Ģekilde teslim edilir. Mimar eksik baĢvurular adına herhangi bir giriĢimde 

bulunmaz. 

1. Form üzerindeki giriĢler, imalat tutarları tablosu ve yüklenicinin iĢ 

programı ile tutarlı olmalıdır. DeğiĢiklik yapılması durumunda güncel 

tablo ve iĢ programları kullanılmalıdır. 
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2. DeğiĢiklik emri ya da değiĢiklik talimatı sonucu ortaya çıkan yeni 

bedeller, hakediĢ baĢvurusunda yer alır. 

E. Teslimat Mektubu: Yüklenici hakediĢ baĢvurusunun imzalı ve onaylı üç 

kopyasını yapım yöneticisine iletir. Yüklenici 24 saat içinde baĢvuru 

kopyalarının yapım yöneticisine ulaĢtığının teyidini almalıdır. Gerekli 

görüldüğü takdirde, baĢvuru kopyalarından birine ibraname ve benzeri 

tutanaklar eklenir. 

1. Her baĢvuru kopyası içindeki ekleri listeleyen ve hakediĢ 

baĢvurusu içeriği hakkında bilgi veren teslimat mektubu ile birlikte 

iletilir. 

F. Ġbraname: Ġbraname, alacaklı ve borçlu arasında alacak verecek iĢinin 

kalmadığını buna bağlı olarak alacaklının söz konusu borçtan doğan tüm 

haklarından feragat ettiğini gösteren belgedir. Her hakediĢ baĢvurusu ile 

birlikte yüklenici tamamlanan iĢ için bir ibraname teslim etmek zorundadır. 

Bu ibraname, yasal olarak ibraname onaylamakla yetkili kuruluĢlar tarafından 

doldurulmalıdır. 

1. HakediĢ baĢvurusunda söz konusu kalem için talep edilen tutar 

oranında (o kaleme ait kesintiler düĢürüldükten sonra) kısmi ibraname 

yayımlanır.  

2. HakediĢ baĢvurusu herhangi bir iĢ kaleminin tamamıyla bittiğini 

gösteriyorsa, baĢvurunun içinde o kaleme ait koĢullu kesin ibraname 

de yer alır. 

3. Mal sahibinin yapım sürecinde yer alan tüm Ģahıs ve 

kuruluĢlardan ibraname isteme hakkı vardır. 

4. Ġbra Formları: Feragat formları yüklenici tarafından mal sahibinin 

istediği Ģekilde yayımlanır. 

G. Ġlk HakediĢ BaĢvurusu: Ġlk hakediĢ baĢvurusundan 10 gün önce teslim 

edilmesi gereken belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

1. Alt yüklenicilerin listesi 

2. Ġmalat tutarları tablosu 
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3. Yüklenicinin iĢ programı (son hali yoksa var olanı) 

4. Birim fiyat tablosu 

5. Yüklenici teslimatları listesi (son hali yoksa var olanı) 

6. Yüklenici adına çalıĢan kadronun listesi 

7. Yüklenicinin danıĢmanlarının listesi 

8. ĠnĢaat izinlerinin listesi 

9. ĠĢin yürütülüĢü esnasında yargı yetkisine sahip otoritelerden 

alınmıĢ onay ve lisanslar 

10. Ġlk ilerleme raporu 

11. Yapım öncesi konferans raporu 

12. Sigorta sertifika ve poliçeleri 

H. Geçici Kabul AĢamasında HakediĢ BaĢvurusu: Geçici Kabul Onayı 

alındıktan sonra, geçici kabulü yapılan iĢin %100 oranında tamamlandığını 

gösteren hakediĢ baĢvurusu hazırlanır.  

1. Geçici Kabul Onayı, AIA Dokümanı G704 “Geçici Kabul Onayı” 

formatına uygun olarak hazırlanır. (Bkz. Şekil A.5) 

2. HakediĢ baĢvurusunun içinde iĢin kısmi kabul aĢamasına geldiğini 

kanıtlayan belgeler ve sözleĢme bedelinde yapılan değiĢiklikler yer 

alır. 

3. Bu hakediĢ baĢvurusu aynı zamanda iĢin kısmen tamamlanmıĢ 

olmasına bağlı olarak mal sahibinin kısmi kullanım hakkını da 

baĢlatmıĢ olur. 

Ġ. Kesin HakediĢ BaĢvurusu: Kesin hakediĢ baĢvurusu ile birlikte kesin 

olarak teslim edilmesi gereken belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

1. Proje kapanıĢ gerekliliklerinin yerine getirildiğini gösteren 

kanıtlar 

2. Malzemeler ve biten iĢler için tüm vergi, ücret ve benzeri 

ödemelerin tamamlandığını gösteren sigorta onayları 
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3. SözleĢme bedeline yapılan son değiĢiklikleri de yansıtan hesap 

özeti 

4. AIA Dokümanı G706 “Yüklenicinin Alacak ve Taleplerinden 

Feragat Beyannamesi” (Bkz. Şekil A.6) 

5. AIA Dokümanı G706A “Yüklenicinin Rüçhanlı Takip Hakkından 

Feragat Beyannamesi” (Bkz. Şekil A.7) 

6. AIA Dokümanı G707 “Kesin HakediĢ Ödemesinde Kefilin 

Rızası” (Bkz. Şekil A.8) 

7. AIA Dokümanı G707A “Teminat Ġadesinde Kefilin Rızası” (Bkz. 

Şekil A.9) 

8. Tüm hak taleplerinin çözüldüğünü gösteren kanıtlar 

9. Geçici kabul ya da mal sahibinin kısmi kullanım aĢamasında 

tesislerin son sayaç okumaları, depo edilen yakıtın kaydı ve benzer 

veriler 

10. Maktu tazminatların çözümlendiğini gösteren kanıtlar 

Bölüm 2- Ürünler (Kullanılmadı.) 

Bölüm 3- Yerine Getirme (Kullanılmadı.)  

Bölüm Sonu 012900 

4.2.2 Maliyet + Ücret SözleĢmeler için Örnek HakediĢ Prosedürü 

Maliyet+ücret sözleĢmeleri, tasarım dokümanlarının hazır olmadığı durumlarda en 

yaygın olarak kullanılan sözleĢme tipidir. Yüklenici tarafından gerçekleĢtirilecek iĢin 

mal sahibi tarafından teknik Ģartname ve çizimlerle kesin ve net olarak 

tanımlanmaması maliyet+ücret sözleĢmelerle götürü bedel sözleĢmeler arasındaki en 

belirgin farktır. Buna bağlı olarak, götürü bedeldeki hakediĢ sürecinden farklı olarak 

mal sahibi geçici hakediĢ baĢvurularında karĢılacağı tutarları önceden bilmediği gibi 

iĢin toplam bedeli hakkında da kesin bir fikre sahip olamaz.  

Maliyet+ücret sözleĢmelerinde götürü bedelde olduğu gibi toplam iĢi kalemlere 

ayıran ve her kalemin sözleĢme içindeki ağırlığını gösteren bir imalat tutarları 

tablosu bulunmaz. Bu ömde tipine bağlı sözleĢmelerde, iĢin baĢlangıcından önce 

yüklenici mal sahibine kendi hazırladığı ilk maliyet tahmini verir. Söz konusu 
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maliyet tahmini, iĢin gerçekleĢen maliyetiyle tamamlanma yüzdesini karĢılaĢtırmak 

için kullanılan bir kontrol dokümanıdır. Bu tahmin aynı zamanda mal sahibine iĢin 

toplam bedeli hakkında bir fikir vermiĢ olur.  

Geçici hakediĢ baĢvuruları sırasında ise maliyet kontrol tablosu kullanılır. Bu tabloda 

iĢin miktarı ve gerçekleĢme yüzdesinin yerine kaydı tutulmuĢ malzeme ve nakliye 

faturaları, ekipman ve araç kiralama fiĢleri, iĢçilere ödenen maaĢ bordroları gibi mal 

sahibinin geri ödemeyi kabul ettiği tüm kalemler yer alır. Mal sahibi yüklenici 

sözleĢmesinde geri ödenebilir masraflar altında tanımlanmayan hiçbir kalem maliyet 

kontrol tablosuna dahil edilmemelidir. Maliyet+ücret sözleĢmelerinde mal sahibinin 

geri ödeme yapmayı kabul etmediği masraflar yüklenicinin genel ofis harcamaları, 

sözleĢme kapsamında kullanılmayan araç ve ekipman masrafları olarak sıralanabilir. 

Maliyet kontrol tablosunda hesaplanan tutara bir de yüklenicinin ücreti eklenir. 

Yüklenici ücreti maliyet üzerinden anlaĢılmıĢ bir yüzde olabileceği gibi sabit bir tutar 

da olabilir. Bu tamamiyle mal sahibi ve yüklenici arasındaki sözleĢme koĢullarına 

bağlıdır. 

Ödeme tipi maliyet+ücret olan sözleĢmeler için geliĢtirilmiĢ örnek hakediĢ prosedürü 

aĢağıda verilmiĢtir. Örnek prosedürde ilk maliyet tahmini ve maliyet kontrol 

kavramlarının yanısıra götürü bedel sözleĢmelerden farklı olarak göze çarpan bir 

baĢka durum da maliyet+ücret sözleĢmelerde ödeneklere yer verilmeyiĢidir. Örnek 

prosedür Ģu Ģekildedir: 

BÖLÜM 1- GENEL 

1.1 ÖZET 

A. Bu bölüm, maliyet + ücret sözleĢmeler için hakediĢ ödeme baĢvurusunun 

hazırlanması ve iĢleme koyulması ile ilgili idari ve prosedürel Ģartları 

tanımlar. 

1.2 ĠLK MALĠYET TAHMĠNĠ ve MALĠYET KONTROL TABLOSU 

A. Yüklenici sözleĢmenin yürürlüğe girmesini takip eden 14 gün içerisinde 

mal sahibine maliyet tahminini yazılı olarak iletir. 

1. Maliyet tahmini; iĢin maliyeti ve yüklenici ücretinin toplam 

bedelinden oluĢur. 
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2. Maliyet tahmini, iĢin gerçekleĢen maliyetiyle tamamlanma 

yüzdesini karĢılaĢtırmak için kullanılan bir kontrol dokümanıdır. 

3. ĠĢte yapılan değiĢiklikleri yansıtması açısından maliyet tahmini 

her hakediĢ baĢvurusunda güncellenmelidir.   

B. Koordinasyon: Yüklenicinin iĢ programı ve maliyet kontrol tablosu 

birbiriyle koordineli olarak yürütülür. 

1. Maliyet Kontrol Tablosu‟ndaki kalemler aĢağıda sıralanan form, 

belge ve tablolarla iliĢkilendirilir: 

a. Ekleriyle beraber hakediĢ baĢvuru formu 

b. Yüklenicinin iĢi gerçekleĢtirmek adına yaptığı harcamaları 

yansıtan maaĢ bordroları, faturalar, fatura ekli çekler ve 

sözleĢmede geri ödenebilir harcamalara dahil edilmiĢ 

masrafları yansıtan belgeler  

c. Yüklenicinin iĢ programında yer alan aktiviteler 

d. Maliyet Kontrol Tablosu, mümkün olan en kısa sürede 

yapım yöneticisi vasıtasıyla mimara iletilir. Maliyet kontrol 

tablosu en geç, hakediĢ baĢvurusu için belirlenmiĢ tarihten bir 

hafta önce teslim edilmelidir. 

C. Format ve Ġçerik: Maliyet kontrol tablosunu oluĢturan kalemler 

belirlenirken Proje El Kitabı içeriği kullanılır. SözleĢmede mal sahibi 

tarafından geri ödenebilir masraflara dahil edilmiĢ her kalem maliyet kontrol 

tablosunda yer bulur.  

1. Tanımlama: Maliyet kontrol tablosunda proje hakkında aĢağıda 

sıralanan bilgiler yer alır. 

a. Proje adı ve yeri 

b. Mimarın adı 

c. Mimarın proje numarası 

d. Yüklenicinin adı ve adresi 

e. Teslim tarihi 
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2. HakediĢ baĢvurusu ile beraber teslim edilen maliyet kontrol 

tablosu yüklenicinin o baĢvuru dönemi için yaptığı geri ödenebilir tüm 

masrafları yansıtmalıdır. 

3. Maliyet kontrol tablosunda yer alan tüm kalemlerin toplanmasıyla 

yüklenicinin o dönem için proje adına yaptığı harcama bulunur. 

4. Bu tutara, yüklenicinin ücreti eklenir.  

5. SözleĢmede belirlenen kesinti yüzdesi hakediĢ bedeline 

yansıtılarak bulunan tutardan düĢülür. 

6. Mal sahibi tarafından yapılan önceki hakediĢ ödemeleri düĢülür. 

7. Mimar ve yapım yöneticisinin belirli bir sebeple askıya aldığı 

ödemeler, hatalı iĢ tutarları ve sözleĢmede belirtilen kesintiler toplam 

hakediĢ tutarından düĢülünce yükleniciye ödenecek tutar bulunur. 

8. Maliyet kontrol tablosunda yer alan tüm masraf kalemleri ve 

hakediĢ baĢvurusunda yer alan her veri doğru ve eksiksiz 

hazırlanmalıdır.  

1.3 HAKEDĠġ BAġVURUSU 

D. Her bir hakediĢ baĢvurusu; mimarın ve yapım yöneticisinin onayladığı 

önceki baĢvurularla ve mal sahibinin gerçekleĢtirdiği ödemelerle tutarlı 

olmalıdır. 

1. Ġlk hakediĢ baĢvurusu, geçici kabul zamanı hakediĢ baĢvurusu ve 

kesin hakediĢ baĢvurusu ilave Ģartlar içerir. 

E. HakediĢ BaĢvurusu Zamanları: Geçici hakediĢler ayın 25‟inde yapım 

yöneticisine teslim edilmelidir. Her bir baĢvuruyu kapsayan süre bir aydır ve 

ayın son günü sona erer.   

F. HakediĢ BaĢvurusu Formları:  

1. HakediĢ baĢvuru formları olarak tek yüklenicili sistemde AIA 

Dokümanı G732  kullanılır. (Bkz. Şekil A.1)  

2. HakediĢ baĢvuru formları olarak çok yüklenicili sistemde AIA 

Dokümanı G736 ve AIA Dokümanı G723 kullanılır. Yalnız maliyet + 
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ücret sözleĢmelerinde G723 formunun ihzarat ile ilgili satırlarına 

gerek duyulmaz. (Bkz. Şekil A.3 ve Şekil A.4)  

G. BaĢvuru Hazırlama: Form üzerindeki her giriĢ doldurulur. Formlar, 

yüklenici adına yasal imza yetkisi bulunan bir kiĢi tarafından imzalı ve onaylı 

Ģekilde teslim edilir. Mimar eksik baĢvurular adına herhangi bir giriĢimde 

bulunmaz. 

1. Form üzerindeki giriĢler, imalat tutarları tablosu ve yüklenicinin iĢ 

programı ile tutarlı olmalıdır. DeğiĢiklik yapılması durumunda güncel 

tablo ve iĢ programları kullanılmalıdır. 

2. DeğiĢiklik emri ya da değiĢiklik talimatı sonucu ortaya çıkan yeni 

bedeller, hakediĢ baĢvurusunda yer alır. 

H. Teslimat Mektubu: Yüklenici hakediĢ baĢvurusunun imzalı ve onaylı üç 

kopyasını yapım yöneticisine iletir. Yüklenici 24 saat içinde baĢvuru 

kopyalarının yapım yöneticisine ulaĢtığının teyidini almalıdır. Gerekli 

görüldüğü takdirde, baĢvuru kopyalarından birine ibraname ve benzeri 

tutanaklar eklenir. 

1. Her baĢvuru kopyası içindeki ekleri listeleyen ve hakediĢ 

baĢvurusu içeriği hakkında bilgi veren teslimat mektubu ile birlikte 

iletilir. 

Ġ. Ġbraname: Ġbraname, alacaklı ve borçlu arasında alacak verecek iĢinin 

kalmadığını buna bağlı olarak alacaklının söz konusu borçtan doğan tüm 

haklarından feragat ettiğini gösteren belgedir. Her hakediĢ baĢvurusu ile 

birlikte yüklenici tamamlanan iĢ için bir ibraname teslim etmek zorundadır. 

Bu ibraname, yasal olarak ibraname onaylamakla yetkili kuruluĢlar tarafından 

doldurulmalıdır. 

1. HakediĢ baĢvurusunda söz konusu kalem için talep edilen tutar 

oranında (o kaleme ait kesintiler düĢürüldükten sonra) kısmi ibraname 

yayımlanır.  

2. HakediĢ baĢvurusu herhangi bir iĢ kaleminin tamamıyla bittiğini 

gösteriyorsa, baĢvurunun içinde o kaleme ait koĢullu kesin ibraname 

de yer alır. 
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3. Mal sahibinin yapım sürecinde yer alan tüm Ģahıs ve 

kuruluĢlardan ibraname isteme hakkı vardır. 

4. Ġbra Formları: Feragat formları yüklenici tarafından mal sahibinin 

istediği Ģekilde yayımlanır. 

J. Ġlk HakediĢ BaĢvurusu: Ġlk hakediĢ baĢvurusundan 10 gün önce teslim 

edilmesi gereken belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

1. Alt yüklenicilerin listesi 

2. Maliyet Tablosu  

3. Yüklenicinin iĢ programı (son hali yoksa var olanı) 

4. Birim fiyat tablosu 

5. Yüklenici adına çalıĢan kadronun listesi 

6. Yüklenicinin danıĢmanlarının listesi 

7. ĠnĢaat izinlerinin listesi 

8. ĠĢin yürütülüĢü esnasında yargı yetkisine sahip otoritelerden 

alınmıĢ onay ve lisanslar 

9. Ġlk ilerleme raporu 

10. Yapım öncesi konferans raporu 

11. Sigorta sertifika ve poliçeleri 

K. Geçici Kabul AĢamasında HakediĢ BaĢvurusu: Geçici Kabul Onayı 

alındıktan sonra, geçici kabulü yapılan iĢin %100 oranında tamamlandığını 

gösteren hakediĢ baĢvurusu hazırlanır.  

1. Geçici Kabul Onayı AIA Dokümanı G704 “Geçici Kabul Onayı” 

formatına göre hazırlanır. (Bkz. Şekil A.5) 

2. HakediĢ baĢvurusunun içinde iĢin kısmi kabul aĢamasına geldiğini 

kanıtlayan belgeler ve sözleĢme bedelinde yapılan değiĢiklikler yer 

alır. 

3. Bu hakediĢ baĢvurusu aynı zamanda iĢin kısmen tamamlanmıĢ 

olmasına bağlı olarak mal sahibinin kısmi kullanım hakkını da 

baĢlatmıĢ olur. 
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L. Kesin HakediĢ BaĢvurusu: Kesin hakediĢ baĢvurusu ile birlikte kesin 

olarak teslim edilmesi gereken belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

1. Proje kapanıĢ gerekliliklerinin yerine getirildiğini gösteren 

kanıtlar 

2. Malzemeler ve biten iĢler için tüm vergi, ücret ve benzeri 

ödemelerin tamamlandığını gösteren sigorta onayları 

3. SözleĢme bedeline yapılan son değiĢiklikleri de yansıtan hesap 

özeti 

4. AIA Dokümanı G706 “Yüklenicinin Alacak ve Taleplerinden 

Feragat Beyannamesi” (Bkz. Şekil A.6) 

5. AIA Dokümanı G706A “Yüklenicinin Rüçhanlı Takip Hakkından 

Feragat Beyannamesi” (Bkz. Şekil A.7) 

6. AIA Dokümanı G707 “Kesin HakediĢ Ödemesinde Kefilin 

Rızası” (Bkz. Şekil A.8) 

7. AIA Dokümanı G707A “Teminat Ġadesinde Kefilin Rızası” (Bkz. 

Şekil A.9) 

8. Tüm hak taleplerinin çözüldüğünü gösteren kanıtlar 

9. Geçici kabul ya da mal sahibinin kısmi kullanım aĢamasında 

tesislerin son sayaç okumaları, depo edilen yakıtın kaydı ve benzer 

veriler 

10. Maktu tazminatların çözümlendiğini gösteren kanıtlar 

Bölüm 2- Ürünler (Kullanılmadı.) 

Bölüm 3- Yapım (Kullanılmadı.)  

Bölüm Sonu 012900 

4.2.3 Maksimum Fiyat Garantili SözleĢmelerde Örnek HakediĢ Prosedürü 

Maksimum fiyat garantili sözleĢmeler, götürü bedel sözleĢmelerin katılığını azaltmak 

için tasarlanmıĢ olsa da maliyet+ücret kadar da serbest değildir. Mal sahibi bu tip 

sözleĢmelerde, aĢılması durumunda yüklenicinin katlanacağı bir tavan fiyat belirler. 

Yüklenicinin projeyi sözleĢme dokümanlarına uygun olarak belirlenen fiyatın altında 
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bitirmesi durumunda ise mal sahibi ve yüklenici tasarrufu iĢin baĢında belirlenen 

katsayı oranında paylaĢılır. 

Bu tip sözleĢmelerde mal sahibinin dikkat etmesi gereken baĢlıca husus, yüklenicinin 

iĢi belirlenen maliyetin altında bitirmek adına kaliteden taviz vermesini 

engellemektir.  

Maksimum fiyat garantili sözleĢmelerde götürü bedeldeki imalat tutarları tablosu ve 

maliyet+ücretteki maliyet kontrol tablosu kullanır. Maliyet kontrol tablosu, 

yüklenicinin iĢi gerçekleĢtirmek adına yaptığı harcamaları yansıtan maaĢ bordroları, 

faturalar, fatura ekli çekler ve sözleĢmede geri ödenebilir harcamalara dahil edilmiĢ 

masrafları yansıtırken, imalat tutarları tablosu yüklenicinin iĢi gerçekleĢtirme 

yüzdelerini yansıtır. Maksimum fiyat garantili sözleĢmelerde, söz konusu iki tablo 

hakediĢ baĢvurusuyla beraber danıĢman yapım yöneticisine teslim edilir. 

Bu ödeme tipinin götürü bedel ile bir baĢka benzerliği ise mal sahibi tarafından 

tahmin edeilemeyen iĢler için ayrılmıĢ ödenek bulunmasıdır. 

Maksimum fiyat garantili sözleĢmeler için geliĢtirilmiĢ örnek hakediĢ prosedürü Ģu 

Ģekildedir: 

BÖLÜM 1- GENEL 

1.1 ÖZET 

A. Bu bölüm, maksimum fiyat garantili sözleĢmeler için hakediĢ ödeme 

baĢvurusunun hazırlanması ve iĢleme koyulması ile ilgili idari ve prosedürel 

Ģartları tanımlar. 

1.2 ĠMALAT TUTARLARI TABLOSU  

A. Koordinasyon: Yüklenicinin iĢ programı ve imalat yüzdeleri tablosu 

birbiriyle koordineli olarak yürütülür. 

1. Ġmalat Tutarları Tablosu‟ndaki kalemler aĢağıda sıralanan form ve 

tablolarla iliĢkilendirilir: 

a. Ekleriyle beraber hakediĢ baĢvuru formu 

b. Yüklenicinin iĢi gerçekleĢtirmek adına yaptığı harcamaları 

maliyet kontrol tablosu formatında yansıtan maaĢ bordroları, 
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faturalar, fatura ekli çekler ve sözleĢmede geri ödenebilir 

harcamalara dahil edilmiĢ masrafları yansıtan belgeler  

c. Yüklenici teslimleri tablosu 

d. Yüklenicinin iĢ programında yer alan aktiviteler 

e. Ġmalat Tutarları Tablosu, mümkün olan en kısa sürede 

yapım yöneticisi vasıtasıyla mimara iletilir. Ġmalat tutarları 

tablosu en geç, hakediĢ baĢvurusu için belirlenmiĢ tarihten bir 

hafta önce teslim edilmelidir. 

B. Format ve Ġçerik: Ġmalat tutarları tablosunu oluĢturan kalemler 

belirlenirken Proje El Kitabı içeriği kullanılır. Her bir Ģartname bölümü için 

en az bir kalem imalat tutarları tablosuna dahil edilir. 

1. Tanımlama: Ġmalat tutarları tablosunda proje hakkında aĢağıda 

sıralanan bilgiler yer alır. 

a. Proje adı ve yeri 

b. Mimarın adı 

c. Mimarın proje numarası 

d. Yüklenicinin adı ve adresi 

e. Teslim tarihi 

2. Ġmalat Tutarları Tablosu, AIA Dokümanı G703 formatına uygun 

olarak hazırlanır.  

3. HakediĢ baĢvurularını değerlendirmek ve ilerlemeyi 

saptayabilmek için sözleĢme bedeli yeterli detayda ayrıĢtırılır. Bu 

ayrıĢım, proje el kitabı içeriği ile tutarlı olarak gerçekleĢtirilir.  

4. Her iĢ kaleminin sözleĢme içindeki yüzdesel ağırlığı, sözleĢme 

bedeli ile çarpılarak o kaleme ait toplam bedel bulunur. 

5. Ġmalat tutarları tablosu yüklenicinin her iĢ kalemi için 

gerçekleĢtirdiği imalat yüzdesini yansıtmalıdır. Bir kaleme ait 

tamamlanma yüzdesi, o kalemin sözleĢme içindeki bedeliyle 

çarpılarak o kalem için yükleniciye ödenecek tutar bulunmuĢ olur.  
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6. Bu iĢlemin her kalem için tekrar edilip, bulunan değerlerin 

toplanmasıyla imalat bazında toplam hakediĢ bedeli ortaya çıkar. 

7. Ġmalat tutarları tablosunda, satın alınıp sahaya getirilen yalnız 

montajı tamamlanmayan ihzarat malzeme ve ekipmanları için de ayrı 

bir satır açılır.  

8. Ġmalat tutarları tablosunda, malzemelerin ilk maliyetleri, 

tamamlanma aĢamaları ve toplam tamamlanma yüzdelerine ait 

değerler yer alır. 

9. Her ihzarat malzeme ve ekipmanı için yükleniciye ödenecek 

tutarlar bulunup toplanınca ihzarat bazında toplam hakediĢ bedeli 

ortaya çıkar. 

10. Hem imalat hem de ihzarat bazında toplam hakediĢ tutarları 

toplanarak toplam hakediĢ tutarı bulunur. 

11. Bu tutara son olarak da maliyet tablosu baz alınarak hesaplanmıĢ 

yüklenici ücreti eklenir. 

12. Ortaya çıkan toplam tutardan mal sahibi tarafından yapılan önceki 

hakediĢ ödemeleri düĢülür. 

13. Mimar ve yapım yöneticisinin belirli bir sebeple askıya aldığı 

ödemeler, hatalı iĢ tutarları ve sözleĢmede belirtilen kesintiler toplam 

hakediĢ tutarından düĢülünce yükleniciye ödenecek tutar bulunur. 

14. Ödenekler: Her bir ödenek için, imalat tutarları tablosunda ayrı bir 

satır açılır. Ödenekler, tabloya malzeme birim fiyatı ve malzeme 

miktarının çarpımı cinsinden aktarılır. Söz konusu miktarlar, sözleĢme 

dokümanlarındaki bilgiler kullanılarak belirlenir. Ödenek kapsamına 

giren malzeme ve ödenek tutarları A 132 Mal Sahibi Yüklenici 

SözleĢmesi Bölüm 4 SözleĢme Bedeli baĢlığı altındaki Bölüm 4.2 

Götürü Bedel alt baĢlığında açıkça belirtilir. 

15. Ġmalat tutarları tablosu ve hakediĢ baĢvurusunda yer alan her 

kalem tamamlanmıĢ olmalıdır.  

a. Ġmalat tutarları tablosuna her kalemin sözleĢme içindeki 

bedeli, her kaleme ait önceki hakediĢ bedeli, her kalemin o 
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ayki hakediĢ bedeli, o ayki ihzarat bedeli, toplam imalat ve 

ihzarat bedeli, tamamlanma yüzdesi ve kalan yüzdesi eksiksiz 

olarak girilmelidir. 

16. Ġmalat Tutarları Tablosunun Güncellenmesi: DeğiĢiklik emri ya da 

değiĢiklik talimatı sonucunda sözleĢme bedeli değiĢmiĢse, bir sonraki 

hakediĢ baĢvurusundan önce imalat tutarları tablosu güncellenmelidir. 

1.3 HAKEDĠġ BAġVURUSU 

A. Her bir hakediĢ baĢvurusu; mimarın ve yapım yöneticisinin onayladığı 

önceki baĢvurularla ve mal sahibinin gerçekleĢtirdiği ödemelerle tutarlı 

olmalıdır. 

1. Ġlk hakediĢ baĢvurusu, geçici kabul zamanı hakediĢ baĢvurusu ve 

kesin hakediĢ baĢvurusu ilave Ģartlar içerir. 

B. HakediĢ BaĢvurusu Zamanları: Geçici hakediĢler ayın 25‟inde yapım 

yöneticisine teslim edilmelidir. Her bir baĢvuruyu kapsayan süre bir aydır ve 

ayın son günü sona erer.   

C. HakediĢ BaĢvurusu Formları:  

1. HakediĢ baĢvuru formları olarak tek yüklenicili sistemde AIA 

Dokümanı G732 ve AIA Dokümanı G703 kullanılır. (Bkz. Şekil A.1 ve 

Şekil A.2)  

2. HakediĢ baĢvuru formları olarak çok yüklenicili sistemde AIA 

Dokümanı G736, AIA Dokümanı G723 ve AIA Dokümanı G703 

kullanılır. (Bkz. Şekil A.3, Şekil A.4 ve Şekil A.2)  

D. BaĢvuru Hazırlama: Form üzerindeki her giriĢ doldurulur. Formlar, 

yüklenici adına yasal imza yetkisi bulunan bir kiĢi tarafından imzalı ve onaylı 

Ģekilde teslim edilir. Mimar eksik baĢvurular adına herhangi bir giriĢimde 

bulunmaz. 

1. Form üzerindeki giriĢler, imalat tutarları tablosu ve yüklenicinin iĢ 

programı ile tutarlı olmalıdır. DeğiĢiklik yapılması durumunda güncel 

tablo ve iĢ programları kullanılmalıdır. 
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2. DeğiĢiklik emri ya da değiĢiklik talimatı sonucu ortaya çıkan yeni 

bedeller, hakediĢ baĢvurusunda yer alır. 

E. Teslimat Mektubu: Yüklenici hakediĢ baĢvurusunun imzalı ve onaylı üç 

kopyasını yapım yöneticisine iletir. Yüklenici 24 saat içinde baĢvuru 

kopyalarının yapım yöneticisine ulaĢtığının teyidini almalıdır. Gerekli 

görüldüğü takdirde, baĢvuru kopyalarından birine ibraname ve benzeri 

tutanaklar eklenir. 

1. Her baĢvuru kopyası içindeki ekleri listeleyen ve hakediĢ 

baĢvurusu içeriği hakkında bilgi veren teslimat mektubu ile birlikte 

iletilir. 

F. Ġbraname: Ġbraname, alacaklı ve borçlu arasında alacak verecek iĢinin 

kalmadığını buna bağlı olarak alacaklının söz konusu borçtan doğan tüm 

haklarından feragat ettiğini gösteren belgedir. Her hakediĢ baĢvurusu ile 

birlikte yüklenici tamamlanan iĢ için bir ibraname teslim etmek zorundadır. 

Bu ibraname, yasal olarak ibraname onaylamakla yetkili kuruluĢlar tarafından 

doldurulmalıdır. 

1. HakediĢ baĢvurusunda söz konusu kalem için talep edilen tutar 

oranında (o kaleme ait kesintiler düĢürüldükten sonra) kısmi ibraname 

yayımlanır.  

2. HakediĢ baĢvurusu herhangi bir iĢ kaleminin tamamıyla bittiğini 

gösteriyorsa, baĢvurunun içinde o kaleme ait koĢullu kesin ibraname 

de yer alır. 

3. Mal sahibinin yapım sürecinde yer alan tüm Ģahıs ve 

kuruluĢlardan ibraname isteme hakkı vardır. 

4. Ġbra Formları: Feragat formları yüklenici tarafından mal sahibinin 

istediği Ģekilde yayımlanır. 

G. Ġlk HakediĢ BaĢvurusu: Ġlk hakediĢ baĢvurusundan 10 gün önce teslim 

edilmesi gereken belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

1. Alt yüklenicilerin listesi 

2. Ġmalat tutarları tablosu 
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3. Yüklenicinin iĢ programı (son hali yoksa var olanı) 

4. Birim fiyat tablosu 

5. Yüklenici teslimatları listesi (son hali yoksa var olanı) 

6. Yüklenici adına çalıĢan kadronun listesi 

7. Yüklenicinin danıĢmanlarının listesi 

8. ĠnĢaat izinlerinin listesi 

9. ĠĢin yürütülüĢü esnasında yargı yetkisine sahip otoritelerden 

alınmıĢ onay ve lisanslar 

10. Ġlk ilerleme raporu 

11. Yapım öncesi konferans raporu 

12. Sigorta sertifika ve poliçeleri 

H. Geçici Kabul AĢamasında HakediĢ BaĢvurusu: Geçici Kabul Onayı 

alındıktan sonra, geçici kabulü yapılan iĢin %100 oranında tamamlandığını 

gösteren hakediĢ baĢvurusu hazırlanır.  

1. Geçici Kabul Onayı AIA Dokümanı G704 “Geçici Kabul Onayı” 

formatına uygun olarak hazırlanır. (Bkz. Şekil A.5) 

2. HakediĢ baĢvurusunun içinde iĢin kısmi kabul aĢamasına geldiğini 

kanıtlayan belgeler ve sözleĢme bedelinde yapılan değiĢiklikler yer 

alır. 

3. Bu hakediĢ baĢvurusu aynı zamanda iĢin kısmen tamamlanmıĢ 

olmasına bağlı olarak mal sahibinin kısmi kullanım hakkını da 

baĢlatmıĢ olur. 

Ġ. Kesin HakediĢ BaĢvurusu: Kesin hakediĢ baĢvurusu ile birlikte teslim 

edilmesi gereken belgeler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

1. Proje kapanıĢ gerekliliklerinin yerine getirildiğini gösteren 

kanıtlar 

2. Malzemeler ve biten iĢler için tüm vergi, ücret ve benzeri 

ödemelerin tamamlandığını gösteren sigorta onayları 
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3. SözleĢme bedeline yapılan son değiĢiklikleri de yansıtan hesap 

özeti 

4. AIA Dokümanı G706 “Yüklenicinin Alacak ve Taleplerinden 

Feragat Beyannamesi” (Bkz. Şekil A.6) 

5. AIA Dokümanı G706A “Yüklenicinin Rüçhanlı Takip Hakkından 

Feragat Beyannamesi” (Bkz. Şekil A.7) 

6. AIA Dokümanı G707 “Kesin HakediĢ Ödemesinde Kefilin 

Rızası” (Bkz. Şekil A.8) 

7. AIA Dokümanı G707A “Teminat Ġadesinde Kefilin Rızası” (Bkz. 

Şekil A.9) 

8. Tüm hak taleplerinin çözüldüğünü gösteren kanıtlar 

9. Geçici kabul ya da mal sahibinin kısmi kullanım aĢamasında 

tesislerin son sayaç okumaları, depo edilen yakıtın kaydı ve benzer 

veriler 

10. Maktu tazminatların çözümlendiğini gösteren kanıtlar 

Bölüm 2- Ürünler (Kullanılmadı.)  

Bölüm 3- Yapım (Kullanılmadı.) 

Bölüm Sonu 012900 
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5.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Tez kapsamında öncelikle danıĢman yapım yönetimi proje teslim sisteminin genel 

özellikleri ve tüm proje teslim sistemlerini kapsayan sözleĢme dokümanları üzerinde 

duruldu. 

Seçilen proje teslim sisteminden bağımsız olarak, bir projenin baĢarısı o projeye ait 

sözleĢme dokümanlarının hazırlanmasında gösterilen titizlik ve özenle doğru 

orantılıdır. 

Her projede mutlaka bulunması gereken temel sözleĢme dokümanları; 

 Yapım SözleĢmesi 

 Genel ġartname 

 Özel ġartname 

 Ġdari Süreç ve Prosedürler 

 Çizimler ve Teknik ġartnameler olarak sıralanabilir. 

Sıralanan tüm bu dokümanların eksiksiz ve doğru hazırlanması, yazılımları esnasında 

açık ve net bir dilin tercih edilmesi proje katılımcıları arasındaki anlaĢmazlıkları en 

aza indirerek, proje yaĢam döngüsü boyunca meydana gelebilecek aksaklıkları 

engeller. 

Tezde danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi bağlamında incelenen tip 

sözleĢme dokümanları aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 A 232 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi 

 A 132 Mal Sahibi Yüklenici SözleĢmesi 

 B 132 Mal Sahibi Mimar SözleĢmesi 

 C 132 Mal Sahibi Yüklenici SözleĢmesi  

Tüm bu sözleĢmeler AIA tarafından geliĢtirilmiĢ ve danıĢman yapım yönetimi proje 

teslim sistemi sözleĢme ailesi adı altında kullanıcıların hizmetine sunulmuĢtur. 
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Tezde tip sözleĢme dokümanlarının yanı sıra yine AIA tarafından danıĢman yapım 

yönetimi proje teslim sistemi için geliĢtirilmiĢ ve hakediĢ sürecinde kullanılan tip 

formlara yer verilmiĢtir.  

Bu formlar; 

 G 732 CMa HakediĢ BaĢvuru ve Onayı 

 G 703 Ġmalat Tutarları Tablosu 

 G 736 CMa Proje HakediĢ BaĢvurusu ve Onayı 

 G 723 CMa Proje HakediĢ BaĢvuru Özeti 

 G 704 CMa Geçici Kabul Onayı 

 G 706 Yüklenicinin Alacak ve Haklarından Feragat Beyannamesi 

 G 706A Yüklenicinin Rüçhanlı Takip Hakkından Feragat Beyannamesi 

 G 707 Kesin HakediĢ Ödemesinde Kefilin Rızası 

 G 707A Teminat Kesintisi Ġadesinde Kefilin Rızası olarak sıralanabilir. 

AIA‟in danıĢman yapım yönetimi proje teslim sistemi için geliĢtirdiği tip formlar 

yukarıda sıralananlar ile sınırlı değildir fakat tez kapsamında hakediĢ konusu 

incelendiği için yalnızca bu süreçle ilgili formlara yer verilmiĢtir. 

Birden çok sözleĢme içeren, hızlandırılmıĢ sürece sahip karmaĢık projelerde sıklıkla 

tercih edilen danıĢman yapım yönetimi teslim sistemi Türkiye‟de yeni yeni 

uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Buna rağmen, danıĢman yapım yönetimi teslim 

sisteminin getirdiği avantajlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için gerekli tip 

sözleĢme dokümanları ülkemizde bulunmamaktadır. AIA tarafından geliĢtirilmiĢ 

danıĢman yapım yönetimi teslim sistemi sözleĢme ailesine bu denli geniĢ yer 

ayrılmasındaki baĢlıca amaç, bu tarz tip sözleĢme dokümanlarının nasıl 

oluĢturulacağı hakkında fikir vermek ve bu dokümanların eksikliğin yarattığı 

sorunlara dikkat çekmektir. Ne yazık ki ülkemizde tip sözleĢme dokümanı hazırlayan 

tek kurum olan Kamu Ġhale Kurumu‟nun bu konudaki çalıĢmaları yetersizdir. AIA 

tarafından geliĢtirilen dokümanların aksine KĠK dokümanları farklı proje teslim 

sistemleri ve ödeme koĢullarını dikkate almaz, görev ve sorumluluk kapsamında 

yalnızca mal sahibi yüklenici iliĢkisini tanımlar, diğer proje katılımcılarına yer 

vermez.  
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Tezin ikinci bölümünde özellikle proje katılımcılarının görev ve sorumlulukları 

detaylıca irdelenerek tarafların yetki sınırları net bir Ģekilde ortaya koyulmuĢ ve 

katılımcıların proje üzerindeki ağırlıkları ve bu kapsamda üstlendikleri roller açıkça 

ifade edilmiĢtir.  

Proje yaĢam döngüsü boyunca tüm proje katılımcılarının görev ve sorumlulukları 

incelendikten sonra tezin üçüncü bölümünde kapsam daha da daraltılarak hakediĢler 

bazına indirgenmiĢtir. HakediĢler, tüm sözleĢme idaresi görevleri arasında üzerinde 

hassasiyetle durulması gereken konuların baĢında gelir. Birçok sözleĢme idaresi 

görevi arasından hakediĢlerin seçilmesindeki baĢlıca amaç bu konunun hem 

yüklenici hem de mal sahibi açısından yapım süreci boyunca birçok anlaĢmazlık ve 

hak talebi yaratıyor olmasıdır. Bir yapım projesinin baĢarısını değerlendirmek için 

kullanılan maliyet, zaman ve kalite ölçütleri hakediĢ sürecinin doğru yönetilmemesi 

durumunda büyük oranda zarar görür. Yüklenicinin sahadaki iĢi devam ettirebilmesi 

için gerçekleĢtirdiği imalata paralel olarak mal sahibinden hakediĢ ödemesi alması 

gerekir. Yüklenici iĢi sözleĢme dokümanlarına uygun olarak gerçekleĢtirdiği 

müddetçe mimar ve yapım yöneticisi hakediĢ ödemesini sebepsiz yere askıya 

almamalı, mal sahibi de mimar ve yapım yöneticisi tarafından onaylanan hakediĢ 

ödemesini bekletmeden gerçekleĢtirmelidir. 

 Tezin üçüncü bölümünde A 232 Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi ve A 132 Mal 

Sahibi Yüklenici SözleĢmesi‟nde yer alan hakediĢlere iliĢkin hükümler incelenmiĢtir. 

A 232 sözleĢmesi genel olarak hakediĢ sürecini tariflerken, A 132 sözleĢmesi söz 

konusu süreci ödeme tiplerindeki farklılığı da göz önüne alarak değerlendirmiĢtir.  

Tezin dördüncü bölümü Ġdari Süreç ve Prosedürlerin tanıtılmasına, organizasyonel 

yapısı ve diğer sözleĢme dokümanlarıyla olan iliĢkisi hakkında bilgi verilmesi için 

ayrılmıĢtır. Bu bölümde en çok kullanılan Ġdari Süreç ve Prosedür alt baĢlıkları 

tanımlanmakla beraber üç farklı ödeme tipi için özgün hakediĢ prosedürleri de 

geliĢtirilmiĢtir. Ülkemizde KĠK tarafından geliĢtirilmiĢ herhangi bir idari süreç ve 

prosedür dokümanı bulunmamaktadır. Hâlbuki Ġdari Süreçler ve Prosedürler, yapım 

sözleĢmesi, genel ve özel Ģartnameler ile teknik Ģartname ve çizimler arasında köprü 

görevi gören çok önemli bir sözleĢme dokümanıdır. Yapım projelerindeki 

baĢarısızlığın en temel nedenlerinden biri olan proje katılımcıları arasındaki iletiĢim 

ve uyum eksikliğinin çözümlenebilmesi için iĢin teknik olarak tariflenmesinin yanı 

sıra iĢe dair idari ve prosedürel gerekliliklerin bir baĢka deyiĢle iĢin uygulanıĢ 
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Ģeklinin de açıkça ortaya konması gerekmektedir. Ġdari Süreç ve Prosedürler 

dokümanını bu denli önemli ve proje baĢarısı açısından vazgeçilmez kılan da bahsi 

geçen bu durumdur.  

Sonuç olarak; bir yapım projesinin hedeflenen zaman, maliyet ve kalitede 

tamamlanabilmesi, söz konusu yapım iĢinin sözleĢme dokümanlarında ne kadar net 

ve anlaĢılır tanımlandığı ile ilgilidir. Yapım SözleĢmesi, Genel ve Özel ġartnameler, 

Ġdari Süreç ve Prosedürler, Teknik ġartname ve Çizimler birbirini tamamlamalı, 

belirsiz ve yoruma açık ifadeler içermemelidir. SözleĢme dokümanlarının içeriği mal 

sahibi tarafından tercih edilen proje teslim sistemi ve ödeme biçimine göre 

değiĢkenlik gösterir. Bu duruma paralel olarak, ülkemizde götürü bedel usulüyle 

yapılan kamu iĢleriyle sınırlı kalmıĢ tip sözleĢme dokümanı oluĢturma mantığı 

geliĢtirilmelidir. Bu tez proje elde etme yöntemi olarak danıĢman yapım yönetimi 

teslim sisteminin tercih edilmesi durumu için tüm proje katılımcılarının görev ve 

sorumluluklarını, birbirleriyle olan iletiĢim ve bilgi akıĢ Ģekillerini ve özel olarak da 

hakediĢ sürecini idealize etmiĢtir. Tezde ortaya konan fikir çerçevesinde her proje 

teslim sistemi için ödeme koĢullarındaki farklılıklar da göz önüne alınarak tip 

sözleĢme dokümanları ve bu dokümanlarla birlikte kullanılacak tip formlar 

geliĢtirilebilir. Bu doküman ve formların en az geliĢtirilmesi kadar kullanımının 

yaygınlaĢtırılması da  çok önemlidir. Ġlgili kurum ve kuruluĢlar bu yöndeki 

çalıĢmalarından tüm sektörü haberdar etmeli, taraflar tip sözleĢme dokümanı 

kullanma konusunda teĢvik edilmelidir. Her proje teslim sistemi için farklı ödeme 

tipleri de göz önünde bulundurularak hazırlanacak tip sözleĢme dokümanları Türk 

ĠnĢaat Sektörü‟nün karlılığına büyük ölçüde ivme kazandıracaktır.  
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